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

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

 הכל, את לעקור במחשבתו ביקש שלבן אבי" אובד "ארמי אומר הוא כאן והנה
 גוונא בכהאי כן ואם. לבבו את ובחן מחשבתו, את יודע שהיה מידו, הצילנו' וה

 הלא וקשה רם בקול ואמרת וענית י"רש שפירש הוא וזה. רם בקול לומר רשאי
 להגביה מותר הכי משום אבי אובד ארמי אמר לזה בתפלתו קולו להגביה אסור
 (חנוכת התורה)      קולו.את

 (כו, יג) שכחתי ולא ממצותיך עברתי לא

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

ה אינם זהירים בהפרשת תרומות ומעשרות, ואכן תיקנו את וענה להם שכנרא
 דרכם ונפסק המכה.

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

 כמו שנדרש. ולכן "ולא שכחתי" כי הרי לא הגיעו אלי העכברים...

 (מפרשים)

 (כו, טו) השקיפה ממעון קדשיך

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

  גשמיכם? ונתתי של הברכה דוקא י"רש

 שפוסקים צדקה, וןובמסכת תענית "בע ל"חז שאמרו מה פי על לומר ואפשר
 צויתני" אשר ככל "עשיתי אמר כאשר לכן, נעצרים", גשמים נותנים, ואינם

 מבקשים לכן גשמים, עצירת של הסיבה סרה כן אם עניים, מתנת מצות שקיימתי
 הגרשוני) (ילקוט   בעתם. גשמיכם ונתתי שהבטיח מה ה"הקב שיעשה

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

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

  מקום? של רצונו עוסקת בעושין כל הפרשה

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

 הרוב פי על מוכרח ב"עוה בעניני למעלה שהוא מי ולכן בחייו בעוה"ז, עולמו יאכל
 וכדברי חז"ל משכרו, קצת יקופח שלא כדי ז,"עוה בעניני במעלה לו יהיה שלא

  ליכא", עלמא יבהא מצוה (קידושין לט, ב) "שכר

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

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

 ז,"עוה בענייני אפילו כלל למטה תהיה ולא ענייניך, בכל למעלה רק והיית שהבטיח
 יהיה ולכן ממשיך הכתוב ואומר שאם תשאל איך יתכן שיקבל שכר בעוה"ז, זה

  עתיד, שעדיין לא עשית את המצווה. לשון תשמע" "כי

 שמר" "ואביו מלשון לשמור" היום מצווך אנכי "אשר שסיים מה בזה ומדוקדק
 יותר שכרו נתרבה ובזה ואקיימנה, לידי זו מצוה תבוא מתי תמיד האדם שימתין

  שלחנות.' לב ויזכה ז"עוה טוב לכל ההוא השכר המעט ויספיק העתיד על
 (עפ"י ערבי נחל)     

 ארור מכה רעהו בסתר (כז, כד).

 ביאר רש"י: "על לשון הרע הוא אומר"

ידוע הסיפור על הגאון מוילנא זצ"ל, מהתקופה בה ערך גלות, שפעם נסע עם 
בעל עגלה גוי, והחמור, בהנהגת בעליו, נכנס לשדה פרטי שבצד הדרך ואכל 

את בעל השדה מתקרב נמלט והתחבא מהתבואה שבה. הגוי, שראה לפתע 
 תיו,את מכובו הפליא ניגש אל הגאון שישב בעגלה ובעל השדה  בסביבת מקום, 

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

הרי הדברים מבהילים! כל תורתו העצומה של הגאון מוילנא לא היתה מצילה 
אותו מדינה של גיהנום אם רק היה אומר שלוש מילים: "זה לא אני"! ובסך הכל 

סיבה טובה לומר זאת בכדי להינצל ממכותיו של בעל השדה, ומה גם לגאון היתה 
 שמדובר על גוי.

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

   (יחי ראובן)       נוראות!

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

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

כ'.  –פ'. אחרי הי'  –וביאר שזה מרומז בפסוק שתחת האותיות "עין" אחרי הע' 
שנרמז בזה  בספה"ק "אגרא דכלה",ס'. אותיות כסף. כעין זה כתב כאן  –ואחרי הנ' 

האותיות שאחרי  –שלא קיימו עונג שבת כמו שצריך, ונרמז בפסוק תחת אשר 
  ש'. אותיות שבת. –ת'. ואחרי ר'  –ב'. אחרי הש'  –"אשר" אחרי הא' 

 (אגרא דכלה)     

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

  מח) (כח, באניות מצרים' ה והשיבך
 "? באניות" ההדגשה הגר"ח קנייבסקי שליט"א, מהי נשאל

, ישראל על שונאין באו אחת פעם" כ') 'סי' ד' (פר איכה במדרש שיש והשיב,
 אז נסע פרעה( הגדול בים מפרש כשהוא, נכה פרעה אצל שלוחים ישראל ושלחו
 על שיצופו( בים הטבועים המתים של לשלדותיהן ה"הקב רמז). הגדול בים באניה

 המצרים אמרו) המצרים זאת כשראו, (המים פני על שטין והיו), המים פני
 בני של אבותיהם: להם אמרו? הללו שלדות של טיבן מה: לאלו אלו שבספינות

 אותם והטביעו) ישראל בני( ועמדו, עמדו המצרים אבותיכם תחת, אלו ישראל
 הולכים ואנחנו לאבותינו ישראל בני עשו וכך: המצריים הצבא שרי אמרו. במים

, הקללה וזוהי ש."ע) למצרים בספינותיהם המצרים" (חזרו מיד?! להם ומסייעין
 כדי, הים דרך היינו" באניות"ו, הים דרך שלא גם למצרים ליקחן אפשר שהרי
 (דרך שיחה)           .ל"הנ שיהיה
 (כח, סא) הזאת התורה בספר כתוב לא אשר מכה וכל חלי כל גם

 זה - הזה התורה בספר כתובה לא אשר מכה וכל חלי כל במדרש, "גם איתא
על זה  תירץ והיכן זה נרמז?') ד דרוש א"ח ביערות דבש הובא( צדיקים", מיתת

 תורה חומשי מחמשה ספר בכלכי  הגאון רבי בצלאל ראנשבורג מוילנא שהכוונה
 - שמות בספר. ועוד הק', האבות מיתת - בראשית בספר, צדיקים מיתת תמצא
 אהרן מיתת -במדבר  בספר. ואביהו נדב מיתת - ויקרא בספר. אחיו וכל יוסף וימת
 צדיק. שום מיתת נזכרה לא דברים בספר אבל. ומרים

 שבעת' א בדבר: תשובות' ב משה" שם התורה "וימת בסוף שנאמר והגם
 מאד, עניו' הי אשר ה"מרע הלא 'ב חי. היה עוד חלי" כל "גם הפסוק משה שאמר
 התורה בספר כתוב לא אשר חלי כל גם וזה שאמר לצדיק... עצמו החזיק לא בטח

 (מגד ירחים)     צדיקים. מיתת זה דברים, בספר כלומר" "הזאת

, ט) "בכל צרתם לו צר", ויש בזה יש מפרשים בזה, שהנה כתיב (ישעי' סג עוד
צר. ובדרך כלל הרי הולכים  לאצר, וה"כתיב" זה  לו"קרי" ו"כתיב", שה"קרי" הוא 

 לפי ה"קרי" שהקב"ה משתתף בצרותיהם של ישראל.

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

כתיב" שהולכים לפי ה"כתיב" "אשר  לאצר. וזה הפשט "מכה אשר  לאה"כתיב" ש
 (מפרשים)        זה מיתת צדיקים. –צר"  לא

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

 ?זו ברכה של פירושה מה

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

 הגלות של בעיצומה שרוי היה ל"ז א"הגר רבינו כאשר, הימים שבאחד מסופר
 נוראות צעקות שמע הוא. התארח שבו הבית בעל על שודדים הנתנפלו, שערך
 ומיד תיכף, התפילין את השודדים כשראו. פשרן את לברר, מחדרו לצאת ומיהר
 .פחד מרוב בבהלה וברחו הבית לבעל הניחו

 גרמת איך?  שעשית הדבר הוא מה: "הגאון את הבית בעל שאל, שנרגע לאחר
 הוא, עסק לו יש מי עם ידע לא עדיין ההוא האכסנאי"?. פחד מרוב שיברחו להם
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: הקשה ולכן, אורח סתם שהוא וחשב, הגולה בני כל של ברבן שמדובר הבין לא
 ?".להיות יכול זה איך"

 נקרא' ה שם כי הארץ עמי כל וראו' בכתוב מפורש זה הרי: "הגאון לו אמר
 '"...ממך ויראו עליך

 מהתפילין למה כן אם: "והקשה חזר והוא, הבין לא בכלל הבית בעל עכשיו
 ?"...אותם שהבריח שלך בתפילין יש מה? נבהלו לא הם שלי

: אלא', הראש שעל תפילין אלו: 'אמר לא הגדול אליעזר רבי: "הגאון לו השיב
 שונות אינן אלו, ראשי שעל מהתפילין התיראו לא הם', שבראש תפילין אלו'

 "...שלי הראש שבתוך מהתפילין ונרעשו נבהלו הם, משלך

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

 כולו כשהמח, התפילין מונחים הראש כשבתוך". יתברך לעבודתו משועבדים יהיו
 .ומתיראים זאת רואים הארץ עמי  - יתברך לעבודתו משועבד

 במונית ל"זצ" איש חזון"ה עם פעם שנסע, ל"זצ' מפוניבז הרב על מסופר
 בשכונות מנסיעה גדול כך כל חשש היה לא עוד ההם בימים. בארץ הערים באחת
 אלא. הללו השכונות מן באחת הדור גדולי שני חלפו בדרכם, ואכן, ערביות
 הנהג. אבנים לעברו לידות והחלו, למונית מארב פרחחים כמה טמנו אז שבדיוק
, הדלת את פתח הוא. לעצור ממנו ביקש" איש חזון"ה אבל, מפניהם מאוד חשש
 אולם". בכם לפגוע עלולים הם הרי, נא הזהר, הרב: "בבהלה נזעק המונית ונהג

 ומיד, הפוחזים הנערים מול ונעמד יצא הוא, לאזהרותיו שמע לא איש החזון
 . בם נפשם עוד כל כולם משם ברחו – אותו כשראו

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

 בפרשת כמו ממש, חטיפה כמו ממש, מאוד חמור ענין בכך ראו והשלטונות
 . הידוע שוכמכר ה'יוסל

 כדי, איש החזון מרן של לביתו להגיע חוקרים אמורים היו, החקירה במהלך
 להאשים אפילו וחשבו, הפרשה בכל יד לו שיש בו חשדו הם. בענין אותו לחקור
 .בחטיפה אותו

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

 חשש אליקים רבי אולם". מכאן שילכו להם ואמור צא: "איש החזון לו אמר
, מפחד אתה: "איש החזון לו אמר. מפניהם מפחד שהוא איש לחזון ואמר מהם
 .החצר אל מביתו ויצא קם בעצמו והוא". מפחד לא אני אבל

 פשוט... משם והסתלקו רגליהם את השוטרים לקחו, אותו ראו שהם ברגע
 .פחד מרוב ברחו

 ויראו עליך נקרא' ה שם כי הארץ עמי כל וראו: "הברכה מתגשמת כך. זה זהו
 בתוך שכשהתפילין" שבראש תפילין אלו" הגדול אליעזר רבי וכדברי". ממך

 .ומתיראים מפחדים הרואים – הראש

 )   ראובן יחי(

 (כו, ג)  נשבע אשר הארץ אל באתי כי אלקיך לה' היום הגדתי אליו ואמרת

 - אליו הכרת הטוב נלמדת מפרשתנו כמו שכתב רש"י מהספרי "ואמרתענין 
 טובה".  כפוי שאינך

מביא, ישנה שאלה מפורסמת, לפי דברי ה'חינוך' שכתב בספר ציוני תורה 
 נקמה מלקחת שנמנענו כלומר, לנקום במצוה שלא לנקום וזה לשונו: "שלא

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

 כי ממנו לנקום מחשבותיו ישית ולא, בכך עליו גזר יתברך והשם גרמו עוונותיו
 (שמואל השלום עליו דוד שאמר וכמו, המסבב הוא העוון כי, רעתו סיבת אינו הוא

 בשמעי ולא בחטאו הענין תלה, יתברך השם לו אמר כי ויקלל לו הניחו א)"י, ז"ט' ב
 בני מלב המשטמות ולהעביר ריב להשבית רב תועלת במצוה נמצא ועוד. גרא בן

 להם".  שלום השם יעשה אנשים בין שלום ובהיות, אדם

דברי החינוך, צריך להבין למה חלה עלינו חובת הכרת הטוב כלפי האדם  לפי
המטיב לנו? הרי הוא רק שליח להביא את הטובה? אלא, שיש לדעת שמידת 
"הכרת הטוב" היא מהדברים שאפשר להגיע איתם גבוה עד לרקיע. שהמסגל את 

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

 פעמים נוהג שהיה ל"זצ הסטייפלר מרן (מובא באוצרות התורה) על מסופר
 זאת עושה מדוע כשנשאל, זקן אחד אדם אצל ולבקר תקוה לפתח לנסוע רבות
 אותי מעיר היה אדם אותו, בישיבה שלמדתי בצעירותי: השיב? זמנו על חס ולא

 ... הטוב הכרת לו אני וחייב נרדם הייתי אם בחצות

 ישראל לארץ בעלייתו יד לו שהיה אחד אדם אל לנסוע קביעות לו היה וכן
 מכל יותר לו יקר היה זמנו שידוע וכפי, טובה שנה לו ולאחל, השנה ראש ערב בכל
 פחות ערכה אין הטוב הכרת שחיוב משום זאת עשה כן פ"ואע, שבעולם הון
 ...מזה

סיפור פלאי בירושלמי (מסכת תרומות מד, ב)  שיהודי אחד הזמין את  ישנו
הרב לאכול אצלו סעודה. בהגיע הרב לסעודה הופתע מאוד לראות שאת מי בחר 
היהודי להושיב על יד הרב? לא פחות ולא יותר מאשר את... כלבו! הרב, שכמובן 

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

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

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

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

 נה... בעבור הטובה שיהיה לפחות אבן קט

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

 כזאת"...

ידוע על עיירה מסויימת שהתגורר בה עני מרוד בשם "שמערל",  ישנו סיפור
סד, עד שהתרגל רק לקבל מאחרים. שמערל זה, היה מקבץ נדבות ואוכל לחם ח

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

 זלוטי, ואולי תזכה".  5ת מזלך ותקנה כרטיס במחיר הגדולה, אולי תנסה א

זלוטי על זה. המוכר  5שהתרגל רק לקחת, כמובן לא הסכים לבזבז  שמערל
זלוטי, ונעשה  5ריחם עליו ואמר לו "תראה שמערל, אני מוכן להלוות לך את ה

הסכם כזה: אם לא תזכה, הכסף יהיה על חשבוני ולא תצטרך להחזיר לי, ואם כן 
 זלוטי", לזה כבר הסכים שמערל. 5תחזיר לי את התזכה 

חודש, נסע המוכר לעיר הגדולה, שם נערכה ההגרלה, וכמובן מי זכה?  אחרי
 שמערל העני!.

לקח את כל הכסף, ונסע בחזרה לעיירה, כשבליבו הוא חושב איזה  המוכר
"רעידת אדמה" הולכת להיות בעיירה כשיוודע דבר זכייתו של שמערל ה"עני". 

שהגיע המוכר אל העיר, כבר ירדה החשיכה, וכבר נהיה מאוחר בלילה. אולם,  עד
המוכר החליט שאינו יכול לחכות עם הבשורה עד מחר, וילך עתה בלילה לבשר 

 לשמערל על הזכיה.

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

נקש בדלת, ולא קיבל מענה, נקש שוב ושוב, יותר ויותר חזק, עד שלבסוף ענהו 
שמערל ושאל מה הוא רוצה, צעק לו המוכר "יש לי הודעה משמחת מאוד עבורך, 
אבל קודם כל תעשה טובה ותפתח את הדלת כי אני עומד לקפוא", שמערל לא 

ב, והוא בשלו "אני יושן עכשיו!", צועק לו זע ממקומו. המוכר מתחנן איליו שו
המוכר: "שמערל תדע לך שזכית בהגרלה הגדולה!", כאן, כבר שמע את פסיעותיו 
של שמערל מתקרבות את הדלת. שמערל פותח את הדלת, ופונה אל המוכר 
בכעס: "אינך מתבייש? את הגביר של העיירה אתה מעיז להעיר באמצע הלילה?!... 

 שמי שאינו מכיר טובה לחבירו, מסוגל להגיע לכדי רשעות. הוא אשר דיברנו,

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

 ר"א פ"ז) "כל הכופר בטובתו של חבירו לסוף כופר בטובתו של הקב"ה".

היסודות בעבודת השם, הוא עניין הכרת הטוב שעל ידה מרגיש  אחד והנה
האדם חובה כלפי הקב"ה על כל טובותיו שבכל נשימה ונשימה וכל מה שמקבל 
ממנו ית' במתנת חינם, ואם יתברר אצל האדם עניין הכרת הטוב, ממילא ירגיש 
 חובה בנפשו לעשות מצוות השי"ת וק"ו שלא לעבור עבירות ולהיות ח"ו כפוי

 טובה.

על כן, באו חז"ל ואמרו, הן אמנם שכל מה שמגיע אליך הוא מאת השי"ת  אשר
ולכן אין לראות בשליח גורם מסויים ולכן אסור ג"כ לנקום כנ"ל. אבל לעניין 
הטובה, אמת שהמיטיב הוא רק שליח, אבל מוטלת עליך החובה להכיר לו טובה 

ליך את מידת הכרת הטוב, אך ורק כדי להכשיר את נפשך אתה, ובשביל לחדד אצ
 בכדי שיועיל לך בענייני עבודת השי"ת.

מובן מאוד מה שמצאנו חובת הכרת הטוב כלפי דוממים, כמו שמצאנו  ובזה
אצל משה רבינו שלא הכה את הים, ונשאלת השאלה וכי הים מרגיש שגמלת לו 
רעה תחת טובה? אבל ביסוד הנ"ל מובן שכל הסיבה הוא בשבילך ולא בשביל 

 יטיב לך.המ

טובה על נוספת שמתבארת בזה, הוא, שאין לתבוע מהשני שיכיר לך  נקודה
מה שהטבת עמו. ישנם אנשים שמטיבים לזולתם ויושבים ומצפים לגמול שכר, 
ובאם הלה אינו מטיבם כפי מחשבתם, באים בטענה שלא יהיה השני "כפוי טובה". 

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

כיר טובה למטיבים לו. וא"כ, כמו שאינך מתעניין לצורך עבודת השם שלו יש לו לה
בעבודת התפילה שלו ובלימוד התורה שלו, כיוון שאתה מבין שזה חשבון שלו 

.            שלא קשור אליך, באותה מידה אינך אמור להתעניין ב"הכרת הטוב" שלו. 
 (ציוני תורה)      

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

  די מקנסנס ההצלה של יהו

בהתגשמותה של ברכה זו ראו בני מקנס שבמרוקו, בזכיתם בנס ובפלא 
 שהתרחשו עבורם מן השמים, והוכיחו להם כי לא יטוש ה' עמו ונחלתו לא יעזוב.

 כפי שמובא בהגדש"פ "אבותינו ספרו לנו":



 

 ג 

צורף זהב היה באלכסנדריה, שהיה גם איש חסד ובן תורה.הוא גידל בביתו 
 שאיבד את אביו ואת אמו בנסיבות טרגיות. יתום כבן עשר,

הצורף לימד את היתום את מלאכת הצורפות, ובלילות ישב ולמדו תורה, והלה 
עשה חיל בעמלו, עד שהפך לאיש תלמיד חכם ויודע ספר, ולצורף מומחה. אולם, 

בני הצורף אליו, והחליט כי הוא מבוסס  כעבור שבע שנים, חש בעדינותו, בקינאת
דיו, כדי לעמוד ברשות עצמו ולעזוב את בית מטיבו, ותוך זמן קצר שב למקנס, 

 עיר הולדתו.

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

ת השבוע נהג להתבודד במסגד, האיש נכבד ונערץ על המוסלמים. במשך כל ימו
ובימי שישי, ימי השבתון שלהם, היה נעלם ואיננו, ורק לקראת הערב היה מתגלה 

 לפתע בתוך ביתו, ומברך את כל נכבדי העיר.

למאמיניו סיפר, שמלאך בא ונוטלו ל"ֶמכה", שם הוא משתתף בתפילה 
 המרכזית ב'כעבה', וזוכה להתגלות הנביא המדבר איתו פה אל פה.

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

 כל היהודים מעל פני הממלכה.

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

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

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

עגיל אוכל לעשות בעגיל אחד? יש לי שתי אזניים, ועליך לרכוש עבורי גם את ה
 השני".

המלך שלח לקרא לצורף, וכשהלה הגיע אמר לו: "כעת אני מאמין לכל מה 
שאמר לי הסריף שלי אודותיכם... אתה סוחר מפולפל וערמומי, נתת לי עגיל אחד 

 במתנה, כדי שאהיה חייב לקנות ממך בכסף מלא את העגיל השני".

תיק יומין, ואין התנצל הצורף: "אל נא יפיל עלי המלך אשמה. עגיל זה הוא ע
בעולם אמן שיעשה כדוגמתו. פעם כשהייתי בֶמכה עם ידיד קרוב, הגיע צמד 
העגילים הלז אל ידינו ואנו שילמנו עליו מחיר עצום, חברי נטל עגיל אחד, ואני 
נטלתי את זה. אם ירצה המלך, אכתוב לשותפי השני שבמכה מכתב, והסריף, 

יוכל למסור לו את המכתב ולקבל את אשר פורח לשם בקפיצת הדרך מידי שבוע, 
 העגיל השני. ביום שישי בערב, לבטח כבר יהיה העגיל השני בידי המלכה"...

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

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

 למלאות את השליחות.

הוא התחקה אחר עקבותיו של הצורף, ומיד כשנכנס הלה לביתו, מיהר לנקוש 
 על דלת הבית, נפל לרגליו ושאל: "מה עוללת לי?".

"עשיתי לך בדיוק כפי שמגיע לך על מה  –השיב לו היהודי  –"עמוד על רגליך" 
שעוללת ליהודי המדינה, הלעטת את המלך בכזבים, ואני אוכיח לו ולעולם כולו 

 כי רק שקר דיברת!".

הסריף יבב וביקש את רחמיו. "המלך יהרגני, וההמון יסקלני", מלמל בין בכי 
 לבכי.

הבית? וכי "ולך היו רחמים על כל ההמון שאתה התכוונת בזדון להשליכו מן 
 הרהרת אודות הסבל שיהיה על הזקנים והטף לעבור בגללך?" הטיח בו היהודי.

הסריף הבוכה הכה על ליבו, הביע את חרטתו והבטיח לתקן אשר עיוות. 
הצורף ביקש ממנו לרשום כתב הודאה בו הוא מצהיר כי כל דבריו שקר וכזב הם, 

 וכי מעולם לא דאה למכה ולא פגש מלאך.

הסריף להתחמק מן העניין, אולם הצורף הודיע לו כי לא יעשה   תחילה ניסה
שימוש בכתב הודאה זה, אם יצליח לשכנע את המלך, לבטל את רוע הגזירה, 

 ולשמע הדברים נעתר הסריף ורשם את המכתב.

הצורף נתן בידו את העגיל, ולאחר שהסריף הודה לו בשם כל הקדוש והיקר 
 ו בחותמו האישי, פנה הלה והלך לדרכו.לו, כתב את כתב ההודאה וחתם עלי

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

 השני בידו, לשמחת המלך והמלכה.

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

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

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

 (כח, מו) ולמופת לאות בך והיו

הקללות מופיע פסוק זה, כדי לומר שגם באמצע המצבים הכי קשים  בתוך
 רואים את יד ד' באותות ובמופתים. 

(פרשת שמות) שכתב ששמעו בעצמו  "בנאות דשא"מעשה כזה מובא בספר 
 מבעל המעשה:

הסיפור הבא שמעתי מבעל המעשה עצמו, כאשר נקלעתי לסעודת הודי'  "את
 שערך בעיר פריז שבצרפת, בעבור נס פרטי שהיה לו בגיא ההריגה שבטרבלינקה.

זה בשלהי מלחמת עולם השניה, כשכוחות הברית פלשו לשטחה של  היה
גרמניה, וימים ספורים נותרו לקץ המלחמה, שמשמעותה: שחרור מעט אסירי 

 ות המוות שנותרו לפליטה.מחנ

דהו, שזהותו אינה ידועה, פנה אל רב המרצחים שהיה אחראי על מחנה  מאן
ההשמדה טרבלינקה, בהצעה, שיקבל ממנו הון עתק אם יענה לבקשתו, והיא: 
שבימים האחרונים שנותרו לפני שחרורם של האסירים היהודים, שיכלכל אותם 

מובן שהרוצח הנ"ל לא סירב להצעה במזון משובח ועשיר כיאות למזי רעב. כ
 מפתה זו, ונטל ממנו את כספו הרב.

כבר באותו יום, לאחר הצהריים, הגיע משלוח של לחמניות טריות אל  והנה
 המחנה.

המעשה שהיה אסיר באותו המחנה מספר, שניחוח הלחמניות הוציא בעל 
 אותם מאדישותם העמוקה שהיתה נחלתם. ובפרט כאשר נקראו כל האסירים

 להתייצב בתור ארוך לקבלת הלחמניה, שהיה נראה בעיניהם כחלום תעתועים.

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

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

והלאה, ולא נותר בי אפי' שביב של תקוה, ובכל רגע שהתקרבתי קמעה בתורי, 
חלפה בי המחשבה שוודאי, עד שאגיע אל השק, הוא יתרוקן סופית מהלחמניות 

 הגואלות.

 קרה הנס! קיבלתי גם אני לחמניה טריה וריחנית. והנה 

ור אותה לשעות הערב, כדי שסוף סוף אלך לישון עם קיבה שאשמ החלטתי
 מליאה, ולא מתוך רעב מציק. בשביל התענוג הזה כדאי לסבול עוד קצת.

החדשה נטעה בי מעט בטחון, ואחרי שקלול קצר, אמרתי בליבי:  המציאות
מה יקרה אם אעמוד בתור פעם נוספת ואתגנב ליטול עוד לחמניה? והרי אחד מן 

שאתפס כגנב ואחטוף כדור בראשי, וממילא אין לי מה להפסיד. כי  השניים! או
 טוב מותי מחיי!

אצליח, הרווחתי עוד לחמניה. ובלא מחשבה נוספת עשיתי מעשה וזכיתי ואם 
 בלחמניה נוספת.

הפעם חשתי שזז משהו במוחי, ושבכל זאת יש במי להאמין. אולי בכל זאת 
ת והסתרתים בתוך חולצת הפיג'מה הקב"ה אוהב אותי. נטלתי את זוג הלחמניו

שהייתי לבוש בה. הפעם באופטימיות זהירה, נפניתי אל אחת הפינות כדי לאכול 
לחמניה אחת. בטרם התיישבתי על רצפת המחנה חשתי חבטה קשה על כתפי. 

 ראיתי אותך! גנב! שתי לחמניות, הא?! מיד תביא אותם בטרם אפרק את גווך.

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

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

לילה, אך הפעם עצוב יותר אל הדרגש הקשיח, כדי לנום את שנת ה שבתי
 ומיואש יותר.

הפציע, ומעט אור חדר אל הבלוק בו ישנתי. אם אפשר לקרוא לזה  השחר
שינה, והעירני משנתי. אך הפעם הזו היה שונה מתמיד. שקט תעשייתי אפף את 
הבלוק כולו. לא שאגות של חיות הטרף הנאציות, ולא אוושת השותפים שלי 

 לבלוק.

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

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

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

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

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

 הגרמני הימלר ימ"ש.מורעלות בידי השטן 

 שקיבל תבין ותקילין, הוא לא היה מסוגל להשאיר יהודי חי. למרות

בעצם, רק אנוכי נותרתי לבדי חי. ובאורח ספונטני נפלטו ממני המילים אז 
 בצעקה אדירה שפילחה את דממת המוות.

 "אני מאמין באמונה שלימה בהקב"ה".
 הנס הגדול שעשה לי ה'.ומני אז, בכל שנה עורך אני סעודת הודי' על 

 (ציוני תורה)

 התוכחה ותוצאתה

נהגו שלא לעלות לתורה לקריאת התוכחה ("מגן אברהם" קכח, ח בשם 
מהרי"ל) אלא בעל הקורא הוא המברך תחילה וסוף ("משנה ברורה" שם, יז 
וב"באור הלכה" ד"ה בפסוקים), לפי ש"ברית כרותה לשפתים" (מועד קטן יח 

 ע"א).



 

ד 

בענין זה דברי הגמרא (שבועות לו ע"א), שרב כהנא הקריא לפני רב  ויצוינו
יהודה דברי המשנה, שהאומר: "יככה ה'" (דברים כח, כב) זו היא אלא האמורה 
בתורה. אמר לו רב יהודה: "כנה". כלומר, אמור: יכהו ה', שלא יתפרש שאתה 

אומרו עלי, חלילה.

 –ובענין זה, נספר 

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

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

אמר שמצדו מוכן הוא לעלות לקריאת התוכחה, אינו חושש. מקיים הוא 
בדו בחייו ומכבדו במותו (קדושין לא בעליתו מצות כבד אב, שבפרוש שנינו: מכ

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

 מצוה לא ידע דבר רע".]

 אמר הגבאי: "נשאל את הרב".

ליט"א, שאמר: "בשום פנים ואופן", ולא שאל את הגאון רבי חיים קנייבסקי ש
 העלוהו.

לאחר התפילה, נשאל: מדוע היה כה נחרץ? הרי זו באמת מצות כבוד אב. ואם 
 הלה אינו חושש, מדוע נחשוש עבורו!

 –פר יענה: משום מעשה שהיה. וס
אחר אביו, וכבר נקבעו כל  אברך בן תורה נזכר בשעתו שיש לו יאהרצייט

העליות, והסכים לעלות לתוכחה. אמר שאינו מקפיד, ולא יקפידו עמו. שאלו את 
 אבי, [הסטייפלר] זצ"ל. והסכים.

כעבור זמן, הודיעוהו שדודו נפטר בארצות הברית, ובהיותו ערירי הוריש לו 
 את כל הונו.

 מסועפות.טס לארצות הברית, והתברר שמדובר בנכסים רבים והשקעות 
זכה ליועצים מהימנים שהדריכוהו ועזרוהו להתמצא בסבך ולהשתלט על 
המבוכים העסקיים. נשאב לעולם העסקים ועשה בו חיל. העביר את משפחתו 
לבורו פארק והיה לנגיד תומך תורה ביד רחבה, השיא צאצאיו בהרחבה והמשיכו 

 לשקוד על שערי תורה בלא טרדה.
נכנס אל אבי. מסר לו סכום גדול לתמיכה בלומדי לימים ביקר בארץ הקודש, ו

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

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

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

 
 החלב והפרה

עלי לדאוג לשבעה כוללי אברכים, ובהם מאות בני תורה הממיתים עצמם 
באהלה. שוחחתי עם גביר בארצות הברית, והתחמק באמרו שעליו לתמוך 

נא, ג). כלומר, בישיבות שבארצות הברית, בגדר "עניי עירך קודמין" (יורה דעה ר
 שהלא דברים קל וחומר: אם להם אינו נותן, לי על אחת כמה וכמה!

אמרתי, שהפוסקים דנים, שיתכן ועניי ארץ ישראל קודמים לעניי עירו (יעוין 
חתם סופר חושן משפט יב, ולקוטי חת"ס כט), כי "לציון יאמר איש ואיש יולד בה" 

הקדושה. אבל לתורת ארץ ישראל (תהלים פז, ה), כל ישראל נחשבים בני הארץ 
ודאי יש קדימה, שהיר אין תורה כתורתה ולא חכמה כחכמתה (בראשית רבה טז, 
ד) ואוירה מחכים (בבא בתרא קנח ע"ב), ולכן בני ארץ ישראל עדיפים (תוספות 
פסחים נא ע"א). ואמרו (במדרש שם) שזהו שנאמר שהיא "ארץ זבת חלב ודבש" 

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

 והיודעים אתם מה ענה לי?!
 חוצפה שכזו!

 –אמר: "אמת שתורת ארץ ישראל משולה לחלב 
אבל הפרות הן כאן, באמריקה!"...

 עניתי: "אשרי מי שיודע מה תפקידו לכן אני כאן, כדי לחלוב אותן!
וכבר אמרו (פסחים קיב ע"א), שיותר משהעגל רוצה לינוק הפרה רוצה להניק" 

– 
 התברר, שלא הפרה הזו...

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

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

 ידו עמך, והחזקת בו" (ויקרא כה, לה).
 אמרתי לו: "תביא גמרא, מסכת עבודה זרה".

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

לין אלא מזנון ותצוגת כלי כסף. הספרים שמורים בחדר פנימי, שלא תשלוט בטרק
 בהם עין הרע. יש לי חשד שגם עין סתם לא שולטת בהם.

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

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

 תשכילו את כל אשר תעשון" (דברים כט, ח).
שנוי בנביאים, שנאמר: "לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה 
למען תשמר לעשות ככל הכתוב בו, כי אז תצליח את דרכך ואז תשכיל" (יהושע 

 א, ח).
משולש בכתובים, ככתוב: "כי אם בתורת ה' חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה, 

 ג)!-וכל אשר יעשה יצליח" (תהלים א, ב
 ראיתי שהתאכזב. הוא מחפש עצות מעשיות.

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

בעתי ואמרתי: בוא נלמד שתי מימרות סמוכות, ונעיין פתחתי בדף לה עמוד ב'. הצ
 בשייכותן אהדדי.

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

 האחרונים שעשו מלאכתם קבע ותורתם עראי, זו וזו לא נתקימה בידם".
ומיד לאחר מכן, המימרה השניה: "בוא וראה שלא כדורות הראשונים דורות 
האחרונים. דורות הראשונים היו מכניסים פרותיהם דרך שער הבית כדי לחיבם 
במעשר, דורות אחרונים מכניסים תבואתם דרך גגות כדי לפטרם מן המעשר" 

 [באכילת עראי]
 מה הקשר בין שתי המימרות?!

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

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

 שרתה בה הברכה.
כי  אבל מדוע לא תשרה הברכה במלאכתם, אולי עושים הם מלאכתם קבע

הם תומכי תורה, ונאמר: "שמח זבולן בצאתך" (דברים לג, יח), הצלח בצאתך 
 לסחורה (רש"י) אם כונתך להחזקת יששכר באהליו!

אבל, הן עינינו הרואות שמכניסים הם תבואתם דרך גגות, כדי שלא יצטרכו 
לעשרה ולהתחלק בה עם הכהנים והעניים. ואיך ירצו שבגינם תשרה הברכה 

 ביבולם!
 וש נאה", החמיא, והחזיר את הגמרא לכלאה..."פר

 ונתן?
 איפה!

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

 בדרך הדרוש  

 (כו, א) הארץ אל תבוא כי והיה

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

 . הזה בסיגנון

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

 שנסתפקו ת"שו בכמה וראיתי כהן בתלמיד לשמש אסור אבל"
 הבאתי ואני, כהן בתלמיד לשמש שרי אי כהן הרב גם באם בזה

 דורון המביא דכל) ב קה( כתובות סוף דגרסינן מהא להיתר ראיה
 מבעל בא ואיש שנאמר, בכורים כאלו מקריב חכם לתלמיד
 בכורים אוכל אלישע וכי לאלישע בכורים לחם ויבא שלישים

, ביכורים מקריב כאלו חכם לתלמיד דורון המביא כל אלא היה
 ואם, היה כהן אלישע באמת דדלמא' ותוס י"רש שנדחקו ש"ועיי

 י"ורש' להתוס לתו סבירא כרחך דעל, גמורה ראיה יש מזה כן
 אמאי כן לא דאם, כהן בתלמיד להשתמש שרי כהן הרב גם דאם
 עיקר דהא, הוי כהן לאו אלישע כרחך דעל בפשיטות הוכיחו לא

 דאמרינן מהא ילפינן רבו את לשמש צריך דתלמיד הלימוד
 מים יצק אשר באלישע מדכתיב, מלמודה" יותר שמושה "גדולה

 אליהו היה איך וקשה',  וכו יצק אלא נאמר לא למד, אליהו י"ע
 משום הוכחה מזה דאין רק כהן היה אם באלישע לשמש רשאי
 מוכח פ"ועכ. אליהו זה דפנחס האומר לדעת היה כהן אליהו דגם

 והנה כהן בתלמיד לשמש שרי כהן הרב ראם' ותוס י"רש דדעת
 מצות בזכות מאיר' ר שאמר ל"הנ במדרש נדחקו המפרשים כל

 אלא נוהג אינו ביכורים הא ישראל לארץ לכנס תזכו בכורים
 מצות לקיים יוכלו איך לשם שנכנסו מקודם כן אם ישראל בארץ

 אכן. ישראל לארץ לכנס זו מצוה י"ע שיזכו לארץ בחוץ בכורים
 לתלמיד דורון המביא דכל ל"הנ דכתובות גמרא פ"ע הכוונה
 והיינו, לארץ בחוץ גם שייך דזה ביכורים מקריב כאלו חכם

כהןאלישעדאינסתרלכאורהזהלימודאכן. מאלישעדילפינן

 דישרק' ותוס י"רש כקושית ממש בכורים לו דהביא לומר יש הוי
 עם לשמש לאליהו מדרשאי הוי כהן לאו דאלישע הוכחה
 דסבירא ואם, הוי כהן הוא שגם אליהו שאני דלמא רק, אלישע

 לומר יש הא לצרפית מדטימא הוי כהן לאו אליהו כרחך דעל ליה
 .מטמאים אינן כותים דקברי ל"הנ רבינו  בחיי כתירוץ

' דר, אומר מאיר' ר היה שאמרו מה היטב מדויק זה ולפי
 שלמדגוי אפילו א לח ק"ב ליה דסבירא אזיל לשיטתו מאיר
 קרוים אתם ליה דסבירא י"ארשב ופליג גדול ככהן הוא הרי תורה
 כרחך ועל, מטמאין כותים דקברי ליה סבירא מאיר' דר', וכו אדם
 הויכהן לאו דאלישע מוכח שפיר זה ולפי, הוי כהן לאו אליהו

 דאליהו ילפותא מהאי מוכח שפיר כן ואם, אליהו את מדשימש
 כהן אלישע וכי לאלישע בכורים הביא השלישים מבעל דאיש

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

   ק.         (חוט המשולש)"ודו ל"כנ חכם לתלמיד דורון שמביא

. או לכתובת דוא"ל הנ"ל 053.3112511. לתרומות והנצחות ניתן לפנות לטל' חיה בלומא בת ר' גדלי' ע"ההגליון נתרם לעי"נ מרת    



 

  

 

 מיתת צדיקיםמכת 
ר  פ  ס  תּוב ּב  ר א כ  ׁש  ה א  ּכ  ל מ  כ  י ו  ל  ם ּכל ח  ָ      ְ ֵ ֶ  ּג       ֶ ֲ    ָ ַ    ָ  ְ    ִ ֳ    ָ   ַ 

ּז א ה ה  ּתֹור  ֹ  ה  מובא  )1בספרים רבים ת. ַ   ָ   ַ
זו מיתת צדיקים'. מקור מדרש 'מדרש 

 .)2זה אינו בידינו
 באורים שונים נאמרו במדרש זה.

