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 (ז, ט"ו) שנאיך בכל ונתנם בך ישימם לא ידעת אשר הרעים מצרים מדוי וכל

 שונאך גבי ואילו, בך ישימם ולא" שימה" לשון כתיב בישראל מדוע להבין יש
 שונאך. בכל ונתנם" נתינה" לשון כתיב

 יוחנן ר"א יוסף בר יצחק ר""א) א, נט( במנחות דאיתא מה י"עפ לבאר ויש
 שימה, 'ישים' כתיב לא טעמא? מאי פסל, מנחה כזית גבי על שמן "משהו" נתן
, כתיב 'יתן' לא טעמא? מאי פסל, מנחה משהו גבי על לבונה "כזית" נתן דהו. כל
נתינה", הרי לנו ש"שימה" זה כל שהוא ואילו "נתינה" זה עם שיעור.  דאיכא עד
 הרעים מצרים ימדו וכל חולי כל ממך' ה "והסיר הכתוב ביאור שזהו ל"י כ"וא

 שיעור דהיינו שונאך בכל" ונתנם" אך, דהו כל אפילו בך"" ישימם" לא ידעת אשר
                                            .נתינה

 דיסקין) ל"(מהרי

 (ח, י)אלקיך  ד' את וברכת ושבעת ואכלת

ברכות (לה, א) שהמקור לברכה על המזון 'לפניה' נלמד בקל וחומר בגמ' 
הוא שבע מברך, כשהוא רעב לא כל שכן?", ואילו בברכת התורה מצאנו "כש

להיפך ש'לפניו' יש מקור מן התורה "כי שם ד' אקרא הבו גודל וכו'", ו'לאחריו' 
נלמד בקל וחומר. הרי שבברכת המזון נאמר בפירוש הברכה לאחריו, ולפניה 

 למדינן בק"ו.למדינן מק"ו. ואילו בברכת התורה נאמר מקור לפניו, ולאחריה 

שהנה מה ההבדל בין הנאה אמיתית מדברי תורה כתב הגר"א, הדבר  בטעם
לשאר ההנאות של עולם הזה? שבשאר ההנאות, מכניס היצר חשק גדול ומגדיל 
לו את ההנאה בדמיונו עשרת מונים, ורגע אחד אחרי ההנאה כבר מאבד את כל 

וא להיפך, שלפני לימוד טעמו, ורואה שהכל היה דמיון, ואילו בלימוד התורה ה
התורה אינו מרגיש חשק ורצון ללמוד, אבל כיוון שמרגיל נפשו בלימוד, מרגיש 

 בהם טעם עד שקשה לו להפסיק. 

כשכבר נוכח  –מובן היטיב, שבאכילה יש ק"ו שאם לאחריו צריך לברך  בזה
לפניו לא כ"ש, כשעדיין מרגיש את תאוות האכילה  –לראות שהכל היה דמיון 

כשעדיין לא מרגיש  –י שצריך לברך. ואילו בברכת התורה, אם לפניה מברך וודא
לאחריה לא כ"ש, כשכבר מרגיש את הטעם הטוב, טעמו וראו כי  –שום חשק 

 טוב ה'.

 א דיסקין) (הר"

 (ח, י)אלקיך  ד' את וברכת ושבעת ואכלת

 של ריבונו הוא ברוך הקדוש לפני השרת מלאכי ברכות (כ, ב) "אמרובגמ' 
 פנים נושא אתה והלא שחד' יקח ולא פנים ישא לא 'אשר בתורתך כתוב ולםע

 לישראל פנים אשא לא וכי להם אמר אליך' פניו' ה 'ישא דכתיב לישראל
] על[ מדקדקים והם אלקיך,' ה את וברכת ושבעת ואכלת בתורה להם שכתבתי
 כביצה". ועד כזית עד עצמם

ספות שקבלו ישראל על המפרשים, וכי לא מצאנו חומרות נושואלים 
מבאר, שהנה הגר"ח מוולוזין עצמם? למה נושא פנים דוקא בגלל חומרא זו? 

לכאורה חומרא זו עשויה להביא לידי קולא, שכן אם יבוא עני יתנו לו רק כזית... 
ויצא שכרו בהפסדו, אבל אם נדקדק נראה שכתוב והם מדקדקים "על עצמם" 

ך בכזית ולא עם העני. לכן אומר הקב"ה עד כזית, שרק על עצמם מחמירים לבר
כמו שבברכת המזון אתם מחמירים לברך אפי' על כזית וכביצה, אבל עם אחרים 

 אתם מטיבים ונושאים פנים, לתת להם כדי שביעה, אף אני אשא פנים לכם.

 

 (ח, יז)הזה  החיל את לי עשה ידי ועצם כחי בלבבך ואמרת

תשט"ז היה מלחמת סיני, אימה  שנתבהרי"מ שושן,  אותו מספרנביא סיפור 
ופחד היה על הישוב כאן בארץ ישראל, ולמעשה היו ניסים גלויים עד למאוד. 
היו כמה תלמידי חכמים שהגיעו אל הבריסקער רב והוא דיבר איתם ואמר להם, 
אתם חושבים שהניסים שהיו פה זה בגלל הצבא שלנו, הטנקים והמטוסים? לא! 

ודים צדיקים כמו רבי שלמה בלוך התלמיד של החפץ זה היה רק בזכות כמה יה
חיים עם התהילים שלו ורבי ועלוועל צ'צ'יק עם התהילים שלו ועוד כמה יהודים 

 טובים וצדיקים, רק בזכותם ובגללם היו כל הניסים.

אחד היושבים שם את הרב מבריסק, אם זה אכן בגללם אז לא היו  שאל
הרוגים, ולמעשה הרי כן היו?!, ענה לו  צריכים להיות בכלל פצועים וכ"ש שלא

הרב אני יספר לכם מעשה, אצל הסבא ה"בית הלוי", היה לו בן עילוי גדול, אח 
של רבי חיים, והוא השתדך עם משפחה מסויימת, וכמובן להיות מחותן של 
הבית הלוי זה חשיבות גדולה ועוד לזכות בכזה עילוי, וכנדוניה, התחייב לתת 

למוד בלי שום דאגות. יון דולר. בכדי שיוכל החתן לשבת ולסכום עתק כמו מל

והחתונה שם לב בעל הבית הלוי שבנו החתן זחה קצת דעתו עליו,  ןבין האירוסי
והחליט שצריך לשים אותו במקום... פנה הבית הלוי אל בנו ואמר לו, נדמה לך 

? לא שמה שקיבלת נדוניה על סך מליון דולר זה בגלל שאתה כזה מיוחד וחשוב
לא, כל מה שהם נתנו כזה סכום זה רק בגלל שהם רצו להשתדך איתי לא בגלל 

 שאתה שווה את זה...

לו החתן, שגם הוא הרי היה עילוי, סליחה אבא, אם באמת הם נתנו את  אמר
הנדוניה בגלל החשיבות שלך, אז היו צריכים לתת עשר מיליון, לא רק מליון, 

 אלא וודאי שנתנו את זה בגללי, 

לו הבית הלוי, נכון, הם רצו לתת עשר מיליון אבל מה אפשר לעשות  ענה
 שאתה הוא החתן וזה הוריד את הערך למליון בלבד...

הרב מבריסק, אף גם כאן, מכח תפילותיהם של אותם צדיקים לא היה  אמר
צריך להינזק אפי' ציפורן של יהודי אחד, אבל מה נעשה שגם הציונים עם הצבא 

 ..מעורבים כאן.

 (י, יב) מעמך שאל אלקיך ד' מה ישראל ועתה

חז"ל "אל תקרי 'מה', אלא 'מאה'" הקב"ה מבקש מאתנו מאה ברכות דרשו 
בכל יום. דוד המלך תיקן זאת כשהיתה מגיפה, ובכל יום מתו מאה בחורים, ולא 
ידעו מה הסיבה לכך, עד שראה דוד המלך ברוח הקודש, שעליו לתקן אמירת 

 ום והמגיפה נעצרה.מאה ברכות בכל י

, ה'משנה ברורה' כבר כותב שבכל יום אנו מברכים מאה ברכות למעשה
ברכות בתפילות שמונה עשרה שלוש פעמים  תשע עשרהכסדר. וזה החשבון: 

ברכות השחר, פעמיים נטילת ידיים  עשריםברכות.  חמישים ושבעביום, יחד 
ברכות,  ים עשרהשתלסעודה, וברכת המזון לאחר הסעודה שזה שתיים, שהן 

לפני שתיים אחרי, ובלילה  ואחתלפני קריאת שמע  שתי ברכותועוד בבוקר 
ברכות. הוסף לזה את ברכת אשר  תשעים וששלאחרי, סך הכל עולה ל ושתיים

 שבעברכות. אבל בשבת יש לנו רק  מאהיצר שמברכים כמה פעמים ביום הרי לך 
 חסרות שלושים וששברכות בתפילת שמונה עשרה, וא"כ בשלוש תפילות 

ברכות, סעודה שלישית עם  שבעברכות. מצד שני יש לנו את מוסף שיש בה 
ברכות ובבוקר ברכה שתי ברכות (שתיים לפני וארבע אחרי), קידוש בערב  שש
 .חסירות בשבת עשרים ברכותברכות, ואם כן  שש עשרה, סך הכל אחת

יעשו  ומהושתיה. מייעץ להשלים זאת על ידי אכילת פירות  ה'שלחן ערוך'
תלמידי חכמים שהוגים בתורה יומם ולילה, ואין להם זמן להתעסק עם 
פיסטוקים? פסק ה'משנה ברורה', שיכוון לצאת בברכות שאחרים אומרים, 

 ואפילו יכול לכוון לצאת בברכות של העליה לתורה.

שענין זה רמוז בפסוקים "האלף לך שלמה ומאתיים לנוטרים  כתב החיד"א,
ו", ובפסוק לאחריו "היושבת בגנים חברים מקשיבים לקולך השמיעיני. את פרי

אמרו חז"ל (שבועות לה, ב) כל מקום שנאמר בשיר  א.ובהקדמת שני דברים: 
אדם שגונב מחבירו  ב.השירים 'שלמה' הכוונה להקב"ה, מלך שהשלום שלו. 

ברכה צריך לשלם לו עשרה זהובים, כך מבואר בגמרא בחולין אודות אחד 
ששחט ובא השני וגנב לו את מצוות כיסוי הדם, עליו לשלם לו עשרה זהובים על 

 גניבת המצוה. ברכה שווה איפוא עשרה זהובים.

 –הקב"ה  "האלף לך שלמה"נבאר את הרמז בשני הפסוקים שלפנינו:  ועתה
יש לו אלף זהובים לשלם לכל יהודי עבור מאה ברכות בכל  –מלך שהשלום שלו 

והלא בשבת חסירות עשרים ברכות שהם מאתיים זהובים.  – ""ומאתייםיום. 
"היושבת בגנים, עשה ברכות על פירות וכך תשלים למאה.  – "לנוטרים את פריו"

תלמידי חכמים היושבים בפרדסה של תורה ונקראים חברים.  – חברים"
 הם יכולים לשמוע ברכות מאחרים. – "מקשיבים לקולך השמיעיני"

 ר) (הגדש"פ ומתוק האו

 (י, יב)ד'  את ליראה אם כי מעמך שאל אלקיך ד' מה ישראל ועתה

כז) עה"פ אחת שאלתי מאת ד'  מזמור תהלים נציין את דברי המדרש (מדרש
 אתה בתחלה, ה"הקב לו אותה אבקש שבתי בבית ד' כל ימי חיי לחזות וכו' "אמר

 לבקרו' ה בנועם לחזות, ואמרת וחזרת'. ה בבית שבתי, שאלתי אחת, אומר
 יהא לא עולם של רבונו, לפניו אמר. בהיכלו (יצפננו בסוכה ביום רעה יצילנו)

 ועתה) יב, י דברים( שנאמר, באחת עלי באת לא בתחילה לרבו?! שוה העבד
 פתחת, כך ואחר. אלקיך' ה את ליראה אם כי מעמך שואל אלקיך' ה מה ישראל
 דיו, הוי'. וגו אותו הבהולא דרכיו בכל ללכת) שם( שנאמר, הרבה במצוות עלינו
מה היה הדין ודברים בין דהמע"ה להקב"ה, וכי מה  להבין ישכרבו".  שיהא לעבד

תשובה היא זו לא יהא העבד וכו'? אלא, מתרצים המפרשים, הקב"ה אמר 
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"ליראה אותו" זה העיקר, ומי שיש לו יראת שמים אמיתי, ממילא כבר מקוים בו 
 תלוי ביראת שמים, לכן זה באמת דבר אחד. "ללכת בדרכיו" "לדבקה בו" הכל 

(מובא הסיפור ואצל דוד המלך, גם היה בקשתו רק דבר אחד, ונקדים 
ב"ומתוק האור" מספר 'הנהגות הח"ח' בשם ספר 'מגד גבעות עולם'): הבחור 
יענק'ל פארברנקה (הוא הב' יעקב משה שורקין מבחירי התלמידים בראדין), 

בערב יו"כ אל ביתו של החפץ חיים וביקש ברכה נכנס פעם בעת סעודה מפסקת 
שיזכה לזיווג הגון. נענה החפץ חיים ואמר: "שהקב"ה יברך אותך שתישאר 
בלימוד". אחד מבני הבית חשש כי החפץ חיים לא שמע היטיב את הבקשה, על 
כן שב וביקש עבורו בקול חזק יותר: "הבחור זקוק לשידוך". ועוד פעם חזר 

תו "שהקב"ה יברך אותך שתישאר בלימוד". כאשר יצא החפץ חיים על ברכ
משם פגש יענק'ל את הגאון רבי אלחנן וסרמן וסח בפניו את אשר אירע אותו 

"מדוע אינך מבין? מדוע אינך  –נענה מיד רבי אלחנן  –בקודש פנימה. "אי אי" 
קשה להישאר  –אי אפשר להישאר בלימוד. בלי "שטעלא"   -מבין?" בלי שידוך 

קשה מאוד להישאר בלימוד.  –וד. בלי מנוחת הנפש ומשפחה טובה בלימ
בברכה זו שברכך החפץ חיים אתה האיש המאושר בעולם! הוא נתן לך הכל!. עם 
יסוד זה מבאר החת"ס שכל כוונתו של דוד המלך בבקשותיו היה "שבתי בבית 

חד, ד'" שיוכל ללמוד ללא שום מפריעים, לכן אף הוא בעצם התכוון רק לדבר א
 שיוכל ללמוד בשלווה.

 (יא, יט)בם  לדבר בניכם את אתם ולמדתם

התורה יש כידוע שני חלקים: ידיעת התורה, ועצם לימוד התורה. בלימוד 
פעם בא יהודי לפני החפץ חיים זצ"ל, בנו לומד בישיבת ראדין, ולפי מושגי האב 

את בנו כבר למד דיו. בא האבא לבקש רשות מהחפץ חיים ולקבל ברכה ליטול 
שיעזור לו במסחרו. "למה תפסיקו מללמוד" שאל החפץ חיים, "מה אומר לכם 
רבי", ענה האב, "ככל שאני רואה 'רבי עקיבא אייגר' שני כבר לא יצא ממנו. אז 

 לפחות שיעזור לי בפרנסה".

אתה עוסק" התעניין החפץ חיים, "ירקן בשוק" ענה "והעבודה קשה".  "במה
עבוד כה קשה. הרי 'רוטשילד' שני כבר לא ייצא ממך, "תמהני עליך, למה לך ל

אז למה לך לעבוד"... "מה פירוש", הזדעק "צריך לעבוד כדי לחיות!" "אכן, וצריך 
 גם ללמוד כדי לחיות"...

 ("והגדת")

 מאוצרות המגידים  
 רבי יעקב גלינסקי זצ"ל

 (י, ט"ו)רק באבותיך חשק ד' ויבחר בזרעו אחריהם 

אבותינו אברהם  –ים כמה פעמים את העניין של זכות אבות אנו רוא בפרשה
יצחק ויעקב "רק באבותיך חשק ד' לאהבה אותם ויבחר בזרעם אחריהם" ועוד 

 כהנה בתחילת הפרשה ועוד.
מצוה גדולה או מסירות נפש של הורים יכולה להועיל לבניהם אחריהם.  כי

קרא לי וסיפר  זון אישהחנזכרתי במעשה שהיה לפני שנות דור. ביום בהיר אחד 
כי בחור מהקיבוצים בא ללמוד בישיבת פוניבז', אך הישיבה לא הצליחה לסדר 
לו פנקס מזון למחייתו. אם ידוע לכם, פעם היו מקבלים דף כזה בו היה כתוב 
לדוגמא: יעקב גלינסקי כך וכך ילדים מקבל חצי ק"ג סוכר שני ק"ג קמח וכו'. 

תה ראש ישיבה, יש קצין אחראי, דרכו תוכל אמר החזו"א "בעיירת חדרה שם א
 לפעול להשיג אישור לאותו תלמיד.

בקשתו אמרתי "יש לי שאלה לשאול". "אני לא הרב בזכרון מאיר  בסיום
(שכונת מגוריו) גש להרב וואזנר" חייך החזון איש והשיב, אלא שאח"כ הסכים 

מה הוא שונה לשמוע את השאלה. "מדוע ואיך זכה בחור כזה ללמוד בפוניבז' 
מחבריו, שהרי הוא והם מאותו קבוץ?". "זכות אבות" ענה החזו"א. אתם, בני 

ישיבת בין הזמנים, אשריכם, ואספר לכם עוד בעניין הקיבוצים.  –ישיבה 
בתקופת העלייה לארץ כאשר החלו להעביר על דתם את ילדי העולים מארצות 

 ם.המזרח, יצאנו בשליחות החזו"א למעברות. להציל אות

הקשיים בהצלת הילדים היה לדעת מי ומי מהעולים מעוניין ללמוד  אחד
במוסדות חרדיים, ולתבוע מהממשלה לתת לאותו אחד חינוך דתי. כי 
המפ"מניק'ס סגרו את מחנות העולים ניתקו אותם בכח מהרחוב החיצוני, ולא 
היתה גישה אליהם. בתקשורת ובממשלה אמרו כי לא ידוע להם בכלל שיש 

הו שרוצה ללמוד במוסדות דת חרדים, אין עולים המעוניינים בחינוך דתי. מיש
ובתוך המחנות איימו עליהם שמי שיתבע חינוך לא ממלכתי יישאר רעב ללחם 
(וכך גם עשו הלכה למעשה). אך עם כל זאת מפעם לפעם הסתננו החוצה 

חנה יצאנו קבוצה למ יום אחדמכתבי זעקה לגדולי ישראל: "תושיעו אותנו". 
עולים לא הרחק מראש העין. המטרה הייתה להסתנן פנימה להציל כמה שיותר 
בזמן הקצר שעמד לרשותנו, למשל, להחתים יהודים על כך שהם מעוניינים 
בחינוך עצמאי או חינוך חרדי לצאצאיהם. כמו כן לשמוע שמות ופרטים טכניים.  

יכנס בכל מחיר. המקום היה מגודר. החלטנו להסתנן מתחת לגדרות התיל ולה
אחד הבחורים הגביה מעט את הגדר, השני חפר עם מוט ברזל, נוצרה חפירה 
קטנה. מי יכול להיכנס בפתח כזה צר? יעקב גלינסקי, שהיה נמוך וקטן... נשכבתי 
על הארץ דחקתי את הראש ועד שהספקתי להשחיל חצי גוף כבר הבחינו בי 

י פנימה ונתפסתי בידיהם. שעטו אלי ברכבם משכו אות –האחראים מבפנים 
החברים מיהרו לשוב לבני ברק להזעיק עזרה "גלינסקי נתפס". דבר ראשון הם 
נכנסו מבוהלים אל החזו"א וקראו: "תפסו את יענקל'ה גלינסקי!", החזו"א לא 
נבהל, ולא עוד שהעלה חיוך על פניו: "לא הם תפסו אותו, אלא הוא תפס אותם" 

כלו לרדת לסוף כוונתו, וחזרו לישיבה. ומה באמת אמר ולא יסף. הבחורים לא י
 היה שם? 

שם במעברות למדתי טוב את הפסוק "שלח לחמך על המים כי ברוב  רבותי!
הימים תמצאנו" לא יאומן כי יסופר. וכך זה התגלגל: בתחילה קיבלתי כמה 
דפיקות ודחיפות, הובילו אותי למשרד המחנה, החלטתי לתת להם להבין שאני 

ק אידיש, והם חיפשו פקיד כזה שמבין והכניסו אותו אלי. מיד כשנכנס מדבר ר
ראינו שאנחנו מכירים מסמרקנד שברוסיה. היה זה בסוף ימי המלחמה, כשגלינו 

שכעת -למעמקי רוסיה, הרעב שם היה נורא נוראות ויהי היום ואותו בחור 
ים שאתן לו הבחין שיש לי בידיים צלחת איטריות, הוא ניגש אלי בתחנונ -פקיד

לאכול, ראיתי שהמצב שלו קשה ונענעתי קצת בראשי, הוא מיד התנפל על 
הצלחת ולא השאיר לי כלום. והנה כעת נפגשנו שוב... מיד הזכיר לי הוא את 
הסיפור, שוחחנו, עד שהוא שאל עצה איך יעזור לי מבלי שיעיפו אותו 

אחד הפעילים  מתפקידו. השבתי לו כך: תאמר לאחראים כי תפסת 'דג שמן',
המסוכנים ביותר, ודבר ראשון יש להסתובב איתו ולהתריע מפניו בכל האוהלים. 
התכנית הצליחה בסייעתא דשמיא, הוא עבר איתי מאהל לאהל והצלחתי 
להעלות על דף כשישים שמות של ילדים, שוודאי ירצו מוסדות חינוך חרדיים. 

ברה, ו...העיקר שהסחורה ואז זרקו אותי ב"בושת פנים" עם כמה בעיטות מהמע
 בידיים שלנו. 

חזרתי לב"ב סיפרו לי את דברי החזו"א, השתוממתי והשתוממו כולם  כאשר
מחזונו. ולמדתי כיצד מנת אטריות הצילה שישים ילדים, שיש להם זכות אבות.                        

 (להגיד)

 
 שלוש העצות

ות שמעתי מאחד המגידים דרשה נפלאה על הפסוק: "כל לפני שנים רב
המצוה אשר אנכי מצוך היום תשמרון לעשות" (דברים ח, א). אין המקרא אומר 
אלא 'דרשני': פתח בלשון יחיד, וסיים בלשון רבים. מדוע. הסביר זאת בסיפור 

 –מעשה 

מעשה ביהודי תם וישר, שעלה אל הרב לשאול שאלה: "רבי, אני חפץ בכל 
בי להיות לבן העולם הבא, אבל אני עם הארץ ואיני יודע מה לעשות. אין ל

 באפשרותי לקבוע עתים לתורה. הורני ארחות חיים בדרך קצרה!"

אמר לו הרב: "הסכת ושמע, וחרוט בזכרונך: דמה לנפשך כי יש רק מצוה 
אחת לעשותה, וכי אתה היהודי היחיד בעולם, ואין עליך לקיים מצוות אלא ביום 

 ה בלבד!"ז

שמע זאת, ושמח מאד. אם כן הוא, אין קל מזאת! מיהר לצאת מבית הרב, 
 והרב קרא אחריו בקול: "עמוד, אל תמהר לברוח, ברצוני להסביר לך את דברי!"

אבל היהודי מיהר לדרכו, וקרא מאחרי כתפיו: "אין מה להסביר, רבי! איני 
 אטום כל עיקר, הבנתי את דבריו היטב!"

ל חנותו, חנות לממכר שיירי אריגים. יהודי קשיש נכנס, בחר האיש מיהר א
אריג, ושילם תמורתו. בטעות נתן שלושה דינרים במקום שניים. המוכר הבחין 
בדבר אבל לא אמר דבר, והקונה פנה והלך. שעת הצהרים התקרבה. האיש נעל 

 את חנותו ופנה הביתה לאכול.

 כל"."טול ידים", אמרה האישה. "מיד אגיש את האו

 "את יכולה להגישו מיד", ענה בעלה. "אין עוד צורך ליטול ידים!"

 האישה הנדהמת נעצה בו עיניים שואלות.
"הייתי הבוקר אצל הרב, והוא פסק שאיני חייב לקיים אלא מצוה אחת. ואני 

הרי זה די והותר להיום. ומחר אהיה  –כבר הנחתי היום תפילין, וגם התפללתי 
 מר הרב, שאיני צריך לקיים מצוות אלא היום בלבד!"פטור אף מזאת. כך א

פיה של האישה נפער בתדהמה. לא הספיקה לסגרו, ומישהו נקש בדלת. 
אדם זקן נכנס. "קניתי אצל כבודו אריג", אמר הזקן, "ועתה נוכחתי לדעת 

 ששילמתי בדינר אחד יותר מדי".

י אצל הרב, "אמנם כן", ענה המוכר בשויון נפש, "אך מה בכך? היום היית
והוא הורה לי לחשוב שאני היהודי היחיד בעולם. אם כך, כבודו חשוב בעיני כגוי, 

 וטעות הגוי מותרת"...

עכשיו נפער פיו של הקשיש בתדהמה, והאשה פרצה בצווחות אימים: 
"הצילו, דעתו של בעלי נתבלעה עליו, הוא השתגע!" הקשיש צרח אף הוא, 

 ת.והאיש נס על נפשו וברח מן הבי

ברחוב העיר עמד, ואמר לנפשו: "רגע אחד, הלא הם צודקים, מי לא יצחק 
לשמע הדברים? יהודי אחד, מצוה אחת, יום אחד?! הרב אשם בכל אשר קרני, 
הוא הורני את ההוראות המוזרות האלו!" ובצעדים נחושים שם את פניו אל הרב, 

 לתבוע הסבר.

בקשתי ממך  יראמר לו "ה ן בראשו: "שבת, אפוא",הרב ראה את פניו והנה
 לשוב ולשמוע את ההסבר".

הוא טרם הספיק לענות, ואל הבית התפרצה אשתו: "הושיעה, רבי, בעלי 
 השתגע!"

הרב טרח להרגיע את רוחה, ואז הופיע יהודי קשיש, נושם ונושף, לתבוע את 
 המוכר לדין תורה...

הדברים,  אמר הרב: "הסכיתו כולכם ושמעו. אמנם, הוריתי לו את שלושת
 אבל עתה הנני להסבירם.

ראשית, אמרתי, עליך לחשוב שיש רק מצוה אחת לעשותה. וכוונתי היתה, 
: מצוה הבאה לידי, אוכל שהרי יש לנו תרי"ג מצוות לעשותן, והעצל אומר לנפשו

להחמיצה. אם לא אקיים את זו, אקיים אחרת במקומה. ואף באותה מצוה 
 עצמה אומר הוא לעצמו: מה לי למהר, היא לא תברח.

הוא יושב ליד הספר, ומרשה לעצמו לחלום. אמנם יש כאן מצות תלמוד 



 

 ג 

 תורה, אבל היא לא תברח, אפשר ללמוד גם בשעה הבאה.

, והוא מניד בכתפיו. אמנם יש עמו מעות, אבל יבוא עני בא עני לבקש נדבה
 אחר, ואולי יתנם לו...

לכן אמרתי: אל תחשב חשבונן של מצוות. יהיה דומה בעיניך, כאילו רק 
 מצוה זו לפניך, ואין עוד. רק לימוד זה, רק תפילה זו, רק מצוה זו שבאה לידך.

עולם. ומדוע? מפני ועוד אמרתי: דמה לנפשך, כאילו אתה היהודי היחיד ב
שכאשר באים להתרים לדבר מצוה, משתמט כל אחד ואומר: מדוע באו אלי, 

 הלא יש אחרים מלבדי. וכך נדחה העני מאחד לאחד, ונותר בדלותו.

את ביתי בשעת  ור תורה, אומר כל אחד: מדוע אעזובכאשר יש ללכת לשיע
 ן מנין בשיעור.לילה, והגשם טורד? יש משתתפים רבים בלעדי. ובינתיים, אי

והוא הדין במה שאמרתי לך שתחשוב כאילו רק היום עליך לקיים מצוות, 
 כדי שלא תדחה את המצוה מיום ליום, עד שתדחה כליל.

וזהו שנאמר: "כל המצוה אשר אנכי מצוך היום תשמרון לעשות". פתח 
בלשון יחיד, וסיים בלשון רבים. אלא שזוהי ההוראה לכל אחד ואחד. שיראה כל 
מצוה כאילו היא היחידה: "כל המצוה". ויראה את עצמו כאילו הוא לבדו בתבל: 
"אשר אנכי מצוך". ויראה את היום הזה בלבד: "היום" ותו לא, ואז תהיה בידכם 

 היכולת לקיים את כל המצוות!"

ובאמת ידוע הרעיון בשם הגאון מוילנא זצ"ל, וה"חפץ חיים" זצ"ל הביאו 
א בהג"ה) בשם גאון אחד, והסביר בו את הפסוק (ב"אהבת חסד" ח"ב פרק י

(דברים ו, ו): "והיו הדברים האלה", תחשוב שאין עוד יהודי בעולם מלבדך, ועליך 
האחריות לקיום העולם בלימודך, שאלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץ 
(נדרים לב ע"א), "היום", אין אלא יום זה בלבד, ואם לא עכשיו אימתי, כמה 

 תנצלו!

 –ספר וא

העיר פתח תקוה נוסדה לפני כמאה שנה על ידי יהודים יראים ושלמים, 
ובהכוונת מהרי"ל דיסקין, השרף מבריסק זצ"ל. מתי מספר היו, אבל שטח 
המושבה היה רחב מאד. עד היום משתרעת העיר על פני שטחים נרחבים, מפני 

 מעשה שהיה.

בזמננו. הגיעו עם  השטח נרכש מידי הערבים, ולא היו מפות מסומנות כמו
הערבי לעמק השוה, ואז היה הקונה הולך במצרי השדות. כל השטח שהספיק 

 למדוד בשעליו עד לשקיעת החמה, היה שלו.

רבי יהושע שטמפפר היה הקונה. השכים קום מבעוד לילה, התפלל עם עלות 
השחר, ובהנץ החמה החל בצעדה כשהערבי רוכב לצידו על החמור בצעד מהיר 

ך והלך. לא היה כביש ואף לא משעול. פסע על האבנים ונתקל הלך והל
במהמורות, עלה גבעות וירד גאיות. השמש טפסה במעלה השמים והזעה נגרה 

 פלגים פלגים. לא האט את צעדיו ולא התפנה לשתות או לאכול.

עוברים ושבים בקשו לשוחח ולפטפט, והוא לא עצר ולא השיב, בהתמדה 
 חתר הלאה והלאה.

 הותש, ביקש שיעצור מעט, שילגום לגימה. גם לו לא ענה. הערבי

היה, וגרר עצמו ממערב למזרח, ומשם  התנשם והתנשף, כבר לא צעיר
 צפונה.

כשהחמה עמדה לשקוע אזר שארית כוחותיו ופרץ בריצה. רץ עד שהחמה 
 שקעה, ואז קרס והתעלף.

 וכל השטח היה לשלו, של בני המושבה.

 –ת ימינו, כמה היינו רוכשים אאילו היינו מנצלים כך 

 ולעצמנו!

 (והגדת)

 
 "ברכתי?!"

יש בשולחן ערוך דין תמוה. כלומר ההלכה פסוקה, אבל המציאות לא 
מובנת: "אכל ואינו ידוע אם ברך ברכת המזון אם לאו, צריך לברך מספק, מפני 
שהיא מן התורה. ככתוב (דברים ח, י): "ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלקיך" 

 אורח חיים קפד, ד), ומקור בתלמוד הירושלמי (ריש ברכות).(

 –תשאלו מה תמוה כאן. אז אספר 

ה"חתם סופר" זצ"ל שקוע היה כל כולו בעולמה של תורה. בפלפול ההלכה, 
בלימוד התלמידים, בתשובותיו להלכה. לאחר השיעור שמסר לבני הישיבה היה 

ו אליו מכל קצווי העולם שב לחדרו, מותש. עיין בשאלות ההלכתיות שהגיע
היהודי ובתוך כך אכל בפיזור נפש את העוגה שהגיש לו משרתו. כל מעייניו, 
בשאלות הסבוכות. ראה המשרת, ונחמץ ליבו: עוגה כה טעימה, פשע הוא 
לכרסמה כך, בהסח הדעת. עוגה כזו יש לאכול בריכוז, למצות את טעמה, 

ועגה, אחת היא לו אם אוכל הוא להתענג על כל לעיסה... הרב אינו מודע כלל 
אם לאו, דברי התורה מתוקים בפיו מדבש ונופת צופים. החליט לעשות חסד עם 
העוגה, ולאכלה בכוונה כדבעי. אמר, ועשה. ה"חתם סופר" התיישב במקומו 
ושקע בעיון בהמון המכתבים. הבחור נשא את העוגה בצלחת, ואכלה בעצמו 

 ה שרידי הפרורים הציב בפאתי השולחן.בחדר החיצון. את הצלחת הריקה וב

ה"חתם סופר" סיים את העיון במכתבים, ובמהלכו גיבש את התשובות 
 ההלכתיות. נשא עיניו אל הבחור, ושאל: היכן העוגה?"

 נדהם, אך התעשת מיד: "הרב אכל, האינו זוכר?"

 איזו עזות!

תי השיבו ה"חתם סופר": "האמת היא שאיני זוכר האם אכלתי, טרוד היי
בעניני השאלות". אבן נגולה מעל לבו של הבחור. "אבל זאת יודע אני לבטח, 

 –שלא ברכתי 

 ואם לא ברכתי, לא אכלתי!"

 והאבן הענקית שבה וסקלה את לבו!

–ואני שואל: ה"חתם סופר" לא זכר אם אכל, אבל ידע לבטח אם ברך 
 אכלנו?!מדוע אצלנו קורה שאיננו זוכרים אם ברכנו, אבל יודעים לבטח ש

נו, באמת, איזו שאלה. כי מעיניו של ה"חתם סופר" היו בברכה, ושלנו 
 באכילה!

ה"חתם סופר" לעס בפיו, ומוחו הגה בדברי תורה. ואנו ממלמלים בפינו, 
 ובמה הוגה מוחנו!

ם את הדין שנפסק בשולחן ערוך (אורח חיים קפג, ח): "לענין ילא רבים יודע
או מפני הכבוד, יש מי שאומר שדינה  לשאול בברכת המזון מפני היראה

 כתפילה!"
 דין הפסק בברכת המזון, כהפסק בתפילת העמידה!

 –ויותר 

מובא בשם המגיד ממזריטש זצ"ל שיש להקפיד בברכת המזון עוד יותר 
 מבתפילה. לפי שהתפילה מדרבנן, וברכת המזון מדאוריתא!

 אבל יתכן שלא כדאי לפרסם דין זה, ומשום מעשה שהיה.

חפץ חיים" זצ"ל ביקש מהאברכים שעסקו במכירת ספריו בעיירות ה"
 ישראל, שבבואם ידרשו ברבים בענין שמירת הלשון, חשיבותה וחומרתה.

הגיע אחד מהם לעיירה שאנשיה אינם בני תורה. קם ודרש. אמר: "מורי 
ורבותי, כשרות המטבח היהודי מושרשת ברוך השם, איש אינו חשוד לרכוש 

 ר, ומי מדבר על בשר 'דבר אחר'!"בשר שאינו כש

 "חלילה וחס!" הזדעזעו כולם.

"וכולם מפרידים הפרדה מוחלטת בין בשר וחלב, ומקפידים על שמירת שש 
 –שעות מלאות מארוחת הבשר לאכילת מוצרי חלב" 

 "ודאי!" הנהנו כולם.
"ובכן", רעם קולו, "דעו לכם: המתנת שש שעות, מנהג הוא, המעוגן בהלכה. 

בשר עוף בחלב, מדרבנן. בשר חזיר, לאו אחד על כל 'כזית', וכמה 'כזיתים'  איסור
 –עלולים לאכול 

ובדיבור אחד של לשון הרע, עלולים לעבור על שבעה עשר לאוים 
מדאוריתא, וחמור ענינה כשלוש עברות החמורות, עבודה זרה גילוי עריות 

 ושפיכות דמים (ערכין טו ע"ב)!"

 נדהמו.
 ידעו! באמת חידוש, לא

בצאתו, שמעם מחליפים רשמים: אם שמירת הכשרות חמורה פחות מלשון 
 הרע, אולי באמת הגזימו בה...

ואם הפסק בברכת המזון הוא כהפסק בתפילה, אולי מותר לענות בתפילה 
 לשיחת טלפון, ולהציץ בה לכותרת בעיתון...

 אז אולי כדאי שלא ליידע...

 (והגדת)

 

 ההדרן

ון את כל המצוה הזאת אשר אנכי מצוה אתכם לעשתה" "כי אם שמר תשמר
(דברים יא, כב). וידועים דברי רש"י (ויקרא כב, לא. דברים ד, ו) "ושמרתם 
ועשיתם", "ושמרתם" זו משנה, "ועשיתם" זה המעשה. אם כן, מהו כפל הלשון 
"שמור תשמרון", כך דרשו בספרי (עקב יב): רבי שמעון בן יוחאי אומר, משל 

חים שהיו מסגלים ממון אחר אביהם, אחד מצרף דינר ואוכל ואחד מצרף לשני א
דינר ומניחו. זה שמצרף דינר ואוכל נמצא שאין בידו כלום, וזה שמצרף דינר 
ומניחו נמצא עשיר לאחר זמן. כך תלמיד חכם לומד שנים או שלושה דבירם 

מר: ביום, שנים או שלושה פרקים בשבת, נמצא עשיר לאחר זמן. ועליו נא
 "וקובץ על יד, ירבה" (משלי יג, יא).

 –ואספר 

אברך בא, והציג עצמו. הוא מתגורר בבני ברק, ומכהן כרב בית כנסת ברמת 
גן הסמוכה. ביום שלישי הם עומדים לערוך סיום מסכת ליד שולחנות ערוכים, 
"סעודה לגמרה של תורה" (שיר השירים רבה א, ט), עם תזמורת כדת וכדין, 

 וא לדבר לכבודה של תורה.ומבקש שאב

 "נו, ודאי. אם ירצה השם, בלי נדר. איזו מסכת מסיימים?" אני מתענין.

 "תענית", הוא משיב.

נו, באמת, כזה טררם, סעודה ותזמורת ונאומים, על שלושים דפים שרובם 
אגדתות, אחת הקטנות והקלות שבמסכתות?! מילא, מסכת שבת על למעלה 

ותיה החמורות. כתובות על מגוון נושאיה, יבמות ממאה וחמישים דפיה, והלכ
 על חשבונותיה, מסכתות מסדר קדשים. אבל תענית?!

 "ובמשך כמה זמן למדו את המסכת?"

 "במשך שבע שנים".

 איהר הערט? שבע שנים!

 "שיעור חדשי", אני שואל בנימוס.

