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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
 עונה ה"שאין הקב שסובר אמנה מקטני שנראה לפי בתפלתו, קולו להגביה

 בתפלתו אומר אדם אם זה לפי והנה. ושלום חס ומחשבות לבבות ובוחן לחש
 רשאי אזי מחשבות, ויודע לבבות בוחן ה"שהקב העולם לכל מזה שנודעדבר

 . רם בקול להתפלל

 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. רםבקול לומר רשאי
 מותר הכי משום אבי אובד ארמי אמר לזה בתפלתו קולו להגביה אסור

 (חנוכת התורה) קולו. את להגביה

 (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  –תלמודו. לפי"ז הפשט בפסוק, "לא עברתי ממצוותיך" 

  לעשר 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

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

 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  תשמע וכו'" "כי שהמילים לדקדק "רק" למעלה? עוד יש

  מקום? של רצונו עוסקת בעושין כל הפרשה שהרי

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

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

  ליכא", עלמא בהאי מצוה (קידושין לט, ב) "שכר וכדברי חז"ל

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

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

 כלל למטה תהיה ולא ענייניך, בכל למעלה רק והיית שהבטיח וזה יקופח,
ולכן ממשיך הכתוב ואומר שאם תשאל איך יתכן שיקבל  ז,"עוה בענייניאפילו

  עתיד, שעדיין לא עשית את המצווה. לשון תשמע" "כי יהיה שכר בעוה"ז, זה

 שמר" "ואביו מלשון לשמור" היום מצווך אנכי "אשר שסיים מה בזה ומדוקדק
 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 יותר
 (עפ"י ערבי נחל)

 ארור מכה רעהו בסתר (כז, כד).

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

בעל השדה  את בעל השדה מתקרב נמלט והתחבא בסביבת מקום, לפתע 
הגאון לא גילה שהגוי  תיו,את מכובו הפליא ניגש אל הגאון שישב בעגלה ו

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 

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

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

      נורא נוראות!
   (יחי ראובן)

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

הרה"ק 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

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

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

 (אגרא דכלה)    אותיות שבת.

 –לוקיך מובא, שפירש "לא עבדת את ד' א 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,
 נסע פרעה( הגדול בים מפרש כשהוא, נכה פרעה אצל שלוחים ישראל ושלחו

 בים הטבועים המתים של לשלדותיהן ה"הקב רמז). הגדול בים באניה אז
 אמרו) המצרים זאת כשראו, (המים פני על שטין והיו), המים פני על שיצופו(

: להם אמרו? הללו שלדות של טיבן מה: לאלו אלו שבספינות המצרים
 בני( ועמדו, עמדו המצרים אבותיכם תחת, אלו ישראל בני של אבותיהם

 ישראל בני עשו וכך: המצריים הצבא שרי אמרו. במים אותם והטביעו) ישראל
 בספינותיהם המצרים" (חזרו מיד?! להם ומסייעין הולכים ואנחנו לאבותינו
, הים דרך שלא גם למצרים ליקחן אפשר שהרי, הקללה וזוהי ש."ע) למצרים

(דרך          .ל"הנ שיהיה כדי, הים דרך היינו" באניות"ו
 שיחה)

 (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

 חומשי מחמשה ספר כי בכל שהכוונה הגאון רבי בצלאל ראנשבורג מוילנא
 בספר. ועוד הק', האבות מיתת - בראשית בספר, צדיקים מיתת תמצא תורה
במדבר  בספר. ואביהו נדב מיתת - ויקרא בספר. אחיו וכל יוסף וימת - שמות

 צדיק. שום מיתת נזכרה לא דברים בספר אבל. ומרים אהרן מיתת -

 שבעת' א בדבר: תשובות' ב משה" שם התורה "וימת בסוף שנאמר והגם
 עניו' הי אשר ה"מרע הלא 'ב חי. היה עוד חלי" כל "גם הפסוק משה שאמר

 כתוב לא אשר חלי כל גם וזה שאמר לצדיק... עצמו החזיק לא בטח מאד,
    צדיקים. מיתת זה דברים, בספר כלומר" "הזאת התורה בספר

 (מגד ירחים)
ישעי' סג, ט) "בכל צרתם לו צר", ויש בזה יש מפרשים בזה, שהנה כתיב ( עוד

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

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

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

 (מפרשים)

 g.agedank@gmail.com בכל ענייני ‰‚יליון ני˙ן לפנו˙ ל„ו‡"ל:בס"„, 

  ח˙˘ע" ‡בכי ˙פר˘˙  
 כל ‰זכויו˙ ˘מורו˙ למו"ל. ‡ין ל˜רו‡ בזמן ‰˙פיל‰ ו˜רי‰"˙ ©
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 מאוצרות המגידים  
מצוות ביכורים

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

אדם היה רואה תאנה שבכרה , היה קושר עליה גמי, היה רואה רימון שבכר , 
היה קושר עליו גמי . אבל האדם הזה, אם הוא היה גר בצפת, או גר באחד 
המושבים בצפון , אם הוא היה צריך לעלות לירושלים, הוא היה משבית את 

ת עצמו ממלאכה שבועיים ימים, או לפעמים חודש ימים , כי אסור ללכ
לירושלים, יותר משתי ידות ביום. הולכים בכנופיה, כל אנשי מעמד, מתכנסים 
לעירו של מעמד , יש שור שהולך לפניהם, חליל מנגן, וכל הדרך שרים 

 {תהילים קכ"ב ,א} שמחתי באומרים לי בית ה' נלך

אדם שיש לו בחצר, כמה עצים, עצים של רימונים, עצים של תאנים, הוא 
 משבית עצמו ממלאכה. אפילו לא חקלאי,

הוא עובד בתור חייט, בתור סנדלר, הוא סוגר את העסק שלו לחודש ימים, 
 –עולה לירושלים עם כמה רימונים או תאנים, וכשאלתו של האלשיך הקדוש 

מה כל החרדה הגדולה הזאת , על מה שאדם מביא פחות משווה פרוטה, 
 ומשבית עצמו ממלאכה חודש ימים, למה ?

 צוה של הבאת ביכורים, באה לבטא את ענין הכרת הטובה.כי עיקר המ

אדם בא להכיר טובה, על תאנה ורימון. אדם כזה ידע להגיד תודה רבה, על 
 השפע הגדול שהקב"ה נותן לו.

{תהילים אומר הגאון ר' עקיבא איגר, בביאורו לפסוק שאנחנו אומרים אותו 
 .קיםנ, כג} זובח תודה יכבדנני ושם דרך אראנו בישע אל

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

ריבונו  –לכן, כשאדם מביא ביכורים , הוא יכל לבוא ולעמוד בעזרה ולהגיד 
 של עולם, אני לא זז מפה, עד שתעשה את צרכי היום. למה ??

יודע להגיד תודה , אדם כזה יכל לבוא ולדרוש מהקב"ה, אדם ש –זובח תודה 
, אדם כזה, מובטחת לו הישועה שם דרך אראנו בישע אלקיםכי הקב"ה אומר 

 מהקב"ה. 
 הטובה על ההודאה בענין וכן -כותב רבינו יונה {שערי תשובה, שער רביעי} 

. חסידיך נגד טוב כי שמך ואקוה עשית כי לעולם אודך) נב תהלים( נאמר
. טובתך להתמדת אקוה זה ובעבור. עמדי שעשית הטובה על אודך - פירושו
 אמצא ויגון צרה) שם( אקרא' ה ובשם אשא ישועות כוס) קטז שם( ונאמר
 . אקרא' ה ובשם

אם אלה פני הדברים, נוכל להבין יסוד נפלא, בסדר העבודה שלנו, שנתחיל 
 הכיפורים.לומר אותם, בע"ה החל מראש השנה, ועד למוצאי יום 

סדר התפילה שתיקנו לנו אנשי כנסת הגדולה, להוסיף בתפילה, בימים 
הנוראים ובעשרת ימי תשובה, כמה וכמה תוספות. יש תוספות שמעכבות, 
שזה "המלך הקדוש" , אם לא אמר, חוזר , ומשם ואילך, לא חוזר. "המלך 

 המשפט" לא חוזר, וארבעת התוספות הנוספות , לא חוזר.

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

 חיים.  –המינימום 

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

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

 מקודם ביקשתי רק חיים, איזה חיים ? 

אדם שנקראים חיים, אבל רח"ל הם -יש בני –יש כל מיני סוגים של חיים 
 צמחים, אבל זה חיים מינימלים.

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

ללכת על הרגלים , שאני יוכל לאכל לבד, רחמים, פירוש הדבר, שאני יוכל 
 זה חיים ברחמים.   -לשתות לבד , ואני יוכל ללמוד לבד

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

 הוא כבר דורש ! לא רק חיים ברחמים, אלא חיים טובים ! 

 ברכה חיים ובספר'' -' טוביםריבונו של עולם, אולי אני יסביר למה אני מתכוון '
 ''טובות... וגזרות ונחמה וישועה טובה ופרנסה ושלום

מאיפה פתאום אתה מקבל כאלה שרירים ? לפני עשרים דקות, ביקשת רק 
קצת לנשום בלי בלון , פתאום יש לך רשימה , ואם זה לא מספיק , יש אחרי 

'אבינו מלכנו' , מאיפה בא לך האומץ הזה???44זה, עוד 

בהתחלה, אתה רק מבקש, אחרי שאתה אומר  – התשובה פשוטה מאוד
 על חיינו המסורים בידך...מודים אנחנו לך 

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

 מביא ביכורים ואומר "אינני  זז מכאן, עד שתעשה בקשתי היום". למה? 
 כי אתה יודע להגיד 'תודה רבה'. 

 אדם שיודע להודות לקב"ה, אדם כזה יכל לבקש! 

לכן, רבותינו בישיבה, תמיד היו אומרים , שכל אחד ואחד , כשמגיעים 
העשרה ימים האחרונים לפני ראש השנה, כל אחד צריך לשבת עם עצמו, לא 

עצמו.  לחכות לסדר התפילה, שעה ביום לפחות , ולעשות חשבון נפש עם
הקב"ה נתן לך שנה שלמה ב"ה , אתה חי ב"ה, פרנסה, בריאות... על כל דבר 

 ודבר אפשר להודות. 

 כמרחבי שבח ושפתותינו גליו כהמון רנה ולשוננו כים שירה מלא פינו ואילו
אדם צריך להודות ! ב"ה -כמה בן אלקינו...' ה לך להודות מספיקין אנו אין רקיע

 יש לו פרנסה , יש לו אישה, ילדים , נחת...

הרי על כל רגע, אנחנו צריכים להודות ולהלל, ולכן, העשרה ימים  האלה 
שנותרו לנו עד ראש השנה, ודאי שכל אחד צריך לתפוס את עצמו , כמה 

התפילה!  דקות , לשבת ולהודות לקב"ה, לא רק בסדר  10-20-30דקות ביום, 
 (ברוך שאמר)

 )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
: הקשה ולכן, אורח סתם שהוא וחשב, הגולה בני כל של ברבן שמדובר הבין לא

 ?".להיות יכול זה איך"

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

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

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

 "...שלי הראש שבתוך מהתפילין ונרעשו נבהלו הם

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

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

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

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

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

 .בחטיפה

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

 מהם חשש אליקים רבי אולם". מכאן שילכו להם ואמור צא: "איש החזון לו אמר
 אני אבל, מפחד אתה: "איש החזון לו אמר. מפניהם מפחד שהוא איש לחזון ואמר

 .החצר אל מביתו ויצא קם בעצמו והוא". מפחד לא

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

 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 במצוה בספר ציוני תורה 
. מישראל נקמה מלקחת שנמנענו כלומר, לנקום שלא לנקום וזה לשונו: "שלא

הדברים. משרשימכלבאחדלחבירוציעראושהרעישראלכגוןהואוהענין
 סיבה הוא, רע עד מטוב יקרהו אשר כל כי לבו אל ויתן האדם שידע, המצוה
 בלתי דבר יהיה לא אחיו איש מיד האדם ומיד, הוא ברוך השם מאת עליו שתבוא

 עוונותיו כי בנפשו ידע אדם יכאיבהו או כשיצערהו כן על, הוא ברוך השם רצון
 אינו הוא כי ממנו לנקום מחשבותיו ישית ולא, בכך עליו גזר יתברך והשם גרמו



 

 ג 

, ז"ט' ב (שמואל השלום עליו דוד שאמר וכמו, המסבב הוא העוון כי, רעתו סיבת
 בן בשמעי ולא בחטאו הענין תלה, יתברך השם לו אמר כי ויקלללו הניחו א)"י

 בני מלב המשטמות ולהעביר ריב להשבית רב תועלת במצוה נמצא ועוד. גרא
להם". שלוםהשםיעשהאנשיםביןשלוםובהיות, 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. 

 רבות פעמים נוהג שהיה ל"זצ הסטייפלר מרן (מובא באוצרות התורה) על מסופר
 חס ולא זאת עושה מדוע כשנשאל, זקן אחד אדם אצל ולבקר תקוה לפתח לנסוע

 בחצות אותי מעיר היה אדם אותו, בישיבה שלמדתי בצעירותי: השיב? זמנו על
 ... הטוב הכרת לו אני וחייב נרדם הייתי אם

 בכל ישראל לארץ בעלייתו יד לו שהיה אחד אדם אל לנסוע קביעות לו היה וכן
 הון מכל יותר לו יקר היה זמנו שידוע וכפי, טובה שנה לו ולאחל, השנה ראש ערב

 ...מזה פחות ערכה אין הטוב הכרת שחיוב משום זאת עשה כן פ"ואע, שבעולם

סיפור פלאי בירושלמי (מסכת תרומות מד, ב)  שיהודי אחד הזמין את הרב  ישנו
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 עד  ,ומאידך
 עמקי שאול של רשעות וכפיות טובה.

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

 ה... הטובה שיהיה לפחות אבן קטנ

היה פעם איזה צדיק שהגיע לעיר אחת, וזרקו עליו אבן גדולה, אמר "איני  כמו"כ
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
ד, עד שהתרגל רק לקבל מאחרים. שמערל זה, היה מקבץ נדבות ואוכל לחם חס

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".  5מזלך ותקנה כרטיס במחיר  הגדולה, אולי תנסה את

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

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

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 "רעידת  המוכר
שהגיע אדמה" הולכת להיות בעיירה כשיוודע דבר זכייתו של שמערל ה"עני". עד 

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

 על הזכיה.

היו ימי חורף, בחוץ היה שלג וגשם וקור עז, המוכר השתרך לקצה העיירה  הימים
לבקתתו של שמערל. הסתובב וחיפש עד שמצא את הבקתה העלובה, נקש 
בדלת, ולא קיבל מענה, נקש שוב ושוב, יותר ויותר חזק, עד שלבסוף ענהו שמערל 

ך, אבל ושאל מה הוא רוצה, צעק לו המוכר "יש לי הודעה משמחת מאוד עבור
קודם כל תעשה טובה ותפתח את הדלת כי אני עומד לקפוא", שמערל לא זע 
ממקומו. המוכר מתחנן איליו שוב, והוא בשלו "אני יושן עכשיו!", צועק לו המוכר: 
"שמערל תדע לך שזכית בהגרלה הגדולה!", כאן, כבר שמע את פסיעותיו של 

ונה אל המוכר בכעס: שמערל מתקרבות את הדלת. שמערל פותח את הדלת, ופ
"אינך מתבייש? את הגביר של העיירה אתה מעיז להעיר באמצע הלילה?!... הוא 

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

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

 "כל הכופר בטובתו של חבירו לסוף כופר בטובתו של הקב"ה".

אחד היסודות בעבודת השם, הוא עניין הכרת הטוב שעל ידה מרגיש האדם  והנה
חובה כלפי הקב"ה על כל טובותיו שבכל נשימה ונשימה וכל מה שמקבל ממנו ית' 

אדם עניין הכרת הטוב, ממילא ירגיש חובה במתנת חינם, ואם יתברר אצל ה
 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 אסור ג"כ לנקום כנ"ל. אבל לעניין  ולכן אין לראות בשליח גורם מסויים

הטובה, אמת שהמיטיב הוא רק שליח, אבל מוטלת עליך החובה להכיר לו טובה 
אך ורק כדי להכשיר את נפשך אתה, ובשביל לחדד אצליך את מידת הכרת הטוב, 

 בכדי שיועיל לך בענייני עבודת השי"ת.

ממים, כמו שמצאנו אצל מובן מאוד מה שמצאנו חובת הכרת הטוב כלפי דו ובזה
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 המיטיב 

לך.
נוספת שמתבארת בזה, הוא, שאין לתבוע מהשני שיכיר לך טובה על מה  נקודה

לזולתם ויושבים ומצפים לגמול שכר, ובאם שהטבת עמו. ישנם אנשים שמטיבים 
הלה אינו מטיבם כפי מחשבתם, באים בטענה שלא יהיה השני "כפוי טובה". 
ותביעה כזאת אינה מוצדקת בעליל. שכן מה שהגיע טובה לזולתם הוא בגלל שכך 
רצה הקב"ה, ויש לך להודות לד' שזכית שיהיה לך חלק בזה ומגלגלין זכות ע"י 

ההוא מחוייב להכיר לך טובה זה חשבונו הפרטי בלבד, וכאמור זכאי, אבל מה ש
למעלה, שהרי לפי האמת יש לו להכיר טובה אך ורק להקב"ה ולא לשליח, אבל 
לצורך עבודת השם שלו יש לו להכיר טובה למטיבים לו. וא"כ, כמו שאינך מתעניין 

ן שלו בעבודת התפילה שלו ובלימוד התורה שלו, כיוון שאתה מבין שזה חשבו
.            שלא קשור אליך, באותה מידה אינך אמור להתעניין ב"הכרת הטוב" שלו. 

   

 (ציוני תורה)

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

  נס ההצלה של יהודי מקנס

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

 כפי שמובא בהגדש"פ "אבותינו ספרו לנו":

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

תורה, והלה  הצורף לימד את היתום את מלאכת הצורפות, ובלילות ישב ולמדו
עשה חיל בעמלו, עד שהפך לאיש תלמיד חכם ויודע ספר, ולצורף מומחה. אולם, 
כעבור שבע שנים, חש בעדינותו, בקינאת בני הצורף אליו, והחליט כי הוא מבוסס 
דיו, כדי לעמוד ברשות עצמו ולעזוב את בית מטיבו, ותוך זמן קצר שב למקנס, 

 עיר הולדתו.

 כולה נבוכה. בבואו לשם מצא את העיר

במקנס התגורר "סריף" שפירושו: 'חכם דת' ערבי, מצאצאי מוחמד, והיה האיש 
נכבד ונערץ על המוסלמים. במשך כל ימות השבוע נהג להתבודד במסגד, ובימי 
שישי, ימי השבתון שלהם, היה נעלם ואיננו, ורק לקראת הערב היה מתגלה לפתע 

 בתוך ביתו, ומברך את כל נכבדי העיר.
כה", שם הוא משתתף בתפילה המרכזית מיניו סיפר, שמלאך בא ונוטלו ל"מאלמ

 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, 

ת על היהודים, שבמהלך השנים גרמו למלך להחליט על הטלת השמצות רבו
מיסים וארנונות, ענשים כבדים על כל מעשה קל, ולבסוף גם על גירוש של 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

רו ויצר שני עגילים מזהב טהור. שני העגילים היו עשויים מלאכת הוא הסתגר בחד
 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 

לאכה המיוחדת, העוותה לבסוף את פניה ואמרה: "מה שהתלהבה גם היא מן המ
אוכל לעשות בעגיל אחד? יש לי שתי אזניים, ועליך לרכוש עבורי גם את העגיל 

 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".
התנצל הצורף: "אל נא יפיל עלי המלך אשמה. עגיל זה הוא עתיק יומין, ואין 

עם ידיד קרוב, הגיע צמד  'כהן שיעשה כדוגמתו. פעם כשהייתי ב'מבעולם אמ
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, 
אשר פורח לשם בקפיצת הדרך מידי שבוע, יוכל למסור לו את המכתב ולקבל את 

 , לבטח כבר יהיה העגיל השני בידי המלכה"...העגיל השני. ביום שישי בערב

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

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

 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" 
עטת את המלך בכזבים, ואני אוכיח לו ולעולם כולו שעוללת ליהודי המדינה, הל

 כי רק שקר דיברת!".

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

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



 

ד 

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.

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

 ולשמע הדברים נעתר הסריף ורשם את המכתב.

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

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

 בידו, לשמחת המלך והמלכה.