 לא כתוב בספר דברים
כי בכל ספר מחמשה  )3יש שבארו

מיתת צדיקים,  מצאנחומשי תורה 
יוסף בבראשית מיתת האבות, בשמות 

, בויקרא נדב ואביהו. בבמדבר וכל אחיו
 .נמצא אהרן ומרים. אבל בדברים לא

 הקב"ה לא מצטער
, שכתוב "בכל עוד יש מפרשים בזה

צרתם לו צר" שהקב"ה מצטער בצערם 
של ישראל. אבל הכתיב הוא 'לא צר'. 

יק  "יושב בערבות שש והנה בפטירת צד
ושמח בבא אליו נפש נקי וצדיק" והצער 
הוא רק לנו ולא לשכינה. וזהו "מכה אשר 
 'לא' כתיב" שהולכים לפי הכתיב 'לא צר'. 

 פטור מתחנון
, )4יש מבארים בדרך מליצה (ותוכחה...)

תחנון ביום הלולא  שאין אומריםכי יש 
של צדיק, ובכל יום מוצאים איזה הלולא 

ל צדיק כדי להיפטר מאמירת תחנון, ש
ובהגיע עת אמירת תחנון מכים על 
השולחן וצועקים 'קדיש', על מכה זו 
נאמר "מכה אשר לא כתובה בתורה", 

 והיא על מיתת צדיקים.
 

יערות דבש קא; 'תקט"ו תפלות' לרמח"ל, במובא  )1
רבי בשם הגאון  )2 ל, ועוד.ל"ח ב; דרושי הצ"ח"ב ד

ישעי' פיק בעל ההוספות ל'מסורת הש"ס' אומרים 
, כי מדרש זה גופא היא "מכה אשר לא צחותב

מובא בשם הגאון רבי בצלאל  )3 כתובה"...
 ראנשבורג, ומביאים אותה גם בשם הנודע ביהודה.

 איתאמרא בשם הרה"ק משינאווא ועוד צדיקים. )4

ת  ׁש  ר  י  ָ ָ ַ  ּפ  בֹוא ִ   ּכ   199גליון   ו“תשע • ָ    ּת 



 

 

י ק   ה' א  ן ל  ת  ר נ  ׁש  ּטֹוב א  ל ה  כ  ּת  ב  ח  מ  ׂש  ְ       ֱ  ֶ  ו    ַ  ָ   ֶ ֲ     ַ    ָ  ְ השמחה היא  .ְ  ָ ַ ְ ָ 
 שלך. , וזה בזה ש

 (מהר"ש מבעלזא)  
 

ּיֹו ּת  ה  ר  מ  א  ת ה' ה  אתה גורם להקב"ה שיאמר  ם. ֶ      ֶ ֱ ַ ְ ָ  ַ  א 
טובה על ישראל, וזהו דיבורים להשפיע שפע 

שבכל יום ויום  - כשישראל הם במדריגה בבחינת 
  (קדושת לוי)  יהיה בעיניהם כחדשים.

 
ה  ּל  א  כֹות ה  ר  ּב  ל ה  י ּכ  ל  אּו ע  ֶ   ּוב  ֵ ָ     ָ  ְ ַ    ָ     ֶ ָ     ָ קֹול ה'   ע ּב  מ  ׁש  י ת   ּכ  יג  ּׂש  ה  ְ        ו    ַ ְ ִ    ִ    ֻ  ִ ִ  ְ

 שלא תצטרך להרחיק ממקומך כדי לההרויח  .י ֶ ק   ֱ א 
, ואז שזה ירדוף אחריך כספך, אלא ובאו עליך 

לא תצטרך להתבטל מתורה ועבודה, אלא 
 )כתב סופר( .

 
ה  ּל  א  כֹות ה  ר  ּב  ל ה  י ּכ  ל  אּו ע  ֶ   ּוב  ֵ ָ     ָ  ְ ַ    ָ     ֶ ָ     ָ   יג  ּׂש  ה  ֻ  ו  קֹול ה'  ְ  ִ ִ  ע ּב  מ  ׁש  י ת  ְ        ּכ    ַ ְ ִ    ִ

 הברכות והשפע יוצאים תמיד ממקור העליון  .י ֶ ק   ֱ א 
מקלקל מעשיו יוצא איש כש, אך אחדלכל אחד ו

אז  אבל השפע לאיש אחר, 
איש ילכו לישיגו אותך דייקא ולא הברכות  

 )בונים מפרשיסחא 'ר(  .אחר
 

ין  מ  א  א ת  ם ו  יֹומ  ה ו  ל  י  ּת  ל  ד  ח  ד ּופ  ג  ּנ   מ  ים ל  א  ל  י ּת  ּי  יּו ח  ה  ָ   ְ    ָ  ְ     ַ ֲ ִ   ו   ְ  ַ  ָ ְ ַ ָ     ֶ  ֶ ִ    ְ    ִ  ֻ ְ     ֶ ַ    ָ  ְ
י ְ ּב   ּי  ֶ   ח  , שבראש האמת היא ש . ַ

השנה כבר קבעו לך את חייך ומזונותיך, אם כן מדוע 
אתה מלא דאגה, הסיבה היא  - 

 )מהר"י מבעלזא( .שחסרה לך אמונה - 
 

י ה   ר  ב  ת ּד  ם א  ּת  ר  מ  ְ  ֵ   ַ ּוׁש  ּז א  ְ ַ ְ ֶ   ֶ   ִ ית ה  ר  ֹ  ּב  שתהיו  -  ת.ְ  ִ    ַ
, )'ואביו שמר את הדבר'(מלשון מצפים וממתינים 

מתי אזכה להתיחד ולכרות ברית עם יוצרי.  - 
  (עבודת ישראל) 

כשבא לידי נסיון יחשוב על טובות הקב"ה עמו 
 ואהבת ה' לישראל

ת    ח  ק  ל  ָ ו  ּ  ְ  ַ  ָ מ   ְ  ד  א  י ה  ר  ל פ   ית כ   אש   ר  ֲ  ָ ָ מ   ָ   ִ ְ ּ   ָ ּ    ִ ׁ ש   .הֵ  ֵ  ר  ֵ ֵ ׁ פ   ש     ּ ׁ ִ ר  "י:  ַ
ד  ׳ ר  ם ָ  ָ א  ך  ד  ֹ  ֵ יו  תו  הו  ְ  ֹ  ְ ל  ד  א   ׂ ָ ֵ  ּ ש   רו  נ  ה ְ  ֹ  ֶ ו  א  ֵ  ָ ת  ה ה  ְּ ר  כ   ב   ּ ְ ָ  ש   ִ ּ ך  ׁ ֶ ר  ו   ּ ֹ  ֵ ְ כ 

יה   ל  ֶ   ָ ע  מ   ָ  ימ  י ּ ֶ ִ ג   ס  ש    ֵ ׁ י ש  . ׳ן ְ ִ  ָ ל  ר  פ  ָ  ֵ ׁ ל  ך    ְ ר  ד   ּ ֶ ֶ ְ ב   מ   ּ ַ ר  ת  ֶ א  ז  ֶ ֶ ר  ב  י ּ ִ ְ ֵ ד  
ש    ׁ ִ ר  ד  ׳"י,  ַ ר  ם ָ  ָ א  ך  ד  ֹ  ֵ יו  תו  הו    ְ ֹ  ְ ל  ד  ד  ׳ ׂ ָ ֵ  ּ ש   א  ָ  ָ ש   ו  א  ָּ ב   ם ׁ ֶ ש  ע  ׂ  ֹ ל   ֲ ת ַ 

ו   ב  ש   ּ  ֹ ח  ְ ׁ ו  ן ֶ  ש  פ  ׁ  ֹ נ   ְ ד   ַ  ב  ל  ּ ֹו  ְ  ִ ט  ק ְ  ר  ְ ָ ֵ פ   יי  ּ ש   ע  ׂ ָ מ   ֲ נ   ו, ַ  ה  ִ  ֵּ ו  צ  א   ּ הו  ה ְ  א  ֹ  ָ מו 
מו   צ  ע  ְ   ֹ ב   נו  י  ִּ כ    ּ ְ ַ צו  ר  בו   ּ ִ ְ ֹ   ֹ ב   ע  ֲ   ֹ ל  ר  ר ַ  ב  ֵ  ָ ע  םה ֲ  לו  ש   ס ו  ׁ ָ ֹ  ח  א  ׳, ַ   ְ  רו  ה ְ  ֹ  ֶ ו 

נ   א  ֵ  ָ ת   ר  ה  ְּ כ   ב   ּ ְ ָ ש   ִ ּ הו  ׳ הׁ ֶ ז מ   ן  ּ  ָ מו כ  א ׁ ֶ  ּ ש   ָ ו מ  ר  ן ּ  ְ ֻ ּ ב  ע  ֵ  ָ ל   ֲ צ  ה, ַ  ע  ֵ  ָ ה  ה ָ 
ך   כ  ָ  ְ ל  י ְ  ך  ׳א ִ  ה  ר  ו  יה   ּ ֹ  ֵ ְ כ  ל  ֶ   ָ ע  מ   ָ  אש   ׳ י ִ מ   ֶּ ג   ׳ -׳ יּ ֶ ִ ג   בו  י  ָ  ֵׁ ר  ֵ  ֹ ת   ת  ּ

ים  ְּ ג    ש    ַ מ  ֹ  ִ   ד ל  נ  ' י יֲ  ֵׂ ע  ו  ב  ת  י   ּ ֹ  ֵ ש   מ   ן ׁ ֶ ִּ ְ ָ כ   יה ּ ַ ּ ל  דו  ש   ם ּ ְ ֹ  ִ ג   ע  ֲ  ֵׂ מ  ה ה' ַ 
י ד  ס  ח  ָ  ָ ו   ֲ ש   ו ַ  מ  ר ֲ  ֶׁ א  ו  ל ּ ֹ  ֵ ג ו  ת  מ  ׳  ִ ּ ֹ א  או  ר  ר ְ  ֹ  ֵ ו  ׳   ֹ זו  ׳ - ׳  ֹ זו  י ֲ  ֵ ה 

י    ר  ט  ימ  ג  ַ  ְ ִ ָּ ב     ִ ב  ׳א ּ ְ ה  ֲ  ָ א  י׳ הַ  כ   ז  מ  ּ ִ ש    ְ  ַ מו  ר ׁ ֶ צ  ע  ְ   ֹ ל  ב  ל ּ ֹ ֶ ג  ד    ְ ַ ה  ֲ  ַ א  ת ה' ַ 
ו   מ  ע  א   ְ  ַ ּ ֹ ל  ר  ש   ׂ ְ ָ ֵ י  ז  ל, ִ  י  ה ְ  ֶ ו  ה  ְ  ֶ י  ימ  ׳   ֹ לו  ה ִ  ס  ל   ׳ ן ְ ִ  ָ ל  ּ ֹ ש   ש   א ׁ ֶ ֲ  ֶׂ י ע  ת  ֶ א  ה ַ 
ר   ב  ע  ֵ  ָ ה   ֲ י  ש  י  ִּ כ   , הָ  ב   ת  ּ ַ ֵּ ׁ י  מו   ִ  ְ צ  ע  ְ   ֹ מ  י ֵ  ַ ע  כ  ה  ְ  ִ ל   ַ ית  ֶ א  ס  ְ ש   ׁ ֵ ה  "ת ַ 
י ט  מ   ֵ ִ ה  ו  ב ַ  ּ מ  ו  ,  ִ ּ ֹ ע  ש  ע  ל  ׂ  ֹ ו   ֲ  ַ נ ג  ת ְ  ֶ  ֶ כ   צו  ד ּ ְ ר  ן  ְ  ֹ ר  ו  ב  ּ ֹ  ֵ ה  ה  א ַ  או  ב ָ  ֹ  ֵ ה 
תו    ) שלום מבעלזאהרה"ק רבי בשם  לקט אמרי קודש( . ֹ   ֹ או 

ו   ק  ת  ּ  ּ ב    ִ מ   ן ּ ְ ו  ַ  ִּ ה  ש   ת ּ  ֹ ד  יר  ה  ֹ  ֶׂ עו  ב   ה ּ ִ  ָ ד   ק   ה  ּ ָ ָּ ל   ַ  "ה ְ 
ל   עו  ז   ם ּ ָ ֹ  ָ ב    ה ַ  ֶּ ה 

ן  צו  ר ר  ק   ּ ַ   ְ ֹ   ע   ִ
ה  יר  י ה לו  ד   ה  י   י ש   ד  ה כ   ת  י  ם ה  ל  עו  ת ה  יא  ר  ב  א ב   ר  ו  ב  ָ   ה   ִ ּ   ֹ    ֶ ְ ִ ּ ֶ ׁ    ֵ ְ ּ    ָ  ְ ָ    ָ  ֹ  ָ    ַ  ִ  ְ ִ ּ    ֵ  ֹ ּ  ַ

ל א  ר  ש   נ י י  קו  ב   ב   ד  י   י ש   ד  ל י  ן, ע  ו  ת  ח  ת   ם ה  ל  עו  ֵ  ב    ָ ְ ׂ  ִ  ֵ ְ ּ   ּ ְ ּ  ְ ִ ּ ֶ ׁ    ֵ  ְ   ַ     ֹ ּ  ְ ַ ּ  ַ    ָ כ י  ּ ָ ֹ  ר  ד  ֵ   ב   ְ  ַ ְ ּ
ה  ה ב  א  ת ה  ד   מ  ב  ק ב   ד  נו ל  י  ה  ים, ד   ש   דו  ק   ת ה  בו  א  ָ   ה   ֲ  ַ  ָ   ַ ּ  ִ ְ ּ   ֹ ּ  ְ  ִ   ּ  ְ ַ ְ ּ     ִ ׁ  ֹ ְ ּ  ַ    ֹ  ָ  ָ
ת  א מ  ת ה  ד   מ  ק, ו ב  ח  צ  י  ה כ   א  ר  י   ת ה  ד   מ  ם, ו ב  ה  ר  ב  א  ֶ   כ    ֱ  ָ   ַ ּ  ִ  ְ  ּ    ָ  ְ  ִ ְ ּ    ָ ְ ִ ּ ַ   ַ ּ  ִ  ְ  ּ   ָ  ָ  ְ  ַ ְ ּ

י ע ק ב.  ֹ    כ    ֲ  ַ ת  ּ ְ ל ש   נ ג ד ש   ם כ   לו  ה  ל   ת ה  ו  ד  ה מ  לש   נ  ה ש   ה  ׁ ֶ  ו   ֹ ְ ׁ    ֶ ֶ ְ ּ    ֵ   ּ ָ ּ  ַ    ֹ ּ  ִ   ָ ׁ  ֹ ְ ׁ   ֵ ּ ִ  ְ
ת:  דו  סו  י  י -ׁ  ש   ֵ א  ַ ְ  ֹ  ֹ    ה  ה, א ִ  ה  א  ר  ָ    י  ם  ַ מ  ִ  ְ י -ִ   י  ה, א ִ  ה  ה ב  ָ    א   ֲ ַ  ו ח  רַ   ּ- 

נ ג   ֶ  ֶ כ   תד ּ ְ ֶ  א מ  ת  ,ֱ  בו  י ת   אש   ם ר  ה  ּ ֵ ֹ   ש     ֵ ׁ   ָ    ֵ רׁ ֶ מ  ז הו   ָ ַ א    ְ ֶ  ּ  . ו 
ת   ו  ד  מ  יע  ל  ג   ה  כ  ח  ל  ת ה  ך  א  יס ב   נ  כ  ה  ּ ֹ   ש    ִ  ְ   ַ  ִ ּ ַ  ְ   ַ ֹ ּ  ַ    ֶ   ָ ְ ּ     ִ ְ  ִ ֶ ׁ
ת ב    לו לו  כ   ו  ה  ל  ּ ְ ּ  ֹ    ְּ א   ַ   ּ ּ רֵ  מ  י ז ה  ָ ַ א  ד  ל י  ע  ֵ   ֶ   , ש    ְ   ַ ֶ ׁ   

ים  מ  ל  ש   יו  מ  ה  ִ    , ת    ָ ְ ׁ  ֻ   ּ  ְ ִ ּ ג     ס  ֶ  ּ כ   י  ש  ל  ֹ ו  ּ ְ ּ ֵ ׁ ש   ה   ׁ ֶ ל ש   ּ ָ ּ ב   ֹ  ׁ ש   ו   ׁ ָ ד  ק  ּ  ֹ נ   ֻ ת ְ 
ת. בו  ה א  ל ש   ש   ת ל  זו  מ  רו  ָ  ֹ   ה    ָ ׁ  ֹ ְ ׁ  ִ    ֹ  ְ  ֹ  ָ 

 ד  ּי  א מ  נ  ּט  ן ה  ּכ ה  ח ה  ק  ל  ָ  ֶ ו  ִ    ֶ ֶ ַ   ֵ  ֹ ַ   ַ  ָ כתוב בירושלמי שצריך  .ְ 
קשה מאין למדו . להפריש ביכורים אחד מששים

 כאן.חכמים שיעור זה. ויש לומר כי הוא מרומז 
נא מחזיק חצי דבמשנה מסכת כלים כתוב שט

, ואמרו בגמרא על הפסוק "ולשורקה בני סאה
בארץ ישראל היה טעון בפירות אתונו" שכל אילן 

משא שתי אתונות. ובמקום אחר אמרו שמשא 
האתון הוא ט"ו סאין, נמצא שכל אילן בארץ 
ישראל שטעון משא שתי אתונות יש בו ל' סאין. 

 אליעזר שנעק; יחזקאל ארנסטר; רפאל פנחס גולדשטיין; יצחק אייזיק ווייס; ראובן טרום תלמידים שהביאו חומר לגליון:



 

 

והתורה אמרה להביא "טנא" של ביכורים 
צי סאה שהוא אחד מששים של שמחזיק ח

שלשים סאה, לרמז שאף מי שיש לו רק אילן אחד 
 צריך להביא חצי סאה.

 )בשם ספר עליות אליהו(פנינים יקרים  

ם ית  אֹות  ׂש  ע  ּת  ו  ר  מ  ׁש  ְ  ָ ִ  ָ    ָ ו  בת קול מברכתו כתב רש"י:  .ְ  ָ ַ ְ ָ 
הקשה  .נה לשנה הבאה ְ ש                    ִ הבאת בכורים היום ּת  

חה היא אם הבט ,[החתם סופר]אאמ"ו מאור הגולה 
שכל מי שהביא בכורים היום מובטח לו שיביא 
גם בשנה הבאה, אם יחיה האדם לעולם, וצ"ע. 

 הפסוקונראה לפרש על פי מה דאיתא במדרש על 
" את  צ  ה ּב  ּת  רּו א   ּוב  ב א  ה ּב  ּת  רּו א  ְ  ֵ  ֶ ּב    ָ ַ     ָ    ֶ  ֹ וכבר פירש , " ָ     ַ ָ   ְ

דוד "ה' ישמר צאתך ובואך", שצריך להבין מה 
כיון שאמרו במדרש  כוונת המדרש בזה. אלא

רכה יציאתו שהברכה בבואך ובצאתך היא ב
וביאתו בפרקמטיא שיהיה לו ברכה בסחורתו, 
אם כן יש חשש שמא מרוב עושר יבא חלילה 
ל"וישמן ישורון ויבעט", על כן אמר המדרש 
שעל זה פירש דוד "ה' ישמר צאתך ובואך" 
שיהיה שמור מה' שלא יבוא לבעוט. ובזה יש 
לפרש גם פסוק דידן, שלאחר שקיים את כל 

ומעשר, מובטחת לו  המצוות של ביכורים
עשירות, ועל זה יוצאת בת קול ומברכתו שאל 
יחשוש שמא יבעט חלילה ולא יביא יותר 

'הבאת ביכורים היום ביכורים ומעשר, אלא 
תשנה לשנה הבאה' שתהיה זריז במצוה כמו 

 (כתב סופר) בשנה זו.

ל   ל ח  ם ּכ  ָ    ֳ ִ ּג  ה ה   י ַ   ּתֹור  ר ה  פ  ס  תּוב ּב  ר א כ  ׁש  ה א  ּכ  ל מ  כ  ְ  ֵ ֶ   ַ   ָ   ַ ו       ָ      ֶ ֲ    ָ ַ    ָ  ֹ   ּז את ְ 
ם  ל  ע  ֵ   י  י ה'ַ  ְ ל  ֶ   ע  דרשו חז"ל: זה מיתת צדיקים. ויש   . ָ

להבין מנין למדו זאת. עוד יש לדקדק מה הכונה 
"בספר התורה 'הזאת'", די היה לו לכתוב 'בספר 

ד התורה'. ויש לומר דהנה מהפסוק " ע מ  חּוץ ּת  ֹ   ּב   ֲ  ַ      ַ
ט ע בו  ת ה  י א  ל  יא א  צ  ה בו  יו  ׁש  ה נ  ּת  ר א  ׁש  יׁש א  א  ה  ֹ  ו    ֲ  ַ    ֶ     ֶ  ֵ     ִ  ֹ    ֹ     ֶ  ֹ    ָ  ַ    ֶ  ֲ     ִ  ָ  ְ "

לם וב מש, למדו חז"ל שבעל חפרשת כי תצא)(
, נמצא שמ"ספר התורה (מקרקע גרועה)בזיבורית 

הזאת" דהיינו חומש דברים לומדים שנפרעים 
בדברים פשוטים וזולים, וכאן אמר שהקב"ה 
יפרע ב"אשר לא כתובה בספר התורה הזאת" 

שיפרע על ידי שיקח את העידית והמשובח, יינו ה
 צדיקים, ומט"מ.מכאן למדו שזה מיתת 
 )מן השמועהילקוט הגרשוני ( 

נפגש פעם עם אחד אחד מגדולי המשכילים 
מהרבנים, רצה המשכיל להראות את רוב חכמתו 
כי בקי הוא בדקדוק לשון הקודש, ואמר לרב הבה 
ונראה אם הרב יודע היכן יש תיבה בתורה 

ב מה לענות, קמצים, לא ידע הר 4-המנוקדת ב
אמר לו המשכיל בנימה של שחץ וגאוה: אומר לך, 
ושים לב היטב לזכור זאת שמא זה יבא לך 

מ  לשימוש, הפסוק הוא " ח  ר  ת ה  ה". אמר לו הרב,  ֶ   ָ ָ ָ ָ א 
עכשיו אשאל אותך הבקי וחכם גדול היכן יש 

פת"חים, לא ידע המשכיל  4בתורה תיבה שיש בה 
כ  לענות, אמר לו הרב בפסוק  ּכ  ְ  ָ י  ת... ה ה' ַ  ח  ד  ק  ,   ַ ַ ַ ַ ּוב 

שים נא אדוני לב לזה, כי אני מקוה  וסיף ואמר לו:וה
 (הקדחת...) יבוא לך לשימוש...שזה 

  מ
דרש , הבעל שם טוב מהאי עלמאקודם פטירת 

ם ׁש   :ואמר ּת  ר  ּכ  מ  ת  ה  ַ  ְ ֶ   ָ ו  יבלבך  - םְ  ִ ְ ַ ב  א י  ְ  ֶ  ל  ֹ  ְ ,
ביד שתחשוב בכל עת בלב נשבר, שאתה מכור 

ים ו  יצר הרע, האויביך  ד  ב  ע  חֹוַ  ֲ ָ ִ    ְ ל  פ  ׁש  מה כל ש תִ  ְ ָ  ל 
לקבל פרס בבחינת עבד שעשית היה על מנת 

ין ק נ  אם תחשוב תמיד כך, אז ושפחה,  א  לא הְ  ֵ    ֹ ֶ ו 
תהיה נקנה ולא תפול ביד היצר ולא ישלוט עליך 
שום רע ותהיה דבוק בחי החיים. ע"כ. ובתבות אלו 
יצתה נשמתו בטהרה. (גם רשב"י יצתה נשמתו 

 (היכל הברכה) .בתיבת 'חיים')

  מ
שאותות ומופתים אין בהם די אמר  'חידושי הרי"ם'ה

כדי לקרב יהודים לעבודת השי"ת, ואילו היה כן 
הייתי נוסע עכשיו לגרמניא (שבאותה תקופה היו 

רבים שהיו רחוקים מן התורה) ועושה שם בה 
מופתים אשר לא היו כהנה כדי לקרבם לתורה. 
 אבל בתורה אנו רואים שלא כן הוא, כי משה אמר

ד לישראל  ּג  ּסֹות ה  ּמ  ְ  ֹ ה  י   ת ַ ַ     ַ ינ  אּו ע  ר ר  ׁש  ֶ     א   ֵ    ָ   ֶ ֲ 
ם ה  ים ה  ד ל  ּג  ים ה  ת  ּמ פ  ה  א ת ת ו  ִ     ָ ֵ ה   ֹ  ְ   ועם כל זאת,  ָ ֹ ֹ  ְ  ַ ֹ ְ ִ    ַ

ע   ד  ב ל  ם ל  כ  ן ה' ל  ת  א נ  ָ  ַ ַ ו     ֵ    ֶ  ָ      ַ  ָ ה ... תְ     ּז  ּיֹום ה  ד ה  ֶ  ע  ַ     ַ   ַ  ,
יום שנתן משה הספר ופי' רש"י שמעתי שאותו ה

הרי לך שאחרי כל המופתים , תורה לבני לוי
ם לא הי' להם לב לדעת עד היום הגדולים והנוראי

 .הזה יום קבלת הספר תורה



 

 

ר   ק" ֲ ִ א  ּנ  ז  ֵ  י י   ַ  ְ  {ב}   
ם ּקֹוד  ר ה  מ  א  ּמ  ַ    ֵ ּב  ר  : ַ  ַ ֲ ָ   א  ּב  ר    ֵ אֹומ  "י  ָ ֲ ִ ה  ר  ה  י ְ  ַ ִ ל  ר  ב  ְ  ָ ָ א  ט  ם  ַ אנ  אל  ְ  ִ ג    ַ ּקּונֹוי ַ   ּת    ֶ ִ    ׁש 

יא הּו ס  פ  ה  ְ  ִ ל  יק ְ  ַ ּיֹות  נ  ע  ּת  ִ    ָ מ   .ו ִ ַ ֲ

ע   מ  ּד  ן ְ  ַ ַ ל  ח  ע ׁש  ל ֶ  ְ ַ נ  ינק  ֵ ֹ ֶ מ  ד   ּוָ  ֵ  י 
א  ן א ּב  י  ד  ע  ם ׁש  ה  ר  ב  י א  ּב  יׁש ר  ּג  ר  ל ז את ה  ם ּכ   ע  ִ       ָ  א  ַ ֲ ֶ   ָ ָ ְ ַ   ִ ַ     ִ ְ ִ     ֹ    ָ   ִ   ַ 

י ר  מ  ג  ּקּונֹו ל  ל ּת  ַ  ְ ֵ ע   ְ ר  ,  ַ   ִ      א  ל ה  ב א  ׁש  ּי  ר לֹו"י ַ ָ  ָ   ֶ   ָ ֲ ִ ו  ּי אמ  א: ַ  ֹ  ֶ    ו  ּנ  ָ  'א  ָ   !
י' ּקּונ  ה ּת  י מ  ר ל  י אמ  י ו  ת  מ  ׁש  ל נ  ב ע  ר  ם ה  ח  ר  ִ   י    ִ   ַ    ִ   ַ   ֹ ְ   ִ ָ ְ  ִ   ַ   ַ ָ   ֵ ַ  ְ,    ַ  א 

ר   א  ר"י  ָ ֲ ִ ה  מ  א  ר ו  ז  דֹוׁש ח  ּק  ַ   ְ  ָ ַ ה  י ּומ  :  ַ ָ     ָ נ  ה א  ִ     ֶ 'מ  ן   ָ   ָ ּת  א  י ׁש  ּי  ַ    ֶ ֶ ֵ  ה ח  ַ   
ּקּון? ם ּת  כ  ֶ    ִ    ל  ל !, ָ  י ע  ּנ  ּמ  ׁש מ  ּק  ב  יק ל  ס  פ  ת  י ו  ח ל  ּנ  א ה  ּנ  ִ    ַ  א  ֶ ִ   ֵ ַ  ְ    ִ ְ ַ  ְ    ִ    ַ ַ    ָ ָ 

ה' ר ז  ב  ֶ   ּד  ים  . ָ ָ   ר  ב  ּד  ע ה  מ  ׁש  מ  ר ל  ע  ט  צ  ם ה  ה  ר  ב  י א  ּב  ְ  ִ ְ ַ   ַ ְ ָ ִ   ר    ֵ ַ  ְ ִ   ָ ָ ְ ַ   ִ ַ 
ׁשֹו פ  ר נ  מ  ר ּב  מ  א  ַ  ְ  ו    ַ  ְ ם : ְ  ָ ַ   ׁש  ם ּב  כ  יע  ּב  ׁש  ה  ע  ל  י יֹוד  ינ  לּום א  ְ  ֵ  'ּכ     ֶ ַ  ִ ְ ַ  ְ  ַ ֵ      ִ  ֵ      ְ  

י רּו ל  ּת אמ  ׁש ׁש  פ ר  ּמ  ִ  ה     ְ   ֹ ֶ   ָ  ֹ ּקּון  ַ ְ ּת  י ?!  ַ ִ   ה  ר   ֲ ֵ  ה 
ח  צ  מ  ים ּב  ם רֹוא  כ  נ  ה  י ׁש  נ  ע  א  ְ  ֶ ַ  יֹוד     ִ      ֶ  ְ ִ ֶ    ִ ֲ  ַ ֵ   

ם' יה  מ  ג  ל ּפ  ת ּכ  ים א  ׁש  נ  א  ָ  ֵ  ֶ  ה  ְ    ָ   ֶ    ִ  ָ ֲ ָ .  
ר   א  ה ה  א  ר  ּׁש  יו "י  ִ ֶ ָ ָ   ָ ֲ ִ מ  רֹות  צ  פ  ת ה  ְ  ָ   ָ   א  ַ   ֶ 

ּבֹות ר  מ  ל ,  ַ ְ ֻ   ה  ּכ  ּת  ס  ה  יו ו  ינ  ת ע  ים א  ר  ֵ   ה  ַ ְ ִ  ְ    ָ  ֵ   ֶ    ִ ֵ 
ר לֹו מ  א  חֹו ו  צ  ל מ  ְ  ָ ַ    ע  ׁש :  ַ   ִ ְ    ּי  ה ׁש  י רֹוא  נ  ֵ   'א  ֶ   ֶ      ִ ֲ  

ל' ז  ק ּג  פ  ם ס  כ  ד  י  ֶ   ּב   ֶ   ֵ ָ    ֶ ְ  ֶ ְ . 
ים ִ ּכ   ר  ב  ּד  ת ה  ם א  ה  ר  ב  י א  ּב  מ ע  ר  ֹ  ַ  ַ ִ   ַ ְ ָ ָ   ֶ   ַ ְ ָ ִ  ׁש  ְ  ,

ב  ׁש  ּי  ר ו  פ  א  ק ו  ׁש ׂש  ּב  ל  ּי  יתֹו ו  ב   ל  ל  ָ  ֵ ֶ  ַ ֵ  ֶ  ה    ַ   ַ  ְ  ִ ַ     ֵ  ְ    ַ ָ 
ה  דֹול  ה ּג  ק  ע  ק ז  ע  ז  ּי  ץ ו  ר  א  ל ה  ָ   ע     ְ   ָ ָ  ְ   ַ  ְ  ִ ַ   ֶ ָ ָ   ַ 

ה ר  י:   ָ ָ ּומ  ת  ּפ  ר  ת ח  י א  ה אֹול  יכ  ִ     ֶ   ֶ ְ ָ ִ 'א       ָ  ֵ  , 
ת  פ  צ  ן ּב  ּי  יֹות ּד  ה  ל ל  י אּוכ  ְ  ַ  א  ִ    ָ ַ     ְ  ִ    ַ      ֵ 

ל' ז  ק ּג  פ  י ס  ד  י  ּב  ׁש  ֶ   ּכ   ֶ   ֵ ָ   ִ  ָ  ה   .ְ  ֶ ְ כ  ָ    ִ ו   ְ י ׁש   ְ ִ   מ 
יו ד ּת ם ּכ חֹות  ּכֹות ע  ב  ֹ    ָ  ל     ֹ   ַ     ְ  ִ. 

ים  ד  ג  ת ּב  יג  ר  ית א  ת ּב  פ  צ  ה לֹו ּב  י  ם ה  ה  ר  ב  י א  ּב  ָ  ִ   ר  ְ    ַ  ִ ֲ    ֵ   ַ ְ ִ       ָ ָ   ָ ָ ְ ַ   ִ ַ 
ס  נ  ר  ּפ  ת  ּה ה  ּנ  ּמ  ֵ   מ  ְ ַ ְ ִ    ָ ה  ִ ֶ ב  ח  ר  ה  הְ  ַ ְ ָ ָ  ּב  ּב  ּד ק . 1 ַ ָ ר  ב  יט ל  ל  ח  ת ה  ע  ִ  ְ ֹ  ּכ      ִ ְ ֶ   ֵ  ָ

דֹו י  ל ל  ז  ּג  ק ה  פ  ה ס  א  ם ּב  ּׁש  ם א מ  ְ ָ   א     ֶ  ֶ ת .  ִ      ִ ָ   ָ ָ   ְ ֵ   ַ ח א  ל  ַ    ֶ  ׁש  ָ 
ת ּכ   ס ף א  א  ׁשֹו ל  ּמ  ׁש  ֶ  ֱ ֹ   ֶ   ָ מ  ד  ְ ַ ְ    ע  ט ן ו  ּק  ה מ  אכ  ל  ּמ  י ה  ְ  ַ  ל עֹוׂש     ֹ ָ ִ    ָ   ָ ְ ַ   ֵ     

דֹול ה . ָ    ּג  יה  מ  ים ּת  א  ּל  מ  ת  ם מ  ה  ׁש  יו ּכ  נ  פ  בֹואּו ל  ּי  ְ  ִ    ְ ִ  ָ  ו  ַ ְ ִ   ֵ ֶ  ְ     ָ ָ  ְ       ָ ַ
ר פ  א  ׁש ּב  ּל  ּפ  ת  ם מ  דֹונ  ת א  ם א  אֹות  ר  ֵ    ָ ֵ ֶ ּב  ַ ְ ִ    ָ   ֲ   ֶ   ָ   ְ ִ . 