גם אז, בשבע שנים כתשעים חדשים. שני שליש עמוד לשיעור, ועוד 
 –אגדתות 

 "לא", הוא עונה, "שיעור שבועי".

"שיעור שבועי? ועל זה עורכים מסיבה?! עצרת התעוררות היה צריך 



 

ד 

 לעשות!"

בשבע שנים למעלה משלוש מאות וחמישים שבועות. במסכת שלושים 
 דפים. הוה אומר, עמוד בשישה שיעורים, חודש וחצי. ממש כמו בישיבות!

, לאחר התפילה במשך כעשר ואז הוא אומר לי: "כן, השיעור ניתן בשבת
 –דקות בלבד" 

 והתמונה השתנתה מן הקצה אל הקצה.

יהודים טובים באים לתפילה, שומעים קריאת התורה ומתפללים מוסף. 
בבית מחכים. החמין על הפלטה, ויש לנוח מעמל השבוע. ונשארים לעוד עשר 

לומדים  דקות, לשמוע כמה שורות מענינות, הרבה סיפורים ואגדתות. ובכל פעם
חמש עד שבע שורות. וכך, שבוע אחר שבוע, חודש אחר חודש. ושנה אחר שנה 

– 

 –ומסיימים את המסכת 

 "ודאי שאני בא! לא זו בלבד, אף אומר "הדרן" על המסכת!"

 כמה שמח.

הגעתי, ואור בעיניים. עשרות יהודים מסבים לשולחנות ערוכים, שמחים 
ערך את הסיום ואחד המתפללים  בשמחת התורה, והתזמורת מרעישה. האברך

ו, זה מתן תורה" תממש "יום חתונ –אמר את הקדיש והכל איחלו "מזל טוב" 
 וקמתי לדבר. –(תענית כו ע"ב) 

מסכת תענית מסיימת בשתי מימרות. האחת שייכת למשנה האחרונה 
במסכת, שבט"ו באב וביום הכפורים בנות ירושלים היו יוצאות ומחוללות 

בגמרא: תנא, מי שאין לו אשה, נפנה לשם. תנו רבנן, יפיפיות  בכרמים. ואמרו
שבהן אומרות תנו עיניכם ביופי, מיוחסות שבהן אומרות תנו עיניכם במשפחה, 

 מכוערות שבהן אומרות קחו מקחכם לשם שמים.
השניה: עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול לצדיקים והוא יושב  אוהמימר

ו. שנאמר: "ואמר ביום ההוא הנה עצבחד מראה באהם בגן עדן, וכל אחד ואביני
אלקינו זה [ובכל מקום שנאמר "זה", יש בו גלוי כהוראה באצבע: החודש הזה 
לכם, זה קלי ואנוהו, וזה מעשה המנורה, ועוד] קוינו לו ויושיענו, זה ה' קוינו לו, 

"א: "מפורש במפרשים נגילה ונשמחה בישועתו" (ישעיה כה, ט). וכתב מהרש
 ", ואין לנו עסק בנסתרות.וא דבר סודשה

אבל יש להבין, מה ענין המימרה הזו לכאן. קשה לומר שכל הענין הוא 
 הסמכת מחול למחול.

 –אסביר לכם, אבל אפתח בסיפור 

מעשה ברופא חרדי מגרמניה, יהודי טוב, מקפיד על קלה בחמורה ומקדש 
 טא.שם שמים בכל הליכותיו, ששמע על עולם התורה הפורח בלי

הסתקרן. מצא ממלא מקום ויצא לחופשה קצרה. נסע למרכזי התורה ועינו 
לא שבעה מראות: מאות מאות בחורים השקועים בריתחא דאורייתא 
ומתנצחים בסוגיות שאינו מכיר, במסכתות שמעולם לא למד. סלבודקה ומיר, 

 גרודנא וטלז, קמניץ וקלעצק, פוניבז' וראדין.

הגדול, רבם של ישראל, ה"חפץ חיים" זצ"ל, חלשה דעתו. נכנס אל הכהן 
 הציג עצמו ושאל בדכדוך: "רבי, מה אני לחיי העולם הבא!"

 "תנוח דעתך", ענהו הצדיק, "כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא!"

 "כן", התמרמר משנה זו אף הוא יודע. "אבל איזה חלק יהיה לי?!

חרדי, שומר תורה  עד עתה שמחתי בחלקי, מי ידמה לי ומי ישוה לי. רופא
ומצוות, עוזר לאנשים כיכלתו, מרפא מדוים ומאריך חיים. משתתף בשיעורי 
תורה ופעיל בעניני הקהילה. מחנך בניו בדרכו וסולל נתיבו ל'מזרח' בגן העדן. 
אבל עכשיו, כשהתודעתי לעולם התורה התוסס, לממיתים עצמם באהלה של 

 רואה אני למי יגיע באמת גן העדן!"תורה, מרבים תורה ומרבים בה חיים, עכשיו 

כשראה את גדולי ראשי הישיבות וענקי המשגיחים התמזער בעיניו כל כך, 
 התגמד והתאפס. איפה ישבצו אותו שם?!

 הביט בו ה"חפץ חיים" ואמר: "יתכן, בהחלט יתכן, שתהיה שכני בגן העדן!"

 שכנו של ה"חפץ חיים"? –הוא 

אינו חומד לצון. ודאי לא, עם אדם שבור אמת הוא, ו אבל ה"חפץ חיים" איש
 לב!

 ובכל זאת, איך יתכן?

ה"חפץ חיים" עם כל ידיעותיו וגאונותו, ה"חפץ חיים" עם כל זכויותיו 
 וצדקותו, ה"חפץ חיים" עם ספריו וזיכוי הרבים שלו!

 נשמע מופקע, האין זאת?!

מן  –כמו כל דבר בעולם  –"אסביר לך", אמר לו ה"חפץ חיים" . והמקור 
 התורה.

הכתוב אומר: "ועץ החיים, בתוך הגן" (בראשית ב, ט), גן העדן. "עץ החיים" 
ויש  הוא חיי הנצח בגן העדן. "בתוך", בתווך. היינו באמצע הגן (תרגום, ורש"י).

 בין מה משמיענו הכתוב כך שעץ החיים היה באמצע הגן. ואם היה בצידו, מה.הל

ת אמצע העיגול היא, שהמרחק אליה אבל דבר גדול השמיענו. הגדרת נקוד
שווה מכל נקודה בהקפו. ממזרח, ממערב, מצפון ומדרום. כך גם "עץ החיים" בגן 

 העדן, חיי הנצח בעולם הרוחני. דרכך אליהם אינה ארוכה יותר מדרכי!

הלא תבין, אותי נטעה ההשגחה העליונה בליטא, העניקה לי חינוך בוילנה, 
י את המחשבה לכתוב ספרי מסלאנט, נטעה בהפגישה אותי עם רבי ישראל 

ר בענין שמירת הלשון. נתנה לי את הכלים, את הכשרונות הלכה ומוס
נה בגרמניה, ותך שתלה ההשגחה העליווההזדמנויות, והייתי ל"חפץ חיים". וא

וניתן לך חינוך "תורה עם דרך ארץ", והיית לרופא חרדי המקפיד על שמירת 
 –ש שם שמים ומקדיש עתים לתורה המצוות ועוזר לבריות ומקד

 ומכל אדם אין דורשים, אלא כיכלתו!

 כמה נפלא!

זה? בבנות ישראל, שכולן יוצאות ומחוללות בכרמים, כולן  והיכן ראינו כעין
דן. מי שאין לה, וכולן מכריזות על י לבושות בגדי לבן שאולים, כדי שלא לבייש

אינן שותקות, מחפשות מי  היפות ומעלתן, המיוחסות ומעלתן, אף המכוערות
שיקח מקחו לשם שמים. ומה' אשה לאיש (מועד קטן יח ע"ב), כולן ימצאו זווגן 

– 

לפיכך הסמיכו לזה את המימרה השניה, שעתיד הקדוש ברוך הוא לעשות 
מחול לצדיקים, דהיינו עיגול. והוא כביכול, במרכז. וכל אחד מהם עומד במקומו 

ו שלו, ולרופא מקומו שלו. וכל אחד מורה שלו במעגל: ל"חפץ חיים" מקומ
 –באצבעו למרכז, כולם קרובים במידה שווה, כולם עובדים לקל אחד 

 בתנאי אחד, כמו שאמר ה"חפץ חיים": שכל אחד עושה כיכלתו!
שם שמים בסביבתו כיכלתו, ולומד תורה  מקיים המצוות כיכלתו, מקדש

 כיכלתו!

 ללמוד יומם ולילה.האברך יכול ללמוד יומם ולילה, וחייב 

 העובד יכול ללמוד משנה בבוקר, שיעור בערב, וחייב ללמדם.

אבל גם לאברך וגם לעבוד יש 'כיסי אויר' קטנים, רווחים זעירים 'בין הזמנים'. 
קות. נותנים ד שחמש דקות פה, חמש דקות שם. מה אפשר כבר לעשות בחמ

 להם להתאדות.

 ם מה ניתן לעשות!מה אפשר לעשות?! אתם הראיתם, את הוכחת

 בעשר דקות בכל שבת, עשר דקות בלבד, ולבסוף מסיימים מסכת!

 איזו מסכת מתחילים כעת ללמוד, שאלתי את הרב.

 מסכת ביצה, ענה. מסכת לא קלה.
 –אז יש לי הצעה, אמרתי. מעכשיו, שתים עשרה דקות 

 חמש עשרה, קראו מהקהל.

 , נכין "הדרן"...כשיסיימואשרם, ואשרי חלקם! 

(והגדת)

 בדרך הדרוש  

  עקר בך' יהי ולא

' בגמ דאיתא ל"ונ, תימא וזה מוליד שאינו עקר י"רש' פי
 משום' הגמ ומקשה ילדה לא עקרה רני פסוק על דברכות

 תחילת על' הגמ הקשה לא למה ומקשין' וכו רני ילדה דלא
 יתורץ ובזה פשוטו פ"ע ל"וי רני דעקרה משום הפסוק
 ה"דהקב משום עקרות האמהות היו למה' בגמ דאיתא
 על לתרץ יש כאן גם כ"וא צדיקים של לתפלתן מתאוה
 מצי דהוי רני דעקרה משום להקשות מצי לא מתחילה פסוק
 אבל צדיקים של לתפלתן מתאוה ה"דהקב משום לתרץ
 בזה כ"וא ל"וק' הגמ שפיר מקשה ילדה דלא מכח השתא
 לא אבל כלל מוליד שאינו עקר י"רש דברי כאן כ"ג יתורץ
  :ק"ודו מוליד' יהי כ"ואח שעקר

 )מדרש יהונתן(

  ואכלת ושבעת וברכת

 בתורה כתבת ע"רבש ה"הקב לפני השרת מלאכי אמרו
 דכתיב לישראל פנים נושא אתה ואיך פנים ישא לא אשר
 פנים אשא לא איך ה"הקב להם אמר אליך פניו' ד ישא

 על מדקדקין והם ושבעת ואכלת בתורה שכתבתי לישראל
 משני לא אמאי' התוס והקשו כביצה ועד כזית עד עצמן

 ב"י) ב"ע' ע דף( תנוקת' פ שם דאיתא בנדה הכי הגמרא
 אחד וזה חנניא בן י"ר את' אלכסנדרי אנשי שאלו דברים
 אליך פניו' ד ישא וכתיב פנים ישא לא אשר כתיב מהם
 דקושית ל"ונ דין גזר לאחר כאן דין גזר קודם כאן ומשני
 העיקר הוא' וכו ד"גז קודם כאן התירוץ דודאי מ"לק' התוס
 דלפי עיקר אינו בברכות הגמרא שמשני התירוץ אבל

 לישראל פנים נושא הוא ה"דמש דמשני דברכות התירוץ
 דקרא ל"צ כ"ע כי קשה' כו כזית עד עצמן על מדקדקין דהם
 וזה' התוס ש"כמ העולם אומות על קאי פנים ישא לא אשר
 אשר' כו אלקיכם' ד כי לישראל אמר משה דהא גדול דוחק
 כ"ע דנדה תירוץ על' קושי אכתי יש אם אמנם פנים ישא לא

 בגמרא לדקדק יש דהא בברכות שתירצו כמו לתרץ צריך
 דין גזר קודם דין גזר לאחר כאן ד"גז קודם כאן דאמר
 פנים נושא ה"הקב אין ד"גז לאחר אבל פנים נושא ה"הקב

 יכול האיך פנים נושא ה"הקב תמיד ד"גז דקודם כיון וקשה
 אם קאמר והכי תשובה י"ע דאיירי ל"וצ אדם על ד"גז להיות
 ומקבל פנים נושא ה"הקב ד"גז קודם תשובה עושה

 אך התשובה מקבל ה"הקב אין ד"גז לאחר אבל התשובה
 ולמה פנים נשיאת זה מה תשובה דעשה כיון קשה ז"לפ

 פנים נשיאת' גופי דזה אמרינן אי אך פנים לנשיאת צריך

 איתא פלוגתא והנה, שפיר אתי מרשעים תשובה שמקבל
 נגאלין תשובה עושין ישראל אם אומר יהושע' ר בירושלמי

' ושבי דכתיב נגאלין תשובה עושין שאין פ"אע אומר א"ור
 בצדקה' ושבי כדין מאי י"לר הירושלמי שם והקשה בצדקה

 הצדק הירושלמי ומשני יש צדקה מה תשובה דעושין כיון
 דעושין כיון א"לר אבל מהן תשובה מקבל ה"שהקב יש

 מסתברא א"דר כוותי אביי אמר לצדקה צריכין אינם תשובה
 צדיקים אין עומדין תשובה שבעלי במקום אמרינן דהא

 עדיפי תשובה שבעלי מ"ש כ"א לעמוד יכולין גמורים
 ד"גז קודם כאן י"ר משני שפיר דבנדה ש"א ובזה מצדיק

 ה"הקב עושה דצדקה בירושלמי ל"דס לאזי לשיטתו י"דר
 ד"גז קודם כאן משני שפיר כ"א מישראל תשובה שמקבל

 לאחר כ"משא פנים הנשיאת וזה תשובתו מקבל ה"הקב
 תשובה דבעל ל"הנ וכאביי א"כר ל"דקיי לדידן אבל ד"גז

 לתרץ ליכא כ"א פנים לנשיאת צריך ולא מצדיק עדיף
 לתרץ מראהג שפיר הוכרח לכן דנדה הגמרא כתירוץ
  :ק"ודו כביצה ועד כזית עד שמדקדקין משום בברכות

 (חנוכת התורה)



 

  

 

 הצרעה
ָּבם ַעד ֲאבֹד ַהִּנְׁשָאִרים ֶק ְוַגם ֶאת ַהִּצְרָעה ְיַׁשַּלח ה' ֱא י

ָוֶאְׁשַלח "גם בספר יהושע כתוב:  .ְוַהִּנְסָּתִרים ִמָּפֶני
ִלְפֵניֶכם ֶאת ַהִּצְרָעה ַוְּתָגֶרׁש אֹוָתם ִמְּפֵניֶכם ְׁשֵני ַמְלֵכי 

א ְבַקְׁשֶּתְו א ְבַחְרְּב ָהֱאמִֹרי." 
 פעולת הצרעה
הצרעה רבי שמעון בן לקיש אומר  )1כתוב בגמרא

, אלא עומדת בשפת את הירדן לא עברה עמהם
ומסמאה את עיניהם  בהם ארסרקת והירדן וז
רב פפא אומר שהצרעה המוזכרת בתורה  .ומסרסתן

 לא עברה את הירדן, והצרעה שמזכיר יהושע עברה.
 שתי צרעות

שהצרעה היתה נכנסת לתוך עין  :)2במדרש כתוב
 .)3ימין ושופכת ארסה, והיה העין מתבקע ונופל ומת

ששתי צרעות היה  )4מדרש אחר כתובבואילו 
הקב"ה מזווג לכל אחד מהגויים, וכל אחת היתה 

 .שופכת ארסה בתוך עיניו, ומיד היה מת
 ארס נחשים ועקרבים

 כיצד ארס של צרעה ממיתה אנשים?
שהקב"ה היה ממית שרפים  )5כתוב במדרש אגדה

נחשים ועקרבים, והיתה הצרעה באה ולוקטת את 
הסם שלהם, והיו מכים לעמים בעיניהם ומשליכות 

 .)6בהם ארס ומתים
 רוחות ושדים

כתב כי אולי הצרעה  )7מרכבת המשנה בספר
 )8הנזכרת היא רוח מרוחות השדים.

 
לכאורה זה כשיטת רב פפא  )3 .ר יח, כב"במדב )2. סוטה לו, א )1

פרשת ) 5. חתנחומא משפטים י )4 י."לא השיש צרעה שכן נכנס
כתב "והאמת כי ) שמות כג, כח(רמב"ן אמנם ה) 6כג, כח.  משפטים

. והנה החזקוני אומר שכל זה "יש בה גם היום ארס מזיק וממית
אינו אלא משל, כלומר כי לא בחרב ולא בקשת אני מגרשם אלא 

. המחבר הוא רבי יוסף (פ"ה מ"ו)על מסכת אבות ) 7 בדבר קל.
אלשקר מגרושי ספרד, למד אצל רבי שלמה אלקבץ בתלמסאן.

 '.צרעת'ש'צרעה' הוא מלשון יש לציין דעת הרס"ג  )8
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 מסתפק אדם על מעשה שעשהכש .ְוָהָיה ֵעֶקב ִּתְׁשְמעּון
כי טוב הוא. אם טוב, אם זה מביא לו שמחה סימן 

לשון ְוָהָיה ( אם בסופו של דבר זה מביא לך שמחה
 שמצוה עשית. -, הרי זה סימן ש)שמחה

)ייטב לב( 
 

 .ֱאֶקי ְל ֶאת ַהְּבִריתה' ְוָׁשַמר ... ְוָהָיה ֵעֶקב ִּתְׁשְמעּון
הענוה היא סגולה שלא יחטפו הרשעים את השפע 

אם תחזיקו עצמכם בענוה  .המגיע לצדיקים
  )יונתי תמתי( .וכו', אז כ

 
. ׁשֵֹאל ֵמִעָּמ ִּכי ִאם ְלִיְרָאה ֱאֶקיה' ָמה 

בבית דין של מעלה לאחר פטירת האדם,  
עיקר השאלה היא על היראת שמים  -

 )אוהב ישראל( .שלו
 

מי שיש . ּוַמְלֶּתם ֶאת ָעְרַלת ְלַבְבֶכם ְוָעְרְּפֶכם א ַתְקׁשּו עֹוד
, הצדיקיםעל דרכי לו קושיות על הנהגת הבורא או 

אז  אומר הפסוק 
 .לכם עוד קושיות ולא יהי -

 )יחזקאל מקאזמיררבי ( 
 
ָּבםֶק ְוַגם ֶאת ַהִּצְרָעה ְיַׁשַּלח ה' ֱא ברש"י שהיה  .י

הצרעה בטלה מהם את התאוות השפלות,  .מסרסתן
 כדי שלא יפגמו במחשבותיהם את בני ישראל הבאים

 )מהרי"ד מבעלזא( .למלחמה
 

על ידי אכילה בקדושה מכלים  .םַוֲאַכְלֶּתם ֶאת ָּכל ָהַעִּמי
 )רבי מענדיל מרימנוב( .ומשחיתים את כל העמים

 על הלבלהשליט את המח צריך 
ָרֵאל ָמה ה' ֱאלֹ  ה ִיׂשְ י ִאם קֶ ְוַעּתָ ְך ּכִ יָך ׁשֵֹאל ֵמִעּמָ

ָרָכיוקֶ ְלִיְרָאה ֶאת ה' ֱאלֹ  ָכל ּדְ  .וגו' יָך ָלֶלֶכת ּבְ
סּוק ּפֹוֵתַח ְואֹוֵמר  ֱאלֶֹקיָך ה' ָמה "ָצִריְך ְלָהִבין ַהּפָ

י ִאם ְלִיְרָאה ְך ּכִ ַמע ַרק ֶזה" ׁשֹוֵאל ֵמִעּמָ ְוַאַחר , ַמׁשְ
ָבִרים  ְך מֹוִסיף ְואֹוֵמר עֹוד ּדְ ָרָכיו"ּכָ ָכל ּדְ " ָלֶלֶכת ּבְ

קֹום . ְוגֹו' ָאה ִמּמָ ִהּנֵה ַהּתֹוָרה ּבָ א ֵיׁש לֹוַמר ּדְ בֹוּהַ ֶאּלָ ּגָ
זַֹּהר , ְמֹאד תּוב ּבַ ּכָ מֹו ׁשֶ ' ָנְפַקתֵמָחְכָמה אֹוַרְיָתא 'ּכְ

בָּ  יְָּצָאה ֵמָחְכַמת ַהּקָ ן ֵאיְך ָיכֹול ָאָדם "ה, ׁשֶ ְוִאם ּכֵ

תֹוַרת  ל ּתֹוָרהה' ִלְדּבֹק ּבְ ה ׁשֶ א . ְוִלְלֹמד ַלֲאִמּתָ ֶאּלָ
ִיְרַאת  ק ַעְצמֹו ּבְ ה ה', ָהָאָדם ָצִריְך ְלַדּבֵ ְזּכֶ ָיָדּה יִּ ְוַעל

ל ּתֹוָרה ה ׁשֶ ָאְמרּו ֲחזַ . ַלֲאִמּתָ מֹו ׁשֶ יֵדי ַהּכֹל "ל 'ּכְ ּבִ
ְרַאת  ַמִים חּוץ ִמיִּ ַמִיםׁשָ יֵדי ', ׁשָ ם ַהּתֹוָרה ִהיא ּבִ ּגַ ׁשֶ

ַמִים ְבִחיַרת ָהָאָדם, ׁשָ לּוי ּבִ ַמִים ּתָ ְרַאת ׁשָ ָלֵכן . ַרק ַהיִּ
ה  ה"ָאַמר ֹמׁשֶ ְקֵראת  ֵאיךְ  -" ְוַעּתָ ְזּכּו ְלתֹוָרה ַהּנִ ּתִ

ה' ֱאַמר (' ַעּתָ ּנֶ מֹו ׁשֶ יָרה ַהזֹּאת"ּכְ ִ ְתבּו ָלֶכם ֶאת ַהׁשּ ה ּכִ , ")ְוַעּתָ
ךְ ה' ַמה " ה " ֱאלֶֹקיָך ׁשֵֹאל ֵמִעּמָ יַע ַלֲאִמּתָ ּגִ ּתַ לֹא ׁשֶ

ל ּתֹוָרה א , ׁשֶ י ִאם ְלִיְרָאה"ֶאּלָ יָלא ", ּכִ ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִמּמֵ
יַע לַ  ּגִ ל ּתֹוָרה ּתַ ה ׁשֶ ָרָכיו" -ֲאִמּתָ ָכל ּדְ ".ָלֶלֶכת ּבְ

 ) מנחם נחום מטשערנאבילהרה"ק רבי למאור עינים ( 

ְתׁשּובָ ב ַהשָּׁ ם גַּ  סוֹ ק רַ ה ּבִ נָ ף ּבְ ָ  ה ַהׁשּ
ְזכֶּ  ָרכוֹ ל ְלכָ ה ּיִ  תַהּבְ

ַתב ָלׁשֹון  ה ּכָ ק ָלּמָ ְולֹא ", ֵעֶקב"ֵיׁש ְלַדְקּדֵ
ַתב  ְמעּון'ּכָ ׁשְ ִמיד' ְוָהָיה ִאם ּתִ ַדְרּכֹו ּתָ ָפֵרׁש ַעל ְוֵיׁש לְ  .ּכְ

ַתב  ּכָ י ַמה ׁשֶ אְרִדיְטׁשֹוב ּפִ דֹוׁש ִמּבַ י  זללה"הָהַרב ַהּקָ ּכִ
ְתׁשּוָבה ָאה ּבִ ָנה ַהּבָ ָ ָאב הּוא ַהְתָחַלת ַהׁשּ ר ּבְ ה ָעׂשָ ָ , ֲחִמׁשּ

ָאְמרּו ֲחזַ  ֶרְך ׁשֶ ָלד "ל ַעל ּדֶ ִעים יֹום ֹקֶדם ְיִציַרת ַהּוָ ַאְרּבָ
ְך ִמט, ַמְכִריִזין ָעָליו ַמה ִיְהֶיה ּבוֹ  ָאב ַעד "ו ּכָ כ"ה ּבְ

ִעים יֹום ִריַאת ָהעֹוָלם ֵיׁש ַאְרּבָ ּבֹו ִהְתִחיל ּבְ . ֱאלּול ׁשֶ
ֹראׁש  ין ַעד ֹראׁשֹו ֵאינֹו ַמְמּתִ אי ֶהָחָכם ֵעיָניו ּבְ ַוּדַ ְוִהּנֵה ּבְ

ין ׁשּוָבה ֵמֵאיַמת ַהּדִ ָנה ַלֲעׂשֹות ָאז ּתְ ָ א עֹוֵבד , ַהׁשּ ֶאּלָ
יִ  ָנה הּוא , ְרַאת ָהרֹוֵממּותֶאת ַהּבֹוֵרא ּבְ ָ ְוָכל ַהׁשּ

ְתׁשּוָבה ה, ּבִ ׁשּוָבה ְמֻעּלָ אי ּתְ ֵאינֹו . ְוֶזה הּוא ַוּדַ ֲאָבל ִמי ׁשֶ
ין ִהְתָקֵרב יֹום ַהּדִ ה זֹו ִמְתעֹוֵרר ַרק ּבְ ַדְרּגָ ּוֵמֲחַמת , ּבְ

ים  ֵתב ְלַחּיִ ּכָ ּיִ ֵדי ׁשֶ ְתׁשּוָבה ּכְ ב ּבִ ין הּוא ׁשָ ֵאיַמת ַהּדִ
סֹוף  .םטֹוִבי ְתׁשּוָבה ַרק ּבְ ב ּבִ ָ ׁשּ יָון ׁשֶ ּכֵ ְוִאם ּתֹאַמר ׁשֶ
ָנה ָ ֶלת, ַהׁשּ ׁשּוָבתֹו ְרצּוָיה ּוְמֻקּבֶ ַעל ֶזה אֹוֵמר , ֵאין ּתְ

תּוב  ֲעֵקבֹו ְוסֹופֹו ,  ַהּכָ ם ִאם ַרק ּבַ ּגַ
ְמעּון ׁשְ ָנה ּתִ ל ׁשָ ן , ׁשֶ י ּכֵ ַאף ַעל ּפִ
 .ְוגֹו' 

כתוב בילקוט  .ַוְיַעְּנ ַוַּיְרִעֶב ַוַּיֲאִכְל ֶאת ַהָּמן
. , ותמוה הואראובני: מכאן שמדליקין נרות שבת

מדוע מזכיר משה רבנו רק את עוד יש להבין 



 

 

החסד של המן ואינו מזכיר את החסד של הבאר. 
 300-(חי לפני כתירץ הגאון רבי אברהם ברודא 

את הבאר, כיון ששתיה שזה שלא הזכיר , שנה)
בכלל אכילה, ממילא כשהזכיר את המן גם הבאר 
בכלל. והנה איתא שאדם הראשון היה יכול לתרץ 
עצמו מדוע אכל מעץ הדעת, שהקב"ה ציוה לו 
"לא תאכל", ויש דעה שחוה סחטה לו ענבים 
והוא שתה את היין, אם כן לא אכל רק שתה. אבל 

, משום אמרו הטעם שנשים מדליקין נרות לחז"
שהיא כיבתה נרו של עולם. ואם תאמר מדוע 

הקב"ה  ל דברי עעבר לא כיבתה נרו, הרי הוא 
כיון שהוא רק שתה ולא אכל. לכן אמר "ויענך 
וירעיבך ויאכילך את המן" וקשה למה לא הזכיר 

, אלא על כרחך שתיה בכלל אכילה, אם כן הבאר
אדם הראשון אף ששתה עבר על ציוויו של 

ן לומדים שמדליקין נרות שבת, הקב"ה, מכא
 )ילקוט האורים( שהיא כיבתה נרו של עולם.

ְּפִסיֵלי ֱאֵהיֶהם ִּתְׂשְרפּון ָּבֵאׁש א ַתְחמֹד ֶּכֶסף ְוָזָהב 
פסלו לאלוה מדו מכאן חז"ל "ל .ֲעֵליֶהם ְוָלַקְחָּת ָל

'", וביאר ולקחת לך'פסלו מאלוה  ',לא תחמוד'
רבינו בחיי שלשון 'פסל' יש בו שתי משמעיות, 

ועבודה זרה, השני לשון ביטול ֶּפֶסל האחד לשון 
אז "לא תחמוד", ֶּפֶסל ופסולת. ואם עשאה לשם 

ואם פסל אותה הגוי מעבודה זרה אז "ולקחת 
לך". ויש לומר שכל זה מרומז בפסוק, דהנה 

וד, הוא בניקדהנה החילוק בין שתי המשמעויות 
סול סל מנוקד תחילתו בסגו"ל, ולשון ּפָ שלשון ּפֶ 

מנוקד ֶּכֶסף תחילתו מנוקד בקמ"ץ. והנה תיבת 
מנוקד בקמ"ץ. וזה הרמז ָזָהב בסגו"ל ותיבת 

", ֶּכֶסףבפסוק "לא תחמוד" כש'פסל' מנוקד כ"
ָּפַסל שהנכרי  -" ָזָהבאבל כאשר הוא מנוקד כ"

 שות)נפלאות חד( אותו אז "ולקחת לך".

ֵלאמֹר ְּבִצְדָקִתי ֱהִביַאִני ה' ָלֶרֶׁשת  וגו'ר ִּבְלָבְב ַאל ּתֹאַמ 
ֶאת ָהָאֶרץ ַהֹּזאת ּוְבִרְׁשַעת ַהּגֹוִים ָהֵאֶּלה ה' מֹוִריָׁשם 

צריך להבין, אם יאמרו "בצדקתי הביאני  .ִמָּפֶני
ה'" מה להם להוסיף "וברשעת הגוים". ועוד, 

הר פן תרבה הרי לעיל כתוב "לא תוכל כלותן מ
עליך חית השדה", כתב רש"י והלא אם עושין 
רצונו של מקום אין מתיראין מן החיה, אלא גלוי 
היה לפניו שעתידין לחטוא". ולפי זה יש 
להקשות, כיצד יחשבו כי בצדקתם ירשו את 

הארץ, הלא ראיה ברורה לפניהם כי אין זה 
צדקתם כי אינם יכולים לכלותם מהר מחשש 

ש לומר, דאמרו חז"ל אין הקב"ה חיות השדה. וי
נפרע מאומה עד שתתמלא סאתה, ואם כן ימצאו 
מענה מדוע אינם יכולים לכלותם מהר, כי עדיין 
לא נתמלא לגמרי סאתה של אומה זו. וזהו שאמר 

ה'",  הכתוב "אל תאמר בלבבך בצדקתי הביאני
ואם תאמר למה איני יכול לכלותם מהר ומה עלי 

בגלל "רשעת הגויים  לחשוש מחיות השדה, זה
האלה" שעדיין לא נתמלא סאתם, לכן אומר אל 
תאמר כך כי לא בצדקתך הביאך, וטעם שאינך 

 יכול לכלתם מהר, כי ידוע וידוע לפניו וכו'.
 )בנין אריאל( 

ריך וצ ,ַוְיַעְּנ ַוַּיְרִעיֶב ַוַּיֲאִכיְל ֶאת ַהָּמן כתוב
לא היית רעב ומדוע אם האכילך את המן להבין 

? הסביר הרה"ק רבי נפתלי 'וירעיבך'למה כתוב 
בדרך מליצה, על פי מה שכתוב מראפשיץ 

 םבמדרש שלצדיקים ירד המן על פתח בית
ולבינונים רחוק מפתח הבית ולרשעים בקצה 

עבירה נכשל בנכבד אדם היה כן כשאם  .המחנה
ועדיין לא שב עליה בתשובה, כשהיה משכים 
בבוקר לא היה מוצא את המן בפתח ביתו, אבל 
היה מתבייש ללכת לחפש את המן שלו, והיה נשאר 

 רעב.

  מ

פעם ביקש הרה"ק רבי יהושע מבעלזא לאחד 
שיאמר לו דברי תוכחה, כמובן הלה לא רצה לומר 

'וכי מה יש לי לומר לרב'?! אך הרה"ק הפציר בו  -
עד שנאלץ לומר, ואמר כי הרב מאריך יותר מידי 
בעת אמירת קריאת שמע, ויש בזה משום טירחא 
 דציבורא. אמר לו הרב בזה איני יכול לשנות, כי הרי
בקריאת שמע צריך לכוון, והכוונה הפשוטה היא על 

ְוָהָיה כל פנים מה שמפרש רש"י, והיות שבפרשת 
יש רש"י ארוך, על כן זה לוקח לי הרבה ִאם ָׁשמֹוַע 

 זמן.

 מ
 



 

 

הרה"ק גודל מדת אהבת ישראל של היתה ידועה 
רבי לייב שרה'ס, ותמיד היה מתפלל ומייחל 

הרה"ק אצל ו כדלטובתם של ישראל. פעם ביקר נ
ביקש ממנו שיאמר רבי מנחם מענדל מקאצק, 

אמר ששמע  ,שמע מזקינומה שאיזה דבר תורה 
, ֱאֶקיה' ְוָרם ְלָבֶב ְוָׁשַכְחָּת ֶאת  :ל הפסוקע

רם לבבם  על ידי זהכשבני ישראל יש להם עשירות 
הם תמיד  "ושכחתל ידי זה "ועלהם ישוב הדעת, ויש 

אצל השי"ת מחמת שאין להם ומצויים שכיחים 
דאגת הפרנסה, ויש להם שהות לחשוב עצות איך 

 (שיח שרפי קודש)). להתקרב להשי"ת

 {ה}ה' ַהָּבִאים ְּבסֹוד 
ָרָאה ֶאת ַעּמּוד ֶהָעָנן הֹוֵל ִלְפֵני ֲארֹון "ל ָהֲאִריזַ  :ַּבַּמֲאָמר ַהּקֹוֵדם

ַעד ֶׁשָראּו ָּגְדלֹו , ַא ַהַּתְלִמיִדים ֲעַדִין א ָהְלכּו ַאֲחָריו"ק, ָהַרַמ 
 .ְוִתְפַאְרּתֹו

ֲאֶׁשר יּוְכלּו ְלָתֵאר ֶאת , ַאֵּיה ֵעט סֹוֵפר ְוַאֵּיה ַהְּנָירֹות
. ָּגַדל ַהָּטֳהָרה ְורֹב ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשל ְצַפת ְּבאֹוָתם ָׁשִנים

ְּכֵדי ִלְׁשמֹר ַעל ָטֳהַרת ָהִעיר ִמּנּו ַאְנֵׁשי ְצַפת ֲעָׂשָרה 
ֶׁשָהיּו "ל, ם ָהֲאִריזַ ֵּביֵניֶה , ֲאָנִׁשים ְיֵרִאים ּוְׁשֵלִמים

ְמֻמִּנים ִלְבּדֹק ֶאת ֶּבֶדק ָהִעיר ִלְראֹות ִּכי ֵאין ּפֹוֵרץ 
 .1ֶּגֶדר

 ֵעיַנִים ְמׁשֹוְטטֹות
ֵליל ֶאָחד ָקם ֶאָחד ַהְּמֻמִּנים ּוָפַתח ֶאת ַהַחּלֹון 

ְוִהֵּנה רֹואֹות ֵעיָניו , ִלְראֹות ִאם ְּכָבר ֵהִאיר ַהּיֹום
ֵמֲחֵצָרּה ֶׁשִאָּׁשה יֹוֵצאת 

ֲחָׁשדֹו ִהְתעֹוֵרר , ָלְרחֹוב
ַמה ְלִאָּׁשה ַּבּׁשּוק ׳

ְוָיָצא ?‘ ְּבֶאְמַצע ַהַּלְיָלה
ַאֲחֶריָה ַוַּיְרא אֹוָתּה 
, ִנְכֶנֶסת ֶלָחֵצר ַאֶחֶרת

ְוַהֲחָׁשד ָהָיה ָּברּור ֶׁשִהיא 
 .הֹוֶלֶכת ַעל ְּדַבר ֵחְטא

ַּבּבֶֹקר ִצּוָה אֹותֹו 
ַקֵּבץ ְמֻמֶּנה ַלַּׁשָּמׁש ֶׁשּיְ 

ְוַהְּמֻמֶּנה , ֶאת ָּכל ַהָּקָהל

                                                      
ָראּוי , ְצַפת ְּבאֹוָתם ָיִמים ַעל ּגֶֹדל ַהְּזִהירּות ַעל ְקֻדַּׁשת ָהִעיר 1

 'ֲחֵרִדים'ְלָהִביא ָּכאן ִסּפּור ֶׁשֵּמִביא ַרִּבי ֶאְלָעָזר ַאְזְּכִרי ְּבִסְפרֹו 
ֶׁשְּבַמֲעַמד , ַלְּיִציָרה ח"ַמֲעֶׂשה ָהָיה ּפֹה ְצַפת ְׁשַנת ַהש": (פרק סד)

ִיְצָחק ַמְסעּוד  ר"ומוהרַרִּבי יֹוֵסף ָקארֹו  ר"ָהַרָּבִנים ַהְּגדֹוִלים מהור

ָרָצה ָלקּום ְלַסֵּפר ַמה ֶׁשָראּו ֵעיָניו ְּכֵדי ֶׁשֵּיְדעּו ְלָבֵער 
"ל ַא ֶטֶרם ִהְתִחיל ְלַדֵּבר ָקם ָהֲאִריזַ , ָהַרע ִמִּקְרָּבם

׳, ַאל ְּתַדֵּבר ָסָרה ִּבְבנֹות ִיְׂשָרֵאל ַהְּכֵׁשרֹות׳ְוָאַמר 
ַהַּטַעם , אֹוָתּה ִאָּׁשה ְנִקָּיה ִמָּכל ֲחָׁשד׳ַמר ְוִהְסִּביר ְוָא 

, ֶׁשָּיְצָאה ַּבַּלְיָלה ִהיא ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיְסַּתְּכלּו ָּבּה ְּבֵני ָאָדם
ּוְבאֹותֹו ָחֵצר ֶׁשִּנְכְנָסה ָהָיה ָאָדם ֶׁשֵהִביא ָלּה ִאֶּגֶרת 

ָּמַסר ּוְבִפיו ָהָיה סֹוד ֶׁש , ִמַּבֲעָלה ַהּׁשֹוֶהה ְּבחּוץ ָלָאֶרץ
 ׳.ָלֵכן א ָיְכָלה ִלְׁשַח ָׁשִליַח , ָלּה ַּבְעָלּה

, ְוָהַל ַהְּמֻמֶּנה ְלָבֵרר ֶאת ַהָּדָבר, ַהָּדָבר ָהָיה ְלֶפֶלא
ַוָּיבֹוא "ל. ְוִנְמְצאּו ַהְּדָבִרים ְמֻכּוִָנים ְּכמֹו ֶׁשָאַמר ָהֲאִריזַ 

ר לֹו ָאַמ "ל, ַהְּמֻמֶּנה ְלַבֵּקׁש ֶאת ְמִחיַלת ָהֲאִריזַ 
ֵל ַּבֵּקׁש ְמִחיָלה , א ָעִׂשיָת ִלי ְמאּוָמה"ל ׳ָהֲאִריזַ 

 ׳.ֵמָהִאָּׁשה ֶׁשָחַׁשְדָּת ָּבּה ְלִחָּנם
ֲאֶׁשר ָּכל "ל, ְּבַמֲעֶׂשה ֶזה ִנְרֶאה ַלּכֹל ְּגֻדַּלת ָהֲאִריזַ 

 .ֲהַנֲעֶׂשה ָּבִעיר ָּגלּוי לֹו
 ִהְצַרְכַּתִני ִלְטּבֹל

ָהיּו ְׁשֵני ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ֶׁשֹּלא ַא ִאם זֹאת ֲעַדִין 
, עֹוֵמד ַּבחּוץ"ל יֹום ֶאָחד ָמְצאּו ֶאת ָהֲאִריזַ , ֶהֱאִמינּו ּבֹו

ַאָּתה הּוא ָהִאיׁש ַהָּנִביא ׳ְוִנְּגׁשּו ֵאָליו ְוָׁשֲאלּו אֹותֹו 
ָעָנה ָלֶהם ?׳, ַהּיֹוֵדַע ָּכל ַמה ֶׁשָעָׂשה ָאָדם ִמָּיָמיו

עֹוד ֵהם ׳. ָנִביא ְוא ֶּבן ָנִביא ָאנִֹכיא "ל ׳ָהֲאִריזַ 
"ל, ְמַדְּבִרים ָעַבר ָׁשם ָאָדם ֶׁשָּנַגע ִּבְלבּוׁשֹו ֶׁשל ָהֲאִריזַ 

ִיְמחֹל ְל ַעל ֶׁשִהְצַרְכַּתִני ַעְכָׁשו ְלַכָּמה ׳ה׳ ָאַמר לֹו 
ִלְטּבֹל ִּבְגַלל ְנִגיָעְת ׳.ְטִבילֹות ֶׁשֲאִני ָצִרי 

ָרְדפּו ַאַחר אֹותֹו ָהִאיׁש , ַהְּדָבִריםְּכָׁשְמָעם ֶאת 
ֶׁשָּכ ָאַמר ָעֶלי , ַהֵּגד ָנא ָלנּו ַמה ָעִׂשיָת ׳ְוָאְמרּו לֹו 

, ַמה אֹוַמר ּוַמה ֲאַדֵּבר׳ִנְבַהל ָהִאיׁש ְוָאַמר "י׳, ָהֲאִר 
ָאֵכן ַּבַּלְיָלה , ָהֱאִקים ָמָצא ֶאת ֲעֹון ַעְבְּדֶכם
ּוְבחֶֹסר ֵּדָעה ִּתי ִהְׁשַּתַּכְר 

ִהְתַנַהְגִּתי ֶׁשֹּלא ָּכָראּוי 
ְּבֵביִתי ְוָעִׂשיִתי ַמֲעֵׂשה 

 ׳.ְּבֵהָמה
ַנִים ְּבֵעיָניו נֹוְכחּו ַהְּׁש 

"י, ַהּצֹוִפּיֹות ֶׁשל ָהֲאִר 
ְוָלְקחּו ֶאת ָהִאיׁש ְלָפָניו 

ְוַאף ֵהם , ֶׁשִּיֵּתן לֹו ִּתּקּון
א ָמׁשּו ִמּתֹו ָאֳהלֹו ֶׁשל 

 "ל.יזַ ָהֲאִר 

ַאְבָרָהם ָׁשלֹום ּומֹוִרי ָהַרב ֶהָחִסיד ַרִּבי יֹוֵסף ַׂשאִגיס ְוַכָּמה  ר"ומוהר
ֶׁשַּבֲעָלּה ִמְתַנֵהג ְּבַדְרֵכי ְּפִריצּות , ַרָּבִנים ֲאֵחִרים ָּבָאה ִאָּׁשה ְוָאְמָרה

ְוסֹוף ֵּגְרׁשּוהּו , ְוִנּדּוהּו ְוֵחְרפּוהּו ְוָאְמרּו ְלׂשֹוְרפֹו ָּבֵאׁש, ֵּביתֹו ְּבתֹו
 ."ֵמֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל

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

 שנה 200-לפני כ -צפת 
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 אגדה ובקיאות   

"למען הודיעך כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם 
כי על כל מוצא פי ה' יחיה האדם" (ח, ג)

המגיד מדובנא זי"ע הסביר את משמעות פסוק זה בדרכו ע"פ 
משל נחמד:

זו  יהודיות  משפחות  שתי  התגוררו  שבו  אחד,  לכפר  הגיע  עני 
מול זו. האחת, משפחתו של יהודי יקר, מכניס אורחים ובעל חסד, 

והשניה, משפחתו של קמצן, רע לב ורע עין.
איתרע מזלו של העני, והוא פנה אל ביתו של הקמצן הרע. הוא 
הבית  בעל  כששמע  מה.  דבר  לאכול  וביקש  הבית  בעל  אל  פנה 
הקמצן את מבוקשתו של אותו הלך עני, ענהו בתמיהה: "לאכול? 