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

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

ים רואים הקללות מופיע פסוק זה, כדי לומר שגם באמצע המצבים הכי קש בתוך
 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 גרמניה,  היה
וימים ספורים נותרו לקץ המלחמה, שמשמעותה: שחרור מעט אסירי מחנות 

 המוות שנותרו לפליטה.

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

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

 מפתה זו, ונטל ממנו את כספו הרב.

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

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

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

כשעמדתי כמעט בסוף התור, מספר בעל המעשה: הייתי מאוד פסימי. ולא  אני,
האמנתי שאכן אזכה ללחמניה, מקוצר רוח. וה"אמונה" כבר הייתה ממני והלאה, 
ולא נותר בי אפי' שביב של תקוה, ובכל רגע שהתקרבתי קמעה בתורי, חלפה בי 

 ה שוודאי, עד שאגיע אל השק, הוא יתרוקן סופית מהלחמניות הגואלות.המחשב

 קרה הנס! קיבלתי גם אני לחמניה טריה וריחנית. והנה 

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

בי מעט בטחון, ואחרי שקלול קצר, אמרתי בליבי: מה  החדשה נטעה המציאות
יקרה אם אעמוד בתור פעם נוספת ואתגנב ליטול עוד לחמניה? והרי אחד מן 
השניים! או שאתפס כגנב ואחטוף כדור בראשי, וממילא אין לי מה להפסיד. כי 

 טוב מותי מחיי!

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

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

ת המחנה חשתי חבטה קשה על כתפי. לחמניה אחת. בטרם התיישבתי על רצפ
 ראיתי אותך! גנב! שתי לחמניות, הא?! מיד תביא אותם בטרם אפרק את גווך.

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

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

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

הפציע, ומעט אור חדר אל הבלוק בו ישנתי. אם אפשר לקרוא לזה שינה,  השחר
היה שונה מתמיד. שקט תעשייתי אפף את הבלוק והעירני משנתי. אך הפעם הזו 

 כולו. לא שאגות של חיות הטרף הנאציות, ולא אוושת השותפים שלי לבלוק.

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

דיו, להעיר את שכני אך לשווא. אין קול ואין עונה. ניסיתי לנענע מעט ביניסיתי 
 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 חיה מיד 
 לא מתהלכת במחנה. לא אסיר ולא קצין נאצי.

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

 מורעלות בידי השטן הגרמני הימלר ימ"ש.

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

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

 "אני מאמין באמונה שלימה בהקב"ה".

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

 (ציוני תורה)

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

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).

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

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

 –ובענין זה, נספר 

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

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

אמר שמצדו מוכן הוא לעלות לקריאת התוכחה, אינו חושש. מקיים הוא בעליתו 
מצות כבד אב, שבפרוש שנינו: מכבדו בחייו ומכבדו במותו (קדושין לא ע"ב), 
ו"שומר מצוה לא ידע דבר רע" (קהלת ח, ה). [וידועים דברי ה"נודע ביהודה" 

, אבן העזר י) שמותר ליבם אשה שמתו כל בעליה, "קטלנית", כי "שומר (קמא
 מצוה לא ידע דבר רע".]

 אמר הגבאי: "נשאל את הרב".

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

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

 –פר יענה: משום מעשה שהיה. וס
אברך בן תורה נזכר בשעתו שיש לו יאהרצייט אחר אביו, וכבר נקבעו כל העליות, 
והסכים לעלות לתוכחה. אמר שאינו מקפיד, ולא יקפידו עמו. שאלו את אבי, 

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

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

זכה ליועצים מהימנים שהדריכוהו ועזרוהו להתמצא בסבך ולהשתלט על 
המבוכים העסקיים. נשאב לעולם העסקים ועשה בו חיל. העביר את משפחתו 

ומך תורה ביד רחבה, השיא צאצאיו בהרחבה והמשיכו לבורו פארק והיה לנגיד ת
 לשקוד על שערי תורה בלא טרדה.

לימים ביקר בארץ הקודש, ונכנס אל אבי. מסר לו סכום גדול לתמיכה בלומדי 
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?!
 הרי לפניה הייתם בן תורה, ועכשיו אתם בעל הבית, סוחר פשוט!"

 (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 בישיבות 
שבארצות הברית, בגדר "עניי עירך קודמין" (יורה דעה רנא, ג). כלומר, שהלא 

 דברים קל וחומר: אם להם אינו נותן, לי על אחת כמה וכמה!

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

רץ ישראל עדיפים (תוספות ד) ואוירה מחכים (בבא בתרא קנח ע"ב), ולכן בני א
פסחים נא ע"א). ואמרו (במדרש שם) שזהו שנאמר שהיא "ארץ זבת חלב ודבש" 
(ויקרא כ, כד), שנובעת היא חדושי תורה מתוקים מחלב ומדבש, כמו שנאמר: 

 "דבש וחלב תחת לשונך" (שיר השירים ד, יא).

 והיודעים אתם מה ענה לי?!

 חוצפה שכזו!

–ישראל משולה לחלב אמר: "אמת שתורת ארץ 

 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...



 

ה 

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

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

 עמך, והחזקת בו" (ויקרא כה, לה).

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

ד מיהודי ארצות הברית. בארץ ישראל ארון הספרים לבני ארץ ישראל יש מה ללמו
נמצא בטרקלין, פרוץ לרוחה. לא כך שומרים אוצר. שם, באמריקה, אין בטרקלין 
אלא מזנון ותצוגת כלי כסף. הספרים שמורים בחדר פנימי, שלא תשלוט בהם עין 

 הרע. יש לי חשד שגם עין סתם לא שולטת בהם.

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

 מצליחים.

כתוב בתורה, שנאמר: "ושמרתם את דברי הברית הזאת ועשיתם אתם, למען 
 תשכילו את כל אשר תעשון" (דברים כט, ח).

ר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה שנוי בנביאים, שנאמר: "לא ימוש ספ
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, וכל 
 ג)!-אשר יעשה יצליח" (תהלים א, ב

 ראיתי שהתאכזב. הוא מחפש עצות מעשיות.

 תי: "אז תביא מסכת ברכות".אמר

אסף את המסכת האחת והביא את השניה. אח, תענוג לפתוח מסכת חדשה. 
פתחתי בדף לה עמוד ב'. הצבעתי ואמרתי: בוא נלמד שתי מימרות סמוכות, ונעיין 

 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".

ת ומיד לאחר מכן, המימרה השניה: "בוא וראה שלא כדורות הראשונים דורו
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 

בידם, ואף מלאכתם התברכה.  הדורות הראשונים עשו תורתם קבע, לכן התקימה
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.

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

 (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!

 לאה..."פרוש נאה", החמיא, והחזיר את הגמרא לכ

 ונתן?

 איפה!

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

 )כח, מז( לא עבדת את ה' אלקיך בשמחהאשר תחת 

בסוף הפרשה, מסבירה התורה על מה מגיעות אותם מאה קללות חסר שתים, 
 בשמחה ובטוב לבב מרב כל. אלקיךתחת אשר לא עבדת את ה'    שמנויות בפרשה:

 איפה כתוב בתורה, שצריכים לקיים מצוות בשמחה ??? – נשאלת השאלה

 תיקן עזרא אומר אלעזר בן שמעון' ר תניא - {מסכת מגילה לא, ב}הגמרא  אומרת
 תורה ושבמשנה ,עצרת קודם כהנים שבתורת קללות קורין שיהו לישראל להן

 .וקללותיה השנה שתכלה כדי לקיש ריש ואיתימא אביי אמר טעמא מאי ה''ר קודם

הוציא את  –בעצמו  –שם מסופר שעזרא הסופר {פרק ח}, תיפתחו ספר נחמיה 
 כל עם ישראל לרחוב, הוציא ספר תורה וקרא לפניהם קללות בראש השנה !

תפוח בדבש ... וגזר גמדי ...  –מפחדים מכל זיז של מנהג בראש השנה  אנשים
לסימנה טבא !!! אם לא מצליחים להשיג ראש של  – ורוביא ... וסילקא ... וכרתי

 !!!" "זהו, הלכה השנה –כבש 

אולי  –שמעתי היום אחד אומר לחבר שלו: "תשמע, לא היה ריאות באטליז היום 
 חשבתי שהוא צריך לעבור השתלה  –אתה יודע מאיפה משיגים ?" 

 "בשביל מה אתה צריך ריאות ?", שאל אותו השני. 

 בס"ד.מכאן למדתי מנהג חדש  –י ריאות, השתגעת ???" "ראש השנה בל

"כבוד הרב, קח שיהיה  –לפני שנתיים, הביא לי אחד התלמידים קופסת סרדינים 
 לך לראש השנה !"

"למה זה ?!", שאלתי אותו. 

 כל אחד והמנהגים שלו ...  -דין" -"לפני שתאכל תגיד: יהי רצון שיסור הדין = סר

 :מהו כוחו של מנהג – תשמעו סיפור אחרון

 –לפני כמה שנים, ערב ראש השנה, נכנסתי לחנות ירקות כדי לקנות משהו 
 פתאום אני רואה אברך שנכנס בריצה לחנות, 

"מה קרה, ערב ראש השנה יש לך זמן לעשות ג'וגינג ?!", שאלתי  -  כולו מתנשף 
 אותו. 

 "לא ג'וגינג, אני חייב אננס !" 

 , שאלתי. "בשביל מה אננס ?!"

 "אצלנו במשפחה זה מנהג לאכל אננס בראש השנה, ושכחתי לקנות !"

 "תגיד, יש לך אננס ???" –הוא ניגש למוכר 
 "כן"

 "כמה עולה ?"

 לפני עשר שנים, היה המון כסף !]₪  50[₪ !"  50"

 שאלתי אותו: "מה המנהג באננס ?"

[דהיינו נ'  בחלום הונא הרואה -{מסכת ברכות נז, א} אמר לי: "אומרת הגמרא 
, לכן לו נעשו נסים נסי [דהיינו שתי נו"נים] יוחנן חנניא חנינא לו נעשה נס אחת]

 שיהי רצון שנסי נסים יעשו לנו !" –ס ננאנחנו אוכלים א

כמעט שכנע אותי לקנות אננס ... בזמן שהוא ָשָקל את הדברים, חשבתי עם עצמי 
 צלצל עכשיו לקופת העיר, -בילך פתרון ... ואז אמרתי לו: "תשמע חביבי, יש לי בש

 !"47₪ותתרום 

 "למה ?!"

 ₪ !" 50ולא ₪  2"מצאתי לך פתרון שעולה 

 ₪ ???" 2"מה עולה 

 גם בזה יש לך שתי נו"נים !"  –ה ננאתה קונה ב₪  2 –"ְב 

 :נחזור לעזרא הסופר

{נחמיה ח, ט} לאחר שעזרא קורא להם את הקללות בראש השנה, אומר הנביא 
ויאמר נחמיה הוא התרשתא ועזרא הכהן הספר והלוים המבינים את העם לכל העם 
היום קדש הוא לה' אלהיכם אל תתאבלו ואל תבכו כי בוכים כל העם כשמעם את 
דברי התורה: {י} ויאמר להם לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לאין 

 היא מעזכם. נכון לו כי קדוש היום לאדנינו ואל תעצבו כי חדות ה'

מה רצה עזרא הסופר להשיג, בקריאת הקללות בראש השנה  – נשאלת השאלה
? 

הוא השיג, שהרי כולם בכו. אבל פתאום בא נחמיה  –יראת ה' אם הוא רצה להשיג 
 ואומר: "חבר'ה לא לבכות, היום זה יום של שמחה!" 

 אם זה יום של שמחה, בשביל מה הוא הפחיד אותם ?!

 בן הא הא אומר, לפום צערא אגרא. - {מסכת אבות פ"ה, כ"ג}אומרת המשנה 

" ? כמובן שאדם שעמל לפום צערא אגרא" מה פירוש הדבר – נשאלת השאלה
 קשה על עשיית מצוה, מקבל שכר: 

הוא  –יש לו פרגולה ומעליה יש לו סוכך  –יש אדם שעושה סוכה בחמש דק' 
ה ויש לו סוכ –בסכ"ה לוחץ לחיצה בשלט, והסוכך מתקפל. הוא שם רק מחצלות 

 ! 

יש לו  –לוקח לו חמש שעות להכין את הסוכה  –מצד שני, יש לו שכן 'תפרן' 
אחד נכנס  -קרשים על הגג ... מסמרים ... חבלים... על הקרשים יש לו מספרים 

השכן שלו כבר קם  –דופק עד שתים וחצי בלילה  –עם שתים ושלש נכנס בארבע 
  לשחרית והוא עוד דופק 

סוכה חמש דק', ואחד עבד על הסוכה חמש שעות. באים אם ככה, אחד עבד על ה
לפי גודל הצער שהיה לו בעשיית המצוה,  –" לפום צערא אגראחז"ל ואומרים: "
 הוא יקבל שכר. 

 מדוע מתן השכר, נקבע לפי הצער שבמצוה ? – נשאלת השאלה

הוא  חתמתם חוזה. לאחר שבוע -₪  4,000הזמנת ארון אצל נגר. קבעתם מחיר של 
 ₪ !"  4,500תן לי  –לא בא בחשבון ₪  4,000מביא את הארון: "סליחה, אבל 

 ₪ ?!" 4,500"למה 

 "כשדפקתי את המסמרים, נדפקו לי גם האצבעות !" 

 מזה מענין אותי ?!"  –"עסק שלי ?! מצידי תיקח ערבי שידפוק את האצבעות 

 ₪ !" 1,050ו החייט: "מגיע לקחת אותה, אומר ל₪" ,  1,000" –אדם הזמין חליפה 

 ₪ ?! 1,000סגרנו על ₪ ,  1,050"למה 

 "כשתפרתי לך את החליפה, נדקרתי מהמחט !" 

ממתי התעריף נקבע, לפי המכות והדקירות  -איזה מין דבר זה  – נשאלת השאלה
לפום צערא שבן אדם מקבל ?! איפה מצאנו מושג כזה, שהשכר משולם לפי "

 " ?!אגרא

לקב"ה יש פרמטר של בדיקה, עד כמה האדם מחבב  - ' יצחק הוטנראומר לנו ר
" זה לא רק השכר על קיומה של מצוה, אלא זהו לפום צערא אגראאת המצוות. "

 גם הפרמטר של הקב"ה לבדוק, עד כמה האדם אוהב את המצוות !

? ככל שתתאמץ י אדע עד כמה אתה אוהב את המצוותאומר הקב"ה: "איך אנ
 בעשייתן, ככה אני אדע שאתה אוהב יותר את המצוות !"יותר 

נכנס להתקלח.  הוא יורד לבית הכנסת, להתפלל תפילת  –אדם חוזר מהעבודה 
אין מנין !  הבית כנסת הקרוב ביותר שיש בו מנחה עכשיו, נמצא במרחק  –מנחה 

עכשיו  –"איך אני אלך עכשיו חצי שעה בחום הזה  –של חצי שעה הליכה 
יש   -יש לי בבית תמונה של הכותל המערבי  –?! אני יודע מה לעשות יהתקלחת

 ברוך ה', יש לו פתרון  –אני אשלים להם מנין !"  –שם בדיוק תשעה אנשים 

 אומר הקב"ה: "זאת נק' המבחן !"



 

 ו 

מתפלל  - מגיע במצב נוזלי  –אדם אחר, באותה סיטואציה, הולך חצי שעה ברגל 
 יתה !מנחה וערבית וחוזר הב

לקב"ה יש עכשיו פרמטר חדש, למדוד באיזה מצב נמצא האדם בעשיית המצוות 
: 

לא  –הלכת חצי שעה ברגל והגעת במצב נוזלי  –אם אתה מתאמץ בקיום המצוות 
אלא גם אם תתפלל מעכשיו ליד הבית, תקבל שכר  –רק שתקבל על זה שכר 

להצטער בעשיית שאתה מוכן  כי הוכחת –'חדש' כאילו הלכת חצי שעה בחום 
 !המצוות

" , מצינו את אותו הדבר לפום צערא אגראכמו שמצינו " – אומר לנו ר' יצחק הוטנר
 במצות השמחה:

אתה עושה אותם  -אומר הקב"ה: "אני רוצה לבדוק: כשאתה עושה מצוות 
 בשמחה או בכפייה ?"

ושה מצוות, הוא ע –יש אדם שמגיע לבית הכנסת, כי לא נעים לו מהילדים שלו 
לא תראה עליו את השמחה בעשיית המצוה: "ברוך ה' זכיתי לקיים  -כי כך צריך

 מצוה !"
אם ככה,  אין מצוה לשמוח בעשיית המצוות, אלא אומר הקב"ה: "אני רוצה 
לראות עד כמה אתה נהנה מקיום המצוות שלי ! כמה טוב לך שאתה עובד אותי 

 ה האדם אוהב אותו.זהו פרמטר של הקב"ה, לבדוק עד כמ –!" 

ואומר רעיון מאמר 'בנים' ו'עבדים']  –[לגאון ר' חיים וואלקין  דעת חייםבא הספר 
 :נפלא

 להתבונן ויש ".כעבדים אם כבנים אם ,'וכו עולם הרת היום" ,מצלינן ה"ר בתפילת
 ההבדל שורש ומהו ,מהם אחת בכל המכוון מהו ,ועבדים בניםד אלו בחינות בשתי
 על אב כרחם רחמנו ,כבנים אם" ,בעינן בהמשך דהנה ,ב"צ ועוד .ביניהם אשר
 ".משפטנו לאור ותוציא שתחננו עד תלויות לך עינינו ,כעבדים ואם .בנים

 בעקבותיה גוררת' בנים'ה בחינת דהנה ,הבקשה בדרך מהותי שוני ימצא והמתבונן
 ",בנים על אב כרחם רחמנו כבנים אם" – רחמים של ,דרישה כמעט - גמורה בקשה
 הנראית ,נסתרת בקשה רק בעקבותיה מביאה לעומתה' עבדים'ה בחינת ואילו
  .לכך הסיבה מה ב"וצ ".תלויות לך עינינו כעבדים ואם" – ובכיה כתחינה יותר

' בגמ .בדבריהם כבר מופיעות אלו בחינות שתי כי ,עולה ל"חז בדברי מעיון אכן
 אם ,ע"ר את הרשע ורנוסרופוסט ששאל שאלה וזו" :איתא א] [י, בתרא בבא' מס

 מדינה בהן אנו שניצול כדי ל"א .מפרנסם אינו מה מפני ,הוא ענייםאוהב אלוקיכם
 ,דומה הדבר למה משל לך אמשול ,גיהנם שמחייבתן זו אדרבה ל"א .גיהנםשל

 ולא להאכילו שלא וצוה האסורים בבית וחבשו עבדו על שכעס ודםבשר למלך
 ואתם .ליוע כועס לא המלך כששמע ,והשקהו האכילוו אחד אדם והלך להשקותו

 :ע"ר ל"א ".עבדים ישראל בני לי כי" נה} כה, {ויקרא שנאמר ,עבדיםקרויים
 בבית וחבשו בנו על שכעס ודם בשר למלך ,דומה הדבר למה משל לך אמשול

 והאכילו אחד אדם והלך להשקותו ושלא להאכילו שלא עליו וצוה האסורים
 יד, {דברים שנאמר ,בנים קרויים ואנן ,לו משגר דורון לא המלך כששמע ,והשקהו

 קרויים אתם (טורנוסרופוס) ל"א" :'הגמ ומסיקה ".אלוקיכם' לה אתם בנים" א}
 ובזמן ,בנים קרויים אתם מקום של רצונו עושים שאתם בזמן .עבדים וקרויים ,בנים
 ".עבדים קרויים אתם מקום של רצונו עושים אתם שאין

 בברכות - מעט שונה בהקשר יכ אם - גם מופיעה ,עבד לעומת בן של - זו נהאבח
 וחלה זכאי בן יוחנן' ר אצל תורה ללמוד שהלך דוסא בן חנינא' בר מעשה" ב]: [לד,
 ובקש ברכיו בין ראשו הניח ,ויחיה רחמים עליו בקש בני חנינא ל"א .ז"ריב של בנו

 היום כל ברכיו בין ראשו את זכאי ןב הטיח אלמלי ז"ריב אמר .וחיה רחמים עליו
 ,לאו :לה אמר .ממך גדול חנינא וכי :אשתו לו אמרה ,עליו משגיחים היו לא כולו
 אתר על י"וברש ".המלך לפני כשר דומה ואני המלך לפני כעבד דומה הוא אלא