ם ה  ר ל  ּי אמ  ָ  ֶ ו  ם: ַ  ֹ  ֶ   ּכ  ה מ  ׁש  ּק  ב  ֶ  'ּב  ת !   ְ ַ ָ ָ   ִ ד א  ח  ל א  ׂשּו ּכ  ָ    ֶ ָ   ֵ  ע     ֲ 
ּתֹו ר  ּכ  ׂש  ּבֹון מ  ׁש  ֻ  ְ  ח  ם א ,  ֶ ְ     ַ ְ קּו א  ד  ם'  ִ ְ    ִ     ּוב  ּכ  ד מ  ח  א  י מ  ּת  ר  ּס  ֶ   ח  ִ   ָ ֶ ֵ   ִ ְ ַ ִ , 

רּו ּי אמ  ד ו  ח  ה א  ם ּפ  ּל  יבּו ּכ  ׁש  יו ה  ד  עֹוב  יו ו  ל   ּפֹוע  ַ ֹ   ְ  א    ָ ֶ   ֶ    ָ  ֻ     ִ ֵ    ָ ְ    ְ     ָ ֲ     ַ  :
ּבֹון ׁש  ח  ע  ה  ד א יֹוד  ח  ף א  ים ,   ַ   ֶ ָ        ֵ ַ  ַ ֶ ְ   'א  נ  ם נֹות  כ  נ  ה  ף ׁש  ס  ּכ  י ה  ִ    ּכ  ְ      ֶ  ְ ִ ֶ   ֶ  ֶ ַ    ִ

ם ה  ׁש ּב  ה י  כ  ר  ָ   ֵ    ָ ֶ ּב  ּב ׁש  , ְ ָ ל  ל  כ ל ו  א  י ל  ד  י ּכ  ם ּד  ה  ׁש מ  ּי  ֹ   ׁש   ְ  ִ  ְ    ֹ ֱ  ֶ   ֵ  ְ   ַ   ֶ ֵ    ֵ ֶ 

                                                      
אי  1 ר יֹוח  עֹון ּב  מ  י ׁש  ּב  ל ר  ּיּונֹו ׁש  ל צ  ר ע  צ  ח  ת ה  ה א  נ  ף ּב  מֹונֹו א  ּמ  ַ      ַ   מ      ְ ִ    ִ ַ   ֶ       ִ   ַ    ֵ ָ  ֶ   ֶ    ָ  ָ   ַ      ָ ִ 

ירֹון מ   .ְ  ִ    ּב 
ר  2 פ  ס  ּב  ן ׁש  ּי  צ  ׁש ל  ֶ   י  ֵ  ְ ֶ    ֵ ַ  ְ ה׳ֵ    נּוז  ה ּג  ּד  מ  ָ  ח     ְ ה  ׳  ֶ ְ ָ   ה  ְ  ָ ל  אד "ק  ַ ַ ר  ר  יג  מ  ּז  י מ  ינ  י ס  ּב  ְ  ַ   ר   ִ  ְ ִ    ַ  ִ    ִ ַ 

ה   ר  ּדֹודֹו ה  ה מ  ּפּור ז  ע ס  מ  ּׁש  יא ׁש  ב  ָ  ַ ַ מ       ִ    ֶ     ִ   ַ ָ ֶ     ִ א "ק  ֵ ג  ר  אל ׁש  ק  ז  ח  י י  ּב  ָ   ר  ַ ְ    ֵ  ְ ֶ  ְ   ִ ַ 

ר ן , ְ    ֵ והֹות  כ  ֵ   ל  ם א ָ  עֹול  צל מ  ס ק א  ע  אנּו ל  ּב  ּיֹום ׁש  ָ      מ    ֵ    ְ ְ ֶ   ֹ ֲ  ַ     ָ ֶ     ִ 
ם ה  ה יׁש ּב  ּמ  אֹות ּכ  ר  נּו ל  ּת  ל  ת  ּנ  עֹות ׁש  ּמ  נּו ּב  ק  ד  ַ  ָ  ֵ    ָ ֶ ּב      ְ  ִ     ָ  ָ ַ  ָ ֶ     ָ ַ    ְ ַ ָ .

ם ה  ר  ב  י א  ּב  ם ר  ה  ר ל  מ  ָ  ֶ   ַ ִ   ַ ְ ָ ָ א  ן :  ָ ַ   ּי  ׁש ּד  י  ין ו  ׁש ּד  ּי  ם ׁש  כ  עּו ל  ָ   'ּד  ַ    ֵ ְ    ִ    ֵ ֶ    ֶ  ָ    ְ  
ם עֹול  ָ  ּב  עֹות,  ָ   ט  י ל  נ  כֹול א  י  ם ו  ד  ן א  ק ּב  י ר  נ  א  ִ  ְ   ו     ִ ֲ      ָ ְ   ָ ָ   ֶ   ַ    ִ ּנ  , ַ  ֲ ם  ָ ָ א  ּכ  ֶ   א מ  ִ   

ּבֹון ׁש  ח  ת ה  ד א  ח  ל א  ׂשּו ּכ  ע  ם ו  יכ  ּת  ב  בּו ל  ָ    ֶ ָ   ֶ   ַ ֶ ְ   ׁש     ֲ  ַ    ֶ  ֵ ָ  ְ י ,  ֻ    נ  א  ִ   ו  ֲ  ַ
ה  ו  ּׁש  חֹות מ  פ  ף ּב  י א  ּמ  ּדקּו ע  ק  ד  ּת  ם ׁש  ּכ  ׁש מ  ּק  ב  ֶ   מ  ָ ִ     ָ ְ   ַ   ִ ִ    ְ ְ ַ ְ ֶ    ֶ ִ   ֵ ַ ְ 

ה רּוט  י.  ְ   ָ ּפ  רּו ל  ם א ת אמ  א  ִ  ׁש     ְ   ֹ ית ,  ֶ ִ      ּב  ת ּג ר א  ס  ץ ל  ל  א  ֶ  ֵ   א     ֹ ְ  ִ    ֵ ָ ֵ 
ה אכ  ל  ּמ  ָ  ה    ָ י ,  ַ ְ מ  צ  ת ע  יס א  נ  כ  ה  ה ל  י רֹוצ  ינ  י א  ְ  ִ  ּכ  ַ   ֶ     ִ  ְ ַ  ְ   ֶ      ִ ּנ ם ִ    ֵ  יה  ג  ֹ   ל  ִ   ֵ  ְ

ם' י  ד  י  ִ   ּב  ַ  ָ ְ .  
רּו  ז  ח  ׁש  ְ    ּכ  רּוְ  ֶ ָ מ  א  ם ו  ּל  נּו ׁשּוב ּכ  ת ע  ר  ח  מ  ְ  ָ ְ  ל     ָ  ֻ ל : ְ  ָ ֳ ָ   ָ        נּו ע  ין ל  ָ     ַ  'א     ֵ  

ה  ו  ּׁש  חֹות מ  ל ּפ  ׁש  ף א א  ה יע  ב  דֹוננּו ׁשּום ּת  ֶ   א  ָ ִ     ָ   ֶ    ַ ָ  ִ ְ         ֵ   ֲ 
ה' רּוט  ן .  ְ   ָ  ּפ  יו ח פ  נ  פ  ן ל  פ   ח  ם ּכ  ה  ר  ב  י א  ּב  ה ר  רא  ׁש  ָ     ֹ ֶ  ּכ  ָ  ְ   ַ ָ    ָ   ָ ָ ְ ַ   ִ ַ   ָ ָ ֶ  ְ

ם ה  ר ל  מ  א  עֹות ו  ּב  ט  א מ  ל  ָ  ֶ מ    ַ ָ  ְ    ֵ ְ ַ    ֵ לּו ':  ָ ם ט  יכ  פנ  עֹות ל  ּמ  י ה  ר  ֶ    ְ   ה    ֵ ְ  ִ     ָ ַ   ֵ ֲ 
א  ל  ה מ  פ  רּו ּב  מ  א  צּו ו  ר  ּת  ה ּׁש  ּמ  ֵ   ּכ  ָ   ֶ ְ    ְ ִ  ְ    ְ ִ ֶ   ָ  ַ
ׁש  ּי  ה ׁש  יע  ב  ל ּת  ים לי ּכ  ל  ם מֹוח  ּת  א  ֵ   ׁש  ֶ   ָ  ִ ְ    ָ    ִ     ִ ֲ     ֶ ַ ֶ 

ם' כ  ֶ   ל  רּו .ָ  מ  א  ם ו  ּל  נּו ּכ  ד ע  ּי  ְ  ָ ְ  מ     ָ  ֻ    ָ    ַ נּו : ' ִ  ָ   א 
ב  ּי  ם ח  א  ה ּב  מּור  ה ּג  יל  ח  מ  ים ּב  ל  ָ   מֹוח  ַ   ִ ְ   ָ    ְ    ָ  ִ ְ ִ     ִ ֲ   

ה' אּומ  נּו מ  דֹונ  נּו א  ֵ     ְ   ָ  ל  ּמ   .ָ     ֲ   ן ה   מ  עֹות  ַ   ִ   ַ ָ א 
לּו ט  יו א נ  נ  פ  ּל  ָ  ְ  ׁש         ָ ָ  ְ ת ,  ֶ ח  ה א  ּׁש  ק א   ַ   ִ ָ   ַ ַ  ר 

רּוטֹות י ּפ  ּת  ם ׁש  ּׁש  ה מ  ל  ט  נ  ה ו  ׁש  ּג  ָ    ִ ָ   ְ ֵ   ְ     נ  ְ  ָ  ְ   ָ  ְ  ִ ,
ם ה  ר  ב  י א  ּב  ּה ר  ר ל  מ  ָ    ַ ִ   ַ ְ ָ ָ א  י עֹוד:  ָ ַ   ח  ִ     'ק  ְ   ,

ה' מּור  ה ּג  נ  ּת  מ  ן ז את ּב  י נֹות  נ  ְ    ָ  א     ָ ָ ַ  ְ     ֹ   ֵ      ִ ֲ ,    ַ  א 
ּה ר  מ  א  ּת  ּב  ח  ק  ה ל  ת  צ  ה א ר  ּׁש  א  ָ ַ ְ ָ  ְ ָ ְ ָ ה    ָ  ְ ָ      ָ ִ ָ  :

ב ל   ּי  י ח  דֹונ  א  ה ׁש  ה מ  ָ    ִ 'ז  ַ    ִ   ֲ ֶ   ַ    ֶ  .י' 
ה  ּׁש  א  ה  ם ׁש  ה  ר  ב  י א  ּב  ה ר  א  ר  ׁש  ְ  ֶ ָ ָ   ַ ִ   ַ ְ ָ ָ   ֶ ָ ִ ָ  ּכ 

ּה ּפ  ס  ת ּכ  ה א  ל  ט  ַ  ְ ָ נ    ֶ    ָ ה , ָ  ְ ח  מ  ח ׂש  מ   ָ ַ   ִ ְ ָ  ׂש 
ה דֹול  ָ  ּג  ל , ְ    א א  צ  י  ילֹו ו  ע  ת מ  ׁש א  ּב  ל  ּי  ְ ָ  ָ   ֶ  ו      ִ ְ   ֶ   ַ  ְ  ִ ַ

ר   א  דֹוׁש"י  ָ ֲ ִ ה  ּק  ר  .  ַ ָ   ה  א  ּדֹו "י  ָ ֲ ִ ה  ג  נ  א ל  צ  ּי  ימֹו ו  ּד  ק  דֹוׁש ה  ּק  ְ    ה   ֶ  ְ   ֵ  ֵ ַ     ִ ְ ִ     ָ ַ 
ל אֹותֹו א  ׁש  ּי  ה א  : ַ ִ  ְ ַ      ו  דֹול  ּג  ה ה  ד  ר  ח  ה ה  ָ    ֲ 'מ     ְ ר   ַ   ַ ֲ ָ ָ   ַ ּת   ֶ  ׁש  ד  ר   '?! ָ ַ ְ ָ ח 

ר לֹו ּי אמ  ל': ַ  ֹ  ֶ    ו  ז  ּסּור ּג  ק א  פ  י ס  ינ  ע  ה ּב  ּל  י ק  כ  ֶ   'ו   ֶ     ִ   ֵ ָ     ֶ  ֵ ְ    ָ ַ    ִ  ְ ר לֹו    ּפ  ס  ְ  ִ ֵ     ו 
ה  ּׁש  א  ל ה  ּה ַ   ָ ִ ָ  ע  ח  ק  ּל  ְ  ָ ָ ׁש  רּוטֹות  ֶ י ּפ  ּת  ר,  ְ ֵ   ְ     ׁש  י מ  ר ל  ה י אמ  ּת  ִ    ַ 'ע    ַ  ֹ   ָ ַ   

הּו ׁש  ל  ן ּכ  ימ  י ס  ח  צ  ל מ  ר ע  א  ׁש  ם נ  א  ְ  ֶ  ה   ָ   ָ  ִ   ִ ְ ִ   ַ   ַ ְ  ִ ר   '? ַ ִ   א  ה לֹו ה  נ  ָ       ָ ֲ ִ ע  "י  ָ
דֹוׁש ּק  ה ל  :  ַ ָ   ה  ּת  י א  ק  ָ  ִ   ַ ָ   ְ 'נ  י  ר  מ  ר', ַ  ְ ֵ ג  ב  ר ּד  א  ׁש  ִ  ְ ַ   ָ ָ  א נ  ּה  .    י אֹות  ִ      ָ  ּכ 

ר  ה יֹות  ּי  ו  ּט  ת ה  אכ  ל  מ  ית ּב  ח  מ  ה מ  ת  י  ה ה  ּׁש  ִ ָ     ֵ  א  ְ ַ    ֶ   ֶ ְ ִ   ִ ְ ֻ   ָ  ְ ָ   ָ ִ 
ר ט יֹות  ע  ּה מ  יע  ל  ּג  ן ה  ל ּכ  יה  ע  רֹות  ב  ח  ָ    ְ ַ     ֵ מ   ַ   ִ ִ    ֵ ה ,  ֵ ַ ְ   ֶ  ָ  ַ   ּת  ע  ְ  ַ ָ  ו 

ּה ּל  ת ׁש  ה א  ל  ט  ּנ  ָ  ׁש  ֶ   ֶ    ָ ְ  ָ י,  ֶ ר  מ  ג  ֹון ל  ע  ה ה  ּק  ַ  ְ ֵ נ   ְ    ָ ֶ   ָ  ֻ2 . 
ה דֹול  ּג  תֹו ה  ח  מ  ל ׂש  ג  ר  ָ  ל     ְ ַ    ָ ְ ִ    ֶ ּב  , ְ  ֶ ה ר  ׂש  ה  ָ ָ   ַ ִ ע  ּד  ע  ם ס  ה  ר  ב  ְ ָ ָ   ְ ֻ ָ  י א  ַ   

ר   א  ת ה  ּה א  ין ּב  מ  ז  ה  ה ו  דֹול  ְ  ִ    ָ   ֶ   ָ ֲ ִ ּג  ִ  ְ    ָ בֹוד "י ְ    כ  ג ּבֹו ּב  ה  נ  דֹוׁש ו  ּק  ָ     ה  ְ      ַ  ָ  ְ     ָ ַ 
דֹול  .ָ    ּג 

וא או  ינ  ּׁש  ָ  ֶ   מ  י ,  ִ ִ  ּב  ל ר  ּתֹו ׁש  ח  ּפ  ׁש  רֹוב מ  ם ק  ה ע  י  ה ה  ּפּור ז  ּס  ב ׁש  ת  ם ּכ  ִ   ׁש  ַ   ֶ    ְ  ַ ְ ִ     ְ   ִ    ָ ָ    ֶ     ִ ֶ   ַ  ָ   ָ 
ר   א  ל ה   א  ל  ה  ם ׁש  ה  ר  ב  ָ  ֲ ִ א    ֶ    ַ  ָ ֶ    ָ ָ  ְ ּקּון"י  ַ ׁש ּת  ּק  ב  ַ  ֵ   ִ   ל  ח  , ְ  א  ׁש ְ  ַ ַ ל  ּי  ר לֹו ׁש  מ  א  ֵ   ר ׁש  ֶ      ַ ָ ֶ   

ל ז  ֹון ּג  דֹו ע  י  ֶ  ּב   ֶ ל , ְ ָ     ֲ    ז  ג  ּנ  י ׁש  ּכל מ  ּיֹות ׁש  ס  נ  י ּכ  ּת  ל ּב  כ  יז ּב  ר  כ  ה   ו  ל  ַ   ה   ְ  ִ ֶ   ִ    ָ ֶ    ִ  ֵ  ְ   ֵ  ָ    ָ  ְ    ִ  ְ ִ  ְ   ַ ע"י ָ 
יע  לֹו דֹו ,    ִ  ַ   יֹוד  ל י  ה ע  ל  ז  ג  נ  ה לֹו ׁש  ר  מ  א  ת ו  ח  ה א  ּׁש  יו א  נ  פ  ה ל  א  ָ    ַ  ָ    ּב   ְ  ְ  ִ ֶ      ָ ְ ָ  ְ  ַ ַ   ָ ִ     ָ  ָ  ְ  וכו'.ָ  ָ  
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  נפלאים יםליקוט
 אבוכי תפרשת 

 

 לי"ח אלו -לעי"נ הרה"ח ר' משה ב"ר יעקב ירוחם 

 )ה, כו" (ואמרת וענית"
 )י"רש( קול" הרמת "לשון
: עלייה בבני היכר סימני שלושה: מווארקה ר"האדמו אמר

 ולרקוד שתיקה י"ע לזעוק, זקופה בקומה נכנעים להיות יודעים
 .תנועה ללא

 

 )ה, כו" (אלוקיך' ה לפני ואמרת וענית"
 עליו כל קודם, יתברך' ה לפני ולהתפלל לדבר בא שאדם לפני

 שאמר וזהו. ושפלותו ערכו במיעוט ולהתבונן עצמו את להכניע
 ֵלָענֹות" מלשון( עצמך את שתכניע היינו" וענית" בפסוק
 )שלמה תפארת'". (ה לפני ואמרת" לפני, תחילה") מפני

 

 )ה, כו" (מצרימה וירד אבי אובד ארמי"
 לבן את קושרים מדוע אלשיך משה רבי שאל קשה לכאורה
 אין לכאורה שהרי, למצרים ישראל בני ירידת לעניין הארמי
 שלולא משה רבי אמר לתרץ יש אמנם, ביניהם קשר שום

 וממילא, רחל עם כל קודם מתחתן יעקב היה לבן של רמאותו
 האחים היו לא, הבכור היה ואם. ליעקב הבכור היה יוסף

 עניין כל נסבב היה ולא אביהם של העדפתו על בו מקנאים
 ירד שיוסף בכך האשם הוא לבן ולכן. יוסף של מכירתו
 (האלשיך הקדוש) .למצרים

 

 הארץ את לנו ויתן הזה המקום אל ויביאנו"
 )ט, כו" (הזאת
 הזאת הארץ, המקדש בית זה, הזה "המקום י:"רש אומר

 בית בנין לפני הייתה הארץ ביאת הלא לדקדק ויש. כמשמעו"
 הביאה לפני המקדש בית בנין הפסוק הקדים ולמה המקדש
, הזאת הארץ את לנו "ויתן י"ברש הכוונה מה ועוד, לארץ

 תרגום'ה פ"ע לתרץ ויש. בזה לנו לומר רוצה מה, כמשמעו"
 הוביל ה"שהקב' נשרים כנפי על אתכם ואשא' הפסוק על' יונתן
 הקרבן להקריב כדי, המקדש למקום ממצרים ישראל בני את

 זה ולפי, למצרים החזירן כ"ואח, שם ולאכלו בירושלים פסח
, הקרבן הקרבת בזמן המקדש בבית היו ישראל שבני נמצא
 אל ויביאנו" תחילה התורה כתבה ולכן, לארץ ביאתם קודם

, כמשמעו אינו הרי וזו,  המקדש בית על והכוונה" הזה המקום
 זה" הזאת הארץ את לנו ויתן" אבל, מצרים יציאת לפני דהכוונה

 )ל"זצ מבעלזא ד"מהרי מרן( . לארץ כשנכנסו כמשמעו כן
 

 )יג, כו" (שכחתי ולא ממצוותיך עברתי לא"
 מצווה יקיים שאדם ייתכן, ברם? זו הלשון כפילות מה לשם
, אותה ציווה הוא אשר ה"הקב את ישכח כי, ממנה דעתו ויסיח

 לפיכך". מלומדה אנשים מצוות" גרידא רגילות מתוך ויקיימה
 בשעה" שכחתי ולא ממצוותיך עברתי לא" הכתוב אמר

 . ..אותן ציוויתני אשר, אותך שכחתי לא המצוות את שקיימתי
  )אמת שפת(

 

 )יג, כו" (שכחתי ולא ממצוותיך עברתי לא"
 שייך מה להבין וצריך" מעשרות וידוי" ל"בחז נקראת זו פרשה 

 כמו, חטאיו על מתוודה שאדם פירושו וידוי הרי, וידוי כאן
 ועוד, עצמו בשבחי מספר הרי כאן אבל', וכו בגדנו אשמנו,
' וכו שכחתי ולא' וכו ציוויתני אשר ככל עשיתי ואומר מוסיף

 קדושת'ה שפירש מה י"עפ, ליישב ויש. לווידוי דומה אינו כ"וא
 כי' השנה ראש של במוסף מזכירים שאנו המילים על ע"זי' לוי

 מה כל את זוכר ה"שהקב' מעולם הוא אתה הנשכחות כל זוכר
 הוא לכך ובהתאם, בעבירות והן במצוות הן, שוכח שאדם

 מחזיק מזה כתוצאה אבל, מצוה עשה אדם אם כגון: מעניש.
, שעשה מה את ומזכיר וזוכר שעשה במצוה ומתגאה מעצמו

 שוכח האדם אם אבל, הזאת המצוה את כביכול שוכח' ה אז
, זאת זוכר ה"הקב אז, בה מתגאה ואינו שעשה הטוב הדבר את
 נגדו וחטאתו שעשה העבירה את זוכר אדם אם, בעבירה וכן

 שוכח ה"הקב אז, שעשה מה את לתקן איך ומתבונן, תמיד
 כי" מעשר וידוי" נקראת זו פרשה מדוע מובן כ"וא. זו מעבירה

 הייתיכי' שכחתי ולא ממצותיך עברתי לא' ואומר מתוודה הוא
 אבל אותם יזכור' שה בכדי עושה שאני המצוות לשכוח צריך כן

 )יואל דברי( . וידוי כן זה כ"וא' שכחתי ולא' לצערי
 

 )יד, כו" (ציוויתני אשר ככל עשיתי"
 שעליך מה אתה עשה עלינו שגזרת מה "עשינו י"פירש 

 מה עשינו לשונו י"רש שינה למה להבין וצריך, לעשות"
 לומר ואפשר ציוויתנו אשר את עשינו אמר ולא, עלינו' שגזרת'

, ציוויתני אשר ככל עשיתי לאמר ישראל איש יתפאר דאיך
 המלך גזירת בעצמו שזה העניין אך, ערכו מיעוט יודעת ונפשו
 לומר מלך גזירת' הי לא ואם, הלשון בזה לאמר, עולם של מלכו

 כדברים לאמר, מישראל איש לב שום על עולה' הי לא, כן
'. וכו אתה עשה ולכן, עלינו גזרת שאתה מחמת ורק, האלה

 )ל"זצוק י"מהר מרן(
 

 )טז, כו" (אותם ועשית ושמרת"
 תשנה היום, ביכורים הבאת, מברכתו קול "בת איתא: י"ברש
 מאת כזאת ברכה קיבל האדם אם להבין וצריך. הבאה" לשנה

 הביא אם נפטר שאדם קורה איך אם כן השמים, מן' קול בת'
 ליישב ויש, התקיימה לא שהברכה קרה ומה, ביכורים שנה בכל

 שיטת לפי( ביכורים הביאו לא השמיטה שבשנת שהיות
 לא השביעית ובשנה השישית בשנה אם כן') הק ח"האוה

 . הבאה בשנה שיביא הבטחה לו אין ואם כן,', קול בת'ה נשמעה
 ) שמחה לב(

 רק נוהגת מצות ביכורים הרי קושיא: עוד תתורץ על פי דבריו
 הרי המקדש, בית נחרב איך ואם כן קיים המקדש שבית בזמן
 בית נחרב ואם, הבאה בשנה גם שיביא הבטיחה קול הבת

 לעיל שאמרנו מה לפי אבל, ההבטחה תתקיים איך המקדש
 מברכת קול הבת הייתה לא ואז, ביכורים הביאו לא שבשביעית

 בשנה כלומר שביעית במוצאי הבית נחרב כן ועל, אותו
 מקדש הבתי ששני:) א"י ערכין( בגמרא שכתוב כמו השמינית

 .בשמינית נחרבו



 

 ~2 ~  

  נפלאים יםליקוט
 אבוכי תפרשת 

 

 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל

" אלוקיך' ה מזבח את תבנה שלמות אבנים"
 )ו, כז(

 את להוציא, ציבור שליח ובפרט אדם כל חובת על רומז הכתוב
 :בשלמות מפיהם התפילה מילות

 3-ב יום בכל הנאמרות הברכות כמנין 57 =בגימטריה " מזבח"
 ).ברכות 19 - אחת שבכל( 18-ה תפילות
 של הברכות ז"נ את תבנה שלמות במילים: התורה אומרת
 נתקנה היא שהרי למזבח דמיון צד יש ובתפילה. עשרה שמונה
 )לועז מעם ילקוט( .הקרבנות עבודת כנגד

 

     " ומסכה פסל יעשה אשר האיש ארור"
 )טו, כז(

 ארור' כמו הווה בלשון נאמרו הארורים כל מדוע לדייק יש
 פסל לגבי ורק', וכו' בדרך עוור משגה ארור' 'ואמו אביו מקלה
 עושה ארור' כתיב ולא, יעשה אשר עתיד לשון כתוב ומסכה
) קמב חולין( ל"חז שאמרו מה י"עפ ליישב ויש, ומסכה' פסל

 מחשבה והחשיב ה"הקב החמיר זרה עבודה שבמחשבת
 כתבה שהתורה מובן ואם כן, המחשבה על גם ומעניש, כמעשה

 שחושב אפילו ומסכה פסל יעשה אשר האיש ארור כאן
 .יעשה אשר ארור בגדר נכנס עשה ולא לעשות

 )חדשות נפלאות(
 

  " והשיגוך האלה הברכות כל עליך ובאו"
 )ב, כח(

 לא, אלוקיך' ה בקול תשמע שכאשר היא התורה הבטחת
 ובאו, אחריך תבוא היא אלא, פרנסתך אחרי לרדוף תצטרך

 )סופר כתב( .והשיגוך עליך
 

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

 יציאתך "שתהא): ז"ק מ"ב' (הגמ דרשת את י"רש מביא
 העולם מן יציאתך אף חטא ללא ביאתך מה. כביאתך מהעולם

 .חטא" בלא
-ש אומרת ג"י בעירובין' הגמ: הדברים את מבאר סופר והחתם

 שמא או שנברא לאדם לו טוב האם ה"וב ש"ב נחלקו שנים 22
 נברא שלא לאדם לו נוח: וגמרו נמנו בסוף. נברא שלא לו עדיף
 .משנברא יותר

 בואו" אומרת במסכת עבודה זרה' הגמ הרי, התוספות שואלים
 באנו לא אנו חטאו לא שאלמלא, לאבותינו טובה ונחזיק
 ".לעולם
 למדרגת וחזרו בעגל חטאו שאבותינו בגלל רק: הדברים פירוש

 שאינם( מלאכים בדרגת נשארים היו אם כי. נולדנו -אדם  בני
 היינו לא אז, סיני הר במעמד הגיעו אליה) ילדים מולידים
 .נולדים

 עם הדברים תואמים איך אז, זכות זו שלהיוולד, כן אם מובן
 ?ה"וב ש"ב מסקנת
, אדם בני סתם לגבי הייתה ה"וב ש"ב מסקנת', התוס עונים
 .דורו ואשרי אשריו, בצדיק כשמדובר אבל
 ברכה יש אימתי -בבואך  אתה ברוך: סופר החתם מסביר ז"לפי

 שלא לאדם לו נוח"ש וגמרו שנמנו אף על לעולם בביאתך
 חטא ללא ביאתך מה - "בצאתך אתה ברוך" כאשר זה", נברא
 .חטא בלא יציאתך אף

 אשריו" -העולם  ועבור עבורו ברכה היא בריאתו, כזה אדם
 ".דורו ואשרי

 

 )יג, כח" (לזנב ולא לראש' ה ונתנך"
 ?זנב אינו ראש הוא אם, פשיטא

 ".לשועלים ראש תהיה ואל לאריות זנב הוי" אמרו אלא
 היינו, לזנב ראש ולא, לאריות, לראש ראש תהיה: אמרו וכאן

 .לשועלים
 

 לראות ועיניים לדעת לב לכם' ה נתן ולא"
 )מג, כח" (הזה היום עד לשמע ואזניים

 משה שנתן היום שאותו, שמעתי - הזה היום "עד: כותב י"רש
 ויתנה), ט, לא( וילך בפרשת שנאמר כמו, לוי לבני התורה ספר
 משה, לו ואמרו משה לפני ישראל כל באו. לוי בני הכהנים אל

 ומה, לנו וניתנה התורה את וקיבלנו בסיני עמדנו אנו אף, רבנו
 לכם לא, מחר יום לנו ויאמרו, עליה שבטך בני את משליט אתה
, כז( להם אמר זאת ועל, הדבר על משה ושמח. נתנה לנו, נתנה

 דבקים שאתם הבנתי הזה היום, לעם נהיית הזה 'היום): ט
 ".במקום' וחפצים
, אמר מגור" ם"הרי חדושי" שבעל, מספר" קודש שרפי" בספר
 לו ברור היה שאילו, מפשיסחא בונים שמחה רבי בשם

 היה, שבשמים לאביהם ישראל של לבם את יקרבו שמופתים
 העיר בלב ונוטעם דנציג העיר עצי את פיו במאמר מעביר

, היא שהאמת אלא. ובעבדיו' בה שיאמינו כדי, פשיסחא
 ורק אך אלא, ישראל בני לב את לקרב הדרך אינם שהמופתים

 מופתים יש וכי! מאוד פשוט? ומניין. התורה לימוד ידי על
 ישראל בני שהלכו שנה וארבעים מצרים מיציאת יותר גדולים
 להם אמר מה - השנים אותן כל ככלות, זאת ובכל? במדבר
 לעיניכם' ה עשה אשר כל את ראיתם אתם? "ה"ע רבנו משה
 הגדלות המסות – ארצו ולכל עבדיו ולכל לפרעה מצרים בארץ
). ב-א שם" (הגדולים והמופתים האותות, עיניך ראו אשר

 נתן ולא" זאת ובכל, והמופתים האותות את ראו עיניכם, כלומר
", הזה היום עד לשמוע ואזניים לראות ועיניים לדעת לב לכם' ה

 על השפיעו לא והעצומים הגדולים והמופתים האותות שאפילו
 .הזה היום עד בו להאמין לבכם
 ממשה ביקשו שישראל, י"רש מסביר? הזה היום היה ומה

 הזה היום: "ואמר, משה שמח כך ועל. התורה את להם שייתן
", במקום וחפצים דבקים שאתם הבנתי הזה היום", "לעם נהיית
 מלאה לאמונה אותנו מביאה התורה רק כי, אפוא, ברור כן אם

 .ת"בהשי ולדבקות
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 אלול ח"י -ב ירוחם ר יעק"ח ר' משה ב"ההר נ"ילע

 )ב, כו" (האדמה פרי כל מראשית ולקחת"
 אדמתך ביכורי ראשית" ביכורים לגבי כתוב שמות בחומש
 ."אמו בחלב גדי תבשל לא אלוקיך' ה בית תביא
 יום זו שבשבת ל"זצ אייבשיץ יהונתן רבי ק"הגה על מסופר וכך

 ):ד"תקכ אלול כא( שלו היארצייט
 מדברי דעתו להסיח כדי הכיסא בבית עיתונים לקרוא נהג הוא

 .תורה
 כמה עד הוכיח העולם מאומות חכם כי שם קרא אחת פעם
 זה את ושפך בחלב בשר בישל הוא: בחלב בשר של כוחו גדול

 העץ והתחיל" ימים 30 במשך פרי עושה עץ תחת החורף בימות
 "!פרי ולהוציא ציץ לציץ
 סמיכות את לבאר יהונתן רבי של בראשו המחשבה עלתה

בחלב  בשר איסור לבין ביכורים מצוות בין בפסוק הדברים
 : היות)סמיכות באותה בתורה פעמיים מופיע שזה לציין וצריך(

 הדעת על יעלה אם כן,, ביכורים להביא התורה וציותה
 הרי? וכיצד. ףבחור אפילו ביכורים ולהביא עוז בכל להשתדל

 .בזה העצים והשקיית בחלב בשר בישול י"ע? בחורף פירות אין
 ביכורי ראשית"ש נכון: אזהרתה את וכופלת התורה באה

 בחלב גדי תבשל לא" אבל", אלוקיך' ה בית תביא אדמתך
 ".אמו
 אותו הביאה בעיתונים שהקריאה יהונתן רבי הגאון וראה היות
 עצמו גדר הוא, האסורים במקומות תורה בדברי הרהור לידי
 .הכיסא בבית בהם לקרוא שלא
 המחקר את הכיר) א"כ, ד"(י בפרשתנו" ספורנו"שה, לציין צריך
 :כותב הוא וכך ל"הנ

 חושבים שהיו הכנענים כמעשה - אמו בחלב גדי תבשל לא"
 "!בהמתם וכל וקניינם מקניהם הפועל בזה להרבות

 

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

 בירושלמי פלאי סיפור ישנו". טובה כפוי שאינך - אליו ואמרת"
 לאכול הרב את הזמין אחד שיהודי) ב, מד תרומות מסכת(

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

: היהודי לו ענה? לביישני כדי אותי הזמנת וכי: אותו ושאל
 מספר? הכוונה מה"... כלב סתם" אינו, זה כלב, יבין שהרב
, לתפסה נכרים ובאו לבדה בבית נשארה אשתי: "לרב היהודי
. ניצלה ובכך, אותם והבריח אותם פצע עליהם התנפל והכלב
. הרב י"ע לשבת ומכבדו, לכלב" הטוב הכרת" משלם אני וכעת

 שמקבל בטובה להכיר שלא לבו את המקשה, ומאידך. כ"ע
 וכפיות רשעות של שאול עמקי עד להתדרדר יכול מחברו
 לאיזה טובה שעשה הצדיקים אחד על שמספרים כמו. טובה
 לו שלח למה היהודי שאל, קטנה אבן לו שיגר מכן ולאחר, יהודי
 שתהיה הטובה בעבור אבן עלי לזרוק שכשתרצה, ענהו? אבן

 לעיר שהגיע צדיק איזה פעם היה כ"כמו... קטנה אבן לפחות

, זרק ולמה זרק מי מבין איני" אמר, גדולה אבן עליו וזרקו, אחת
 "... כזאת גדולה טובה מהעיר לאחד שעשיתי זוכר איני שהרי
 מרוד עני בה שהתגורר מסוימת עיירה על ידוע סיפור ישנו
 לחםואוכל נדבות מקבץ היה, זה שמערל", שמערל" בשם
 אליו פנה הימים מן ביום. מאחרים לקבל רק שהתרגל עד, חסד
 מוכר אני: "לו אמר וכך, הצעה עם המקום מתושבי אחד יהודי

, הגדולה בעיר בחודש פעם נערכת ההגרלה, הגרלה כרטיסי
 כרטיסים אצלי קונים", הפיס מפעל" של כנציג משמש ואני
 את תנסה אולי, הגדולה להגרלה הכרטיסים את מביא ואני

 שמערל". תזכה אולי, זלוטי 5 במחיר כרטיס תקנה מזלך,
. זהעל זלוטי 5 לבזבז הסכים לא כמובן, לקחת רק שהתרגל
 לך להלוות מוכן אני, שמערל תראה" לו ואמר עליו ריחם המוכר

 על יהיה הכסף, תזכה לא אם: כזה הסכם ונעשה, זלוטי 5-ה את
 5-ה את לי תחזיר תזכה כן ואם, לי להחזיר תצטרך ולא חשבוני
 לעיר המוכר נסע, חודש אחרי. שמערל הסכים כבר לזה", זלוטי

! העני שמערל? זכה מי וכמובן, ההגרלה נערכה שם, הגדולה
 הוא כשבלבו, לעיירה בחזרה ונסע, הכסף כל את לקח המוכר
 כשייוודע בעיירה להיות הולכת" אדמה רעידת" איזה חושב
, העיר אל המוכר שהגיע עד". עני"ה שמערל של זכייתו דבר
 המוכר, אולם. בלילה מאוחר נהיה וכבר, החשכה ירדה כבר

 עתה וילך, מחר עד הבשורה עם לחכות יכול שאינו החליט
 בחוץ, חורף ימי היו הימים. הזכייה על לשמערל לבשר בלילה
 לבקתתו העיירה לקצה השתרך המוכר, עז וקור וגשם שלג היה
, העלובה הבקתה את שמצא עד וחיפש הסתובב. שמערל של
, חזק ויותר יותר, ושוב שוב נקש, מענה קיבל ולא, בדלת נקש
 המוכר לו צעק, רוצה הוא מה ושאל שמערל ענהו שלבסוף עד

 תעשה כל קודם אבל, עבורך מאוד משמחת הודעה לי יש"
 זע לא שמערל", לקפוא עומד אני כי הדלת את ותפתח טובה

!" עכשיו ישן אני" בשלו והוא, שוב אליו מתחנן המוכר. ממקומו
!" הגדולה בהגרלה שזכית לך תדע שמערל: "המוכר לו צועק
 את מתקרבות שמערל של פסיעותיו את שמע כבר, כאן

 אינך: "בכעס המוכר אל ופונה, הדלת את פותח שמערל. הדלת
 באמצע להעיר מעיז אתה העיירה של הגביר את? מתבייש
, לחברו טובה מכיר שאינו שמי, דיברנו אשר הוא... "?!הלילה
 .רשעות לכדי להגיע מסוגל

 

 את' ה וישמע אבותינו אלוקי' ה אל ונצעק"
 )ז, כו" (קולנו
 הסיבה"? אלוקינו" ולא", אבותינו אלוקי" בפסוק נאמר מדוע
 מעשיו את שבודקים הרי, עצמו בזכות מבקש אדם שאם, היא

 זכות את מזכיר כשהוא אך. לו מגיע אכן אם היטב ומבררים
 ה"הקב", בטוחים אנו ראשונים אבות בזכות" ואומר, האבות
 .מיד תפילתו לקול שומע
 שלו מנשה חכם הגאון הרב משם הזה הפסוק על שמעתי ועוד
 :זי"ע' חי איש בן'ה מבעל ששמע, ל"זצ

, פניו תואר את והשחיתו השובים עמדו. שנשבה מלך לבן משל
 וחיפש לעיר מעיר המלך הלך. המלך כבן לזהותו יוכלו שלא כדי
 כל של זיהוי מסדר ערך, השובים של לעירם כשהגיע. בנו את
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  נפלאים סיפורים
 אבוכי תפרשת 