בזעת אפך תאכל לחם!"
הוא הוציאו אל החצר והראה לו על ערמת גזעים. "אם תחטוב 

את העצים האלו להסקה תקבל אוכל לשובע"!
לא נותרה לעני ברירה, הוא עבד בפרך, ולפנות ערב סיים את 
מלאכתו. משהתייצב לפני בעל הבית יצא עמו אל החצר, סקר את 
המלאכה ואמר לעני בשביעות רצון: "טוב ויפה. הארוחה מחכה 

לך בבית ממול"!...
הודה לו העני מקרב לבו, והלך לבית שמנגד.

שם קבלוהו בסבר פנים יפות, וערכו לפניו שלחן גדוש מטעמים. 
בבוקר  ללון.  פנה  והוא  מיטתו  את  לפניו  הציעו  ושבע,  משאכל 

השכים והלך לדרכו.
קבצנים  של  כדרכם   - שוחחו  והם  חבריו  בחברת  ישב  לימים, 

הנועדים יחדיו - על נדודיהם ועל קורותיהם.
הבית  בעל  פלוני.  בכפר  שקרהו  המקרה  על  וסיפר  העני  פתח 
לו  והציע  הגונה  בארוחה  לו  גמל  מכן  לאחר  אבל  בפרך,  העבידו 

מקום לינה.
"מתגוררות  אמרו,  יתכן",  "לא  רעהו:  אל  איש  הקבצנים  תמהו 
פת  לך  יתנו  ולא  בפרך  יעבידוך  האחת  אצל  משפחות,  שתי  שם 

קבר, והשניה מכניסת אורחים ללא כל גמול".
אבל בדידי הוה עובדא - התעקש העני - חטבתי עצים בחצר 

הבית, והסעודה הוכנה לי בבית ממול!
צחקו הכל וקראו: אח, נפלת בפח! יגעת בחינך, וכל עמלך היה 
לריק- אילו היית פונה בתחילה לבית השני, היו מגישים לך אותה 

ארוחה, ובחינם, בלא כל טורח!...
סיים המגיד מדובנא זי"ע את משלו ואמר: כך גם לפעמים אנו 
כח  הרבה  ומבזבזים  הרף,  ללא  ועובדים  עמלים  אנו  מתנהגים, 
מראים  בסוף  אבל  משהו,  ועוד  משהו  עוד  להשיג  בשביל  ועמל 

פתח  בפנינו  פותחים  משמים  למעלה,  נמצאת  הפרנסה  כי  לנו 
של הצלה שכלל לא חשבנו עליו, ואילו היינו פונים בתחילה מיד 
לאותה מקום מלמעלה כבר מזמן מזמן היינו נושעים, ובחנם בלא 

כל טורח!...
"כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי על כל מוצא פי ה' יחיה 

האדם"!
על הרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב זי"ע מסופר, שראה פעם 
איש אחד הולך בחיפזון רב, שאלו הצדיק: למה אתה רץ כל כך? 

השיבו האיש: אני רודף אחרי פרנסתי.
אמר לו הצדיק: וכי מנין לך שפרנסתך הולכת לפניך, שאתה רץ 
אחריה להשיגה? אולי היא נמצאת מאחריך ונמצא שאתה בורח 

ממנה...  
         (פנינים)

"ואכלת ושבעת וברכך את ה' אלקיך" (ח, י)

המזון  ברכת  ענין  גודל  את  מסביר  היה  זי"ע  מדובנא  המגיד 
כדרכו - במשל:

מעשה באלמן, שהיה לו בן יחיד מאשתו, והיה חביב עליו עד 
בת  לה  שהיתה  היא,  אף  אלמנה  שנייה,  אשה  נשא  לימים  מאד. 
מנישואיה הראשונים. היה הבעל חושד באשה, שהיה מבכרת את 
בתה ודואגת לה לכל צרכיה, ומזניחה את בנו  במאכלו ובבגדיו. 
ומפנקו  לבנו  פניו  מאיר  שהוא  בבעלה,  חושדת  האשה  והיתה 

ומבכרו על פני בתה.
לאמיתו של דבר צדקו שניהם, שכן אף בלא יודעין האדם קרוב 
אצל עצמו ובשרו, משום כך שררה מתיחות בביתם ושלום הבית 

הופר.
לימים גדלו הבן והבת, וההורים נדברו ביניהם להשיאם זה לזו. 
הקימו בני הזוג בית נאמן בישראל ודאגו האחד לרעהו. והוריהם 
השלום  שרר  אז  ומני  אהבה,  אליהם  והרעיפו  לשניהם  דאגו 
במעונם. ואדרבה, ילדיהם - שהיו קודם לכן סיבה לפירוד הלבבות 

ביניהם - היו עתה הסיבה להידוק הקשר ולאחווה.
ונשמה,  גוף  של  כשילוב  האדם  את  ברא  הקב"ה  והנמשל: 
גשמיות ורוחניות. אבל בין בני זוג אלו שוררת מתיחות מתמדת, 
ולהזדכך  להתעלות  וחפצה  טיפוחיה,  בני  את  אוהבת  הנשמה  כי 
ואת  העולם  מנעמי  את  אוהב  הגוף  ואילו  ובמצוותיה,  בתורה 
ואחווה,  שלום  ביניהם  להשכין  אחת  דרך  קיימת  אבל  חמדותיו. 
והיא, אם ידע האדם, שכל מזונו וסיפוק רצונותיו ניתנים לו מאת 
הקב"ה, ויודה לו על מזונו תחילה וסוף, יהיה המזון גורם להכרת 

הטוב ולעבודת הבורא, או אז ישמחו בו שניהם כאחד!

אגישמקע ווארט
                        גליון שס"ח פרשת עקב כ"ג מנחם אב תשע"ו

לע"נ הצדקנית נינה מרטין בת מישלין ע"ה | ולע"נ ר' יצחק ב"ר גרשון ז"ל | ולע"נ ר' נח יצחק הלוי ב"ר משה יעקב ז"ל |  ולע"נ הרב יהודה אריה בן רפאל אלתר ז"ל |
ולהצלחת ר' אלחנן שמואל בן ר' נח יצחק ומשפחתו
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ועל כך באה ההודאה על הטובה המושלמת והכפולה שבנתינת 
יום,  בכל  תמיד  אותנו  ומפרנס  זן,  בכך "שאתה  ובהכרה  המזון - 

ובכל עת ובכל שעה!".                                     (המגיד מדובנא)

"ואכלת ושבעת וברכת" (ח, י)

הגה"צ רבי ירוחם ליוואוויץ זצ"ל משגיח ישיבת מיר דיבר פעם 
והמעוררים  היסודים  דבריו  את  להביא  בחרנו  המזון,  ברכת  על 
אנו  מורגלים  זו,  הערה  על  עמדתי  לא  ימי  "כל  בלשונו:  כמעט 
שכאשר אוכלים צריכים לברך, אולם אם יברך האדם פעם אחת 
בכוונה ברכת המזון כהוגן, יראה מיד ויכיר את האמת שהדברים 
אלא  לברך  צריכים  כשאוכלים  לא  ממחשבתנו,  להיפך  הם 
האכילה עצמה היא בשביל ברכת המזון, שכן אם מהאכילה יוצא 
טובו  המקום,  חסדי  להכיר  המזון  בברכת  האמורה  ההכרה  כל 
הגדול תמיד שאינו מחסיר מעמנו וצריך לומר ובטובו ולא מטובו 
(ברכות ג) שכן אם יאמר האדם "מטובו" לא יהיה די רק "ובטובו" 

שהוא בלי שיעור ובלי תכלית, כי לא כלו רחמיו.
הכרה זו בחסדי המקום שהם בלי סוף יוצאת לאדם מהכזית פת 
שאוכל, עלינו להבין שתכלית האכילה היא בשביל ברכת המזון 

שהותקנו  כמו  הענינים  את  לוקח  כשהאדם  זה  כל  להפך.  ולא 
הכל  למעלה,  באופניהם  הפוכים  כשהדברים  אבל  והועמדו, 
מתהפך מכפי שצריך להיות ואז ההנחה היא להפך שכשאוכלים 
עד  הדברים  כל  וכן  האכילה  הוא  שהעיקר  נמצא  לברך,  צריך 
שהכל הוא בשבילי ובשביל העריבות וההנאה שלי, עד שהבורא 
אלא  להשם  ניחוח  ריח  לא  בשבילי,  כן  גם  כביכול  בעצמו  עולם 

ריחוח לי, מבהיל מאד.
כשמתרגלים בהנחות כאלו שברכת המזון הוא בשביל אכילה 
"היצורים  קמג)  ג,  (ש"ת  הר"י  לדברי  כשמגיעים  כן  לאחר  וכד' 
כל  ז)  מג,  (ישעיהו  שנאמר  השם  לכבוד  אלא  נבראו  לא  כולם 

הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו
.              (דעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' מד - לתתך עליון)

"כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל" (ח, יח)

"הוא דיהב לך עצה למקני נכסין" (אונקלוס)

זצ"ל  דסלר  אליעזר  אליהו  רבי  הגה"צ  היה  מאמין,  יהודי  כל 
מסייעתא  הכל  נובע  חיל,  עושה  הוא  שאם  היטב  יודע  אומר, 
דשמיא, אולם אפילו אחרי מחשבות אלו נשארות מחשבות בלב, 

 בעומק הפרשה 

ריתחא דאורייתא 
                  

ארץ חטה ושעורה וגפן ותאנה ורמון ארץ זית 
שמן ודבש (ח' ח')

שעורי  לענין  נדרש  זה  שפסוק  מבואר  מא.  בברכות  בגמ' 
המצוות ובכל אחד מהפירות שנזכרו כאן בפסוק משערין על 

־פיו אחד משעורי המצוות. ובזית משערין את רוב שעורי המ
צוות שרוב איסורי התורה ומצוותיה שיעורן בכזית.

־והנה הפסוק כאן נאמר על פירות שנשתבחה בהם א"י, וכי
יותר  הרבה  גדולים  היו  א"י  בהם  שנשתבחה  שהפירות  דוע 
הפירות  לענין  לד.  בסוטה  כ"ז  (וכמבואר  שבזמנינו  מפירות 
בכל  משערין  לא  מ"ט  לתמוה  יש  ולפי"ז  המרגלים),  שלקחו 
ישראל  שנכנסו  בזמן  שהיה  הזית  לפי שיעורי  התורה  מצוות 
בכזית  שמשערין  הדין  מקור  והרי  ביותר,  גדול  שהיה  לארץ 

־הוא מהפסוק כאן שמיירי בזית גדול שנשתבחה בו ארץ יש
ראל

כה"ק החת"ס (שו"ת חת"ס או"ח סי' קפ"א ד"ה והנה), וז"ל 
החת"ס שם, והנה זה לי שנים רבים עמדתי על החקירה, הלא 
זהב,  כדינרי  ועדשים  ככליו'  חטים  היה  ישראל  של  ברכתן 
אפרסקא  ע"א  קי"ב  כתובו'  ועיי'  ככה,  הפירות  כל  ומסתמא 
וכו',  ושעורה  חטה  ארץ  קרא  וא"כ  כעיגלו,  וקטופי  כאילפוס 
דכולו לשיעורא נאמר, והרי קרא מיירי בפירות של א"י, ואיך 
גדול  דוחק  נמי  הכי  ובלאו  מאד,  גדולים  שהיו  בחוש  נשער 
ממדינות  פירות  להם  להביא  צריכים  דין  הבית  שהיו  לומר, 
נכריות לשער בהם שיעור תורת משפט אלקי הארץ הקדושה, 
ישראל  ארץ  של  בפירות  מיירי  דהרי  סובל,  אינו  הקרא  וגם 
ח"א  ובמהרש"א  כ"א  בסנהדרין  שלמה  חכמת  ועי'  וברכותי', 
שם בענין ב' שערות ושניהם לא ראו דברי חי' הר"ן שם, וכעת 

נלע"ד בישוב קו' הנ"ל דכשם שהיו פירותי' משונים לטובה כך 
הי' גידולי האנשים ובריאו' גופם באופן טוב ונאות והי' שיעור 

אכיל' דדהו בזית דדהו, עכ"ל החת"ס.
שעורי  מדידת  לענין  גדול  מפתח  הוא  החת"ס  דברי  והנה 
התורה בזמנינו, דהנה כבר נודע מה שעוררו התשב"ץ (ח"ג סי' 
ל"ג) והנו"ב (בצל"ח פסחים קטז:) דהביצים שבזמנינו נתקטנו 

(פס בגמ'  דהנה  וראייתם  חז"ל,  בזמן  מצוים  שהיו  ־מהביצים 
חים קט.) מבואר דרביעית הלוג שהוא ביצה וחצי הוא שיעור 
של אצבעים על אצבעים ברוחב אצבעים וחצי וחומש אצבע 
(שזהו שיעור של 10.8 אצבעות של אגודלים מעוקבים), והנה 
מכיון שהמציאות בזמנינו שאצבע אדם בינוני הוא בערך 2.4 
ס"מ ומי שיעשה חשבון זה יראה שרביעית הלוג שהוא ביצה 
לענין  ומעתה  שבזמנינו,  ביצים  שלשה  כשיעור  יעלה  ומחצה 
חלה ולענין מקוה שניתן שיעור מידתם הן ע"פ מידת אצבעות 
אמות)  ג'  ברוב  אמה  על  אמה  ובמקוה  הנ"ל  בשיעור  (בחלה 
מ'  ומקוה  וחומש,  ביצים  מ"ג  (בחלה  הביצים  מידת  ע"פ  והן 
סאה), יש סתירה בין שני המידות, ומכח זה הסיקו התשב"ץ 
והנו"ב שע"כ הביצים שבזמנינו נתקטנו, וכן העיר בעל השואל 
ומשיב בהגהותיו על הצל"ח, שבספר המנהיג הלכו' פסח סי' 
ל"ה ג"כ מבואר שנתקטנו הביצים, ויעוי' בספר מדות ושיעורי 
תורה (להרב בניש) בפ"ד, שכתב שמצינו כבר שהב"י (בשו"ת 
הרבה  ועוד  קמ"ג)  סי'  (ח"א  והמבי"ט  נ"ב)  סי'  רוכל  אבקת 
מגדולי האחרונים לפני כמה מאות שנים ישבו על מדוכה זו. 

שנקטו  מה  לפי  אפי'  דבאמת  עולה  שם  החת"ס  ולפי 
התשב"ץ והצל"ח ושאר אחרונים שנמשכו אחריהם שהביצים 

נתקטנו מ"מ אנן אזלינן בתר ביצים קטנות דידן.
(פנינים מבי מדרשא)
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שאני אסטרטג, בעל מעוף, כשרון, סוחר ממולח ובעל מחשבה 
יצירתית, זה בא אונקלוס להדגיש שהכח לעשות חיל, גם העצה 
זה  גם  להשקיע,  במה  שהחלטת  ההחלטה  נותן,  שאתה  עצמה 
עצמו נתן בך הקב"ה, הוא הכניס בך עכשיו את העצה ואתה מצד 

עצמך לא שייך לזה בכלל, רק קבלת מתנת שמים.
מרגלא בפומיה: "אנשים רגילים לומר, "נפל לי רעיון", מי הפיל 
המחשבה  את  לך  הכניס  הקב"ה  צץ,  הוא  ומאיפה  אצלך  אותו 

והרעיון".
ולמצליחנים  לעשירים  להזכיר  שבא  זה,  פסוק  לבאר  רגילים 
שידעו שכל כוחותיהם מהשי"ת ולא ישמעו ליצר הרע שמסית 
אותם לתלות הצלחתם בכישוריהם שהם הם המצליחים ובעלי 
הכוחות המיוחדים, היה הגאון רבי ברוך רוזנברג זצ"ל ראש ישיבת 
לאלו  גם  אלא  למצליחים,  רק  אינו  זה  נסיון  אומר:  סלבודקה 
אליהם  גם  להצליח,  הכח  להם  יהיה  שלא  ומפחדים  שחוששים 
מכוונת התורה שעליהם להתחזק באמונת אומן ולזכור שהשי"ת 

הוא הוא הנותן כח לעשות חיל, והכל בידו ובודאי יצליחו.
                     (שפתי חיים - דברי ברוך - לתתך עליון)

ידי  שתי  מעל  ואשליכם  הלוחות  בשני  "ואתפוש 
ואשברם לעיניכם" (וט, יז)

תפושים  היו  הלא  לתפוש,  משה  הוצרך  למה  להבין,  צריך 
בידו?

מאמץ  עשה  רבינו  משה  זצ"ל:  זייציק  חיים  רבי  הגה"צ  ביאר 
הלוחות,  את  לשבור  שהחליטו  למרות  כי  בידו,  הלוחות  לתפוס 
רגשי לבו מנעו ממנו להשליך לארץ את הלוחות שקיבל ביגיעה 
ובמסירות נפש כה גדולה, שהרי כשעלה למקום רצו המלאכים 

־לפגוע בו ולשורפו על כך שבא להוריד את התורה לארץ, והשת
דלו למנוע ממנו זאת בטענם: "תנה הודך על השמים", רק לאחר 

שטען נגדם הצליח לקיים את הלוחות בידו.
גם כשעלה למרום לקבל הלוחות וישראל עשו את העגל ביקש 
הקב"ה לקחתם מידו וגבר ידו של משה וחטפן מידו ואח"כ ברכו 
הקב"ה ואמר:  יהא שלמא על ידא דגברת מנאי וזה מה שהתורה 

תע (ירושלמי  החזקה"  היד  "לכל  ואומרת:  משה  את  ־משבחת 
נית ס"ה ה"ה) לכן היה למשה רבינו נסיון וצער לגדול להשליך 
ואת  העמל  כל  את  בידים  לאבד  לו  כאב  היטב  לארץ,  הלוחות 
גדול  נפשי  למאמץ  נזקק  והוא  הזה  והנצחי  ויקר  הגדול  האוצר 
כדי להוציא את הלוחות מידו ולהשליכם כנגד רגשות לבבו, אלא 

שעשה זאת, כי ידע שזה מה שהיה עליו לעשות.
מכאן לקח גדול לכל בעלי עליה שידאגו לשמור מכל משמר 

־על הרכוש הרוחני שהצליחו לרכוש ולצבור לעצמם בעמל ויגי
באדישות  אליו  יתיחסו  אל  עמלם,  בפרי  חלילה  יזלזלו  ולא  עה 

ובקרירות אלא יעשו הכל לשמור עליו כעל בבת עינם.
  (מעייני החיים- לתתך עליון)

"ועתה ישראל מה ה' אלקיך שואל מעמך כי אם 
ולאהבה  דרכיו  בכל  ללכת  אלקיך  ה'  את  ליראה 
אותו ולעבוד את ה' אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך" 
(י, יב)

תשובה,  אלא  "ועתה"  אין  דרשו  ו)  כא,  רבה  (בראשית  חז"ל 

שנאמר "ועתה ישראל מה ה' אלקיך שואל מעמך וכו'".
שאל הגה"ק בעל ה"חפץ חיים" זי"ע, יש להבין, אם נאמר לשון 
'ועתה'  "אין  לדרשו  יש  כבר  זה  מפני  תשובה-  בפרשת  "ועתה" 

אלא תשובה"? וכיצד נשמע מלשון זה תשובה?
יסוד  והוא  חז"ל,  כאן  לימדונו  גדול  יסוד  והסביר:  ענה  אלא 
גדול בתשובה: כי כשאדם בא לעשות חשבון נפשו כדי להיטיב 
דרכו, כך דרכו של היצר, שהוא מעביר נגד עיניו כל פשעיו ומטיח 
בפניו: אתה רוצה לעשות תשובה? זכר נא כמה עבירות חמורות 
עברת, נכתם עונך לפני בוראך ותשובתך לא תועיל לך מאומה, 
ועל כן טובה לך להמשיך במעלליך אשר לא טובים כדי להנות 
האדם  על  היצר  ומשפיע  מטיף  וכהנה  וכהנה  הזה,  העולם  מן 

ומונעו מתשובה.
ואולם באמת, הרי טענת שוא היא זו, כי האם בגלל זה שהרבה 
שערי  כי  ועוד,  הנוספים?  החטאים  עבור  יענש  לא  לחטוא 
תשובה לא ננעלו, וכל עוד האדם חי עלי אדמות יכול הוא לשוב 

לבוראו.
ולכן העצה היעוצה לפני מי שמבקש לעשות תשובה, למחות 
מפניו את כל עברו ולחשוב שזה עתה נולד ומתייצב על דרך טוב, 

לעשות אך את הטוב והישר בעיני ד' אלוקיו.
ולפיכך, "ועתה" הוא כלל גדול בתשובה, שיחשוב האדם תמיד 
בלבו רק אודות המצב הנוכחי של "ועתה"! מבלי להביא בחשבון 
את חטאיו בעבר, ורק אחרי שיתייצב על דרך טוב יבקש כפרה 

על עוונותיו הקודמים... 
                               (חפץ חיים)

 שאלות מענינות בהלכה  

             (בענינים שונים, מבית הגר"ח קנייבסקי)

"ואכלת ושבעת וברכת" (ח, י)

נסתפק הרב שליט"א באכל מזונות ואורז, שברכת מעין ג' על 
המזונות פוטרת את האורז, מהו כשלא היה בדעתו בעת ברכת 
מעין ג' על האורז, אם יצא יד"ח, ואמנם בב' מיני פירות ממין 
שבעה יצא בכה"ג כי שניהם שוים, אבל כאן שאורז ברכתו בורא 
נפשות ורק דינא הוא שבאוכל מזונות פוטר גם את האורז, אולי 

בכה"ג לא יצא?
והעירו להרב כי יש שדנו כבר בזה, ויש שהוכיח ממה שברכת 
היה  אם  בדיעבד,  רק  שזה  כיון  אבל  העץ,  את  פוטרת  בפה"א 
סתמא אינו פוטר. ואמר הרב שאין לו הכרעה בזה, כי אפשר 
דאינו דומה לשם, דיתכן שבאורז הוא בדיעבד רק כשאכל אורז 
בלבד, אבל אם אכל מזונות אפשר שהוא לכתחילה, לכן אין 

הדבר ברור וצ"ע.
 אורח סמוך על דעת בעל הבית:

אמר הרב שליט"א שבאה לפניו שאלה, הרי הדין (אור"ח סי' 
קע"ט ס"ב) אורח שאף שלא חשב על מאכל מסויים שיאכל 
כי  שוב  לברך  צריך  אינו  אח"כ,  שהובא  אחר  מין  על  או  עוד 
זאת  היה  לא  עצמו  כשהבעה"ב  מהו  בעה"ב,  דעת  על  סומך 
האורח  א"צ  אז  גם  אם  המאכל,  לו  הביאו  אח"כ  רק  בדעתו, 
לברך, כי בשעה שהאורח בירך לא היה עדיין המין הזה, ואמר 
בזה הרב שאדעתא דבעה"ב היינו שיש לו דעת על הכל, ומה 
לי אם יביאו אח"כ או שיש לו עתה.                   (דרך שיחה)
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בין שבילי המוסר  

"כל המצוה אשר אנכי מצוך היום תשמרון לעשות" 
(ח, א)

לפני שנים רבות שמעתי מאחד המגידים דרשה נפלאה על הפסוק: "כל 
המצוה אשר אנכי מצוך היום תשמרון לעשות" (דברים ח, א). אין המקרא 
הסביר  מדוע.  רבים.  בלשון  וסיים  יחיד,  בלשון  פתח  'דרשני':  אלא  אומר 

זאת בסיפור מעשה - 
מעשה ביהודי תם וישר, שעלה אל הרב לשאול שאלה: "רבי, אני חפץ 
בכלי לבי להיות לבן העולם הבא, אבל אני עם הארץ ואיני יודע מה לעשות, 

אין באפשרותי לקבוע עתים לתורה. הורני ארחות חיים בדרך קצרה!"
רק  יש  כי  לנפשך,  דמה  בזכרונך:  וחרוט  ושמע,  "הסכת  הרב:  לו  אמר 
לקיים  עליך  ואין  בעולם,  היחיד  היהודי  אתה  וכי  לעשותה,  אחת  מצוה 

מצוות אלא ביום זה בלבד!"
שמע זאת, ושמח מאד. אם כן הוא, אין קל מזאת! מיהר לצאת מבית 
הרב, והרב קרא אחריו בקול: "עמוד, אל תמהר לברוח, ברצוני להסביר לך 

את דברי!"
רבי!  להסביר,  מה  "אין  כתפיו:  מאחרי  וקרא  לדרכו,  מהר  היהודי  אבל 

איני אטום כל עיקר, הבנתי את דבריו היטב!"
נכנס,  קשיש  יהודי  אריגים.  שירי  לממכר  חנות  חנותו,  אל  מהר  האיש 
שנים.  במקום  דינרים  שלושה  נתן  בטעות  תמורתו.  ושילם  אריג,  בחר 

המוכר הבחין בדבר אבל לא אמר דבר, והקונה פנה והלך.
שעת הצהרים התקרבה. האיש נעל את חנותו ופנה הביתה לאכול.

"טול ידיים" אמרה האשה. "מיד אגיש את האוכל".
"את יכולה להגיש מיד" ענה בעלה. "אין עוד צורך ליטול ידיים"! 

האשה הנדהמת נעצה בו עינים שואלות.
"הייתי הבוקר אצל הרב, והוא פסק שאיני חייב לקיים אלא מצוה אחת. 
להיום.  והותר  די  זה  הרי   - התפללתי  וגם  תפילין,  היום  הנחתי  כבר  ואני 
ומחר אהיה פטור אף מזאת. כך אמר הרב, שאיני צריך לקיים מצוות אלא 

היום בלבד!"
פיה של האשה נפער בתדהמה. לא הספיקה לסגרו, ומישהו נקש בדלת. 
אדם זקן נכנס. "קניתי אצל כבודו אריג" אמר הזקן, "ועתה נוכחתי לדעת 

ששלמתי בדינר אחד יותר מדי".
"אמנם כן" ענה המוכר בשוין נפש, "אך מה בכך? היום הייתי אצל הרב, 
חשוב  כבודו  כך,  אם  בעולם.  היחיד  היהודי  שאני  לחשוב  לי  הורה  והוא 

בעיני כגוי, וטעות הגוי מותרת"...
עכשיו נפער פיו של הקשיש בתדהמה, והאשה פרצה בצוחות אימים: 
"הצילו, דעתו של בעלי נתבלעה עליו, הוא השתגע!" הקשיש צרח אף הוא, 

והאיש נס על נפשו וברח מן הבית.
לא  מי  צודקים,  הם  הלא  אחד,  "רגע  לנפשו:  ואמר  עמד,  העיר  ברחוב 
יצחק לשמע הדברים? יהודי אחד, מצוה אחת, יום אחד?! הרב אשם בכל 
אשר קרני, הוא הורני את ההוראות המוזרות האלו!" ובצעדים נחושים שם 

את פניו אל הרב, לתבוע הסבר.
פניו והנהן בראשו: "שבת, אפוא" אמר לו, "הרי בקשתי  הרב ראה את 

ממך לשוב ולשמוע את ההסבר".
הוא טרם הספיק לענות, ואל הבית התפרצה אשתו: "הושיעה רבי, בעלי 

השתגע!"
הרב טרח להרגיע את רוחה, ואז הופיע יהודי קשיש, נושם ונושף, לתבוע 

את המוכר לדין תורה...
שלושת  את  לו  הוריתי  אמנם,  ושמעו.  כולכם  "הסכיתו  הרב:  אמר 

הדברים, אבל עתה הנני להסבירם.
וכוונתי  לעשותה.  אחת  מצוה  רק  שיש  לחשוב  עליך  אמרתי,  ראשית, 
מצוה  לנפשו:  אומר  והעצל  לעשותן,  מצוות  תרי"ג  לנו  יש  שהרי  היתה, 
הבאה לידי אוכל להחמיצה. אם לא אקיים את זו, אקיים אחרת במקומה. 

ואף באותה מצוה עצמה אומר הוא לעצמו: מה לי למהר, היא לא תברח.
הוא יושב ליד הספר, ומרשה לעצמו לחלום. אמנם יש כאן מצות תלמוד 

תורה, אבל היא לא תברח, אפשר ללמוד גם בשעה הבאה.
בא עני לבקש נדבה, והוא מניד בכתפיו. אמנם יש עמו מעות, אבל יבוא 

עני אחר, ואולי יתנם לו...
לכן אמרתי: אל תחשב חשבונן של מצוות. יהיה דומה בעיניך, כאילו רק 
מצוה זו לפניך, ואין עוד. רק לימוד זה, רק תפילה זו, רק מצוה זו שבאה 

לידך.
ומדוע?  בעולם.  היחיד  היהודי  אתה  כאילו  לנפשך,  דמה  אמרתי:  ועוד 
מפני שכאשר באים להתרים לדבר מצוה, משתמט כל אחד ואומר: מדוע 
ונותר  לאחד  מאחד  העני  נדחה  וכך  מלבדי.  אחרים  יש  הלא  אלי,  באו 

בדלותו.
כאשר יש ללכת לשיעורי תורה, אומר כל אחד: מדוע אעזוב את ביתי 
בשעת לילה והגשם טורד? יש משתתפים רבים בלעדי. ובינתים, אין מנין 

בשיעור.
לקיים  עליך  היום  רק  כאילו  שתחשוב  לך,  שאמרתי  במה  הדין  והוא 

מצוות. כדי שלא תדחה את המצוה מיום ליום, עד שתדחה כליל.
וזהו שנאמר: "כל המצוה אשר אנוכי מצוך היום תשמרון לעשות" פתח 
ואחד.  אחד  לכל  ההוראה  שזוהי  אלא  רבים.  בלשון  וסיים  יחיד,  בלשון 
שיראה כל מצוה כאילו היא היחידה: "כל המצוה". ויראה את עצמו כאילו 
הוא לבדו בתבל: "אשר אנכי מצוך". ויראה את היום הזה בלבד: "היום" ותו 

לא, ואז תהיה בידכם היכולת לקיים את כל המצוות!"
זצ"ל  חיים"  וה"חפץ  זצ"ל,  מוילנא  הגאון  בשם  הרעיון  ידוע  ובאמת 
בו  והסביר  אחד,  גאון  בשם  בהג"ה)  י"א  פרק  ח"ב  חסד  (באהבת  הביאו 
את הפסוק (דברים ו, ו): "והיו הדברים האלה" תחשוב שאין לפניך אלא 
קטע זה בלבד. "אשר אנוכי מצוך" תחשוב שאין עוד יהודי בעולם מלבדך, 
נתקיימו  לא  תורה  שאלמלא  בלימודך,  העולם  לקיום  האחריות  ועליך 
שמים וארץ (נדרים לב ע"א), "היום" אין אלא יום זה בלבד, ואם לא עכשיו 

אימתי, כמה תנצלו!
ואספר-

העיר פתח תקוה נוסדה לפני כמאה שנה על ידי יהודים יראים ושלמים, 
בהכוונת מהרי"ל דיסקין, השרף מבריסק זצ"ל. מתי מספר היו, אבל שטח 
המושבה היה רחב מאוד. עד היום משתרעת העיר על פני שטחים נרחבים, 

מפני מעשה שהיה.
השטח נרכש מידי הערבים, ולא היו מפות מסומנות כמו בזמננו. הגיעו 
עם הערבי לעמק השוה, ואז היה הקונה הולך במצרי השדות. כל השטח 

שהספיק למדוד בשעליו עד לשקיעת החמה, היה שלו.
רבי יהושע שטמפפר היה הקונה. השכים קום מבעוד לילה, התפלל עם 
עלות השחר, ובהנץ החמה החל בצעדה כשהערבי רוכב לצידו על  החמור. 
על  פסע  משעול.  לא  ואף  כביש  היה  לא  והלך.  והלך  הלך  מהיר  בצעד 
האבנים ונתקל במהמורות, עלה גבעות וירד גאיות. השמש טפסה במעלה 
השמים והזעה נגרה פלגים פלגים. לא האט את צעדיו ולא התפנה לשתות 

או לאכול.
השיב,  ולא  עצר  לא  והוא  ולפטפט,  לשוחח  בקשו  ושבים  עוברים 

בהתמדה חתר הלאה והלאה.
הערבי הותש, ביקש שיעצור מעט, שילגום לגימה. גם לו לא ענה.

התנשם והתנשף, כבר לא צעיר היה, וגרר עצמו ממערב למזרח, ומשם 
צפונה.

עד  רץ  בריצה.  ופרץ  כוחותיו  שארית  אזר  לשקוע  עמדה  כשהחמה 
שהחמה שקעה, ואז קרס והתעלף.

וכל השטח היה לשלו, של בני המושבה.
אילו היינו מנצלים כך את ימינו, כמה היינו רוכשים - ולעצמנו!