 לעומת(' עבד' בחינת ,כ"א חזינן ".ברשות שלא ויוצא נכנס בית בן" :עבד מהו' פי
 בשעת אף ולכך ,שעה ובכל עת בכל בפניו ובא המלך בבית הוארגיל ,ימה)'שר'

  .אצלו ולבוא להיכנס הוא יכול אף חרון

 המעגל לחוני לו שאמרו מעשה א}: ט,"י {תענית ל"בחז איתא זאת לעומת אכן
 את והכניסו צאו" :להם אמר ",גשמים שירדו התפלל" בזמן שנעצרו הגשמים:

בשביל  ימוקו שלא בשביל ות בהם את קרבנות הפסח][שהוכנו לצל פסחים תנוריה
צר על  עוגה עג ? עשה מה .גשמים ירדו ולאחוני  התפלל .שלא יתמוססו בגשמים

 עלי פניהם שמו בניך ,ע"רבש" :לפניו ואמר בתוכה ועמדגבי האדמה צורת עיגול 
 אני נשבע .לפניך בית כבן שאני כלומר, ביקשו ממני להתפלל על הגשם, מפני 

 התחילו .ותוריד להם גשם" בניך על שתרחם עד מכאן זז שאיני הגדול שמךב
 שיחין בורות גשמי אלא ,שאלתי )(גשמים כאלו כך לאחוני:  אמר ,מנטפין גשמים
 .גשמים בשפע, שימלאו את כל סוגי החפירות שאוגרים בהן מי גשמים ומערות
גשמיאלאאלתישכךלאחוני:אמר,בכעס ובכוחבזעףלירדהגשמים התחילו

 כתיקנןגשמים  ירדו לאחר דברם אלו (כלומר בעין יפה ובנחת). ונדבה ברכה רצון,
 הגבוה יותר הבית להר שהוצפה במים מירושלים ישראל שיצאו עדבאופן רגיל 

 על הגשמים עליהם שהתפללת כשם :לו ואמרו העם באוהמרובים.  הגשמים מפני
 :לחוני דברים אלו שטח בן שמעון לו שלח' וכו שילכו להן התפלל כך ,שירדו
מפני שהטרחת דברים כלפי מעלה ואמרת לפני  נידוי עליך גוזרני אתה חוני אלמלא

ה' פעמיים: "לא כך שאלתי", והרי זה זלזול בכבוד שמים, והמזלזל בכבוד שמים 
 לפניחוטא ומתנהג שלא כהוגן  מתחטא שאתה לך אעשה מה אבל ,יש לנדותו

 מתחטא שהוא כבן רצונך לך ועושה ובע גשמים בתקיפותבמה שאתה ת המקום
 אעשה מה אבל" :הוסיף א} {כג, ושם ",רצונו לו ועושהתובע צרכיו בתוקף  אביו על
 לך ועושה במה שאתה תובע גשמים בתקיפות המקום לפני מתחטא שאתה לך

 הוליכני אבא :לו ואומר רצונו לו ועושה אביו על שמתחטא כבן רצונך הקב"ה
 ורימונים ואפרסקים שקדים אגוזים, לי תן ;בצונן שטפני ;בחמין לרחצני ץלמרח
 אביך "ישמח כה} כג {משלי אומר הכתוב ועליך ,אביו את כל בקשותיו לו ונותן
 "...יולדתך ותגל ואמך

 אם ככה, מה ההבדל בין 'בן' ל'עבד' ?

ולך ומכין מוישל'ה ה -האבא אומר לבנו: "מוישל'ה, תעשה טובה תכין לי כוס תה" 
 לאבא שלו כוס תה. אבל הוא מוסיף לכוס תה גם שתי עוגיות. 

 בלי עוגיות !" –"מוישל'ה, אבא ביקש רק תה 

לבן יש רגישות כלפי  –הוא מתכוון גם לעוגיות !"  –"כן, אבל כשאבא מבקש תה 
 האבא. כשהוא ממלא את בקשתו, הוא עושה את זה מכל הלב !

הוא מביא לו כוס  –מבקש ממנו להביא לו כוס תה  כשהאדון –לא כך אצל העבד 
 "מה שאדון אמר, כך אני עושה".  –תה בלבד ! הוא לא מוסיף שום דבר מעצמו ! 

 אם ככה, מה ההבדל בין 'בן' ל'עבד' ?

הבן חושב איך להיטיב עם האבא. לעומתו העבד, חושב איך לעשות את ציווי 
 וכלום לא יותר ! –אדונו 

ה בהנהגה של 'מידה כנגד מידה' ואומר: "רבותי, יש בשמים אם ככה, בא הקב"
 הנהגה של 'בן' ויש הנהגה של 'עבד'"

זו הנהגה של  –לא מוסיף שום דבר !  –יש בן אדם שעושה בדיוק מה שאומרים לו 
כל הזמן  –'עבד'. לעומתו, יש בן אדם שתמיד מחפש כיצד להיטיב עם הקב"ה 

 לזה יש בשמים הנהגה של בן ! –תך אבא!" "אני אוהב או –מחפש איך לתת עוד 

 :אם אלה הדברים בס"ד, נוכל עכשיו להבין מה מונח כאן בדברי רבותינו

להיות בשמחה, זו מצוה ואף דבר גדול מאוד. ומי שלא   – אומר לנו הרמב"ם
 מקיים את המצוות בשמחה, ראוי להיפרע ממנו. 

ווה פרמטר, עד כמה אתה אין ציווי לעשות את המצוות בשמחה. אבל השמחה מה
 אוהב את הקב"ה !

 מה כבר עשינו ??? –קללות בתורה  98על מה יש לנו   – ישאל השואל

תחת אשר לא עבדת  מז}-כח דברים{ –אני אומר לך מה עשית  – אומר לנו הרמב"ם
 ואז מה ?  את ה' אלקיך בשמחה ובטוב לבב.

 בדיוק כמו שמגיע לך !!! –עבד' ואז אתה מקבל דין של '

הקללות ?! אם  98אתם יודעים איך תחסכו מעצמכם את כל  –אומר לנו הקב"ה 
 אב כרחם רחמנו ,כבנים אם" –תעבדו אותי בשמחה, ואז תקבלו הנהגה של בנים 

מגיע, אבל האבא מרחם על  –לא בגלל שלא מגיע  -קללות  98אין  –" ! בנים על
 הילדים !

כולם  -סופר ומוציא ספר תורה בראש השנה וקורא בו את הקללות הולך עזרא ה
 רועדים מפחד ומתחילים לבכות!

לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לאין נכון לו כי  "אומר להם עזרא: 
 98 –אתם רוצים להינצל ְמ  –"  היא מעזכםבקדוש היום לאדנינו ואל תעצבו כי 

 תעשו מצוות בשמחה, ואז תינצלו ! –חדות ה'  -בקללות ?! תבטחו 

)ברוך שאמר(

 בדרך הדרוש  

 (כו, א) הארץ אל תבוא כי והיה

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

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

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

 לתלמיד דורון המביא דכל) ב קה( כתובות סוף דגרסינן מהא להיתר
 ויבא שלישים מבעל בא ואיש שנאמר, בכורים כאלו מקריב חכם
 המביא כל אלא היה בכורים אוכל אלישע וכי לאלישע בכורים לחם
 י"רש שנדחקו ש"ועיי, ביכורים מקריב כאלו חכם לתלמיד דורון
, גמורה ראיה יש מזה כן ואם, היה כהן אלישע באמת דדלמא' ותוס
 שרי כהן הרב גם דאם י"ורש' להתוס לתו סבירא כרחך דעל

 דעל בפשיטות הוכיחו לא אמאי כן לא דאם, כהן בתלמיד להשתמש

 לשמש צריך דתלמיד הלימוד עיקר דהא, הוי כהן לאו אלישע כרחך
, מלמודה" יותר שמושה "גדולה דאמרינן מהא ילפינן רבו את

 יצק אלא נאמר לא למד, אליהו י"ע מים יצק אשר באלישע מדכתיב
 ', וכו

רקכהןהיהאםבאלישעלשמשרשאיאליהוהיהאיךוקשה
 זה דפנחס האומר לדעת היה כהן אליהו דגם משום הוכחה מזה דאין

 לשמש שרי כהן הרב ראם' ותוס י"רש דדעת מוכח פ"ועכ. אליהו
  כהן בתלמיד

 בזכות מאיר' ר שאמר ל"הנ במדרש נדחקו המפרשים כל והנה
 אלא נוהג אינו ביכורים הא ישראל לארץ לכנס תזכו בכורים מצות
 מצות לקיים יוכלו איך לשם שנכנסו מקודם כן אם ישראל בארץ

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

 לומר יש הוי כהן אלישע דאי נסתר לכאורה זה לימוד אכן. מאלישע
הוכחהדישרק' ותוסי"רשכקושיתממשבכוריםלודהביא

 דלמא רק, אלישע עם לשמש לאליהו מדרשאי הוי כהן לאו דאלישע
 אליהו כרחך דעל ליה דסבירא ואם, הוי כהן הוא שגם אליהו שאני
 ל"הנ רבינו  בחיי כתירוץ לומר יש הא לצרפית מדטימא הוי כהן לאו

 .מטמאים אינן כותים דקברי

מאיר' דר, אומרמאיר' רהיהשאמרומההיטבמדויקזהולפי
 הוא הרי תורה שלמד גוי אפילו א לח ק"ב ליה דסבירא אזיל לשיטתו

' דר', וכו אדם קרוים אתם ליה דסבירא י"ארשב ופליג גדול ככהן
 כהן לאו אליהו כרחך ועל, מטמאין כותים דקברי ליה סבירא מאיר
 , אליהו את מדשימש הוי כהן לאו דאלישע מוכח שפיר זה ולפי, הוי

 מבעל דאיש דאליהו ילפותא מהאי מוכח שפיר כן ואם
 דכל אלא הוי כהן אלישע וכי לאלישע בכורים הביא השלישים

 שפיראתי ולהכי ביכורים הקריב כאלו חכם לתלמיד דורון המביא
 ישראל לארץ לכנס תזכו בכורים מצות בזכות מאיר' ר שאמר מה

 חכם לתלמיד דורון שמביא י"ע לארץ בחוץ גם בכורים לה דמשכחת
 ק.         "ודו ל"כנ

  (חוט המשולש)



 

 

- 

ת ְמָבְרִכים ֱאלּול  ּבָ ׁשַ ת ִהְתעֹוְררּות ּבְ ְדָרׁשַ ּבִ
ַעם הַ  ים׳ָאַמר ּפַ ְבֵרי ַחּיִ אְנז ׳ּדִ ?! ָמה אֹוַמר ָלֶכם :ִמּצַ

ָרהם כֶ כְ ְוִכי ֲאִני ָיכֹול ְלַהְדִרי ֶרְך ַהְיׁשָ א ֶאלָּ ?! ַהּדֶ
ַער, פִּ  ּיַ ָהַלְך ְוָתָעה ּבַ ל ְלֶאָחד ׁשֶ ְתאֹום ָרָאה ָאָדם ָמׁשָ

כֹוָנה.  ֶרְך ַהּנְ הּוא יֹוֵרהּו ַהּדֶ ַמח ִלְקָראתֹו ׁשֶ ׂשְ ַאֵחר ַוּיִ
כֹוָנה,  ֶרְך ַהּנְ ּנּו: ֱאמֹור ִלי ֵהיָכן ַהּדֶ ׁש ִמּמֶ ּקֵ ׁשוּ ּבִ ְפּגְ ּנִ ׁשֶ ּכְ

ם ֲאִני  כֹוָנה ּגַ ֶרְך ַהּנְ י יֹוֵדַע, ַאְך ֵאיֶננִּ ָעָנה לֹו: ֶאת ַהּדֶ
קֹול  - ר ְלךָ זֹאת אּוַכל לֹומַ  אְנֶזער ַרב ּבְ כִ ִסּיֵם ַהּצַ י ּבְ

ֶרְך  - ּה ַעד ֵהּנָה, ֵאיָנּה ַהּדֶ י ּבָ ָהַלְכּתִ ֶרְך ׁשֶ ַהּדֶ
ה. ֶרְך ֲחָדׁשָ ׂש ּדֶ כֹוָנה, ּוְבֵכן ָהָבה ְנַחּפֵ  ַהּנְ

י ַהּקֶֹדׁש  ָבִרים ֵאּלוּ יֹוְצִאים ִמּפִ ְמָעם ּדְ ׁשָ ּבּור ּבְ ַהּצִ
ם לִ  ּלָ דֹוָלה.ִנְתעֹוְררּו ּכֻ  ְבִכיָּה, ְוַהִהְתעֹוְררּות ָהְיָתה ּגְ

ל ֶזה,  ׁשָ ֶרְך ִחזּּוק ִמּמָ נּו ָלַמְדנּו ּדֶ ְרּכֵ ָאנּו ְלִפי ּדַ
ּה ַעד  ָהַלְך ּבָ ֶרְך ׁשֶ ַהּדֶ ַבר ׁשֶ יר ּכְ ָהָאָדם יֹוֵדַע ּוַמּכִ ׁשֶ ּכְ
ׁשּוָבה,  ת ַהּתְ יַע ִלְנֻקּדַ ָבר ִהּגִ כֹוָנה, ּכְ ה ֵאיָנּה ַהּנְ ָעּתָ

אן ֲאבָ  בֹות:  ְוֵאיָלךְ ל ִמּכָ ַמֲחׁשָ ק ּבְ ְמקֹום ְלִהְתַעּסֵ ּבִ
ר לֹא  בֹות ֲאׁשֶ י, ַמֲחׁשָ ְלּתִ ֵאיְך ָטִעיִתי, ַמּדּוַע ִנְכׁשַ

ֵצא ְלֶדֶרְך  .ַיַעְזרּו לֹו ְולֹא יֹוִליכּו אֹותֹו ְלׁשּום ָמקֹום
ה  כֹוָנה. -ֲחָדׁשָ ֶרְך ַהּנְ  ַהּדֶ

ה ִנְהֵייָת ְלָעם לַ  ְמָפֵרׁש  ֱאלֶֹקיךָ  ׳הַהּיֹום ַהזֶּ
״י:  אָת ִעּמֹו 'ַרׁשִ ִאּלּו ַהּיֹום ּבָ ֵעיֶניָך ּכְ ָכל יֹום ִיְהיּו ּבְ ּבְ
ְבִרית ֶזה ָצִריְך 'ּבִ ד, לֹא ּבָ ּצַ ִמים ּבַ . ֶאת ֶהָעַבר ׂשָ

לֹונֹות, ְיִרידֹות ְוכּו׳,  ׁשְ ִפילֹות, ּכִ ו, ֶאת ַהּנְ ַלֲעסֹק ַעְכׁשָ
דֹול ּומַ  ק ּגָ ף ַמְכִניִסים ְלׂשַ ְרּתֵ ּמַ יִחים ּבַ ֹבא ַהּיֹום, ּנִ (ּבְ

ְהֶיה ֲחָזִקים בַּ  ּנִ ׁשֶ ה טֹוב'ּכְ ׁשּוָבה  'ֲעׂשֵ ִתּקּוֵני ּתְ ל ְוַנֲעסֹק ּבְ ְנַטּפֵ

ל הַ  ֵמָרע'ׁשֶ ּמּוָב[' ּסּור י ּוִוּדּור ֶהָעבַ ל עַ ה ֲחָרטָ ָצִריְךן ּכַ

הֵ  ָנאֵ ם ׁשֶ ׁשּובָ י ִמּתְ ם הֶ ִעּמָ ק ָעסוּ  תִלְהיוֹ א לֹ ל ֲאבָ ה, ַהּתְ

ָהָיה ֶאְתמֹול  ),י]ִמּדַ ר יֹותֵ  ֵעת יֹוְצִאים  -ַמה ׁשֶ ָהָיה, ּכָ
ה ֲחָדׁשָ ַלה׳-ְלֶדֶרְך ְלָעם ִנְהֵייָת ה ַהזֶּ ַהּיֹום

 .ֱאלֶֹקיךָ 

 עבודת ה' בשמחה
את הסיבה שיכולים אומר משה רבנו  פרשת התוכחהב

"" כחה:להתקיים דברי התו
." 

 צמהמצוה בפני ע
: "יאשימנו הכתוב בעבדו ה' יתברך ולא )1מבאר רבינו בחיי

היתה העבודה בשמחה, לפי שחייב האדם על השמחה 
והשמחה במעשה המצוה מצוה בפני ת, ֹבהתעסקו במצו

על המצוה יש לו שכר על , מלבד השכר שיש לו עצמו
השמחה, ועל כן יעניש בכאן למי שעובד עבודת המצוה 

ת ֹכשלא עשאה בשמחה, ולכך צריך שיעשה אדם המצו
 בשמחה ובכונה שלמה".

 עבודה גדולה היא
הלכות לולב פ"ח הט"ו, בענין ( וכבר כתב זאת הרמב"ם

השמחה שישמח אדם בעשיית : ")שמחת בית השואבה
, וכל המצוה ובאהבת הא־ל שצוה בהן עבודה גדולה היא

יפרע ממנו, שנאמר 'תחת המונע עצמו משמחה זו ראוי לה
 אשר לא עבדת את ה' בשמחה ובטוב לבב'".

 השיג האריז"ל ךכ
 )ותהתנאי הרביעי לקיום המצו -בהקדמה ( בספר 'חרדים'

מביא את פירושו של האר"י הקדוש שהשמחה בעבודת ה' 
ל" פירוש ב כר"מ - ריכה להיות השמחה הגדולה ביותרצ

יותר מרוב כל. ומביא שם מה שגילה האריז"ל לאיש סודו 
פתחו לו שערי רבי חיים וויטאל: "שכל מה שהשיג שנ

בעשיית כל מצוה  בשכר שהיה שמחהחכמה ורוח הקודש, 
 לאין תכלית". שמחה גדולה

 מצוה ראשונה לבחור בר מצוה
פרשת ויחי ד"ה ( ומענין להוסיף מה שכתב החתם סופר

מיד בכניסת  ,"זהו מצוה ראשונה שמקיים הנער :)וירא יוסף
ל ושנת י"ד בצאת הכוכבים הוא שש ושמח שזוכה לקבל ע

 והשמחה היא מצות עשה דאורייתאמצות ה' אלקיו, 
 ו בשמחה ובטוב לבב מרוב כל". לעבד

 
דוקא מלאים מעניין זה, אך הבאנו כאן  חסידותאמנם ספרי  )1

לא נתחדשה ענין זה בבית מדרשה של שהרי מקורות קדומים, 
 הוא בעבודה.גדול ויק תוחסידות, אלא יסוד 



 

 

לשון שמחה, שאין לשמוח  ְוָהָיה ִּכי ָתבֹוא ֶאל ָהָאֶרץ. 
ְׂשחֹק ִיָּמֵלא ָאז 'אלא בישיבת ארץ ישראל כמה שנאמר 

  (אור החיים הק') .'ִּפינּו
 

לשון שמחה, על ידי   ְוָהָיה ִּכי ָתבֹוא ֶאל ָהָאֶרץ.
 הארץ ובכל טוב. לביאתהשמחה אפשר לזכות 

  אל)(נר ישר 
 

.נֵֹתן ָל ֶקיֲאֶׁשר ה' ֱא עניינו של ֲאֶׁשר ָּתִביא ֵמַאְרְצ 
שלך,  - , להוציא מלבך שהיא הוא מצות ביכורים

  (עקידה) .הוא ה תכיר בזה אלא 
 

 .ּוָבאָת ֶאל ַהֹּכֵהן ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ַּבָּיִמים ָהֵהם
, שחורבן הבית באה איב"הראשי תבות  

בגלל כהנים ושופטים שאינם מהוגנים, ומרומז בראשי 
 (תורת משה) דד.‘עיר ב‘שבה ה‘יכה י‘תבות של א

 
שעשו אותנו רעים,  -  ַוָּיֵרעּו אָֹתנּו ַהִּמְצִרים.

דנו שהשפיעו עלינו במעשיהם הרעים עד שלמ
  (אלשיך הקדוש) מדרכיהם ונעשינו רעים.

 
ָּכל ַהְּבָרכֹות ָהֵאֶּלה ְוִהִּׂשיֻג הבטחת התורה  .ּוָבאּו ָעֶלי

, לא תצטרך לרדוף היא שכאשר 
 -אחר פרנסתך, אלא היא תבוא אחריך 

 (כתב סופר) .

הכתיבה והחתימה של ראש השנה ויום כיפור, 
ן (הרה"ק מסטרעליסק) מתחיל מיום ראשון סליחות.
 