 

 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל

 כשפנה. תוארו הושחת כי, בנו את מצא לא אך, העיר תושבי
, בנו של קולו את המלך שמע!" אבא" לצעוק הבן החל, ללכת
, השתנה פניו שמראה למרות. השבי מן שחררו ומיד אותו זיהה
 .הקול אותו נשאר הקול

 וגאל במצרים ישראל של קולם את שמע ה"הקב: והנמשל
 אותו נשאר הקול עדיין, טומאה שערי ט"למ שירדו ואף. אותם
 .בתחילה להם שהיה הקול

 

 האדמה פרי ראשית את הבאתי הנה ועתה"
 ) י, כו'" (וגו

 א"זיע מנדבורנא מרדכי רבי ק"הרה של דעתו על עלתה פעם
 המביא כל" ל"חז שאמרו דרך על, בכורים הבאת מצות לקיים
 קנה, עשה מה", בכורים מקריב כאילו חכם לתלמיד דורון
, קודש לשבת לעניים חילק הבשר את, אותה ושחט כבשה

 מענייני ומופשט תמים שהיה אחד חסיד לאיש נתן ומהצמר
 שליח ושכר, ציצית של אחד כרך ממנו שיטווה, הזה העולם
 של העליון בבגד המשתמר במקום הציצית כרך את ושם מיוחד
 אל הציצית כרך את להביא ושלחו, לבגד שם וחיברו, השליח

 ומסר שליחותו עשה השליח, א"זיע מצאנז חיים רבי ק"הרה
 לקיים רוצה שהוא מרדכי רבי הקדוש דברי מצאנז לצדיק
 של פניו נהרו, ציצית כרך כך לשם לו הביא וכי, בכורים מצות
 הבגד אל חיבורו ממקום הדורון את בעצמו ונטל מצאנז הרבי

 הציצית את שעוטף הנייר שגם סיפר והשליח, גדולה בחשיבות
 הנייר את מצאנז הרבי לקח, בעצמו מנדבורנא הרבי כרך

 .מיוחד במקום רבה בחשיבות והטמינו
 

 ) טז, כז" (ואמו אביו מקלה ארור"
 זיכהו' ה, פושר מבית הוא". איש חזון"ה לפני בא בחור

 לו יש, הביתה חוזר כשהוא אבל. בישיבה לומד הוא, להתחזק
 שבקדושה דברים לומר ואסור. ראשה מכסה לא אמו. בעיה
 ישיר איך, יעשה מה. נשואה אישה של המגולות שערותיה כנגד

 ברורה במשנה": איש חזון"ה ענהו? המזון ברכת ויברך, זמירות
 אבל. ודי, בסידור תסתכל. עיניים בעצימת שדי, מבואר) ה, עה(

 תהיה שלא, הגוף כל צידוד מוטב אולי: "נקפו הבחור של לבו
 רצונך, מתירה ההלכה אם: "הזדעזע איש החזון?!" מולי

 אליה להפנות, להתריס?! אמך של כבודה חשבון על להחמיר
, סביב ותסתובב, לשלחן להגיש ותטרח תקום היא ואם?! גב

 זו?!" כסביבון כנגדה ותסתובב" חיל אשת" תשיר אתה
 ידוע! בגיהנם ממנה גדולה ואש, בבית אש שתצית" חומרה"

 על ובפרט, בפסח ובפרט המנהגים על בבעלזא מקפידים כמה
 מבעלזא" שלום שר"ה". שרויה" מאכילת כהימנעות רווח מנהג
 בהגיעם. לצידו הישישה ואמו, הסדר ליל לשולחן הסב ל"זצ
 אותה ופוררה, מצה האם נטלה המרק הוגש" עורך שולחן"ל

, שותק הרבי אבל. החסידים של המתפלצות לעיניהם, במרק
 אותה ופוררה מצה נטלה. ונהנתה, אכלה. הם גם שתקו

הזיז בכף  ,כנגדה הרבי הנהן. אמרה", טוב זה. "הרבי של לצלחתו
 של בהזדעזעותם הבחין! ואכל גחן את המצה לצדדים,

 ואף, מדאורייתא איסור אינה' שרויה' אכילת: "ואמר, החסידים
. מנהג אבל. דנא מקדמת, קדוש מנהג. הוא מנהג. מדרבנן לא

 עובר, חלילה, בה והמזלזל. מדאורייתא עשה מצות, אם וכיבוד
, בהם שמזלזל), טז, כז דברים( "ואמו אביו מקלה ארור" על

 )והגדת?!"... (לנהוג כיצד ספק היש) ע"וראב י"רש( קלון מלשון
 

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

 להביא הצליחו, האסורים בבית חבוש כשהיה התניא בעל הרב
 אחת פעם, ותפילין טלית שהביא יום בכל מיוחד שליח לו

 לתאו, חוקר-שופט, חשוב פקיד פתאום נכנס התפילה באמצע
, ראו שעיניו מה על ולהתקצף להתרגז במקום אבל, הרב של

, שראה הנפלאה מהתמונה והשתוממות חרדה כולו נתמלא
 קרה כיצד הרב את השליח אחר כך שאל. התא את עזב וחיש
 – ממך ויראו" מפורשת גמרא זו הרי: הרב לו ענה. הנפלא הדבר
 נבהלים לא ומדוע השליח שאל שוב". שבראש תפילין אלו

: הרב לו ענה? הראש על התפילין עם אותי רואים כאשר אנשים
 כתוב הרי ובגמרא, הראש על רק הם אצלך שהתפילין כנראה

 ."שבראש תפילין אלו"
 

 העיור ימשש כאשר בצהריים ממשש והיית"
 )כט, כח" (דרכיך את תצליח ולא באפלה

 ממשש והיית' זה מקרא על מצטער הייתי ימי כל: יוסי רבי אמר
, ליה איכפת מה וכי', באפילה העיור ימשש כאשר בצהרים
 הייתי אחת פעם. לידי מעשה שבא עד? לאורה אפלה בין לעיור
 בדרך מהלך שהיה סומא וראיתי, ואפילה לילה באישון מהלך

 כל: לי אמר?" לך למה זו אבוקה, בני: "לו אמרתי. בידו ואבוקה
 מן אותי ומצילין, אותי רואין אדם בני -בידי  שאבוקה זמן

 בא כשעיור) ב"ע, כד מגילה" (הברקנין ומן הקוצין ומן הפחתין
 הפריט אם ידע כיצד -"יצחק עיני"ה אומר - בחנות דבר לקנות
 אחרים וגם חשוך אם אך. מישהו שואל הוא? לקוי או תקין
 אלא ברירה לו נותרה לא, הנקנה החפץ את לראות יכולים אינם

 שתמשש, כאן הכתובה הקללה, כן אם, זו. הפריט את למשש
 תצליח לא כן פי על ואף, באפילה ימשש שעיור כמו בצהריים

 את שהופכים לאלו הכוונה: יפות הפנים אומר? מדוע! דרכיך
 מדוע: אותו שואלים. למצוות העבירות ואת, לעבירות המצוות

 לדבר מצוה? זה אדם על: "עונה והוא? הרע לשון מדבר אתה
 מצוהאותו"? "לפלוני מציק אתה ומדוע!"... "הרע לשון

 לשם פועל כולו כל כי, להוכיח ניתן לא כזה אדם"... לקבור
 ועדת עלי קמו זדים אלוקים: "המלך דוד אמר כך על... שמים

 מה) יד, פו תהלים" (לנגדם שמוך ולא נפשי ביקשו עריצים
 נגדם אינו ה"שהקב אומרים הם -"? לנגדם שמוך ולא" הכוונה
 עתה... דבר לכל כמצוה מעשיהם את רואים הם, זה במהלך
 לעובדה מעבר", באפילה העיור ימשש כאשר: "היטב מובן
, לו לסייע יכולים אינם ואחרים, באפילה נמצא הוא, עיור שהוא

 )יצחק עיני... (מצוה בקיום עוסק שהינו סבור הוא כי
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פניני בית לוי
שע"י בית הכנסת "בית לוי" רח' יוסף חכמי 48, מדורגי בית וגן ירושלים

כי תבוא

בס"ד

400 מס'  ן  ו גלי
יציאת שבת: י־ם 19:09, ת"א 19:11

ההשפעה שיש לעולה בקריאת הקללות...
בפרשתינו התורה מאריכה בתוכחות ובקללות 
בסך הכל תשעים ושמונה קללות וזאת כשעם 
ישראל לא ילכו ח“ו בדרך התורה ולא ישמעו 

בקול ה‘ יסבלו מאותם קללות קשות. 
על  סיפור  מובא  הקללות  לענין  ובהקשר 
אברך אחד שהייתה לו אזכרה/יארצייט לאביו 
המנוח, בשבוע של פרשת כי תבוא. הוא ניגש 
לו  לאפשר  מהאחראי  וביקש  הכנסת  לבית 

לעלות לתורה.
לאחר שזה בדק ברשומות המתפללים, התברר 
כי כל העליות תפוסות למעט זו של הקללות. 
הלך  לעשות  מה  ידע  כשלא  אברך  של  כדרכו 
לשאול את הרב. הוא ניגש לרבי ישראל יעקב 

קנייבסקי זצוק“ל המכונה: ”הסטייפלר“.
אותו  שאל  התלבטויותיו  את  ששטח  לאחר 
הרב: ”האם הנך מפחד לעלות“? השיב האברך: 
”לא! שומר מצווה לא ידע דבר...“ פסק לו הרב 

לעלות לתורה בעלייה של הקללות.
לאחר שכיבד את זכרו של אביו - הגיע מכתב 
המנוח  אביו  של  אח  כי  לו  נאמר  בו  מחו“ל 
של  כולל  בשווי  וקרקעות  עסקים  לו  הוריש 
לחו“ל,  טס  מיד  הוא  דולר.  מיליון  כחמישים 
גדול  כעשיר  וחזר  שנים  כחמש  שם  שהה 

מאד.
כשהוא במכונית הפאר שלו נפנה מיד לביתו 

של הרב ובשמחה קרא לעברו: 
דבר  ושום  לקללות  עליתי  הבט!  ורבי  ”מורי 
עסקים  איש  אני   - הוא  ונהפוך  לי...  קרה  לא 
מצליח ובחמש שנים האחרונות הכפלתי את 

כספי הירושה...“
הביט בו רבי הסטייפלר ברחמים קם ממקומו 

ברוגז ואמר:
בך!  נתקיימו  הקללות  כל  רואה?!  ”האינך 
הפכת מאברך לאיש עסקים - הפסדת את כל 

עולמך!!!“...
זו ראייה אמיתית של צדיק וקדוש...

נלמד מהפרשהושמחת בכל הטוב

”ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך ה‘ אלוקיך“
יכול  אתה  מתי  זיע“א,  מסאסוב  לייב  משה  רבי  הפסוק  את  מבאר 
כל  ה‘ אלוקיך“, והיינו  לך  נתן  בך- ”אשר  שמח, כאשר מקויים  להיות 
מה שיש לך הוא מה‘ אלוקיך, בבחינת ”כי ממך הכל ומידך נתנו לו“. 
יום.  בכל  מתפללים  שאנו  התפילה,  מנוסח  זה  יסוד  ללמוד  ואפשר 
ונצייר לעצמינו אדם בריא ושלם בגופו, נכנס לרופא ומבקש תרופות 
שאלו  שוב  כלום.  לי  כואב  לא  לך?  כואב  מה  הרופא:  שואלו  לעצמו. 
לא  אלי?  באת  ולכן  מסוים  נפשי  צער  באיזה  חש  אתה  אולי  הרופא 
זאת  ובכל  ובנפשי  בגופי  ושלם  בריא  הנני  משיב,  הוא  הרופא  אדוני 

רוצה אני רפואה.
הרי אחד שכזה ייחשב לשוטה שנשתבשה עליו דעתו.

וכמו כן נצייר לעצמינו עשיר מופלג מושפע בנכסים לרוב, ניגש הוא 
ונצרך?  נזקק  אתה  האם  הגמ“ח:  בעל  שואלו  תמיכה.  ומבקש  לגמ“ח 
עונה העשיר: לא, ב“ה יש לי הכל ולא חסר לי כלום ובכ“ז מבקש הנני 

תמיכה, הלא לשוטה ייחשב.
פעמים  ג‘  יום  בכל  לומר  הגדולה  כנסת  אנשי  תיקנו  למי  נתבונן  הבה 
ברכת ”רפאינו“, האם רק לחולה המוכה מכף רגלו ועד קודקודו בלבד? 
ולבריא  שבגיבורים  לגיבור  גם  נתקנה  זו  ברכה  שהרי  שלא,  בודאי 
נשבר:  בלב  ולבקש  ושבור  כחולה  לעמוד  מחוייב  הוא  גם  שבגופו, 
”והעלה ארוכה ומרפא לכל תחלואינו ולכל מכאובינו“. וכן למי נתקנה 
ברכת הפרנסה ”ברכנו בכל מעשה ידינו“, לעני המחזר אחרי פת לחם 
לפני  בתפילה  לעמוד  מחוייב  הוא  גם  מופלג,  לעשיר  גם  הלא  בלבד? 
”חונן  ברכת  וכן  לאכול.  ולחם  פרנסה  נפשו  על  ולבקש  עולם  בורא 
הדעת“ נתקנה גם לחכמים הגדולים ביותר. ואם כן למה כולם חייבים 
כלום,  משלנו  לנו  אין  שאנו  כיון  היא,  והתשובה  אלו?  ברכות  לברך 
שהפקיד  פקדון  אלא  אינו  זה  ועושר,  גבורה  חכמה,  לנו,  שיש  מה  כל 
הבורא אצלנו, א“כ אחר שאנחנו מצידנו חסרים וריקים מכל, וטובתו 
א“כ  ממש,  ורגע  רגע  בכל  מחדש  עלינו  בהשפעתה  מתמדת  היא 
על  ולבקש  ופרנסה  גבורה  חסרי  דעה  חסרי  כעניים  לבוא  מחובתינו 
וממוננו  גבורתנו  חכמתנו,  את  אצלנו  לקיים  הבורא  שימשיך  נפשנו 
אדוניהם  אל  עיניהם  הנושאים  כלום,  משלהם  להם  שאין  כעבדים 
שיחונם לתת להם משלו בכל עת ואף שלעין נראה כאילו אנו עשינו 
בכוחנו, עלינו לזכור מהיכן ההתחלה והכח הראשוני, הלא רק מחסדו 
יתברך וכן לאחר מכן בכל רגע ורגע השפעתו יתברך עלינו וכל אשר 

לנו הוא אינו מכוחנו אלא מכוחו שהוא הנותן לנו כח לעשות חיל.   

בברכת שבת שלום,
רב בית הכנסת

כניסת שבת: י־ם 17:58, ת"א 18:14



סיפור השבוע

מעשה ברבי משה סופר שישב לו בחדר קודשו בעיר פרשבורג 
והרצה לפני שני בניו שיעור בהלכה, והנה קול דפיקה נשמע 

בדלת.
אין זאת כי איש עני בא לתנות צרתו לפני ולבקש ממני עזרה 

בצר לו – אמר הרב.
הדלת  את  פתח  כאשר  נשתומם  ומה  הרב  נדהם  מה  ואולם 
ומצא את ראש עדת בני ישראל בפרשבורג, פרנס הקהל ובעל 

בעמיו עומד לפניו כעני בפתח.
אל נא תתפלא מורי ורבי, אמר הפרנס, אשר אותות תדהמתו 
הרשני  בעיניך  חן  מצאתי  נא  אם  מעיניו,  נעלמו  לא  הרב  של 
הרב  אליך  סתר  דבר  לי  כי  זה  בחדר  לבדך  אתך  להישאר  נא 
ולישועתך אני זקוק. ”ישועת ה‘ כהרף עין“! ענה החתם סופר 
ורמז לבניו לעזוב את החדר והדלת נסגרה אחריהם. ההצלחה 
בגדה בי ומסחרי ירד פלאים. יצאתי נקי מנכסי ואין דרך לפני 
כבודי  וגם  עושרי  גם  הפתחים.  על  ולחזר  תרמיל  ליטול  אלא 

גזו וחלפו ממני ואנא אני בא?...
רחמים  מלא  ובלב  רכות  הרב  ענהו  כך?  לדבר  נואלת  איך 
האהבה והכבוד אשר ירכוש לו האדם, לו לבדו הם ולא לכספו, 
ואתה אם גם הפסדת את כל כספך, הרי כבודך עוד חדש עמך, 
צרה,  בעת  לך  יעמדו  פזרנותיך  וצדקת  הטובים  מעשיך  כי 

לחזקך ולאמצך.
לוא רק הפסדתי את כספי – קרא הפרנס מתוך אנחה מרה כי 
אנוכי  ברם,  באהבה.  יסוריי  את  מקבל  והייתי  החרשתי  עתה 
אשר  ויתומים,  אלמנות  של  אחרים,  של  כספם  גם  הפסדתי 
שארית  את  בידי  והפקידו  יושרי  ובמידת  בעושרי  האמינו 
ומקומי  הרגל  את  לפשוט  אני  מוכרח  ועתה  שלהם,  הפליטה 

מוכן לי על ספסל הנאשמים...
הקהל  פרנס  הזה,  כדבר  יהיה  לא  היו  הרב,  קרא  ולא!  לא 
הרב  ישב  אחדים  רגעים  הרגל!...  את  יפשוט  לא  בפרשבורג 
ממקומו,  קם  הוא  פניו.  קרנו  כמו  ופתאום  בהרהורים,  תפוס 
אחת  את  פתח  המזרח,  קיר  על  עמד  אשר  השולחן  אל  ניגש 
ואמר  הקהל  לפרנס  מסרו  קטן,  צרור  משם  הוציא  המגירות, 
לו: בצרור הזה צרורים מאה דינרי זהב. את הכסף אני נותן לך 
מהר  וסע  קום  ואתה  גבולך.  את  ה‘  ירחיב  אשר  עד  בהלוואה 
הראשונה  הסחורה  את  שם  ותקנה  השוק  יום  אל  ללייפציג 
בכל  עמך  יהיה  ויעקב  יצחק  אברהם,  ואלוקי  לידך.  שתבוא 

אשר תלך ויצליחך בכל אשר תעשה.
מצבו  את  גם  והכיר  מצבו  את  שידע  הקהל,  פרנס  ואולם 
התרגשות  ומתוך  ההלואה,  את  לקבל  סירב  הרב,  של  הדחוק 
פנה אל הרב ואמר: רב תודות לך רבי ומורי, על הטוב והחסד 
אשר אתה עושה עמדי, אבל איך אוכל לקחת ממך את מאת 
להחזירם  אוכל  כי  תקווה  כל  אפסה  וממני  לך,  אשר  הדינרים 

לך?
יחד  שמא  או  עין?“  כהרף  ה‘  לך: ”ישועת  שניתי  כך  לא  האם 
עם אפיסת הצלחתך פסה אמונתך באלוקים חיים? ראה, אל 
לי  תשיב  כי  בך  בטחתי  שלולא  בטוח,  היה  לסרב.  תוסף  נא 
הזהב  דינרי  מאת  את  לך  מלווה  הייתי  לא  בקרוב,  הכסף  את 
זה  ולמה  מבנותי.  אחת  של  הנישואין  לצרכי  אתי  השמורים 
”גמילות  מצות  אני  אקיים  אורחא  אגב  אם  בי,  עיניך  צרה 
כאשר  לליפציג  סע  וקום  מידי  הכסף  צרור  את  קח  חסדים“? 
הראשונה  הסחורה  את  קנה  תשכח:  ואל  וזכור  לך,  אמרתי 

אשר תבוא לידך, כי ברכה בה.
מידו  הכסף  את  הפרנס  לקח  בו  להפציר  הרב  הרבה  וכאשר 
אוכל  ובמה  הזה  החסד  בעד  ורבי  מורי  אודך  במה  ואמר: 

לגמולך טוב?...
דברים  ריבית  גם  כי  שכחת  האם  לי!  תודה  נא  אל  ה‘,  בשם 
את  לקבל  מוכרח  אהיה  לי  תעשה  ככה  אם  התורה?  אסרה 
הוסיף  ולא  דרכך.  יצליח  והמקום  לשלום  לך  חזרה.  הכסף 
כי  ואמונה,  בתקווה  הרב  מאת  נפרד  דבריו,  את  לדבר  הפרנס 

גדולים צדיקים במעשיהם
ה‘ יצליח דרכו, ככל אשר ברכו רבו, רבי משה סופר.

פרשבורג  של  הקהילה  פרנס  ליפציג.  בעיר  השוק  יום  הגיע 
שם  לחכות  כדי  השוק  כיכר  אל  ללכת  והקדים  קום  השכים 
לסחורה הראשונה אשר תבוא לידו, ככל אשר ציוה עליו הרב. 
עוד הוא מסתובב והנה קול דברים מגיע לאוזניו והקול לא זר 
לא  אשר  מידידיו  אחד  לפניו  והנה  ראשו  את  הסב  הפרנס  לו. 
הנה  הנכון  ברגע  הנה  שלחך  אלוקים  כי  זה  אין  שנים.  ראהו 
היום הגיעה בשבילי ספינה טעונה קפה במחיר של כמה אלפי 
דינרים ובאשראי. אבל אין שעתי פנויה לעסוק במכירתה. אם 
במחיר  העסקה  את  לך  למסור  מוכן  הריני  בעינך,  טוב  הדבר 
אם  הפרנס  פקפק  תחילה  אשראי.  תנאי  ובאותם  לי  שעלתה 
לקנות  רבו  בדברי  נזכר  מיד  אבל  גדולה,  כה  לעסקה  להיכנס 
ומתן  המשא  את  גמר  והוא  ידו  על  שתבוא  ראשונה  סחורה 
עם ידידו הסוחר, חתם על שטרות והסחורה קמה לו למכירה. 
והברכה אשר בירך אותו רבי משה נתקיימה במלואה. לא עברו 
ימים מועטים והפרנס מכר את כל הסחורה בריווח עצום ורב.

”קופסת  וקנה  לחנות  נכנס  לפרשבורג  הסוחר  שחזר  קודם 
בשמים“ מזהב משובצת אבנים טובות ומרגליות – דורון לרבו 
את  לקבל  לבוא  מיהר  ביתו  אל  בא  וכאשר  סופר“.  ה“חתם 
של  סכום  מכיסו  הוציא  הצלחתו,  דבר  על  לו  סיפר  הרב,  פני 
קופסת  עם  הרב  לידי  ומסרם  הלוואתו  סכום  זהב,  דינרי  מאה 

הבשמים שקנה לו במתנה.
הרב נטל את קופסת השמים בידו, הסתכל בה ומתוך התפעלות 
של שמחה קרא וחזר וקרא: קופסת בשמים נפלאה כזאת לא 
כמוה  ראיתי  לא  זו,  בשמים  קופסת  היא  נפלאה  מימי!  ראיתי 
מימי ליופי!... פני האורח צהלו בראותו, כי הרב שש ושמח על 

מתנתו.
רגשי  את  להביע  מוסיף  והוא  והנה  הנה  בחדרו  מהלך  והרב 
אותה  יושבים  שהיו  הרב,  של  בניו  ושני  והתרגשותו.  שמחתו 
שעה לפני אביהם, מביטים תמהים ומשתאים על הפרנס ועל 
הקהילה  של  זה  פרנס  הפרנס:  על  הם  תמהים  הרב.  אביהם 
דינרי  מאה  ללוות  ראה  מה  העדה,  מעשירי  כאחד  שמפורסם 
כי  הצדיק,  אביהם  על  הם  ומשתאים  העני?  אביהם  מאת  זהב 
זוהי  והלוא  הפרנס,  אביהם  מאת  הבשמים  קופסת  את  לקח 
את  יודעים  ואינם  הבנים,  שני  ויושבים  דאורייתא...  רבית 
ולהוכיח  לקום  האם  זה.  ברגע  לעשות  עליהם  אשר  המעשה 
ואם  אביהם,  כבוד  חילול  משום  בזה  יש  פניו  על  אביהם  את 
יביטו אוון וישתקו הרי זה חילול השם. עוד הם נמלכים בדעתם 
אל  שוב  פנה  סופר“  ה“חתם  הצדיק  ואביהם  לעשות  מה  כדת 
קופסת  שוב:  קרא  כבראשונה  התלהבות  ובאותה  הפרנס, 
בשמים נפלאה ומהודרת כזו לא ראיתי מימי! ואמנם אם היית 
כי  הדינרים,  מאת  את  לך  שהלוותי  קודם  כזו  קופסה  לי  נותן 
ואילו  תודה,  ורוב  לב  בחפץ  דורונך  את  מידך  מקבל  הייתי  אז 
עתה, שהבאת לי את קופסת הבשמים הזאת אחרי שנתתי לך 
את ההלואה אינני רשאי לקבל אותה מידך, כי מתנתך זו תהיה 
הרב  דברי  לשמע  התורה...  אסרה  וריבית  לריבית,  נחשבת 
האחרונים נפלו פני הפרנס, כי כמעט הביא את רבו לידי עבירה 
קופסת  את  בחזרה  לקח  הוא  בדבר.  הרגיש  לא  והוא  חמורה, 
הבנים  יכלו  לא  הפעם  לביתו.  וחזר  נפש  בפחי  ויצא  השמים 
דרכיך  מורינו!  אבינו  ואמרו:  אביהם  אל  פנו  והם  להתאפק, 
זרות לנו וללמוד אנו צריכים. מתחילה כאשר ראינוך שמח על 
קופסת הבשמים שהביא לך הפרנס, טעינו וחששנו כי בדעתך 
לקבל ריבית. אכן עתה  נוכחנו כי שגינו ולחינם חששנו. אם כן 
ונתת  קילוסים  עליה  הרבית  הקופסא,  על  כך  כל  שמחת  למה 
הרב:  החזיר  בני,  שאלתם  יפה  בך?  שאין  במה  לחשוד  מקום 
לאחרים,  הלוואה  לתת  כסף  לרב  יהיה  כי  הוא  נפרץ  לא  חזון 
ומי יעז לתת לרב רבית? עכשיו כאשר עזרנו ה‘ ויכולתי לתת 
זכיתי  מצוה“,  גוררת  ו“מצוה  מכספי,  מישראל  לאדם  הלואה 

להתנסות גם בנסיון של אי לקיחת ריבית ולא אשמח?
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 468ספר ון מגלי                                         ו"תשע שנת תבאכי פרשת 
 ִּכי ָּתבֹוא ֶאל ָהָאֶרץ... ְוָלַקְחָּת ֵמֵראִׁשית ָּכל ְּפִרי"

 ב)  -ו, א(כ "ָהֲאָדָמה
ַהָּקָּב"ה ְמַצֶּוה אֹוָתנּו ָלֵתת לֹו ֶאת ֵראִׁשית ָּכל ְּפִרי ָהֲאָדָמה, 
ְוַרִׁש"י ְמָבֵאר ֶׁשַהִּסָּבה ְלָכ ִהיא ִמּׁשּום ֶׁשָהֵראִׁשית, ִמִּטְבָעּה, 
ֲחִביָבה ַעד ְמֹאד ַעל ָהָאָדם, ְוַדְרּכֹו ֶׁשל ֶעֶבד, ָהרֹוֶצה ֶּבֱאֶמת 

ת ֶאת ְרצֹון ֲאדֹונֹו ִּבְׁשֵלמּות ִהיא ְלַהְקִּדיׁש ֶאת ּוְבָתִמים ַלֲעׂשֹו
 ַמה ֶּׁשָאהּוב ָעָליו ְּביֹוֵתר, ִלְׁשמֹו.

ׁש ֵמאֹות ִׁשִּׁשים  "ֲחַתם סֹוֵפר"הַ  ּכֹוֵתב ֶׁשַהָּׁשָנה ֻמְרֶּכֶבת ִמְּׁש
ַוֲחִמָּׁשה ָיִמים, ִמּתֹו ְּכַלל ַהָּיִמים ַהָּללּו ֶיְׁשָנן ֲחִמִּׁשים 

', ָּכ ֶׁשּנֹוְתרּו הַּתִים ַׁשָּבתֹות, ֲאֶׁשר ֻמְקָּדׁשֹות ֻּכָּלן ְלֵׁשם ּוְׁש 
ׁש ֶעְׂשֵרה ָיִמים. ׁש ֵמאֹות ּוְׁש  ָלנּו ְׁש

ִמּתֹוָכם, ָעֵלינּו ְלַהְפִחית ֶאת ִׁשְבַעת ַהָּיִמים ַהּטֹוִבים ֶׁשֶּיְׁשָנם 
ׁש ֵמאֹו  ת ְוִׁשָּׁשה ְיֵמי חֹול.ְּבָׁשָנה, ְוָכ נֹוָתִרים ָאנּו ִעם ְׁש

ְוִהֵּנה, ֵמַאַחר ֶׁשְּבִמְצַות ִּבּכּוִרים ְמֻצִּוים ְלָהִביא ֶאָחד 
ׁש ֵמאֹות ְוֵׁשֶׁשת ַהָּיִמים ֶׁשּנֹוְתרּו ֲעבּוֵרנּו  ֵמַאְרָּבִעים, ִמּתֹו ְׁש

 ַּבָּׁשָנה, ָעֵלינּו ְלַהְקִּדיׁש עֹוד ֶאָחד ֵמַאְרָּבִעים ֲעבּור ַהּבֹוֵרא.
ֶחְׁשּבֹון ָּפׁשּוט ִנְמָצא, ֶׁשֲהֵרי ָלנּו ִׁשְבָעה ָיִמים נֹוָסִפים ְּבָׁשָנה, ּבְ 

ְוֶאת אֹוָתם ָיִמים ָעֵלינּו  -ֶׁשאֹוָתם ָעֵלינּו ָלֵתת ַלּבֹוֵרא ִיְתָּבַר 
ָלֵתת לֹו ִמּתֹו ֵראִׁשיָתּה ֶׁשל ַהָּׁשָנה, ְּכִמְצַות ִּבּכּוִרים, ֲאֶׁשר 

 ית ָּכל ְּפִרי".ִנֶּתֶנת "ֵמֵראִׁש 
ָיִמים ֵאּלּו ֲהלֹא ֵהם ֲעֶׂשֶרת ְיֵמי ְּתׁשּוָבה, ֵּבין רֹאׁש ַהָּׁשָנה 
ְליֹום ַהִּכּפּוִרים, ְּכֶׁשֵּמֶהם לֹא מֹוִנים, ַּכּמּוָבן, ֶאת ַׁשָּבת 
ׁשּוָבה, ֶׁשִּנְמֵנית ְּבִמְנַין ַהַּׁשָּבתֹות, ְוֶאת רֹאׁש ַהָּׁשָנה ְויֹום 

 ִּנְכָלִלים ְּבִמְנַין ַהָּיִמים ַהּטֹוִבים!ַהִּכּפּוִרים, הַ 
 

" ַהֶּטֶנא ַהֹּכֵהן "ְוָלַקח  (כו, ד) ִמָּיֶד
ַהִּבּכּוִרים?  ֵמִביא ֶׁשל ִמָּידֹו ַהֶּטֶנא ֶאת לֹוֵקַח ַהֹּכֵהן ַמּדּועַ 
 ְּבִׂשְמָחה?  ַלֹּכֵהן ְוִיְּתֵנם ָידֹו ֶאת יֹוִׁשיט לֹא ַמּדּועַ 
 ַהַּמֲעֶׂשה ִּפי ַעל ַהָּדָבר ֶאת ְלָבֵאר" ָהֹעֶמר ְמלֹא" ְוָכַתב

 ָרָאה ַהֵּקיָסר (ויק"ר כה, ה): ַאְדִריָאנּוס ַּבִּמְדָרׁש ַהּמּוָבא
 ְּפִרי. ָׁשַאל ֶׁשל ְנִטיעֹות ְונֹוֵטעַ  ּבֹורֹות חֹוֵצב ֵמָאה ֶּבן ָזֵקן

 ָהֵעִצים ֶׁשַעל ֵמַהֵּפרֹות ֶׁשּתֹאַכל ַאָּתה ָּבטּוחַ  אֹותֹו: "ְוִכי
ָלאו,  ְּבַעְצִמי, ְוִאם ֶאְזֶּכה, ֹאַכל ַהָּזֵקן: "ִאם ָּללּו?" ֱהִׁשיבֹוהַ 

 ֲעבּור ֲאִני ָיֵגעַ  ְּפִרי, ָּכ ֲעֵצי ִלי ְוֵהִכינּו ֲאבֹוַתי ֶׁשָּיְגעּו ְּכֵׁשם
 ֵאַלי ּבֹוא - ְותֹאַכל ִּתְזֶּכה ַאְדִריָאנּוס: "ִאם לֹו ָּבַני". ָאַמר
". ַעל ְותֹוִדיֵעִני  ִמן ֶלֱאֹכל ַהָּזֵקן ָזָכה ָּדָבר ֶׁשל ְּבסֹופֹו ָּכ

ַהֵּקיָסר.  ַאְדִריָאנּוס ֶׁשל ִמְצָותֹו ֶאת ְלַקֵּים ַהֵּפרֹות, ְוֶהֱחִליט
 ְלֶפַתח ַאְרמֹונֹו. ְׁשָאלֹו ּוָבא ְּתֵאִנים, ֶׁשל ַסל ָעָׂשה? ִמֵּלא ֶמה

 ָּזֵקןהַ  לֹו: "ֲאִני ָּכאן?" ָאַמר ִעְסְק ַאְדִריָאנּוס: "ָמה
 ֶׁשָּנַטְעִּתי, ֵּפרֹות ֵמָהֵעץ ֶלֱאֹכל ֶאְזֶּכה ֶׁשַּכֲאֶׁשר ִלי ֶׁשָאַמְרָּת 
. ְוִהֵּנה ָאבֹוא , ְוֵאּלּו ָזִכיִתי ְואֹוִדיֲע  ָהֵעץ ַהְּתֵאִנים ִמן ְלָכ

 ַהֶּזה".