(והגדת)
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 האלה" המשפטים את תשמעון עקב "והיה

 )יב, ז(
 עקב, שמחה לשון אלא והיה אין הקדושים בספרים איתא
 גדולה שמחה שתהיה והיינו, דמשיחא עקבתא על מרמז

 עקבתא של האחרון בדור דאפילו העליונים בעולמות
 ישראל כלל ימשיכו, האלה המשפטים את תשמעון, דמשיחא
 .התורה בדרך ולילך ת"השי רצון לעשות

 )יוסף יעקב שיח(
 

 )יב, ז" (תשמעון עקב והיה"
 היטב תחילה לשמוע עליו, לעשות חושב שאדם צעד כל לפני

 יעשה הוא, לעשות מתכוון הוא אשר זה בצעד אם ולהתבונן
 של פירושו וזהו. יעשהו אל – לאו ואם! יתברך' ה רצון את

" תשמעון" לעשות שתחשבו צעד בכל והיה" עקב והיה" הכתוב
 יתברך.' ה לרצון יהיה הוא אם היטב תחילה תשמעו

 

 )יב, ז" (תשמעון עקב והיה"
 ללמוד החל כאשר, קטן ילד בהיותו" צדק "צמח בעל ר"האדמו
". התניא" בעל הרב, סבו אותו בחן, שלו המלמד אצל חומש
"? בקולי אברהם שמע אשר עקב' "הפס פירוש מה: אותו ושאל
 נהנה. בעקבו אפילו' ה ציווי את שמע אבינו אברהם: הילד ענה
 עקב והיה: "הכתוב שאמר זהו: ואמר הילד מתשובת הרב

 !ולעשותה המצוה את לשמוע צריך העקב שאפילו". תשמעון
 

 עקר בך יהיה לא העמים מכל תהיה ברוך"
 (ז, יד) "ועקרה

 יאמרו שלא כדי, עקרה רבקה הייתה שלפיכך, במדרש מצינו
 לאלפי היי את אחותנו: "בירכוה אשר ברכתם כי העולם-אומות
 .בנים ללדת עליה השפיעה אשר היא", רבבה
 כל כי אף –" העמים מכל תהיה ברוך: "הכתוב כאן אפוא אומר

 לפריונך מניעה משום בכך יהא לא זאת בכל, יברכוך העמים
 לזה לב יושם שלא –" ועקרה עקר בך יהיה לא"ו, ורבייתך
 .ברכתם בזכות הוא הדבר כי שיאמרו

 

 בך ישימם לא הרעים מצרים מדווי וכל"
 (ז, טו) "שונאיך בכל ונתנם

 נתינה" – בשיעור היינו" נתינה" שלשון, בגמרא שנינו כלל
 בכלשהו אפילו, שיעור בלי היינו" שימה" לשון ואילו –" ככזית

 אפילו –" בך ישימם לא: "הכתוב אומר לפיכך). ו כריתות(
 בכל ונתנם" אולם, בך ישים לא מצרים מדוי מכל כלשהו
 .בשיעור, ראויה בכמות זאת יקבלו הללו –" שונאיך

 

 ונתנם בך ישימם לא הרעים מצרים מדוי וכל"
 (ז, טו) "שונאיך בכל
 אליעזר רבי, הגלילי יוסי רבי התנאים טורחים פסח של בהגדה
 זה – המצרים של מכותיהם מספר את להגדיל, עקיבא ורבי
 השלישי ואילו מכות מאתיים אומר וזה מכות חמישים אומר
-הנפקא, בעצם, מה. וחמישים למאתיים עד המספר את מגדיל
 להגדיל שביקשו לפי: ל"ז מווילנה הגאון כך על אמר? בזה מינה
 לא אשר, הרעים והמדווים החוליים מספר את היותר ככל

 כל: "הכתוב כאן שמבטיח כפי, ישראל על שליטה להם תהיה
 שיגדל ככל ממילא הרי –" בך ישימם לא הרעים מצרים מדוי

 והייסורים המכות מספר יגדל כך, המצרים של מכותיהם מספר
 .ישראל על יושמו שלא

  

 תירא לא להורישם אוכל איכה ...תאמר כי"
 (ז, יז) "מהם
 העיקר ולכן, האסון את מביא אשר זה הוא כשלעצמו הפחד
 איכה ההם הגויים רבים תאמר כי, "ינצח ואז יפחד שלא הוא
 תעשה כה ואם", מהם תירא לא" היא העצה? להורישם" אוכל
 .להורישם תוכל אזי

 )מברדיטשוב יצחק לוי' ר(
 

 )כו, ז" (ביתך אל תועבה תביא ולא"
 אל גאווה המכניס: אומר היה מברדיטשוב יצחק רבי הצדיק

", ביתך אל תועבה תביא ולא" של" תעשה לא"ב עובר ליבו תוך
 משלי( הוא מלא ומקרא, כגאווה מתועבת תועבה לך אין שהרי

 ומה: וחומר קל דברים והלא". לב גבה כל ’ה תועבת): "ה, טז
 אחת על ליבו לתוך גאווה המכניס, כך ביתו לתוך גאווה המכניס

 .וכמה כמה
 לו שיתן, בשאלתו ונפשו, רבו אצל שבא אחד באברך ומעשה

 .הגאווה במידת להלחם וכיצד איך עצה
 שיכנסו עד והמתן שב הרב לו אמר בני שאלת גדולה שאלה
 .מעשה גדולי

 בתו: הרב לפני בקשתו ושטח אחד אדם נכנס והמתין משישב
 החתונה צרכי בידו אין אך, טובים בן הגון בחור עם, התארסה

 תן: הממתין לאברך הרב פנה. זהובים מאות כמה לפחות שיעלו
 בשעה בתו את וישיא ילך, זהובים מאות שושל זה למסכן נא

 פרוטה בידי אין ,האברך השיב ,אני עני. ומוצלחת טובה
 .שחוקה
 שאלה, שבעיר" הוראה מורה"ה נכנס מועטת שעה לאחר
 רצוני. לפותרו בידו שאין דומא קשה דין, לפניו באה חמורה
 שאלתו כבודו ישאל. רבינו של קדשו דעת חוות לשמוע

 עדיין ,כמבוייש האברך התנצל ,רבי. כאן אתנו היושב מהאברך
 כה בשאלה להורות בידי ואין ובפוסקים ס"בש כרסי מלאתי לא

 .חמורה
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. הגדולים הסוחרים מן אחד ונכנס נדחק, קלה שעה עברה שוב
 גדול עסק דבר על ודברים בדין נסתבכתי הסוחר אומר רבינו
 נא ילמדני אנא. ורגלי ידי מוצא ואינני פלוני פריץ עם לי שהיה
 הרב לו אמר נא פנה. צרהמי מן חלץילה איך ותושיה עצה

 בעצה לך יעזור שהוא, עמנו היושב זה לאברך הנבוך לסוחר
 העולם בהוויות ביותר בקי אינני ,האברך וגונח נאנח ,אני. טובה
 .המסחר שבילי לי נהירים ולא

, אברך: לו ואמר פתח, אברך באותו עיניו הרב נתן שעה אותה
 עצה הוא צריך, סחורה ולא תורה לא, עושר לו שאין מי, אברך
 ?... יתגאה במה אביון מלך!! אתמהה? הגאווה כנגד

 

 יחיה לבדו הלחם על לא כי הודיעך למען"
   " האדם יחיה ה׳ פי מוצא כל על כי האדם

 )ג, ח(
 פ"ע בדרכו זה פסוק משמעות את הסביר זי״ע מדובנא המגיד
 משפחות שתי התגוררו שבו, אחד לכפר הגיע עני: נחמד משל

 מכניס, יקר יהודי של משפחתו, האחת. זו מול זו יהודיות
 ורע לב רע, קמצן של משפחתו, והשנייה, חסד ובעל אורחים

. הרע הקמצן של ביתו אל פנה והוא, העני של מזלו איתרע. עין
 בעל כששמע. מה דבר לאכול וביקש הבית בעל אל פנה הוא

: בתמיהה ענהו, עני הלך אותו של מבוקשו את הקמצן הבית
 והראה החצר אל הוציאו הוא! לחם תאכל אפך בזיעת? לאכול

, להסקה האלו העצים את תחטוב ״אם. גזעים ערמת על לו
, בפרך עבד הוא. ברירה לעני הייתה לא! לשובע״ אוכל תקבל
, הבית בעל לפני משהתייצב. מלאכתו את סיים ערב ולפנות

 בשביעות לעני ואמר המלאכה את סקר, החצר אל עמו יצא
 !... ממול בבית לך מחכה הארוחה. ויפה טוב: רצון
 .שמנגד לבית והלך, לבו מקרב העני לו הודה
 גדוש שלחן לפניו וערכו, יפות פנים בסבר קיבלוהו שם

 פנה והוא מיטתו את לפניו הציעו, ושבע משאכל. מטעמים
 חבריו בחברת ישב, לימים. לדרכו והלך השכים בבוקר. ללון
 נדודיהם על – יחדיו הנועדים קבצנים של כדרכם - שוחחו והם
 .קורותיהם ועל
 הבית בעל. פלוני בכפר שקרהו המקרה על וסיפר העני פתח

 לו והציע הגונה בארוחה לו גמל מכן לאחר אבל, בפרך העבידו
, אמרו, ייתכן״ ״לא: רעהו אל איש הקבצנים תמהו. לינה מקום

 ולא בפרך יעבידוך האחת אצל, משפחות שתי שם ״מתגוררות
 .גמול״ כל ללא אורחים מכניסת והשניה, קבר פת לך יתנו
 בחצר עצים חטבתי. העני התעקש - עובדא הוה בדידי אבל
, האח: וקראו הכל צחקו! ממול בבית לי הוכנה והסעודה, הבית
 פונה היית אילו - לריק היה עמלך וכל, בחינם יגעת! בפח נפלת

 בלא, ובחינם, ארוחה אותה לך מגישים היו, השני לבית בתחילה
 ....!טורח כל

 אנו לפעמים גם כך: ואמר משלו את זי״ע מדובנא המגיד סיים
 כח הרבה ומבזבזים, הרף ללא ועובדים עמלים אנו, מתנהגים

 מראים בסוף אבל, משהו ועוד משהו עוד להשיג בשביל ועמל
 פתח בפנינו פותחים משמים, למעלה נמצאת הפרנסה כי לנו
 מיד בתחילה פונים היינו ואילו, עליו חשבנו לא שכלל הצלה של

 בלא ובחינם, נושעים היינו מזמן כבר מלמעלה, מקום, לאותו
 ..!.טורח כל

 

 אלקיך' ה בנו את איש ייסר כאשר כי"
 (ח, ה) "מייסרך

 והוא בקרבו כואב לבו, ולייסרו בנו את להכות נאלץ שהאב מתי
 מצטער שאדם בשעה" כביכול, יתברך' ה כך. כך על מתעצב
 סנהדרין" (מזרועי קלני, מראשי קלני? אומרת לשון מה שכינה

 .)מו
 )יצחק מברדיטשוב לוי' ר(
 

 )י, ח" (אלקיך ה׳ את וברכת ושבעת ואכלת"
 המזון ברכת ענין גודל את מסביר היה זי״ע מדובנא המגיד
 והיה, מאשתו יחיד בן לו שהיה, באלמן מעשה: במשל - כדרכו
, היא אף אלמנה, שנייה אשה נשא לימים. מאוד עד עליו חביב

, באשה חושד הבעל היה. הראשונים מנישואיה בת לה שהייתה
 בנו את ומזניחה, צרכיה לכל לה ודואגת בתה את מבכרת שהיא

 מאיר שהוא, בבעלה חושדת האשה והייתה. ובבגדיו במאכלו
 .בתה פני על ומבכרו ומפנקו לבנו פניו

 קרוב האדם יודעין בלא אף שכן, שניהם צדקו דבר של לאמיתו
 ושלום בביתם מתיחות שררה כך משום, ובשרו עצמו אצל
 .הופר הבית
. לזו זה להשיאם ביניהם נדברו וההורים, והבת הבן גדלו לימים
 והוריהם. לרעהו האחד ודאגו בישראל נאמן בית הזוג בני הקימו
 השלום שרר אז ומני, אהבה אליהם והרעיפו לשניהם דאגו

 לפירוד סיבה לכן קודם שהיו - ילדיהם, ואדרבה. במעונם
 .ולאחווה הקשר להידוק הסיבה עתה היו - ביניהם הלבבות
, ונשמה גוף של כשילוב האדם את ברא הקב״ה: והנמשל
 מתיחות שוררת אלו זוג בני בין אבל. ורוחניות גשמיות
 להתעלות וחפצה, טיפוחיה בני את אוהבת הנשמה כי, מתמדת
 העולם מנעמי את אוהב הגוף ואילו, ובמצוותיה בתורה ולהזדכך

 שלום ביניהם להשכין אחת דרך קיימת אבל. חמדותיו ואת
 רצונותיו וסיפוק מזונו שכל, האדם ידע אם, והיא, ואחווה
 יהיה, וסוף תחילה מזונו על לו ויודה, הקב״ה מאת לו ניתנים
 בו ישמחו אז או, הבורא ולעבודת הטוב להכרת גורם המזון
 המושלמת הטובה על, ההודאה באה כך ועל! כאחד שניהם

 ומפרנס, זן שאתה" בכך ובהכרה - המזון שבנתינת והכפולה
 !"שעה ובכל עת ובכל, יום בכל תמיד אותנו

 

 (ח, יג) "לך ירבה וזהב וכסף"
 בעושר זיכהו ה"שהקב" חיים חפץ"ה בפני התפאר אחד יהודי
 לקבוע לך ראוי: חיים החפץ לו אמר. מחסור כל לו אין וכי רב
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 לי אין: העשיר לו ענה. תורה לתלמוד אחדות שעות יום בכל
, שבאביונים אביון אתה הרי", חיים חפץ"ה לו אמר כן אם. פנאי
 ...בזמן מעני יותר עני לך ואין? לך יש מה, לך אין זמן אם

 

       "אלוקיך' ה את תשכח שכח אם והיה"
 (ח, יט)

 לשמוח להיות תשכח אם" תשכח אם והיה, "שמחה לשון והיה
 העצבות" אלוקיך' ה את תשכח" אז בעצבות חדור ותהיה
 '. ה את שתשכח לך תגרום

 )מרוז'ין ישראל' ר ר"אדמו(
 

 את לך נותן אלוקיך' ה בצדקתך לא כי"
 (ט, ו) "הארץ

 מתנת כי, אלו בפסוקים ולקבוע להדגיש התכוון רבינו משה
 של טובים מעשים בזכות ישראל לבני ניתנה לא ישראל ארץ
 לכלל כלומר, ישראל עם לכללות מתנה היא אלא, מסוים דור

 העניים הדורות את לחזק רבינו משה רצה ובזה. הדורות
 בארץ לזכות בכוחם יש כ"שאעפ, שידעו, טובים במעשים
 ! ישראל

 )ם"הרי חידושי(
 

 )יב, י" (אלקיך' ה את ליראה אם כי"
 שאר לכל וקדימותה השמים יראת של העצומה חשיבותה על

 באהלי" פסח של בהגדה שמובא בסיפור מוצאים אנו, המעלות
 ":צדיקים
 שנסבה מריבה בראדום המדרש בבית פרצה הימים באחד
 לאחר, הכנסת לבית שייבחר החדש החזן של זהותו אודות
 .הקודם החזן פטירת
 ערב בקול שניחן כלשהו במועמד צידד הקהל מן גדול חלק

 אחר בחזן לתמוך העדיף הקדוש הקהל של השני וחציו, במיוחד
 .מאוד שמים ירא שהיה
 את לשאול החליטו, השווה לעמק להגיע הצליחו שלא לאחר

 אלו של טענותיהם את הרבי שמע. משידלובצה דוד רבי נתן
, האחרים של טענתם את ואחר, שמים ירא חזן שביקשו
 הנאה הקול באמצעות כי ואמרו, הערב הקול בעל את שביקשו

 .יותר גדולה בכוונה להתפלל הקהל את לעורר יצליח שלו
 את צריך ה"שהקב סבור הייתי אילו: הקהל אל ופנה מעט הרהר

 את שיעורר בחזן צורך שיש פוסק הייתי, שלכם הרחמים
 מוטב, ה"הקב רחמי את צריכים שאתם זמן כל אך, רחמיכם
 ה"הקב רחמי את לעורר ויצליח שמים ירא יהיה שהחזן
 ... עליכם

 

 יהיה ולא השמים את ועצר בכם' ה אף וחרה"
 )יז, יא" (מטר

 אחרים אלהים אחר ינוהו והם ישראל של לבבם יפתה אם
', ה אף חרון של המרה התוצאה תבוא בוא', ה בעיני הרע ויעשו
, כך משום. רבים יסורים ולעוד השמים לעצירת יגרם אשר
 מחובתו, ונוראות אימות צרות האדם על מתרגשות כאשר

 ולשוב, יתברך הבורא ממנו רוצה מה לבדוק, במעשיו לפשפש
 .שלמה בתשובה אליו

 עמוק עמוק היא נעוצה – התחלה ישנה וצרות אסונות לאותם
 הוא', ה מעם לבו את מסיר הוא כאשר, האדם של לבבו בתוך
 אסונות בדמות המגיעה הישירה ההשלכה את עצמו על מביא

 מחובתו, הדין גזר רוע את מעליו להסיר ברצונו ואם, וקשיים
 .מקורם את לתקן
 אשר לב שבור יהודי מוורקי יצחק רבי אל הגיע הימים באחד
 לאחר. שהשיבו מה הרבי השיבו. פרנסתו את קפח הוא כי ספר
 ללא הסוף את אמר זה יהודי: "הרבי אמר, ללכת שפנה

 ".ההתחלה
 את וישב בדבריו המשיך והרבי, הדברים לפשר הסובבים תמהו

 בן שמעון רבי) "ב"ע פב קדושין( אומרים ל"חז: תמיהתם
, חנוני ושועל סבל וארי קיץ צבי ראיתי לא מימי:'אומר אלעזר

 ואני, לשמשני אלא נבראו לא והם, בצער שלא מתפרנסים והם
 לשמשני אלא נבראו שלא אלו מה! קוני את לשמש נבראתי

 דין אינו קוני את לשמש שנבראתי ואני, בצער שלא מתפרנסים
 ?'".בצער שלא שאתפרנס

 הבריאה נזר, שהאדם, אלעזר בן שמעון רבי מקשה, יתכן איך
, בכבוד מתפרנסות הבהמות ואלו, בצער מתפרנס, ותפארתה

, קציעות בייבוש ולעסוק לפרנסתן לעמול צריכות ואינן
 ?בחנוונות או בסבלות

 את וקפחתי מעשי את שהרעותי אלא" – משיב הוא – זאת אין
 לקפח לו שגורמים אלו הם האדם של הרעים מעשיו", פרנסתי

 .פרנסתו את
, פרנסתו את קפח שהוא" – הרבי סיים –" לפני וטען זה בא"

 את הרעותי' הדברים של הראשון חלקם עם מה אני ותמה
 ?!"דעתו את הוא נתן עליהם גם האם'? מעשי

 

 ועל לבבכם על אלה דברי את ושמתם"
 והיו ידכם על לאות אותם וקשרתם נפשכם

 )יח, יא" (עיניכם בין לטוטפות
 באופק, מהתחנה ניכר מרחק התרחקה משה נסע בה הרכבת
 משפחתו בני המשיכו כן פי על אף, עשן תימרות נראו הרחוק
 .דמעות נקוו ובעיניהם, פרדה של נפנוף בידיהם לנפנף

 התחזקו, לביתם לשוב בדרכם הרכבת תחנת רציף את כשעזבו
 לראות ויזכו בנם על ישגיח עולם שבורא ובאמונתם בתקוותם

 .ושלם בריא אליהם שב משה את
 אזרחים כמו, ומשה, לגרמניה צרפת בין מלחמה עת זו הייתה
 להילחם החזית לקו ולצאת, בצבא לשרת נאלץ רבים גרמנים
 .בצרפת
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 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל

 לא ברירה אך, האוהבת ממשפחתו פרדתו הייתה מאוד קשה
 לפטרו שהשתדלו המאמצים שכל לאחר, לפניו הייתה

 עזב טרם. בצבא ולשרת לצאת נאלץ הוא בתוהו עלו מהשירות
 שלו התפילין נרתיק את אביו אחז, חפציו את ארז עת, ביתו את

 הבטח אך, בצבא חייל של מצבו מה לכל ידוע, בני, משה: "ואמר
 והקפד ומצוות תורה שומר יהודי להישאר שתשתדל, בני, לי

 ".יעזבך לא' שה ובטוחני קטן לרגע ולו תפילין יום מדי להניח
 נוספת באריזה אותו ועטפה הנרתיק את לקחה הנרגשת אמו

, עליהם שמור, התפילין את יקלקלו לא ושרב שגשם, "במלמלה
 ".במהרה אלינו וחזר, בני

 בדברי משה נזכר, חיילים המלאה ברכבת משה הטלטל בעת
 בתוכה ומישש המזוודה את פתח מהירה ובתנועה, ואמו אביו
 וחשב עצמו אל חייך הקשיחה באריזה ובהרגישו התפילין את

 ".עליהן לשמור אשתדל, היטב אותן ארזה אמא אכן: "בלבו
 הצטיין הוא, רבה במהירות משה על עברו הבאים החדשים
 פעמים, הראשון האש בקו הלך, מוצלח ללוחם והיה, במלחמה

 ומשה'. ה בחסדי ניצל אך, עיניו לנגד המוות את ראה ספור אין
 שירותו כדי תוך גם המצוות את בקפדנות וקיים דתו על שמר
 .ומכשול פגע מכל עליו שמר' ה ואכן, בצבא
 המשיכו אך, הכובש הגרמני הצבא בפני ניגפו צרפת כוחות
 בוקר לפנות נקראה משה של פלוגתו, מצח בעזות ללחום

 להעמיס החלו החיילים. החזית בקו ולהתמקם להתקדם
 .המחכות המשאיות על ולעלות, הנשק את במהירות

 הספיק לא, תפילין משה הניח עת הבוקר שעת שהייתה מכיון
 משה, לזוז החלה והמשאית חפציו בין התפילין את להכניס

 קשר מהר חיש, התפילין נרתיק כשבידו המשאית על קפץ
, לחולצתו מתחת והשחילו, בחבל לצווארו הנרתיק את משה

 .המעיל את רכס ומעליה
 חבריו עם נסע, התפילין על לשמור מקום שמצא על, בשמחה

 .החזית לקו
, במשה כדור פגע הקרבות באחד והנה, מאוד קשה קרב זה היה
 שמפקדו למרות, מרובהו לירות המשיך אבירית בגבורה אך

 לא משה אך, הוא פצוע כי הקרב שדה את שיעזוב בפניו התחנן
 .להלחם והמשיך לפצעו לבו שם
 שסבבוהו ואלו, מקומו על צנח ומשה אחדים רגעים עברו לא

 !"מת אני: "קורא אותו לשמוע הספיקו
 !הרפואה לחיל המפקד פקד, למרפאה מיד הובילוהו
 נושם כשהוא הניתוחים שולחן על משה שכב קלה שעה כעבור

 בפעולה. לעבודתם בזהירות ניגשו הצבאיים הרופאים, בכבדות
, בחזהו שנתקע הכדור את לחלץ הצליחו ומוצלחת מהירה
 .בליבו פגע לא נס ובאורח
 אני. "להצלתו וברכהו הרופא אליו ניגש, עיניו את משה כשפקח
 – האמת על להודות עלי, "הרופא אמר" ברכתי את לך מביע
 וקוטל בלבך פוגע ספק כל בלי היה הכדור, גלוי נס לך אירע
 חדירתו את ועצר לבך על תלוי שהיה קטן נרתיק אילולא, אותך
 .הנרתיק את משה לפני הרופא הניח זאת באמרו". הכדור של

 של רבונו. "בהפתעה משה לחש" שלי התפילין אלה הלא! הו"
 האנשים על פרושה הגנתך כמה עד אני רואה עכשיו, עולם

 התפילין נרתיק אילולא, הה. הישר מדרך נוטים שאינם
 פני על עתה מתגוללת גופתי הייתה, לבי לוח על שנשאתיו

 ..."השמים ועוף הארץ לחית כמאכל השדה
 התרגשות שכל בחששו והרופא – משה נרדם אלו בהרהורים

 החיילים על ציוה בהחלמתו לקשיים לגרום עלולה נוספת
 מעט כשהבריא. החולה מנוחת על היטב להשגיח מסביב
 .לביתו לחזור חופשה לו הרשתה
 התפילין נרתיק את החזיק, הוריו בית מפתן על הופיע כאשר
 .הוריו לזרועות ונפל בידו

 לבית הלך לגמרי שהבריא ומשה, בינתיים פסקה המלחמה
 הנס על הסיפור עבר לפה מפה. הגומל ברכת וברך הכנסת
 מונח משה של ביתו בארון, התפילין נס, למשה' ה שעשה
 הנס את כל לעין המספר המעוך התפילין נרתיק לראווה
 . לבעליו שנעשה

 )ג"תרי על סיפורים 613(
 

      " בם לדבר בניכם את אותם ולמדתם"
 )יט, יא(
 ', וכו לדבר יודע שהבן משעה, ופרש״י 

 בלשון עמו משיח אביו, לדבר מתחיל כשהתינוק, אמרו מכאן
 '. וכו הקודש

 אבות על יהושע בנין' ובפי, עוז במגדל ץ"ביעב הובא פלא דבר
, שיגדל עד לשון שום שומע היה לא הנולד ילד שאם, נתן' דר
 והוא, העולם נברא בה כי, הקודש בלשון מעצמו מדבר היה אז

 .הטבע בכח מוטבעת
 

 )כב, יא" (בו ולדבקה' ה את לאהבה"
 רבי או חכם שיקראוני כדי תורה אלמד אדם יאמר שלא דהיינו
', וכו לבוא הכבוד וסוף מאהבה תורה למוד אלא, בישיבה ואשב
בשדותיו  אריס שהיה אחד באיש מעשה שמעוני בילקוט איתה

 טרפון' ר את הקציר אחרי אחד ביום ומצא של רבי טרפון
משדהו (השדה שייכת הייתה לרבי טרפון  תאנים שאוכל

, והאריס רק עבד אצלו ולא ידע שזה רבי טרפון בעל הבית)
' לר לו אוי" טרפון' ר אמר, לנהר לזרקו ורצה לשק הכניסו
 את עזב טרפון' ר שזה השדה בעל וכששמע", הורגו שזה טרפון
 .ניצל טרפון' ור, וברח השק
 צדיק אותו של ימיו כל גמליאל בן חנינא' ר משום אבהו' ר אמר

 בכתרה שנשתמשתי לי או ואמר, זה על מצטער היה) טרפון' ר(
 נעשו שכבר המקדש בכלי שנשתמש מבלשצר ו"ק, תורה של
 על תורה של בכתרה המשתמש, העולם מן נעקר כן פ"ואע חול
 . וכמה כמה אחת

 )שמעוני ילקוט(

 א גוט שבת
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פניני בית לוי
שע"י בית הכנסת "בית לוי" רח' יוסף חכמי 48, מדורגי בית וגן ירושלים

עקב

בס"ד

396 מס'  ן  ו גלי
יציאת שבת: י־ם 19:47, ת"א 19:49

”והיה עקב תשמעון“
בעקביו  דש  שאדם  מצוות  הקדוש:  רש“י  מפרש 
של  תחילתן  שהם  הקלות  במצוות  לזלזל  אין   –

העברות החמורות.
הפסוק  על  מדובנה,  המגיד  של  נפלא,  משל  ישנו 
ָזְכָרה  א  ְּבׁשּוֶליָה  ”ֻטְמָאָתּה  (א-ט):  באיכה 
ראש  שהם  הקלות  העבירות  על  משל  ַאֲחִריָתּה“ 

לכל העבירות:
משל למה הדבר דומה?

היה אדם אחד שרצה לרכוש אריג יקיר מאוד. כל 
מהבד  מטר  ורכש 4  הלך  הוא    ₪ עלה 1000  מטר 

הזה.
אמר לו בעל החנות – ”תשמע, אם אתה רוצה את 
האריג הזה, לאורך ימים ושנים - השקעת 4000 ₪, 

לך תשקיע עוד 100 ₪ אצל התופרת.
תבקש ממנה שבקצה של הבד, תעשה לך מכפלת, 

שתתפור אותו מכל הארבע כיוונים שלו.
הקונה  שאל   – ומשובח?!  טוב  אריג  לא  זה  מדוע? 

בפליאה
המוכר.  קבע  ביותר!  מהמשובחים  אריג  ”קנית 
כמו  לא מסודר  לא מקופל, והוא  אריג שהוא  אבל 

שצריך, הוא יכול להתפורר לאורך זמן...“
”עזוב שטויות... אם זה אריג טוב, הוא יחזיק מעמד 

לאורך זמן“ – הפטיר הלוקח ויצא.
חלפו להם כמה חודשים, בכל פעם שבני המשפחה 
הקטן  הילד  לשולחן,  מסביב  לאכול  יושבים 
משתעמם, וכשהוא רואה חוט אחד בולט מהמפה, 

הוא מושך אותו להנאתו...
מוצא  חוט  ועוד  שבועות,  כמה  עוד  להם  חולפים 
את דרכו בחוץ וכך הפכה המפה מחוררת ובלויה...

כן הוא הנמשל:                  
הנביא:  שאמר  מה  זה   – מדובנה  המגיד  אומר 
גם   – ַאֲחִריָתּה“  ָזְכָרה  א  ְּבׁשּוֶליָה  ”ֻטְמָאָתּה 
דווקא  אותך.  לתפוס  הרע  יצר  יכול  בשוליים, 

בדברים הקטנים הוא יפיל אותך.
תׁשמעון“ –  עקב  ומזהירה ”והיה  התורה  באה  לכן 
תשים לב לפרטים הקטנים, שבהם התורה אומרת 
’כאן מתחיל היצר הרע‘. תחילתו של יצר הרע, היא 
החוצה,  מושך  שהוא  הקטנים‘  ’בחוטים  דווקא 

וככה הוא מפורר את המפה כולה.

נלמד מהפרשההשפעת הצדיק על סביבתו

ה‘  את  ליראה  אם  כי  מעימך  שואל  אלוקיך  ה‘  מה  ישראל  ”ועתה 
אלוקיך.“

היא.  זוטרתא  מילתא  שמים  יראת  אטו  ל“ג)  (ברכות  הגמ‘  שואלת 
כלומר וכי יראת שמים היא דבר זוטר וקל להשגה? ומתרצת הגמרא 

שלגבי משה זה דבר זוטר ופשוט.
ומקשים העולם הרי משה רבינו  אמר את הדברים האלה לכל ישראל 

ולא רק לעצמו?
אצל  שהמסתופף  ראיה  שמכאן  זיע“א  הקדוש  האר“י  אומר  אלא 
השגה  לבר  אצלו  נהיית  שמים  היראת  אז  ממעשיו  ולומד  הצדיק 
בקלות,... כי מה שכתוב כאן ”לגבי משה מילתא זוטרתא היא“. הכוונה 
וראו  לפניו  ועמדו  בסביבתו  שנמצאו  משה,  אצל  שהיו  אלה  על  היא 
היום,  כל  ה‘  ביראת  והישרים  הטובים  ומעשיו  וצדקתו  קדושתו 
לגביהם היתה יראת שמים דבר קל שניתן להשגה, ובזה יבואר הכתוב 
(ויקרא ד-ג) ”אם הכהן המשיח יחטא לאשמת העם“. והיינו אם הכהן 
המשיח יחטא, ולא יעמוד במעלה העליונה, אזי יגרום לאשמת העם 
כי דור לפי הפרנס. הבעש“ט הקדוש זצ“ל היה אומר שהצדיק הריהו 
כשמש המאירה לכל, בתנאי שלא מסתתרים מפניה ולא מגיפים את 
התריסים. הגמרא (סנהדרין ק“א) אומרת על הפסוק ”ולקחתי אתכם 
אחד מעיר ושנים ממשפחה“: אמר ריש לקיש דברים ככתבם. דהיינו 
אחד  סובר  יוחנן  ר‘  אבל  ממשפחה,  ושניים  מעיר  אחד  רק  שיישארו 
המשפחה  כל  מזכין  ממשפחה  ושניים  כולה,  העיר  כל  מזכה  מעיר 
כולה ורואים מכאן שאם יש צדיק בעיר יש בכוחו להגן על כל הציבור, 
אך החפץ להנצל בזכותו של צדיק ולהיות מושפע ממנו צריך להיות 
קשר  אין  אם  אבל  ה‘,  בעבודת  וסיוע  לעזר  לו  ושיהיה  לצדיק  מחובר 
בינו לבין הצדיק הרי שזכותו של הצדיק לא תעמוד לו. ומובא בספרים 
שהסיבה שנוסף ליתרו אות -“ו“ שבד“כ הוא אות חיבור, הוא משום 
שיתרו נתחבר למשה ע“י נתינת בתו לאישה ולכן נתוסף לו אות ”ו“, 
להתחבר  רצה  שלא  מעפרון  המיותרת,  -“ו“  האות  את  לקחו  ומהיכן 
לאברהם ולעשות פרקמטיא לאברהם וממילא לקחו ממנו את ה-“ו“ 
רבו  במקום  אדם  ידור  לעולם  אמרו:  המלך  שלמה  ועל  ליתרו.  ונתנו 
שכל זמן ששמעי בן גרא קיים לא נשא שלמה את בת פרעה. (ברכות 
ח‘) ומכאן נלמד שכל עוד רבו של אדם קיים לא במהרה הוא חוטא ואין 
רבו  שמעי  את  שהמית  הוא  שלמה  שהרי  ממנו,  שמפחד  מפני  לומר 
בחכמתו במצות דוד אביו.(מלכים א-ב) אלא על כורחך לומר שעצם 
הידיעה בלבד שרבו קיים משפיע עליו, ידיעה שמרוממת את האדם. 
זוהי עוצמת כוחו של הצדיק של ת“ח. והוא מקור השפע בעולם.         

בברכת שבת שלום,
רב בית הכנסת

כניסת שבת: י־ם 18:34, ת"א 18:50



סיפור השבוע

מוטקה, האיכר היהודי, עמד בשדה הסמוך לבקתתו, שפוף ורכון 
על רגבי אדמה טריים, שנחפרו זה עתה. כל לבו נתון היה לאדמה 

אשר סביבו. איש אדמה היה מאז ומתמיד. 
לב  פועם  גופו  בתוככי  אך  אדמה.  איש  מוטקה,  היה  פשוט  איש 
יהודי, לימים טובים נוסע הוא העירה, להתפלל בציבור. ומדי יום 
יוצאות  שהמילים  פי  על  אף  בביתו,  להתפלל  הוא  מקפיד  בימו 

מפיו טחונות ומרוסקות.
את  מכין  בשדהו,  סתיו  של  יום  באותו  מוטקה  לו  עמד  כאמור, 
מעבר  אופן  חריקת  שמע  כך  בתוך  חורף,  יבולי  לזריעת  האדמה 
לך“.  טוב  ”יום  אדמתו.  חלקת  את  המקיפה  הרעועה  העץ  לגדר 
מעבר  המתגורר  הנכרי  האיכר  שכנו.  מצ‘איי  של  קולו  את  שמע 
מצ‘איי  אמר  מוטקה  מוטקה,  ומבורך“השיב  נאה  ”בוקר  לשדה 
היום אחר הצהרים אני נוסע לעיר. אם חפץ אתה להצטרף עמי 

לקניית מצרכים מסוימים בעיר, בבקשה.
לנסוע  בדחיפות  אני  נזקק  מאוד  טוב  מוטקה,  אישר  כך.  אם 
מקומי,  מסוחר  וסחורה  עבודה  כלי  הזמנתי  מכבר  זה  העירה, 
את הזמנתי, אחר הצהרים,  לקבל  אוכל  כי השבוע  והלה הודעני 

ניגש מוטקה אל דירת שכנו.
העגלה כבר מוכנה היתה. מוטקה נכנס עם צרורו לתוך העגלה, 
כאשר מאצ‘יי תפס את מקומו ליד הדוכן. הידה! דיו! גער בסוס, 

וזה החל לדהור קלילות בדרך הכבושה.
העיר גסטינין אינה רחוקה מן הכפר. את הדרך עוברים בנסיעה 
של  קולו  את  לפתע  שמע  ברר...  היותר.  לכל  שעות,  שלוש  של 
חזקה  רוח  לסערה!  אני  חושש  מוטקה   – הדוכן  ממרום  מאצ‘יי 

מנשבת כדי עוד רגע קט יתחיל המטר...
דל  על  שתעלה  מבלי  מוטקה  השיב  לגשמים  מחכה  האדמה 
אינה  הדרך  אך  מא‘ציי  השיב  כן“  ”אכן  אחרת.  תשובה  שפתיו 
והרעים  ברק  הבריק  לפתע  גשמים“.  סערת  בעת  לנסיעה  נוחה 
שהיו  העננים  ארצה,  לרדת  החל  גשם  של  עז  קילוח  הרעם. 
מלא  שחור,  אחד  לעב  התאחדו  צורה,  ומשנים  מפוזרים  מקודם 
שנצטרך  ”חוששני  כביר.  בשטף  בכל  הצליף  והגשם  מים  וספוג 

לנטות מן הדרך ולחפש מקלט עד יעבור המתך אמר למוטקה. 
אפשר  שם  פונדק  מצוי  שם  אי  הדרך,  מן  לנטות  החל  מאצ‘יי   
לחמם את העצמות במשקה חם, אין זה נורא כל כך. תוך שעתיים 
ואכן  מאצ‘יי  של  לדעתו  הסכים  מוטקה  בגסטנין.  יהיו  בקרוב 

הגיעו כעבור זמן קצר ביותר לפונדק.
מצ‘איי  למדי.  מאוחרת  השעה  היתה  השמים  התבהרו  כאשר 
העגלה  נכנסה  כאשר  סביב  היה  חושך  העגלה.  על  ומוטקה 
לגסטינין היתה שעת לילה מאוחרת למאוד. הסוס זחל בעצלתיים 
בכבישים צרים בין טורי בתים חשוכים דומה כי אף הבתים שקעו 

בשנה עמוקה.
”אלך ואלון אצל בן דודי“ – אמר מאצ‘יי למוטקה -  הלז מתגורר 
מה  נוצרית,  בסביבה  ללון  תרצה  לא  בודאי  אתה  המנזר,  יד  על 

תעשה אם כן?
נענה מוטקה ואמר, ”הואל נא בטובך להביאני לשכונה היהודית, 
שם מקווה אני אוכל למצוא איזו אכסניה ללינת לילה. השכונה 

היהודית חשוכה אף היא, הבתים היו סגורים על מנעול ובריח.
מן  קמעא  מבולבל  שירד  למוטקה  מאצ‘יי  איחל  לך“  טוב  ”לילה 
הגעלה הוא השיב בקול רפה לברכתו של מאצ‘יי, והחל פוסע בין 

הבתים והחצרות של השכונה היהודית.
הבוקר  משעות  מאוד,  רעב  לכך  ונוסף  מוטקה,  היה  עייף 
איש  עובד,  איש  בתור  והוא  אכילה,  טעם  טעם  לא  המוקדמות 
אדמה, רגיל היה בסעודות גדולות ודשנות, עתה הציק לו הרעב 
לפתע  היהודי.  הרחוב  פני  על  בעייפות  נגררו  ורגליו  שאת  ביתר 
הבחין בנצוץ של אור הבוהק מחלון של בית. בשמחה רבה התחיל 
מוטקה לרוץ לכיון האור. הוא עמד לפני הדלת מתנשם בכבדות 
כאשר  מוטקה  חיכה  אחדות  שניות  עליה.  דפק  קמוץ  ובאגרוף 
במנעול  סובב  המפתח  הבית,  מתוך  פסיעות,  קול  קלטו  אוזניו 
והדלת נפתחה. על הסף עמד יהודי שזקנו יורד לו עפ“י מידותיו, 
קורנות  ופניו  מפניו,  ניבטות  ועמוקות  רחמניות  טובות,  עיניים 
הבית.  בעל  את  שאל   – אכסניה?  הוא  זה  בית  ”שמא  לבב.  בטוב 

”בודאי – השיב היהודי בחביבות – אלא מאי חשבת“.
בדרך  הקב“ה  הנחני  רצון  בשביעות  מוטקה  גימגם   – כך  ”אם 
הנחה  בוודאי  הבית  בעל  אמר  יקר!  יהודי  נכון  ”נכון,  הנכונה“. 
”אכן  וצמא?“  רעב  ודאי  אתה  עייף  הנכונה.  בדרך  אותך  הקב“ה 
כן אישר מוטקה, מצפה אני לארוחה דשנה. משקה להחיות את 

העצמות, ומקום לינה ללילה“.