כל מצוה צריך לעשות בשמחה. והקשה בזוהר 
הקדוש איך יכול להביא קרבן חטאת, הרי הוא צריך 
לב נשבר על חטאתו אשר חטא, ומתרץ דהשמחה 

כן של הכהן המקריב משלים את ענין השמחה. כמו 
הסליחות הרי נאמרים בלב נשבר, ולכן מתחילים 

(כמו ביום ראשון, כדי לצרף את השמחה של שבת 
)ך (דברות קודש) .)'ישמחו במלכותך' :שאומרים

 
נכנס יהודי אל הרה"ק רבי ישכר דוב מבעלזא זי"ע 
במוצאי שבת סליחות, וראהו בוכה בדמעות שליש, 
 הסביר מהרי"ד את פשר בכייתו, דהנה אומרים

, אבל גם בסליחות 
העני צריך לדעת איך לבקש, אם יבוא בחוצפה 

 ועזות, יגרשוהו משם בבושת פנים...

   

 מהאדם נדרשת הרצון
ית ִביא ֵמַאְרְצָך. ְוָלַקְחּתָ ֵמֵראׁשִ ר ּתָ ל כָּ ה ִהנֵּ  ֲאׁשֶ

ְצווֹ  ַהּכֹחַ ה עֹושֶׂ א הוּ י ֲהֵר ה, עֹושֶׂ ם ָהָאָד שֶׁ ת ַהּמִ  אוֹ  ּבְ
מוֹ  ּמָ ַת ן ּבַ ּנָ רּוְך הּוא לוֹ ן ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ֲהֵר ד ְועוֹ , ַהּקָ ם ָהָאָד י ׁשֶ

ֵר ד ַלֲעמֹ ל ָיכוֹ  ֵאינוֹ  ֵמַעְצמוֹ  ִקׁשְ ר, ַהיֵּצֶ ם ִע ה ִמְלָחמָ י ּבְ
רּוְך הּואא ְוִאְלָמלֵ  דֹוׁש ּבָ ם ִא  ,לוֹ ל ָיכוֹ א לֹ  עֹוְזרוֹ  ַהּקָ

 ִנְדַרשׁ ם ָהָאָד ן ִמ א ֶאלָּ ם. ָהָאָד ל שֶׁ  ֲעבֹוָדתוֹ א ִהיה מַ ן כֵּ 
הוּ א, ַהּבֹוֵר ן ְרצוֹ ם ְלַקיֵּ י ָהֲאִמּתִ ן ָהָרצוֹ  ה רֹוצֶ א ּוְכׁשֶ
ֱאמֶ  לּותוֹ ב ֵמיטַ ה ְועֹושֶׂ ת ּבֶ ּדְ ּתַ דֹוׁש  לוֹ ר עֹוזֵ ז אָ , ִהׁשְ ַהּקָ

רּוְך הּוא ִהית', יֵראׁשִ ת 'ִנְקֵראן ָהָרצוֹ ה ְוִהנֵּ . ּבָ א ׁשֶ
י ָאָד ה מַ י כִּ ה, ַמֲעשֶׂ ל ְלכָ ת ֵראׁשִ ה עֹושֶׂ א הוּ ה עֹושֶׂ ם ׁשֶ

ְגלַ  רֹוצֶ ל ּבִ י ְוָלַקְחּתָ " ְוֶזהוּ . הׁשֶ ה מַ ל כָּ ת" ֵמֵראׁשִ
ַאּתָ  , אַהּבֹוֵר ן ְרצוֹ ת ַלֲעׂשוֹ ן ָהָרצוֹ ה זֶ א ּוֵמִבי לֹוֵקחַ ה ׁשֶ

אָ ת אֶ  ְ בָּ ה ַיֲעשֶׂ ר ַהׁשּ  "ה.ַהּקָ
 )חיים מצאנזהרה"ק רבי  דברי חיים( 

 
ָרכו…  נו… ˙ ּב¿ ו… ּיוּ ˙ ׁ̆ ƒמ ¿ ׁ̆ ‚ַ ּיוּ ˙ ל¿ ƒרּוָחנ  ˙ו¿

רּוךְ  ה ּבָ ֹבֶאךָ  ַאּתָ ה ּוָברּוךְ  ּבְ ֵצאֶתָך. ַאּתָ ָּדְרׁשּו  ּבְ
ִמן ָהעֹוָלם ְּכִביָאְת  ְיִציָאְת'ֶׁשְּתֵהא  לֲחַז"

, ֶזה ְּבָרָכה ַאַחת ִהיאִלְכאֹוָרה ְלִפי ֵּפרּוׁש  .ָלעֹוָלם'
' . ִאם ֵּכן ָהָיה לֹו לֹוַמר 'ָּברּו ַאָּתה ְּבֹבֶא ּוְבֵצאֶת

ְמַרֵּמז ַעל  'ְּבֹבֶא'ְוֵיׁש ְלָפֵרׁש ַעל ֶּדֶר ַהּמּוָסר ִּכי 
ְוהּוא ֶרֶמז ִלְבִחיַנת , ְּפִניִמּיּות ֶׁשַאָּתה ָּבא ְלתֹוכוֹ 

ְמַרֵּמז ַעל , יָאה ַהחּוָצהְיצִ  - 'ְבֵצאֶת'רּוָחִנּיּות, ּו
ְוִהֵּנה ָּכל ֶאָחד . ֶרֶמז ִלְבִחיַנת ַּגְׁשִמּיּות, ִחצֹוִנּיּות

ַעל  ,ֵמֵאּלּו ָצִרי ְּבָרָכה ֲאָבל ִּבְרָּכתֹו ׁשֹוֶנה ֵמֲחֵברוֹ 
ָהרּוָחִנּיּות ָצִרי ְלָבֵר ֶׁשָּתִמיד ִיְׁשּתֹוֵקק ְלעֹוד 

ְוַעל ַהַּגְׁשִמּיּות ָצִרי ְּבָרָכה ֶׁשִּיְסַּתֵּפק , ְועֹוד
ה ָלֵכן ִחְּלָקם ִלְׁשֵּתי ְּבָרכֹות . ַּבּמּוָעט רּוְך ַאּתָ ּבָ
ֹבֶאָך  ֶׁשִּיְהֶיה ְל ְּבָרָכה ִּבְבִחיַנת ִהְׁשּתֹוְקקּות, ּבְ

ֵצאֶתךָ  ה ּבְ ֶׁשִּיְהֶיה ְל ְּבָרָכה ִּבְבִחיַנת  ּוָברּוְך ַאּתָ
ְיַזֵּכנּו ָלֹבא ְלַמְדֵרָגה  תַהֵׁשי" .ת ַהִהְסַּתְּפקּותְּבִמַּד 

 ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון. ,זוֹ 

 
 .ָאִבי אֵֹבד ֲאַרִּמי ֱאֶקי' ה ִלְפֵני ְוָאַמְרָּת  ְוָעִניָת 

ברש"י: וענית לשון הרמת קול. לכאורה הרי 
אמרו בגמרא שהמגביה קולו הרי זה מקטני 



 

 

ה, שאינו מאמין שהקב"ה עונה לחש ובוחן אמנ
לבבות, ומדוע כאן אומר בהרמת קול. ויש לומר 

ומפרש רש"י  "אבי אבד ארמי"דכאן הוא אומר: 
שחשב בלבו לעקור את יעקב. אם כן באמירה זו 
הרי מודיע הקורא שהוא מאמין שהקב"ה יודע 
מחשבות ובוחן לבבות וידע מה היה בלבו של 

ר יכול להרים קולו באמירתו. הארמי, לכן הוא כב
 )הרבי ר' העשיל מקראקא (חנוכת התורה 

 ל חז  .ְוָהַלְכָּת ִּבְדָרָכיו... לֹו ְלַעם ָקדֹוׁש ה' ְיִקיְמ"
דרשו על הפסוק 'כי עם קדוש אתה לה' אלקיך' 
שצריך האדם לקדש עצמו במותר לו. אך יכול 
האדם לטעון מנין זאת שמחויב אדם לפרוש 

במותר, הלא מה שאסור כבר נכתב ולקדש עצמו 
בתורה שאסור, ומה שלא אסרה תורה הרי אין זה 
אלא לפנים משורת הדין ואיני חייב לנהוג בה. על 

 "לו לעם קדושה' יקימך "זה אמר הכתוב 
שתקדש עצמך במותר לך, ואם תאמר שזה לפנים 

והלכת "משורת הדין ואיני חייב בה, לכן אמר 
בדרכיו של מקום,  שאתה מחויב ללכת "בדרכיו

וכמו שהקב"ה מתנהג עמנו לפנים משורת הדין, 
 גם אתה מחויב לנהוג כך.

 )הגה"ק ר' יונתן אייבשיץ (תפארת יהונתן 

מסופר במדרש  .ָׁשָכְחִּתי ְוא, ִמִּמְצֹוֶתי ָעַבְרִּתי א
שהיה מקום אחד שהיתה שם מכת עכברים, אמר 
 להם רבי פנחס בן יאיר שזה בגלל שאינם
מעשרים כראוי, רואים מכך שהעונש על אי נתינת 
מעשר היא עכברים. והנה אמרו חז"ל בגמרא 
שמי שאוכל ממה שאכל עכבר, משכח תלמודו. 

אלא  "ממצותיך עברתי לא"לכן אומר המתודה 
עשרתי כדין, לכן לא אכלו מהם העכברים 

א  ָׁשָכְחִּתי את תלמודי. וממילא ְו
 שלמה אייבשיץ הגה"ק רבי דוד  (ערבי נחל 

 )[מנו"כ בצפת] ראקאומס

הרה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב ראה פעם אדם 
רץ, שאל אותו הבארדיטשובער: ר' איד! להיכן אתה 
רץ? השיב הלה: אני רץ אחר פרנסתי, אמר לו 
הבארדיטשובער: מי אומר שפרנסתך מזומנת בצד 

זומנת היא דוקא בצד זה שאתה רץ אליו, שמא מ
 השני ואתה בורח ממנו?!

באותו רעיון מבאר הדגל מחנה אפרים את הפסוק: 
ָהֵאֶּלה ַהְּבָרכֹות ָּכל ָעֶלי , שאף ְוִהִּׂשיֻגּוָבאּו

אם לפעמים אדם אינו ידוע מה טוב בשבילו, ויתכן 
שדוקא ההשתדלות שלו מרחקת אותו מן הטוב, 

הטוב והחסד ֱאֶקי ה' ִּכי ִתְׁשַמע ְּבקֹול אבל 
ישיגו אותך אף כאשר תברח  ירדפוך והברכות

 מהם.

 מ
סיפר הרה"ק רבי העניך מאלכסנדר בדרך מליצה, 
שהיה כפרי גס שרצה ללמד את בנו את אותיות 
הא"ב, שכר האב מלמד מומחה, ואחר יגיעות רבות 
התחיל הבן לקלוט את האותיות והנקודות. יום אחד 

עות בנו, המלמד שאל אותו בא האב לבחון את ידי
ַּפָּתח 'להאותיות והנקודות והבן ענה יפה, כשהגיע 

' וואס איז דא אונטערן ה"א'שאל אותו המלמד  '"אֵה 
, סתם הבן את פיו ולא ענה, ?[מה יש מתחת לה"א]

המלמד ניסה לבקש בטובות, אך הילד בלם פיו. 
האב התרגז והביא מקל להכות את בנו, פתח הילד 

מר: אם אתה רוצה להכות אותי, אהיה את פיו וא
חייב לומר שתחת הה"א יש עגל גנוב... ומעשה 
שהיה כך היה, אביו גנב עגל והטמינו תחת הַׁשַחת 

, שנקרא באידיש ֵהיי, והזהיר את בנו (מאכל בהמות)
באזהרה חמורה שלא יגלה זאת לאיש. לכן לא רצה 

  .'ייֵה 'לענות מה יש תחת ה
מדוע החמירה התורה כל כך ואמר  רבי העניךסיים 

על אשר לא עבדו את ה' בשמחה שעל זה נאמרו 
ֲאֶׁשר א  'ַּתַחת'תוכחות כה רבות, והתירוץ 

 מה מונח -ֱאֶקי ְּבִׂשְמָחה ה' ֶאת  ָעַבְדָּת 
 ך, מנין באה אלישאינך עובד בשמחה מַּתַחת לזה

 הקרירות בעבודת ה'...

 מ
שלום ר כשיצא הרה"ק הש באחד מימי הסליחות

מבית המדרש, נעמד ליד החייט ואמר לו: מבעלזא 
. ענה נּו ָבנּוָע ִאם ֲעֹוֵנינּו  אמור במטותא מה פירוש

 החייט: פירושו פשוט מאוד, אנו אומרים להקב"ה
ָאנּו 'על אף העונות שלנו בכל זאת  - 'ִעם ֲעֹוֵנינּו'

מן אם כן  למקום,בנים נקראים עדיין אנו  – 'ָּבנּו
הנוכחים גיכחו למשמע ה'עם ל לנו. הדין שתמחו

הטוב הדבר מאד בעיני הרבי ת' שלו, אך ארצּו
, גדולהואמר שבשמים גרם פירוש זה שמחה 

 הדינים.כל והמתיקו את 



 

 

 )ג( ֱאֶקים ה' ִע ה ִּתְהיֶ ם ָּתִמי
ל ָרֵא ִיְׂש ץ ֵמֶאֶר ם ֶהָחכָ ת ֶׁשִּבְרּכַ ר ַהְּגִבית ִּבְראֹו
 ַלַּנַערה ִׂשְמָח א ָמלֵ ב ָקָרא ְּבלֵ י, ֶּפִר ה ְוָעְׂשָת ה ִנְתַקְּיָמ 

 ֶׁשִּנְמְצאּול ַהָּגדֹור ָהאֹוָצ ת ֶא  לֹוה ְוֶהְרָא ע, ְגִוויֶט ק ִיְצָח 
ר ַהְּגִבי ִמֶּמּנּו ִּבֵּקׁשא  ִלּבֹוב טּוב ּוְבֹרת, ֶּבָחִבּיֹו
ת ֶהָחִבּיֹון ִקְניַ ר ֲעבּו לֹו ֶׁשָהיּות ַההֹוָצאֹוק ַר ה, ְמאּוָמ 

 ה.ַהֶּמְמָׁשלָ י ְּבִסְפֵר ם ְוִרּׁשּוָמ 
י ְוִסיָמנֵ ם, ְרָגִעיה ַּכָּמ ר ַהְּגִביר ִהְרֵה ה ָוכֹה ֹּכן ֵּבי
ו, ָּפָניל ַע  ִנְּכרּוה ַוֲחָרָד ח ֶמַת 

 ְלה ָקָר ה ַמ ל: ַוִּיְׁשַא ר ַהַּנַע  ַוִיְּתַמּה
 ּוְלַׁשֵּבַח ת ְלהֹודֹות ֵע א ֲהי, ֲאדֹנִ 

 לֹוה ָענָ ל. ַהָּגדֹו ַחְסּדֹול ַע  ה'לַ 
ם ֶׁשְּבִא  ְּבִלּבֹוה ָעלָ ד ַּפַח י ּכִ ר ַהְּגִבי

ן ּתֹכֶ ל ַע ה ַהֶּמְמָׁשלָ י ִלְפִקיֵד ע ִיּוַָד 
ן ְּבָממֹום ֵעיֵניֶה  ִיְּתנּות, ֶהָחִבּיֹו

ם ְּדָבִרית ַּבֲעִלילֹוו ֵאָלי ִיָּטְפלּווְ 
י ְּכֵד ד ַע ם ְּגדֹוִלים ִּבְסכּוִמיְלָקְנסֹו
ר ָהאֹוָצ ת ֶא ק ַר א ד ֶׁשְּיַאֵּב 
 ֲעִׁשירּותֹות ֶא ם ּגַ א ֶאּלָ א, ַהִּנְמָצ 

 ִמֶּמּנּו ְיַאְּבדּוה ֵהּנָ ד ַע  לֹוה ֶׁשָהיָ 
ת ְבַמְׂשאֹות ּוׁשֹונֹות ַּבֲאַמְתָלאֹו

 ם.ָׁשְוא ּוַמּדּוִחי
י ּכִ ר ַהְּגִביר ָאַמ ן ִמּכֵ ר ְלַאַח 

א ה ַעָּת ת ְלֵע י ּכִ א ִהי ֲעָצתֹו
י ְּכֵד ה, ְמאּוָמ ף ַהֶּכֶס ן ִמ  ִציאּויֹו

ם ְלָאְזַניִ ה ַהְּׁשמּוָע א ֵּתֵצ א ֶׁשֹּל
 ִהִּתין ְזַמ ר ְלַאַח ת. ְרצּויֹום ֶׁשֵאינָ 
ח ְוָׁשלַ ף, ֶּכֶס י ְלגּוֵׁש ם ַוֲהָפכָ ת ֵמַהַּמְטֵּבעֹוק ָחלָ ר ַהְּגִבי
ת, ֲאֵחרֹות ְּגדֹולֹום ֶּבָעִרים ַהּסֹוֲחִריו ַמָּכָריל ֶא ם אֹוָת 

ה ָעָׂש ה ְוֹכם. ְּתמּוָרָת ת ֲאֵחרֹות ְסחֹורֹו ֶׁשִּיְׁשְלחּוי ֵד ּכְ 
ם ּוְׁשָלָח ת ַמְטֵּבעֹוד עֹו ֶׁשִהִּתיה ְּתקּוָפ י ִמיֵד 

 ת.ׁשֹונֹות ְסחֹורֹום ׁשֹוְלִחי ָהיּוה זֶ ר ַוֲעבּום, ְלֶמְרַחִּקי
ד ֵּכיצַ ר, ַהִּמְסָח י ַּדְרכֵ ת ֶא ר ַהַּנַע ת ֶא ד ִלֵּמ ר ַהְּגִבי

ה ְּתמּוָר ם ֲעבּוָר ל ּוְלַקֵּב  ֶׁשְּבָידֹוה ַהְּסחֹוָר ת ֶא ר ִלְמֹּכ
ת ְּתמּוַר ת ַאֶחֶר ה ְסחֹוָר  ִלְרּכֹׁשן ְוֵהיכָ ד ֵּכיַצ וְ ה, ֲהגּונָ 
 ף.ַהֶּכֶס 

ל ַחיִ ה ָעָׂש ת ה' ּוְבִבְרּכַ , רַהִּמְסָח ם ְלעֹולַ ס ִנְכנַ ר ַהַּנַע 
ה ה' עֹוֶׂש א הּור ֲאֶׁש ל ְוֹכל, ָהלֹו ְוָגדֹו ַוֵּיֶל ְּבִמְסָחרֹו

 . ְּבָידֹו ַמְצִליַח 

ת ְלַזּכֹו ְלִליוֹוְרנֹו"ר ַׁשֲד ב ׁשּוא ְּכֶׁשָּב ת, ָהַאֶחֶר ה ָּׁשנָ ַּב 
, לִיְׂשָרֵא ץ ְּבֶאֶר ה ַהּתֹוָר י לֹוְמֵד ת ְּבַהְחָזַק ל ִיְׂשָרֵא ת ֶא 

ר ֲאֶׁש ם ַהְּסכּוִמית ֶא  ְוָקְבעּוה ַהְּקִהּלָ י ָראֵׁש  ָיְׁשבּו
י ְּכִפ ד ֶאָח ל ּכָ ה ַהְּקִהּלָ י ְּבנֵ ִמ  דֶאָח ל ּכָ ל ַע  תּויּוְׁש 

ם ְסכּוק ִיְצָח ר ַהַּנַע ל ְוַע ר ַהְּגִביל ַע  ְוִהִּטילּו ,ַהְכָנָסתֹו
ף הֹוִסיף ְוַא , םַהּקֹוֵד  "רַהַּׁשֲד ת ִּבְרּכַ ה ֶׁשָהְיָת י ְּכִפ ה ָׁשוֶ 
 ה. ָהְרָחָב  ָידֹו תְּכִנְדַב ה זֶ ל ַע 

ה ַהְּבָרכָ ת ְוֶא ר ַהַּנַע ה ַמֲעֵׂש ת ֶא ע ַמ ָּׁש ֶׁש "ר ֲד ַּׁש ַה 
 ְּבֶמֶׁשו ָעָלי ֶׁשָעְברּות ַהִנְפָלאֹול ּכָ ת ְוֶא  ,ִנְתָּבֵרר ֲאֶׁש 