 ָאַמר לֹא הּוא ַהָּזֵקן, ִנָּוַכח, ִּכי ֶׁשל ְּבִהְתַנֲהגּותֹו ִנְתּבֹוֵנן ִאם
, אִתי"ֵהבֵ  , ֲאדֹוִני ְל לֹו:  ָאַמר ַרק ַמָּתָנה", ֶאָּלא ַהֶּמֶל

". ָלֵכן ַעל ְלהֹוִדיֲע ִצִּויָתִני, ּוָבאִתי ֲאֶׁשר ֶאת "ָעִׂשיִתי  ָּכ
 זֹו ֵאין ִמֶּמּנּו. ַמּדּוַע? ִּכי ִיַּקח ֶׁשַהֶּמֶל ְוִהְמִּתין ַּבֶּפַתח ָעַמד
: "ֵהֵבאִתי ַמרְולֹו ֶאֶרץ, ָלבֹוא ֶּדֶר ִמַּדת  - ַמָּתָנה ְל ַלֶמֶל
 ֵאֶצל ִלְכלּום ֶנְחָׁשב מּוָעט, ֵאינֹו ֹּכה ָּדָבר ְּתֵאִנים". ִּכי ֶׁשל ַסל

, ְוֶהָעַזת  ְּכַמָּתָנה. זֹו, ְלַהִּגיׁשֹו ִהיא ָּפִנים ַהֶּמֶל
 ָאָדם ָיבֹוא ַהָּדָבר. ִאם הּוא ָּכ ִּבּכּוִרים ְּבִמְצַות ַאף

 ְׁשֵני ִעם ַסְלִסָּלה ַלֹּכֵהן ְוָיִביא ַהִּמְקָּדׁש ְלֵבית ָרֵאל, ִיָּכֵנסִמִּיְׂש 
 ְוִרּמֹוִנים, ְוַיְכִריז ְּתֵאִנים ְוַכָּמה ֲעָנִבים, ֶׁשל ֶאְׁשּכֹולֹות

, ֵיָרֶאה ַמָּתָנה ִּבּכּוִרים", ְּכלֹוַמר ְויֹאַמר: "ֵהֵבאִתי  ַלֶּמֶל
ַהְּמָלִכים?!  ַמְלֵכי ְלֶמֶל ַמָּתָנה אִהי זֹו ְּכִזְלזּול. ְוִכי ַהָּדָבר
 ַּבַּצד עֹוֵמד ַהִּבּכּוִרים, ֶאָּלא ֶאת ְּבַעְצמֹו ַמִּגיׁש ֵאין הּוא ְלִפיָכ

 ִיֹּטל ַהֹּכֵהן ה'", ְוַרק ִמְצָוְת ֶאת ַּבֲעָנָוה, ְּכאֹוֵמר: "ָעִׂשיִתי
 ַהֶּטֶנא.  ֶאת ִמָּידֹו
 ְוָעִניָת (כו, ה): " ַהָּפסּוק ְלׁשֹון םּגַ  ֵהיֵטב ְמֹבָאר ֶזה ִּפי ְוַעל

 , ְוִכי"ְוָעִניָת" ַהִּמָּלה ָהְיָתה ְנחּוָצה ָמה ְלֵׁשם ", ִּכיְוָאַמְרָּת 
 ָּבא ַהָּללּו ֶׁשַּבְּדָבִרים ? ֶאָּלא"ְוָאַמְרָּת" ִלְכֹּתב ָהָיה ַּדי לֹא

 ֶׁשַהֹּכֵהן ַעד ִהְמַּתְנִּתי ַלְּׁשֵאָלה, ַמּדּועַ  ְּתׁשּוָבה ַלֲענֹות ָהָאָדם
 ְּבַעְצִמי? זֹאת ֵאָליו ִהַּגְׁשִּתיו ִמָּיִדי, ְולֹא ַהֶּטֶנא ֶאת ְוָלַקח ָּבא

 ִעִּמי ֶׁשה' ָעָׂשה , ְּכלֹוַמר'ְוגֹוָאִבי"  ֹאֵבד "ֲאַרִּמיׁשֶ  ִמְּפֵני
 לֹו ְלָהִביא ָּפַני ָאִעיז ֵּכן, ֵאי ַרִּבים, ְוִאם ֹּכה ֲחָסִדים

 ֶׁשל ְׁשִליחֹו - ֶׁשַהֹּכֵהן " ַאַחרְוַעָּתה" ֵּפרֹות? ַרק "ַמָּתָנה" ַּכָּמה
 ָהָיה ְרצֹוִני ָּכל ִּכי מֹוִדיעַ  ִמָּיִדי, ֲאִני ַהֶּטֶנא ֶאת ַהָּקָּב"ה, ָלַקח

 ְּפִרי ֵראִׁשית ֶאת ֵהֵבאִתי "ִהֵּנהוְ  ֻצֵּויִתי, ֲאֶׁשר ֶאת ְלַקֵּים ַרק
 .(ָׁשם, י) ָהֲאָדָמה"

* 
 , ֶׁשַהִּמָּלהַהַחִּיים" "אֹורהָ  ֶׁשל ִמֵּפרּוׁשֹו ַּגם העֹולֶ  ֶזה ּוְכֵעין

 ַהּטֹוָבה ְּבָכל ַלה' ְוִהְתַנְּצלּות, ֶׁשֲהֵרי ְּתׁשּוָבה ִהיא "ְוָעִניָת"
ֶעְליֹון.  ֶמֶל ְלַרּצֹות ְּכֵדי ַּדי ַהֶּזה, ֵאין ָּבעֹוָלם ָהָאָדם ֶׁשַּיֲעֶׂשה

 ְּבָפָניו, ַעל ַלה' ּוְלִהְתַנֵּצל הְּתׁשּובָ  ָלֵתת ָהָאָדם ָצִרי ֵּכן ַעל
 ָּכָראּוי.  ְרצֹונֹו ָעָׂשה לֹא ֲאֶׁשר

 
" ּוְפִרי ַאְדָמְת ּוְפִרי ִבְטְנ ְּפִרי "ָּברּו  (כח, ד) ְּבֶהְמְּת

ְּבָרָכה,  אֹוָתּה ַעל ַהָּקָּב"ה ֵׁשִנית חֹוֵזר ַהָּבִאים ַּבְּפסּוִקים
 ּוִבְפִרי ִּבְטְנ ִּבְפִרי ה' ְלטֹוָבה (ָׁשם, יא): "ְוהֹוִתְר  ְואֹוֵמר
...". ּוִבְפִרי ְּבֶהְמְּת  ַאְדָמֶת

 ִּכְבָרָכה ַהְיָלִדים ִרּבּוי ֶנְחָׁשב ָּתִמיד ִיְׂשָרֵאל ְוָאֵכן, ְּבַעם
 ְׁשָאר ֵאֶצל ַהְמֻקֶּבֶלת ַהְּתִפיָסה ִמן ְלִׂשְמָחה, ְּבׁשֹוֶנה ּוְכָמקֹור

 רֹוִצים ֵאיָנם ּוְכָלל ִויִגיָעה, ִטְרָחה ָכּבְ  ָהַעִּמים, ָהרֹוִאים
.  ְּבָכ
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,  ְּבֶהְקֵׁשר ָוַל ָהַרב ּכֹוֵתב ַרב" "ַמֲעֵׂשה ֶּפַסח ֶׁשל ַּבַהָּגָדה ְלָכ
 ְלֶאֶרץִמָּקאׁשֹוי  ְּבָרא ָׁשאּול ַרִּבי ָנַסע ַהָּיִמים ְּבַאַחד ִּכי

 ַהְּזֵקָנה. ִאּמֹו ֶאת ְלַבֵּקר ִיְׂשָרֵאל
 ִמֵּבית ְנִסיָכה ֵאָליו ָלֳאִנָּיה, ִנְּגָׁשה ְוִהְמִּתין ַּבָּנֵמל ְּכֶׁשָעַמד
ַהַּתַנ"  ֶאת ְמֹאד ְמַכֶּבֶדת לֹו: "ֲאִני ְוָאְמָרה ָהַאְנְגִלי ַהַּמְלכּות

 ְּבֵעיַני מּוָזר ֶאָחד ָּדָבר ַא - ְּבֵעיַני ַהַּתַנ" ָיָקר ַעם ְוַאף
טלִ  ַמְצִליָחה ְוֵאיֶנִּני  ָלֶכם, ַהְּיהּוִדים, ָּכל ֵיׁש אֹותֹו: ַמּדּועַ  ְק

 ְיָלִדים?" ַהְרֵּבה ָּכ
 ִנַּצַחת ְּתׁשּוָבה ָהַרב ָלּה ֵהִׁשיב -ַהַּתַנ"ך  ֶאת ְמַכֶּבֶדת ַאְּת  ִאם

ֹנַח;  ְּבָפָרַׁשת ֶּׁשֶּנֱאַמר ַמה אֹודֹות יֹוַדַעת ִהָּנ ְּבַוַּדאי -
ִקים  ְׁשַנִים ַהַחּיֹות ִמָּכל ַלֵּתָבה ְלַהְכִניס ֹנחַ  ֶאת ִצָּוה ָהֱא
 ִׁשְבָעה ְלַהְכִניס ָאַמר ַהְּבֵהָמה ַהְּטהֹוָרה ִמן ְׁשַנִים, ַא
 ִׁשְבָעה...

 ְּבהֹוָלַדת ִמְסַּתְּפִקים ֶׁשָּבֻאּמֹות, ֵאיֶנּנּו ָאנּו, ַהְּטהֹוִרים ְלִפיָכ
  ִׁשְבָעה ִׁשְבָעה... ָּפחֹותהַ  ְלָכל ְמַבְּקִׁשים ְׁשַנִים, ֶאָּלא ְׁשַנִים

 
 תַׁשּבָ ת ְזִמירֹו

 תַׁשּבָ "ָמתֹוק ָהאֹור" ַעל  ַהֵּסֶפר ִמּתֹו

 "ֲחִביִלין ִּדְמִעיִקין ְוָכל ִזיֵני ַחְרִׁשין"
ַאַחד ַהֵּׁשמֹות ֶׁשל ַהֵּגיִהּנֹום הּוא "ְׁשאֹול", ְוַטַעם ַהָּדָבר 

ֹמה ַזְלָמן ֶאהְרְנַרִיי ָהַרב ְׁש אֹוֵמר  -ֶׁשִּנְקָרא ְּבֵׁשם ֶזה 
 הי"ד. 

ֲחַז"ל (ַׁשָּבת לא ע"א) אֹוְמִרים, ִּכי ַּכֲאֶׁשר ַמִּגיַע ָהָאָדם ְלֵבית 
"ָנָׂשאָת ְוָנַתָּת : ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה הּוא ִנְׁשָאל ֵׁשׁש ְׁשֵאלֹות

ִצִּפיָת , ָעַסְקָּת ִּבְפִרָּיה ּוְרִבָּיה, ָקַבְעָּת ִעִּתים ַלּתֹוָרה, ֶּבֱאמּוָנה
 ֵהַבְנָּת ָּדָבר ִמּתֹו ָּדָבר"., ִּפְלַּפְלָּת ְּבָחְכָמה, ִליׁשּוָעה

ַּכֲאֶׁשר ֵאין ְלָאָדם ְּתׁשּובֹות ְלָהִׁשיב ַעל ְׁשֵאלֹות ֵאּלּו, הּוא 
 ְוֶזהּו ַהֵּגיִהּנֹום! -ִמְתַּבֵּיׁש ְמֹאד! ַהְרָּגָׁשתֹו נֹוָרָאה ְמֹאד! 

ְׁשָנן ֵׁשׁש אֹוִתּיֹות, ִלְרֹמז ַעל אֹוָתן ֵׁשׁש ַּבִּמָּלה "ֵּגיִהּנֹום" יֶ 
 ְׁשֵאלֹות ֶׁשִּנְׁשָאל ָּכל ָאָדם ְּבבֹואֹו ְלֵבית ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה.
ַעל ֵׁשם  -זֹוִהי ֵאפֹוא, ַהִּסָּבה ְלָכ ֶׁשַהֵּגיִהּנֹום ִנְקָרא "ְׁשאֹול" 

 אֹוָתן ְׁשֵאלֹות.
 

 ַׁשָּבת ְּבֵליל רֹות ְּכֶׁשְּמַקֵּדׁשַטַעם ְלִמְנַהג ְנִתיַנת ֵעיָניו ַּבּנֵ 
ִאיָתא ַּבְּגָמָרא (ְּבָרכֹות מג ע"ב): "ְּפִסיָעה ַּגָּסה נֹוֶטֶלת ֶאָחד 
ֵמֲחֵמׁש ֵמאֹות ִמְּמאֹור ֵעיָניו ֶׁשל ָאָדם". ׁשֹוֶאֶלת ַהְּגָמָרא: 

ְּכלֹוַמר, ְּבִמְקֶרה ֶׁשְּכָבר ִהְפִסיד ֵחֶלק  -"ַמאי ַּתַּקְנֵּתיּה?" 
אֹור ֵעיָניו ַעל ְיֵדי ֶׁשָּפַסע ְּפִסיָעה ַּגָּסה, ֵּכיַצד ְיַתֵּקן זֹאת? ִמְּמ 

ַיְחִזיֶרּנּו ַעל ְיֵדי  -ְועֹוָנה: "ַלְהְּדֵריּה ְּבִקּדּוָׁשא ְדֵבי ִׁשְמֵׁשי" 
 ְׁשִתַּית ֵיין ַהִּקּדּוׁש ֶׁשל ֵליֵלי ַׁשָּבתֹות.

ַתב ָהַרָמ"א: ְוִהֵּנה ְּבִהְלכֹות ַׁשָּבת (סי' רעא סעי' י) ּכָ 

"ּוְכֶׁשַּמְתִחיל [ְלַקֵּדׁש] ִיֵּתן ֵעיָניו ַּבֵּנרֹות", ְוָכַתב ַעל ָּכ 
(ס"ק מח): "ְוהּוא ְסגַֻּלת ְרפּוָאה ָלֵעיַנִים  "ִמְׁשָנה ְּברּוָרה"הַ 

 ֶׁשָּכהּו ַעל ְיֵדי ְּפִסיָעה ַּגָּסה". עכ"ל. 
ָט"א ֶׁשֲהֵרי ְּבַׁשָּבת ֵּבֵאר ַרִּבי ַאְבָרָהם ֹמֶׁשה ְׁשַוְרץ ְׁשִלי

ַמְדִליִקים ְׁשֵני ֵנרֹות. ֵנר ְּבִגיַמְטִרָּיה ָמאַתִים ֲחִמִּׁשים, ּוְׁשֵני 
ֲחֵמׁש ֵמאֹות. ֶרֶמז ְלָכ ֶׁשְּנִתיַנת ֵעיָניו ְּבֵנרֹות ַהַּׁשָּבת  -ֵנרֹות 

ְמַהָּוה ְרפּוָאה ְלֶאָחד ֵמֲחֵמׁש ֵמאֹות ֶׁשִּבְמאֹור ֵעיָניו ֶׁשָאַבד 
 ֲחַמת ְּפִסיָעה ַּגָּסה, ֶׁשַּיְחְזרּו לֹו ְוִתְהֶיה ְרִאָּיתֹו טֹוָבה. מֵ 

ֵיׁש ְלָכ ֶרֶמז נֹוָסף ְּבָפסּוק ִמָּפָרַׁשת ַּבִּמְדָּבר (א, טו): 
"ְלַנְפָּתִלי ֲאִחיַרע ֶּבן ֵעיָנן". ַנְפָּתִלי ֲהֵרי ָהָיה "ַאָּיָלה ְׁשלּוָחה", 

ֶטֶלת ִמְּמאֹור ֵעיָניו ֶׁשל ָאָדם, ְוַעל ֵּכן ֶׁשֶּזהּו ִעְנַין ָהִריָצה ַהּנֹו
ָרְמָזה ָּכאן ַהּתֹוָרה ֶאת ִעְנַין ָהְרפּוָאה ְלִמי ֶׁשֶּנְחַסר ִמְּמאֹור 

 ֵעיָניו ַעל ְיֵדי ִריָצה, ְּכִדְלַהָּלן: 
ָראֵׁשי ֵּתבֹות:  -ֶרֶמז ְלִריָצה, ַּכַּנ"ל. "ֲאִחיַרע"  -"ְלַנְפָּתִלי" 

ָראֵׁשי ֵּתבֹות: ב' ֵנר,  -ֹו ִיְׂשָרֵאל ָאֵמן. "ֶּבן" רֹוֵפא חֹוֵלי ַעּמ
ַהְינּו ַּפֲעַמִים ֵנר, ֵאּלּו ְׁשֵני ֵנרֹות ֶׁשל ַׁשָּבת ֶׁשֵהם ְּבִגיַמְטִרָּיה 
ֲחֵמׁש ֵמאֹות. ַהְינּו:ִיְסַּתֵּכל ִּבְׁשֵני ַהֵּנרֹות ֶׁשל ַׁשָּבת,ְוַעל ְיֵדי ֶזה 

 יַנִים ֶׁשּלֹו.ַלעֵ  -ִּתְהֶיה ְרפּוָאה ְל"ֵעיָנן" 
 

 ָׁשִליַח ִלְטִעיַמת ֵיין ַהִּקּדּוׁש
ָאְמרּו ֲחַז"ל (ְּבָרכֹות מג ע"ב): "ְּפִסיָעה ַּגָּסה נֹוֶטֶלת ַאַחת 
ֵמֲחֵמׁש ֵמאֹות ִמְּמאֹור ֵעיָניו ֶׁשל ָאָדם. ּוַמאי ַּתָּקָנתֹו? ַיֲחֹזר 

 ַאַחר ִקּדּוׁש ֶׁשְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת". 
(ִסיָמן קו) מּוָבא: "ַיֲעֶׂשה ִקּדּוׁש ְּבֵבית  ִרי""ַמְחזֹור ִויְט ּבְ 

ַהְּכֶנֶסת ּוְבֵבית ַהִּמְדָרׁש, ַאף ְּדֵאין ִקּדּוׁש ֶאָּלא ִּבְמקֹום 
ְסֻעָּדה, ַאף ַעל ִּפי ֵּכן ְיַקְּדׁשּו ַעל ַהַּיִין ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת, ִּכי ַיִין ֶׁשל 

ֶּׁשּטֹוֵעם [ַהַּׁש"ץ], ַנֲעֶׂשה ִקּדּוׁש ֶׁשל ַׁשָּבת ְרפּוָאה ִהיא, ּוַמה 
 ְּכִאּלּו ָטֲעמּו ֻּכָּלם".

ַרִּבי ֶׁשָהַאְדמֹו"ר  - "ֶּכֶרם ֶחֶמד"ָּכ ּכֹוֵתב ַּבֵּסֶפר  -ָׁשַמְעִּתי 
ַזַצ"ל, ַּכֲאֶׁשר ָאַמר לֹו ָהרֹוֵפא ֶׁשָעָליו ֶלֱאֹכל ַאֲהֹרן ִמֶּבעְלְזא 

ָעָׂשה ָׁשִליַח ֶׁשּיֹאַכל אֹוָתּה ְּבַׂשר ַּתְרְנֹגֶלת, ָקָנה ַּתְרְנֹגֶלת וְ 
 .  ַּבֲעבּורֹו ּוְלַאַחר ִמֵּכן הֹוָדה לֹו ַעל ָּכ

ַלַּמֲעֶׂשה ַהֶּזה ֵיׁש ִלְכאֹוָרה ַאְסַמְכָּתא ִמִּדְבֵרי ַהַּמֲחזֹור ִויְטִרי, 
ֶׁשַּׁשָּי ַלֲעׂשֹות ָׁשִליַח ַעל ָהֲאִכיָלה, ַוֲאִכיַלת ַהָּׁשִליַח מֹוִעיָלה 

 ְמַׁשֵּלַח!ַּגם לַ 
 

 ""ָּכל ְמַקֵּדׁש ְׁשִביִעי ָּכָראּוי לֹו
, ַהִאם ַהַּכָּוָנה "ָּכָראּוי לֹו"ֵיׁש ְלַעֵּין ַמה ַּכָּוַנת ַהַּפְיָטן ְּבָאְמרֹו 

 ָּכָראּוי ַל'ְׁשִביִעי', ַלַּׁשָּבת, אֹו ָּכָראּוי ַל'ְמַקֵּדׁש', ָלאֹוֵמר ַעְצמֹו. 
י ַּבֲאֶׁשר ְקֻדַּׁשת ַהַּׁשָּבת ְּגדֹוָלה יֹוֵתר ְמָפֵרׁש, ּכִ  "ִׂשיַח ִיְצָחק"ּבְ 

ְוִקַּדְׁשּתֹו ִמָּכל "ִמָּכל ַהּמֹוֲעִדים, ְּכִפי ֶׁשאֹוְמִרים ָאנּו ַּבְּתִפָּלה: 
ָּכָראּוי ", ָלֵכן ָאַמר ַהַּפְיָטן ֶׁשֵּיׁש ְלַקֵּדׁש ֶאת ַהַּׁשָּבת "ַהְּזַמִּנים

ְצמֹו, ְּכִפי ְקֻדַּׁשת ַהַּׁשָּבת, יֹוֵתר , ָּכָראּוי ַלּיֹום ַהְּׁשִביִעי עַ "לֹו
 ִמָּכל ַהּמֹוֲעִדים.
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  ""כי תבואכי תבוא""פרשת פרשת  
  ...'ושום דבר לא זז, ה בכוונה גדולה"אני מתפלל ומתפלל אל הקב']. ז, כו[" את קלנו' וישמע ה"

-ואחרי שבירך אותם בחום, ל"זצ' קהילות יעקב' ה גאון ישראלפעמים רבות נכנסתי עם יהודים חולים אל מרן
ודעו שהתפילה תמיד , תתפללו בעצמכם על עצמכם. אל תמתינו שמישהו אחר יתפלל בעדכם' :היה נוהג לומר, ליבו

  !לא קיים דבר כזה במציאות! אין דבר כזה שתפילה חוזרת ריקם. כל תפילה. עוזרת
שמזה , אבל מה אעשה, ' הוא שמע את הדברים יוצאים מפיו של הסטייפלערפעם ניגש אליי חולה ואמר לי שגם

  ---!'ושום דבר לא זז, ה בכוונה גדולה"תקופה ארוכה אני מתפלל ומתפלל  אל הקב
כדי , ולחזקו בעניין זה, ומן הדין היה לחזור בפניו שוב ושוב על דבריו של הסטייפלער, אינה שאלה, שאלתו כמובן

וכל מילה וכל הגה שאדם מוציא מפיו בעת , ששום תפילה אינה חוזרת ריקם, ם פני הדבריםשיאמין שאכן כך ה
  .משפרים את מצבו בזה ובבא, התפילה

  .החלטתי לסבר את אוזניו בסיפור ששמעתי באותה תקופה, ונזקק לעידוד, אבל כיוון שהיהודי היה שבור ורצוץ
. בליווי פמליה גדולה של שרים ויועצים, ביקור ברוסיהנסע אחד משליטיה של צרפת ל, בין שתי מלחמות העולם

  .נה בביתו של השליט המארחהוגשה לפניהם ארוחת צהריים דש, הבבואם לרוסי
עד , והמאכל הזה התחבב במיוחד על השליט הצרפתי', קישקע'היה גם ה, כלים שהונחו על השולחןבין יתר המא

  ...ואף לבקש עוד, כדי כך שלא התבייש ללקק את אצבעותיו בעת האוכל
וייקח ממנו את , ר הטבחים הרוסיש, צומה של הסעודה הוא קרא לשר הטבחים שלו וציוה עליו שייגש לעמיתויבע
  .'תעשה לי את האוכל הטעים הזה מדי יום ביומו, וכשנחזור לצרפת, 'להכנת הקישקע' מרשם'ה

, והגישו לפני השליט, ם הוא את הקישקעוכשהגיע חזרה לארמון בפריס הכין ג, השנצטווהשר הצרפתי עשה את 
ביודעו שעכשיו הוא הולך לטעום את אחד המטעמים שהתחבב עליו ביותר , לפני שישב לאכול' הכנות רבות'שעשה 

שאולי יחליט אף על העלאה ', בוס'ממתין למחמאות שתצאנה מפי ה, ידושר הטבחים עומד לצ.. .בעת האחרונה
  . לובמשכורת עקב המאכל הטעים שהוכן

, לשווא, הוא ניסה... וכמעט שהקיא מחמת הריח המסריח שנידף ממנו, רק קירב השליט את התבשיל לפיו, והנה
  :תוך שהוא צועק עליו בכעס נורא, וכילה את זעמו בשר הטבחים, רוחו- לשמור על קור

ומה אירע , טוב ממנוולא היה מאכל יותר , הרגשתי בו טעם גן עדן, הרי שטעמתי ממאכל זה ברוסיה? מה קרה לך'
  '!הלא מן הדין אני צריך לפטר אותך באופן מיידי! עתה שאינני יכול אפילו לקרב את המאכל לפי מחמת הריח

ולקחתי מעמיתי הרוסי , עשיתי ככל שציוויתני'. ולא ידע מה להשיב לאדונו, נבהל שר הטבחים לנפשו ולפרנסתו
  .'חסרתי ולוא פריט אחד מכל מה שהיה כתוב שםולא ה, רשמתי כל מילה ומילה, את המרשם המדויק

שתחזור , היא, העצה היחידה שיכולתי לתת לך לפני שאפטר אותך ממשרתך, 'אבל השליט הצרפתי לא נרגע
  .'ותשאל אותו על מה ולמה הסריחו כל הקישקע, ותספר לשר הטבחים מה קרה, לרוסיה

האם שטפת ': שאל אותו שאלה אחת, יתו את שאירעוכאשר שמע עמ, בלית ברירה חזר השר בבושת פנים לרוסיה
  '?את הקישקע לפני הבישול

וכי היכן היה כתוב במרשם שצריך לשטוף את '. והשיב בשלילה, הביט הצרפתי בתמיהה על עמיתו הרוסי
  ---!'?הקישקע

י אפשר כל אחד צריך להבין לבד שא... יש דברים שלא כותבים במרשם'. הגיב הרוסי בגיחוך', סכל שכמותך'
ואתה עוד מתפלא מדוע הסריח ... להכניס לסיר הבישול סוג כזה של מאכל כמו קישקע בלי לשטוף אותו לפני כן

  !'?המאכל שעשית
ואז נטלתי את ידיו בחביבות והסברתי . אבל עדיין לא הבין מה ברצוני לומר לו, שכל- החולה הקשיב לסיפור בשום

אבל אם , טוב והכי טעים-עמים אפשר להעתיק את המרשם הכישכשם שלפ, שהלקח שאפשר להוציא מכאן הוא
  .כך המסקנה גם לגביך בעניין התפילה, לא ייצא מכך מאומה, לא שוטפים לפני כן את המאכל

, ברם. כפי ששמעת מפי הסטייפלער אין לך מרשם בדוק ומנוסה יותר להצלחת האדם ולרפואתו מאשר התפילה
אתה צריך לבדוק האם שטפת את הפה שלך לפני , ועלת אצלך מאומהכאשר הינך בא וטוען שהתפילה לא פ

  !רכילות וחנופה, לשון הרע ושקרים, התפילה מכל הדיבורים האסורים
  ?הכיצד תועיל התפילה, כי אם לא שטפת

שמים ותמליץ לפני כסא הכבוד בעבור -וכל תפילה יכולה היא שתעלה לשמי, כל תפילה פועלת משהו. בוודאי
  .)עלינו לשבח (יהיה נקי ומטוהר מכל רבב, דרכו יוצאת התפילה, שהפה, נאי אחדבת; המתפלל

  .' הבנים אלו– את עמלנו': ובהגדה של פסח אנחנו אומרים]. ז, כו ["ואת עמלנו"
ויש בו דברי חיזוק והדרכה באחד הפרטים היסודיים , ח בקהילת אופקים"את הקטע דלהלן שמענו מאחד הת

  : חשוב מאוד לקרוא את הדברים בעיוןולכן, בחינוך הילדים

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 



ראיתי , ח מאופקים"כותב הת, סקים בכך בהרחבהוכיוון שראיתי שהינכם מעוררים בקביעות על ענייני חינוך הילדים וע
  .וחושבני שהעניין הזה מתעורר אצל הורים רבים, ונתון אל ליבי להעלות בפניכם דבר שהיה לי עם הבן שלי

והתחיל ללמוד בישיבה , הגיע לגיל הישיבה, שהיה נחשב לאחד התלמידים המצטיינים בחיידר, בןה. זה קרה לפני כמה שנים
  .כבר בתחילת הדרך התעוררו אצלו בעיות קשות שהתבטאו כמעט בכל תחום אפשרי. לצעירים בירושלים

זאת , לב בלימודוהבעיה העיקרית היתה שלא הצליח להשת, מים"לא יצר קשר אישי עם הר, הוא לא הסתדר עם החברים
ם בעל זכר דפים רבי, ושלט בה בצורה מיוחדת במינה, בחיידר' למרות שאת המסכת שלמדו בישיבה למד בהיותו בכיתה ח

  .דבריהם של רבים מן הראשונים והאחרונים על הסוגיותוהפוך את -ואף ידע ישר, פה
בניגוד לשאר האנשים  –אבחנתי , אביו של הילדכ, אני. והנהלת הישיבה כמעט והרימה ידיים, הבעיות החמירו מיום ליום

  .כפי שאולי רואים בשטח, שהמחסום העומד לפני הבן אינו כה רציני – שהיו מעורבים בנושא
ידעתי שלא צריכה להיות לו , אבל כאבא מסור שעקב אחריו במשך כל השנים, הוא אמנם לא שידר מה הבעיה האמיתית שלו

  .ומעולם לא היתה לנו כל בעיה איתו, וא מוכשרה, הוא נחמד, הוא חברותי! בעיה
לא בחלתי בשום . וכך עשיתי. ולברר מדוע הוא אינו מסתדר בישיבה, ענייןבהיה ברור לי שאצטרך להשקיע את עצמי , מאידך

  .מאמץ על מנת להיכנס לעובי הקורה ולהגיע למסקנה הנכונה
  ...הזה עדיין ילד' הבחור'י שכל הבעיה שלו היא שם בני הבנתולאחר שיחות ממושכות ע, עלה בידי' עד שחפץ ה

וילמד ואף ישוחח , והיה צריך שאבא שלו יהיה עדיין לצידו, ממושגי הילדות שלו, ובצדק, הוא לא השתחרר עדיין, כלומר
הוא ישתחרר מכל מה , אווייו הילדותייםויספקו לו את מ, אם יתנו את זה .זה הכל. בדיוק כפי שהיה בהיותו בבית, איתו

  .ויבצע את כל המטלות המוטלות עליו מצד הישיבה, ויחזור להיות ילד שמח ועליז, שאופף אותו
ולשהות במחיצתו במשך כשעה , קיבלתי על עצמי בלי נדר לבוא אליו פעמיים בשבוע לישיבה בה למד בירושלים – ?מה עשיתי

  .וכך עשיתי.  ולשוחח איתו על דא ועל הא,לחזור איתו על מה שלמדו, וחצי
כמובן שציידתי אותו . ולומדים ומדברים, היינו מחפשים מקום שקט, הייתי מגיע לישיבה ויוצא יחד איתו בהפסקת הצהריים

  .ושיהא לו מה לטעום בהפסקות', טעם של אמא'כדי שיזכר ב, עם במטעמים מן הביתבכל פ
שוו בנפשכם מה פירוש הדבר לנסוע פעמיים בשבוע מאופקים . ה דבר קל כלל וכללולא היה ז.  חודשים3כך עשיתי במשך 
  ...רק כדי לשהות במחיצתו של הילד, שבנגב לירושלים

עצם , ני מסייע לבן שליידעתי שבכך א. עשיתי זאת מתוך הנאה וסיפוק, אבל לאחר שהבנתי שזו החובה המוטלת עליי כאבא
כל פעם לאחר שהייתי  .ולהשתחרר מהמועקות שאפפו אותו במשך תקופה ארוכה, מולצאת מתוך עצ, שר מבשרימעצמיי וב

  .מה שאכן העניק לי את הרצון להגיע אליו עוד ועוד, היתה לו הנאה גדולה מאודהוא שידר ש, בתום הביקור, את הילדעוזב 
ווחו לי ראשי הישיבה שהמצב די, שבועיים מאז התחלתי לבקרו-ממש לאחר שבוע, כבר בשלב הראשון; מה אומר ומה אדבר
הילד הפך להיות ,  חודשים3כעבור  .הם לא ידעו להסביר את פשר המהפך הפתאומי שחל במצבו של הבן. השתפר לאין ערוך

והפך , השתתף בשיעורים, הוא התערה לחלוטין בין החברים, השמחה שבה אליו במיטבה, הסומק חזר ללחייו. אדם אחר
  .תכונותיו וכישוריו, לפי מידותיו, כפי שאכן היה צריך להיות, לאחד המובילים בשיעור שלו

  .זו באמת טרחה, פעמיים בשבוע,  חודשים לנסוע לירושלים3. אין ספק. ההשקעה היתה גדולה
  ?לאבא, היש אושר יותר גדול מזה .ילד שמח ומאושר – ?אבל מה קיבלתי בתמורה

כדי להחדיר בליבם של ההורים את הידיעה שלא כדאי לחסוך , ח את מכתבו"מסיים הת, אני כותב את הדברים הללו
  .'יותר שווים'ם שבו היינו יכולים לעסוק לכאורה בדברי, גם אם הדבר גוזל מאתנו זמן רב, בדיבורים ובשיחות עם הילדים
, מות אחריםהם פוזלים לעבר מקו,  בבית–וכשהילדים לא מקבלים את מה שהם צריכים לקבל , כי אין הצר שווה בנזק המלך
אם לא נעשה כל שביכולתנו לרדת . הדור שלנו אינו דומה לדורת הקודמים! לא יעזור שום דבר .ואז הנזק גדול פי כמה וכמה

  .ההפסד יהיה כולו שלנו, ומעוניינים בהצלחתו, ולא נעניק לו את ההרגשה שאנחנו אכן רוצים בטובתו, לנפש הילד
  .אבל אין ספק שכהורים מוטל עלינו לעשות זאת, זה קשה. םאין דבר ששווה יותר מאשר השקעה בילדי

  .לעולם לא מפסידים, מהשקעה כזו
שהחזיק ברשותו שטח , נספר שלפני כמה דורות חי בעירק יהודי פיקח, כדי להבין מה הוא הרווח הנובע מהשקעה בחינוך

  .שהיה מחובר בערוץ ישיר לנהר החידקל, חקלאי נרחב
 .וכדאי להם לחפשו, אוצר גדולצוואתו לילדיו שבשטח החקלאי ההוא מוטמן בכתב . זוב את העולםויהי כאשר הגיע זמנו לע

הפכו את , הם הפכו ממש כל רגב אדמה. ולא מצאו מאומה, חפרו וחפרו, החלו הילדים לחפור בשטח' שבעה'מיד לאחר ה
הרי בחורף שלאחר מכן הוציא השטח , הגדולה שעשו באדמה' חרישה'עקב ה,  ברם.אבל האוצר לא התגלה, האדמה על פיה

  .והילדים התעשרו מכך במאוד, החקלאי יבולים כפולים ומכופלים
וכדי , שידע שילדיו לא ניחונו במידה יתירה של חריצות, עד שעלה בדעתם שזו היתה כוונתו של אביהם הפיקח בצוואתו

  ... רגבי האדמההמסתתר בין' אוצר'גילה להם על ה, רשו היטב את השדהלהביאם לכך שיח
  .ותעשיר את בעליה, שתוציא את יבולה בשפע, וככל שיחפרו כך ייטב לאדמה, וחפור- רק אז הוא היה בטוח שיחפרו בה הלוך

כולו במחשבה כיצד ניתן להגיע - ומשקיע את כל, ואינו מניח מלחפור, רק מי שחופר וחופר. בדיוק כך פועלת מלאכת החינוך
  .)עלינו לשבח ( רק הוא מוציא לבסוף יבולים מבורכים,לחינוך הטוב והמעולה ביותר

  ].טז, כז ["ארור מקלה אביו ואמוו"
  :בפיו מעניינת ושאלה, תורה שומר יהודי הגיע" דוד בית "המדרש בית להיכל
 למשך החברה של פרסומות קריינות על פרסום חברת עם סיכמתי לאחרונה. האיש מספר, "פרסומות קריין "הוא מקצועי
  !...שקלים אלפים חמשת של כבד קנס עלי יושת - החוזה את אבטל אם כי, השאר-בין נכתב העבודה בחוזה. שנתיים
: לאמור נכתב הפרסומת בסוף כי לגלות ונדהמתי, החומר על עברתי. חדש עסק של פרסומת נוסח לי הוגש אתמול, והנה

  !!"בשבת גם פתוחה החנות"
 פתוח המקום 'אומר שלא כדי, השקלים אלפי חמשת את ולהפסיד החוזה את ללבט אני צריך האם: בשאלתו האיש נפש עתה
  ...'?בשבת
 אב: עצמך הגע. יתברך' ה מקלה שכן כל כן ואם, יואב המקל רארו): ז"ט, ז"כ דברים (בתורה נאמר: א"שליט ר"מו השיב
 הוא הרי - אביו רצון נגד שהפותחו ברור הרי', מכך סובל נורא אני, בביתי קשה ריח המפיצה חנות תפתח אל 'לבנו האומר
. בענייננו וכך. 'ארור'ב שהוא בראשית ובמעשה ובתורתו יתברך' בה כפירה של רעל של ריח כשמפיצים שכן כל, אביו מקלה
  .)והערב נא (שמים שם לחלל ולא, ממונו להפסיד וחייב', ה חילול בזה יש, זאת ומלבד

  ,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"ז דוד בן כורשיד נ" לע,ל"זנ יהודה בן מרים " לע,ל"זנ טובה בת כורשיד "לע

 .נפטרי עם ישראלכל נ "ולע, ל" זמולוק בת טורןנ "לע, ל" זמרים בת קודסיהנ "לע, ל" 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"ון בדואלקבלת העל. 0523188822: למעוניינים בהפצת העלון



 
 
 
 
 
 
 

 ,בה גר בעיירה ,ילדותובימי שצ רבי אבא גרוסברד, סיפר הגה"
בחודש אלול כל יהודי העיירה, גברים ונשים דיברו יותר בשקט, 

ריבונו של ' -ההרגשה שלהם היתה ללא מריבות, לא קיללו, 
 '!העיירה עולם מטייל עכשיו ברחובות

 "קול ברמה נשמע" גליון שכ"ח) - (מפי הגאון רבי יעקב אדלשטיין שליט"א                              

 
יבור. הגה"צ רבי דישנם גדולים שהיו מתענים באלול תענית 

שלמה וולבה היה מתענה באופן שהוא מצידו לא היה פותח 
 לדבר, אך אם אחרים פנו אליו השיב להם.   

 

לנו קשה לקבל תענית דיבור מושלמת, אך בכל זאת כדאי 
להקפיד שהדיבורים יהיו בדברים חשובים ולהמנע ככל אפשר 

 ית דיבור!מדיבורים מיותרים, גם זה שייך למעלה הגדולה של תענ
 (קונטרס עבודת הימים הנוראים במשנתו של המשגיח הגה"צ רבי דב יפה)                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
בימינו אלול הוא חודש ': היה אומרהגאון רבי זלמן רוטברג 

אבל ניתן  ,מחודשי השנה, סדר היום קצת שונה, תובעני יותר
תביעותיו בשלום. בצעירותי, בישיבת מיר עם בדרך כלל לחיות 

 נשמנו אלול. התעלמות מקיומו היתה התעלמות מהצורך לנשום!
 

השכם והערב נשאנו משא, אי אפשר היה להסיח לרגע דעת 
מקיומו של החודש הזה, המשא היה כבד, ובתור נער היו רגעי 

 נסיון שייחלתי לרגע פריקת המשא...
 

הכל  ,לאיש ענין חביב שאינו מפריעוירה של ימינו, אלול הוא ובא
 'חיים עמו בשלום. איש אינו מרגיש מאויים...

 

באוירה של היום שאני מתגעגע  "יש רגעים :פעם התוודה בחיוך
                                          לרגעי התשוקה שלי בהיותי נער אז במיר לפרוק מעול האלול..."

 
תחושה של פחד רוטברג רבי זלמן הגאון באלול החייתה את 

ודריכות, לא פחד משתק, אלא פחד מחייה ומדרבן, חודש של 
 לעלות בהר! -דריכות 

 

ברור לה שכל חלון פתוח ימיט  הצעיראם 'אמר פעם רבי זלמן: 
 .כל גרגר אבק עלול לזהם את עוללה.. ..על תינוקה דלקת ריאות.

...' 'אל תיתן לו 'תזהר מאד שלא  היא יורה ללא הרף את המילים
 ...'  בשום אופן

 

אמא כזו אינה עצובה ומפוחדת. היא מלאת חיים, עמוסת כוחות. 
חיות ותקווה  ח,הפחד נוסך בה כו ,פחדיה אינם משתקים, אדרבה

חודשים במשך לילה לילה, משנתה ובשמו היא תקרע את עצמה 
    'ם להרגיש!יכך אנו צריכ - כדי להבטיח את שלומו של תינוקה

    אלול: חיל כיולדה) -("בהיכלו אומר כבוד"                                                                                         

 
 
 
 
 
 
 

 ברכת הקללות
 

. לפני קריאת "עזרת תורה"היה זה בשבת פרשת כי תבא בשכונת 
ניגש לגבאי וביקש ממנו  בית הכנסתלהתורה, יהודי שנזדמן 

עליית הקללות. הגבאי שנדהם למשמע הבקשה לתורה בלעלות 
כיון שהיהודי היה נראה  לעלות, ביקש מאד. חנןסירב. אך הלה הת

 שפוי לחלוטין, לבוש מכובד, נענה הגבאי לבקשתו והעלהו לתורה.
 