הכנסת אורחים מושלמת
הנך  ועלול  בחוץ  ”קר  הבית,  בעל  אמר  חביב  יהודי  והכנס  בוא 
על  התרווח  הוא  פנימה.  בשמחה  נכנס  מוטקה  להצטנן“.  חלילה 
מן  קטע  ופינה  אץ  הבית  בעל  שונים.  בספרים  עמוס  השולחן  יד 
לאורח  הגיש  ועליה  מפית  עליה  פרס  בספרים,  העמוס  השולחן 
הלוהט  צמאונו  את  מרווה  בבהילות  שתה  מוטקה  חמין.  כוס 

בחמין משיב נפש.
”ועתה דבר מאכל כלשהו פנה אל בעל הבית. החיוך לא סר מפניו 
של היהודי המארח. ”עוד קט רחימאי... כאילו התחנן לפניו. הוא 
לחמם  מכוסה  קדרה  עליה  והעמיד  אש.  הבעיר  למטבח,  נכנס 
כאן.  הנטלה  הנה  הבית  בעל  דיבר  חביבי.  ידיך  נא  התבשיל. ”טול 

בבקשה“.
מחמת  ונאנח  הפת,  את  בו  טבל  המהביל,  המרק  מן  לגם  מוטקה 
תענוג. ”טוב מאוד“ – הפטיר כלפי בעל הבית העומד עליו לשרתו 
ככול  אי“ה  אשלם  המרק.  מן  נוספת  צלחת  לקבל  אוכל  ”שמא   –
מיהר  הוא  הבית.  בעל  פני  זהרו  ובודאי“  ”בודאי  עלי.  שיושת 
למטבח וחזר משם נושא צלחת נוספת, לאחר שרווה ושבע הביט 

מוטקה סביבו בשביעות רצון.
הוא  איה  תנומה,  עלי  ”זורקת  למארחו,  אמר  הדשנה“,  ”הסעודה 
הבית  בעל  הצביע  בחדר“  ”כאן  הלילה?  לישון  אוכל  בו  המקום 
על מיטה מוצעת בירכתי החדר – ”במיטה זו תישן, ותערב עליך 
לפשוט  אם  בדעתו   חכך  הוא  מאוד.  מוטקה  היה  עייף  שנתך 
על  נפל  הוא  העייפות.  עליו  גברה  לבסוף  אך  העליונים.  בגדיו 
נחירתו  קול  נישא  מהרה  עד  ונעול.  לבוש  שהוא,  כמות  המיטה 
ברחבי החדר. שקוע היה בשינה עמוקה ולא הבחין כלל כי ”בעל 
ולאור  ספריו  את  ומסדר  הצלחות  את  לפניו  מסיט  האכסניה“ 

העששית יושב ולומד כל אותו הלילה...
דמי  הבית  לבעל  לשלם  ביקש  שחר,  עם  מוטקה  הקיץ  כאשר 
אכסניה. אך היהודי הרגיעו, מדוע אץ הנך לשלם לי? לך להתפלל 
שחרית, אחר כך תבוא לסעוד על שולחני פת שחרית, ואז נסיים 
את החשבון. היכן בית הכנסת? אם אני בעיר, נאה ויאה להתפלל 

במנין“.
המדרש.  לבית  הדרך  את  לו  והראה  לחלון  אותו  הוביל  היהודי 
”אני אבוא יותר מאוחר אמר לו, לאחר התפילה פגש מוטקה את 
הסוחר, אליו הגיע לגסטינין. דרך אגב סיפר לו על האכסניה הנאה 

בה התארח.
איזו אכסניה? לא ידוע לי על אכסניה המצויה במקום אשר אתה 
מתאר, הביט מוטקה בסוחר, והשיב בחיוך: ”נו אורח לרגע רואה 
אין  מתאר  שאתה  המקום  ולא!  ”לא  קבוע“!  מתושב  יותר  טוב 
רבי  הקדוש  רבינו  של   ביתו  מצוי  ידעתי  מיטב  ולפי  אכסניה,  בו 
יחיאל מאיר הידוע בכנויו ”הצדיק מגסטינין,. פיק ברכים אחז את 
מוטקה. היתכן כי התארח בבית הצדיק והוא לא ידע, היתכן כי נתן 

לצדיק לשמש אותו?!
אם  לך  ואגידה  הסוחר  האיץ  האכסניה  בעל  מראה  את  לי  תאר 
נהגתי  ופושע  הצדיק...כניקלה  של  דמותו  את  תיאר  ואכן  זהו, 
לי  והביא  טרח  הקדוש  הצדיק  הוא   – בוכים  בקול  מוטקה  דיבר 
לא  ואפילו  מיטתו  על  ישנתי  אוולתי  ברוב  ואני  ומשקה,  מאכל 
חלצתי נעלי...מוטקה נתן את קולו בבכי עז. ”אין לך תקנה“, אמר 
הסוחר, אלא אך ורק אם תלך לצדיק, תיפול לפניו ותבקש מחילה. 
תגלה לפניו לבך כי לא ידעת מי הוא ותבקש סליחה ותשובה על 
מעשיך. מוטקה לא היסס, רץ כחץ מקשת לעבר בית ”האכסניה“. 
הוא עמד לפני הדלת וכולו רועד ושיניו נוקשות. חלושות הקיש 
עליך!“  ”שלום  אמר  ובחביבות  הדלת  לו  פתח  הצדיק  הדלת.  על 

פת שחרית הינך רוצה בוודאי. בא והיכנס. 
לב:  קורע  בבכי  פרץ  הוא  להתאפק.  יותר  היה  יכול  לא  מוטקה 
אהובי?  לך  מה  לעווני“?   כפרה  היש  פשעתי  עוויתי  ”חטאתי 
לי?  למחול  רבי...התוכל  ידעתי,  לא  ברחמנות...“רבי  הצדיק  שאל 
כבוד  את  והטרחתי  באתי  לאכסניה  כי  לי  היה  נדמה  בבערותי, 
קודשו...אוי לי מיום הדין!“ הביט בו הרבי בחיבה ובחמלה. ”יהודי 
יקר, יהודי יקר! נא להתאושש איזה חטא הוא? מדוע אין לך כפרה? 
מוטקה  אך  ממש...“  בגופי  אורחים  הכנסת  במצוות  זיכתני  הלא 
הצדיק.  של  שפתיו  על  עלה  חיוך  רבינו?!  לי  ”הסולח  נירגע:  לא 
”אסלח לך! אסלח לך, אך בתנאי אחד...“ מוטקה עצר את נשימתו. 
מי יודע אלו תנאים עלול הצדיק להתנות עימו, איזה דרך תשובה 
לא  למען  לכפר  ועליו  חטא  הוא  מנוס!  אין  אבל  עליו.  יטיל  קשה 
יאבד חלילה לעולם הבא! התנאי הוא – דיבר הצדיק בחיבה ”כי כל 

עת שתבוא לגסטינין תבוא להתארח בביתנו...“   
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 464ספר ון מגלי                                           ו"תשע שנת עקבפרשת 
 ּוְׁשַמְרֶּתם ָהֵאֶּלה ַהִּמְׁשָּפִטים ִּתְׁשְמעּון ֵאת ֵעֶקב "ְוָהָיה

ֶקי ה' ְוָׁשַמר ֹאָתם יֶתםַוֲעִׂש   ְוֶאת ַהְּבִרית ֶאת ְל ֱא
 (ז, יב) ַהֶחֶסד"

ָאָדם ִמִּיְׂשָרֵאל ֶׁשֵּיׁש לֹו ְמנֹוָרה  :ֲהָלָכה :ג, אְּדָבִרים ַרָּבה 
 נּוֶׁשֲעׂשּוָיה ְּפָרִקים ְּפָרִקים ַמהּו ְלַטְלְטָלּה ְּבַׁשָּבת, ָּכ ׁשָ 

  .אתב ַחּטָ ּיָ נֹוָרה ְּבַׁשָּבת חַ ֲחָכִמים ַהַּמְרִּכיב ְקֵני ְמ 
 עּון"?ב ִּתְׁשְמ ֶק "ְוָהָיה עֵ ַמה ַהֶּקֶׁשר ֵּבין ֲהָלָכה זֹו לְ 

לט (ְוִהֵּנה ֶיְׁשָנּה ְׁשֵאָלה ְמֻפְרֶסֶמת ַעל ִּדְבֵרי ַהְּגָמָרא ְּבִקּדּוִׁשין 
ר ִמְצָוה כַ ֵאין ְׂש [ "ר ִמְצָוה ְּבַהאי ָעְלָמא ֵליָּכאכַ ְׂש "): ע"ב
ָאסּור  - "ְּביֹומֹו ִּתֵּתן ְׂשָכרֹו" :ַוֲהלֹא ֶנֱאַמר -] ָלם ַהֶּזהָּבעֹו

ְׂשִכיִרים ֵאֶצל ַהּבֹוֵרא  ,ִּכְבָיכֹול ,ְוָאנּו, ר ָׂשִכירכַ ְלַעֵּכב ְׂש 
 !ִיְתָּבַר ְלִקּיּום ִמְצוֹוָתיו

 :ְוֶנֶאְמרּו ַעל ֶזה ַּכָּמה ֵּתרּוִצים
ה ָחִליָלה ַעל ָהִראׁשֹונֹות, ָלֵכן הֶ ְת ץ ֶאָחד, ִיָּתֵכן ֶׁשָהָאָדם יִ ֵּתרּו

 לֹא ְמַׁשְּלִמים לֹו ִמָּיד ָּבעֹוָלם ַהֶּזה. 
ִּיְׂשָרֵאל אֹוְכִלים ָּבעֹוָלם ׁש ֶׁשָּכל ַמה ּׁשֶ ְדָר ִּמ ֶנֱאַמר ּבַ , ץ ֵׁשִניֵּתרּו

  ר ָהֱאמּוָנה.כַ ְׂש ַהֶּזה הּוא ּבִ 
ר ֶאת ַהּפֹוֵעל ַהָּׂשִכיר ֶׁשִאם ָאָדם ׂשֹוכֵ , ָמָרא ְמֹבָארּגְ ּבַ , ֶׁשֵּכן

ִלין" ְׁשֵניֶהם ֵאיָנם עֹוְבִרים ַעל "ַּבל ָּת  -ֶׁשּלֹו ְּבֶאְמָצעּות ָׁשִליַח 
ן ָלנּו ֶאת ַת נָ  "הר ְוַהָּקּבָ ַאחַ ִליַח. ּומֵ לֹא ַהַּמְׂשִּכיר ְולֹא ַהּׁשָ  -

"ַּבל ֲהלֹא הּוא ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו, ֵאין ָּכאן  ַעל ְיֵדי ָׁשִליַח, תֹוּתֹוָר 
 ִלין".ָּת 

ִּבְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו:  "הנּו ִמִּפי ַהָּקּבָ עְ מַ ְׁשֵּתי ִמְצוֹות ׁשָ  ,ָאְמָנם
"'" וְ ה"ָאֹנִכי  ֶׁשֵהן ְּבֶעֶצם ַהִּמְצָוה ְלַהֲאִמין ּבֹו , "לֹא ִיְהֶיה ְל

. ָלֵכן ם ָכר ָּבעֹולָ ׂשָ "ה ם ָלנּו ַהָּקּבָ ּלֵ ַעל ִמְצוֹות ֵאּלּו ְמׁשַ , ִיְתָּבַר
ָּבֶזה ָהעֹוָלם ִהיא ְׂשָכָרן ֶׁשל ְׁשֵּתי ַהִּמְצוֹות  ֲאִכיָלֵתנּוְוָכל  ,ַהֶּזה

 ַהָּללּו. 
ֶׁשְּכָלל הּוא ֶׁשָּכל עֹוד לֹא , ץ נֹוָסףָּכַתב ֵּתרּו "ם סֹוֵפרֲחַת ַה"

. ַעל ַהַּבִית ְלַעֵּכב ֶאת ְׂשָכרֹוָיכֹול ּבַ  -ִסֵּים ַהָּׂשִכיר ֶאת ֲעבֹוָדתֹו 
עֹוָלם ָכר ַהַּמִּגיַע ָלנּו ַעד ַהִּגיֵענּו לָ ֶאת ַהּׂשָ  "הְמַעֵּכב ַהָּקּבָ  ,ְוָכ

ן לֹא ִסַּיְמנּו ֶאת יִ דַ ד ִזיּבּוָלא ָּבְתַרְיָתא עֲ ַהָּבא, ֵּכיָון ֶׁשעַ 
נּוַכל ָלבֹא  -ָהֲעבֹוָדה  ְּכֶׁשֻּתְׁשַלם, ינּומֵ ף יָ סֹוַרק ּבְ . ֲעבֹוָדֵתנּו

 ָמֵלנּו. ּוְלַבֵּקׁש ָׂשָכר ַעל עֲ 
ִיְתָּבֵאר ָהָאמּור " ם סֹוֵפרֲחַת "הַ ַעל ִּפי ְּדָבִרים ֵאּלּו ֶׁשל 

ר מַ ׁשָ עּון ֶאת ַהִּמְׁשָּפִטים ָהֵאֶּלה וְ ב ִּתְׁשְמ ֶק "ְוָהָיה עֵ  :ׁשְדָר ִּמ ּבַ 
ֶקי ְל ֶאת ַהְּבִרית ְוֶאת ַהֶחֶסד" ְּכלֹוַמר ה ' ׁשֹוֵמר ֶאת ה' ֱא

 ַמּדּוַע?  עֹוָלם ַהָּבא.ָכר לָ ַהּׂשָ 
ֲהֵרי ָאָדם ַהּלֹוֵקַח ְמנֹוָרה ֶׁשל ְּפָרִקים, ַאף : ַהְּתׁשּוָבה ִהיא
ם ִּבְפֵני ַעְצמֹו, ִאם ִהְרִּכיב אֹוָתם נֹוָרה ַקּיָ ְּמ ֶׁשָּכל ֶּפֶרק ּבַ 

ד ֶׁשַהְּמנֹוָרה ְוזֹאת ִמּׁשּום ֶׁשעַ  ְּבַׁשָּבת עֹוֵבר ַעל ִאּסּור "ּבֹוֶנה",
ם ֶאת ְמֶלאֶכת ּיֵ ִּס ן לֹא ֶנְחָׁשב ׁשֶ יִ דַ ֶמת עֲ לֹא ִּתְהֶיה ֻמְׁשלֶ 

ם ֶאָּלא ּלָ ְוהּוא ַהִּדין ְׂשָכרֹו ֶׁשל ָהָאָדם ֵאינֹו ְמׁשֻ . ִּבְנָיָנּה
 .ְּכֶׁשְּמַׁשֵּלם ֶאת ֲעבֹוָדתֹו ָּבֶזה ָהעֹוָלם

 
ֶקי ְמַיְּסֶרּךָ "  (ח, ה) "ִּכי ַּכֲאֶׁשר ְיַיֵּסר ִאיׁש ֶאת ְּבנֹו ה' ֱא

 ָּבִאים ַעל ָאָדם ִיּסּוִרים? ַמּדּועַ 
ֶאְפָׁשרּות ַאַחת, ִמֵּכיָון ֶׁשָעַבר ֲעֵברֹות ְוַהָּקָּב"ה ָחֵפץ ְלִהָּפַרע 

 .  ִמֶּמּנּו ָּכאן ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ְּכֵדי ֶׁשַּיִּגיַע ָלעֹוָלם ַהָּבא ְמֻזָּכ
ִּלְפָעִמים ֶאְפָׁשרּות ְׁשִנָּיה, ַּבְּגָמָרא (ְּבָרכֹות ה ע"א) ָמִצינּו, ׁשֶ 

ַהִּיּסּוִרים ַהָּללּו ֵהם "ִיּסּוִרים ֶׁשל ַאֲהָבה", ְּכֵדי ֶׁשִּיְזֶּכה 
 ָהָאָדם ְלֵחֶלק ָּגדֹול יֹוֵתר ָּבעֹוָלם ַהָּבא. 

אּוָלם ֶיְׁשָנּה ֶאְפָׁשרּות ְׁשִליִׁשית, ְוִהיא ְטמּוָנה ְּבִדְבֵרי ַהָּנִביא 
אֹו ֶהֱחִלי ִאם ָּתִׂשים ָאָׁשם ַנְפׁשֹו ְיַׁשְעָיהּו (נג, י): "ַוה' ָחֵפץ ַּדּכְ 

 ִיְרֶאה ֶזַרע ַיֲאִרי ָיִמים ְוֵחֶפץ ה' ְּבָידֹו ִיְצָלח". 
ִלְראֹות ַמה ְּתֵהא ְּתגּוָבתֹו  –ִלְפָעִמים ַהָּקָּב"ה "ָחֵפץ ַּדְּכאֹו" 

ֵמִביא ָעָליו ִיּסּוִרים. ְוָאז, "ִאם  -ֶׁשל ָהָאָדם, ְוָלֵכן "ֶהֱחִלי" 
ִאם ִיְהֶיה ְלאֹותֹו ָאָדם ַמְסִּפיק ֹּכַח  -ים ָאָׁשם ַנְפׁשֹו" ָּתִׂש 

ְוֵׂשֶכל, הּוא ֵמִבין ֶאת ַמה ֶּׁשָּקָרה ִעּמֹו, ּוַמִּכיר ְּבָכ ֶׁשהּוא 
ָאֵׁשם ְוַהָּקָּב"ה ַצִּדיק ּוִמְׁשָּפטֹו ֱאֶמת, ֲהֵרי ֶׁשַהָּקָּב"ה ֵמִביא 

ׁש ְּבָרכֹות ְּגדֹולֹות: "יִ  ְרֶאה ֶזַרע, ַיֲאִרי ָיִמים, ְוֵחֶפץ ָעָליו ָׁש
 ה' ְּבָידֹו ִיְצָלח". 

ֲהֵרי ְלָפֵנינּו ִסָּבה ְׁשִליִׁשית ְלָכ ֶׁשַהָּקָּב"ה ֵמִביא ִיּסּוִרים ַעל 
 ִלְראֹות ִאם ַיְצִּדיק ָעָליו ֶאת ַהִּדין. -ָהָאָדם 

ׁש ֶאְפָׁשֻרּיֹות, ִנְמָצא ׁשֶ  ְּלעֹוָלם ֵאין ָאָדם ּוְמַאַחר ֶׁשֶּיְׁשָנן ָׁש
ָיכֹול ָלַדַעת ַמִהי ַהִּסָּבה ָהֲאִמִּתית ֶׁשִּבְגָלָלּה ָּבאּו ָעָליו 

 ִיּסּוִרים.
 

ְוִהֵּנה ַעל ָּפסּוק ֶזה, "ִאם ָּתִׂשים ָאָׁשם ַנְפׁשֹו ִיְרֶאה ֶזַרע 
ם ַיֲאִרי ָיִמים ְוֵחֶפץ ה' ְּבָידֹו ִיְצָלח", ָׁשַמְעִּתי ָּדָבר ִנְפָלא ְּבׁשֵ 

 ַזַצ"ל:  ְׁשֶמעְלֶקע ִמִּניְקְלְׁשּבּוְרג ַרִּבי
ָּכל ְיהּוִדי הּוא ְּבֶעֶצם ִמְׁשָּכן ְלַהְׁשָרַאת ַהְּׁשִכיָנה, ְוַעל ֵּכן ָצִרי 

 ֶׁשִּיְהיּו לֹו ָארֹון, ֻׁשְלָחן ּוְמנֹוָרה, ְּכִפי ֶׁשָהָיה ַּבִּמְׁשָּכן. 
ִרי ֶׁשִּתְהֶיה לֹו ּתֹוָרה. "ָארֹון" הּוא ֶרֶמז ַלּתֹוָרה. ָּכל ָאָדם צָ 

 ַלֲעֹסק ַּבּתֹוָרה, ֶלֱאֹהב ֶאת ַהּתֹוָרה, ְוֶאת לֹוְמֵדי ַהּתֹוָרה. 
 ַהְינּו ַהְכָנַסת אֹוְרִחים, ְנִתיַנת ְצָדָקה.  -"ֻׁשְלָחן" 

ָּכ ָאְמרּו ֲחַז"ל (ְּבָרכֹות נה ע"א): "ָּכל ְזַמן ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש 
ֻׁשְלָחנֹו ֶׁשל ָאָדם  -ַח ְמַכֵּפר ַעל ִיְׂשָרֵאל, ְוַעְכָׁשו ִמְזּבֵ  -ַקָּים 

ְמַכֵּפר ָעָליו". ֵּכיַצד? ַעל ְיֵדי ֶׁשהּוא "ַמֲאִרי ְּבֻׁשְלָחנֹו", 
ְּכלֹוַמר ַמֲאִרי ִּבְסֻעָּדתֹו, אּוַלי ִיְזַּדֵּמן ְלָׁשם אֹוֵרַח ְוִיְרֶצה 

 ְלִהְצָטֵרף ִעּמֹו ָלֲאִכיָלה. 
ֶזה ּגֹוֵרם ֶׁשִּתְהֶיה  -ַמְכִניס ָאָדם אֹוְרִחים, נֹוֵתן ְצָדָקה  ַּכֲאֶׁשר

 לֹו ַּכָּפָרה ְוִיְזֶּכה ְלַחִּיים ֲאֻרִּכים.
זֹו ַהְׁשָרַאת ַהְּׁשִכיָנה, ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ֲחַז"ל (ַׁשָּבת  -"ְמנֹוָרה" 

ֹוָרה כב ע"ב): "...ֶאָּלא ֵעדּות ִהיא ְלָבֵאי עֹוָלם ֶׁשַהְּׁשִכיָנה ׁש
ְּבִיְׂשָרֵאל. ַמאי ֵעדּות? ָאַמר ַרב: זֹו ֵנר ַמֲעָרִבי, ֶׁשּנֹוֵתן ָּבּה 
ֶׁשֶמן ְּכִמַּדת ַחְברֹוֶתיָה, ּוִמֶּמָּנה ָהָיה ַמְדִליק ּוָבּה ָהָיה 

 ְמַסֵּים". 
ּוַמה ָּצִרי ָהָאָדם ַלֲעׂשֹות ְּכֵדי ֶׁשִּתְהֶיה ַהְׁשָרַאת ַהְּׁשִכיָנה 

ֶקת,  -ְּבִיְׂשָרֵאל?  ֶקת, ִּכי ְּכֶׁשֶּיְׁשָנה ַמְח ְלִהָּמַנע ִמן ַהַּמֲח
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ַהְּׁשִכיָנה עֹוֶזֶבת. ִאם ִנְחֶיה ֻּכָּלנּו  -ְּכֶׁשּנֹוַצר ֵּפרּוד ְּבַעם ִיְׂשָרֵאל 
 ְּבָׁשלֹום, ִמֵּמיָלא ִּתְׁשֶרה ַהְּׁשִכיָנה ְּבתֹוֵכנּו.
יְקְלְׁשּבּוְרג, ִיְתָּפֵרׁש ְלִפי ֶזה, אֹוֵמר ָהַרִּבי ר' ְׁשֶמעְלֶקא ִמּנִ 

: "ִאם ָּתִׂשים ָאָׁשם ַנְפׁשֹו",  ָראֵׁשי ֵּתבֹות:  - ָאָׁשםַהָּפסּוק ָּכ
? ְּבַעד ָהָארֹון ְמ ְלָחן ׁשֻ רֹון ָא   -נֹוָרה. ּוַמה ַהָּׂשָכר ֶׁשְּיַקֵּבל ַעל ָּכ

"ַיֲאִרי  -"ִיְרֶאה ֶזַרע", ָּבִנים ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים. ּוְבַעד ַהֻׁשְלָחן 
ָיִמים", ִיְזֶּכה ַלֲאִריכּות ָיִמים ִּכי "ְצָדָקה ַּתִּציל ִמָּמֶות". 
ֶקת, ִיְזֶּכה ֶׁש"ֵחֶפץ ה'  ּוְבַעד ַהְּמנֹוָרה, ֶׁשִּנְזַהר ִמְּפֵני ַהַּמֲח

 ַהְׁשָרַאת ַהְּׁשִכיָנה. ְּבָידֹו ִיְצָלח", ַהְינּו
 
ֶקי ֹׁשֵאל ֵמִעָּמ ִּכי ִאם ְלִיְרָאה " ְוַעָּתה ִיְׂשָרֵאל ָמה ה' ֱא

ֶקי ָלֶלֶכת ְּבָכל ְּדָרָכיו ּוְלַאֲהָבה ֹאתֹו ְוַלֲעֹבד ֶאת ה'  ֶאת ה' ֱא
: ִלְׁשֹמר ֶאת ִמְצֹות ה' ְוֶאת  ֶקי ְּבָכל ְלָבְב ּוְבָכל ַנְפֶׁש ֱא

 יג)-(י, יב "ֹּקָתיו ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצְּו ַהּיֹום ְלטֹוב ָלחֻ 
ֶקי ֹׁשֵאל  ַהָּקָּב"ה ּפֹוֶנה ְלִיְׂשָרֵאל ִּבְׁשֵאָלה: "ָמה ה' ֱא

"? ַמה ְּכָבר ֲאִני ְמַבֵּקׁש ִמֶּכם?  ְועֹוֶנה ַעל ָּכ ִּבְרִׁשיָמה  –ֵמִעָּמ
ת ה', ַאֲהָבתֹו, ֲעבֹוָדתֹו, ֲאֻרָּכה ּוְמֹפֶרֶטת ַהּכֹוֶלֶלת ִיְרַא 

 ּוְׁשִמיַרת ָּכל ִמְצוֹוָתיו.
 ְוִכי ָּדָבר מּוָעט ּדֹוֵרׁש הּוא ֵמֶהם? -ְוָתמּוַּה 

, ַהּפֹוֶנה ְואֹוֵמר  ַּכּיֹוֵצא ְּבָכ ָאנּו מֹוְצִאים ֵאֶצל ָּדִוד ַהֶּמֶל
ן ְמַבֵּקׁש ַלָּקָּב"ה: "ַאַחת ָׁשַאְלִּתי ֵמֵאת ה'", ּוִמָּיד ְלַאַחר ִמּכֵ 

ֶאת ַּבָּקָׁשתֹו ַהְיִחיָדה ֵמֵאת ה': "ִׁשְבִּתי ְּבֵבית ה' ָּכל ְיֵמי ַחַּיי 
ַלֲחזֹות ְּבֹנַעם ה' ּוְלַבֵּקר ְּבֵהיָכלֹו, ִּכי ִיְצְּפֵנִני ְּבֻסֹּכה... ַיְסִּתֵרִני 

 ְּבֵסֶתר ָאֳהלֹו ְּבצּור ְירֹוְמֵמִני"
ּוְמָפֵרט ָּכל  –ֵּקׁש ַּבָּקָׁשה ַאַחת ְוׁשּוב ָקֶׁשה, ֵּכיַצד ֶזה הּוא ְמבַ 

 ָּכ ַהְרֵּבה?
ַהִּמְדָרׁש ְמַסֵּפר (ַיְלקּוט ִׁשְמעֹוִני ְּתִהִּלים כז, ֶרֶמז תשו), 
ֶׁשַהָּקָּב"ה ַעְצמֹו ִהְקָׁשה זֹאת ְלָדִוד ְוָאַמר לֹו: "ַּבְּתִחָּלה ַאָּתה 

ל ַּכָּמה ְׁשֵאלֹות...", ָּכ ַאָּתה ׁשֹוֵא  אֹוֵמר ַאַחת ָׁשַאְלִּתי, ְוַאַחר
: "ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ִמְּמ ָלַמְדִּתי,  ְוָדִוד ַהֶּמֶל ֵהִׁשיב ַעל ָּכ
לֹא ְיֵהא ָהֶעֶבד ָׁשֶוה ְלַרּבֹו? ַּבְּתִחָּלה ָאַמְרָּת: ְוַעָּתה ִיְׂשָרֵאל 

, ִּכי ִאם ְלִיְרָאה, ְוַאַחר ָּכ ּפָ  ֶקי ֹׁשֵאל ֵמִעָּמ ַתְחָּת ָמה ה' ֱא
 ָלֶהם ִמְצוֹות ַהְרֵּבה, ֶׁשֶּנֱאַמר: ָלֶלֶכת ְּבָכל ְּדָרָכיו..."

ְוָעֵלינּו ְלָהִבין, ֶמה ָעָנה ָּדִוד? ְוִכי ָלַמד ֵמַרּבֹו ֶׁשֵאין ֹצֶר ְלַדֵּיק, 
 ָחִליָלה?

ְמָתֵרץ ֶאת ַהְּדָבִרים ְּבֶאְמָצעּות  ָהַרב ִמיְׁשקֹוְבְסִקי ְׁשִליָט"א
 ָמָׁשל:

ר ֶאָחד ָהָיה ּבּור ְוַעם ָהָאֶרץ ְּבִעְנְיֵני ִנימּוס ַוֲהִליכֹות. ֶמְלצַ 
ְּבַאַחד ַהָּיִמים ִנְכַנס ַלִּמְסָעָדה ָאָדם ּוִבֵּקׁש: "ַהֵּגׁש ִלי ַרק 

 ֲחִתיַכת ָּבָׂשר, ְּבַבָּקָׁשה".
ִמֵהר ַהֶּמְלַצר ַלִּמְטָּבח, ָנַטל ֶאת ַהִּסיר ַהָּגדֹול ְּביֹוֵתר ּבֹו 

ֵּׁשל ָּבָׂשר ְּבאֹוָתם ְרָגִעים, ְוִהִּניַח אֹותֹו ַעל ַהֻׁשְלָחן, ִהְתּבַ 
 ְּכֶׁשהּוא ָּבטּוַח ֶׁשְּיַקֵּבל ֶהָעָרה ְלֶׁשַבח ַעל ַהְּנִדיבּות ָהַרָּבה.

ַא ְלַהְפָּתָעתֹו, ָהאֹוֵרַח ִהְתַרֵעם ַעל ַהִהְתַנֲהגּות ַחְסַרת 

ָלבֹוא, ִהִּגיָעה ְּגָעָרה ֲחמּוָרה  ַהַּתְרּבּות, ְוַתַחת ַהֶּׁשַבח ַהְמֻקֶּוה
ְּביֹוֵתר ִמִּפי ַּבַעל ַהַּבִית: "ַמּדּוַע לֹא ִהַּגְׁשָּת לֹו ַצַּלַחת, ַמְזֵלג, 

 ַסִּכין, ַמִּפית ְוכֹוס?".
ַרק  –"ָמה ֶאֱעֶׂשה?", ִהְצַטֵּדק ַהֶּמְלַצר, "הּוא ִּבֵּקׁש ְמֹפָרׁשֹות 

 ֲחִתיַכת ָּבָׂשר ְותּו לֹא?".
יר לֹו ַּבַעל ַהִּמְסָעָדה: "ָאְמָנם ֵּכן, הּוא ִּבֵּקׁש ַרק ֲחִתיַכת ִהְסּבִ 

ָּבָׂשר, ֲאָבל הּוא ִהְתַּכֵּון ְלַקֵּבל ֶאת ָּכל ַמה ֶּׁשִּמָּסִביב, ִאי 
ֶאְפָׁשר ֶלֱאֹכל ָּבָׂשר ְּבִלי ַסִּכין ּוַמְזֵלג, ַצַּלַחת ְוכֹוס, ַלְחָמִנָּיה 

!".ְוָהָיה ָעֶלי לְ  –ְוַחְרָּדל   ָהִבין זֹאת ְּבַעְצְמ
ֶזהּו ֶׁשְּמַבֵּקׁש ָּדִוד ַהֶּמֶל ֵמֵאת ה': "ֲאִני רֹוֶצה ַרק ָּדָבר ֶאָחד 

ֲאָבל ַהָּדָבר ַהֶּזה הּוא ְּבֶעֶצם ַהֹּכל. ַהִּמיִנימּום ַהֶהְכֵרִחי  –
 הּוא, ְלַמֲעֶׂשה, ַהַּמְקִסימּום ָהֶאְפָׁשִרי". –ֶאְצִלי 

ְּבָכל ִעְנָין רּוָחִני ָּכְלֶׁשהּו ָלַמד ָּדִוד ֵמַרּבֹו, ֶאת ַהְּכָלל ַהֶּזה 
ּומֹוֶנה  –ַהָּקָּב"ה ִּבְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו, ַהְמַבֵּקׁש ַרק ָּדָבר ֶאָחד 

ְלַאַחר ִמֵּכן ְרִׁשיָמה ֲאֻרָּכה, ֲאֶׁשר ָּכל ַמְרִּכיֶביָה ְּכֶאָחד, ֵהם 
 ַהּיֹוְצִרים צּוָרתֹו ֶׁשל ְיהּוִדי.

נֹוָסף ִנָּתן ְלָתֵרץ ֶאת ָהִעְנָין, ֶׁשְּבַבָּקַׁשת ַהָּקָּב"ה ֵמַעם ְּבֹאֶפן 
ִיְׂשָרֵאל הּוא ּפֹוֵתַח: "ִּכי ִאם ְלִיְרָאה", ּוְבָכ אֹוֵמר הּוא ְלַעם 
ִיְׂשָרֵאל: ֲאִני ְמַבֵּקׁש ִמֶּכם ַרק ֶׁשַּתִּגיעּו ְלַדְרָּגה ֲאִמִּתית ֶׁשל 

ִמֵּמיָלא ִּתְזּכּו ְלַהִּגיַע  –ִּגיעּו ְלָכ ִיְרַאת ָׁשַמִים, ְוָהָיה, ִאם ַּת 
 ְלָכל ְׁשָאר ַהְּדָבִרים.