ם ֻּכּלָ ד ְוַיַח ת, ִהְתַּפֲעלּוב ְּבֹרם ַמיִ ָּׁש לַ ו ַּכָּפי ָּפַרׂשה, ַהָּׁשנָ 
ם ִּבְהיֹוָת ף ַא  ַעּמֹות ְּתִפּלַ  ַהּׁשֹוֵמַע ם עֹולָ א ְלבֹוֵר  הֹודּו

 ם.יֶה ֵת ְּפזּורֹות ְּבַאְרצֹו
 םִאיׁש ָּתם יֵֹׁשב אָֹהִלי

ת ה' ִּבְרּכַ ת ֶא ק ִיְצָח ת ִּכְראֹו
ד ְמַלֵּמ  ְלַעְצמֹור ָׂשכַ , אֹותֹוה ַהְמַלּוָ 
ת ִהְתַעּלֹולְ ל יּוכַ ת ֶא ם ָחכָ ד ַּתְלִמי

ם ְוגַ ה, ַהּתֹוָר ת ִמְקצֹועֹול ְּבכָ 
ה ְוָעלָ  ַּבֲעָמלֹוה ְּבָרכָ ה ָרָא ת ְּבזֹא

ת ִלְהיֹוה ֶׁשָּזכָ ד ַע ה, ַמְעלָ ה ְוִנְתַעּלָ 
"ס ַּבַּׁש י ּוָבִק  גֻמְפלָ ם ָחכָ ד ַּתְלִמי

ח ְוָׁשלַ  ם.ְוָהַאֲחרֹוִנים ְוָהִראׁשֹוִני
ם יְסָפִר י ִמִּפ ט ְלַלֵּק ם ַּבְּכתּוִבי ָידֹו

ל ַע  םֲחׁשּוִבים ֵּבאּוִרים ְוסֹוְפִרי
ה ַרָּב ת ּתֹוֶסֶפ ם ְוִע , "סַּׁש ַה 

ר ֵסֶפ ס ְוִהְדִּפיר ִחֵּב ם ֵמֶה , ִמִּדיֵליּה
ת ַמֶּסְכּתֹוב רֹול ַע ק' ִיְצָח ה ְׂשֵד '

 ."סַּׁש ַה 
ם ָׁש  הְּבִאיַטְליָ י ְטִריִאיְסִט ר ְּבִעי

 םַהִּנְכָּבִדיל ַע ה ִנְמנָ , בֵּׁש ִהְתיַ 
ן ְוֵה  רְּבֹעֶׁש ן ְוֵה ה ְּבתֹוָר ן ֵה ר, ָּבִעי

ם ּגַ  ,ְוָרׁשי ָענִ ל ְלכָ  ָפתּוַח ה ָהיָ  ֵּביתֹו ם.ַהּטֹוִבי םְּבַמֲעִׂשי
ק ֱחִזיֶה  ֵמהֹונֹוה, ָּׁש ֶׁשִּבְקֻד ר ָּדָב ל ְלכָ ה ְּפתּוָח  ָידֹוה ָהְיָת 

י ַחְכֵמ י ִסְפֵר ת ְּבהֹוָצַא  עִסּיַ ם ְוגַ , םַרִּבים ֲחָכִמיי ַּתְלִמיֵד 
 .םַהּקֹוְדִמית ּדֹורֹוי ְוַחְכֵמ  ּדֹורֹו
י ָּבֵּת ת ֳחָרבֹות ַלֲהָקַמ ה ָהַרָּב  ֶעְזָרתֹון ְמֻצּיָ ד ְמֻיָח ִּב 

, ָּבַרַעׁש ֶׁשָּנְפלּוה ּוְטֶבְריָ ת ְצַפ  ַהּקֶֹדׁשי ְּבָעֵר ת ַהְּכֵנִסּיֹו
 ַׁשִיׁשי ְּבַאְבנֵ ת ְטעּונֹות ְסִפינֹום ּגַ ח ָׁשלַ  ְּבַעְצמֹוא ְוהּו

ה ַהְּבִנּיָ ת ֶׁשְּמֶלאכֶ , הִהְתנָ י ּוְתַנא ם.ִּבְנָינָ ר ֲעבּום ְיָקִרי
 .לִיְׂשָרֵא י ִמְּבנֵ ם ֲעִנִּיי יְיֵד ל ַע ה ֵּתיָעֶׂש 
ל ִיְׂשָרֵא ץ ְלֶאֶר ה ָעלָ "ז תרטת ִּבְׁשנַ  ִזְקָנתֹות ְלֵע 
ת ִּבְמָעַר ה ְקבּוָר ת ֶחְלַק  ְוָרַכׁשת, ִּבְצַפ ב ֵּׁש ְוִהְתיַ 

ה, ְקָצָרה ְּתקּוָפ ר ַּכֲעבֹון ִנְטָמ  ָּבּה, ַהָּקדֹוׁש ָהַאְלֵׁשי
 רי"ז.ט תָב ְׁש ח' ְּב 

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

דפוס ראשון שנדפס בחיי  שדה יצחקספר 
 יד קדשוב המחבר, עם הקדשה בכת
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ֹ י ּכִ   םַהְּיָלִדיי ִּבְפנֵ י ַהּמֹוֶדְרנִ ם ָהעֹולָ ת ֲחִׂשיפַ  -אָּתב

 

 

 705 ִּגָּליֹוןד                                                                                                       "בס 

 ח"תשע|  אָּתבֹ י ּכִ ת ָּפָרׁשַ  
 

 ָנא ִלְׁשֹמר ַעל ְקדּוַּׁשת ַהִּגָּליֹון | ָאסּור ִלְקֹרא ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה

ַהּיֹוָלַדַעת וְֵעינַיִם לִ   םְראֹות וְָאזְנַיִם ִלְׁשמַֹע ַעד
שכן רק כאשר נכנסו בני  ,(דברים כט, ג) "ַהֶּזה

ניתנה להם למעשה  -ישראל לארץ ישראל
האפשרות להבין, לראות ולשמוע את גודל 
הניסים וההשגחה המיוחדת שליוותה אותם 

 במדבר.הם היו במשך אותם ארבעים שנה ש
 

שכן וך הילדים, יסוד בחיניומכאן נראה ללמוד 
לחשוף את  םהישנם הורים הטוענים כי עלי

 .ילדיהם כבר בגיל צעיר לעולם ולפיתוייו
 

ביום מן הימים יהיה וזאת בשל העובדה כי 
הרחב המלא הגדול ועליהם לצאת אל העולם 

דעת ליהיה עליהם עות כוזבות וכפרניות, ויבד
השונים התמודד עם הנסיונות כיצד ל
 ם.יציב בפניהשהעולם 

 

כשם  כאן למדנו, כי לא זו הדרך!אולם 
שהקב"ה לא חשף את ישראל להשפעה 

אלא הנהיג של אומות העולם סביבתית 
של  'חממה'אותם בהנהגה ניסית בתוך מעין 

עד אשר היו חזקים ומבוססים ענני כבוד, 
דיים בכדי להתמודד עם העולם הגדול 

 .עם ילדנו כך גם עלינו לנהוג -שסביבם
 

עלינו להשתדל שלא  -כולת בידנוכל עוד הי
לחשוף את ילדינו למה שהם אינם צריכים 

שלהם יכולת הלדעת, לראות ולשמוע, שכן 
כאשר הם צעירים ורכים אינה להתמודד 

 יכולת שיסגלו לעצמם ברבות הימים.דומה ל

במשך אותן ארבעים שנה בהן הלכו בני 
הנהגה ניסית הם חוו ישראל במדבר, 

הם היו מבודדים לחלוטין מוחלטת. 
מהעולם שסביבם, מהאומות של עובדי 

הם  -העבודה זרה, ובמשך כל הזמן הזה
 על ניסים גלויים.התקיימו 

 

ובכן, ההתבדלות הזו גרמה למעשה לכך 
ולהבין  שבני ישראל לא היו יכולים להכיר

שהרי לא היה מספיק את חסדיו יתברך, 
באפשרותם להשוות את מצבם למצבן של 

 שאר האומות מהן היו מופרשים לחלוטין!
 

הם היו מנותקים לחלוטין מהעולם הנורמלי 
התרגלו לחשוב כי אט הם -והטבעי, וכך אט

הינם  -כל הניסים שהם רואים מדי יום ביומו
  '.טבעה'בגדר 

 

כשאנו מדברים על אותם האנשים בפרט 
ומעולם לא ראו הנהגה  -שנולדו במדבר

כך שכל נקודת השוואה ביחס אחרת, 
תה ילא הי -להנהגה המקובלת בעולם

 אפשרית מבחינתם!
 

אכן, המצב השתנה לחלוטין כאשר נכנסו 
ישראל לארץ. או אז חזרה ההנהגה בני 

עמם להיות טבעית, העולם שב לנהוג 
כמנהגו, נוצר קשר בין ישראל לבין האומות, 

תה להם כעת האפשרות יוממילא הי
ווכח כי ההנהגה שאפיינה אותם עד ילה
 תה ניסית ומופלאה.יהי -הנה

 

א נַָתן ה' ָלֶכם ֵלב שנאמר בפסוק: " כפי וְ

א ָנַתן ה' ָלֶכם ֵלב לָ "  ַדַעת וְֵעיַניִם ִלְראֹות וְָאְזַניִם ִלְׁשמַֹע וְ
 (דברים כט, ג) "הַעד ַהּיֹום ַהּזֶ 

ח"תשע כ"א אלול 01/09/2018  

כי תבאפרשת   
  ישעיה ס' -:קומי אורי" :הפטרה

 

ת"ר    כניסה יציאה 

ם"י 18:29 19:40 20:27  

א"ת 18:47 19:38 20:24  

 חיפה 18:49 19:40 20:26

ש"ב 18:48 19:39 20:25  

 , פרנסה טובהק"שז
   איתנה ובריאות

 לאליהו ניזרי בן ימנה 
 וגלית בת מסודי

  רפואה שלמה  
 לאיידה חיה בת אסתר 

  ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 ולילד אורי חיים בן שלי

  העלון מוקדש
 לעילוי נשמת

משה בן גורג'יה 

  העלון מוקדש
 למהלרפואה ש 

 לנוריאל בן אסתר 

 בברכת שבת שלום 
 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי
 בשרת ציוןחבר הרבנות המקומית מ

 

 ה בגו"רהעלון מוקדש להצלח
 וב"ב חייםחגי                יצחק אריאל בן טובה

 שגית בת רותי       מן בן אסתר זרי שמואל אי
 שמים יראת        -ברכה רחל  מאיר ישראל בן

 גלית בת מסודי         ליאור יהושע סומך וב"ב
 ארז בן שושנה       יהודה אריה בן רחל ברכה

 קסירר אפרים וב"ב            רונן אברהם וב"מ
משפ' שטרית            רחל ברכה בת פדילה דליה

רינה בת סימי וב"ב        נעם יצחק בן רחל ברכה
 הצלחה בכל הענייניםיוסף ליאור בן דליה אפרת 

 אריה ושרה לוי וב"ב     וב"ב שלמה ודנה דוד
 אקבלי יוסף חיים בן נסכה          י.מ.י.ש כדורי

 שולמית ומרדכי חיים דויטש וב"ב

 זיווג הגון וכשר במהרה  
ר                       רונית בת סימי      אורן בן אסת

 סיון בת אסתר     תרצה בתיה בת ימנה נינט
 עמית בת טובה                   יוסף בן רוחמה

 נתנאל בן ג'ינה                     אילן בן ג'וליאט
 אסף בן סופיה             דוד עומרי בן יהודית

 ר בן שרית ואליהומיטל בת מלכה          מאי
 טליה עדן אסתר בת שולמית   יפית בת ג'ינה
 שירי ימנה בת שולמית       שמעון בן שולמית
 אנאל חביבה בת שולמית          אורן בן נעמי
 שושנה שירה בת סילביה    מיטל בת שושנה

 זרע קודש בר קיימא   
גלית בת מסודי                  אליהו נזרי בן ימנה   

   שמואל אימן בן אסתר זרי  אילנה בת רוחמה
 רחל מרים בת יהודית               סיון בת אסתר

 נועה בת מזל טוב              משה מנחם בן רחל
 דניאל בן שרה ואושרית בת שושנה

 נעמה בת יפה                     דגנית בת שושנה

 רפואה שלמה       
 יצחק בן עזרא     ברכה רחל  ןמאיר ישראל ב

 בריאות ואריכות ימים    -ימנה ניזרי בת סטה
 בריאות ואריכות ימים  -מרדכי ניזרי בן פרחה
 בת נעימה דליה אפרתמאיה בת עדי            

 שלו בן מזל פחימה              סימי בת סוליקה
 דינה בת מזל            אורן בן אסתר              

 ימים בריאות ואריכות  -אסתר פראדל בת חיה יהודית
     נעמי בת רחל       נעם יצחק בן רחל ברכה     
 אפרים בן שרה    שירה שילת בת אורלי        
 אסתר בת סוליקה   לביא ישראל בן תמר חיה

 מוריה בת רחל ברכה              נחום בן כיריה
 אורה טובה בת      יהודה אריה בן רחל ברכה

  רחל בת זוהרההצלחה ורפואה   -יפה בת שרה
מישא אסתר בת זהרה          שאול בן סילביה     

 בנימין בן יקוט               עינת בת רחל ברכה 
רפאל משה בן רחל                 יצחק בן פנינה     
רחל ברכה בת פדילה דליה      יצחק בן רבקה     

 רונית בת סבריה                    קסנש בת דגטו
 יצחק בן חנון                 רפאל אבידן בן תקווה

 זהבה בת שושנה רייזל        
 

 עילוי נשמת אסתר רבקה בת מרים ע"הל
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 והאם מותר לישון ביום טוב של ראש השנה?השנה -נוהגים בראשאלו הנהגות 

 
 רבנות מקומית מבשרת ציון: מפי ר' אליהו חיים פנחסי,סיכום ההלכה  להלן

 

אכילת דברים מתוקים כדבש לסימן  :ראש השנה פותח את השנה החדשה, נוהגים לעשות סימנים גם באכילה, כגוןוהיות 
שרגיל  ,לאכול מאכלים חריפים או חמוצים. אך אדםמטוב, שתהיה כל השנה טובה ומתוקה. יש נמנעים משום כך 

 ואין איסור בדבר.  ,פל לחיכו, מותר לו לאוכלםתואחרת המאכל  ,באכילתם
 

לא יבכה ויהיה שרוי  ,וחלילה ,א אדם כעסן בביתוובפרט שהוא סימן לכל השנה. ולכן לא יה ,זה יום חגשהיות  ,יש לשמוח
שבו נכתב מה  ,הוא יום דיןשהיות  ,ליםיבעצב, אלא ישתדל לשמח במה שאפשר את אשתו ובני ביתו, וירבו באמירת תה

יהא מליץ יושר עליו ועל משפחתו ועל  ,עליו השלום ,יעלה בגורלו במשך השנה הבאה עלינו לטובה. וזכותו של דוד המלך
 ישראל אמן. כלל

 

 ,שספרי חיים וספרי מתים נפתחים. ואמרו בתלמוד ירושלמי ,נהגו שלא לישון בראש השנה, שאין זה נאה לישון ביום
. אך אינו צריך להשתדל לקום כבר בעלות השחר, ולאחר מכן יהיה עייף שמזלו ישן ,שהישן בראש השנה גורם לכך

  .עייף במשך היום ומרגיש הכרח לישון, מותר לישון אחר חצות היוםואם הוא במשך כל היום ולא יהא מרוכז בתפילה. 
  מוטב שיהא מזל ישן ממזל עייף]. ,[ובדרך מליצה אמרו

 

והעיקר  ,והיושב בטל ועוסק בשיחה בטלה, וכיוצא בזה, כישן דמי. אי לכך אדם, שיושב לפצח גרעינים או לקרוא עיתון
 .פרקים) 300(כמניין ' כפר'לים העולים למניין יספר תהַּפֲעָמיִם ש עניין לסיים אלו דברים בטלים. וי - שאינו הולך לישון

 
 
 
 
  
 

 מו משם אבן קטנה, ואתיבארץ הקודש, הביא ע ממסעו )א"זיע י'בן איש ח'ה(ל "יוסף חיים זצ בירהמקובל חכם ההגאון כשחזר 
שבת. על האבן היו חרוטות המילים  דורש בכל של בית הכנסת הגדול, בו היה אבן קבעו בקיר הקרוב לכניסה המרכזיתה
 ומנשקים את אצבעותיהם. לבית הכנסת, היו נוגעים בההאנשים, כאשר היו באים וכל . 'מארץ ישראל אבן'
 

קרקע הכניסה של בית הכנסת שלא  אותו זרה על פנישעפר מארצנו הקדושה,  מו גם שקים אחדים שליהביא ע 'יחבן איש 'ה
נעשה כמנהג העתיק  . כל זאתלדרוך על אדמת ארץ ישראל רח יזכההכב י שכל הנכנס לבית הכנסתכדמרוצפת,  יתהיה

 .(תהלים קב, טו) "ִּכי ָרצּו ֲעָבֶדי ֶאת ֲאָבנֶיָה וְֶאת ֲעָפָרּה יְחֹנֵנּו"המיוחס לפסוק 
 
 
 
 
 

שנה הבאה עלינו לטובה. מצב השנה, יום הדין, שבו יקבע אלו מאורעות נעבור ב-אנו נמצאים ימים ספורים לפני ראש
קיימא. וידוע, כי אחת הסגולות להיכתב לחיים טובים -משפחתינו, פרנסתנו, מי יתחתן ומי יזכה בזרע קודש ברשל הבריאות 

 וארוכים היא לדון את הזולת לכף זכות.
 

 ,שיש בו כדי ללמדנו, המעובד מתוך דברי הצדיק המגיד הרב אלימלך בידרמן שהביאם ב'באר הפרשה'להלן סיפור מופלא, 
כאשר מתבררים  ,תיםישלא קיימת דרך כזו, לע ,בהם נראה בעלילש ,עד כמה עלינו לדון כל אדם לכף זכות, ואף במקרים

ולא למהר לשפוט את הזולת, גם כאשר רואים אנו זאת  אלא ללמוד לקחלנו ואין  ,אנו עומדים פעורי פה ,הדברים לאשורם
  ר הנפלא הבא: , כפי שמסופר בסיפובעינינו

 

באיחור של  בחור אחדמגיע ק שלאחרונה מסר שיחת מוסר לתלמידיו, והנה "סיפר משגיח חשוב באחת הישיבות בארה
הישיבה'  משל היה הוא 'ראש ,כשכוס תה רותח בידו ,בהיכל הישיבהבאיטיות ופוסע למקומו  !דקות תמימות כחמש עשרה

מלהשיב לו מנה  ו בראשו, אבל בכוחות על אנושיים העמיד עצמו והתאפקבעצמו, המשגיח רצה על אתר להשיב לו כגמול
  .אחת אפיים

 

הרותחים ומניחה על עיניו...  כי הבחור מוציא את שקית התה מתוך המיםהמשגיח, , והנה רואה חלפו יותר מעשר דקותלא 
והוא נס כלל לשיחתו של המשגיח, כילה מה שהיה גורם לכל בחור אחר שלא –לקה בעיניו הלה שהבחור  ,אז הבין המשגיח

 עבור עיניו... כשהתה בידו ,לשתות בצמא את דברי המשגיח נכנס –בגודל חשקו כי עז 
 
 
 
 

 

ק ב'ֵחלֶ  -הַהָּׁשנָ  רֹאׁש –ׁשֹוֵאל ּוֵמִׁשיב ַּבֲהָלָכה   
 משה בן גורג'יה ז"ל לעילוי נשמת ותמוקדש הלכותה

ץָהָארֶ ת ְקֻדּׁשַ   

תְזכּוף ְלכַ ם ָהָאדָ ל ּכָ ן דָ ה ֱהוֵ   

 ְמנּויִיםְמנּויִים ַהְקָּדַׁשת ֶהָעלֹוןַהְקָּדַׁשת ֶהָעלֹון  ִלְׁשֵאלֹות ַּבֲהָלָכהִלְׁשֵאלֹות ַּבֲהָלָכה
ֵאִלָּיהּו ַחִּיים ֵאִלָּיהּו ַחִּיים   ָנא ִלְפנֹות ָלַרבָנא ִלְפנֹות ָלַרב

  63291446329144--052052  ל'ל'ְּבטֵ ְּבטֵ   ִּפְנָחִסיִּפְנָחִסי
 (הנייד באישור ועדה רוחנית)(הנייד באישור ועדה רוחנית)

  

  , , ִזּוּוג ָהגּוןִזּוּוג ָהגּון, , ְלַהְצָלָחהְלַהְצָלָחה, , ִלְרפּוָאה ְׁשֵלָמהִלְרפּוָאה ְׁשֵלָמה, , ּלּוי ִנְׁשַמתּלּוי ִנְׁשַמתְלעִ ְלעִ     ִנָּתן ְלַהְקִּדיׁש ֶאת ֶהָעלֹוןִנָּתן ְלַהְקִּדיׁש ֶאת ֶהָעלֹון
  77665522008844--005522  ""בטלבטלָנא ִלְפנֹות ְלִליאֹור ָנא ִלְפנֹות ְלִליאֹור   --""וכווכוֲחָזָרה ִּבְתׁשּוָבה ֲחָזָרה ִּבְתׁשּוָבה 

90769269076926ִמּקּוד ִמּקּוד . . ְמַבֶּׂשֶרת ִצּיֹוןְמַבֶּׂשֶרת ִצּיֹון  8337583375א ת.ד. א ת.ד. 2626ַהּבֶֹׂשם ַהּבֶֹׂשם , רח' , רח' ֲעבּור ִליאֹור ַעְצמֹוןֲעבּור ִליאֹור ַעְצמֹון: : ְּכתֶֹבת ַהַּמֲעֶרֶכתְּכתֶֹבת ַהַּמֲעֶרֶכת

  

  eemmaaiill--ּבַ ּבַ   ַלת ֶהָעלֹון ִחָּנםַלת ֶהָעלֹון ִחָּנםְלַקּבָ ְלַקּבָ 
:ְׁשַלח ֶאת ְּכתֹוְבֶת ֶאלְׁשַלח ֶאת ְּכתֹוְבֶת ֶאל,  ,  ִמיֵדי ָׁשבּועַ ִמיֵדי ָׁשבּועַ 
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נולד  -מְסְטֶרִליְסק" "השרףזצ"ל המכונה ויפט מְסְטֶרִליְסק אורי קלוגה האדמו"ר הרב 
של המגיד ממזריטש  ולעת זקנותו של אביו ולאחר הבטחת ביאנוב )1757(בשנת ה'תקי"ז 

ניכרו בו אותות כי לגדולות נועד והיה ילדותו לאמו, שתלד 'בן שיאיר את העולם'. עוד ב
, ביקש למלמד לשלם שכר לימודו בידהיה אביו לא מאחר שבוכה על גלות השכינה. 