מדוע הוא כל כך התעקש לעלות. סיפר  ,שאלוהו לאחר התפילה,
 לשומעים המשתאים את סיפורו:

 

היה זה במלחמת העולם השניה, היינו במחנה עבודה בהונגריה '
שלש מאות יהודים. עבדנו עבודת פרך, אבל היתה לנו מידה של 

 אוטונומיה במחנה. התפללנו במבנה שהוסב לבית כנסת. 
 

לא  ,שאין תפילה השמועה במחנהעברה אחת השבתות בוקר ב
 . ..את הקללותבתורה . היתה זו שבת בה קראו ולא מוסף שחרית

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

אף אחד מתושבי המחנה לא היה מוכן לעלות לקללות. אמרו, בכל 
השנים הרי זה סימן רע, על אחת כמה וכמה השנה, בימים של 

 סכנה לחייו...זו חושך וצלמוות, בימי שואה כל אחד ראה בעליה 
 

 ,אני מתנדב לעלות בעליה הזו! כולם התאספושאמרתי 
 התפללנו תפילת שבת ואני עליתי בעליית הקללות.

 

רתי ותמכל שלושת מאות היהודים שהיו במחנה אני היחיד שנ
 בחיים! 

את נדרי זה אני מקיים  .מאז נדרתי שאני אעלה בכל פעם לקללות
 ("נר לשולחן שבת" יש"כ להרב רבי משה קנר)     הקב"ה ברכני בטוב.ו ,כבר שנים

 
  'הכרת הטוב זה היסוד לכל האידישקייט!'י: "מרן הקה -ביכורים 

 

פעם יצא מרן הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך מתפילת מנחה. 
חכמים מארה"ב. תוך כדי  יבחוץ המתינה לו קבוצת תלמיד

 לביתו. ם, על מנת להסיעואיתהשיחה עמו נכנסו לרכב שהיה 
 

ביקשו לסגור את דלת הרכב, עצר בעדם רבינו הם ברם, כאשר 
ומיד יצא  .אני נוסע רק עם מנהיגי הקבוע" ,עצרו בבקשה"ואמר: 

 . תה זו דרך קצרה, עד ביתו שבסמוךיאל רכב נהגו, אף שכידוע ה
 

רבינו כיבד מאד את אלו שהיתה להם הזכות להסיעו למחוז 
וחש כלפיהם הכרת הטוב מיוחדת. עקב כך גם נמנע  ,חפצו

 ("חכו ממתקים" ח"א)         אלא קרא להם "מנהיג"!  ,מלקרוא להם "נהג"

 
, עליו להכיר בחכמה רבה הקב"ה לא חננוחידה: היכן מצינו שגם מי ש

 ..עמוד הבא, רמז: "זכרנו לחיים".בהתשובה  ...?טובה ולהודות לה'
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 הכרת הטוב
 

היה מתקשר למלמד של בנו במשך השנה  ,הרה"ג רמ"ו ,ידידי
 הקטן, להתעניין במצב בנו וכמובן להודות לו.

 

בבין הזמנים של חודש אב למד עם בנו, חזר על מה שלמדו 
אם כך  -במשך השנה, התברר שהילד יודע היטב. היה לו מצפון 

, לא די במתנה המשותפת לכל צריך להודות למלמד באופן אישי
להפתעתו, בנו הקטן ידע את כתובתו של המלמד  הכיתה...ילדי 

ציין את החמיא לבאשדוד. כתב לו מכתב יפה. בין הדברים 
 הקשר של הילד עם הרבי, עד כדי שהוא יודע את כתובתו. 

 

בימי ' :בערב ראש חודש אלול קיבל טלפון. המלמד היה על הקו
זה היה המכתב  יביתלעברתי תאונה קשה. כשחזרתי החופש 

 הראשון שקראתי. לפני כן הייתי מדוכא בשל מצבי, כזה עידוד
                                                    . התקשרתי להודות, לא ידעתי כמה אני שווה לתלמידים!'נפלא

 ("נר לשולחן שבת")                                                                                                                         

 
 "אדם צריך להיות אדם!" - אלולשל הכרת הטוב 

 

בחורף שנת תשכ"ט שהה האדמו"ר ה"אמרי חיים" בטבריה, שם '
התנדב להסיעו לחמי טבריה ולמקומות  נח קוריץ איש נכבד, רבי

הקדושים. עברו שנתים ומחצה, בקיץ תשל"א שהה הרבי בצפת. 
  .בתחילת חודש אלול חזר למעונו בבני ברק

 

באותו ערב עמדה להערך חופה לאחד מתלמידי הישיבה. כדי 
נסענו דרך טבריה. בהגיענו לשערי טבריה לחתונה להגיע בזמן 

 גורר רבי נח, ברצוני לבקרו?" שאל אותי הרבי: "היכן מת
 

כשאמרתי לו שהשעה מאוחרת ויתכן שנאחר לחופה. אמר 
במתק לשונו: "כיצד אתה מתאר לעצמך שאעבור כאן לפני 
הימים הנוראים והשנה החדשה ולא אקדיש זמן לברכת שנה 
טובה לרבי נח ובני ביתו, הרי בזמן שהייתי בטבריה הוא הקדיש 

 עבורי זמן רב?!"
, נסענו לביתו בשכונת "קרית שמואל". עליתי לדירתו וכך היה

של רבי נח, ואמרתי לו שהרבי מחכה לו במכונית, וברצונו לאחל 
 ו שנה טובה.בני ביתלו ול

 

רבי נח ירד עם משפחתו, נדהמים, לא האמינו למראה עיניהם. 
 :בחמימות, איחל להם שנה טובה, בהוסיפו כםה"אמרי חיים" ביר

                                                    'אדם צריך להיות אדם!' מענטש!"-זיין אמענטש דארף -"א
 "הליכות החיים") - (סיפר הרה"ח מנחם אליעזר מוזס                                                                 

  
השבת חל יום הזכרון לגאון הצדיק רבי זיידל אפשטיין, מראשי ישיבת 

 ומשגיח ישיבת "תורה אור", כ"א אלול תשס"ז ,"יעקב יוסף" בארה"ב
 

בתוך שלל מידותיו האציליות של הגאון רבי זיידל אפשטיין זהרה 
ביופייה מידת הכרת הטוב. מי שעשה לו איזו טובה היה רבינו משועבד 

 משועבד, פשוטו כמשמעו! - של הכרת טובהאליו בעבותות 
 

השתמש בתרופות רבות.  רבי זיידל אפשטייןהאחרונות בשנותיו 
פעמים ארע שהיתה חסרה לו תרופה והיה נהנה מגמ"ח 
התרופות של משפחת ויינשטיין בשכונה. כשהיה צריך להשיג 
את התרופה הסכים שילכו ויביאו עבורו. אולם כשהשיב, 
התאמץ עד כמה שיכל להחזיר את התרופה בעצמו, למרות 

 ת רבות...שהדבר היה כרוך במאמץ רב ובטיפוס של מדרגו
 

כשנשאל מדוע הוא מעוניין להחזיר בעצמו ולא חס על כוחותיו, 
השיב, שהסברה נותנת שיש לבעל הגמ"ח הנאה מיוחדת כאשר 
מי שהשתמש בתרופה בא להחזירה, שכן את ההרגשה של 

  הכרת הטובה על הנאה זו אי אפשר להעביר על ידי שליח!

 
מפי הגאון רבי במשך שנים רבות למד רבי זיידל תורת הסוד 

צדוק שיינגרטן, מגדולי תלמידי מיר. בדרך כלל היו לומדים 
 ,במוצאי שבת שעות ארוכות עד אפיסת כוחות. בימי בין הזמנים

 היו לומדים לפעמים שבע או שמונה שעות. להכין, שאין שיעור
 

הרבנית שיינגרטן סחה פעם לילדיה, שרבי זיידל הינו החברותא 
  !הכי חשוב של בעלה

 

כשהתפלאו מדוע היא סבורה כך?! השיבה שרבינו הינו 
החברותא היחיד שמקפיד להכנס להודות לה בתום הלימוד. 
כששאלה אותו פעם מדוע הוא כה מודה לה, השיב, שהרי הוא 

  לוקח ממנה את בעלה לשעות כה ארוכות ועל כך מכיר טובתה.                                                       
 שלם") ב("לעבדו בלב                                                                                                               

ישיבת דמשגיח הלמידו של הגה"צ רבי הלל כגן, תבמעשה 
ששימשו רבות במסירות מיוחדת. רבי הלל הרגיש כלפיו גרודנה, 

כמה פעמים שאלו במה יוכל להשיב לו חובה של הכרת הטוב. 
 לבקש. טובה. בעדינות נפש התבייש

 

תבקש ' המשגיח:לו אמר  ,של רבי הלל זמן קצר לפני פטירתו
 :הפטיר רבי הלל ,שאין לו כל משאלה כשהשיב .'ברכה

 "כשתצטרך אותי אני אשתדל לעזור לך".
 

וכשאשתו עמדה ללדת בבית החולים  ,לימים אותו תלמיד נישא
שניהם היו  ,והעובר היא ,עייני הישועה" היתה בסכנה גדולה"מ

 בסכנת חיים, מצב נורא.
 

מעייני "עלה לבית הכנסת בנזכר התלמיד בהבטחת רבו, 
ריבונו של עולם! רבי " :פתח את ארון הקודש ואמר ",הישועה

הלל אמר לי שכאשר אצטרך אותו הוא יעזור לי, עכשיו אני בצרה 
  "!אותו, עזור לי בזכותוגדולה ואני צריך 

 

תתחנן לפני  ,רבי הלל, אז לא ביקשתי ממך, עכשיו אני מבקש"
 ."עוברלרפואה שלימה לאשתי ושישלח הקב"ה 

 

 הונולד ,האם והעובר יצאו מן המצוקהארע נס,  זמן קצרתוך 
 ("זכר הלל" והרה"ג יי"ל)                                לאמא בריאה! הבריא הילד

 
  "ברוך פרי בטנך"

 

כיון  ,שהרופאים קבעו שצריך להפיל את העובר אישהבמעשה 
הגאון רבי  ,לשר התורה בעלה. בא העבורסכנת נפשות שמהווה 

לא הורה ש. רבי חיים ולקבל ברכתו בעצתו לושאלחיים קניבסקי 
דבר, חלילה להפיל את העובר. בירך שהאישה תהיה  לעשות
 בריא.יהיה תינוק ושהבריאה 

 

לקבל החלטה. מדי שבוע  כל הזמן דרשו ולחצו עליהםהרופאים 
, הרופאים אעשהמה ' -בכות לרבי חיים התחנן ולבא ל האב

, בחמימות היה מברכו נו. ורבי'מכריחים אותי ,מאיימים עלי
 . ומעודדו מחזקו

 

ולהפתעת הרופאים  בשעה טובה, האישה ילדהתמו ירחי לידה, 
 לה ולתינוק שלום.

 

 נים רבי חיים היה מקבל קהל בראש המדרגותשה ןבאות
רץ אותו יהודי יקר . מרגש. היה זה מחזה המובילות אל ביתו

המדרגות, עקף את התור הארוך, דחף את העומדים  במעלה
קרא בהתרגשות: וונישק את רגליו של רבי חיים.  התכופףקרוב, 

אנחנו  .בעיר חולוןשלנו שתערך "הרב מוזמן לברית מילה 
 יהיה סנדק!" כולם היו המומים...ש ,הרבמכבדים את 

 

"תעשה את הברית בבני ברק".  ברכו במזל טוב ואמר: רבי חיים
. האיש בהתרגשות"אבל אין אולם כזה גדול בבני ברק..." השיב 

 "...הברית הבאה תהיה בבני ברק ז"א :רבי חיים אמר"טוב", 
 

מרו 'פעם אחת הלך : "אבל הרופאים אואמר במבוכה תמה האיש
כל וכך ק, וצחהחל לרבי חיים " עוד פעם!יקרה  לאזה לרב שלך, 

 העומדים במדרגות... 
 

, , זה הקב"הזה לא אני ... אמר רבי חיים: "זו לא הברכה שלי
   )יש"כ לידידי הרה"ג ז"ב ("נר לשולחן שבת"     בעזרת ה' יהיו לכם עוד ילדים!"

 
כל אדם שיש בלבו רגש של הכרת תודה אינו יכול הגאון רבי יעקב ניימן: 

שלא להתבונן ולראות את צבא השמים, את הבריאה, כל מאכלי העולם ... 
הכרת הטוב היא יסוד באמונת ה', היות ומי שיש בו רגש  -ולא להודות לה' 

 זה הרי הוא בהכרח מאמין בה', הוא לא יכול בשום אופן להיות אפיקורס. 
 

מרן ה"חפץ חיים" איך שהיה מקפיד על הכרת זכיתי לראות את '
 ("דרכי מוסר" עמ' שי"ד)                      תודה, ולכן היה המאמין הגדול בה'!'

 

 
 היכן מצינו שגם מי שאינו כל כך חכם,  ,תשובה לחידה

 ...עליו להכיר טובה ולהודות לה'
 

 .בזמנו מי שטעה בתפילה והזכיר מאורע שלא ,נידון גדול בהלכה
 

אם לא אמר שקר, כגון, אמר "אתה ש ,"דרך החיים"בפסק 
חוננתנו" בתפילה, לא נחשב כשח בתפילה, שהרי הזכיר מה 
שחנן לו ה' יתברך לב להבין ולהבדיל, וזה שייך בכל השנה לתת 

 תודה לה' שחלק לו דעת ולב להבין.
 

 ,לא נחשב כשח בתפילתו 'כתבנו'וכן אם אמר "זכרנו לחיים" בלי 
 (משנ"ב ק"ח ל"ח)        אלא רק כמוסיף ואינו חוזר!                        
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אכי תב  •  101ר עלון מספ• פנינים והארות בפרשת השבוע      

  (כו, יא) ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך ד' אלקיךך
"אין טוב אלא תורה שאם היו בני אדם מרגישים במתיקות ועריבות 
טוב התורה היו משתגעים ומתלהטים אחריה ולא יחשב בעיניהם מלא 

  (אור החיים) ף וזהב למאומה כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם"עולם כס

סיפר הגאון רבי ישראל גנס שליט"א מו"צ שכונת מטרסדורף 
: כשלמדנו בישיבת סלבודקה בירושלים ומראשי ישיבת קול תורה

היינו הולכים מידי פעם בליל שבת לטיש בויזניץ להתענג בעונג 
הישיבה הגאון רבי יחזקאל השבת. באחת הפעמים שהה בישיבה ראש 

אברמסקי זצ"ל וכשראה קבוצה של כחמישה עשר בחורים מתכוננת 
ללכת למקום כלשהו, שאלני, לאן מועדות פנינו, כשאמרתי שהולכים 
לטיש, שאל מה נקבל שם? אמרתי שהבחורים החסידיים יקבלו חיזוק 
בתורה ויראת שמים ואילו אני עצמי הולך לשם עונג שבת. הוא הביט 
בי בפליאה ואמר: הבחורים שהולכים לקבל חיזוק מהרבי זה מובן, הם 
רוצים שתהיה להם יראת שמים לכל השבוע. אבל אתה אומר עונג 

  עליון) ך(לתתשבת? וכי יש עונג שבת יותר גדול מללמוד דף גמרא!    
בערתי הקדש מן הבית וגם נתתיו ללוי ולגר ליתום ולאלמנה 

  (כו, יג) עברתי ממצותיך ולא שכחתיככל מצותך אשר צויתני לא 
זה מעשר שני ונטע רבעי, וגם  –באר רש"י: "בערתי הקדש מן הבית 

לרבות תרומה ובכורים, ולגר  –זה מעשר ראשון, וגם  –נתתיו ללוי 
נתתים כסדרן ולא  –זה מעשר עני, ככל מצותך  –ליתום ולאלמנה 

  אשון".הקדמתי תרומה לבכורים ולא מעשר לתרומה ולא שני לר
מובא בירושלמי (דמאי פ"א הל' ג') שבאחד המקומות היו העכברים 
אוכלים את התבואה. אנשי המקום באו לרבי פינחס בן יאיר לשאול 

ברים להתאסף למקום אחד, והם כבעצתו. רבי פינחס גזר על כל הע
החלו לצפצף בקולם. שאל רבי פינחס את האנשים, האם הם מבינים 

ים? ומשהשיבו בשלילה אמר להם: ברים אומרכאת מה שהע
העכברים אומרים שהתבואה שלכם אינה מתוקנת ממעשרות, ולכן 
הם אוכלים אותה. לימד רבי פנחס את אנשי המקום להפריש תרומות 

  ומעשרות כדין, והעכברים הפסיקו לבוא.
רואים אנו, שרבי פינחס שחיפש עצמו למנוע את העכברים מלאכול 

חתולים, וכך למגר אותם. לכאורה יש  את התבואה לא יעץ להביא
להבין, מה הקשר בין אי הפרשת תרומות ומעשרות לבין מה 

  שעכברים באים ואוכלים את התבואה?
התוספות במסכת בבא מציעא (מ.) מביא את דברי הירושלמי: "הני 
עכברי רשיעי נינהו, כד חמיין עבור לא מיסתייהו דאכלי, אלא קריין 

ברים רשעים הם. כשהם כעמהון". פרוש: הע לחבירהון דאכלי דאכלי
רואים שפע של אוכל, הם לא מסתפקים בכך שיאכלו בעצמם, אלא 

ממילא אפשר להבין היטב את  קוראים לחבריהם שיאכלו עמהם.
הקשר: אדם שנמנע מלתת תרומות ומעשרות, ומעונין לאכול את 

ם, יענש באכילת עכברי –הכל בעצמו, מבלי לתת לכהן, ללוי ולעני 
  שאינם אוכלים לבדם אלא קוראים לחבריהם שיאכלו עמהם בצותא.

חז"ל אמרו (הוריות י"ג:), שהאוכל ממה שאכל ממנו העכבר הוא 
מהדברים שמשכיחים את הלמוד. אומר רבי חיים קניבסקי שליט"א: 
זהו מה שכתבה כאן התורה: "לא עברתי ממצותיך ולא שכחתי", 

שרות כדין, ממילא לא באו פרוש: מכיון שהפרשתי תרומות ומע
עכברים לאכול מן התבואה, וממילא לא אכלתי ממה שאכלו 

  (יחי ראובן)   עכברים, ולכן "לא שכחתי".
  (כז, כד) ארור מכה רעהו בסתר

  באר רש"י: "על לשון הרע הוא אומר".
ידוע הסיפור על הגאון מוילנא זצ"ל, מהתקופה בה ערך גלות, שפעם 

והחמור, בהנהגת בעליו, נכנס לשדה פרטי נסע עם בעל עגלה גוי, 
  מכותיו  את  הפליא  השדה  בעל  שבצד הדרך ואכל מהתבואה שבה. 

בגאון, שלא רצה לדבר לשון הרע על בעל העגלה, הגוי, שהיה 
  האשם בנזק שגרם לחמור.

הרי הדברים מבהילים! כל תורתו העצומה של הגאון מולינא לא 
ם אם רק היה אומר שלש מלים: היתה מצילה אותו מדינה של גיהנ

"זה לא אני"! ובסך הכל לגאון היתה סיבה טובה לומר זאת, כדי 
  להנצל ממכותיו של בעל השדה, ומה גם שהמדובר הוא על גוי. 

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

  (יחי ראובן)   ם! ועל יהודי! נורא נוראות!מדברי
  (כח ,טו) ובאו עליך כל הקללות האלה

יהודי אחד נכנס לבית הכנסת 'לדרמן' בשיכון חזו"א בב"ב, וביקש 
לברר היכן מתגורר הגר"ח קניבסקי. המתפללים, שהבחינו שהוא בא 
ממרחקים, ויש לו משאלה חשובה מאוד, ניסו לדובב אותו כדי 

ציק לו. 'אני רוצה לבקש מהרב קניבסקי 'קללה'... לשמוע מה מ
השיב האיש. סתם ולא פירש. כיון שעל פניו נראה היה שמדובר 
ביהודי טוב, ושומר מצוות, הביאוהו התפללים לביתו של הגר"ח, 
ומשהגיע תורו, חזר על המשאלה המוזרה. 'באתי לבקש מהרב 

רצה עם אחי, 'קללה'... לפני מספר חודשים, סיפר האיש, עליתי א
לאחר שההורים שלנו נפטרו, הרכוש המשפחתי היה גדול מאוד, 

מליון דולרים. הכסף היה אצל אחי, וכיון שסמכתי עליו  5-והגיע ל
במלוא המובן, ובדמיונותיי השחורים ביותר לא חלמתי שהוא ינסה 
לעשוק אותי, לא חתמתי איתו על שטר, לראיה שהכסף אצלו. והנה, 

ובקשתי מאחי שייתן לי מחצית מהסכום הנ"ל, משהגענו ארצה, 
התעלם האח לגמרי מכל הענין, ואמר שמעולם לא היה אצלו כסף, 
בודאי לא סכום גדול שכזה... האח לא רק התעלם ממני, אלא הלך 
כבר ועשה מעשה, והשקיע את כל הכסף בשיפוץ בית מלון באילת. 

  בריו.אני רוצה שהרב יקלל את האח שלי, סיים היהודי את ד
הגר"ח השיב, שמעולם לא הוציא מפיו קללה על שום יהודי, וגם 
עכשיו לא יעשה זאת, 'אבל אני מוכן לברך אותך שהכסף המגיע לך, 

סופו של המעשה היה, שבאחת השריפות הגדולות . יחזור אליך'
שהתחוללה באילת, עלה באש כל בית המלון המשופץ, ולא נותר 

שיפץ את המקום, לא עשה עדיין ממנו כי אם עיי חרבות. האח ש
הסוף הטוב  לילה את כל הכסף שהשקיע.-ביטוח, כך שהוא איבד בן

של הסיפור היה שמשרד התיירות החליט להחזיר למשפץ מחצית 
מסכום ההשקעה שלו, בסך שנים וחצי מיליון דולרים, כאות הוקרה 
 על 'הדאגה שגילה לעיר אילת'. האח, שראה בכך את יד ה', והבין את
שההפסד קרה בגלל עושקו את אחיו החליט להחזיר את הסכם 

  .(עלינו לשבח)שקיבל, לאחיו, ואף התעורר מכל הענין לתשובה שלימה

  (כח,מז)תחת אשר לא עבדת את ה' אלקיך בשמחה ובטוב לבב 
על כך שבכל מקום שליט"א במספר הזדמנויות דיבר רבינו הגראי"ל שטיינמן 

ראה כמה חסרה שמחה  –ת ובכנוסים שונים שהיה לאחרונה, כגון בישיבו
לאנשים, ואף היכן שהיו אנשים מבוגרים, ראו שהם כל כך נהנים לרקוד, 

  .[ובזה היה ניכר כמה הדבר חסר להם]שהיה קשה להפסיקם משמחתם 

אצל קהל החסידים יש מדי פעם דבר שגורם להם התחדשות על ידי 
כדומה. הוא סבור ששמחים, אם זה סעודה שלישית או מלוה מלכה ו

שבציבור שלנו חסר הדבר שיגרום מדי פעם להתחדש ולהתרענן, שכן קשה 
ם שמחה מדי לאדם לחיות כל הזמן בתוך אוירה של רצינות, צריך שתהיה ג

בזמן האחרון, שיש לראות להוסיף דברים שיגרמו פעם. לכן עורר על כך 
 כדומה. כשאמרו לפני רבנו שיש נוהגשמחה, כגון סעודות "מלוה מלכה" ו

בישיבות שעושים דבר הנקרא "עונג שבת", שבחורים יושבים ושרים 
  (הגש"פ בצלו חמדתי)קלס רבינו את הדבר.  –ואומרים דברי תורה, וטועמים דברי מתיקה 

  

  יזה עיור רואה מצוין?א  
  .כלאים והתרגום מתרגם עירוביןתשובה לחידה משבוע שעבר: 

 פרשה מאוצרות ה

 בפר"שחידה      



 אלול         
  נחנו מתביישים בכלל?האם אא

 ת שיחותיו בישיבת "גאון יעקב" עםשמענו מהגר"ח מישקובסקי שליט"א: בשנים שהיה אומר מרן ראש הישיבה שליט"א בחודש אלול א
. אותה שנה ערב ליל א' של סליחות היה במוצאי שבת קודש פרשת כי תבוא. כמו שנה זו אחרי שסיים דמדומי חמה של סעודה שלישית

והתפללו מעריב דפק על הבימה ואמר: מצאנו (ב"ב פא.) בדין הבאת ביכורים בקונה ב' אילנות מביא ואינו קורא וטעמא משום את שיחתו 
דספק אם קנה גם את הקרקע ואם לא קנה אינו יכול לומר האדמה אשר נתת לי ד'. הקשה הרא"ש הא הוי ספיקא דאורייתא ויקרא 

  עיני ואם לא קנה הקרקע נמצא דובר שקר, דאין האדמה שלו.מספק ותירץ דדובר שקרים לא יכון לנגד 
רואים אנו אמר מרן שליט"א, שעדיף להחמיר בספק שקר מאשר ספק דאורייתא והנה אנחנו נעמוד עוד כמה שעות בסליחות ונאמר "לך 

  ה' הצדקה ולנו בושת הפנים", האם אנו מתביישים בכלל, הן שקר אנו דוברים...
  השמש שמעורר לסליחות לא ישאלו עליו למה הוא מעורר, גם אני לא כדאי להכריז שהגיע זמן סליחות.אמר: המשיך מרן שליט"א ו

והביא מהקדמת ה'מנוחה וקדושה' שם מסופר על הגה"ק בעל לשם שבו ואחלמה זצוק"ל שפעם הוא איחר לסליחות והגיע כשאחזו ב'לך 
וזרם דמעות נגרו מעיניו, וכל ימיו של אותו צדיק התפלל שנזכה לרגעים ד' הצדקה' וכל כך התבייש עד שלא יכל להרים את ראשו 

  (מוסף ש"ק יתד נאמן)  קדושים כאלו בחיים'.

  !52זה לא  51
!" וכך חזר כמה פעמים בהתלהבות גדלה והולכת. שאלו התלמידים 52זה לא  51! 52זה לא  51רב אחד נכנס אצל תלמידיו, אמר להם: " 

למה כוונתו? אמר להם: כאשר נמלט לוט מן העיר סדום המתהפכת ונחרבת, מיהר לברוח לעיר "מצער", ואמר בפליאה: ילמדנו רבנו 
העיר מצער היתה אף היא מלאה חטאים,  (בראשית יט, כ).למלאכים שהצילו אותו: "הנה נא העיר הזאת קרובה לנוס שמה, והיא מצער..." 

דוע? משום שהעיר סדום היתה עיר ותיקה יותר מן העיר מצער, ולכן מכסת העוונות כמו העיר סדום, אלא שהיא לא נחרבה כמו סדום. מ
עדיין לא המתלאה סאתה, ולכן לא נחרבה. ובכמה  –שלה כבר המתמלאה, אך מצער שהיתה עיר צעירה יותר, למרות חטאיה הרבים 

שנה.  51שנה, ואילו מצער בת  52עיר סדום בת היתה ה –בשנה אחת בלבד! בעת הפיכת סדום  –שנים היתה סדום ותיקה יותר ממצער? 
! אדם יכול לחשוב לעצמו: הנה לפני עשר 52זה לא  51... אההז נהפכה וזו לא נהפכה! (שבת י:)  –ועל הפרש זה של שנה אחת של חטא 

השנה אין אני צריך  שנים נחתמתי לחיים למרות שלא השתניתי, לפני חמש שנים גם נחתמתי לחיים, לפני שנתיים, ולפני שנה... גם
  (הרב דוד שמואלי)    !52זה לא  51לפשפש במעשי כדי להיחתם לחיים, אמשיך במעשי כרגיל. לא ולא! שהרי 

  

  (רש"י) שאינך כפוי טובהוענית ואמרת (כו, ד) 
והבטיחה שלא תחלל  להגאון רבי יצחק זליברשטיין שליט"א הגיע שאלה: תחנת מוניות יחידה השומרת שבת קיימת בעירנו כעשרים שנה

  שבת. הבטיחה ומקיימת. עתה נוסדה תחנת מוניות חדשה כנ"ל, והיא מתחייבת ומודיעה כי אף היא שומרת שבת ומקיימת זאת. 
נשאלת השאלה, כשצריכים למונית האם להזמינה מהתחנה השומרת שבת ומקדשת ה' שנים רבות או שמא להזמין מהתחנה החדשה וזאת 

  שה שמקדשת שבת?כדי לעודד קבוצה חד
תשובה: לגיסי הגר"ח קניבסקי שליט"א נראה דיש להמשיך ולנסוע בחברה הראשונה כי נאמר במסכת ערכין ט"ז: שאסור לאדם לשנות 
מאכסניה שלו, רב אמר עד הכאה, ואפי' מאכסניא דאקראי אסור לשנות יעויי"ש. ולענ"ד דיזמין פעם מזו ופעם מהחברה החדשה ואין בזה 

סור לשנות מאכסניא כי טעם האיסור הוא כדי שבני אדם לא ילעינו עליהם ויאמרו כמה קשים אלו שלא יוכלו לדור יחדיו אבל חשש של אי
כאן יבינו שיש לעודד גם את החברה החדשה השומרת שבת וכמו שעשו במס' ברכות כ"ח. כשהעבירו את רבן גמליאל ומינו את ר' אלעזר 

  זה וחלק לזה. (עלינו לשבח)בן עזריה חילקו את השבתות חלק ל

  עניני הפרשהמ שו"ת ממרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א
: "ושמת בטנא" (דברים כ"ו,ב) בספרי איתא מלמד שטעונים כלי, יל"ע אם זה חלק ממצות ביכורים או שזה דבר בפני עצמו, ונ"מ שאלה

  הידור מצוה. :תשובה   אם יברכו על הנחת הפירות בתוך הטנא אקב"ו להניח בטנא?
: שם. יל"ע אם צריכים להביא את הביכורים דוקא בדבר שיש לו דין כלי או מספיק מציאות של כלי, ונ"מ אם אפשר להביא את שאלה

  הביכורים בכלי המחזיק מ' סאה שאין לזה דין כלי לענין כמה דברים. וכן אם אפשר להביא את הביכורים בתוך מגש שאין לו בית קיבול?
  ין כלי.: בדתשובה
  : שם. האבן עזרא כתב וזאת המצוה על הקרובים אל מקום המקדש, וצ"ב הרי זה חיוב לכל יושבי א"י?שאלה

  .ואלה שלא יכולים שולחים ע"י שליחהכוונה לאלה שיכולים להביא, : תשובה
ורים היום תשנה לשנה הבאה. : "ושמרת ועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשך" (דברים כ"ו,ט"ז) פרש"י בת קול מברכתו הבאת ביכשאלה

  : משום הכפילות.תשובה   ?]ושמרת זה על לא תעשה, ועשית זה על עשה[וצ"ב מנ"ל לפרש שהכונה לברכה ולא לציווי 
  : שם. ועוד צ"ב דאם הפסוק מדבר על ביכורים מה הכונה את החקים האלה ואת המשפטים, איזה חוקים ומשפטים יש בביכורים?שאלה

  נה מובנת וכי הקב"ה אוכל פירות.מצוה שאי תשובה:
  : בכל הלב.תשובה   : שם. ועוד צ"ב מה שייך לומר על מצוה דביכורים ובכל נפשך וכי צריך למסור את הנפש על מצוה זו?שאלה

                אתה חושב שאתה יכול לעצור אותי אבל  תנסה אבל לא תוכל לתפוס אותי,                 
  מי אני? שאתה רואה אותי אבל זאת רק מחשבה, אתה חושב אתה לא,

  נ"יצביקי הרשלר  הזוכה:  .9יהודה  3שוקי  :תשובה לחידה משבוע שעבר
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  והנהגות ,מוסר ,השקפה מאמרי                    
 לפני בא. אפיקורס ונעשה רעה לתרבות שיצא וולוז׳ין ישיבת בתלמיד מעשה

 קושיות לפניו להציג והתחיל) הנצי״ב(ברלין יהודה צבי נפתלי רבי הגאון רבו
: אמר וכך, לו להשיב וסירב חייך, שמע מוולוז׳ין הגאון. חז״ל דברי על ושאלות
 ועל. תירוצים״ על תירוץ נותן אני אין אבל, ושאלות קושיות לתרץ אני ״רגיל

  והיינו אצלך הם תירוצים ושאלותיך קושיותיך ״הלא: אמר התלמיד פליאת
   ". תירוצים על תירוץ עונה ואינני הרעים מעשיך על עצמך את לתרץ שרוצים

 
 שלנסיעה אדם אחד של במכוניתו ל"זצ אויערבאך ז"הגרש מרן נסע פעם

 במהירות נסע נהגה זלמן שלמה רבי לתדהמת. מהישיבה נוסף בחור הצטרף
 שלמה רבי. איש ניזוק לא ובנס בטון בקיר נתקעו והם זמן עבר ולא מופרזת

 זלמןשלמה רבי המתין חפצם למחוז כשהגיעו.פיו את פצה ולא ישב זלמן
 נפשות שלשה שסיכן הנהג את הוכיח ואז מהמכונית ירד שהתלווה שהבחור
 שלמה רבי הוסיף. ובמתינות בזהירות ינהג שמעתה לו שיבטיח ממנו וביקש
, מהמכונית לרדת רציתי במהירות נוהג שאתה כשנוכחתי מיד: לו ואמר זלמן
 )הגדול המאור. (הנוסף הבחור ליד ולבזותך פניך את להלבין רציתי לא אך
 

 בית" בישיבת המדרש בבית פעם ישב ל"זצ קפלן חיים ישראל רבי הגאון
 לסיבת ושאל תלמידו אליו ניגש. שליש בדמעות ובכה במונסי" עליון מדרש
 בו הפציר כשהתלמיד. עונה ולא לבכות ממשיך חיים ישראל רבי אך, הבכי
: יחד איתו ולמד ג"מ בדף פתח הוא. ברכות גמרא לו שיביא ממנו ביקש שוב

" ברבים חברו פני ילבין ואל האש כבשן לתוך עצמו שיפיל לאדם לו נוח"
 כאן רואה שהיית לך תתאר. לרציחה פנים הלבנת השוו מציעא בבא ובגמרא
 בחור של בליבו סכין תוקע כולם ולעיני בחור קם הסדר באמצע המדרש בבית
 קם איך, ממש עכשיו ראיתי ואני ?!לבכות ולא להתאפק יכול היית האם, אחר
 )שלום לב( ?!...אבכה לא ואיך חברו פני את כל לעיני והלבין אחד

 
 חצות אחר מאוחרת שעה, הלילות באחת: סיפר ברק בבני נודע עינים רופא
 על דפיקות לפתע הוא שומע, במרפאתו דברים כמה לסדר נותר כאשר לילה
 את בפתח הוא רואה לתדהמתו, הדלת את הוא פותח כאשר. המרפאה דלת

 לביתו הגיע הגאון מדוע נחרד הרופא.ל"זצ פיינשטיין מיכל רבי הגדול הגאון
, הטהורות בעיניו לטיפול מיכל רבי גיעה הערב בשעות כי, מתברר? זו בשעה
 הרופא. שקלים כמה של קטן סכום לרופא חייב מיכל רבי נותר הטיפול לאחר
 ללא הטיפול לקבל אופן בשום הסכים לא מיכל רבי אך, לוותר הסכים כמובן

 הפעוט הסכום ובידו ל"זצ הגדול הגאון הגיע זו מאוחרת לילה בשעת.תמורה 
 עד זה סכום עם להמתין הישיבה ראש יכל לא וכי: שאלו הרופא. חייב שהוא
 יש כאשר: בפשטות השיב מיכל רבי? שליח לשלוח ניתן היה לא וכי? למחר

 שהחוב בטוח להיות אני רוצה .אחד אף על סומך איני – פלוני לאדם חוב לי
 )התורה שר. (לבעליו הוחזר

  
 לבנות באב מעשה. צדקה בנתינת מאד מפורסם היה זצ״ל טמאראמס הרבי

. הנדוניה לתשלום כסף די ידו מצאה ולא היתה מאורסת מהן אחת אשר בוגרות
 מדוכדך יהודי אותו נכנס. השידוך בעזיבת איימו והמחותנים קרב החתונה זמן

 נדו השומעים כל. שליש בדמעות צערו לפניו ותינה האדמו״ר של לביתו
 ולעריכת החוב לסילוק לך חסר כסף ״כמה. בצערו הם אף והשתתפו בראשיהם

 כשלושים של גבוה סכום וציין האיש חישב. שאל, ״?ההוצאות ושאר החופה
 האיש של בידיו ונתן מיהר, ונותן״ חונן ״וצדיק נאמר עליו, האדמ״ר .דולר אלף

 ובקול, אליו עשתונותיו שבו ומיד ככה האיש ראה. דולר אלף ותשע עשרים
 היה חפץ, אמר, הנה. לבו ולטוב זצ״ל סאטמארמ לרבי והודה עמד רגש מלא

 של ומעשיו דבריו. נושע כבר מועטות בדקות ועתה בלבד הצדיק בברכת
 סכום נתן אם? מה וכי,  מקורביו התפלאו. צריכים הם לימוד זי״ע האדמו״ר