: ַרק ַאַחת ֲאִני ׁשֹוֵאל ֵמֵאת ה'   –ְוֶזהּו ֶׁשָאַמר ָּדִוד ַהֶּמֶל
ִׁשְבִּתי ְּבֵבית ה' ָּכל ְיֵמי ַחַּיי, ּוְכֶׁשַאִּגיַע ַלַּדְרָּגה ַהּזֹו, ִמֵּמיָלא 

ֲעלֹות ָהרּוָחִנּיּות: "ְלַבֵּקר ְּבֵהיָכלֹו, ִּכי ָיבֹואּו ַּגם ֶיֶתר ַהּמַ 
.  ִיְצְּפֵנִני ְּבֻסֹּכה..." ְוַכּיֹוֵצא ְּבָכ

 
 (י, כ) ִתְדָּבק" ּובֹו ַתֲעֹבד "ֹאתֹו

 ְּדֵבקּות ֶׁשל ִלְפָסגֹות ְלַטֵּפס ָהָאָדם ִהְצִליחַ  ַּכֲאֶׁשר ַּגם
 ִתְדָּבק", ֲעַדִין "ּובֹו ֶׁשל ַהַּדְרָּגה ֶאת ְמַגֵּלם ְּבבֹוְראֹו, ַוֲהֵריהּו

 לֹו ְלהֹורֹות ַמְמִׁשיָכה ְוָעָמל, ְוַהּתֹוָרה ֲעבֹוָדה ִמֶּמּנּו ִנְדָרִׁשים
 ַתֲעֹבד". "ֹאתֹו
 ְמַנֵחם ַרִּבי ֱאִליֶמֶל ְּבֵׁשם מּוָבא ָחְכָמה" "ִּביִׁשיִׁשים ַּבֵּסֶפר
 ִּבְבָרכֹות ַהְּגָמָרא ֵריִמִּדבְ  ֶזה ְלִעְנָין , ִחּזּוקִמְּסְטִריקֹוב ֶמְנֶדל

 ַוֲאִפילּו ְיִׁשיֶבּנּו, לֹא ִּבְׁשלֹומֹו ׁשֹוֵאל ַהֶּמֶל (ל ע"ב): "ֲאִפּלּו
 ַיְפִסיק". לֹא ֲעֵקבֹו ַעל ָּכרּו ָנָחׁש

 ְלִהְתרֹוֵמם ָהָאָדם ִמְּסְטִריקוב, ַמְצִליחַ  ָהַרִּבי ְלִעִּתים, ְמָבֵאר
 ַּגם ִּבְׁשלֹומֹו, אּוָלם ׁשֹוֵאל ָברַהָּקָּב"ה ּכְ  ֶׁשָּבֶהן ִלְפָסגֹות
ַעְצמֹו,  ָיחּוׁש ְיִׁשיֶבּנּו", לֹא "לֹא ֶעְליֹונֹות ְּדָרגֹות ְּבאֹוָתן

 ָיכֹול ְּכָבר ְּגבֹוָהה, הּוא ֹּכה ְלַדְרָּגה ִהִּגיעַ  ֶׁשהּוא ֶׁשֵּמַאַחר
 ָהרּוָחִנית. ֵמֲעבֹוָדתֹו 'ָלֶלֶכת ִליׁשֹון' ְוָלנּוחַ 

, ּגַ  ַהַּמְדֵרָגה,  ְלַתְחִּתית ִהַּדְרֵּדר ָהָאָדם ַּכֲאֶׁשר םֵמִאיָד
 ֵאָליו ֲעֵקבֹו, ִנְטָּפל ַעל ָהַרע, ָּכרּו ַהֵּיֶצר הּוא ְוַהָּנָחׁש, ֲהלֹא

 ְוִלְׁשֹאל ְּבֵיאּוׁש ָיָדיו ֶאת ְלָהִרים לֹו ֶהֶרף, ַאל ְללֹא ּוַמְכִׁשילֹו
ַיְפִסיק",  ם... ַאְּדַרָּבה, "לֹאְלִהָּלחֵ  ְלַהְמִׁשי ַמּדּועַ  ַעְצמֹו ֶאת
 לֹו ַיַעְזרּו ַהָּׁשַמִים ִלְלֹחם, ּוִמן ּוְלַהְמִׁשי ַּכֲאִרי ְלִהְתַּגֵּבר ָעָליו

 ִיְצרֹו ֶאת ְלַהְכִניעַ  ַיְצִליחַ  ָּדָבר, הּוא ֶׁשל ּוְבסֹופֹו ְּבִמְלַחְמּתֹו,
 ָהַרע.
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  ""עקבעקב""פרשת פרשת  
אלוקיך לך את הברית ואת ' והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אותם ושמר ה"

  .מי יודע איזה מצוה חשובה בשמים]. יב, ז[ "החסד אשר נשבע לאבותיך
 .)י"רש( תשמעון דם דש בעקביות קלות שאואם המצו
. היה רב בעיירה קטנה לפני שהיה לרבה של מינסק, "נחלת דוד"בעל ה, ל"רבנו הגאון רבי דוד טעביל ממינסק זצ

, הוא חי שם בדחקות רבה. ולא היה בכוחם להחזיק את רבם ברווחה, יהודיה מעטים ודלים, העיירה קטנה היתה
  .לא היה לו להוצאות שבת, ו לחם לאכולפעמים לא היה בבית

ומתדיינים לפניו כדי שיכריע ביניהם , אלא שמפעם לפעם היו נכנסים אליו שני סוחרי עצים אמידים מעיר אחרת
הסוחרים המרוצים היו , בשכלו החד ובחריפותו היה מוציא פסק דין בהיר ששכנע באמיתותו. בעסקי מסחרם

  .ו לו למחיהשהי, מעניקים לו דמי פסק הגונים
: אמר להם, לאחר שהכריע ביניהם לשביעות רצונם. לדון בעסקי מסחרם, כמנהגם, פעם באו לפניו שני הסוחרים

. תמיד קיבלתי מכם רק את דמי הפסק, הן יודעים אתם כי מעולם לא פניתי אליכם בבקשה אישית, שמעו נא"
ואין בידי , והתחייבתי בנדונייתה, י בשעה טובהמשום שאירסתי את בת, זאת. אולם עתה חייב אני לחרוג ממנהגי

  ".שתהיו שליחים טובים לעזור לי להשיאה, לפיכך פונה אליכם ומבקש את עזרתכם! פרוטה לפרוטה
. על ידי הרב דקהילתנו, כסף המעשר מרווחינו לצרכי צדקה קבועיםנותנים אנו את , לא נכחד מרבינו": אמרו לו

  .ואספר לכם מעשה שהיה, שמעו: "אמר להם". ני קהילתוואילו לרבינו חייבים לדאוג ב
השאיר אחריו זוג תפילין , מלבד הירושה הכספית. והותיר אחריו ירושה גדולה, פעם נפטר עשיר אחד בדמי ימיו

הסופר . מדקדק נפלא בהלכות וכתבו יפה כפנינים ומהודר עד מאוד, שנכתבו על ידי סופר ירא שמים מרבים, יקרות
ההון והנכסים , מלבד הירושה הרבה. וכתבן בקדושה ובטהרה ובכל הייחודים והכוונות, ובל גדולהיה גם מק
  .היו התפילין כשלעצמן שוות הון עתק, והקרקעות

ולוותר בגינן על , כל אחד ביקש לזכות בהן. והחל ביניהם ויכוח על שוויין של התפילין, בנים לחלוק בירושהבאו ה
ונחלק בינינו את , נמכרן? מה לנו לריב: אמרו. ולא השתוו, ים במחירן של התפיליןהעלו האח. חלק מן הירושה

  .השאירו את התפילין ברשותם, בינתיים. הסכימו לכך כולם. תמורתן
החליטו שבינתיים יניח אחיהם היתום את , במקום לקנות לו תפילין. שעמד להגיע למצוות, היה להם אח קטן

, הוא גדל והיה לאיש. והן נשארו כבר ברשותו, תחיל הנער להניח את התפיליןה. התפילין היקרות והמיוחסות
לכל מסעותיו בענייני . והקפיד להניח אך ורק את התפילין היקרות הללו שנפלו לו מירושת אביו, נעשה לסוחר גדול

  .ושמר עליהן מכל משמר, מסחרו היה נוטלן עימו
הוא התאכסן בפונדק דרכים ונסע אל . הוצרך האיש לסובב בכמה כפרים לרגל מסחרו,  בעיצומו של חורף,פעם

אבל בינתיים התחוללה , בכוונתו היה לסיים את עסקיו מבעוד יום ולשוב אל הפונדק ללינת לילה. הכפרים סביב
וביקש תפילין , קם בבוקר,  שםלן. בביתו של הגוי עימו סחר, והוא הוכרח להישאר בכפר, סופת שלגים נוראה

  ?היכן ימצאו שם תפילין. להניחם
ואמר שהוא מבקש להניח את התפילין , הגיע לביתו של היהודי. הפנה אותו הגוי לביתו של היהודי היחיד בכפר

ר וחשב בלבו שמיד כאש, בלית ברירה הניחן. אשר מי יודע מי כתבן, נתן לו היהודי זוג תפילין ישנות נושנות. שלו
  .ולא שב אל הפונדק אלא באישון ליל, אבל הוא נמשך בעסקיו כל אותו יום. ישוב אל הפונדק יניח את התפילין שלו

בינתיים נקפו השנים . וכל ימיו נקפו לבו בדבר זה, היתה זו הפעם היחידה בה לא הניח את התפילין המהודרות
ליתן דין , נקרא להתייצב בפני בית דין של מעלה, ככלות ימיו ושנותיו. והאיש נפקד בפקודת כל האדם, ועברו

  .וחשבון על כל מפעליו
כי אותן תפילין שהניח כל , הוברר" קרקפתא דלא מנח תפילין"והכריזו בשמים שהוא , מעשיו נסקרו, ספריו נפתחו

 הלא הגמרא אומרת שכל יורדי, וכי קלה היא בעיניך! היו למעשה פסולות, חייו בחזקת מהודרות וקדושות
  ".שהגיהנם כלה והם אינם כלין, "קרקפתא דלא מנח תפילין"דהיינו , חוץ מפושעי ישראל בגופן, הגיהנום עולים

ולפתע הופיע . אים ומאויימים אחזו בו ועמדו להשליכו אל שאול תחתיהרמלאכי חבלה נו. נבעת היהודי ונחרד
קרקפתא דלא מנח " תפילין כשרות אין הוא והניח שם, הלא פעם אחת לן בכפר! הניחו לו, הרפו ממנו: מלאך וזעק

  !"...היא היא שהצילה אותו מגזר הדין הנורא, שהוא לא החשיבה, שדווקא אותה פעם בודדת,  התברר"!תפילין
, הן אמת שאתם נותנים כל ימיכם כספים ומטרות קבועות: "ואמר לאורחיו, סיים רבי דוד טעביל את סיפורו

שתתנו לי עתה , אך מי יודע יתכן שדווקא נתינתכם זו. מטרות צודקות ונחוצותואתם סומכים ובטוחים שאלו הן 
  .)נצוצות( "...היא שתציל אתכם יותר מכל אותן נתינות, להשאת בתי

  
  

    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 



  .כוח הברכה]. י, ח ["אלוקיך על הארץ הטובה אשר נתן לך' ואכלת ושבעת וברכת את הה"
 שם ממוקמת חווה לגידול דגים ואשר בה ירכשו ,כמנהגם מדי שנה בשנה התארגנו האברכים ליציאה לכפר הסמוך

זה היה מנהגם מזה כמה שנים של כמה מבני הקהילה החרדית בציריך  .הקרב ובאאת הדגים הנחוצים לחג הפסח 
כשהם משגיחים , נהגו לצאת לחווה שם הוצאו הדגים מהמים לעיניהם, מטעמים של זהירות מחשש חמץ. שבשוויץ

  .הם חלילה פירור של חמץבשבע עיניים לבל ישתרבב ב
 על –והם מצידם , הרכישה למסורתבמשך השנים הפכה . קידמו את פניהם בשמחה, זוג גויים שוויצרי, בעלי החווה

 עשו כמיטב יכולתם בכדי –אף שלא הבינו מה גורם לבני אדם לנסוע מרחק של קילומטרים בכדי לרכוש דגים 
כשבכל פעם היא מעלה עמה שלל ממעמקי , עלתה וירדה, םהרשת שוקעה במי. להשביע את רצון לקוחותיהם

על גבי ענפי העץ נראו הפירות . בעצי שזיפים שגדלו בסמוך, אחד מבני הקבוצה, חנוך' הבחין ר, תוך כדי .הבריכה
  ...יש לברך ברכת האילנות, חודש ניסן עתה: ואז נזכר, וירקרקיםקטנטנים , שזה עתה הנצו

היטיב כובעו וברך , חגר עצמו באבנטו, מיד נעמד: וממחשבה למעשה, הרהר', תחמיצנה אל –ה הבאה לידך ומצ'
  '...ליהנות בהם בני אדם, שלא חיסר בעולמו דבר וברא בו בריות טובות ואילנות טובות': את הברכה

 לא בכל ,סוף סוף. הגויה סקרה את מעשיו בחשדנות. עוד המילים על שפתיו והוא מבחין בזוג עיניים הנעוצות בו
  ?'ומה מלמלת, שאלה', מה עשית כאן ליד העץ'... יום היא נתקלת באדם המשוחח עם העצים

חזרה לעסוק , הגויה משכה בכתפיה .'ברכתי את העץ והתפללתי על פירותיו, 'השיב בסתמיות', לא משהו מיוחד'
 מגלה סימני חוסר סבלנות שנהגו כבר החל, אף הוא מיהר אל הרכב. בעטיפת הדגים וסידורם בתבניות הפלסטיק

  .עקב השעה המאוחרת
מסיר את העטיפה ומגלה סלסלה של שזיפים נאים . והנה מגיעה חבילה לביתו של חנוך, כמה חודשים אחרי

  .השולחת היא בעלת חוות הדגים מהכפר הסמוך. תאווה לעיניים, ואדמדמים
מכל עצי הפרי שלנו לא .  וכל עצי השזיפים נפגעו קשותהאזורפקד גל קור את 'היא מספרת במכתב המצורף ' השנה'

הוא הצמיח פירות נאים . פרט לעץ אחד שדווקא פירותיו לא נפגעו ללא כל הסבר הגיוני, קטפנו ולו פרי אחד
  '...בניגוד גמור לכל חבריו למטע, ומובחרים

ה שאנו שולחים את הפירות זו הסיב. דשי האביבובעת ביקורך בחווה בח, רבאיי, זהו העץ שאתה ברכת אותו'
  .)נצוצות( '...ומבקשים בכך להביע לך תודה על ברכת העץ

  .מאלקיךיראת  ו].כא, י[ "הוא תהילתך והוא אלקיך"
 אם תרצה לעמוד על מידת יראת השמים :ל היתה על פסוק זה אימרה נפלאה ונוקבת"למגיד הקדוש ממזריטש זצ

איך אתה מודה , ראה והתבונן איך נראית תפילתך, הוא אלקיך' לדעת עד כמה ה, על מידת האמונה בך, שבך
, ת הנהניןואחר עצמך בברכעקוב .  או בניכור,בדביקות.  או בפיזור נפש,בכוונה.  או בקרירות,בחום. ומהלל לבוראך
                  , מידה שהוא תהילתךבאותה . "והוא אלקיך, הוא תהילתך ":ודע. בזמירות, שבתבשירי . בברכת המזון

  !בה במידה הוא אלקיך
  :ל"מזכיר לנו כל כך את סיפורו של המגיד מוורשה זצוזה 

הלך הפריץ לשוח בכפרו וראה את ,  בבוקר השכם,פעם. שחכר מהפריץ את הפונדק, באחד הכפרים התגורר יהודי
 :ואמר לו, לו עד שסיים תפילתוהמתין . המחזה חן בעיניומצא . עטוף בטליתו ועומד בתפילה, היהודי מבעד לחלון

אך כל זה אינו משביע את , יודע לפזז ולכרכר ולרקודהוא . רכשתי מהצוענים דוב מלומדהנה . מושקה, שמע נא"
ולכל אחד מהם יש בחצרו דוב היודע ,  הפריציםיהבא עורך אני מסיבה לחבריבחודש . בכך כל חידושאין . רצוני

  !"רצוני שהדוב יידע להתפלל כמותך, אני להתפאר בפניהם שהדוב שלי הוא מיוחד ומלומד חפץ. לרקוד ולמחוא כף
  !"? מתפלל,דוב ?מי שמע כזאת, רבונו של עולם: "חשכו עיניו של היהודי

תגורשו אתה וכל בני ביתך ממעונכם , פלל כהלכהתאם תוך שבועיים ימים לא ילמד ממך לה": והפריץ באחת
  !"לאחר שתספגו מכות נאמנות, בחוסר כל

  ... בשלשלתרעם הפריץ לאחוזתו וחזר עם דוב קשוהלך . לא היתה ליהודי ברירה
את הדבש ליקק .  לקקן מטבעו,הדוב. ומשח את הדפים בדבש, ספר ענק שדפיו עביםנטל . ומצא עצה, וחשבחשב 

  .מכריכה לכריכה, דיפדף בכל הספרכך . והפך עוד דף, שובליקק . והפך בכפו את הדף, עד תום
והיה מלקק ומלחך דפי , יום חיכה למנת הדבשבכל . והדוב שש ועלז, על כך היהודי גם ביום השני והשלישיחזר 

  . ברעבתנות"הסידור"
. ובאמתחתו ביד השניה, בשרשרת הדוב בידו האחתאחז . והיהודי הוזמן לטירת הפריץ, עברו שבועיים ימיםכך 

את הוציא . והפריץ מתמוגג, בה את הדובעטה . והוציא מהאמתחת סדין במקום טלית, בטרקלין הפריץהתייצב 
  .אבל הפעם לא היה בו דבש, הספר הענק במקום סידור

אבל גם הוא יבש היה , לדף הבאדיפדף . ונהם באכזבה, קרב אליו ראשו,  בלהיטות"סידור"הדוב ופתח את המיהר 
ובתוך רגע קט הגיע לכריכה , מדפדף ונוהם, היה מדפדף ונוהםכך . ודידפף לדף השלישי, מאוכזב, בשניתנהם . כעץ

  .גבו באכזבה גלויההפנה . נהימה גדולה וסגר את הספר בטפיחהנהם . השניה
  "?אדוני, מה תאמר לדוב המתפלל, ובכן: "פניו של היהודיזרחו 

  !"אין זו תפילה, ודיפדף בכזו מהירות, אבל הוא רק נהם: "ואמר, קדרו פני הפריץ
וראיתי שהכל , יכול אני להעיד שפעם הזדמנתי לבית הכנסת בעיר הגדולה",  מחה היהודי!"אדוני, מה תאמר"

  ..."נוהמים קצרות ומסיימים תפילתם כהרף עין, באים בשעריו
  ...אפשר לשער מה מידת יראת השמים, כך נראית התפילהואם 
  .)מעיין השבוע(... !בתפילה והן –ת השמים הן בירא, נתעלההבה 

  ,ל"מונירה זנ מרת פארי דני בת "לע, ל" חזני זבן מרים ויעקבחזני נוריאל ' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות
  ,ל"ז רפאל בן שהין נ"לע ,ל"ז אליהו בן שלום נ"לע, ל"ז קודסיה בת כשוור נ" לע,ל"זר בת כשוו מרת מנסורה נ"לע, ל"זעזיזולה בן שרה '  רנ"לע
  , ל"זנ אלון בן אלברט "לע, ל"זנ חנה אסתר בת יצחק יעקב " לע,ל"זנ לידיה לאה בת רחל " לע,ל"זנ דוד בן כורשיד " לע,ל"זנ יהודה בן מרים " לע,ל"זנ טובה בת כורשיד "לע

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

  nati.hazani@gmail.com: שלחו בקשה ל, ל"לקבלת העלון בדוא. 0523188822: למעוניינים בהפצת העלון
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 Anyone Interested in receiving Tiv Hakehila weekly in Hebrew or English should
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|  '     |    |

.   (    )      .             ,     !  

  

  הודעה משמחת

  נית
 הננו להודיע כי

  דרת הספרי�את סלהשיג 

 

  

 

  

  
  

  ספרי� אלו

בחנויות הספרי� ושאר ספרי רבינו נית להשיג

  טיב התחזקות

  א"מאת מורינו ורבינו שליט
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 בס"ד
 
 
 
 

                                                                                     
 "סייעתא דשמיא לפי מידת הביטחון" - עקבפרשת 

"את ה' אלוקיך תירא, אתו תעבוד  על הפסוק בפרשתינו
נסק (י, כ) כתב רבי מאיר שמחה הכהן מדוויובו תדבק" 

זצ"ל שמדובר כאן על מצווה כוללת והיא מצוות הביטחון 
בה'. עניין זה נקרא "ובו תדבק", שאחרי שיצייר האדם 
לעצמו שהוא נתון להשגחת ה', והקדוש ברוך הוא יודע 
מחסורו וחפץ בהצלחתו יותר מאשר הוא עצמו, שוב אין 

 לו מה לדאוג.
י בספר "דרך עץ החיים" כתב כי עלינו לדעת, כי כד

שומה עלינו  –מידת הביטחון  –לזכות במידה המופלאה 
להשתדל ולהתאמץ להפנים בתוך תוכנו את הידיעה 
הברורה, כי ישנו מנהיג ומכוון לעולם והוא שמנווט 
ומכוון את כל אורחותינו! אדם הממלל דיבורי בטחון ובה 
בעת אינו חש בתוך ליבו תחושת ביטחון בקדוש ברוך 

הדר בתואר "בעל ביטחון" ובוודאי אינו יכול להת -הוא 
 שלא ליהנות מפירותיה המשובחים של מידה זו. 

הגאון, רבי חיים שמואלביץ זצ"ל, בספרו "שיחות מוסר" 
(תשל"ג, מאמר כב), כתב ביאור לדברים הנ"ל ובו יסוד 
עצום ורב. וזאת, בהקדימו משל על הפסוק המבטא את 

אולם את  הרגשתו של דוד המלך כאשר היה נרדף ועזוב
בטחונו בה' לא נטש לרגע והיה מרגיש כמו תינוק שאימו 
נושאת אותו על כפיה כמו שכתוב בספר תהילים (קלא, ב) 

משל לתינוק הנישא "כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי". 
בזרועות אמו משך שעה ארוכה, בדרכה אל השוק, אל 
השדה ובחזרה אל הבית. אילו יכולים היינו לשאול את 

תינוק "היכן אתה נמצא?", מה היתה תשובתו? פי ה
"בזרועות אמי!". התינוק לא היה מביט סביבותיו ועונה 
"כרגע הנני נמצא בשוק", או "זה עתה הגעתי אל 
השדה" וכדומה, לא ולא! תשובתו האחידה בכל נקודת 
ציון בדרך הארוכה היתה "בזרועות אמי!" ותו לא מידי. 

ת מציאותה של אמו, ומדוע? משום שהתינוק כה חש א
את קרבתה ואת צל כנפיה, עד שלדידו אין עולם אחר 
מעבר לכך! מבחינתו, זרועות אמו הן גבולות העולם, 

  מימין ומשמאל...
הגאון רבי חיים מוולוז'ין, בספרו "נפש החיים" (א, ט), 
עמד על יסוד זה של מידת הביטחון השלם וביאר בעזרתו 

ו) "ויאמר ה' אל משה, פסוק בפרשת בשלח (שמות יד, ט
מה תצעק אלי, דבר אל בני ישראל ויסעו". כי הנה, 
לכאורה, פסוק זה טעון ביאור רב. הלא בני ישראל עמדו 
באותה שעה במצוקה נוראה. המצרים רדפום 
מאחוריהם, הים געש לפניהם והמדבר שרץ חיות רעות 
מימינם ומשמאלם. מה מתבקש היה יותר מאשר תפילה 

ואת זאת עשה משה, הוא עמד ונשא תפילה זכה וברה?! 
לקדוש ברוך הוא, שיחון את עמו ויצילם, מכף כל אויב 
ונוגש. מדוע אם כן הפסיקו הקדוש ברוך הוא מתפילתו 
ואמר לו "מה תצעק אלי?". מבאר ה"נפש החיים" כך 
"שאם המה יהיו בתוקף האמונה והביטחון ויסעו הלוך 

, מעוצם ביטחונם ונסוע אל הים, סמוך ליבם שלא ירא
שוודאי יקרע לפניהם, אז יגרמו על ידי זה התעוררות 
למעלה, שיעשה להם הנס ויקרע לפניהם". תביעתו של 
הבורא היתה, מבאר רבי חיים מוולוז'ין, שבני ישראל 
יתחזקו במידת האמונה והביטחון בו, כי אילו יעשו כן 
ויצעדו אל תוך הים, באמונה אמיתית שהקדוש ברוך הוא 

כך יהיה, משום שיש בכוחה של  –הוא יקרענו בפניהם 
האמונה והביטחון לעורר נס של ממש! חידוש גדול ועצום 
רואים אנו בדברי ה"נפש החיים". לא רק הצלחה טבעית, 
ניתן להשיג על ידי התעצמות במידת הביטחון, אלא 

 אפילו נס ממשי מעל הטבע, אפשר להשיג בכוח האמונה
 
 

הבא שלפנינו ימחיש לנו דברים אלו  והביטחון. הסיפור
נכנסתי הביתה, פתחתי את המקרר ונאנחתי "היטב. 

עמוקות. הוא היה ריק לחלוטין. בעוד יומיים שבת, 
והמזווה נעדר ממצרכים. אין ירקות, אין פירות, אין דגים 
ובשר. צריך לערוך קניה רצינית, אך ארנקי מצומק 

ניסית ללוות  ממזומנים. 'האם וחשבון הבנק שלי נעדר
מחברים?' ניסתה רעייתי להציע. אני מתבייש, אמרתי. 
מספיק קשה לי להיות חייב לכולם סכומים גדולים, אין 
לי עוז להוסיף וללוות לפני שאני מתחיל להחזיר כספים. 
לא תמיד מצבנו הכלכלי היה קשה. היו ימים אחרים, 
אלא שבשנים האחרונות מפני שורה של סיבות, כל יום 

. אנחנו במחסור הבלתי פוסקך למאבק חדש הפ
משתדלים להחזיק את הראש מעל המים. אני עובד 
במגוון עבודות שהמשותף להן הוא הרווחים המועטים 
שהן מניבות, ומנסה לשרוד. ערב שבת הוא זמן של 
שבירה. הניסיון קשה. האם יהיו לנו כוחות לעמוד בו? 

לצאת מן  הקושי הגדול הוא שאין אנו רואים קצה חוט
הבוץ. ישבנו במטבח הנקי, המסודר והקר, אפופי ייאוש. 
'צריך לעשות משהו', שברה אשתי את השתיקה הכבדה. 
מה עוד אפשר לעשות שלא עשינו? שאלתי במרירות. 
'להתפלל', היא ענתה בפשטות. אני מתפלל מדי יום על 
פרנסה, פרשת המן, מכוון בברכת המזון, וכך מניתי 

רחב של השתדלויות. נוסע לקבר רשב"י  באצבעות מגוון
כל ראש חודש, ולקבר רחל כל ערב ראש חודש. 'אני 
מתכוונת לסוג אחר של תפילה', ענתה. 'לא מזמן שמעתי 
הרצאה על הכוח של תפילה מתוך אמונה תמימה, כמו 
תינוק שמתרפק על אמו'. לפתע התחזק קולה 'כן. רק 

לצרכניה ותערוך  תפילה תעזור פה. אין לי ספק. צא עכשיו
לנו קניה לכבוד שבת קודש. אני אשב פה ואומר פרקי 
תהלים, ממש כמו שלמדנו, ואני בטוחה שיהיה טוב'. אבל 
אין לי כסף כדי לשלם, אמרתי מופתע. התחלתי לחשוש, 
האם היא באמת מבינה את המצב? 'אני יודעת. בכל זאת 
לך ותראה ניסים'. הביטחון שבו הצהירה את הדברים 

דביק אותי, והשילוב של חוסר האונים, הביא אותי ה
באורח פלא להודיע: אני יוצא לקניות. החנות הגדולה 
המתה קונים, מוסיקה נעימה וריח מאפה טרי מילאו את 
החלל. נטלתי עגלה גדולה בתחושה מוזרה. ממילא אין לי 
עם מה לשלם את הקנייה, אז אלך עד הסוף. בדרך כלל, 

ו נעשית תוך השוואה מדוקדקת הקניה השבועית שלנ
ועיון מעמיק, חיפוש מתמיד אחר המוצרים הזולים. כל 
מצרך נבדק בשבע עיניים: האם אנו באמת חייבים 
לקנותו, או שמא הוא מותרות? הפעם לא חסכתי 
במאומה. הרי ממילא אין לי במה לשלם. מתוך דחף מוזר 
 מילאתי את העגלה בכל טוב: שפע ירקות, פירות יקרים,
בשרים משובחים ודגים, חטיפים יוקרתיים לילדים ועוד 
מוצרים נצרכים ופחות, כאלו שמזמן לא ראו את הארון 
שלנו מבפנים. הסתובבתי בחנות הגדולה לאיטי, עד שלא 
נותר מקום בעגלה. עכשיו הולכים לקופה, אמרתי לעצמי, 
לא יודע אם לצחוק או לבכות מהתרחיש ההזוי בו אני 

 רמן הצד. בעודי עומד וממתין בתומשתתף כצופה 
המשתרך, הלכתי מדי פעם להוסיף עוד מוצר שחסר, מן 
פעולה שתדחה את הקץ. תורי הגיע. הקופאי התחיל 
להעביר את המוצרים. נייר סופג, תפוחי גרנד, כרעי עוף. 
תמתין, ביקשתי ממנו באדיבות. שכחתי להוסיף מיכל 

יות לכיוון אקונומיקה. אני הולך לקחת. צעדתי באיט
מוצרי הניקיון. בדרך חזור, אספתי עוד כמה שרוולים של 

 כוסות נייר חד פעמיות. שיהיה, למה לא? הגעתי לקופה.
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זועם קיבל את פני  ח"איך אתה לא מתבייש?' לקו
בצעקות שנשמעו היטב ברחבה. 'השעה מאוחרת, 
אנשים עסוקים, ואתה מעכב פה את כולם'. עיני כל 

תוקות למחזה המעניין בו אני משחק הקונים נצמדו ר
תפקיד ראשי. הקופאי ניסה להרגיע את הרוחות, אולם 
הממתין לא הרפה, והמשיך לצרוח בעיניים מזרות 
אימים, מקלל בטונים גבוהים. לא ידעתי את נפשי. 
מנהל החנות הגיע בריצה. "אדוני, אנחנו מפנים לך 

שפיל קופה'. הלה סירב להירגע והמשיך לצעוק עלי ולה
אותי. המון רב התאסף שם. עמדתי נבוך, עצוב וכואב 

לא די בכך שאני עומד  ,לאיזה מצב הגעתי. אזלו הכוחות
 במרכזה של סערה רבתי אלא עוד מעט תגיע המפלה
האמיתית: הקופאי יסיים להעביר את המוצרים ואני 
אצטרך למלמל: אין לי כסף, סליחה. בינתיים הגיע אדם 

זירה. נעמד בין הצועק לביני והחל הדור פנים למרכז ה
להוכיח אותו בלשון רכה. הוא התעלם מהקולות 
והברקים ודיבר "אדוני. התור הוא תור, אבל דע לך 
שאדם שמשפיל את חברו ברבים אין לו חלק לעולם 
הבא, נראה ששכחת זאת'. למרבה הפלא, הלה הפסיק 
לצעוק והקשיב לדבריו. הדור הפנים המשיך להצליף בו 

דינות "אין לך מחילה עד שתפייס אותו'. הלקוח בע
נראה כאילו סטרו את פניו. הוא האדים. פתאום תפס 
את עצמו ובהה בי. ניסיתי להתרחק אך הוא רדף אחריי. 
יהודי, סליחה ומחילה, אתה מוחל לי? הוא לא ויתר. הי, 
רבי, אתה חייב למחול לי. זה קורה לי הרבה. אני 

רט. אנא סלח לי. לא הגבתי. מתרתח בנקל ואחר כך מתח
הוא משך אותי בחזרה לקופה. יודע מה"? אני משלם לך 
את כל הקניה, רק תבטיח לי מחילה. בבקשה. בדיוק 
באותו רגע סיים הקופאי להעביר את כל המוצרים 
והכריז 'אלפיים חמש מאות שקלים לתשלום. במזומן או 
בשיק?' האיש ששינה ברגע את עורו, הושיט לקופאי 

ת כרטיס האשראי שלו. 'תעביר', פקד. 'אני משלם לו א
הכול בתשלום אחד. עכשיו אתה מוחל?' הוא חתם על 
החשבונית שהגיש הקופאי והביט בי במבט מתחנן. 
הנהנתי בראשי, לא יכולתי להוציא מילה מפי. העמסתי 
את הקניה הענקית על עגלה גדולה שלקחתי עמי, רק 

דתי שם בחוץ נסער, בחוץ הרשיתי לדמעות לפרוץ. עמ
מה שראו ושמעו עיני. בדיוק באותו לנרגש ולא מאמין 

רגע יצא הלקוח ששילם על כל הקנייה שלי במזומן. 
'אתה פגוע. איך אוכל לפייס אותך?' הוא דיבר בצער 

קרה פה נס גלוי. בקול חנוק סיפרתי לו את , עמוק. לא
הסיפור כולו. אם אתה לא מאמין, דבר עם אשתי. היא 

יין לא יודעת אודות הנס שקרה לנו. אשתי ענתה עד
ב'אהה, אהה'. היא באמצע פרק תהלים ולא יכולה 
לדבר. אותו אחד שרק לפני דקה צעק והעליב אותי, 
הביט בי כשכולו התפעלות. 'אתה איש צדיק עם אמונה', 
הוא אמר בהערצה, 'ואני שמח להיות שותף במעשה 

אחר כך שלף הניסים שלך'. הוא עמד מהרהר לרגע ו
פנקס שקים והחל לרשום במרץ. עמדתי נדהם, לא 
מסוגל להכיל את המופתים הנוחתים עלי בזה אחר זה. 

שקים חתומים, כל שיק על  12הוא הניף לעברי צרור של 
שקלים 'הנה, עם זה תקנה לשבת בשנה  2,500סך 

הקרובה'. נפרדנו בהתרגשות. הוא הפליג לביתו ברכבו 
את עגלתי העמוסה, כולי שבח  המהודר, ואני מושך

 ...והודיה לה' שלא עזב אותי אף לרגע אחד
באותה מידה שאדם מוסר את עצמו לידי כללו של דבר! 

הקדוש ברוך הוא וסומך עליו, הקדוש ברוך הוא משגיח 
עליו השגחה פרטית מיוחדת. מאידך מי שאינו נשען על 
ו השם יתברך, ומחפש אמצעים טבעיים שיעזרו לו ויושיע

אותו, הקדוש ברוך הוא מסתיר פניו ממנו. כמו שכתב 
ה'חובת הלבבות' (שער הביטחון, פתיחה): "מי בספר 

שבוטח בזולת ה', מסיר האלוקים השגחתו מעליו, ומניח 
אותו ביד מי שבטח עליו". היינו, הקדוש ברוך הוא מנהיג 
אותו בהנהגת הסתר פנים באמצעות המקרים הטבעיים. 

 זה הקדוש ברוך הוא מנהיג את האדםנמצא, שבעולם ה
 
 

לפי מידת בטחונו של זה הכל  ,בהשגחה גלויה או נסתרת
. כך יזכה שמזונותיו יהיו מצויים לו בכבוד ובקלות האדם

מעשה  המעשה הבא שלפנינו יבהיר לנו דברים אלו היטב.
בנמלה אשר טיפסה לה ביום בהיר אחד על הקיר. נמלה 

ותר מעשרת אלפים סוגי קטנה שמשתייכת לאחת מתוך י
נמלים. מחזה שכיח. אבל משהו הפעם היה שונה. הנמלה 

למרות שנמלים נוטות להתייחס  –התקשתה לטפס 
למשטח מאונך כמו למאוזן. אז אולי משטח הקיר 
החלקלק הקשה עליה את המשימה, או משהו אחר. כך 
או כך, היא נלחמה על אחיזתה בעזרת שלוש זוגות רגליה 

יטיות אבל בבטחה. אבל לאן? להיכן היא והעפילה בא
חותרת? מה יש לה לחפש בתקרה?... פאף! הנמלה 
נלכדה בין קורי העכביש שנמתחו בסוף מסלולה. כיוון 
שחש העכביש בזעזועים זעירים בקורים, הסתער על 
הנמלה... כעת הבינו כולם מה המתין לנמלה אי שם 

הקדוש  בחיבור בין הקיר לתקרה: ארוחת צהריים שזימן
ברוך הוא לעכביש הוא שדחק בנמלה לטפס על קיר 

כן, הקדוש  של העכביש! חלקלק רק כדי ליפול ל'סיר'
ברוך הוא הוא כול יכול, הוא יכול לזמן לכולנו את 
מזונותינו ופרנסתנו בכבוד הישר לתוך הפה שלנו מידו 
המלאה העשירה והפתוחה בקלות ובנחת ודבר זה תלוי אך 

 טחוננו בו. יב ורק בגודל מידת
הבה ונראה מהסיפור שלפנינו המוביל אותנו לתובנה על 

טחון אמיתי, אשר בכוחו להושיע את האדם יכוחו של ב
מכול צרותיו, כאשר דברי רבותינו כי 'מזונותיו של אדם 
קצובים לו מראש השנה עד ראש השנה' מקבלים הארה 

  וחיזוק נוסף...
לחם ממש. קראתי על  "מעולם לא שיערתי שאגיע אי פעם לפתת

המציאות הזו, ריחמתי על החיים אותה, השתדלתי להרבות בצדקה 
למען העניים ההם... אבל אף פעם לא האמנתי שאהיה בצידו השני 
של המתרס. הורי אנשים אמידים. שניהם עובדים ומרוויחים 
משכורות מכובדות אבל מעולם לא היתה ראוותנות בבית שלנו. 

אבל אף פעם לא מעבר לזה. הורי הרגילו תמיד היה מה שצריך 
אותנו להסתפק במועט למרות האפשרויות. אף פעם לא נסעו סתם 
כך במונית רק כשהיה בכך צורך דחוף. אף פעם לא היו לי את 
מכשירי הכתיבה המפוארים ביותר למרות שהציוד הזה היה 
בהחלט בתחום אפשרויותיהם הכלכליות של אבא ואמא. "בשביל 

עיניים?" טענה אמא והיום אני מודה לה. בזכות מה לנקר 
ההסתפקות במועט של הורי הראוייה לכל שבח שרדתי בכבוד את 
התקופות הקשות. שהרי מעולם לא הורגלתי לחיות בפאר מנקר 
עיניים. כשהתחתנו קיבלנו דירה קטנה אבל נחמדה במקום די 
 מרכזי בעיר מגורי. "זה טוב לגור בעיר הגדולה" טענו הורי
כשהסתפקתי בדירה בפרוייקטים כמו מרבית חברותי. "בעיר 
מרכזית קל למצוא פרנסה שלא כמו בעיירות הפיתוח שם הפרנסה 
דחוקה ומצומצמת". בהתחלה למד בעלי בכולל כמו מרבית 
האברכים הצעירים ואני הייתי מזכירה בבית ספר מקומי. אבל 

יכולתי ברבות השנים המשפחה התרחבה ברוך ה' ואני כבר לא 
לעבוד שעות כה רבות כשבבית ארבעה קטנטנים. ניסיתי לצמצם 
את שעות העבודה למינימום אולם כשנולדו התאומים העבודה 
נעשתה בלתי אפשרית ולא משתלמת. הקטנים נולדו פגים ונדרשה 
ממני מידה רבה של השקעה בגידולם. כל דקה פנוייה הקדשתי 

ראשו יציב ובשאר  לפיזיותרפיה עם אחד מהם שלא החזיק את
הזמן רצתי מרופא עיניים אחד למשנהו בגלל בעיות בעיניים אצל 
תאומו. היו להם עוד בעיות בריאות שונות האופייניות לפנים כה 
קטנים ואני הקדשתי את כל מרצי לטיפול בהם עוזבת את העבודה 
לגמרי. המשכורת היחידה שנותרה לנו היתה משכורת הכולל 

שהחל לחפש עבודה בשעות הפנאי. "אני לא המצומצמת של בעלי 
רוצה לעזוב את הלימוד" הסביר לי "רק למצוא עבודה בשעות 
שבין הזמנים". אבל מסתבר שגם בעיר הגדולה לא קל למצוא 
עבודה. מרבית חבריו של בעלי דווקא אלו הגרים בפרוייקטים 
מצאו עבודה חלקית או שלמה אבל דווקא בעיר שם רצו הורי 

לל הפרנסה, קשה למצוא עבודה ולו חלקית. מחוסר שנגור בג
ברירה למד בעלי סופרות סת"ם בדיוק כמו חבריו ביתר 
הפרוייקטים, קונה לעצמו ציוד יקר ומשוכלל מתכונן לעבוד כסופר 

 סת"ם בשעות שבין הזמנים היינו בהפסקת הצהרים מן הכולל
 
 



מוד" ובערבים. "זו יכולה להיות דרך נפלאה שלא לעזוב את הליי
הסביר לי מרוצה. שבועיים כתב במרץ מרוצה אבל לאחר מכן 
היה קצת פחות נלהב. "זו עבודה קשה המאמצת את העיניים" 

ת ברירה המשיך בעיסוקו זה טען באוזני "זו עבודה שוחקת". בלי
בשביל הפרנסה. אבל כשהכתיבה יגעה גם הפרנסה כך. כתב ידו 
של בעלי לא היה מן המשובחים וגם מהירות כתיבתו היתה איטית 
כך שההספקים היו דלים. המאמץ בעיניים עייף אותו מאוד כך 
שהיה מוכרח לישון לפחות פעמיים ביום כדי להמשיך. לאט לאט 

בכלל לכולל כדי להספיק עוד מילה, עוד שורה הפסיק להגיע 
ועוד יריעה. משכורתו של סופר סת"ם ממוצע בהחלט משביע 
רצון אבל עבודתו של בעלי היתה הרבה מתחת לממוצע הקיים. 
הקצב וההספקים הרפו את ידיו אבל מכיוון שכל אותם ימים לא 
זנח את חלומו למצוא עבודה אחרת המשיך לעסוק בכתיבה רק 

יים... "הכתיבה לא מתאימה לי" אמר שוב ושוב תר בעיתון בינת
מקומי אחר תחליף. זה לא שלא היו עבודות אחרות בעיר מרכזית 
כבני ברק. היו ועוד איך אבל אף אחת מהן לא התאימה לבעלי. 
מסיבות שלא כאן המקום לפרטן היה כושרו הגופני ירוד ביותר. 