בהמשך רבינו התאבק  ששכר מלמד לבנו, שיסכים לצרף גם את רבינו אליו. מעשיר אחד,
נודע ברוב ידיעותיו בתורה, חריף ובקי  13בעפר רגליהם של תלמידי חכמים. בהיותו כבן 

וכן  נחשב לגדול בתורה ולאחד מיודעי הח"ן 15והחל ללמוד את תורת הקבלה. ביותו כבן 
 והחל להרביץ תורה ברבים. בקי בגלגולי נשמות

 

ובכל יום  רוב חסידיו היו עניים. תפילותיו נאמרו בלהט ובסערת הנפש בנגלה ובנסתר.גאון 
היה נפרד מאנשי ביתו טרם תפילתו מאחר וגודל דבקותו בבורא העולם היה עצום ועד 

 לרגע מאיתו יתברך. לא הסיר מחשבתוהיה חשש שיפטר בזמן זה. ולכן כלות הנפש 
הם  .לאחר שנישא לראשונה עבר ללבוב כאשר אשתו מכרה ירקות ורבינו שקד על התורה

הלוי סג"ל שלמה  'ררבו האדמו"ר נרצח עם  )1792(בשנת ה'תקנ"ב חיו בדוחק עצום. 
חסידים רבים הצטרפו אליו. כאשר היו מספר עשירים כש בלבובשב לביתו מקרלין 

 .באומרו: 'טוב לחסות בה' מבטוח באדם' ְסְטֶרִליְסקלעבר ע לו הדבר, שהחזיקו ברבינו ונוד
עזרה  הכנסת כלה, פדיון שבויים,והוא תמך ב היו לשם דברשלו מעשי הצדקה והחסד 

 .ְסְטֶרִליְסקאדמו"ר בשימש כשנים  34-כ. עודו מנכסיהם לנזקקים, סיוע ליהודים שירדו
מימות אחיה השילוני לא היה ": בפטירתו ושר שלום מבעלזא אמר עליר' ק "הרהתלמידו 

שנים.  69-חי כ ).1826( ה'תקפ"וכ"ג אלול -. נפטר ב"שיכיר בנשמות ישראל כמוהו אדם
באמרו "אי אפשר אחרי אביו חודשים כארבעה נפטר שלמה  'ר. בנו, ְסְטֶרִליְסקציונו ב

 מקומו כאדמו"ר. אתמילא  מסטרטיןברנדויין הירש צבי ר' יהודה  .לחיות בלי אבא שכזה"
 

מרת , (זיווג ראשון)פריידא מרת  :נשותיו מרת רבקה. מו:יא .(שימש כעגלון) ר' פינחס ביו:א
האדמו"ר  :(מזיווג ראשון)ילדיו  קאפיל חסיד תלמיד הבעש"ט). 'בת ר -(זיווג שניבלומא 

 הק),המוב (רבון מקרליהלוי סג"ל ר' שלמה  מרבותיו: (נישאה לר' יצחק)., בתו ר' שלמה

 
 
 
 
 

                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 . מאניפולי משולם זושא, ר' מאוסטראה )יביי(יעקב יוסף , ר' כיזשר' מרדכי מנ, מליז'נסקוייסבלום  אלימלךר' 
ּדֹב  'ר, צבי הירש ֵמִריִמּנֹוב 'ר, ִמְּסְטֶרִטיןברנדויין הירש יהודה צבי ר'  ,(ַהַּׂשר ָׁשלֹום ִמֶּבעְלזְא) שלום רוקחר'  :תלמידיומ

, ר' ִמִּזיִדיְטׁשֹובאייכנשטיין אייזיק יצחק , ר' ר' בנימין זאב שינבלום ,ִמָּסאְמּבּוראייכנשטיין משה  'ר, ֵּבעִריׁש ֵמאֹוְלְסק
אהרן , ר' הרשל מרימינוב, ר' אליעזר זאב מבוטשעטש 'ר, זִיְסִקינְד ִמְסְטֵרימרדכי  'ר, )ד קֹולֹוְמיָיא"אב(גרשון ַאְׁשְּכנִַּזי 

י תלמידו "צא ע(הודברי תורתו וסיפורי מעשיו המופלאים  -ִאְמֵרי ָקדֹוׁש• מספריו:. זאב וולף מלבוב 'משה מבראד, ר
 ).ֶׁשנְְּבלּום ִמְלבֹוב ִּבנְיִָמין זְֵאב המובהק ר'

כ חייט עני ודר בכפר, באותו "ל בעל עגלה, ואח"ז כידוע היה אבי": שוןלה בזה עם אחתאשר כבר זרחה אורו של רבינו הקדוש סיפר פכ
גדולה, לא היה לו כלום  , היה אז בעניותה"אבינו עאברהם כשנולדתי והוצרך אבי להכניס אותי בבריתו של  כפר לא היו עשרה יהודים,

 ברית כמנהג הכפרים אז, מובן כי היהלמהעיר הסמוכה שיבואו אל הכפר  אנשים עשרהסעודת ברית, וגם לא יכל לשכור עבור להכין 
אולי יש עובר אורח  שבין הכפר לעיר הסמוכה לראות כבוא יום הברית הלך על הדרך .ולא ידע לשית עצות בנפשו ל זהד עובצער מא

 עשרה.  יןיחלפו השעות וכבר היה חצות היום ועוד לא היה מנ .לא ראה שום יהודי ן, אבלישיצטרף למני
 

עודנו עומד בבקשתו והוא  .ה הגדולה כדתולקיים המצו שיזמין לו יהודים אחדים בכדי שיוכל בורא עולם,התחיל אבי לבכות ולבקש מ
ת אליו, ומיד הכיר כי הנוסעים המה יהודים, וגם הנוסעים ראוהו שהוא עומד ובוכה, התקרבו אליו עגלה נוסעת ומתקרב רואה מרחוק
ופה בכפר אין  ברהם אבינו ע"הא להכניסו בבריתו של יהנה בן נולד לי והיום עלי" :השיב להם ."?מדוע אתה בוכה, יהודי" :יותר ושאלוהו

  ."ין, וגם אין לי כלום לצרכי סעודהימנ
 

ובכן  .נגןמש לרוב, בתוכנו יש גם רב וגם "יי תנו כל מיני מתיקה וגםיחתונה ויש אהנוסעים מואנחנו מחותנים  ,אל תדאג": רו לומיד אמ
אברהם אבינו, הרב היה  הסנדק היה" :. וסיים רבינו"ה, וגם נעשה סעודת ברית כיד המלך"של אאע בנך בבריתואת  כניססע אצלך ונינ

  ."ה"וד המלך ענגן היה דממשה רבינו. ה

נמוך  יותרלהתפלל את תפילת העמידה. היות והוא היה הוא נעמד . נכנס עם אביו לבית כנסת עשר שנים בןכהיה ילד שרבינו כ
בשעה הגיעו למחרת  ולא מצאו. חיפשו אותו בכל מקום . יצאו כולם, סגרו את בית הכנסת,בחוץ לשחקיו שהוא יצא אב , סברמהשולחן

 כי עדיין נמצא בתפילת העמידה!ראו אותו תפלל את תפילת השחרית, וכדי להבבוקר, שש 

 המקובל הרבק "להתפלל מנחה, עמד אצל העמוד בקרן מזרחית דרומית, ותלמידו הרהרבינו עם אחת בערב יום הקדוש, בעת שהלך פ
טבק, ולא היה לו, והיה לשאוף ך לו מסטרטין היה הולך בבית התפילה בהתלהבות ודבקות. באמצע הוצר ברנדויין (הראשון)יהודה צבי 

 לו מזה בלבול הדעת. ראה זאת חסיד אחד, הלך ומילא את קופסת הטבק שלו, והחיה את נפשו. 
 

, ונתן מטפחתו בעיניו, וראה אשר במקום שעמד שם השרף "היות שעשית לי טובה, בעד זה אראה לך דבר אחד" :יהודה צבי 'אמר לו ר
והחסיד התעלף מפחד ואימה, ולקח  וכל בית התפילה היה מלא נשמות אנשים נפטרים,עד לב השמים,  היה עמוד אשמְסְטֶרִליְסק 

 (אור עולם, תולדות רבני) יהודה צבי את המטפחת ממנו, ושוב לא ראה עוד. 'ק ר"הרה
 

זצ"ל מְסְטֶרִליְסקב אורי קלוגהויפט ָהרַ האדמו"ר  – ִאם ִראׁשֹוִנים ְּכַמְלָאִכים  
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דֶחסֶ ת ֲעִׂשּיַ   

טחון מלא יהיה לי ב ".תהיה חינם אין כסף!וההמתנה בצידה, 
 מאומה.מקיום מצווה זו  שלא אפסיד, ' יתברךבה

 

שיכול  ,לא חס על כספוהנהג  ואכן כפי שאמר כך עשה.
 , והסיע את האיש לביקורהיקר ועל זמנולהרוויח בזמן זה 

שהלה עד דקות ארוכות, המתין לו בהגיעו לשם,  .הרפואי
 בחזרה לבני ברק. אותו ולקחסיים 

 

לעצור. איש ם אדחזור, מאותת לו  והנה, בהיותו כבר בדרך
הנהג לרכב,  ה, ולכן העלהוותקו-זה היה צריך להגיע לפתח

תה שלאחר שיחזיר את הנוסע לבני ברק ימשיך יוהתוכנית הי
ילדיו שישבו מאחור, עוררו  חמשתהאיש ו ה.ותקו-לפתח איתו

שישב בסמוך  שעלה למוניתאותו אדם, ליבו של  את תשומת
 . ?"מי הם" ותו:, והוא שאל אלנהג

 

עני, וסיפר לו בלחש  שמדובר ביהודי ,ג אותת לו ברמזהנה
 את כל המעשה. האיש האזין לדברים, ולפתע פנה אל העני

הסתם -אם אין לך כסף למונית לתל אביב, מן"ואמר בקול רם: 
אפשרות כספית לקנות משלוח מנות, כדי לשלוח  גם אין בידך

 ."לחבריך וידידיך
 

תקוואי את ידו לכיסו,  הספיק להגיב, הושיט הפתח ועד שהלה
כסף זה ישמש ' לו. ומסרםבשטרות שקלים אלף שלף משם 

לא עוברת דקה, והאיש פונה  , אמר.'אותך למשלוחי מנות
הרי חג הפסח "אל האדם שישב בספסל האחורי, ואומר:  שוב

 ".כסף למצות ויין לא יהיה לך! מתקרב, ואני מניח שגם
מצרכי  שקלים עבוריים עוד אלפומושיט שוב ידו לכיסו ומוציא 

 מובן, שהלה הודה לו רבות על כך.החג. 
 

תקווה אל -ברק, פונה הנוסע מפתח-לאחר שהאיש ירד בבני
אביב -מה מחירה של הנסיעה לתל" :ושואל אותו הנהג,
גובה ממנו אם היה לו היית העני, וכמה אותו עבור ית שעש
שקלים. האיש מאתיים הנהג השיב שמדובר בכ ".כסף?
חליפתו, והוציא משם  ידו בפעם השלישית לכיס טהושי

זה שכרך עבור באומרו: " שקל נוספים, ומסרם לנהגאלפיים 
 , וירד מהרכב, בלא להזדהות."ה שעשיתוהמצו

 

ח שפגש "הנהג לתמספר , "הרווחתי בנסיעה זו תראה כמה"
כל כך גדולה, גם הייתי  והוגם זכיתי לעשות מצ"בבני ברק. 

 הגיעה התרומה לידי היהודי העני, שבאמצעותו ,השליח
 ובסופו של דבר גם אני עצמי הרווחתי על אותה נסיעה בכפל

אבל מי היה האיש שעלה למונית.  ,מושג אין לי כל. כפליים
אמר הנהג  אותי, היה זה אליהו הנביא",תשאל אם אתה 

 בתמימות יהודית טהורה.
 
 

 -אנו נמצאים ימים ספורים לפני יום הדין הגדול והנורא
ראש השנה. אין ספק, שכל אחד מאיתנו מנסה בכל כוחו 
להשיג עוד ועוד זכויות כדי שבעז"ה ייכתב וייחתם הוא 

 ומשפחתו לשנה טובה ומאושרת.
 

כאשר אדם עושה חסד עם זולתו, הרי הוא זוכה לכל 
המילה חסד, מורכבת משתי נראה שישועות. אם נתבונן ה

 מלים: חס ד'. דהיינו חס בורא העולם.
 

שכן היות שאותו האדם עושה חסד עם בנו של בורא 
עולם!, הרי שהקב"ה 'לא נשאר חייב'. ואותו האדם זוכה 

 גם בעולם הזה וגם בעולם הבא.
 

ן הגאו' אותו סיפר ברכי נפשיהמעובד מתוך ', רוסיפלהלן 
ובו ניתן ללמוד על עשיית  ,ר' יצחק זילברשטיין שליט"א

תלמיד חכם אחד  החסד וכיצד בורא העולם שילם על כך:
ג, "תשעה'במו אוזניו ביום הפורים  מה ששמע ,סיפר לנו

  .ברק בבנילמחייתי אני עובד כנהג מונית " :המעשה-מבעל
 

יתה יבעיצומו של יום הפורים, כשהאווירה ברחובות ה
 חמישההבחנתי באדם, ולצידו  בשמחה וצהלה, גדושה

עוצר כמה נהגי מוניות ה ילדים קטנים הנכרכים אחריו,
  מה, והם כנראה משיבים לו בשלילה. ושואל אותם דבר

 

כך עובר הוא מנהג אחד לרעהו, ואף אחד אינו מכניס אותו 
גשתי אליו ושאלתי יעל האיש, ונ רחמיי נכמרו למוניתו.

שיש לו  ,אני יכול לעזור לו. הוא סיפרבמה מדובר, והאם 
תור דחוף לרופא בתל אביב, והוא זקוק למונית שתסיענו 

במקום עד לסיום הביקור הרפואי, ואחר כך  לשם, ותמתין
 ברק.-בחזרה לבניצריך לקחת אותו 

 

שקלים,  ארבעיםבארנקי רק  ן שישוכיוהוא הוסיף ואמר: "
 במיוחד ביום אביב,-אף אחד אינו מוכן להסיע אותי לתל
ברק, וחבל לנהגים -כזה, שבו יש נסיעות רבות בתוך בני

עבור סכום  בפקקים בדרך לתל אביב להיתקע ולהשתרך
בשעה שיכולים הם להרוויח פי כמה וכמה פעוט שכזה, 

 ".ברק-בבניהפנימיות מהנסיעות 
 

ה הגדולה שנקלעה והמצו על 'אקפוץ'ברגע החלטתי, ש בו
העלולים להיות  קים גדוליםלידי, ולמרות החשש מפק

ברשותי מונית . וילדיו לתל אביב אסיע את האיש בדרכי,
כך שאוכל  בה ניתן להכניס כעשרה נוסעים!, שגדולה

 .לקחת את האיש ואת ילדיו
 

 ושוב,-הנסיעה הלוך" :לאישתי ואם לא די בכך, הודע
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  שבועהפרשת בפירושים מתוך שיעור קט ל
  21:45ב"ב יום חמישי בשעה  4בביהכנ"ס "דברי שיר" רח' זכריה 

  557ספר ון מגלי                                           שנת תשע"ח תבאכי ת פרש

 ְּפִרי ָּכל ֵמֵראִׁשית ְוָלַקְחָּת  ָהָאֶרץ... ֶאל ָתבוֹא ִּכי ְוָהָיה"
... ָּתִביא ֲאֶׁשר ָהֲאָדָמה   ב) - , אכו( "ַבֶּטֶנא ְוַׂשְמָּת  ֵמַאְרְצ

 :ָהֶרֶמז ֶּדֶר ַעל ֵאּלּו ְּפסּוִקים ּדֹוֵרׁש ַהָּקדֹוׁש" ַהַחִּיים אוֹר"הָ 
ֶקיה'  ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ֶאל ָּתבוֹא ִּכי ְוָהָיה  זֹוִהי  -  ְל ֹנֵתן ֱא
 ְּפִרי ָּכל ֶאת ְמִביִאים ּוְלָׁשם, ָהֶעְליֹון ָהעֹוָלם ֶאל ָהָאָדם ִּביַאת

 ָהעֹוָלם ִמן  -   ֵמַאְרְצ ָּתִביא ֲאֶׁשר, ַהִּמְצוֹות ֵאּלּו  -   ָהֲאָדָמה
  .ַהֶּזה

 ֵיׁש, ַהִּמְצוֹות ָּכל ֶאת. ִנְפָלא ֶרֶמז ָטמּון ָּכאן  -  ַבֶּטֶנא ְוַׂשְמָּת 
 ָּכל ֶאת ָהָאָדם ְיַקֵּים ִאם"ל. ֲחזַ  ְּדָרׁשֹות ִּפי ַעל ַרק ְלַקֵּים

א ֹזאת ַיֲעֶׂשה ַא, ַהִּמְצוֹות  ֶׁשִּׂשְכלוֹ  ְּכִפי ֶאָּלא"ל ֲחזַ  ֵּפרּוֵׁשי ְל
 הּוא  -  " ְוֵהם הּוא ִיָּׂשֵרף" ֲאַזי, ַעְצָמּה ַהּתֹוָרה ִמּתֹו ֵמִבין

  . ּוַמֲעָׂשיו
 ָּכל ֶאת ֶׁשּיֹוֵדעַ  ֶזה ֵּכן ְוַעל[ ַמֶּסְכּתֹות ִׁשִּׁשים ֶיְׁשָנן"ס ַּבּׁשַ , ְוִהֵּנה

 ְוָלֵכן], ְלִׁשִּׁשים ְּבִגיַמְטִרָּיא ַהָּׁשֶוה", ָּגאֹון" ִנְקָרא"ס ַהּׁשַ 
 ְּבִגיַמְטִרָּיא" ֶטֶנא", "ַבֶּטֶנא] ַהִּמְצוֹות ֶאת -  [ ְוַׂשְמָּת : "ֶנֱאַמר
  ...ִׁשִּׁשים

  .ַהִּמְצוֹות ֶאת ְלַקֵּים ֶאְפָׁשר ס"ַהּׁשַ  ֵּבאּור ִּפי ַעל ַרק ִּכי
  
  ּוִבְזֹרַע ְנטּוָיה ּוְבֹמָראַוּיוִֹצֵאנּו ה' ִמִּמְצַרִים ְּבָיד ֲחָזָקה "

  (כו, ח) "ָּגֹדל
ֶזה ִּגּלּוי  -ַּב"ַהָּגָדה ֶׁשל ֶּפַסח" אֹוְמִרים: "ּוְבמֹוָרא ָּגדֹול 

  ְׁשִכיָנה".
 ָהַרב ָולַ " (ַעל ַהַהָּגָדה ֶׁשל ֶּפַסח) ֵמִביא ַׂשְרֵפי ֹקֶדׁשֶפר "ּוַבּסֵ 

  ֶאת ַהַּמֲעֶׂשה ַהָּבא: 
ַהחוֶֹזה ָהָיה ַּתְלִמידֹו ֶׁשל ַהְּיהּוִדי ַהָּקדוֹׁש ִמְּפִׁשיְסָחא 

. הּוא ִנְפַטר ְּבִגיל ָצִעיר ְמֹאד, ְוָהְיָתה לֹו ַרק ֵׁשן ִמּלּוְּבִלין
  ַאַחת ְּבִפיו. 