 את יהודי אותו יצא משאך ?הכסף מן מעט החסיר מדוע מועטות בדקות שכזה
 הייתי לו. האדם נפש את אני יודע: להם והשיב המקורבים אותו שאלו, הבית
 תוך אלא. שקיבל במתת בשמחה האיש מהרהר היה לא, משאלתו כל ממלא
 להתחרט ומתפנה ממנו שנשתחרר הקודם צערו שוכח היה מועטות דקות

 כך אכן. השלימה בשמחתו רציתי, ואני... יותר ביקש שלא על ולהצטער
 )בית ומנוחה( שיש במה מסתפקת אינה שלעולם הנפש של נפתוליה

                                  

                                                                                                              

                      לקט פירושים על פרשת השבוע                
י ְוָהָיה , ברא בראשית: בראשית רבה במדרש מובא..ָהָאֶרץ ֶאל ָתבֹוא ּכִ

 גדולה מה יפלא לכאורה, העולם נברא ראשית שנקראו ביכורים בשביל
 הקב״ה כי שלהבין לומר ואפשר, העולם נברא לכן שעבורה הזאת המצוה
 טיפש לא שהוא מי כי יתירה חוכמה לזה צריכים לא והארץ השמים ברא
 מה אבל, מנהיג בלי לבירה אפשר אי שהרי עולם בורא שיש מבין כבר

 יטעה שלא, אדם ידי על שנעשים בדברים הוא  להבין לאדם שקשה
 מחיה אתה ״כי יאמין אלא זה כל את עשה ידו ועוצם כוחו כי ויחשוב

 ורגע רגע כל כי, להקב״ה להלל צריך ונשימה נשימה כל על כולם״את
 מלבדו״ עוד ״אין הקב״ה עושה והכל  וכוח חיים לו משפיע הקב״ה
 הכל כי יבין עושה שאדם מה וכל, דבר להזיז אפשר אי הקב״ה ובלעדי

 תצא ״כי התורה שאמרה כמו בזה שייכות שום לאדם ואין ה׳ כוח הוא
 בתותחים מלחמה בכלי יוצאים שבמלחמה מובן, אויביך״ על למלחמה
 איש' ה כי" בידיך אלוקיך ה׳ ״ונתנו תאמין אתה אבל, וכדומה ובמרגמות
 המצוה בלבנו משרישה באמונה הזה והיסוד, הקב״ה עושה הכל, מלחמה

 אומר והוא המלאכות כל ועושה וקצר וזרע חרש האדם כי, ביכורים של
 הוא לי״ נתתי אשר האדמה פרי ראשית את הבאתי הנה ״ועתה אח״כ
 עושה הכל כי ומכיר לי״ נתת ״אשר ואומר ידו ועוצם כוחו את מבטל

 )מוסר דרכי'.(ה
 

ר ִבְטְנךָ  ְפִרי ְוָאַכְלתָּ  ׂשַ ֶניךָ  ּבְ ר ּוְבֹנֶתיךָ  ּבָ  אדם על מסופר' :ה ְלךָ  ָנַתן ֲאׁשֶ
 שכתב הזוהר לדברי בקשר אותו ושאל, מפורסם אדמו״ר אצל פעם שביקר
 של שקללה למשל יתכן כיצד, ברכה גם רמוזה התוכחה דברי שבכל

 לך אין והרי? ברכה בזה רמוז"  ובנותיך בניך בשר בטנך פרי ״ואכלת
 בשפה האיש השיב? בנים לך יש: האדמו״ר לו אמר?  מזו גדולה קללה
 תורה שומרי אינם לצערי אבל, בנים לי יש אמנם: ראש ובכובד רפה

 זוהי. בביתם מלאכול אני נמנע ולכן, שומרים אינם כשרות ואפילו, ומצוות
 ותהיה, בתשובה יחזרו בניך לבוא לעתיד - הרבי לו נענה - הזוהר כוונת
 שכתוב וזהו, לפניך שיגישו מאכלים מיני ושאר בשר אצלם לאכול רשאי

 )יוסף לבוש...(תאכלו״ בנותיכם ובשר ובניכם בשר ״ואכלתם
 

יעַ  לֹא ָהֵהם ּוַבּגֹוִים  סופר החתם בעל:   ַרְגֶלךָ  ְלַכף ָמנֹוחַ  ִיְהֶיה ְולֹא ַתְרּגִ
 לגלות אותו ושלח בו שמרד בנו על כעס מלך:משל הזה הפסוק על אומר
 והמלך, ומוזנחת עזובה בבקתה שם חי המלך בן. הבירה מעיר מרוחק לאי

 פעם. הבן של סיבלו ועל ממנו בנו ריחוק על הצער את בליבו הרגיש
 הנמצא בנו עבור ומרווח נאות למבנה שידאגו משרתיו את המלך שלח

 שהם,בואם מטרת על לו וכשהודיעו,הבן אל השליחים בהגיע,המרה בגלות
 השליחים לשאלת. מר בבכי הבן פרץ, מרווחת דירה לו לבנות רוצים
 זמן כל:הבן השיב,טובתו את לדרוש באים הם והרי,בוכה הוא מדוע

 אולם,החיים היו מאד קשים אמנם, ובצער בדוחק מתגורר שהייתי
 אל וישיבני אבי רחמי ויתעוררו רב זמן יעבור שלא בעובדה התנחמתי

 שמקומי שרצונו הוא סימן מרווחת דירה לי לבנות שבאים,כעת אבל. ביתו
 אני מרוחק כאשר העולם תענוגי כל לי ינעמו ואיך,קבע בדרך כאן יהיה
 על בתוכחה בפסוק נאמר" סופר חתם"ה בעל מסביר:הנמשל. מאבי

 לא בגלות ישראל ״,רגלך לכף מנוח יהיה ולא:בגלות״ ישראל הימצאות
 שבכל הקדוש בזוהר ומובא, הנחלה ואל המנוחה אל מקום באף יגיעו
 ליהודים טוב כאשר, ברכה ישנה כאן ואף,ברכה גם רמוזה התוכחה דברי
 עוד כל אבל בגלות להשאר עליהם יהיה ח״ו רב שזמן חשש קיים בגלות

 תבוא ובקרוב ארעית היא שהגלות גדולה תקווה יש,מנוח מוצאים לא הם
 . הגאולה

 

מרי תמוסרהשקפהמ הג ה

 אפשר לצלם ולהפיץ לזיכוי הרבים

             

        

באכי תדבס"
 151גליון מספר           
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לרפואת דוד בן 
 שושנה הי"ו
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                    ).החכמה מעיין( תתייקר - לבקר תמעיט אם                                                                   

 ).הפניני ידעיה' ר( הרכיל רכילות בעבור האוהב תעזוב אל                                        

 ).תם רבינו( .בו יתעלה ל-הא אהבת תהיה כן ,יתעלה ל-בא האדם אהבת כפי                         
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תגובות הערות והארות במייל 

s3241625@gmail.com 
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 בשולחן מתחיל מדוע הי״ד בוקסבום יהושע ר׳ הרה״ג את,תלמיד שאלו פעם
 בתורה כתוב הלא, בוראו״ לעבודת קרובב לעמוד כארי ״יתגבר) או״ח( ערוך
 איךכלומר, מבערב ע"השו מתחיל לא מדוע כן אם, בקר״ ויהי ערב ״ויהי
 בוקסבום יהושע ר׳ הרה״ג והשיב. כן לפני לעשות ומה בערב לישון ללכת
 לקום יכול אינו, כסום לישון הולך יהודי אם כי, מאליו מובן ״הדבר: הי״ד
 ).אבא של עולמו( ״...כארי

 
 
 

, בשלושים. בשבעה ״לחיים״ לשתות החסידים במנהג) צחות דרך על( הטעם
 אומרים אלו, מהנפטר זכרונות ועולה מעמד בכזה נמצאים כאשר, ביארצייט
 ואילו מת הוא אחרים דברים בגלל אלא כי לא אומרים אלו בו כירסמה המחלה

. אותו הרגה הרפואית הטעות אומרים ואחרים, להחלים היה יכול הוא מהמחלה
 נהיה  ״שהכל - ומכריזים ברכה ועושים ״לחיים״ ושותים הנוכחים באים

, בדברו״ נהיה ״שהכל אלא, זה לא וגם זה לא, אותו הרגה המחלה לא. בדברו״
 שרק מה יהיה ומכאוב צרה בכל. שמת היחידה הסיבה וזו השי״ת רצה כך כי

 מהשי״תזה, ופרט פרט כל, שהכל ושוב שוב לעצמו לשנן האדם על, יהיה
, הטובה על שמברך כשם הרעה על ולברך להתחזק יוכל, זאת ידע וכשאדם

 בתשובה ולהתעוררות, הדין לצידוק יגיע גם ואז. והתלהבות שמחה אותה עם
 . ההיפך וחס חלילה ולא ברוחניות לעליה לו יגרמו שהיסורים כזה ולמצב

 )משה שערי(
 
 

 והעיקר. תועלת יותר הרבה יקבל ובזה, שלומד המוסר דברי על לחזור והעיקר
, שלומד הדברים את ולקיים לקבל לרצות עצמו את להכין צריך האדם ומצד

 וירגיש. בו לשים שרוצים מה את לקבל המוכן קיבול בית עם כלי כמו שיהיה
 חסר עצמו מרגיש שאינו מי אבל. לרפואה שזקוק חולה כמו עצמו את האדם
 שהוא כיון  העוונות כל תחילת זו שמידה, מגאוה נובע זה, לרפואה וזקוק

 שאומרים כמו, חבירו מומי דוקא אלא עצמו מומי מוצא ולא כולם על מתרברב
 הדבשת את אבל, השני הגמל של הדבשת  את רק רואה שהגמל  האנשים

 אומר שהיה, ל"זצ מסלנט ישראל' ר בשם אומרים וכך. רואה אינו שלו
 כמה וחושבים אחורה שפונים כאלה ישנם, מוסרית שיחה נותן שכשהמשגיח

 טעות זוהי אבל. עליו מכוון אומר שהרב המוסר, לפלוני הדברים מתאימים
 מאמצים לעשות וחייב, רעה מידה באיזה נגוע אדם כל כי, כך לחשוב גמורה
 ורק, לרופא הולכים וכולם, שונים חולים סוגי שיש כמו, המעוות את לתקן

 יום האדם לוקח ואותה, חולי לכל המתאימה התרופה היא מה יודע הרופא
 מחלה ולכל, ספרים שכתבו המוסר חכמי הם האמיתיים הרופאים ולמעשה. יום
 )סר'ומ חוכמה לציון אור.( מתרפאים כך י"וע, רפואה יש

 
 
 
 

, היכן )גרם נפח 86-כלוג (כל איסורים שבתורה בשתיה היא ברביעית שאלה:
 מצינו על איסור שיהיה אפילו בפחות מרביעית?

שיעור שתיה להתחייב עליו ביום הכיפורים, קבלו חז"ל כמלא לוגמיו  תשובה:
והוא פחות קצת מרביעית שכן הלכה למשה מסיני שכל אדם מתיישב דעתו 

 (ספר החידות)מרביעית באדם בינוני קצת, כמלא לוגמיו שלו, והוא פחות

הבוקסבוםיהושער׳הרה״גאת,ד
בלעבודתקרובבלעמודכאריגבר

לישהולךיהודיאםכי, מאליובן
).אבאשל

״לחלשתותהחסידיםבמנהג) חות
זכרונועולהמעמדבכזהנמצאים

ללללל

ע

הרביקבלובזה,שלומדהמוסרברי
ולקיילקבללרצותעצמואתהכין
שמהאתלקבלהמוכןקיבולבית

     

תורהשלבדרכהורעיונותמחשבהנצנוציפתגמים

ֵמי ְתּגָ  ְיָתאאֹורַ  ִמִּפְתָּגֵמיִמּפִ

ִאי ם ּוְרִאי ֵעיַנִיךְ  ָסִביב ׂשְ ּלָ צוּ  ּכֻ ַנִיךְ  ָלךְ  ָבאוּ  ִנְקּבְ  הרבנים אחד: ָיֹבאוּ  ֵמָרחֹוק ּבָ
 הסוהר מבתי לאחד בחודש פעם לבוא היה הרבניים שמתפקידיו הברית בארצות
 אחת ששנה. סיפר, שם השוהים ישראל בני אחינו  את לחזק מגוריו באזור הגדולים

 שלהיום מהותו על האסירים עם ודיבר השנה ראש יום בערב הכלא לבית בא הוא
 לאדם שקורה מה וכל עולם באי לכל הדין יום שהוא" השנה ראש" והנורא הגדול
 דבריו בתוך. השנה בראש עליו שנגזר מה של תוצאה הוא הכל – השנה במשך
 ל"רח אם אפילו הדין ביום זכאי לצאת שהרוצה ישראל חכמי של עצתם את הביא
 טובות גזירות עליו שיגזרו זכאי ולא, החולפת בשנה טובים במעשיםהרבה לא
 לו תעזור זו טובה קבלה !אחת קבלה אפילו, טובה קבלה עצמו על יקבל אם, ל"רח

 עצמם עם דקות חמש לשבת מהאסירים הרב ביקש, הדרשה בסיום .הדין ביום לזכות
 אבל ביותר קטנה אפילו מצווה איזו לקיים עצמו על יקבל מהם אחד ושכל, בשקט

 היושבים. ומתוקה טובה לשנה ולהיחתם להיכתב יזכה זה בזכות, החיים כל בשלמות
 הרב הדגישעל כן , ומצוות תורה משמירת רחוקים ככולם רובם היו הכלא בבית

 הדרשה לאחר.מאוד גדול כדבר בשמיים תתקבל קטנה הכי מצווה שאפילו בדרשתו
 מצוות את עצמו על קיבל שהוא, ואמר קארל בשם האסירים אחד הרב אל ניגש
 להניאו ניסה קבלתו את הרב כששמע. זאת לקיים ואיך מה יודע לא הוא אך, שבת
 בפרט ,הרבים ודקדוקיה פרטיה מחמת הזו המצווה את לקיים קל ולא היות מכך

, לו ואמר, מכך להניאו הרב ניסה כן על. ומצוות תורה משמירת רחוק כל כך ליהודי
 אבל'. וכד ציצית, ככיפה קלה מצווה איזו קח, מורכבת מצווה כזו לקבל לך למה
 לקבל מעוניין אני הזו המצווה שאת והחלטתי, שבת על פעם שמעתי, בשלו קארל

 מצוות את לקיים ברצינות עצמי על שקיבלתי מכיוון, קשה זה אם אפילו,עצמי על
 לקיים איך, הרב כבוד,רק שלי השאלה, מקבלתי אופן בשום חוזר לא אני, שבת
 בעזרת לך אשיג אני, הרב לו אמר, קבלתו את לקיים נחישותו את הרב כשראה?זאת
 לו קנה כ"ע אנגלית רק קודש לשון ידע לא שקארל ומכיוון, שבת הלכות על ספר' ה

 באנגלית מלאכות אבות ט"ל על מליקוואד היידה שמעון הרב של הספר את הרב
 דרשתו את לתת הרב כשבא חשוון חודש בראש.הסוהר לבית הספר את לו ושלח

 הרב שאל, ביניהם קארל את רואה לא הוא והנה, האסירים בפני התבונןהחודשית
, האסירים אמרו, עמו התרחש ומופלא נורא סיפור, יודע לא הרב מה ?קארל איפה
 בזה ללמוד התחיל הוא,לו שלח שהרב שבת הלכות על הספר את קיבל שהואביום

 לקיים יכול ואינו, פחות יודע שהוא ראה יותר שלמד ככל אבל, וברצינות בהתמדה
 שעד החליט כ"ע, והפוך ישר הספר את ידע שלא עד כהלכתה השבת מצוותאת

 הולך הוא,אסור ומה מותר מה לדעת והפוך ישר הזה הספר את ידע לא שהוא
 הלכה באיזו ו"ח יכשל שלא כדי השבת כל כלום לעשות ולא בחדרו בשבת להישאר
 האסירים המשיכו, רביקבלתו שקיבל על עצמו, את ו"ח יפר שלא – יודע שאינו
 חשש כי מזלג או בכף נגע לא אפילו שהוא עד ברצינות כל כך זאתלקח הוא, וסיפרו
 כך, לפה האוכל את לו להכניס האסירים חבריו צריכים והיו,בהם לגעת אסור שמא
 הניע לא  צאתה ועד השבת מכניסת שעות וחמש עשרים שבתות שתי נהג הוא
 הוא הללו השבתות אחרי.קודש השבת את יחלל שמא מחשש. בכלום נגע ולא בריא

 לנו נודע אחר כך.יותר אותו ראינו לא ומאז הסוהר בית להנהלת אחד יום נקרא
 ולשחרר ניסיונית תוכנית לעשות הסוהר בבתי מקום מחוסר החליטה שהממשלה

 ירחיבו יצליח זה ואם, אלקטרוני מעקב עם בית למעצר אסירים כמה סוהר בית מכל
 עובדה, הסוהר בבתי מקום הרבה יתפנה ועל ידי כך אסירים לעוד הרעיון את

 אלף ועשרים מאה של הרב הקהל מתוך, האמריקני לאוצר דולרים מיליוני שתחסוך
 אחד היה וקארל הזו לתוכנית ארבעה נבחרו שלנו הסוהר בבית שיש אסירים

 בהתרחשות התפעמות מרוב מכליו יצא הרב !מהכלא לצאת זכה וכך. מהארבעה
 בו התקיים.פשרות ללא האמיצה וקבלתו החלטתו בהתגשמות עמו שאירעה הניסית
 משמרין אלמלי יוחאי בן שמעון רבי משום יוחנן רבי" שבת במסכת ל"חזמאמר
 ישמרו אשר לסריסים' ה אמר כה שנאמר נגאלים מיד כהלכתן שבתות שתי ישראל

 חייב שהוא החליט הרב "...קדשי הר אל והביאותים בתריה וכתיב שבתותי את
 את עצומה בהתמדה ולומד יושב אותו ראה כשבא, בביתו קארל את לבקר ללכת
 יושב הוא שכיום עד ביהדות להתקדם המשיך הזמן במשך וכך, שבת הלכות הספר
 לכל...עדיולגדולות, והיראה התורה במעלות ומתעלה ועולה, היום כל בתורה והוגה
" החלטה" אחד דבר בזכות) לשעבר קארל( יהודה' ר זכה, הזה הגדול והמהפך הנס
 עוצמת כשזו, קיומה בפני יעמוד לא מכשול ששום החלטה, מחיר בכל החלטה אבל

 הייתה לא זו... הדרך בתחילת אפילו. לקיימה כדי מהשמיים לניסים זוכים ההחלטה
 מכיוון, הכל בשבילה להקריב מוכן שהיה, מוחלטת החלטה הייתה זו, החלטה סתם

 והושיעה דשמיא הסייעתא הופיעה אז,לעשות יכול שהוא הראשון הצעד את שעשה
 )ניצוצות... (הטבע לדרךחוץ אותו

ם וןאור.( מתרפא סומחוכמהלצ

ים שבתורה בשתיה היא ברביעית
מרביעית? בפחות אפילו היה
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מה עניין מחיית עמלק, שהוא סיום הפרשה הקודמת, למצוות ביכורים שהיא תחילת פרשתנו? ובעיקר שנאמר והיה, באות 'ו', שמוסיף על העניין הראשון, דבר 
המלמדנו שיש איזשהו קשר בין שתי המצוות. ונוכל לומר שכל  עיקרה של מצוות ביכורים תלויה בעקירת מידתו הרעה של עמלק, שנקרא 'כפוי טובה', שסבור 

שהכל חייבים להיטיב עמו, ואילו הוא לעולם אינו מחזיר להם טובה. ואילו מצות ביכורים הוא הניגוד הגמור לכפיית טובה, ולכן הוסמכו שתי המצוות.

ההתפארות  בו. "עיקר  לדבוק  אליו,  להתקרב  יהודי  של  ברצון  מתפאר  ה' 

וכפי  יתברך  לעבדו  חזק  ברצון  רוצה  מישראל  אחד  שכל  מה  בהרצון  רק  הוא 

התגברות הרצון, שמתגבר כל אחד לכסוף לה' יתברך ברצון חזק, כמו כן זוכה 

לעבודת ה' וכמו כן ה' יתברך מתפאר עמו" (ליקו"ה ברהמ"ז ד).

אדם נופל בעבירות ח"ו צריך תפילה של אש: "ריבונו של עולם, אני רוצה 

רק אותך! לא רוצה את העבירות! לא רוצה יותר לחטוא! אני חייב שאתה תציל 

אותי! תבטל ממני את התאוה! תבטל ממני את המידה הרעה! אתה כל יכול! 

תרחם עלי! תציל אותי! תן לי דעת! תן לי כוחות! תעזור לי שאני לא אחטא 

יותר אפילו פעם אחת! בשביל מה באתי לעולם הזה, בשביל לחטוא? בשביל 

לחיות בשקר? ריבונו של עולם תציל אותי!

כשאדם ככה צועק לה', הוא מתחדש! הוא מקבל כוחות חדשים! שמחה 

ליבא  רחמנא  הלב.  את  רוצה  וה'  הלב.  עם  תפילה  היא  כזו  תפילה  כי  חדשה! 

בעי. לה' יתברך אין טענות כלפיך למה אתה לא מצליח לשנות את המעשים. 

כי זה לא בידיים שלך לשנות אותם מייד. הטענה היחידה היא למה אתה לא 

מתחזק ברצונות. לרצות אתה תמיד יכול, להתעקש! להתפלל על הדבר הזה 

יום יום! בכל הכוח! עם כל הלב!

ה' אוהב את הרצון שלך יותר מאשר את ההצלחות שלך. ההצלחות הן של 

מחפש  כשאדם  מחדש.  ומתחילים  קמים  שאנחנו  שלנו  ההצלחה  הקב"ה. 

איזה חפץ שהלך לו לאיבוד אז אין ערך לזמן הזה של החיפושים. מה שחשוב 

זה הרגע שבו הוא מצא את האבידה.

הגעגועים  המציאה.  עצם  הוא  עצמו  החיפוש  שונים.  הדברים  ברוחניות 

לאור, זה האור. אומנם עוד לא הגעתי, עוד לא זכיתי, אבל אני רוצה, אני מרים 

ֲעבוַֹדת ה' ׁשּות בַּ ִהְתַחדְּ

"יורד אדם לתוך שדהו ורואה תאנה שביכרה, אשכול שביכר, רימון שביכר, 
קושר אותו בגומי ואומר הרי אלו ביכורים" (ביכורים פרק ג משנה א).

הפירות  את  מקריבים  ההתחדשות!  ביכורים?  במצוות  המיוחד  מה 
הביכורים?  מצוות  מסתיימת  ואיך  הפרי.  עונת  את  שמחדשים  הראשונים 

"ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך ה' אלוקיך". כי כשמתחדשים - שמחים.

עיקר ההתחדשות זה האמונה שברגע זה ניתן להתחיל הכל מחדש. מהרגע 
ברגע  לשנות  יכול  לא  אני  המעשים  את  אומנם,  אחרת.  להיות  יכול  הכל  הזה 
אחד, אבל אני יכול לרצות. להתחדש ברצונות וכסופים. אני רוצה אותך אבא, 
תדע לך שאני רוצה אותך, רוצה להתקרב אליך, רוצה להדבק בך, אבל אני לא 

יכול לבד, אין לי כוח להשתנות לבד, תעזור לי אבא.

אדם צריך שיהיו לו רצונות וכיסופים חזקים לה' יתברך, שזה יקר מאד. כי 
אין דבר העומד בפני הרצון וכשאדם מתמיד ברצונות וכיסופים , הקב"ה יעזור 
לו שגם הוא יהיה צדיק. אסור שהרצון שלנו יתקרר, גם אם שוב פעם נכשלנו. 
גבוה  הכי  החלק  זה  הרצון  חיות,  יש  שמחה,  יש  עבודה,  יש  אז  רצון  כשיש  כי 
שיש לבן אדם, זה המנוע שלו. כל הדרך אל ה' היא דרך של רצונות וכיסופים, 

של התחלות מחדש. אומנם עוד לא זכיתי אבל אני ממשיך לרצות.

מסתכלים  אז  לרצון  כשזוכים  האיברים,  את  לנו  מניע  אותנו,  אופף  הרצון 
יגיע  הוא  ברצון,  חזק  יהיה  אדם  עצומים.  כוחות  מקבלים  החיים,  על  אחרת 
לא  יכולתי,  לא  להגיד:  יכול  אתה  תירוצים.  אין  הרצון  על  שירצה!  אבל  לכל. 
הרצון?  את  ממך  למנוע  יכול  מישהו  הרצון,  אבל  בנסיון,  עמדתי  לא  הצלחתי, 
אף אחד לא יכול. שופטים את האדם לפי הרצון שלו. מי אתה? אתה זה הרצון 

שלך!

בס"ד

שבת קודש   כא' אלול, תשע"ו
פרשת כי תבוא
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 דברי התורה שבגיליון מוקדשים 

לרפואת והצלחת מורינו הרב אליעזר בן עטיא שליט"א 

והרבנית תהילה בת לאה תליט"א

לרפואה שלמה: הרב חיים אבישלום כהן בן בלנקא, ציפורה 
בת שושנה גורג'יה, שירלי בת יפה, הרב דוד חיים בן זוהרה, 

ישראל מאיר בן פנינה, פנינה בת נסריה, נתנאל בן רויטל, 
אורנה בת ציונה, בנימין חי בן שרה

להצלחה וישועה: שלום בן ליבא 

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

לזיווג הגון: שי שרגא בן אסתר, מיטל בת יפה, רבקה בת 
שרה, נתנאל בן רויטל, שירה בת רויטל, נאור בן הלן

לעילוי נשמת: רבקה בת איז'ה, דליה בת נחום זאב הי"ד, 
יעקב בן רבקה, שרה בת יקות, אברהם בן חביבה, בוריס 
בן סבטלנה, שלמה שלומי בן אילנה נאוה, יוסף יצחק בן 
יחיאל, ציון בן יונה ודוד, בניהו בן זכריה (יחיא) ומרים, 

פורה בת חנה, שלום בן לאה

ת.נ.צ.ב.ה
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מתקוממים כנגדו. משמים מרמזים לאדם רמזים, שלא יכשל בעבירה. 
אפילו האתון של בלעם לוחצת אותו לקיר, ולוחצת אותו עוד פעם אל 
הקיר, ואומרת לו תתחיל להבין את הרמזים, רוצים להציל אותך! רוצים 
להציל את האדם שלא יעשה עבירה, אז האתון עומדת בדרך, פתאום 
הוא רואה איזה אוטו חוסם אותו, פתאום הדלת סגורה, לא מסתדר לו, 
הכל נגדו - הכל בשביל שלא תעשה את העבירה. כל הבריאה מסודרת 

בשביל שהאדם לא יעשה שום עבירה בחיים". 

עבודת השם זה הדבר החי והמתחדש ביותר. שום דבר לא חוזר על עצמו. 
לא  פעם  אף  חדשה.  מציאות  זה  רגע  כל  ראשונה.  פעם  זה  שעושים  דבר  כל 
עשית מה שהינך אמור לעשות כעת, רק נדמה לך. יהודי לא מסתכל אחורה, רק 
קדימה. ביהדות יש רק "מעכשיו". השם יתברך מצפה ממך לאיזה התעוררות 
לכל  מעבר  הרבה  בעיניו  ויקרה  חשובה  הזו  וההתעוררות  ממש.  עכשיו  קטנה 

מה שהיה.

רבינו אומר אסור להיות זקן. יהודי צריך כל הזמן להתחדש. אסור לו ליפול 
בחיים,  סדר  לנו  עושה  שהיא  בכלל,  רע  דבר  לא  זה  ששיגרה  אפילו  לשיגרה 
עושה לנו סדר בראש, עוזרת לנו להספיק דברים, לעמוד בהתחייבויות, להשיג 

השגים.

הקב"ה לא מסתפק בחיבור חיצוני, הוא רוצה שנגיע לחיבור פנימי. אחרי 
אותם,  לקיים  שצריך  חוקים,  שיש  תורה,  שיש  בעולם,  ה'  שיש  לדעת  שזכינו 
של  לפנימיות  להגיע  צריך  זה  כל  אחרי  ושמאל,  ימין  מהתורה  לזוז  שאסור 
הדברים, לנשמה שיש בכל דבר. למה קשה לאנשים לקיים מצוות? כי הם לא 
אין  אז  חיצוני  כשהכל  ה'.  אל  מחובר  שאתה  הזה  התענוג  את  להרגיש  זוכים 
לי חיות, ואין לי כוח, אז אני מדלג, אני מקצר, ואז יש לי עוד פחות חיות, ואז 
עם  העולם,  של  האור  עם  להתחבר  זה  ה'  עם  להתחבר  מתרחקים.  יותר  עוד 
של  האלה  הנדירים  לרגעים  כשזוכים  שלו.  הנועם  עם  העולם,  של  המתיקות 
קירבת השם אנחנו מבינים שזה התענוג הכי גדול כשאוהבים את השם, שאז 

לא צריכים שום דבר נוסף.

הדיבור  הדיבור.  כמו  בוראו  עם  האדם  את  ומייחד  שמקשר  דבר  לך  אין 
ומיד  תיכף  ה'.  קירבת  של  מציאות  לגמרי.  חדשה  מציאות  לברוא  מסוגל 
כשאדם פותח את פיו לדבר עם ה', נדלק אצלו ניצוץ אור נשמתו והוא מקבל 
חיות חדשה. רבינו הקדוש לימד אותנו את הכוח של התפילה האישית, שזה 
הזאת,  ההתחדשות  בשביל  העולם  את  ברא  הקב"ה  השם.  עם  לדבר  ניקרא 
יעצור  לפעמים  המעייפים  השיגרה  חיי  שבתוך  יום  קשה  יהודי  אותו  בשביל 

לרגע וירים את הראש לשמים, ויגיד כמה מילים לבורא עולם.

הקב"ה רוצה שנישאר קצת ילדים. עם תמימות, עם שמחה, "כי נער ישראל 
ואוהבו" (הושע יא), כלומר מעלתם של ישראל שבגללה ה' אוהב אותם היא כי 
נער ישראל, שבכל עת הם בבחינת נער. שאין אהבתם את ה' מתיישנת אלא 
וכשנולד  שמואל,  על  ארוכות  שנים  התפללה  חנה  והולכת.  מתחדשת  תמיד 

אמרה "אל הנער הזה התפללתי", שיהיה נער כל החיים.

התחדשות מקבלים אצל הצדיק, שהאור שלו כל כך זך, כל כך צח, ששום 
זיקנה ושום שיגרה לא יכולים להכהות אותו. ומי שזוכה להתקרב אליו זוכה גם 

בימי זקנה ועייפות להתחדש כמו נער.

רבינו הקדוש אמר באחד הימים: "אני חייתי היום חיים שלא חייתי עדיין 
מעולם! כי יש כמה מיני חיים, והכל נקרא חיים, אבל היום חייתי חיים טובים 
שלא חייתי מעולם חיים כאלה(חיי מוהרן ח). רבינו התחדש תמיד, הוא לא איבד 

שום יום מימי חייו בלי תוספת קדושה וחיות.

יכול,  כל  שהוא  עולם  בבורא  ותמימה  בהירה  אמונה  היא  ההתחדשות 
דבר  כל  לשנות  יכול  והוא  בידיו  הכל  ממילא  הטבע,  את  רגע  בכל  שמחיה 
הרבה  לעולם  עשה  לכן  מוסתר,  זה  דבר  שיהיה  הקב"ה  רצון  אומנם  כרצונו. 

את הראש, אני מדבר עם ה', אני צועק לה', אני מתחנן, אני מבין שרק ה' יכול 
לעזור לי.

מסופר על חסיד שבא לפני הרב הקדוש בעל ה"נתיבות שלום" מסלונים 
שבע  אך  אחד,  מצד  כבירות  ושאיפות  גדולה  נפש  בעל  זה  חסיד  והיה  זי"ע 
אכזבות מצד שני על שלא עולה בידו להגשים את רצונותיו לעלות בסולם ה'. 
חוששני, אמר החסיד לרבי, שמכל שאיפותי ורצונותי לא יישאר מאומה, ועל 
קברי ייכתב ברבות הימים "פה ניטמן בעל השאיפות"... ענה לו הרבי בחיוך של 
רצינות: "ואני, אם הייתי רואה קבר כזה, הייתי הולך להתפלל עליו, וכי נקל הוא 

כל כך להיות בעל שאיפות"?!...

תשובה זה משהו כזה פלאי שבהרהור אחד של תשובה אדם יכול להפוך 
עשה  אדם  כלומר,  במחשבה,  אפילו  כוח  לה  יש  תשובה  כי  המציאות,  כל  את 
משהו, אדם קילקל, מי יודע כמה הוא קלקל, פתאום בא לו צער והרהור של 
תשובה, פתאום הכל מתהפך, פתאום הכל יכול להיות אחרת לגמרי, פתאום 
הוא יכול לקבל אור אלוקי, מן אור נקי וזך, הקב"ה פותח את כל השערים, כי 
העבירה,  החטא,  מהעולם,  למעלה  היא  שהתשובה  העולם,  את  ברא  ה'  ככה 
לא יכולים לגעת בתשובה. כי התשובה נמצאת במקום עליון כל כך, שהחטא 
פני  על  מרחפת  אלוקים  "ורוח  הזה.  הגבוה  למקום  להגיע  יכול  לא  והקלקול 
המים". עוד לפני שיש בריאה, יש כבר מים. והמים זה התשובה. שפכי כמים 
קילקל,  שאדם  הדברים  שכל  קדושים,  זכים,  טהורים,  מים  ה'.  פני  נוכח  ליבך 
הם לא יכולים לגעת במים האלה, לא יכולים לגעת בתשובה. כי התשובה היא 

מעל העולם . התשובה היא התחדשות.

אנחנו מתקרבים לראש השנה. איך אפשר להבין את זה שבכל שנה ושנה 
כל  על  ולמחול  לכפר  מוכן  שה'  כזו,  ועצומה  נשגבה  מתנה  מקבלים  אנחנו 
החטאים שלנו? שהוא מוכן לקרב אותנו אליו שנית, אחרי שכל כך התרחקנו? 
הגלגל  את  להחזיר  אפשר  שקילקל,  מה  וקילקל  שעשה  מה  עשה  אדם  הרי 

אחורנית?

שום  שאליה  ניסתרת  בנקודה  טמון  הזה  שהסוד  לנו  מגלה  הקדוש  רבינו 
איך  אלינו.  הקב"ה  של  הנצחית  האהבה  נקודת  והיא  להגיע,  יכול  לא  פגם 
אחרי  שפגם?  כפי  שפגם  אחרי  הזו?  הנקודה  את  מחדש  לעורר  יכול  יהודי 
שלא הצליח להתגבר על היצרים שלו? אחרי שכל החיות שלו כל השנה היתה 
אותן  כל  על  אבא  סליחה  בלב.  לו  שידקור  שיתבייש.  לפחות  שלו?  מהתאוות 
לי  תעזור  לתקן.  לי  תעזור  השנה.  במשך  ממך  רחוק  להיות  לי  שגרמו  טעויות 

להיות בדיוק כמו שאתה רוצה.

שאתם  אותי,  רוצים  באמת  שאתם  לי  תראו  לי,  תאותתו  משהו,  תעשו 
שפגמתם,  פגמים  על  מצטערים  באמת  שאתם  הקדושה,  את  רוצים  באמת 

שאתם באמת מתביישים, אם אני אראה את זה, אני כבר אבוא אליכם.

בתנאי  אך  הכל,  על  ולמחול  האהבה  את  ולעורר  לחזור  מוכן  הקב"ה 
שנתבייש במה שפגמנו, שבאמת נרצה לתקן. "כל העושה דבר עבירה ומתבייש 
בה מוחלין לו על כל עוונותיו" (ברכות יב ע"ב) כי עיקר התשובה היא הבושה כותב 
רבי נתן - "וכל מה שאנו מתביישים בעצמנו ביותר - כמו כן הוא יתברך מרבה 

לסלוח ולמחול חטאתינו ביותר" (ליקו"ה נשיאת כפיים ה, יח)

אדם נפל לעולם השקר, לעולם התאוות, התחיל לתעות בדרכים מקולקלות 
ח"ו, אבל הוא עוד קרוב, הוא לא התרחק מדי, הוא עוד זוכר את הנועם, את 
מדי  מאוחר  יהיה  פן  תתמהמה  אל  אמיתית,  חיות  של  הטעם  את  המתיקות, 
ח"ו! תחזור! תברח מהשקר! לפני שתאבד לגמרי את השכל ותיפול לחשיכה 
גמורה! "תעיתי כשה אובד בקש עבדך, כי מצוותיך לא שכחתי" (תהילים קי"ט). 

תמהר לחפש אותי אבא, כל זמן שאני זוכר את הקול של התורה והמצוות.

מתקוממת  הבריאה  עבירה,  לעשות  הולך  "כשאדם  הרב:  מורנו 
כולם  והארץ  השמים  לו".  מתקוממה  וארץ  עוונו  שמים  "יגלו  כנגדו. 
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סדרים טבעיים, כדי שלא יבחינו שהוא הוא המחיה את הכל, שכל החיות לכל 
ללכת  הקב"ה.  עם  לחיות  ללמוד  צריך  מחדש.  רגע  בכל  ממנו  נשפעת  העולם 
ולא  העבר  מזכרונות  לא  מקבל  לא  אני  שלי  החיות  את  ביד.  יד  יתברך  אתו 
מתוכניות לעתיד. השמחה והחיות שלי נובעים מהחיבור שיש לי עם ה' הרגע 

הזה, וכל רגע ורגע, בכל מה שאני עושה.