ון שלשם כך היה צריך עבודה כמו זבן במכולת לא התאימה לו כיו
לטפס על סולם כדי לסדר את המדפים דבר שלא היה באפשרותו 
לעשות. גם כל עבודה פיזית אחרת לא התאימה לו ועבודה 

 משרדית לא נמצאה.
סיון והתמצאות במחשב דבר שלא היה לו. "אני יכולם דרשו נ

צריך לשבת על כורסא ולפקח על צוות עובדים" אמר בצחוק 
ומותיו לעתיד. "אולי תלמד מחשבים?" הצעתי לו כשטווה את חל

יודעת שעבודה כזו לא דורשת כוח פיזי. "אבל לימוד שכזה עולה 
הון" טען בעלי ולי לא היה מה להשיב. מאיפה ניקח סכום כה 
גדול? לאט לאט נגמרו כספי החסכונות שלנו מעבודתי. הכנסותיו 

רוך דרש של בעלי מן הכתיבה היו דלות ומצומצמות והבית הב
את הוצאותיו השוטפות. כך נכנסנו לחובות. תחילה היו אלו 
הלוואות קטנות עבור חשבון הטלפון או החשמל מאוחר קצת 
יותר סרב בעל המכולת למכור לנו יותר בגלל החוב הגדול ואנחנו 
לווינו סכום גדול יותר מן הגמילות חסדים גם כדי לשלם את 

הדלות קשה היה לנו  החשבון אצל הירקן. אבל מהכנסותינו
להשיב חובות. לאט לאט דרשו בעלי הגמילות חסדים את חובם 
ומצבינו נעשה נואש. את כל המשכורת המצומצמת ממילא 
נאלצנו להפריש לחובות. התחלנו לחסוך וכשאני אומרת לחסוך 
אני מתכוונת לא לקנות דבר. כשבלו נעליו של בן החמש לבש את 

ה בכי רע. במכולת כבר לא יכולנו הסנדלים גם לשבת. מצבינו הי
לקנות בגלל החוב שתפח שוב ולכן צעדתי למכולת מרוחקת יותר 
ששם לא יכירו אותי משלמת במעט המזומנים שהיו בבית. 
הרגשתי איך בבת אחת הופכת משפחה רגילה וממוצעת לנצרכת. 
התאומים נזקקו לטיפולים רפואיים שעלו הון ולכן הסתבכנו עוד 

ת הטובענית, פשוט לא היתה לנו ברירה אחרת. בביצת החובו
לכאורה יכלו הורי לבוא לעזרתנו שהרי מצבם הכלכלי היה שפיר 
אבל בעלי סרב לצער את ההורים ולספר להם את האמת על 
מצבינו הכלכלי. לחמי וחמותי לא היה ממילא כסף לעזור לנו 
כיוון שהיו מוטלים עליהם חובות רבים מנשואי תריסר ילדיהם 

סיון להסתיר ילי עין הרע. אמא הבחינה במצבינו למרות הנב
ושלחה לנו עופות לשבת או קנתה נעלי שבת לבן החמש, היא גם 
נתנה סכומי כסף מידי פעם ואבא אפילו ניסה לעזור לבעלי 
למצוא עבודה. היתה זו עזרה שהצילה אותנו פשוטו כמשמעו, 

ביע את הצילה ממש מחרפת רעב אבל היה זה קומץ שאינו מש
ארי חובותינו. מצבינו הכלכלי היה כמו בור ללא תחתית. לשבחו 
של בעלי נאמר שלא הפסיק מן הכתיבה, לרגע לא אומר נואש 
למרות הקשיים כדי שיהיה לפחות מאיפה לשלם לחלק קטן מן 
הגמילות חסדים. בעוד אני מיואשת ממצבי היה הוא זה שהיה 

לשינוי במצבינו בעוד בעל אמונה, לא הפסיק להאמין ולהתפלל 
אני הייתי סקפטית מאוד. מה כבר יכול להשתנות? נזכה בלוטו 
שלא קנינו? נמצא מטמון זהב? אילו אשליות אלו? החגים 
התקרבו והמצב הכלכלי בבית נעשה קשה והשפיע גם על שלוות 
הנפש שלי. הייתי כועסת על הילדים ללא סיבה, מרבה לבכות 

מכירת בגדים יד שניה שנערכה אבל גם לא התביישתי ללכת ל
בשכונה. שם דווקא מצאתי להפתעתי בגדים נחמדים כמעט חינם. 
היו אלו בגדים שנשלחו מחו"ל ונלבשו מעט מאוד פעמים. על כל 

 חליפה חגיגית לבנות שילמתי חמישה שקלים ולתאומים שתיים.
 
 

היה זה מפעל של חסד במלוא מובן המילה. אבל הייתי מיואשת 
קש ששבר את גב הגמל או את יכולת הסיבולת שלי היה ממצבי. ה

כשביקשה הגננת של חני בת הארבע כסף לתמונה שצולמה בגן 
בשביל כרטיס הברכה לראש השנה. "חייבים להביא חמישה 
שקלים" הודיעה לי חני במתיקות "מי שתשכח לא תקבל את 
הכרטיס ברכה היפה. נכון שהיא תהיה מסכנה?" שאלה רטורית 

למשחקיה. אבל אני לא שכחתי בכלל. כל אחרי הצהרים ורצה 
חשבתי מאיפה אשיג חמישה שקלים. בארנק שלי היו שני מטבעות 
של עשרות אגורות. ידעתי שחני מחכה לכרטיס הזה כדי לשלוח 
אותו לסבא וסבתא ולא רציתי לאכזב אותה. אחרי הצהרים ביקש 

אתן גם בן החמש שלושה שקלים למסיבת ראש השנה. אולי 
שקוראות את סיפורי מרימות גבה וכי לא היו לי כמה שקלים לתת? 
לא. לא יכולתי ללוות את הסכום הזה מאף אחת משכנותי כיוון 
שהייתי חייבת להן סכום קודם. למחרת שלחתי את ילדיי בדמעות 
בעיניים למקומות לימודיהם בלי הכסף. "אבל לא אקבל את 

תי לה להביא לגננת בצהרים הכרטיס ברכה"  בכתה חני ואני הבטח
לא יודעת מהיכן אשיג זאת מאוחר יותר? באותו בוקר צלצלה 
הגננת של חני "בוודאי שכחת לשלוח עם הילדה שלך חמישה 
שקלים" אמרה לי. "רציתי להזכיר לך להביא בצהרים שאם לא כן 
לא תוכל הילד לקבל את הכרטיס וחבל מאוד". חבל מאוד? וכי לי 

בפעם הראשונה על מצבינו.  בבכי מספרת לגננתלא חבל? פרצתי 
הגננת הקשיבה והבטיחה להתעלם מן החוב. "תשלמי כשיהיה לך" 
אמרה בטוב לב וכך היה גם לחני כרטיס יפה. אבל אחרי השיחה 
איתה הרגשתי נורא. וכי לאיזה מצב הגענו שמרחמים עלינו בשביל 

בעלי חמישה שקלים? בכיתי כפי שלא בכיתי מעולם. כשנכנס 
הביתה מתפילת שחרית מצא אותי בוכה בקול לא מתאמצת לעצור 
את הדמעות. "מה יהיה הסוף?" בכיתי יודעת שהוא לא אשם. "אני 
לא יכולה יותר לחיות כך" סיפרתי לו את סיפור הגננת והכרטיס. 
"ומה נאמר למלמד של שימי? ולפיזיותרפיסטית של התאומים 

ולת? ולכולם? ובכלל ערב הדורשת את שכרה? ולבעל חנות המכ
ראש השנה עכשיו. מאיפה ניקח כסף להכין את צרכי החג, שלא 
לדבר על פנינה הצריכה נעליים ועל התאומים שצריכים בגדים, ומי 
בכלל זוכר שלי עצמי אין אפילו חלוק מכובד לחג? כשהבגד 
היחיד החגיגי שלי חם ואטום? מה אעשה אם יהיה חם?" בכיתי 

י לא אומר דבר. אחרי שסיימתי יי מקשיב לטענותשעה ארוכה, בעל
את דבריי שתקתי בוכה. "חודש אלול עכשיו" אמר בעלי בשקט. 
"עוד עשרה ימים ראש השנה, יום הדין. היום בו נקצבים בו 
מזונותיו של אדם. תתפללי, תזעקי להיטיב את מצבינו. לדמעה של 

ברכה מהות יש שערי שמים מיוחדים. יאישה יש כח, לתפילת א
מצוייה בבית בזכות האישה. תתפללי, תזעקי". הייתי המומה, 
תחילה חשבתי שזו התחמקות אבל אחר כך התרסקתי בחוסר 
מחשבה "ומה יקרה אז? נמצא מטמון? יורידו לנו כסף משמים?". 
"אם תאמיני שזה אפשרי זה יהיה כך" אמר בעלי פונה למלאכת 

יתי להתקשר לחברה כתיבת הסת"ם שלו גבו כפוף עוד יותר. ניס
טובה אבל זו היתה עסוקה בבישול לחג. "לא כדאי לחכות לרגע 
האחרון" הסבירה לי. "אני מבשלת ומקפיאה" וכי מה אומר לה 
שאין לי מושג מה אבשל גם ברגע האחרון. כי המקפיא שלי ריק 
מכל? לשמחתי הזמינו אותנו הורי לסעוד את סעודות החג בביתם 

הם גומלים איתנו ואני נרגעתי קצת מתפנה לא מנחשים איזה חסד 
לחשוב על דבריו של בעלי. בישלתי מרק ירקות לארוחת צהרים 
ממלמלת פרקי תהילים. תפילת המנחה שלי נראתה באמת כמו 
תפילת מנחה של ראש השנה או יום כיפור. "אתה ה' רואה שאין לי 
ו כח יותר" בכיתי "הגיעו מים עד נפש. אתה אינך מנסה מי שאינ

סיון ואני לא יכולה. לא יכולה". הבכי היה ייכול לעמוד יותר בנ
קולני מעומק הלב. אני חושבת שהיתה לי זכות של התעוררות 
המגיעה אחת לכמה שנים. הלוואי והייתי זוכה תמיד לכזו תפילה 
עם כאלו כוונות נעלות. הימים חלפו במהירות. ראש השנה עמד 

טובה במצבינו. את החג חגגנו בפתח ואני לא ראיתי שום שינוי ל
בביתם של הורי כשאני מתפללת תפילת ראש השנה בכוונה. בעלי 
התפלל בבית המדרש של הרבי שלנו לא שוכח להזכיר לי כי 
מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה עד ראש השנה וזו עת 
רצון. בעשרת ימי תשובה נקשה הישועה על ביתנו ממש. זכינו 

ים ואני לא מדברת במונחים נעלים סתם. הסיפור ונפתחו שערי שמ
הזה היה בדיוק כך, הכל אמת לאמיתה. אולי יהיו מי שיזהו אותי 

 בסיפור הזה אבל לא איכפת לי מחובתי לעשות כן... אדם בשנות
 
 



המבוגרות שלו נקש בדלת מבקש לדבר עם בעלי. בעלי היה  
ל של איזה מופתע לראותו כיוון שלא הכירו. תחילה סבר שזה מנה

גמילות חסדים שבא לדרוש את חובו או בעל חנות שצ'ק שלנו 
חזר לו ונבהל אבל לאדם הזה היו כוונות אחרות. "שמעתי שאתה 
אדם מוכשר" פתח האדם הזה לאחר שביקש רשות להתיישב 
בסלון. "אנחנו פותחים סניף של צרכנית... וכאן נקב שמה של 

ת האם תסכים לנהל צרכניה מוכרת ממרכז הארץ. רצינו לדע
עבורנו את הצרכניה הזו?". בעלי נדהם, המילים נעתקות מפיו 
ללא יכולת לומר כלום. "אני חושב שאתה טועה" אמר בסוף. 
"אני לא מכיר אותך בכלל". "אני לא טועה" התעקש ההוא. "אתה 
הבן של רבי שלמה לוי?". "כן. אני הוא" אישר בעלי. "אז אני 

י מרבים שאתה מוכשר לניהול פיננסי חבר של אבא שלך ושמעת
ומסוגל לעבודה קשה בשעות לא שיגרתיות. אם כך זהו האדם 
שאנחנו מבקשים. רצינו לשאול האם תוכל לנהל את הצרכניה 
שלנו? כמובן שהמשכורת תהיה בהתאם לכישוריך מכובדת 
וגדולה. אתה לא חייב לענות לי עכשיו תשובה" אמר למול פניו 

. "אתה יכול לחשוב יומיים". לחשוב יומיים? הנדהמות של בעלי
אחרי שהלך האדם הזה לא חשבנו אפילו דקותיים. ידענו שבעלי 
רוצה מאוד את העבודה הזו. ממש משתוקק לה. "אבל איך הוא 
הגיע אלי?" התפלא בעלי. "אני חושבת שאני מבינה" צחקתי 

 פתאום. "הוא בוודאי התכוון לאברהם האח שלך

ן, לאברהם זה היה הגיוני. הוא ממש גאון פיננסי מרחובות". "נכו
סיון רב". "אל תאמר דבר" יעץ יומומחה לניהול חנויות, בעל נ

אברהם לבעלי, "אני ממילא לא אוכל לקבל את העבודה הזו כיוון 
שאני גר בעיר אחרת ויש לי עבודה מכניסה לא פחות. אתה לא 

.. בעלי נדרש לומר כלום רק להסכים". טעות מופלאה שכזו.
הסכים. וכך בעצם נגמר הסיפור שלנו. כבר שנתיים שבעלי עובד 
בעבודה הזו לומד את טיבה ומצליח מאוד בתפקידו. הוא עובד לא 
קל אבל יושב על כורסא ומפקח על צוות פועלים כפי שחלם תמיד. 
אנחנו חיים יפה, כבר החזרנו את כל החובות ואנחנו מתחילים 

, אבל את השנים הקשות ההם אני לא אפילו לצבור מעט כסף בצד
אשכח לעולם. דווקא מתוך הקושי צמחה תפילה מעומק הלב 
שכזו. היתה לנו את הזכות שתפילתנו נענתה בצורה מופלאה ובלתי 
צפוייה שכזו. ומכאן מן המקום הזה אני קוראת לכולן, לכולכן, אל 
יאוש. דווקא עכשיו בערב ראש השנה זה הזמן והמקום להתפלל. 

ם אני הייתי במצב נורא ונואש לפני שנתיים בלבד. יש לכם כוח ג
לשנות, לתפילה יש כוח ולא רק מזונותיו של אדם קצובים מראש 
השנה אחד למשנהו, גם הבריאות שלו, גם מנת האושר שלו, גם 
מנת האושר שלו, מנת הנחת מהילדים, הכל. זוהי ההזדמנות שלנו 

 נו. זו העת...!לשנות. בל נחמיץ אותה. זו השעה של
 

 

 אחים יקרים!
 

ליוני בני אדם. רובם חשים היטב את טלטלות החיים, את הקשיים ואת ידור הולך ודור בא, ועל פני האדמה חיים רבבות ומ
השמחות, את רגעי הצער והבדידות ואת רגעי האושר והסיפוק. מעטים מתוכם מצליחים להתרומם טפח מעל הקרקע 

של העולם הנכסף, בו אין טלטלות ואין נדודים, אין תחושת בדידות ואין צער תהומי... עולמם של הארצית ולהיכנס בשעריו 
טחון. אדם המשקיע את כל ישותו בתורה ובמצוות, בעשיית רצונו של מקום ובדביקות בבורא יתברך, חזקה עליו כי יבעלי הב

ני וגבוה הרבה יותר...אמנם, לעיתים חשים אנו כי את חייו האמיתיים הוא חי במקום אחר מן הנראה לעינינו, במקום רוח
הכול נסגר בפנינו ולא רואים שום מוצא באופק, על זה בא הפסוק שאנו אומרים בזמירות האומר "המכסה שמים בעבים 
המכין לארץ מטר", כשיש יום יפה והשמש זורחת ומאירה ופתאום השמים מתכסים בעננים שחורים ונהיה חשוך יש עגמת 

ורא עולם "מכסה את השמים בעבים" כדי להכין לארץ מטר, כדי להוריד גשמים שמזה מתברכים כל העולם. כך הוא נפש, ב
, גם כשיש לך הרבה הסתרות, קשיים וניסיונות, אל תאבד את התקווה שלך מאבינו שבשמים, אל תאבד ינונבענייהדבר גם 

ישלן זצ"ל סופר כי כאשר התלונן לפניו אדם פעם על דוחק על הרבי הקדוש רבי מאיר מפרמאת התקווה שלך מבורא עולם. 
מזונותיו, הצביע הרבי לפניו על הפסוק בתהלים (ב, כ) "אספרה אל חוק, ה' אמר אלי, בני אתה, אני היום ילדתיך, שאל 

ו, ודוחק בא אדם ומתלונן על לחם חוק –ממני ואתנה..." פירש זאת הרבי הקדוש מפרמישלן בדרכו שלו: "אספרה אל חוק" 
וכי רק  –ילדי יקירי, "אני היום ילדתיך"  –הקדוש ברוך הוא פונה אליו באומרו לו "בני אתה"  –מזונותיו, ו"ה' אמר אלי" 

היום נולדת?! מי דאג לך מעת לידתך עד כה, וכי לא אני זה שנשאתיך כל העת על זרועותיי?! אם כן, מה לך להתלונן? "שאל 
  בל...רק תבקש ותק –ממני ואתנה" 

 בברכת התורה
 הרב יואל ארזי

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 052-3939551אברהם מלכה  -עלון זה יוצא לכבוד אבינו שבשמיים לזיכוי הרבים ולקרוב הגאולה ברחמים במהרה בימינו אמן.  לתרומות 
 
 

 , טוהר חיה בת איילהיוסף בן סבוט, לאה בת רחל,   לרפואת:
 הרב יאשיהו יוסף בן זהרי, רפאל בן אסתר,מיטל בת פרחיה, 

 ענבל בת סימי,  חנה בת רבקה, אסתרינה בת זולה,
 דרור בן מזל. השמט אתי בת כוכבה, אליעזר בן אליס.

 

  ,ויקטוריה קלרה בת לאה  :לע"נ כל נשמות ישראל ובכללםם
 ,ויקי נעה בת אליס ,, שושנה שמעה בת סעדהציון בן אברהם
 רפאל (רפי) בן שלבייה, יהודה בן אסתר, אפרים בן זו'רה, עפרה בת שרה,

רפאל בן לאה, עדי בן חנה, חיים בן מיסה, תמר בת סעדה, ג'נט בת לונה,
 ג'קי גגו יצחק בן גבי ססיה.קלמנט עמוס בן אסתרינה, , , ליס בת חנהא

ל ל

 קוראים יקרים!
 לצערנו יש קושי בהדפסת העלון, אנו מקווים שנצליח להמשיך את הפצתו.

 התרומות שמתקבלותאבל, אנו יודעים שיצר הרע מנסה לחבל בזיכוי רבים גדול ביותר 
 אינם מספיקים אפילו להדפסה של שבוע אחד בחודש. 

  .לפחות עד ראש השנהאת העלון נעשה השתדלות להמשיך 
 ור אם רק יהיה לו רצון לעשות זאת.כל אחד מכם יכול לעז

 אני מבקש מכל מי שהבטיח לתרום ועדיין לא העביר את התרומה שיעשה זאת בהקדם.
 052-3939551להעביר אל אברהם מלכה  את התרומות ניתן

 או שניתן לתרום ישירות לחשבון הבנק 
 בנק מסד על שם עמותת "נתיבות שלום נאות גנים" 508סניף  271452מס' חשבון 

 נא לעדכן בעת ביצוע התרומה ישירות לבנק לצורך מעקב.
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עקב  •  97ר עלון מספ• פנינים והארות בפרשת השבוע      

  (ח, ג) עבך ויאכלך את המן...רויענך ויי
  (מדרש פליאה)מכאן להדלקת נרות בליל שבת  –וירעבך  ויענך

  מה הקשר בין הדלקת נרות שבת למן?
ה נפשנו כדי להבין זאת יש תחילה לברר כיצד יכלו לומר: "ועת

יבשה אין כל בלתי אל המן עינינו" (במדבר י"א,ו), הרי חז"ל אמרו, 
שכל אחד טעם במן כל מה שרק חשק לאכול. ממאכל כזה מתיבשת 
הנפש? אלא מאחר וכל הטעמים הם רק הרגישו, אבל לראות ראו רק 
את המן כמו שהיה, וזה מה שהם הדגישו "לעינינו", מה שנראה 

הנפש. חז"ל אמרו שעיוור אינו יודע שובע לעיניהם מיבש להם את 
משום שאינו רואה את האוכל. "ויענך וירעבך למרות שאכלו את 
המן, כי לא ראו בו את יתר המטעמים. מזה ניתן ללמוד, שיש צורך 
להדליק נרות שבת, כדי שהסעודה לא תהא בגדר עינוי אלא עונג 

  (מעובד ע"פ החיד"א, הפרשה לדורותיה)שבת. 

  לקח המן
שאלו את ה"חזון איש" מה ההצלחה הגדולה ביותר של האדם 

  בעולם. וענה: לעבור את החיים מבלי לפגוע באדם. 
 יש אנשים שלעולם לא יזיקו ממון הזולת, אבל אוי, כמה שזה קשה!

עה ידועה ומוכרת, ומוזכרת פולצערו במענה לשון, בקלות. וזו ת
  קס"ה.). בגמרא: "רוב בגזל, וכולם באבק לשון הרע" (ב"ב

ובאמת, "גדולה הונאת דברים מאונאת ממון, שזה נאמר בו ויראת 
מאלקיך, וזה לא נאמר בו ויראת מאלקיך, זה בגופו, וזה בממונו. זה 

  ניתן להשבה וזה לא ניתן להשבה!" (ב"מ נ"ח:).
אדם פגע בחבירו בשבט פיו, זלזל בו ובישו. ואני שואל: האם היית 

  להרעיבו יום שלם?   לא, זה לא. מוכן לקחת ממנו את מזונו, 
  –ומה חמור יותר, ביוש או יום תענית? הבה נראה 

הכתוב אומר: "וענך וירעבך, ויאכילך את המן" ותמוה: איזה עינוי 
היה במן, "לחם שמלאכי השרת אוכלים", וטעמו בו כל טעמים 

  שבעולם? איזו הרעבה היתה כאן, מה פשר הכתוב?   אסביר לכם.
מפסוקים, שהמן ירד לצדיקים על פתח ביתם. לבינונים בגמרא למדו 

  בפתח המחנה, והרשעים יצאו למרחקים לחפשו.
  ובכן, הרי הכל יודעים: אני צדיק.

קמתי בבוקר, הסטתי את מסך האהל כדי להכניס הביתה את מנת המן 
שירדה בפתחי, כמדי בוקר, והנה שוד ושבר: אין מן! חטאתי אמש, 

  נה הגונה, ירדתי ממדרגתי, והמן חמק עבר!מחשבה שאי עברה במוחי
ובכן, מה? האם אצא לחפשו, אולי הוא הוא בפתח המחנה. ואם 
אמצא, אלך עמו הביתה, אשאהו לעיני כל, וכולם יסתכלו ויצקצקו 

  בלשונם ויהיה להם נושא לשיחה? 
וגרוע יותר: אולי לא אמצאו בפתח המחנה, ואמשיך לנדוד, ואביט 

נה ושמאלה, איפה הוא, לאן נעלם. כך נלך ימינה ושמאלה, ימי
בשלישיה, אני ודתן ואבירם, וכל אלו שיצאו לטיול קצר יסתכלו 

  עלינו, אולי גם יתנדבו לעזור לחפש, לא אוכל לשאת זאת!
אני מוריד את מסך האהל וחוזר בידים ריקות. "מה זה", שואלים בני 

לי תענית  הבית, "איפה המן?" "אה", אני אומר, "ישאר בחוץ, יש
", וירעבך", בעינוי הבושה כשלא מצאת. "ויענךחלום"... וזהו: "

כשהחלטת שמוטב להתענות. ואת יום התענית נצלת לתשובת אמת, 
הרי שמוטב  , חזר לפתח האהל... "ויאכלך את המן"ואז למחרת: 

 וכי רק לצום?! הן "צער הכלימה  לצום יום שלם, מאשר להתבייש!
  (והגדת)מדוע אין נזהרים בו?!        - !ג, קיא) ה(שערי תשובמר ממות" 

  

ועתה ישראל מה ה' אלוקיך שואל מעמך כי אם ליראה 
  (י, יב) את ה' אלוקיך ללכת בכל דרכיו וגו'

כך  –מדוע נקט הכתוב בלשון "שואל מעמך", ולא "מבקש מעמך"? 
ה"נודע ביהודה", והוא  –הקשה הגאון רבי יחזקאל לנדא מפראג 

, שאין (ויקרא רבה, פרשה כז, ב)דרשו חז"ל  אור נפלא:מיישב בבי
שום אדם בעולם שיכול להקדים טובה להקב"ה, אלא נהפוך הוא: 
הקב"ה הוא שהקדים לעשות לו טובה, ורק מכוחה הוא יכול לקיים 

בטרם נתן לו הקב"ה  –מצוות, שהרי אין אדם המקיים מצות מילה 
שהקב"ה נתן לו בגד, וכך אלא לאחר  - בן, ואין אדם העושה ציצית  

לגבי צדקה ומעשרות, וכך ברוב המצוות, האפשרות לקיימן היא רק 
לאחר שהקב"ה נתן לאדם דבר כלשהו, ואם כן הקב"ה הקדים לגמול 

  לו טובה עוד בטרם זכה הוא לקיים את המצוה.
שלו",  –וכך למדנו במסכת אבות (ג, ז): "תן לו משלו, שאתה ושלך 

ד הקב"ה כלפי האדם על המצוות שעשה, כי שכן אין כל חוב מצ
הקב"ה כבר הקדים לתת לו. אלא  שהקב"ה ברוב חסדו משלם שכר 

  לאדם כאילו האדם עשה את המצוה משלו.
שונה המצב לגבי יראת שמים, שאותה מסר הקב"ה ביד האדם בלי 
שהקדים לתת לו דבר כלשהו הקשור למצוה זו, והברירה חפשית 

ם האדם מקיים מצות יראת שמים כראוי, הרי לגמרי ביד האדם, כי א
חייב לשלם לו את שכרו, כי במצוה זו האדם הקדים  הקב"ה כביכול

  כביכול להלוות לה' יתברך.
זה מה שרמז הכתוב באמרו "מה ה' אלוקיך שואל מעמך", כלומר: 

ואתה המשאיל? אין אף מצוה הקב"ה יהיה השואל באיזה מצוה 
  אם ליראה"!.שכזו, מלבד מצוה אחת: "כי 

ולמה נקט בלשון שאלה ולא בלשון הלואה? משום ששאלה היא 
בדבר החוזר בעין, כמו שהוא, בעוד שהלואה היא בדבר שניתן 
להוצאה ומחזירים את תמורתו, ובאמת שכר המצוה היא המצוה 
עצמה, כמו שקיימה, כי העולם הבא אין בו אכילה ושתיה, אלא רק 

השיג השגה נפלאה, ולמעשה גם ליהנות מזיו השכינה ולזכות ל
שעל ידי כל מצוה מתדבק אדם  –בעולם הזה זה עצם קיום המצוות 

בשכינה, אלא שבעולם הזה עיני בשר לנו ואין אנו יכולים להשיג 
ולהבין את הדביקות הזו, אך לעתיד לבוא נזכה לחזות למפרע 
 בדביקות שעשינו בעת קיום מצוה, וזו כונת חז"ל (אבות ד, ב) ששכר

ומשום כך שייך במצוה לשון שאלה, כי היא חוזרת  מצוה.  –מצוה 
  כמוצא שלל רב)  - ברכות ל"ג: –צל"ח (בעין... 

  ארץ זבת חלב ודבש (יא, ט)
קודם חלב ואחר כך  –על ארץ ישראל כתוב שהיא זבת "חלב ודבש" 

קודם  - (שיר השירים)דבש, ואילו על התורה נאמר: "דבש וחלב תחת לשונך" 
חרי כן חלב. מה פשר ההבדל? באר רבי חיים קניבסקי דבש וא

שליט"א: החלב יותר נצרך מדבש. הדבש הוא מתוק וערב לחיך, 
ם אי אפשר לאכול ממנו הרבה. החלב, לעומת זאת, הוא מאכל אול

נצרך ומזין. לכן, כשבאים לתאר את שבחה של א"י, אומרים ראשית 
שיש שם חלב בכמות הנצרכת, ובנוסף יש גם מעט דבש, כי העיקר 

בלימוד התורה העיקר הוא  -הוא החלב. אבל כשמדברים על תורה
לא יעזוב אותה כל כך הוא  -המתיקות. אם התורה מתוקה לאדם

מהר, אלא יקיים את דברי הכתוב: "והגית בו יומם ולילה" יקום שעה 
  (ומתוק האור)   אחת קודם ויעשה כל מאמץ לא להפסיד רגע מלימודה.

  

  תשובה לחידה משבוע שעבר: תופל ולבן.   ?לאיזה בעל חי יש לבוש ולבושו גדל עמו                                    

 מאוצרות הפרשה 

 בפר"שחידה      



 סיפור השבוע   
  על פי ה' יסעוו

  דקות 12על פי לוח הזמנים היה האוטובוס צריך לעבור בתחנה לפני 
באחד מבתי הכנסיות בתל אביב, סיפר הגר"י קולודצקי, מתפלל יהודי בעל בית העובד בתעשייה האוויריית. מדי בוקר, לאחר תפילת 

  מתקבצים לשיעור משניות.תה לזקנים הנמצאים בבית הכנסת, וה- שחרית, מכין היהודי ההוא כמה כוסות
והנה, באחד מימי החנוכה, שבו חל גם ראש חודש טבת, כשהתפילה כללה גם הלל ומוסף, הביט האיש ההוא בשעונו, וראה שהשעה כבר 

  מאוחרת מאוד, ואם יתעסק עתה בהכנת התה בשיעור המשניות, לא יספיק להגיע לעבודתו בזמן.
עו שאם לא יארגן את הדברים הנ"ל, השיעור לא יתקיים היום, ומחליט שבכל זאת לא כדאי הוא עוצר לרגע, ועושה שיקול נוסף, ביוד

  להניח את המצוה מידיו. ובאשר להגעה בזמן לעבודה, התפלל היהודי להשי"ת שיגלגל את הדברים כך שגם יגיע בזמן...
ל לפניך שתזכני שאגיע לעבודה בזמן. איך זה יקרה, 'הרי אתה הקב"ה יכול לעשות הכל, וכיון שאני רוצה לעסוק במצוותיך, הריני מתפל

אני לא יודע, שכן השעה כבר מאוחרת מאוד, אבל אני סומך עליך ומאמין בך שתאפשר לי לקיים את שני הדברים'! כך התפלל האיש 
  מעומק ליבו.

ה הזמנים הי-אוטובוס. על פי לוחוהנה, לאחר שסיים להגיש את התה, והשיעור הסתיים, רץ היהודי שלנו מתנשם ומתנשף אל תחנת ה
  דקות. 12האוטובוס צריך לעבור בתחנה כבר לפני 

לתדהמתו הוא מבחין שהאוטובוס עימו הוא נוסע מדי בוקר, ממתין בתחנה... פשוט לא להאמין. הוא עולה לאוטובוס, ורואה את כל 
  האוטובוס היה כבוי.- תו מנועהנוסעים הקבועים יושבים במקומותיהם, כאילו ממתינים רק לו... אלא שלפליא

  לפתע מתניע הנהג את המנוע, ופורץ בזעקה 'הנה זה בסדר, זה בסדר, האוטו עובד'...
האוטובוס אכן הגיע לתחנה בזמן, הנוסעים עלו והתיישבו במקומותיהם, אבל כשהנהג ביקש לנסוע, כבה לפתע המנוע...  –מה מתברר? 

ב ושוב עד שהנהלת החברה הודיעה שהיא שולחת אוטובוס אחר כדי להסיע את הנוסעים הוא מנסה להפעילו, ואינו מצליח, וכך שו
  שמיהרו למקום עבודתם. 

  ברגע שעלה היהודי שלנו לאוטובוס, ניסה הנהג שוב להפעיל את המנוע, והנה לפתע המנוע עובד, והכל בא על מקומו בשלום, ואפשר לנסוע...
פני מספר חודשים, ל יש שלא מדובר באוטובוס ישן, אלא בדגם חדיש שנכנס לשירות אךהיהודי שסיפר זאת להגר"י קולודצקי הדג

  צריכה להתרחש.  התוהתקלה לא הי
  (ברכי נפשי)     בית'.- אבל, כשיהודי מתפלל לאלוקיו, יש מי ששומע ומאזין לו, ואף מקיים את כל מה שביקש. גם אם מדובר ב'יהודי בעל

  עניני הפרשהמ בסקי שליט"אשו"ת ממרן שר התורה הגר"ח קני
  "וברך פרי בטנך"

  מדוע אין שום בקשה בשמו"ע על בנים?שאלה: 
זה כלול בברכת כהנים ישא ה' פניו אליך כמו שכתב הגר"א. ובמכתב אחר כתב ותן ברכה על פני האדמה היינו בנים דברכה  תשובה:

  ור תפלה למשה)(סיד  דהקב"ה זה בנים כמו שכתוב הנה נחלת ה' בנים שכר פרי הבטן.

זוג שאין להם ל"ע כמה שנים זרע של קיימא, האם ראוי לבקש מכהן שיכוין עליהם בברכת כהנים כשאומר יברכך, ואחד הפירושים  שאלה:
  כן. תשובה:  הכוונה יברכך בבנים?

  שניהם. תשובה:   האם צריך לומר לכהן את שם הבעל ושם האשה, או די שידע שם האשה בלבד? שאלה:
  נכון.תשובה:   יש עדיפות לבקש לפחות מב' כהנים, או די מכהן אחד?  באופן שמבקשים מכהן שיכוין עבור אותו הזוג, האם שאלה:
  יכול. תשובה:    כן עצה זו לבקש מכהן לכוין עבור הזוג בברכת כהן, האם אפשר לפרסם זאת בשם הרב שליט"א עבור אחרים?אם א שאלה:
האם יש צורך לספר לאותו הזוג שידעו שביקשו כן מכהן שיכוין עבורם כדי שישמחו וידעו שבני החבורה דואגים הם ומשתתפים  שאלה:

  יפה שתיקה לחכמים וכו'. תשובה:לל?     בצרתם, או שעדיף שלא ידעו מזה כ
זוג שנשוי כמה שנים והרופאים אומרים שע"פ הרפואה לא יכולים לזכות לזרע של קיימא, האם מותר וצריך להתפלל שכן יזכו או  שאלה:

  עזר) (לוקט מתוך קונטרס עזרת אלימותר וצריך כי הרופאים אין יודעים כלום.      תשובה:שנחשב כמתפלל על נס?     

  "ואכלת ושבעת וברכת"
  האוכל בשוק דומה לכלב וי"א פסול לעדות (קידושין מ:) מהו האוכל בעת נסיעה באוטובוס? שאלה:

  (דרך שיחה)  איני יודע אם זה אוכל בשוק, אבל בן תורה אינו צריך לנהוג כך. למי שאינו בן תורה העניין יותר קל. תשובה:

  יח זמן שאוכל ארוחת בוקר בטנדר?נוסע מחוץ לעיר לכולל, ומרו שאלה:
  (שם)  אם כל הטנדר יש בו אברכים כמוהו, יש להקל. תשובה:

  האוכל בשוק דומה לכלב, האם זה נאמר גם בקטנים, או די"ל שבקטנים זה הרגילות? שאלה:
אביב רצה לקנות תירס ולאכול,  וסיפר רבינו שפעם כשהיה ילד קטן, נסע עם החזו"א לים וכשהיו בדרך ברחובה של תל .גם בקטנים תשובה:

  (דרך אכילה) ואמר לו החזו"א את הגמ' בקידושין מ ב' ת"ר האוכל בשוק הרי זה דומה לכלב.