הּוא ִסֵּפר ַּפַעם ְלר' ַיֲעֹקב ַאְרֵיה ֵמָראְזִלין, ֶׁשְּבֵליל ַהֵּסֶדר הּוא 
ה ִמּלּוְּבִלין. ַה"חֹוֶזה" ָיַׁשב ְמֻכֶּסה ְּבַטִּלית ַעל ָיַׁשב ֵאֶצל ַהחֹוזֶ 

ָהֹראׁש, ְוָאַמר ֶאת ַהַהָּגָדה ֶׁשל ֶּפַסח ְּכַדְרּכֹו, ְּבִחיל ּוְרָעָדה, 
ַמִים ַהְּגדֹוָלה ְּביֹוֵתר. ְּכֶׁשִהִּגיעּו ַלִּמִּלים ּׁשָ הַ ִעם ָּכל ִיְרַאת 

ָנה", ֵהִרים ַה"חֹוֶזה" ֶאת ֶזה ִּגּלּוי ְׁשִכי - "ּוְבמֹוָרא ָּגדֹול 
ַהַּטִּלית, ְוַהְּיהּוִדי ַהָּקדֹוׁש ָּכל ָּכ ִנְבַהל ִמַּמְרֵאה ֵעיָניו, ֶׁשֵּמֹרב 

  ִיְרָאה ָנְפלּו לֹו ָּכל ַהִּׁשַּנִים ֵמַהֶּפה, ְוִנְׁשֲאָרה ֵׁשן ַאַחת. 
ֵּׁשן ְוָאַמר ַהְּיהּוִדי ַהָּקדֹוׁש: "ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ָּכַעְסִּתי ַעל הַ 

א ָנְפָלה! ַאַחר ָּכ ֵהַבְנִּתי  ִהיא ִנְׁשֲאָרה  -ַהֹּזאת ֵאי ִהיא 
  ָסַלְחִּתי ָלּה"... ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה ֶאְפָׁשר ֶלֱאֹכל ַמָּצה,

  
  טז) ,כז( "ָאֵמן ָהָעם ָּכל ְוָאַמר ְוִאּמוֹ ָאִביו ַמְקֶלה ָארּור"

  "י)ִׁש ַר (י ִח ה ָאׁשֹון ְוִנְקלָ לְ  ,ְמַזְלֵזל -ַמְקֶלה ָאִביו 
ְוֵאין הּוא ", ָארּור"ְּכֵדי ְלִהָּקֵרא , ָאָדם ֶׁשְּיַזְלֵזל ְּבָאִביוי לֹו לָ ַּד 

  .ָזקּוק ְלַמֲעִׂשים ְּגרּוִעים ִמָּכ
י נֵ ֶׁשַּכֲאֶׁשר ְׁש , ַרֵּבנּו יוָֹנהְּבֵׁשם  "ם לוֵֹעזַיְלקּוט ֵמעַ "ּבְ מּוָבא 

ם הֵ  ֲהֵרי, ְוׂשֹוְנִאים ֶזה ֶאת ֶזה ,ִבים ֶזה ִעם ֶזהַאִחים ָר 

ּוְבַמֲעֶׂשה ֶזה עֹוְבִרים ֵהם , ַער ַלֲאִביֶהםצַ ה זֶ ּגֹוְרִמים ַעל ְיֵדי 
  ".ָארּור ַמְקֶלה ָאִביו ְוִאּמוֹ "ַעל 

ֶאָּלא ַאף , מּוִרים ַרק ַּכֲאֶׁשר הֹוֵריֶהם ַּבַחִּייםֵאין ַהְּדָבִרים אֲ 
ים ְמַהּוֹות ִזְלזּול נִ ְמִריבֹות ֵּבין ַהּבָ  .ת הֹוֵריֶהםר מוֹ ְלַאחַ 

  .ִּבְכבֹוָדם ֶׁשל ַההֹוִרים
ַּכֲאֶׁשר ִמְתעֹוְרִרים ִחּלּוֵקי ֵּדעֹות ָּכְלֶׁשֵהם , ר ֹזאתּכֹ זְ ָראּוי לִ 

ּוַמְחלֹוקֹות ַעל ֵאין ֵאּלּו ַרק ְמִריבֹות  - ה ּׁשָ י ְירֻ נֹוֵגַע ְלַכְסּפֵ ּבְ 
עֹוְבִרים ָּכל ַהּנֹוְגִעים , ֶאָּלא ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה, נֹוְׂשִאים ַּכְסִּפִּיים

  "!ָארּור ַמְקֶלה ָאִביו ְוִאּמוֹ "ר ַעל בָ ָּד ּבַ 
  
  , ו)כח( "ְּבֹבֶא ַאָּתה ָּברּו"

 ָאָדם ֶׁשל ְּבבֹואוֹ  ְוִיְׂשְמחּו ַהְּבִרּיֹות ֶׁשִּיְתָּבְרכּו זוֹ  ִּבְבָרָכה
 ֲאָרם ֶׁשל ַרָּבּה, ַזַצ"לי ּבִ ֶּת נְ עַ  ַאְבָרָהם ַרִּבי ִהְתָּבֵר ְלֵביָתם
 ּוִבְרִגיׁשּותוֹ , "ָלנּו ִסְּפרּו ֲאבוֵֹתינּו" ְּבֵסֶפר ֶׁשּמּוָבא ְּכִפי, צֹוָבא
 ִליהּוִדי ֲהָטָבה ְלֹצֶר זוֹ  ִּבְבָרָכה ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ִהְׂשִּכיל ִלּבוֹ  ְוטּוב
  . ְקִהָּלתוֹ  ֵמַאְנֵׁשי יֹום ְקֵׁשה
 ִעיר, ֶׁשל ִּבְרחֹוָבּה ַהָּיִמים ְּבַאַחד לוֹ  ִהֵּל ַּכֲאֶׁשר ֵאַרע ַהָּדָבר
  .ְּבֶבִכי ְמָמֵרר ְיהּוִדי ִלְקָראתוֹ  ְוִהֵּנה

  .ִּבְדָאָגה ּוְׁשָאלוֹ  ַאְבָרָהם ַרִּבי ִנְפָנה?", ְיהּוִדי ַרִּבי, ְּל ַמה"
 לוֹ  ָׂשח -" ְּבִמְסָחִרי ְוִהְפַסְדִּתי ּבֹו, ִלְסֹחר ָּגדֹול ְסכּוםי יִת וִ "לָ 

 ַחָּיב ָיָצאִתי ְוָכֵעת, ּתֹוָרה ְלִדין אֹוִתי ָּתַבע ַהַּמְלֶוה" - ַהְּיהּוִדי
  ?".ְלַׁשֵּלם ְמאּוָמה ְּבָיִדי ְוֵאין, ֶאֱעֶׂשה ָמה... ְּבִדיִני
 ִמֶּמּנּו ּוִבֵּקׁש, ַהַּמְלֶוה ֶׁשל ְּבֵזהּותוֹ  ִהְתַעְנֵין, אֹותוֹ  ֵּבֵר ָהַרב
  .ָׁשָעה ְּבאֹוָתּה ַהּיֹום ְלָמֳחַרת ֵאָליו ָלבֹוא

 ַרִּבי, ִמְּבנוֹ  ָהַרב ִּבֵּקׁש, ַהְּתִפָּלה ְלַאַחר ִמָּיד, ַהּיֹום ְלָמֳחַרת
  .ַהַּמְלֶוה ֶהָעִׁשיר ֶׁשל ְלֵביתוֹ  ְלַלּוֹותוֹ  "לַזצַ  ִיְצָחק

 ְיֵדי ַעל ְמלֶֻּוה, ִּבְלבּוׁשוֹ  ֶהָהדּור ָהַרב ֶאת ָעִׁשיר אֹותוֹ  ְּכֶׁשָרָאה
  .ְלִהְתַרְּגׁשּותוֹ  ֵקץ ָהָיה א ֵּביתוֹ  ְּבֶפַתח עֹוֵמד, ְּבנוֹ 

 ְוָכבֹוד ְזכּות ֵאיזוֹ ! ַהָּבִאים ְּברּוִכים! ִיָּכֵנס, ָהַרב ְּכבֹוד, ִיָּכֵנס"
  !".ִלי ִהיא

  .ָהַרב ִהְפִטיר"... ְזכּות ֵאיזוֹ ? ְזכּות"
  .ֶהָעִׁשיר ִהְתַלֵהב", ַוֲעצּוָמה ְּגדֹוָלה ְזכּות"
  .ָהַרב ִחֵּי", ַהּסֹוֲחִרים ּגְֻזמֹות ֶאת ֲאִני ַמִּכיר"
 ָעצּום ָּכבֹוד" -  ִלּבוֹ  ַעל ָידוֹ  ֶהָעִׁשיר ִהִּניחַ  -" ּוְבָתִמים ֶּבֱאֶמת"

  !".ִלי הּוא ְוַרב
ׁש, ֶזה ָּכבֹוד, ְל ָׁשֶוה הּוא ַּכָּמה"   ?".ְּגרּוׁש ֵמאֹות ְׁש
 ְּבֶאֶלף אֹותוֹ  ַמֲעִרי ֲאִני, "ֶהָעִׁשיר ָקָרא!" יֹוֵתר ַהְרֵּבה"

  !".ִּדיָנִרים
  .ָהַרב ִּפְקֵּפק?", ְּתַדֵּבר ּוְבָתִמים ֲהֶבֱאֶמת"
  !".ֶצֶדק ְּבֵהן, ַוַּדאי"
א. ֶהָעִני ְּפלֹוִני ֶׁשל ַהחֹוב ְׁשַטר ֶאת ָנא ָהֵבא, ָּכ ִאם"  יֹוֵדעַ  ֲה

  !".ֶאת חֹובוֹ  ְלַׁשֵּלם ְּבָידוֹ  ְוֵאין ָידוֹ  ֶׁשָּמָטה ַאָּתה
 ֵעיָניו ּוְלֶנֶגד, ַהְּׁשָטר ֶאת ְוֵהִביא ֶהָעִׁשיר ִמֵהר ַהְּדָבִרים ְלֵׁשַמע
, ָאַמר", ַעְכָׁשו. "ְּבֵחיקוֹ  ַהְּקָרִעים ֶאת ְוִהִּניחַ , ָהַרב ְקָרעוֹ 
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 ְמִחיר ֶאת ְוַנְצִּדיק, ַׁשֲחִרית ְלַפת ַהֻׁשְלָחן ֶאת ָנא ֲעֹר"
  !"...ַהִּבּקּור

 ֵהֵסּבּו ּוְבנוֹ  ָהַרב, ַהֶּמֶל ְּכַיד ֻׁשְלָחן ֶנֱעַר ְספּורֹות ַּדּקֹות ּתֹו
 ְוַרְעיֹונֹות ְמִאיִרים ּתֹוָרה ִּדְבֵרי ִהְׁשִמיעּו ּוְבַמֲהָלָכּה, ַלְּסֻעָּדה

 ַעל ָהַרב ֶׁשִהְמִטיר ּבֹותַר  ִלְבָרכֹות ְּבנֹוָסף, ַהֵּלב ֶאת ַהּמֹוְׁשִכים
א, ֶהָעִׁשיר ֶׁשל ֹראׁשוֹ    .ָאְׁשרוֹ  ֶאת ְלַהְסִּתיר ִהְצִליחַ  ֶׁש
 ֶאת ָנַתן, ָהַרב ִמֵהר. ֶהָעִני לוֹ  ִהְמִּתין ְּכָבר, ְלֵביתוֹ  ָהַרב ְּכֶׁשָּׁשב
  .ְמֻרָּבה ְּבַהְצָלָחה אֹותוֹ  ַּגם ּוֵבֵר ְּבָיָדיו ַהְּׁשָטר ִקְרֵעי

  
  , ט)כח( "ִּבְדָרָכיו ְוָהַלְכָּת … ָקדוֹׁש ְלַעם לוֹ' ה ְיִקיְמ"

: ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא אֹוָתנּו ַמְדִרי -  ַהֹּכל ַהּכֹוֶלֶלת - ַאַחת ַהְדָרָכה
 ֶׁשַּבָּׁשַמִים ָאִבי ֶׁשל ְּבַמֲעָׂשיו ִהְתּבֹוֵנן", ִּבְדָרָכיו ְוָהַלְכָּת "

, ְוַחּנּון ַרחּום ַאָּתה ַאף, ְוַחּנּון ַרחּום הּוא ַמה, ְּכמֹותוֹ  ַוֲעֵׂשה
  .ֲחָסִדים ּגֹוֵמל ַאָּתה ַאף, ֲחָסִדים ּגֹוֵמל הּוא ַמה
 ְּכָכל, ַּבּבֹוֵרא ְּדֵבקּוָתם ְּבַמֲעלֹות ָאָדם ְּבֵני ֶׁשָעלּו ְּכָכל, ְוָאֵכן

 ָהיּו ֻמְפָלִאים ָּכ -  ּוְבָתִמים ֶמתֶּבאֱ  ֵאָליו ֶׁשִהְתָקְרבּו
 ַּבֲהִליכֹות ְמַאֵּלף ֶּפֶרק רֹוֵאיֶהם ָּכל ָלְמדּו ּוִמָּכאן, ְּבִמּדֹוֵתיֶהם

  .ַחִּיים
  :ַהָּבא ַהַּמֲעֶׂשה ְלָכ ְּבֶהְקֵׁשר מּוָבא "ְצִבי ַנֲחַלת" ַּבֵּסֶפר
 ָמְרְּדַכי ֹמֶׁשה ַרִּבי, ֶחְברֹון ְיִׁשיַבת ֹראׁש ֶׁשל ִהְסַּתְּלקּותוֹ  יֹום

  .ָּגדֹול ּוְבֶעֶצב ְּבתּוָגה ָרוּוי יֹום ָהָיה ַזַצ"ל ֶאְּפְׁשֵטין
 ַרָּבם מֹות ֶאת ְמַבִּכים, ִמָּטתוֹ  ַאַחר ָהְלכּו ַּתְלִמיִדים ִרְבבֹות
 ְׁשמּוֵאל ַאְבָרָהם ַרִּבי ָהָיה ֲאָלִפים ֵמאֹוָתם ֶאָחד ַהַּנֲעָרץ.
  .ִמְּסַלּבוְֹדָקא ַהַּסָּבא ֶׁשל ְּבנוֹ , ַזַצ"ל ִפיְנֶקל

. ַהּנֹוְכִחי ַּבַּצַער ַרק ְּתפּוסֹות ָהיּו א ֶׁשּלוֹ  ַמְחְׁשבֹוָתיו
 ֶׁשל ֲחֻתָּנתוֹ  ְלֵהָעֵר ְצִריָכה, "ְלֵבינוֹ  ֵּבינוֹ  ִהְרֵהר", ַהַּלְיָלה"

  ?".ַלֲחֻתָּנה ַּיִּגיעַ  ִמי? ִּיְהֶיה ַמה... ְּפלֹוִני ָּבחּור
, ַהְיִׁשיָבה ֹראׁש ֶׁשל ַהָּפתּוחַ  ִקְברוֹ  ְלַיד, ְלַמֲעֶׂשה ּוִמַּמְחָׁשָבה

 ְּדָבָריו ּוְבִסּיּום, ֶהְסֵּפד ִפיְנֶקל ְׁשמּוֵאל ַאְבָרָהם ַרִּבי ָנָׂשא
  :ָאַמר

 ִּביִׁשיָבה ָלֶׁשֶבת ַהָּׁשַמְיָמה ָּכֵעת עֹוֶלה ַאָּתה, ַהָּקדֹוׁש ַרֵּבנּו"
ן' רוֹ בְ 'חֶ  ִּביִׁשיַבת, ַמָּטה ֶׁשל ִּביִׁשיָבה, ָּכאן אּוָלם, ַמְעָלה ֶׁשל

, ָּבחּור ַלֻחָּפה ַהּיֹום ְלִהָּכֵנס עֹוֵמד, ַהֹּקֶדׁש ִעיר ִּבירּוָׁשַלִים
  .ִׂשְמָחתוֹ  ֶאת ּוְלָהֵפר ִמְּכבֹודוֹ  ְלַמֵעט ִלְגֹרם ָלנּו ָחִליָלה, ְוִהֵּנה

 ְּבֶחְדָוה ַּבֲחֻתָּנה ְלִהְׁשַּתֵּתף ִהיא, ֵאפֹוא, ָהִראׁשֹוָנה ֵמחֹוָבֵתנּו
 -" ֲחָסִדים ִּבְגִמילּות ְּביֹוֵתר ַהְּגבֹוָהה ַהַּדְרָּגה זֹוִהי. ּוְבֵרעּות
 ַעְצְמ ֶׁשַאָּתה ַאף ַעל, ָהַאֵחר ִעם ִלְׂשֹמחַ " - ְּדָבָריו ֶאת ִסֵּים
  ּוְמֻדָּכא..." ָעצּוב

  
א ֶתֱאֹגר, ִּכי " א ִתְׁשֶּתה ְו ְּכָרִמים ִּתַּטע ְוָעָבְדָּת, ְוַיִין 
א ּתֹ  , ְוֶׁשֶמן  אְכֶלּנּו ַהֹּתָלַעת. ֵזיִתים ִיְהיּו ְל ְּבָכל ְּגבּוֶל

, ִּכי ִיַּׁשל ֵזיֶת   (כח, לט)  "ָתסּו
א ָאַמר ַהָּכתּוב  א ֵיׁש ְלָהִבין, ַמּדּוַע  , ְוַיִין  "ֲעָנִבים ִיְהיּו ְל

"ֵזיִתים ִיְהיּו ר , ְּכֵׁשם ֶׁשָאמַ ִּתְׁשֶּתה ִּכי ֹּתאְכֶלּנּו ַהּתוַֹלַעת"
" א ָתסּו ' ְוֶׁשֶמן  ? ַמּדּוַע ִהְקִּפיד ַהָּכתּוב לֹוַמר ַּדְוָקא: ְל ְוגוֹ

א ִּתְׁשֶּתה"   ?"ְּכָרִמים ִּתַּטע ְוָעָבְדָּת, ְוַיִין 

", ְלָבֵאר ֹזאת ַעל ִּפי ְּתׁשּוָבה ִלְׁשֵאָלה "ְקִהַּלת ִיְצָחקַתב הַ ּכָ 
"ֵזיִתים ִיְהיּו ַאֶחֶרת ַהִּמְתעֹוֶרֶרת ָּכאן: ִלְכאֹוָרה ַהִּמִּלים 

" הּוא ִעְנָין ֶׁשל ְּבָרָכה ּוְבׂשֹוָרה טֹוָבה, ְוָאנּו ַּבְּקָללֹות  ְל
"ֵזיִתים  ֲעסּוִקים ָּכאן? ֶאָּלא, ָצִרי לֹוַמר ֶׁשָאֵכן ַּגם ַּבִּמִּלים

" א ְּבָרָכה. ְוַהָּדָבר יּוַבן ַעל ִּפי ִּדְבֵרי  ִיְהיּו ְל ֵיׁש ְקָלָלה ְו
), ֶׁשֲאִכיַלת ֵזיִתים ע"ב ֲחַז"ל ַּבְּגָמָרא ְּבַמֶּסֶכת הֹוָריֹות (יג

 "ַטֲעָמא ִּדְקָרא"ֶפר ּסֵ ְמַׁשַּכַחת ִלּמּוד ֶׁשל ִׁשְבִעים ָׁשָנה (ּובַ 
" ָּכַתב: ֶרֶמז ַלָּדָבר: ָראֵׁשי ֵּתבֹות  ִיַּׁש"ל - "ִּכי ִיַּׁשל ֵזיֶת

"). ִאם ֵּכן ִנְמָצא ׁשֶ ּמּודוֹ לִ  ַּכחִיְׁש  , ֵאיָנּה "ֵזיִתים ִיְהיּו ְל
ְּבׂשֹוָרה טֹוָבה, ֶאָּלא ִעְנַין ֶׁשל ְקָלָלה, ִּכי, ָּכָאמּור, ָהאֹוְכָלם 

  ְמַׁשֵּכַח ַּתְלמּודֹו. 
ָרא, ֶׁשְּכֵׁשם ֶׁשַהַּזִית ְמַׁשֵּכַח ִלּמּוד ֶׁשל ָאְמָנם, ְמֹבָאר ָׁשם ַּבְּגמָ 

ִׁשְבִעים ָׁשָנה, ָּכ ֶׁשֶמן ַזִית ֵמִׁשיב ִלּמּוד ֶׁשל ִׁשְבִעים ָׁשָנה. ְוַעל 
א ָאַמר ַהָּכתּוב:  "ֲעָנִבים ִיְהיּו ִּפי ֶזה מּוָבן ַמּדּוַע ְּבִעְנַין ַהַּיִין 

"  עֹוְסִקים ַּבְּקָללֹות. ָלֵכן ָּכתּוב:, ֶׁשֲהֵרי זֹו ְּבָרָכה, ְוָאנּו ְל
א ֶתֱאֹגר" א ִתְׁשֶּתה ְו , ְּכלֹוַמר "ְּכָרִמים ִּתַּטע ְוָעַבְדָּת, ְוַיִין 

א ּתּוַכל ֶלֱאֹגר,  א ִיְהיּו ְל ֲעָנִבים, ְוַאף ַיִין,  ֶׁשֵמַהְּכָרִמים 
ֶמן, ָאַמר ". ֲאָבל ְלִעְנַין ׁשֶ "ִּכי ֹּתאְכֶלּנּו ַהֹּתָלַעתַמּדּוַע? 