ישראל. "אמר  בעם  ואחוה  שלום  יש  כאשר  לקב"ה  יש  מיוחדת  רוח  נחת 
אני  ומה  מכם,  שאבקש  דבר  חסרתי  כלום  אהובי  'בני  לישראל,  הקב"ה  להם 
מבקש מכם אלא שתהיו אוהבים זה את זה ותהיו מכבדים זה את זה ותהיו 
יראים זה מזה". יהודי שמשמח את רעהו הוא שמח בעצמו. הוא מחדש את 

כוחותיו, ואף זוכה לעוד הרבה מתנות. כמו בסיפור הבא.

מקימי החורבה

שלום לך ר' לוי,

אף  וחז"ל  וכלה,  חתן  שמחת  של  בחשיבות  להכביר  נוטים  רבים  דרשנים 
לימדונו כי כל המשמח... כאילו בנה כותל של בית המקדש החרב. האמת היא, 
שלמרות ההפנמה שזו מצוה גדולה, לכשעצמי אף פעם לא הבנתי מה בדיוק 
ריקוד  בשביל  שלם  עם  לגאול  מוכן  שהקב"ה  כך  כדי  עד  הדברים,  בין  הקשר 

טוב עם החתן וכמה שבחים על הכלה.

כיום אני יהודי בן 41 מתגורר במדינה אירופית אך עסקי בישראל, ואני נע 
הרבה על ציר ישראל אירופה. שלושת בני הם בני ישיבה חשובים, וכל עוד אני 
צועד על רגלי, לא אתן להם לעסוק בביזנס. יש לי מספיק כדי לפרנסם, והם 

הנחת הכי גדולה שלי.

הסיפור שלי מתחיל לפני עשרים שנה ויותר, למדתי בישיבה קטנה בינונית 
נשאו  מאמצי  המשובחות.  הישיבות  לאחת  להתקבל  שאיפות  לי  והיו  למדי, 
חברותי  די  אבל  עצמי,  ביטחון  חסר  קצת  ביישן,  טיפוס  אמנם  הייתי  פרי, 
ובחסדי השי"ת קניתי לי שם טוב אצל ראש הישיבה והמשגיח. מדי פעם הם 
הטילו עלי כל מיני פרויקטים רוחניים, שבדרך כלל עלו יפה, למרות ביישנותי.

היה לי ידיד בישיבה הקטנה, שמו יחיאל, בחור שתקן מופנם, שמדי פעם 
ביקש את עזרתי. מדובר היה על קשר רופף למדי, שכן הבחור לא היה טיפוס 

חברותי במיוחד.

בישיבה  מצויינת.  לישיבה  שאתקבל  כדי  הכל  עשה  השיבה  ראש  ואכן 
הפכו  הבחורים  רוב  מתמיד  היותי  עקב  שלי,  הבטחון  חוסר  למרות  הגבוהה 
הישיבה  מן  וידידי  מחברי  רבים  שנים,  מספר  להן  חלפו  קרובים.  לידידים 
מטשטש  השנים  חלוף  הדברים,  מטבע  זה  כך  ממני,  נשכחו  כבר  הקטנה 
זיכרונות, פרצופים ואפילו חוויות. כשהתחילו החתונות יצאנו לשמח, כמנהג 

המשמחים בקודש.

אני  ידידי,  יד. "מנשה  בכתב  רשום  היה  לחתונה  הזמנה  קיבלתי  אחד  יום 
מבקש בכל לשון של בקשה שתגיע, זה מאד ישמח אותי, יחיאל". לקח לי כמה 
דקות להיזכר בנער הצנום הזה, האפור והבלתי מורגש, ולא הבנתי מדוע כל כך 
נסיעה...  שעה  לפחות  רחוקה,  די  בעיר  היתה  שלו  החתונה  שאגיע.  לו  חשוב 
עשיתי חשבון שיש בכך המון ביטול תורה, ואין טעם ללכת, במיוחד שמדובר 
נקיפות  שום  חשתי  ולא  לחתונה,  הגעתי  לא  הקטנה.  הישיבה  מן  זניח  בחבר 
מצפון. מה לי ולו. כעבור יומיים יחיאל מתקשר אלי, ומתחנן "מנשה, אני מבין 
שקשה היה לך להגיע לחתונה, אבל מאד מאד ישמח אותי שתגיע לשבת שבע 
זה  בחורים,  כמה  עוד  יבואו  ממוזגת,  לדירה  לך  אדאג  הסמוכה,  בעיר  ברכות, 
ממש חשוב לי". לא הבנתי למה הוא נופל עלי, וניסיתי להתחמק, אבל יחיאל 

התחנן כמעט בדמעות "אני רוצה לראות אותך...".

עשיתי  ולבדוק...  לחשוב  יומיים  יום  לי  שיתן  ביקשתי  אך  נכנעתי,  כמעט 
סבב טלפונים בקרב ידידי מן העבר, והתברר לי שרבים לא היו בחתונתו, וגם 

לא יגיעו לשבת חתן, למה? ככה. הקשר החברתי שלהם עמו היה צנום למדי.

בלילה הודעתי לו שאני אשתדל להגיע, והוא עדכן אותי שיגיעו עוד שבעה 
שמונה בחורים משמחים, ושנקבל דירה נהדרת עם מזגן, שכן הימים ימי תמוז. 
עד שעתיים לפני שבת עוד התלבטתי. כן, לא, שיניח לי... לבסוף נכנעתי, עליתי 
שיועדה  לדירה  סמוך  ירדתי  הסמוכה.  לעיר  המוביל  האחרון  האוטובוס  על 
למשמחים, ופגשתי שם רק שני בחורים שלא היו מוכרים לי כלל. עשינו הכרות 
שומכלום.  המזגן...  את  להדליק  ניסינו  הגיעו.  לא  שהוזמנו  השאר  כל  בדירה. 
המזגן לא היה אלא פגר מתכת. אחר הבחורים הרים כמה טלפונים, וסידר לנו 

תמורת תשלום נאה דירה ממוזגת. לא נורא, אם כי הפתיחה צולעת.

הספקנו  לא  לאולם.  החתן  עם  נכנסנו  שבת  ליל  ערבית  תפילת  לאחר 
להתיישב , חושך בעיניים, ארע איזה קצר חשמלי רציני, הזעיקו גוי של שבת 
מגירים  אימים,  חום  בחושך,  סעדנו  לשווא.  אך  המצב,  את  להציל  שניסה 
זיעה מקטרים ונירגנים, והנה תוך כדי מישוש הצלחות שעל השולחן, התברר 
שאין לקייטרינג הרבה מה להציע... לא נורא אכלנו מה שיש. אין למזון טעם 
בחושך... עוד מעט מתחיל שלב הדרשות בחושך... אני מרגיש ממוטט. יש לי 
פחד קהל, מעולם לא נשאתי דברים, ועוד בחושך, וחוץ מזה, אני לא מכיר את 

החתן!!! מה אספר עליו?!

שלושה  רק  אנחנו  ולהזכירך  לשיר,  נתבקשנו  החתן  חברי  שבתור  כמובן 
הזה,  במקום  שלא)  (או  במקרה  עצמו  את  מצא  מאתינו  אחד  שכל  בחורים 
אנחנו בקושי מכירים אחד את השני וקל וחומר את מי שישב ב'מזרח'. למרות 
הכל התאמצנו שרנו ועשינו שמח ככל שיכולנו. כשהגיע שלב הדרשות ביקשו 
אבל  בעיה,  היווה  לא  השבוע  פרשת  על  וורט  לדבר.  קמתי  אז  לדבר.  מאתנו 
דיבורים בשבח החתן זו בעיה, אני לא מכיר אותו בכלל וגם ממה שכן הכרתי 
אין הרבה מה לומר, אבל דיברתי ושיבחתי, והקהל והחתן היו מרוצים ושמחים. 
שלושה  כבד...  בחום  צנועות,  ומאד  פשוטות  לא  סעודות  שלוש  עלינו  עברו 
בחורים משמחים שלא מכירים זה את זה. נפרדנו בידידות מן החתן במוצאי 
שבת, משם הלכנו למגדנייה סמוכה, והשבנו את נפשנו בסעודה רביעית כמו 
פחות  תוך  המשמחים  שלושת  לא.  אבל  כאן,  נגמר  כמעט  הסיפור  שצריך... 
רוצה  אינני  בן.  אחד  כל  חבקו  שנה  וכעבור  התארסו,  שבת  מאותה  מחודש - 

לומר שיש קשר בין הדברים, אבל צריך להודות, שהתברכנו.

ומאז  קהל  לפני  דיברתי  לא  כן  לפני  פעם  שאף  לציין,  מוכרח  אני  ובנוסף, 
אותה דרשה בשבת הלוהטת שנאלצתי לדרוש מפני כבודו של החתן, קיבלתי 
הרבה ביטחון עצמי ומאז אני לא מפסיק לדבר לפני קהל, ובכל הזדמנות אני 

מתנדב לומר דברי תורה חיזוק ואמונה. זה לא סוף הסיפור.

אחרי 4 שנות אברכות בכולל, יצאתי לעסקים, שדרשו ממני טיסות רבות 
ציבורים  של  צרכים  להכיר  עסקי  חוש  לי  יש  מאד,  יפה  לי  הלך  לאירופה. 
לא  אוהבים,  שגויים  צריכה  במוצרי  מדובר  מענה,  להם  ולתת  מסויימים, 
מזון. נו, וכמו שאתה יודע, כשהפרוטה מצויה בכיס, ועוד בכמויות, מתחילים 
נתן לי אשראי כמעט  להשקיע. וזה בדיוק מה שעשיתי. בנק גדול כאן בארץ 
המצויין  העיסקי  המצב  עקב  להחזיר  ביכולתי  שהאמין  לאחר  מוגבל,  בלתי 
שלי. רציתי להכפיל את עסקי, ועל פי הערכות של יועצים ומומחים, ההלוואה 
חשב  שהקב"ה  עקא  דא-  שלוש.  שנתיים  תוך  להתחסל  אמורה  שלקחתי, 
אחרת, משבר כלכלי באיטליה, באנגליה... קונצרן שהייתי תלוי בו נפל והווופ 
גם אני צנחתי, כפסע ביני לבין פשיטת רגל. הבנק כבר תיכנן הליך של עיקול 
לבצע  ימים  שבוע  לי  נותר  עולמי,  עלי  חשך  הסוף...  שהגיע  לי  ואותת  נכסים, 
תשלום של חוב מסויים, שאיפשר לי הצלה פורתא, אך אם החוב לא ישולם... 
סירב   הסניף  מנהל  איברים.  בריסוק  מסתיימת  שלי  הכלכלית  ההרפתקאה 
תפנה  סיכונים...  לוקח  לא  ואני  בסוף,  "אתה  טווח  קיצרת  הלוואה  לי  לאשר 

להנהלה הראשית".

ברגליים רועדות, נכנסתי ללשכת מנכ"ל הבנק הגדול שסניפיו פזורים בכל 
חלקי הארץ. אחרי שעה של המתנה מתוחה, הוכנסתי פנימה. סביבו ישבו כמה 
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אנשי מקצוע, אך אני יישרתי מבט לעבר המנהל שישב על כורסא מסתובבת, 
שוב  מוצא  לא  אני  לי,  צר  אך  לך,  שלום  מנשה,  "אדון  למדי.  משועשע  והיה 
אפשרות לאשר לך הלוואה. ברור לך שהעסק שלך לא מסוגל להתרומם... וגם 

יועצי סבורים כך. בדקתי את המקרה שלך מכל הצדדים..."

נאלמתי דום די והתחלתי לגמגם כמה נתונים. לפתע הבחנתי ב.. יחיאל. 
פניו היו חמורות סבר וחתומות... עינינו נפגשו, וניסיתי לשדר לו "תציל אותי". 
יחיאל הבחין במצוקתי, גחן אל אוזנו של המנכ"ל ולחש לו כמה מילים. המנכ"ל 
ביקש שאצא ואמתין כמה דקות בחוץ, כי הם רוצים לבדוק עוד משהו... ישבתי 
בחוץ מזיע, עיגולים שחורים בעיניים. הרגשתי לפתע כמו באולם החשוך בשבע 
ברכות של יחיאל... וריבונו של עולם מה עושה יחיאל בלשכתו של מנכ"ל הבנק 
הענק?! אדון לוי, אחרי שעה  מורטת עצבים נכנסתי ללישכה. היועצים ישבו 
המנכ"ל, "אנחנו  סיכם  מנשה"  מכולם. "אדון  המחוייך  היה  יחיאל  מחוייכים. 
הנושה  את  ונשכנע  מדורג,  אשראי  לך  נאשר  לחברה,  מלווה  חשב  אליך  נצרף 
הגדול שלך להמתין עוד שישה חודשים, ומתוך הנחה שאחת ההשקעות שלך 

ה ִפלָּ תְּ

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

השמחה  וכל  שלי  החיות  שכל  לי  תעזור 

לא  אבא.  ממך  מהקדושה.  רק  יהיה  שזה  שלי, 

מלשון  לא  תאוות,  ושאר  והשתיה  מהאכילה 

רק  הכבוד,  ורדיפת  מהגאוה  לא  ורכילות,  הרע 

ממך. תעזור לי שלא יהיו לי שום רצונות אחרים, 

הדברים  כל  את  בעצם  כולל  וזה  אליך.  רצון  רק 

הנפלאים שהם התורה, והתפילה, וההתבודדות, 

כל  תהיה  שמשם  הבריות,  ואהבת  והצדיקים, 

החיות וכל השמחה שלי. שאני לא אפסיק לדבר 

איתך, לשיר ולרקוד לכבודך, להרים את הזרועות 

למעלה,  כוספים  הזמן  שכל  העצים  כמו  אליך 
טוב.  רק  להם  לעשות  ולרצות  ילדיך  את  לאהוב 
הכל  שעושים  חיות,  ואין  שמחה,  שאין  ובזמנים 
הכי  אתה  זה  שאת  אז  לזכור  להמשיך,  צריך  כי 
אוהב אבא, כ זה מראה שאנחנו כל הזמן איתך, 

שאנחנו עושים הכל לכבודך.

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

אחרי  האלה,  למילים  להאמין  לי  תתן  אל 
ונלחמים,  ומתאמצים,  משהו,  להשיג  שמנסים 
ומתפללים וזה לא עוזר, מילים כמו אין סיכוי, זה 
אבוד, שום דבר לא יעזור, ועוד מילים מייאשות 

שאצלך  חשוב,  הכי  הדבר  את  לנו  שמשכיחות 

יכול,  כל  שאתה  סכוי,  אין  כזה  דבר  אין  אבא 

ששום דבר לא קשה לך, שלתפילות יש כוח בלתי 

ממש,  גרעיני  נשק  זה  לצדיק  שפדיון  מוגבל, 

ורוצה  עלינו  ומרחם  אותנו  אוהב  אבא  ושאתה 

לתת לנו. הבעיה שלנו שברגעים המעיקים האלה 

אנחנו באמת רואים טבע מול העיניים, ושוכחים 

את מי שברא את הטבע, וברצונו הוא מקמט את 

הטבע והופך את הקערה על פיה ומשאיר אותנו 

המומים ונפעמים, ומה שיוצא לנו מהפה באותו 

רגע זה - השם, אתה כזה גדול!!!

שבת שלום לכל בית ישראל!
מנחם אזולאי

תעלה יפה... תוכל להחזיר חובותיך... ולהשתקם".

במשרדי  פשוט  כפקיד  התקבל  חתונתו,  אחרי  מיד  יחיאל  התברר?  מה 
השניים  המנכ"ל.  של  אישי  עוזר  להיות  נבחר  השנים  וברבות  המרכזי,  הבנק 
כדאי  המנכ"ל?  של  לאוזנו  יחיאל  לו  לחש  ומה  ובנפש.  בלב  לידידים  הפכו 
היהודי  בחושך,  וישבתי  צעיר  חתן  כשהייתי  המנכ"ל,  ותפיץ "ידידי  שתרשום 
ירושלים  מחורבות  חורבה  בנה  הוא  אותי...  ושימח  אור,  לי  הדליק  הזה  היקר 
הוא  לו,  תעזור  שאם  לך  מבטיח  ואני  השמים.  מן  אותו  שאוהבים  לי  והאמן 
יחזיר את חובותיו עד הפרוטה האחרונה.. הוא עכשיו בחושך, והבנק עם קצת 

רצון טוב, יכול להדליק לו אור..."

אתה מבין אדון לוי, לפעמים בן ישיבה או סתם יהודי, מתחבט עם עצמו 
בעיקר  משמח  הוא  יום  של  שבסופו  קולט  לא  והוא  רחוק,  ידיד  לשמח  אם 
אם  שלו...  חורבתו  כותלי  את  ידיו  במו  מקים  דבר  של  בסופו  הוא  עצמו,  את 

וכאשר". 
(מתוך סידרת ספריו של הרב יעקב (קובי) לוי)
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 ל"ז ומיכל אליהו     בן ומאיר   ,ואסתר נוריאל בן זרובבלי חזקיה רבי נ"לע
 

ל"זומיכלאליהו     בןומאיר   ,ואסתרנוריאלבןזרובבליחזקיהרבינ"לע

 קודש לשבת סיפור

תר  א ב ן  ו ל ע ה את  ע  ו ב ש י  ד י מ א  ו צ מ ל ן  ת י עת"נ ד ת" ל ו נ ו י ל ע ג ו השב רשת  פ  ל

 ד"בס

  סוזן אליס ,מזל בן אליהו ,מילה'ג יפה בת כהן יעל הרבנית התורה חכמי נשיא אשת :נ"לע העלון
 .שגי ניצה בן עידו נחמן ואסי פנינה בן שאנן ,מרסדס בת ומרים ויחזקאל שמחה בת חנה ,אירן בת

 השנה לראש הכנה 

  הכוללים מראשי אחד סיפר 
  לו שסיפר את ,בירושלים 

 את ברחוב פעם פגש צעיר אברך עדיין היה האב כאשר .אביו
 :הגאון אותו שאל .ל"זצ שמואלביץ חיים רבי הגדול הגאון מרן

 .שהשיב מה האברך השיב ?'השנה לראש מתכוננים כלום'
 ליום ?השנה לראש מתכונן אתה כלום' :חיים רבי שאל ושוב
 בקטע בינה לאלפו רוצה שרבו הבין האברך התלמיד ?'הדין

 .רבו של פיו למוצא וחיכה אפוא ,שתק .כלשהו
  צריכה האשה .ימים שלושה השנה ראש השנה' :חיים רבי אמר

 את שתיקח הראוי מן זה האין .אוכל של גדולה כמות לבשל
  הקשה הבישול במלאכת בבית לה המפריעיםהקטנים הילדים
 ליום הכנה נקרא מה תלמיד אותו ולמד ?'לטייל איתם ותצא
 חיים רבי המוסר וגדול התורה גאון זאת שהבין כפי ,הדין

.ל"זצ שמואלביץ
 

  אתה ,עולם של ריבונו' אמר ל"זצ מברדיטשוב יצחק לוי רבי
  מאה תוקעים בניך כך משום ,"לכם יהיה תרועה יום" לנו אמרת
 ...אנו ואילו .שנים אלפי כמה זה - הדין מימי יום בכל קולות
 שנים אלפי כמה זה ומבקשים זועקים ,ישראל אלפי רבבות

  תקיעה אלא מבקשים אנו אין ,"לחירותנו גדול בשופר תקע"
 ?'זו לתקיעה ונצפה נשב מתי עד ,בלבד אחת

 
ן ו סי  –הכעס  נ
הקב ממך"מה  מצפה   ה 

 בית בשלום גדול נסיון על ,ברק בני תושב ,ח"ת אברך סיפר
 וחמשת אשתו הוא ,דשמיא בסייעתא בהצלחה בו שעמד
  הראשון הלילה סעודת את לאכול אמורים היו ,הקטנים ילדיהם

  בבני הם אף המתגוררים ,האשה הורי אצל השנה ראש של
 ודירתם ,העיר של האחד בקצה מתגורר שהאברך אלא ,ברק
  זמן אורכת לשם וההליכה ,השני בקצה ממוקמת ההורים של
 ככל מוקדם שנסתדר ותיכַננ עוד היום בצהרי.מאוד רב

 ,ההורים לבית עד מונית לקחת באפשרותנו שיהא כך ,האפשר
 מדובר הכל אחרי ...אדם-בן כמו 'שווער'ה עם להתפלל ואוכל
  יש הסתם מן הרע ליצר אבל !השנה ראש של ראשון בלילה
 ,קהלת( הפסוק את המליצו שעליו ,שכזה ביום עבודה הרבה
  תנועה שבכל ',וכו 'הבית שומרי שיזועו ביום')'ג פסוק ב"י פרק

  מעשיו את לתקן בידו יש ,השנה של האחרון ביום אדם שעושה
  נמשכו 'סידורים'שה יצא וכך .מזה ההיפך או,השנה שבכל
  ואנחנו השנה של האחרונות הדקות כבר הגיעו והנה ,ונמשכו
 .במונית לנסיעה לא בודאי ,מסודרים לא עדיין
 אחת על .יהודי בית בכל המתח גואה ,שבת ערב בסתם גם

 - וחומר קל של בנו בן וחומר וקל ,השנה ראש בערב וכמה כמה
 את לעשות שנצטרך כבר הבנתי .הללו האחרונות בדקות
 ליל .'שווער'ה אצל 'ברכו'ל אגיע אם רב וספק ,ברגל הדרך

 

  ,הילדים   עגלות עם ,ברחובות אסתובב ואני ,יכנס השנה ראש
 הרע היצר ,כמובן ,מאזכר רגעים באותם ...רגיל יום בסתם כמו

 בשנות השנה ראש בליל שחוויתי הנעלים הרגעים את ,במוחי
 אז היית איפה ,ראה ,ראה' ,לי כאומר ונֲעשה ,בישיבה לימודי
 הילדים מן אחד אף ...'והכלם בוש .עכשיו עומד אתה והיכן
  מה .נוראה בצורה 'חגג' בבית הסדר-ואי ,מוכן היה לא עדיין
 על שהרגשתי עד ,מתוח כה היה המצב ,אדבר ומה אומר
 .ממש של כחרב תהא ,הפה מן עתה שאוציא מילה שכל ,בשרי

 ...והשנה
 שבהם הגדולים והרגעים ,זה שבנסיון הקושי בגלל דוקא

 ואז !בו לעמוד 'שווה'ש בנסיון עתה נמצא שאני ידעתי ,עמדתי
  זו בשעה משתדל יהודי כל שאם ,לעצמי ואמרתי הרהרתי
 'תשובה'שה הרי ,מעשיו על בתשובה ולחזור קונו את לרצות
 ולא ,עצמי על שאתגבר :היא - מאתי שואל ה"שהקב זו - שלי

 מי-אי על טרוניה או כעס של שמץ בה שיש מילה אף אוציא
 ליל של מעריב לתפילת להגיע רוצה שהיית בודאי'.הבית מבני
  נמצא הינך זה ברגע אבל ,עצמי את שכנעתי ,השנה ראש
 /למעריב להגיע תביעה כל עליך ואין ,גמור אונס של במצב

 עליך בהתחדש ,בשמים ממך שתובעים היחידה התביעה
 רק אז - לפותחו ואם .הפה את לסגור - היא ,החדשה השנה
 .'חריצותה' ועל ',זריזותה' על ,לאשתך ועידוד שבח של במלים
 ,הכל אחרי כי .מאוד עד קשה ,קשה היה זה .אחרת מילה שום
 ואם ,הידיעה א"בה שלי נסיון-ה שזה בבירור כשידעתי גם

 עם ,החדשה השנה של מצויינת התחלה זו תהיה - בו אעמוד
 ומשגמרת ,להתלבש צריך עוד הילד כאן כי !קשה זה הכל

 שוב וצריך ,לשירותים זקוק שהוא לפתע נזכר הוא - להלבישו
 ,לבכות השני מתחיל ,איתו המלאכה את ומשסיימת ...להלבישו
 ,ולסבתא לסבא ללכת רוצה לא סתם והרביעי ,לצעוק והשלישי
 ...הארוחה את מתחיל עכשיו רק והחמישי

 ,הכנסת בית בתוך 'כולם עם' להיות רצונך בין נקרע ,ואתה
 של מדרשתו חיזוק גרגירי אילו אי לשמוע להספיק עוד ואולי
 ,בשלימותו הבית-שלום על לשמור רצונך ובין ,המקומי הרב
 כבר שידעתי כיון .החדשה השנה של החדשים ברגעים דוקא

  ויכולני ,בזה לעמוד ד"בס הצלחתי ,בנסיון שמדובר ,מקודם
  הזמן כל .כעס של מילה שום מפי יצאה שלא עצמי על להעיד
 הגדול הדבר את עכשיו עושה אתה'שבכך עצמי את עודדתי
 וזה ,שלך הבית על שומר אתה .לעשות יכול שהינך ביותר
 .'שתעשה מצפה ה"שהקב מה בדיוק

 עד הדרך .מהבית יצאנו ,ערבית תחילת לפני דקות כעשרים
  בלכתי .לפחות השעה כמחצית אורכת אשתי שלהוריה לבית

 הרגשת מה במידת שוב בי התעוררה ,ברק בני של ברחובותיה
 את לאוזניי המשמיע ,הרע היצר של'היצור קו'מ הזו החדלון
 של המדרשות ובתי הכנסיות בתי מתוך ובאים העולים הניגונים

 .'...נמצא אתה איפה ראה ,אתה ואילו' ,והחסידות התורה עיר
 זריקות לעצמי לתת והמשכתי ,אותי להוריד לו נתתי לא אבל

 



 המשך סיפור לשבת קודש

 בנחת שבלכתי הידיעה את ושיננתי שחזרתי בכך ,עידוד
 הטוב הדבר את עושה אני ,הילדים וחמשת אשתי עם ברחוב
 .ה"הקב ומבחינת ,מבחינתי ,ביותר
 על לחשוב אצטרך ,הבאה השנה של השנה ראש שבערב יתכן

 משעות כבר בבית ההכנות את לזרז כיצד ,אחרים 'פטנטים'
 ,הנוכחי הנסיון של בעיצומו נמצא כשאני ,עתה אבל ,הצהרים

 עמדתי השם וברוך .הבית שלום את להרוס לאעליי חובה
 עמדו ',שווער'ה אצל למעריב וכשהגעתי .הזה הגדול בנסיון
 ,מקומי על התיישבתי .שמע קריאת אחרי ',ואמונה אמת'ב כבר

 צריך שהייתי מה בדיוק עשיתי 'ובאמונה באמת'ש והרגשתי
 ,והוא ,האברך מסיים ,לומר אחד משפט רק עוד לי יש !לעשות
 סייעתא ראיתי ,עצמי על התגברתי שבה ההיא שבשנה
 גם ,הצליח ,בו שנגעתי מה כל .מעשיי בכל עצומה דשמיא
 וביתר ,בפרנסה גם ,שלי העצמי בחינוך גם ,הילדים בחינוך
 נבעה הזו שההצלחה ובטוחני .ביתי אנשי ושל שלי הצרכים
 .השנה ראש בליל הגדול בנסיון שעמדתי מכך כתוצאה
 ישרותו לו ועמדה ',ישר ראש'ב ניחן ,סיפורו את שסיפר האברך
 שככה חלקו ואשרי ואשריו ,בעולמו תפקידו הוא מה שהבין
 שאינם רבים יש כאלה שברגעים ,וברור פשוט זה כי .לו עלתה

 ופוגעים ,הבית שלום את בידיהם והורסים ,בעצמם שולטים
 ואם .הפיכה-בלתי כמעט בצורה 'שלום'ה של באושיותיו
 !?יצליח לא מאתנו אחד שכל מדוע ,הצליח ההוא האברך

 
והסליחה לה   התפי

 בחבירו שפגע אדם יעשה מה ,זילברשטיין יצחק רבי שואל
 יום יכפר איך ,הוא היכן ידוע ולא העיר את עזב והנפגע

 ,לומר ויש ,שיפייסו עד כפרה לו אין הרי ?הפוגע על הכיפורים
 ויעשה ,השבורה נפשו יראה ת"שהשי עד בתפילה ירבה

 .לו יסלח שחבירו
 ללמוד ואפשר ,גדול ח"ת ידי על שסופר מדהים מעשה לפנינו
 מימי ורגע רגע בכל האדם את מלוה הפרטית שההשגחה ממנו
 ואף בה ולחוש ,עיניו את לפקוח אלא האדם על מוטל ולא ,חייו

 לו שאירע מעשה על לנו סיפר ההוא ח"הת .אותה למשש
 מזמן להסתפר רגיל שאני שנים כמה מזה :תשובה ימי בעשרת

 לביתי ומגיע נאמנה עבודתו העושה מסוים בחורי"ע לזמן
 גדול דייקן וגם מאד נאמן ל"הנ הבחור .בניי ואת אותי ומספר

 במחצית ולו איחר לא שהכרתיו ומעת ,שלו הזמן בקביעות
 .הדקה
 ,ע"בשו כמובא ,הדין יום לפני להסתפר ישראל בית כמנהג
 את לתאם מנת על ,השנה ראש לפני טלפוני קשר עמו יצרתי
 כבר אלי שיגיע סיכמנו .התספורת לביצוע לביתיהגעתו מועד
 עשרים כבר עוברות !מאֵחר הבחור הפעם והנה .ערב באותו

 אינן בדלת והדפיקות ,להגיע אמור היה שבו מהרגע דקות 
 יצרתי .מגיע אינו והוא ,בוש עד וממתין ממתין אני .נשמעות

 נעלם שהדבר על מתנצל אותו לשמוע והופתעתי קשר איתו
 לי קרה לא עוד שזה יודע אתה גם' .מראשו לגמרי ופרח ,ממנו

 .בערב למחרת אלי שיבוא קבענו .הבחור התנצל ',מעולם
 

 

 ד"בס

בהמלצת  ) בחינם(מוהל מוסמך לשם שמים 
 א''ש מחפוד שליט''הגר

0775446726 
'  גילה א'' חמויי''בבית הכנסת  !בשעה טובה

לשמחות ואירועים  אולם מפואר הושלם 
כמאה מקומות  ', שבתות חתן בריתות וכו

 :שמואל, לפרטים, ישיבה
0502100123 

-------------------------------------- 

 ל''נ סעיד חיים בן מונירה ז''העלון לע
 ל''נ מרדכי בן אמלי ז''לע
ורויטל בת  , שלמה בן שרה חיה' להצלחת ר

 ניסן מוריס בן אשרס וכל משפחתם, צוהלה

מיכאל . זהבה בת רחל דן בן רוניה, דליה בת סביחה, שמעון בן עליזה: ש''לרפו
יהודה , נרקיס בת דליה, חיה עדי מרים בת שולמית רחל. מארלי בן אסתר

,  ליחזקאל מאיר בן שפיקה כל הישועות. שלום בן תהילה שרה מרסלה
צביקה בן , אריה יהודה בן חנה מלכה, ובריאות משפחת לוי: להצלחה ופרנסה
 ש''ש ברהוג''התורם בעילו להצלחת. שלום בן עבדל, גאולה
אלכסנדר  , אורלי בת ילנה. בני תהילה, יהושע, שלמה, ישראל: לחזרה בתשובה

 .בן 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 

  לרפואת להתפלל נא
  ,מילה'ג בת מרגלית
  ,שושנה בת זילפה זהבה
  שושנה ,יצחק בן שלמה

  ,שלום בת שרה ,חוה בת
  בנימין ,מרים בת שושנה

  .מזל בת ומרים אסתר בן
  .לוי משפחת להצלחת
  הגון ולזווג להצלחה
  לזווג .שושנה בת לטליה
  בן מיכאל לישי הגון

 .פורטונה

  שמחה בת חנה ,אירן בת סוזן אליס ,מזל בן אליהו :נ"לע
  עובדיה רבנו ג''רשכבה ע''ג מרן נ''לע מרסדס בת ומרים ויחזקאל

  ל''זצוק מרגלית בן יוסף יעקב הרב ה''זצוקללה ורגיה'ג בן יוסף
  .עזיזה בן נעים ,צבי בת דבורה ,דב יששכר בן שבתאי נ''לע וכן

  ,רחל בת נורי ציפורה ,רביבו סעדה בן משה .דבורה בן אליהו
  ,שרה בת מיכל ,מנחם הרב בן משה הרב .מועלם שמחה בן צלח
  שי משה ,שמחה בןמשה ,והר'ג בת אילוז פרחה צביה בן יאיר
  ,צביה בן יאיר ,סולטנה בן דוד יצחק ,חנה בן שמעון ,סמדר בן

  בן דניאל ,הלן בן מאיר,טליה בן רותם .מסעודה בת פריחה פאני
ד גהר בת כוכב ,מזל בת דליה ,חנה בן ציון בן הרב ,מרים

 כספי את להעביר העלון מקוראי מבקשים אנחנו
  ואין "חזקיה דרכי" ועלון כולל להחזקת כפרות פדיון
 .תורה ללומדי שמחזיק ממי גדולה יותר כפרה לך

  חשובה  פגישה לו שנקבעה ומודיע מתקשר הוא בבוקר ,אבל
 ,יומיים בעוד שיגיע סיכמנו .להגיע ביכולתו ואין ,ערב לאותו
 ,אחר למקום לנסוע נאלץ הוא הפעם גם ,פלא זה ראה אולם
 .הדין יום לו חלף עבר ובינתיים .הגיע ולא
 ושוב ,לביתי שיגיע סיכמנו תשובה ימי עשרת בתחילת גם

 ,לפועל יוצא אינו שהדבר משראיתי .שונים מעיכובים עיכובים
 החלטתי ,תשובה ימי עשרת סיום לקראת כבר עומדים ואנחנו
 ,בעיר המספרות לאחת לגשת ,שנים מזה לראשונה ,הפעם

 ,נוסף אדם נכנס ,בתור המתנתי כאשר ,והנה .שם ולהסתפר
 קט לרגע איתו לבוא וביקשני .מאוד עד התרגש אותי וכשראה
 ...ממני רוצה הוא מה בדמיוני להעלות יכולתי לא .החוצה

 ,מושג לך אין' .מאד נסער האיש היה ,זה מול זה כשעמדנו
 לא ,לפני שיזמינך ה"הקב אל השבוע התפללתי כמה ,אמר
 בדרך אותך לאתר יכולתי ולא ,כתובתך את ,שמךאת ידעתי
 השם שמע כיפור יום בערב כמעט עכשיו והנה ,אחרת

 הוא ולמה מה על הבנתי לא ועדיין !לפני והזמינך לתפילתי
 על רב זמן לתהות לי הניח לא האיש .אותי לפגוש התפלל
 בכותל עימי יחד היה השנה כמחצית שלפני לי והזכיר ,קנקנו

 .1 לקו בתחנה שנינו נעמדנו ,התפילה את וכשסיימנו המערבי
 ,לפניי עמדת אתה .מאד גדול היה והתור ,איחר האוטובוס

 האוטובוס שכשהגיע הרי ,מאד לי אצה שדרכי כיון אולם
 הדלת את יסגור שהנהג חששתי ,לעלות החלו נוסעים ועשרות
 כדי ,בכוונה אותך דחפתי ,ארוכה שעה עוד להמתין ואאלץ
 ...לפניך לעלות שאוכל
 את אבל ,שעשיתי מה על מאד הצטערתי ,שעליתי אחרי

 החל שאוטובוס משום ,להשיב כבר היה אפשר אי הנעשה
 ,במוחי נחרטה דמותך .בגללי ,בתחנה נשארת ואתה ,לנסוע
 שיפגיש שבור בלב ביומו יום מדי ה"להקב התפללתי ומאז
 עברה והנה .גמורה מחילה ממך לבקש שאוכל כדי ,שוב אותנו

 כבר השנה ראש גם .תפילתי התקבלה לא ועדיין ,השנה כל
 שהייתי מה כל .אותך מלפגוש התייאשתי לא עדיין ואני ,עבר
 מדי כאמור עשיתי זה ואת ,ולהתפלל להוסיף הוא ,לעשות יכול
 גם עברו .לפני אותך שיזמן בוראי אל להתפלל המשכתי .יום

 ממך לבקש הצלחתי לא ועדיין ,התשובה ימי עשרת מרבית
 ממך לבקש מחוייב שאני ידעתי .קדורנית הלכתי ואני מחילה
 והמשכתי .הכיפורים ביום כפרה לי תהיה לא אחרת כי ,מחילה

 מתגורר אני .בענין שיסייעני ,אלקיי לפני ,בבכיה ,להתפלל
 מגוריי למקום סמוך להסתפר ומנהגי ,העיר של השני בחלקה

 אותו לשאול כדי ,ואזנר ש"הגר של ביתו את לפקודרציתי ואני
 הדין בית דלת שעל במודעה .אותך אמצא לא אם לעשות מה

 .כשעה בעוד רק תחל הקהל שקבלת כתוב היה מאיר בזכרון
 הקרובה למספרה בינתיים ולהכנס הזמן אתלנצל החלטתי
 ...אותך פוגש אני והנה נכנסתי .ביותר
 המחילה מבקש ומששמע ,השני צווארי על זה נפלו השנים
 רגיל שהיה ,חברו אצל גם העניינים את ה"הקב גילגל כיצד

 אל הגיע 'מקרה'ב כך וכל ,ל"הנ הבחור אצל תמיד להסתפר
 לכל השם קרוב" .נסער בבכי ופרץ ,יותר עוד התרגש ,הספר
 !באמת - "באמת יקראוהו אשר לכל ,קוראיו

 )ה"לר נצביםהפטרת , דברים, ב"ח ואדברההאמנתי (
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