  (שם)  עי' תוס' ספ"ק דקדושין. תשובה:      האם יש איסור גם במיני מזונות לאכול בשוק, או שמא האיסור הוא דווקא בלחם? שאלה:

  
  מי אני? נוצר, אני אך עבורו העתיד לא משפיע עליי, בהווה אני נוצר,אולם  תמצאו אותי רק בעבר,

   נ"י ישראל הלוי הזוכה:  .20 :תשובה לחידה משבוע שעבר

    

  משפחת מינקוביץ להכנס בנם לעול תורה ומצוות    גרינשטיין לאירוסי הבת משפחת -גני הדר    משפחת וייס להולדת הבת  :מרכז העיר
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  והנהגות ,מוסר ,השקפה מאמרי                    
נוהג היה רבי ישראל הגר מויז׳ניץ להשתדל עבור יהודים המטים ליפול 
ולהקימם על רגליהם. פעם היתה שנת בצורת, ואתרים מחוכרי האדמות ירדו 
מנכסיהם והפסידו את כספם. הזמין הרבי את החוכרים העשירים ואת אלה 

שישתדלו להעמידם שלא נפגעו מהבצורת, הסביר להם מצב עמיתיהם וביקשם 
על רגליהם. הללו צייתו והנפגעים התאוששו ויכלו להמשיך לקיים משקיהם. 
סח יהודי חילוני לשעבר שלא הכיר את הרבי כלל::כל שנה הייתי נוסע לשם 
ריפוי לעיר המרפא קרלסבד בה שהה גם ר׳ ישראל מויז׳ניץ. אך אף פעם לא 

המבשר לי כי נפתה נגדי נכנסתי אליו. באחד הימים קיבלתי מביתי מברק 
משפט חמור ואני צפוי למאסר למשך שנים רבות. כדי לקדם את פני הרעה 

דין טובים הדורשים סכום עצום אותו יש להמציא להם -צריכים לשכור עורכי
במשך שבועיים. הסתובבתי אובד עצות, וחשבתי שהגיע הקץ לחיי. חברי יעץ 

רה נכנסתי. מתוך מרירותי פרצתי לי להיכנס לרבי, סירבתי, ולבסוף בלית ברי
בבכי, וסיפרתי לו מצרתי. נתן לי הרבי את הסכום בהלואה, על אף שלא הכירני 
מעולם, בירך אותי שאזכה במשפט, וכך הוי. עברו מספר הודשים, חזרתי 
ופרעתי כל חובי. רציתי להודות לרבי, אולם הוא דחני ואמר: הרי ה׳ יתברך 

זור ליהודים... מרוב התפעלות מטוהר מדותיו של עזרני ונתן לי ממון כדי לע
הרבי, שניתי אורח חיי והתחלתי לשמור שבת ולקיים מצוות כמו שהתנהג סבי, 

 .(עולם חסד יבנה)על אף שאבי כבר לא הלך בדרך זו

 
 ביום עברתי פעם ,קמניץ ישיבת משגיח זצ״ל שטרן אהרן משהסיפר הגה"צ ר' 

 ושאל, זצ״ל חדש מאיר רבי הרה״צ המשגיח אותי ופגש, גאולה בשכונת שישי
 טוב חי אני ב״ה לו ואמרתי,מהשאלה נדהמתי, לאשתי פרחים כבר קניתי אם
 להעריך אלא לפייס לא זה ״מתנות״ לי אמר, בפיוסים צורך ואין, אשתי עם
 דבר כשראה חייא שרב מצינו )א, סג יבמות( ראשבגמ לכך וראיה, האשה את
, שם ראבגמ כמבואר אותו ציערה שאשתו הגם, לאשתו ונתנו בסודר כרכו יפה
 והתייחסות הערכה עצם אלא, פיוס לשם לא הוא לאשה מתנה שנתינת הרי

, אחר דבר ולא ״פרחים״ לקנות אומר למה ,מאיר רבי הוסיף .מתנה ליתן מחייב
 נהנה הוא שגם יתכן, ״לשמה״ שכוונתו מוכיח אין אחר— חפץ בקנית כי

ואם  לנשים רק ששייך דברים מסוג הוא, ״פרחים״ אבל ,לעצמו וקונה, מהחפץ
 אלא, כן נהגתי בעצמי רק לא ומאז, ללבי חדרו הדברים.״לשמה״ הוא כן

, מהכולל חזרתם שבזמן, להם אומר הייתי, אברכים עם משוחח כשהייתי
  .ואוהב חם יחס להם להראות, הבית לבני טעים מאכל איזה יקנו לפעמים

 (בית ומנוחה)
 

, תורם כשהגיע. ל"זצ אבוחצירה ישראל רבי לצדיק לנתיבות הגיעו ובנה אם
 מבקשת הנער של אמו אני: האם של מבוקשה את הכתב מתוך קרא הגבאי
 כיבוד במצוות יכשל לבל, באמו כבוד ביתר לנהוג עליו וישפיע יברכו שהרב
 היתה לו: לעצמו ולחש רב צער הביעו שפניו בצדיק הביטו ובנה האם.הורים

 במורד התגלגלה ודמעה! שמחה מתוך רוקר הייתי, אם לי היתה לו... אמא לי
... לך שעוללתי הצער על סליחה, אמא סליחה: לאמו ופנה הבן נרעש...לחיו

 )ואם אב כיבוד אוצר(
 

 הכיפורים ביום עמה לשהות שיבא ממנו בקשה אמו. ע"ל מאביו התייתם אברך
 ל"זצ שך להרב ועלה האברך נבוך. המנוח אביו של הכנסת בבית ויתפלל
 זה הלא?! הכיפורים ביום בישיבה אתפלל ולא העיר את אעזוב איך: ושאלו
 אמך את לשכנע תוכל אם: ל"זצ שך הרב לו השיב...עבורי 'נפש פיקוח' ממש
 אדם שאם, לך דע. לנסוע עליך – תצטער אם אך. טוב מה, לצערה מבלי בכך
 ולא ברוחניות לא יפסיד לא הוא לעולם כהלכה ועושה דין פי על פועל

 )תורתך לולי... (בגשמיות
 

                                  

                                                                                                              

                      לקט פירושים על פרשת השבוע                
ְמעּון ...ְושָׁ ְוָהָיה  ׁשְ ר ֵעֶקב ּתִ ִרית ְוֶאת ַהֶחֶסד ֲאׁשֶ ַמר ה' אלוקיך ְלָך ֶאת ַהּבְ
ע ַלֲאֹבֶתיָך: יש להבין מדוע צריך השם יתברך לשמור להם       ּבַ ִנׁשְ

חסדי אבות, והרי אם הם בעצמם ישמעו וישמרו את המצוות,אינם זקוקים 
לזכות אבות, ויכולים לקבל שכר בזכות עצמם? והענין יובן על פי משל 

ן אחד שהיה לו בן קטן, וחסך עבורו אלף זהובים. קרא האב לאדם זק
לאחד מאוהביו ובקשו להיות אפוטרופוס לבנו לגדלו ולהשגיח על רכושו 
ולהיות מאוכלי שלחנו. וכן היה, לאחר שהאב נפטר לבית עולמו, לקח 
אותו ידיד את בנו ומינה אותו להיות פקיד בבית מסחרו, ופסק לו שכר 

עברו כמה שנים שמע הנער כי יש לו אצל בעל הבית קצוב לשנה.לאחר ש
שלו אלף זהובים בירושה שנשארה לו מאביו, ואמר בלבו למה לי להתייגע 
ולסמוך על שלחן אחרים? ניגש אליו הנער ואמר לו: תן לי את כספי 
ואתפרנס משלי בלי יגיעה. אמר לו בעל הבית: אם רצונך לקחת תוכל 

ור לך את המעות ולא תקח עתה לקחת, אבל אם תשמע לעצתי, שמ
מאומה, כי המעות יתבזבזו לך ותשאר ריק מכל וכל, לכן עדיף יותר 
שתתייגע באיזה עסק ומזה תאכל ותשבע, וכספך יהיה שמור אצלי כפי 
שהיה שמור עד היום, ובבוא העת יהיה לך את הכסף להשתמש בו לצרכי 

ים הפקידו אצל נישואין וקניית דירה וכדומה.והנמשל, אבותינו הקדוש
הקדוש ברוך הוא את זכותם שתהיה שמורה בעד בניהם אחריהם, ואם 
הוא יתברך יתן לנו את הירושה מיד, הלא נאכל אותה פרוטה פרוטה עד 
אשר תתום זכות אבות, לכן אמר ״והיה עקב תשמעון את המשפטים 
האלה״, ותתייגעו בעבודה, אז יהיה הריוח שלכם ״ושמר ה׳ אלקיך לך 

רית ואת החסד אשר נשבע את הב
 לאבותיך״(אהל יעקב).

 
רּוְך  ָך:מה הקשר ּבָ ים לֹא ִיְהֶיה ְבָך ָעָקר ַוֲעָקָרה ּוִבְבֶהְמּתֶ ל ָהַעּמִ ְהֶיה ִמּכָ ּתִ

רּוְך הדבר יובן על פי מאמר המדרש,  -–והיחס בין שתי הברכות הללו? ּבָ
העולם שהסיבה לכך שהיתה רבקה עקרה,היא: כדי שלא יאמרו אומות 

שברכת לבן "אחותינו את היי לאלפי רבבה" עשתה פירות ובגלל הברכה 
הזאת נתברכה בבנים. ולכן אומר הכתוב: "ברוך תהיה מכל העמים" כל 
העמים יברכו אותך, אך, אף על פי כן תתברך בבנים, "לא 

 יהיה בך עקר ועקרה (בינה לעתים)
 

י  ים ַהּגֹוִים הָ ּכִ ְלָבְבָך ַרּבִ ם: לֹא ֹתאַמר ּבִ י ֵאיָכה אּוַכל ְלהֹוִריׁשָ ּנִ ה ִמּמֶ ֵאּלֶ
י  ִתיָרא ֵמֶהם כאשר "תאמר בלבבך רבים הגוים האלה ממני, איכה אוכל ּכִ

להורישם", ולא תסמוך ותבטח בכוחך, אז באמת "לא תירא מהם". כי 
כאשר תדע בנפשך שאין לך שום עצה מבלעדי עזרת ה', בודאי 

 וש ולהתיירא מהם כלל.(השל״ה) תנצח את אויביך ואין לך לחש
 

ם  ָעֶריָך: ְלַמַען ִיְרּבּו ְיֵמיֶכם . הגאון מהרי"ל ּוְכַתְבּתָ יֶתָך ּוִבׁשְ ַעל ְמזּוזֹות ּבֵ
ם  דיסקין זצ"ל, שהיה מייסד "בית היתומים" הקרוי על שמו עד ּוְכַתְבּתָ

היום, זימן אליו פעם כמה מסופרי הסת"ם שהיו בירושלים, והטיל עליהם 
לעבור מבית לבית, ולבדוק את כשרות המזוזות בבתים, ואת שכרם ציוה 
לתת להם מקופת בית היתומים.מקורביו שאלוהו, מדוע קבע שכרם מקופת 

מה גם שהקופה דלה וחסרת אמצעים?השיב להם הרב: בית היתומים, ו
נאמר בתורה "וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך", ומיד בפסוק שלאחריו 
מבטיחה התורה "למען ירבו ימיכם". שכרה של מצוה זו היא איפוא 
אריכות ימים. ובכן, כדאי ומשתלם לקופת בית היתומים לסייע לקיום 

מאריכים ימים, ויהיו פחות מצוה זו, למען יהיו בעלי הבתים 
 יתומים במוסדנו

 

מרי תמוסרהשקפהמ הג ה

 לצלם ולהפיץ לזיכוי הרביםאפשר 

        

        

עקבדבס"
 471גליון מספר           
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לרפואת דוד בן 
 שושנה הי"ו
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 מזוזה לקבוע ורוצה בתשובה שחזרה לו וסיפרה לרב אשה באה שפעם מסופר
 שנעשה  לבעלה שתאמר הרב לה הציעה, מסכים לא והבעל, הבית לפתח
 זו"לפשרה" הסכים הבעל ואכן... הדלת של אחד בצד רק מזוזה לשים - פשרה

 

 
 בנמרא שמובא כמו) רפואה( אסותא או חיים לו אומרים מתעטש כשאחד הטעם
 כתוב אסותא לו לומר שרגילים המתעטש לאדם: רש״י ופי׳.  נ׳׳ג דף ברכות
 לא וארץ שמים שנבראו מיום::לשונו וזה ב"נ פרק אליעזר רבי פרקי בספר
 יוצאת נשמתו והיה עוטש היה בשוק או בדרך היה אם אלא חולה אדם היה

 העולמים כל ריבון לפניו ואמר רחמים זאת על וביקש יעקב שבא עד מנחיריו
 שנאמר ה"הקב לו ונעתר ביתי ובני בני את שאצוה עד ממני נפשי את תקח אל
 כל הדברים ושמעו" חולה אביך הנה ליוסף ויאמר האלה הדברים אחר ויהי"

 חייב לפיכך וארץ שמים שנבראו מיום כמותו היה שלא ותמהו  הארץ מלכי
 עשיטותיו" שנאמר לאור לחיים הזה המות שנהפך חיים בעטישתו לומר אדם
ע׳׳ש  נ׳ שער רבה אליהו חופת חכמה בראשית הובא וכן": אור תהל

 )מאיר ליקוטי(
 
 
 

 האיש זה הלא"? בנביאים שאול םגה" ויאמרו, עלי יתלחשו כי ידעתי הנה
 ותורתו, שנים ו"מט יותר ולייפציג לפרנקפורט ארץ מסוחרי שהיה בו ידענו
 לא מצויה שאינה -" היא לים מעבר לא" העידה והתורה? נעשית אימת

 עושר לקבץ היה לא למרחקים נסיעתי כי, אחי לך דע; בסחרנים ולא בתגרנים
 לימוד כי, אחי לך ודע. ביתי בני לפרנס רק, הכל אדון עלי יעיד - חלילה
 אין שאם האשה על ל"חז שאמרו וכמו, ותולדותיו הנפש פעולת היא התורה
 להנשא דעתה ואם. עוד תלד לא - בעל בלא שנים עשר וישבה להינשא דעתה
 הלידה כח נשאר אף על פי כן – בעל בלא הרבה שנים שישבה אף, לאיש

 ומתייאש התורה את יעזוב אם. הישראלי האיש כך.תלד וכשתנשא, בנפשה
 אבל. הלידה כח עוד בנפשו נשאר ולא ממנו מתרחקת התורה גם אז, ממנה
 חס- בה ולדבוק ללמוד לו אפשר אי אונס מחמת רק, לעזבה דעתו אין אם

 ונשאר, אליו עוד להנשא ומצפה באלמנותה שתשב רק, ממנו שתתרחק ושלום
 אף, סוחר והייתי למרחקים שנסעתי הגם: עצמי על אני אומר כך. בנפש הכח

 או פירוש בהרהור, התורה על דעתי לדרך בנסיעתי כי. לי עמדה חכמתי
 בעצמי וקיימתי', א כלל" אדם חיי"ב שכתבתי עשה מצוות בשש ובפרט, קושיא

 )לספרו בהקדמתו' אדם חכמת'ה.( ותצרך אהבה ותשמרך, תעזבה אל

 
 
 

 איך יתכן אם בא בשעה שהש״ץ אומר "ברכו" לא יאמר ברכו עמו? שאלה:

בתפלת ערבית של שבת והחזן אומר ברכו והוא לא התפלל תפלת  תשובה:
המנחה לא יאמר ברכו של שבת, כיון שאם יאמר ברכו של שבת אינו יכול 

 (ספר החידות)להתפלל תפלת המנחה.. 
 

בתשחזרהלווסיפרהלרבאשהאה
הרבלההציעהמסכיםלאבעל שתע

הואכן... הדלתשלאחדבצדרק

רפו(אסותאאוחייםלואומריםטש
שרגיליםהמתעטשלאדם:רש״יי׳

הרבלההציעה,מסכיםלאל

בשאולםגה"ויאמרו, עליתלחשו
ולייפציגלפרנקפורטארץמסוחרי

לל

     

תורהשלבדרכהורעיונותמחשבהנצנוציפתגמים

ֵמי ְתּגָ  ְיָתאאֹורַ  ִמִּפְתָּגֵמיִמּפִ

ְמעּו יֶצֶדקרְֹדֵפיֵאַליׁשִ יטּו' דְמַבְקׁשֵ םצּורֶאלַהּבִ ְבּתֶ , היהודיהעם: ֻחּצַ
 להתחמק המנסים ממנו חלקים יש שלפעמים והגם, הוא סגולה עם

 רבים במקרים, ראשם מעל הנוצץ הכתר את ולהשיל זו מהגדרה
 שלפני, סיפר אחד יהודי. מרצונם שלא או מרצונם, אליו חוזרים הם

 כל שכמעט ישראל בארץ בישוב התגורר הוא שנים ליובל קרוב
 יכנסו לא שמכוניות כך על הקפידו אף. שבת שומרי היו תושביו
, אחת בשבת, והנה. ליציאתה ועד השבת מכניסת הישוב בשערי
 היהודי סיפר. ונרגש נסער וכולו הכנסת לבית התושבים אחד נכנס

 אלה ברגעים מתנהלת, לישוב מאוד סמוכים שהיו, הרכבת שבפסי
 השבת מחילול הזדעזעו המתפללים. המסילה לתיקון עבודה

 ציבורי גוף ידי על ובפרט, מגוריהם מקום בקרבת שנעשה בפרהסיה
 את לעצור כדי, הרכבת מסילת אל - חדא בצוותא - כולם ויצאו, 

 אפשרה ולא הפסים על עמדה המתפללים קבוצת. העבודות
 חילול על גדול בקול מחו מקצתם.  העבודה את לבצע לפועלים
 המתפללים. העבודות המשך את בגופם מנעו ומקצתם, השבת
 את להפסיק ממנו ותבעו במקום שהיה העבודה מנהל אל ניגשו

 לשבת רוצה הייתי אני שגם", המנהל השיב, "לי האמינו. העבודה
 להוראות כפוף ואני אעשה מה אבל, ובמנוחה בשקט בביתי כעת

 אשחרר,העבודות את להפסיק אישור לי תביאו אם, עליהממונים
 במקום השתררה לרגע"! הביתה ואלך הפועלים כל את זה ברגע
,  ורזה קומה נמוך יהודי הקבוצה מתוך יצא לפתע. קלה מבוכה
 משמיע אינו כלל שבדרך,  השקטים המתפללים כאחד ידועשהיה
 התקדם הוא.  ציבורי עניין או ויכוח בשום הכנסת בבית קולו את

": בזעקה האיש אל ופנה שרוולו את הפשיל, העבודה מנהל לעבר
 הפשיל שהאיש בטוחים היו הנוכחים"? ממתין אתה אישור לאיזה
 כהוגן ולהכותו העבודה מנהל על ידיו את להרים כדישרוולו את
 המשיך הנמוך היהודי אבל. השבת מנוחת את להפריע שהעז על

 בתורה ונצטווינו יהודים שאנחנו לכך לאישור זקוק אתה האם:וצעק
 לך המוכיח מספר חקוק זרועי על כאן, לך הנה? השבת שמירת על

. באושויץ זרועי על נחקק זה מספר! עדים כאלף, יהודים שאנחנו
"..? שבת לחלל לנו שאסור למסקנה להגיע כדי לך מספיק לא זה האם

, יהודים שאנחנו כתוב כאן הנה,  ראה": הוסיף הפצוע ליבו ומנהמת
 הופתעו במקום שהיו האנשים"! שבת לשמור צריכים ויהודים
 עוד כולם את זעזע כך אחר שקרה מה אבל, המתפלל דברי למשמע

 שכזו לתגובה המתין לא שאולי, הנמוך המתפלל את גם, יותר
 בכוחו היה לא. דום ונאלם כסיד החוויר המנהל. העבודה ממנהל
 הוא גם.. נסער בבכי ופרץ התעשת דקה לאחר. מפיו הגה להוציא
 על חקוק שהיה המספר את הנוכחים בפני והציג שרוולו את הפשיל
, הנמוך היהודי על העבודה מנהל התנפל ספונטנית בתגובה! זרועו
 אני! קדוש עם לאותו אחים! אנחנו אחים: "לו ואמר ונישקו חיבקו
 אישור בלי או עם, שבת שומר אני והלאה מהיום, לך מבטיח

 כמה לאחר!, ה"הקב רק מעתה יהיה היחיד הממונה. עלי מהממונים
  הביתה הלכו כולם. המסילה על אחד פועל אף היה לא דקות

 .)לשבח עלינו(

 

בהקאדםחכמתה.( ותצרךאהבה

אם בא בשעה שהש״ץ אומר "ברכו"

ערבית של שבת והחזן אומר ברכו וה
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 נוריאל בן זרובבלי חזקיה רבי ש"ע  "חזקיה דרכי"  ח"וגמ ערב כולל י"ע ל"יו

 050-4120812:ותרומות לפרטים ם-י 5711 .ד.ת             ל"זצ ואסתר

  העלון בהפצת לסייע אפשר
  ניתן ,עותקים 7000-ב המודפס
 100[ ש''רפו או נ''לע להקדיש

 400 בסך אברך בהחזקת וכן ,]₪
 פעמי בחד גם אפשר ,לחודש  ₪

           0504120812 

 גליון
336 

 ל"ז ומיכל אליהו     בן ומאיר   ,ואסתר נוריאל בן זרובבלי חזקיה רבי נ"לע
 

ל"זומיכלאליהו     בןומאיר   ,ואסתרנוריאלבןזרובבליחזקיהרבינ"לע

 מים אחרונים וליפסטיק קודש לשבת סיפור
  
 

 .מכתב
 .לוי קובי 'ר שלום
  ,נכדים 30 לכמעט וסבתא ,שיחיו ילדים 11-ל אם ,55 בת אני

 ילדיי את .הממשלה ממשרדי באחד מלאה במשרה עובדת
  עד גיליתי השבוע .עולם בבורא תמימה לאמונה לחנך השתדלתי

 .לך לספר רציתי כך ועל ,בחינוכם הצלחתי השם בחסדי כמה
  בעיות פסקו לא לידתם ומרגע ,תאומים לי נולדו שנה 17 לפני

 .ולשניהם – באוזניים
  בצורת לפעמים ,מים נזלו שניהם של מהאוזניים .רב היה הקושי
  ללא צרחו והם ,נוראים היו והכאבים ,מים סתם לפעמים ,דלקת

 .הפסקה
  "חולים ביקור" החולים לבית נוסעים עצמנו את מצאנו ואני בעלי
 .אחיו עם כך-ואחר זה עם פעם ,ליומיים אחת

 כדי האוזן פנים דיקור כלומר ,סטנדרטי טיפול מקבלים ,מגיעים
  מותשים הביתה וחוזרים ,החוצה ייצאו הדלקת או שהמים
 .לגמרי
 .... ובכלל הצרחות ,הבכיות ,בלילות הקושי את לשער נקל
 .נגמר לא וזה

  מניתוח מנוס יהיה שלא אמרו כאשר ,הרופאים לעשות הגדילו
 .שנה לגיל לכשיגיעו – לשניהם כפתורים
  אוכל מה חשבתי .כרגיל מותשת ,הביתה הימים באחד הגעתי
  אין ,בעולם מחלות סתם שאין הבנתי .בריאותם למען לעשות
  עלי חובה .נפש חשבון לעשות צריך .לחינם שבאים יסורים
 .השמים מן לי מרמזים מה למצוא

 .והחלטתי
  ."אחרונים מים" מצוותעל להקפיד עצמי על לקבל החלטתי

  כמו ,מדוקדק באופן לקיים השתדלתי המצוות רוב את כי ?מדוע
 והיה ',וכו מזון ברכת ישראל שמע ,השחר ברכות ,ידיים נטילת
  עד .שצריך כמו ,"אחרונים מים" מצוות את לקבל שעלי לי ברור
 .למה מושג לי אין .זו מצווה קיימתי לא אז

 .ועשיתי אמרתי
  אחרי אחרונים מים נטלתי בפועל שבה הראשונה בפעם

  של קבלה עצמי על קיבלתי שבעצם לתודעה הגעתי ,הסעודה
  קשורה שלי התאומים של הבעיה כאשר – במים הקשורה מצווה
 !מהאוזניים להם שנוזלים המים .במים
 .מצווה של מים לעומת ,מחלה של מים
 ידוע .הקדושה תורתו פי על בריותיו את המנהיג ,לעולם בורא יש
  כנגד ואף ,האדם בגוף מסויים איבר כנגד היא מצווה כל כי

 .רוחניים מאיברים מורכבת היא שאף ,הנשמה
  !לגמרי התאומים מאוזני הדלקות נעלמו קצר זמן בתוך .יאמן לא

  ובחסדי .ניתוח בשום צורך היה שלא כך על לדבר שלא !לגמרי
  לא .באוזניים דלקות להם היו ולא אין ,שנה 17 אחרי ,השם

 .אחרונים מים ...בזכות והכל .ניתוחים לא ,תרופות
 

 שהצלחתי תמימה אמונה ועל ,הילדים לחינוך מגיעה אני מכאן
 

 .בהם להחדיר
  שבת בשולחן אזי – שמים במתנת לפעם מפעם זוכה שאני לאחר
  והכלות החתנים ,הנשואים את ,שבבית הילדים את משתפת אני
 אצלנו שעוברת אכזבה ואפילו ,הצלחה ,מתנה אין .בעלי את וגם

 .השם יד את לחוש מבלי
  'אחרונים מים' מצוות של הקבלה על להם סיפרתי רבות פעמים

 .נושעו בני וגם ,נושעתי שבזכותה
 .כמובן ומפנימים קולטים הילדים

  .נכד לי נולד כחודש לפני
  עצמה היא .היסטרי באופן ובוכה בתי אלי מתקשרת ,הברית אחרי
  מוגלות התגלו הנולד הרך של בפניו לדבריה .קטנים לשישה אם

 אפשר אי" ,מכוער באדום פניואת שצובעות דלקות ,נוראיות
  מקלחות לו עושה אני .הילד על רחמנות" .אמרה "עליו להסתכל

   ."עובר לא וזה
  ,תחלוף אם יודע שמי מסויימת זיהומית מחלה איבחנו הרופאים

  התינוק ."לעשות מה ואין זמן ייקח זה" אבל ,שתחלוף יתכן כי אם
 .נקרע הלב .נורא נראה באמת
  שהיא מסתבר אבל ,מסוימת משחה לה הציע בביתה שביקר רופא
 .התינוק של לפניו יעילה לא הייתה
 אי .איתה יחד ,הסבתא ואני ,ודאגה התייסרה שלי הבת ,בקיצור
 שנולד ,הזה המתוק האומלל של פניו על להסתכל היה אפשר
 ...מושיע ואין ,ואדומות לדלקתיות פניו הפכו ופתאום יפהפה
  חייבת את ,אמא" :מאושר צורחת ,בתי אלי מתקשרת אחד ערב

  .סובל הילד ,עצמי על אקבל מה וחשבתי ישבתי אתמול .לשמוע
 לעמוד תוכל שלא חששה היא( מהיום שנה שבמשך החלטתי
  ,השפתיים על אדום ליפסטיק אמרח לא )לכך מעבר בקבלה
   כמעט הכל עכשיו אבל ,נורמלית לא הטבה הייתה כבר והבוקר

 "!ם-ל-ע-נ
 שבתי כך על ,להשם ובהודיה באושר מהול הלם .בהלם הייתי

 ועל ,חלפה החריפה שהדלקת כך על הודיה ,מאמינה בת מאמינה
 .מאושרת להיות חזרה שבתי
 על שהאודם חשבה לא שבתי ,מכל יותר אותי שהפתיע מה

 שבפניו החריף המוגלתי לאודם שמיימית "קונטרה" הוא השפתיים
  לא אך ,צנוע לא הוא מדי אדום שליפסטיק הבינה היא .התינוק של
 בפני דלקתי אודם מוחקת השפתיים על אודם מחיקת ,מכך יותר

 !התינוק
  ,לשפתיים שקוף אודם לעצמה וקנתה ,בדיבורה עמדה כמובן בתי
 .בולט לא

 לקבל המחשבה את במתנה לנו נותן שאלוקים לדעת נפלא כמה
  את לעצמנו בוחרות אנו וכביכול ,טובה הנהגה או מצווה עצמנו על

 עד מבינות אנו ,אותה מקבלות שאנו לאחר ורק ,המסוימת הקבלה
 .התרופה בדיוק היא היא קבלה אותה כמה
  שמיימית מתנה היא ,טובה קבלה לקבל המחשבה אפילו ,כן

   .האצילות מעולם
 ?לוי אדון חושב אתה מה
  .צ
 )2 הסיפורים אלבום(
 

 

 ד"בס

  ,היקר הקוראים לציבור פונים אנחנו
  החזקת להמשך ויכולת כח לנו תנו אנא
 ."חזקיה דרכי" והעלון ח"הגמ 'כולל'ה

קודש יהיו שההכנסות משתדלים אנו
  ,מזכירות הוצאות לנו ואין הללו למטרות

 לפרשת השבוע גליונות" לדעת"ניתן למצוא מידי שבוע את העלון באתר  !עליון מפי תבורכו .'וכדו נקיון



 המשך סיפור לשבת קודש

 הצניעות שהצילה
  באה הייתה ,רותי – הבחורה ,בבנק שעבדה בחורה על מסופר
  תשומת את העיר פעם הפקידים אחד .שרוולים ללא בבנק לעבודה

  קליינטים למשוך כדי פרסומות הזמן כל מפרסם שהבנק לכך ליבה
  ללא אותה רואים והם דתיים לקוחות באים כאשר אולם ,לבנק

  אני" ,וחבל אחר בנק להם מחפשים והם .אותם דוחה זה שרוולים
 ."שרוולים עם בגד ללבוש" ,אמר כך ,"לך מציע
  שאתה פתאום מה" ,קצף בשצף אותו ותקפה התרגזה זו רותי

 כל דמוקרטית מדינה זו כאן ,רוצה שאני מה ללבוש בזכותי מתערב
 ."...להתערב תפסיק אתה ,רוצה שהוא מה עושה אחד

  לעצמה רותי חשבה מכן לאחר אך .והלך הנזיפה את קיבל הבחור
 כי קליינטים הרבה שיבואו כדאי שבאמת להחלטה והגיעה כך על
  זה שלה הבגדים מעל קט'ז ללבוש ואילו ,בדרגה עולה עובד כל אז
  קטים'ז כמה לעצמה וקנתה מעשה עשתה לכן ,נורא כך כל לא

 .לעבודה יום יום הופיעה ובהם
  עובדת שהייתה חברתה של חתונה התקיימה חדשים שלושה אחר
  והיה המעגל במרכז הכלה עם רקדה ,שם הייתה היא .יחד איתה

  קט'הז את להסיר רצתה לכן ,הזיעה ממש .מאד חם .חם לה
 שכבר חשבה היא ,לה נתן לא פנימי משהו אולם ,בלי ולרקוד
  פתאום ומה וטוב לה נוח וזה קט'בז הולכת היא חדשים שלושה
  סביב וכולן .חם ממש לה היה אולם ,הורידה לא לכן ,כעת שתוריד
 כך ?חבל אופן בכל אבל ?תוריד כן אולי שרוולים בלי רוקדות

 .לעשות מה להחליט יכלה ולא ורקדה הסתובבה
  אצא לעצמה חשבה ,מרפסת שיש עינה מזוית ראתה פתאום

  עזבה .חם לי יהיה לא כך קצת ואתאוורר אוויר אשאף למפרסת
  ,המרפסת לפתח הגיעה אך ,המרפסת לכיוון ויצאה המעגל את

  ,קשה פגועים אנשים של צעקות .חושך !!!בום ,נוראי רעש נשמע
  באמצע שקרס "וורסאי" החתונות אולם זה היה .נוראות מבוהלים
 .החתונה

  רועדת כשהיא ושלימה בריאה המרפסת מפתן על שם ניצבה היא
  .הצניעות בזכות ,השרוולים בזכות "!אותי הצלת ,אלוקים 'ה" .כולה
  אהיה וגרביים חצאיות אלבש גם ,צנועה אשאר תמיד אני ,זה זהו

 בשידורי סיפרה גם וכך ,קיימה וכך ,הבטיחה כך !"לגמרי דתית
 .אותה ראיינו אשר התקשורת

 ."חיי את הצלת" פתק לפקיד בדלפק השאירה היא למחרת
 ."אחד אף הצלתי לא" :לה אמר

  לובשת הייתי לא לו קורה היה מה יודעה לא אני .כן" :לו אמרה
 "?נמצאת עכשיו הייתה איפה בגללך וזה קט'ז
 )והשליחות האתגר(

 !כיסוי הראש שלה הציל אותי
  מודרנית אשה ,ריבי בשם אשה הייתה באמריקה :עניין באותו
  בבית שגם אף( .לא בבית בחוץ רק ראש כיסוי לבשה היא ,קצת
 כך אולם,ראשה שערות ביתה קורות יראו שלא ראש כיסוי צריך
  הדלת ופתאום ,שלה האחורית למפרסת יצאה אחד יום )נהגה היא

  הפלא למרבה ,לדירה חזרה להיכנס יכלה שלא כך עליה נטרקה
 לעבודה לבעלה התקשרה היא ומיד ,אצלה היה שלה הפלאפון
 ,לב שמתי לא ,עלי נטרקה הדלת ,במרפסת נתקעתי" :לו וסיפרה

 

,  תפתח את דלת הדירה,בא בבקשה. אינני יכולה להיכנס לדירה
 ".תפתח את דלת המרפסת ותחלץ אותי

  באמצע כעת אעזוב שאני !?אומרת את מה" :ונדהם שמע הבעל
  באמצע לעזוב כזה דבר שמע מי !?לבית ואחזור העבודה

 .שאלה ,"?אעשה מה אז" ."?היום
  ,לרחוב ומהחדר ,לחדר מהמרפסת תקפצי ,תעשי מה לך אגיד"

  החבאתי שם ,הראשית מהדלת תבואי ואז הבית את תקיפי
 ."וזהו תפתחי תיקחי ,לשטיח מתחת בשקע מפתח

  אינני .ראש כיסוי לי אין !יתכן לא !לא",הסכימה לא ריבי אך
 ."לרחוב ככה לצאת יכולה
  ראשך את תכסי !מהשטויות תפסיקי !את גם אוף" :כעס הוא אך

 ."...יראה לא אחד אף .מהר מהר תרוצי וככה בידיים
  עד אשתה ולא אוכל לא .כאן אשאר אני ,אצא לא ,לא" :היא אך

  ,העבודה את סגר ,אשתו על ריחם הבעל ."אותי לשחרר שתבוא
 .אותה ושחרר המרפסת ודלת הדירה דלת את ופתח לביתו בא
 "...ו ...ו נודניקיות ,שכחניות כמה ,הנשים אתן ,אוף" :עליה כעס
 היה הכל !עבודה אין !יכול איננו ...ש ראה לעבודה כשחזר אך

 רצים אנשים ,אימים צרחות ,מתעופפים ניירות ,עשן ,רעש
 .גדולה פאניקה ,ובורחים

 הוא המגדלים קרסו וכאשר .התאומים בבנייני במשרד עבד הוא
 ריבי אומרת ,"שלי הכיסוי בזכות" .אשתו את לשחרר בבית היה

 הולם כיסוי אשים מעכשיו ,ראש הכיסוי בזכות" ,בהתרגשות
 ."בשינה כמובן וגם וברחוב בבית
 לרחוב ליציאה רק ללובשו היציאה דלת ליד שעמד הברט כיסוי
   !לנס זכר לוויטרינה כבוד אחר הוכנס

 )והשליחות האתגר ספר(

 מלמעלה הכל את שמכוון זה הוא ה"הקב הרי ,יקרה ישראל בת
  הרבה לא עוד( להתרחש שעתידה מלחמה אותה את גם ובודאי

 .מאחוריה שעומד זה ,הוא ורק הוא ,)זמן
 על לשמור מאמצים עושה שלו שהבת רואה ה"כשהקב
 כך כל והיא הצניעות על נפשה את מוסרת שלו שהבת ,צניעותה
  מן יהיה וכי ,ירוד וכה פרוץ כה שהדור פי על אף משתדלת

  או טיל ושאף רע פגע שום לה יקרה שלא לשומרה בידו הנמנע
  וכי ,שלה לכיוון בכלל יתקרבו לא שמזיקאחר דבר כל או מחבל

 !?..לו קשה זה !?בשבילו בעיה זה
 את שעושה הבת זו ,שלי הבת זו" :ואומר מכריז ה"הקב
 !!!"שיהיה מי יהיה ,בה לפגוע אחד לאף אתן לא ואני רצוני
  כבר ממש העולם ,זמן כבר נשאר שלא דעי ,יקרה ישראל בת

  כבר נמצאים אנו ,להתגלות מחכה רגע כל המשיח ,לקצו מגיע
 !ענק בצעדי אלינו מתקרבת פשוט היא הגאולה של בפתחה
  אומרת שם א"המהרש ופירוש ז"צ דף סנהדריןמסכת הגמרא

  מציאה משיח :והם ,הדעת בהיסח באים דברים ששלושה
 ?בזה לנו לומר הקדושה הגמרא כוונת מהלהבין וצריך .ועקרב
 יהיו המשיח ביאת שבזמן :מזעזע א"המהרש כך על משיב
  חטא מכל נקיים להיות מועד בעוד עצמם את שיכינו אנשים
  ,הכנה כל ללא הדעת בהיסח פתאום משיח וכשיבוא ,ועוון

  שאדם מציאה כמו המשיח יהיה ,א"המהרש אומר ,אלו לאנשים
  יהיו לצערינו מאידך אך .מאוד בה שמח שהוא ברחוב מוצא

 השם רצון כפי הם אם לבדוק מבלי במעשיהם שימשיכו אנשים
 שהוא כעקרב אצלם המשיח יהיה אלו לאנשים ,ההלכה וכפי
 !!!...וממית עוקץ

 )נשא, אמונה שלימה(
 
 

בן   מארלימיכאל , רוניהזהבה בת רחל דן בן , סביחהדליה בת , שמעון בן עליזה: ש''לרפו
יהודה שלום בן תהילה שרה  , נרקיס בת דליה, חיה עדי מרים בת שולמית רחל, אסתר

 .מרסלה
אריה יהודה  , משפחת לוי: להצלחה פרנסה ובריאות, כל הישועות ליחזקאל מאיר בן שפיקה

 ש''ברהוג ש''בעילולהצלחת התורם . עבדלשלום בן , צביקה בן גאולה, בן חנה מלכה
אלכסנדר בן  , אורלי בת ילנה. בני תהילה, יהושע, שלמה, ישראל: לחזרה בתשובה

 .חיה
 036766049: טל 22:30 - 21:00: ה-א: שדכנית

  22:45 - 22:00בשעה ' ד', ג', בימים א" חסדי דוד"שידוכי 
052-7179846 

 ניתן לפרסם ספרים בתוכנת אוצר החכמה ועוד 

  ,שלום בת שרה ,חוה בת שושנה ,יצחק בן שלמה ,שושנה בת זילפה זהבה ,מילה'גבת מרגלית לרפואת להתפלל נא
 לזווג .שושנה בת לטליה הגון ולזווג להצלחה .לוי משפחת להצלחת .מזל בת ומרים אסתר בן בנימין ,מרים בת שושנה
  ,יפה בן יצחק ,מילה'ג יפה בת כהן יעל הרבנית התורה חכמי נשיא אשת נ"לע העלון .פורטונה מזל בן מיכאל לישי הגון
 .שגי ניצה בן עידו נחמן ואסי פנינה בן שאנן ,מרסדס בת ומרים ויחזקאל שמחה בת חנה ,אירן בת סוזן אליס ,מזל בן אליהו

בהמלצת  ) בחינם(מוהל מוסמך לשם שמים 
 א''ש מחפוד שליט''הגר

0775446726 
גילה  '' חמויי''בבית הכנסת  !בשעה טובה

לשמחות  אולם מפואר הושלם ' א
',  ואירועים שבתות חתן בריתות וכו

 :שמואל, לפרטים, כמאה מקומות ישיבה
0502100123 

-------------------------------------- 

,  ל''נ סעיד חיים בן מונירה ז''העלון לע
 ל''מרדכי בן אמלי ז

ורויטל בת  , שלמה בן שרה חיה' להצלחת ר
 ניסן מוריס בן אשרס וכל משפחתם, צוהלה

ה  ''ורגיה זצוקללה'ג רבנו עובדיה יוסף בן ג''ע רשכבה''נ מרן ג''לע
 ל''הרב יעקב יוסף בן מרגלית זצוק

  .עזיזה בן נעים ,צבי בת דבורה ,דב יששכר בן שבתאי נ''לע וכן
  צלח ,רחל בת נורי ציפורה ,רביבו סעדה בן משה .דבורה בן אליהו

  בן יאיר ,שרה בת מיכל ,מנחם הרב בן משה הרב .מועלם שמחה בן
  ,סמדר בן שי משה ,שמחה בן משה ,והר'ג בת אילוז פרחה צביה
  פריחה פאני ,צביה בן יאיר ,סולטנה בן דוד יצחק ,חנה בן שמעון

  בן הרב ,מרים בן דניאל ,הלן בן מאיר ,טליה בן רותם .מסעודה בת
  ובנימין ריחנה בת צדיקה ,גהר בת כוכב ,מזל בת דליה ,חנה בן ציון
 ריחנה בן

תפילת רבים לא חוזרת   
 : ריקם

נא להתפלל על זוגות שלא  
זכו לזרע של קיימא כעשרים  

יחזקאל בן מהין  : שנה
, ט בת שרהַכְרְּכמיורעייתו 

,  מנשה בן טובה ורעייתו
יצחק  , הרצל בן כתון ורעייתו

בן תמר ורעייתו דוד בן 
שושנה כמסנה ודליה שרה  

 .בת שפיקה
ד ירון מנשה בן פנינה ורעייתו

 ד"בס
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