"ַהָּכתּוב:  , ִמּׁשּום ֶׁשּזֹו ְקָלָלה, ֶׁשַעל ְיֵדי "ֵזיִתים ִיְהיּו ְל
ֲאִכיָלָתם ְמַׁשֵּכַח ִלּמּודֹו, ְוִאם ֹיאַמר: ֶאְׁשֶּתה ֶׁשֶמן ַזִית ְוָיׁשּוב 

א  ֵאַלי אֹותֹו ִלּמּוד ֶׁשָּׁשַכְחִּתי, ַעל ָּכ אֹוֵמר ַהָּכתּוב: "ְוֶׁשֶמן 
" א ִיְהֶיה ְּכַדאי ְל ֶלֱאֹצר ֶאת אֹוָתם ָתסּו ִּכי ִיַּׁשל ֵזיֶת , ְו

  ַהֵּזיִתים ְוַלֲעׂשֹות ֵמֶהם ֶׁשֶמן.
  

  ָּבתְזִמירוֹת ַׁש 
  ַׁשָּבתִמּתוֹ ַהֵּסֶפר "ָמתוֹק ָהאוֹר" ַעל 

  "ָׁשֶפר ְּבִאְמֵרי ְוַלֲעֹסק"
 ְימֹות ָּכל ְּבֶמֶׁש ְיהּוִדי, ְּבֹכַרח ָהִעִּתים, ַלֲעֹבד ֶנֱאָלץ ְלִעִּתים

 זוֹ  ּתֹוָרה. "ֵאין ִלּמּוד ֲעבּור ְּפנּויֹות ִעּתֹוָתיו ַהחֹול, ְוֵאין
 ַּבַעל ֲאִני "ֶׁשֲהֵרי - טֹוֵען הּוא -  לֹוֵמד" ֶׁשֵאיֶנִּני ַאְׁשָמִתי
  ְלַפְרְנָסם". בְוַחּיָ  ִמְׁשָּפָחה

ַהְּדָבִרים,  ִנְבָחִנים ַהַּׁשָּבת, ְוָאז יֹום ַעד - ִמְתַקֶּבֶלת ַטֲעָנתוֹ 
  : ָמְרֳּדָכי" "ְּגֻדַּלתהַ  ֶׁשּכֹוֵתב ְּכִפי
ְלַטֲעָנתֹו,  ָמקֹום ֵיׁש ָאז ּתֹוָרה ּבוֹ  לֹוֵמד ַהַּׁשָּבת יֹום "ִאם
  ַּבּתֹוָרה". קֹוֵרא הּוא עֹוֵבד, ֶׁשֵאינוֹ  ַהַּׁשָּבת ְּביֹום ַּדֲהֵרי

 ִמִּלּמּוד ְמַבְּטלוֹ  הּוא ַהַּׁשָּבת יֹום ֲאִפּלּו ֹזאת,"ִאם ַּמתְלעֻ 
 ַּדי א ּוְלַתֲענּוגֹוָתיו, ָאז ִלְצָרָכיו ַרק אֹותוֹ  ּתֹוָרה, ְועֹוֶׂשה

 ֶׁשֵאין ִנָּכר ַהחֹול, ְּדָבֶזה ְיֵמי ַׁשָּבת, ֶאָּלא... ַעל ְיֵמי ַעל ֶׁשֶּנֱעָנׁש
  ַהּתֹוָרה". ְּבִלּמּוד ָרצֹון לוֹ 

 ְמׂשֹוׂש "ָׁשַבת (ה, טו): ֵאיָכה ִמְּמִגַּלת סּוקַּבּפָ  ִנְרָמז ֶזה ָּדָבר
 ֶׁשּלֹו, ּוְלִׂשְמַחת ַלַּתֲענּוג ָהָאָדם ּדֹוֵאג ְּבַׁשָּבת ִאם - ִלֵּבנּו" 
ְמֹחֵלנּו"  ְלֵאֶבל "ֶנְהַּפ ּתֹוָרה, ָאז ָּבּה לֹוֵמד ִלּבֹו, ְוֵאינוֹ  ְמׂשֹוׂש

 ִׁשיםָהֳענָ  ּוְלַצַער, ְּבֶׁשל ְלֵאֶבל ֶנְהֶּפֶכת חֹול, ַהַּׁשָּבת ְלׁשֹון -
 ַהָּבא! ָּבעֹוָלם ָעָליו ָלבֹוא ֶׁשֲעִתיִדים
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  ""כי תבואכי תבוא""פרשת פרשת  
  ].ה, כו ["...בד אביואלקיך ארמי א' וענית ואמרת לפני ה"

,  יסובבוהו תלאות שונות שאינן דומות זו לזולדוחר האדם כל ימי לאש, התורה הקדושה באה לפקוח עיניים לפני האדם
אם יביט בעינא פקיחא על כל מאורעי ומקרי , אמנם האיש הנבון. ואין לך אדם שאין לו שעה דחוקה ושעה מרווחת

 .)מאור ושמש( ךיתבר'  כי הכל הוא לטובה מלפני הולבבו יבן ראה בעיניוי, הזמן המתהפכים עליו
 :ואמר חפת המופלאות משיחותיו באחת ל"זצ גנחובסקי אברהם רבי הגאון
 רבות נפשות בורא: ה"להקב ומודים מברכים אנו "!חסרונות" על אלא ,"מעלות" על תהיה לא השיחה הפעם

 . לנו שחסר מה לכל ההשלמה יתברך את' ה שברא על שזו הודאה - וביארו הפוסקים ,"וחסרונן"
אנו נותנים  שפירש שבברכה זו ,)ט"קמ-'א, ת"שו(א "מצינו בדברי הרשב, ומענייןמחודש , ביאור אחר, אולם
                   , מושלמים לגמרי לברוא אותנו היה יכול ה"הקב הרי ...עם חסרונות אותנו שברא על הודאה ה"לקב
                    ,מודים כך אנו  ועל, וללא כל מיני חסרונות שונים שיש לכל אדם,לאכול לשתות ולישון נצטרך שלא באופן
 ."וחסרונן" , בורא נפשות רבות- חסרים שאנו באופן אותנו בריאתו ורתצ על

             ה "שברכה זו שונה מכל שאר הברכות בהן אנו מודים על הנאות חיוביות שנתן לנו הקב, א"וביאר שם הרשב
                   , ולעומת זאת בברכת נפשות אין מזכירים הנאה כלשהי, )'שהכל נהיה בדברו וכו, האדמה, בורא פרי העץ(

מברכים על שברא נפשות רבות שהן , אלא אדרבה, אומרים בורא מינים הרבה למלאות חסרון הנפשותשכן אין 
                   , "ולא כלום.) "ז"ל(ובזה ביאר מדוע ברכה זו מכונה בגמרא בברכות ... חסרות וצריכות לכל מה שברא

נבראנו חסרים אלא ההודאה היא על עצם זה ש, כי בברכת בורא נפשות אין מזכירים שום הודאה על דבר ממשי
  !ולא מושלמים

  !?ה על החסרונות שברא בנו" וכי תיקנו לנו ברכת הודאה לקב- ויש להבין 
  : מעשה שהיה, סיפור הבה ונספר, את הדברים כדי להמחיש

האיש פנה פעם אחר פעם אל מפעלים משרדים  .פרנסה מקור אחר וחיפש ,לארצות הברית הגיע שואה פליט יהודי
  .בשל העובדה שלא ידע כלל לדבר אנגלית, כל פעם נענה בסירוב מיידיאך ב, וחנויות

 -חשב האיש בליבו ". לבית הכנסת דרוש שמש: "ונתקל במודעה, עבר בסמוך לבית כנסת גדול, באחד הימים
  .הישועה תבוא מכאן ואולי ,כמועמד עצמי את אלך ואציע, מתאים לי להיות שמש

גם לאחר שהודיעו לו . על דרישותיהם וענה, בעיניהם חן הוא מצא ,הכנסת בית חברי הועד של עם לו שהיה בראיון
 . האיש הסכים והבטיח לדאוג לשמירת הניקיון במקום, שהעבודה מחייבת לנקות ולשטוף מידי יום את בית הכנסת

  ". ?אתה דובר אנגלית, תגיד: "הם שאלוהו ,ביניהם החוזה לחתימת סמוך שממש ,אלא
  . בוטלה הודיעו לאיש בצער כי ההצעה ,בשלילה משנענו

: האנשים נימקו בהתנצלות!". ?וכי מי שאינו יודע אנגלית אינו יכול לשטוף רצפות: "היהודי תמה למולם בתדהמה
, רחוקים מתורה אורחים באים ',אזכרות וכדו, בריתות, מצוות בר -נערכים אירועים רבים , בבית הכנסת כאן"

 בית שמש של ומחובתו ,וגם אינם יודעים לדבר בלשון הקודש, הכנסת ובית לההתפי את צורת שאינם מכירים
 בשפת ללא שליטה אתה בוודאי מבין שהדבר בלתי אפשרי ;ונעימה חמה להם אווירה לקבלם וליצור הכנסת
  ."אנגלית - המדינה
  .ומכר עמד .רחובות העיר של מפינותיה באחת ,רוכל עגלת והעמיד ,האיש הלך ,ברירה בלית

               , הוא שכר נער תמורת כסף... והחליט לפתוח סניף נוסף, הצליח לחסוך מעט כסף, כעבור מספר שבועות
 ,רוכלים עגלות רשת בבעלותו שעמדה עד ,ועוד עוד המשיך וכך .בעיר בפינה אחרת ,נוספת רוכל עגלת עם והעמידו
  .קריה ברחובות

 ...גדול מסחר בית עד שפתח ,לאה שליוותה אותוהאיש והצליח בעסקיו בסייעתא שמיא מופ גדל ,תוך זמן קצר
שעם עושרו האגדי הוא גם , יצויין( .בינלאומיות חברות עם ,עתק בעלי סכומי עסקאות התעשר וסגר הימים ברבות

  ).ותרומות למוסדות צדקה וחסד, תמיכה במוסדות תורה, פתיחת ישיבות; מקפיד לקיים מצוות רבות
 מיודענו מאנשי אותה חברה נדרש ,אחת העסקאות הגדולות עם בעלי אחת החברות המובילות בסיום ,והנה

  .חוזה העסקה על לחתום
  .בחוזה הכתוב את לו ויתרגם שיקרא, הפונה אנשי החברה לעיני וביקשו ,תחתיו שעמד ל"למנכ קרא ,כך לצורך

                   , אתה - תמהו בפניו -  היתכן" .עיניהם למראה משתוממים ומתפלאים ,פה הנוכחים עמדו פעורי
 !".?אנגלית לקרוא יודע לא בעל החברה המפורסמת

 ".וחסרונן"אומרים  שאנו להודאה נפלאה המחשה היא ,החדה תשובתו
 !"...רצפות שוטף היום הייתי ,אנגלית יודע הייתי אילו, ידידיי" :השיב וכך
 אחת מכירה להעמיד עגלת חייו מעגל את שסיבב הוא הוא ,הליקוי ,הקושי, החולשה ,דווקא החיסרון ,לנו הנה
 . ומבורך מסועף עסק לניהול עד ,אחת ועוד

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

 יה'ורג'עובדיה יוסף בן ג' ר רבנו הגאוןונ מורנו "לע

 ל"ז בן שרה מוריס מורטזה נ"לע

 .ו"טומי רפאל בן אנה הי, ו"ה הי יקוט רבקה בת רחמ,ו" בת דיאנה הימיכל אפרת חיה, ו" היאלדד בן יפה, ו"שלמה אחיה בן הלן הי, ו"מהרנגיז בת טאוס הילרפואת 



                 , האדם מצטער בגין מגרעותיו, מטבע הדברים; וכידוע אף אדם אינו מושלם, לכל אחד ישנם חסרונות שונים
. ועמים בוולהתהלך תמיד עם רגשי נחיתות הפ, להתחפר בהרגשת עגמת הנפש והאומללות שלו, ועלול לשקוע ביגונו

הרי שכך ברא אותו , שאם גם לאחר כל ההשתדלויות הוא לא הצליח להתגבר על חיסרון כלשהו, אך עליו לדעת
  "!וחסרונן"ועל כך אנו מודים ! ובוודאי זוהי טובתו הגמורה, הבורא יתברך

  !אמצעים לברכה והצלחה הם שגם מגרעות וחסרונות, הבה נחדד אצלנו את המסר
א היכן מצינו ברכה "שמסיבה נוספת אין לתמוה על הרשב, ל"א גנחובסקי זצ"הוסיף הגרבהזדמנות אחרת ועוד 

שהוא כל הזמן , יתברך נתן לאדם' כיון שבאמת זו מתנה גדולה שה, כזו שמברכים על היותנו חסרים ולא מושלמים
                   . וזה גורם לאדם שאינו שוכח את בוראו, צריך לרחמיו ולחסדיו של הבורא כדי להתקיים

                   ועל זה תיקנו לברך , כן החסרון הוא עצמו מתנה עצומה הואיל והוא גורם את התלות בבוראואם 
  .)ופריו מתוק( !בורא נפשות רבות וחסרונן

  ].יא, כו[ "בושמחת בכל הטוו"
שאם היו בני אדם מרגישים במתיקות , .)'ברכות ה(שהרי אין טוב אלא תורה , אל התורה' בכל הטוב'ירמוז במאמר 

                 , ולא יחשב בעיניהם מלא עולם כסף וזהב למאומה, להטים אחריההיו משתגעים ומת, ועריבות טוב התורה
 ).אור החיים! (כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם

האיש ביקש לפגוש . הגיע בוקר אחד פרופסור לכימיה מהטכניון, ל בחדרה"לישיבתו של הגאון הצדיק רבי יעקב גלינסקי זצ
  . וכח עמו על כמה נושאים חשובים בענייני דת ואמונהולהתו, את הרב גלינסקי
... ?ואערוך עמך ויכוח בעניינים סבוכים בתורת הכימיה, מה דעתך שאני יגיע לטכניון בחיפה: "י גלינסקי"שאל אותו הגר

שאין זה ומובן מאיליו , ולי אין שום מושג בתחום זה, ועוסק ומתמחה בחכמה זו שנים רבות, אתה הרי מרצה בכיר בכימיה
, הלוא הוא לא למד כלל תורה. הפרופסור הבין היטב למה מתכוון הרב". שייך שאבוא להתווכח עמך במה שלא למדתי כלל

  ...ואיך שייך שיערוך ויכוח בתחום שאין לו ידיעה ומושג בו, ואפילו משנה אחת אינו יודע
                      - ...". ואבקש שתשיב לי עליה, יאך שאלה אחת מאוד מציקה ל "- אמר הפרופסור -" אני מסכים לדבריך"
  .נענה הרב, "הבה ונשמע, בשמחה"
               ... וממש רחמנות עליהם, התבוננתי בבחורי הישיבה "- סיפר הפרופסור -" עמדתי כאן בפינת בית המדרש שעה ארוכה"

                 . ..ולא מפסיקים להתנדנד אפילו לרגע אחד, כל כך הרבה שעות, כל הבחורים כולם יושבים ולומדים בהתלהבות
                     , כראש הישיבה ,וכי כבודו, ואני עומד ותמה; ולא נחים כלל, קדימה ואחורה, מתנדנדים ומתנדנדים הלוך ושוב

  !..."?או שחלילה יקבל נקע או פריצת דיסק, אינך חושש שלמישהו ייתפס הגב! ?אינו דואג להם
ומולי ישב אדם אחד שאכל , תי ברכבתהתיישב "-  השיבו הרב גלינסקי -" בוא ואספר לך דבר מעניין שנתקלתי בו הבוקר"

, פתח את חפיסת הפיסטוקים, תוך כדי דיבור, לאחר שנגמרו הבוטנים. בלי עין הרע, לעס ולעס ללא הפסקה. בוטנים מצופים
וכשסיים הוציא , אחר כך המשיך ואכל פיצה ...מבלי לתת לפיו מנוחה אפילו לרגע אחד, והכניס לפיו פיסטוק ועוד פיסטוק

  ...כל הדרך הוא רק לעס ובלס... וקינח בחטיף, הפלאפלאת מנת 
הלסת טחנה  ,פיו לא נח ולו לרגע; אך בשעה וחצי שנסעתי ברכבת לא יכולתי להתיק עיני ממנו, הבאתי איתי ספר, שמע

, שקבכזה ח, בכזה תיאבון... התרוקנה ומיד שוב התמלאה, מערת הפה התרוקנה ונגדשה, עלתה וירדה, עלתה וירדה, וטחנה
                   ! ?ולא נגרם לו נקע, ולא נתפס, כל כך קשה' עובד' כיצד קורה שהפה - אולי תאמר לי כבוד הפרופסור  .ללא מנוחה

 לא היית מקבל עווית או התכווצות - למשך חצי שעה , בלי הפסקה, לפתוח ולסגור, אילו היו אומרים לך לפתוח ולסגור
  !?איך הוא עשה זאת! ?לא היה נתפס לך החיך, שרירים

                     , אזי היה מקבל נקע בלסת, או חצץ ונסורת, אילו היה אוכל בוץ;  זו לא קושיה כלל-י גלינסקי " המשיך הגר-אלא 
כי הפה לא חש  ,וממילא לא נגרם שום נזק לפיו, היא היתה כה עריבה לחיכו, אך הוא אכל מאכלים טעימים ונהנה מהאכילה

  .הוא מתענג מהאכילה, אדרבה, בשום קושי
תורה עבורנו -כל דבר !...? היודע אתה כמה הם נהנים מהלימוד-) להבדיל( גם הבחורים האלו -... ? מבין פרופסורעכשיו אתה
ולכן לא מרגישים בכך שום , מתוך שמחה ודביקות בתורה, אנו לומדים שעות על גבי שעות כשכל גופנו מתנענע, מתוק מדבש

  .)אחת שאלתי( !"אלא אדרבה תענוג ועריבות, מעמסה

  ].יג, כו ["ככל מצוותך אשר ציוויתני... נתתי ללוי ולגר"
בחרתי לעצמי מקום נוח . ום בבית הכנסת תמורת דמים מרובים רכשתי מק–'  סיפר יהודי ירא ה–לקראת ראש השנה 

                .המרא דאתראואת דרשותיו הנפלאות של , את השליח ציבור, ממנו אוכל לשמוע היטב את קולות השופר, ביותר
שלמיטב זכרוני זו הפעם , ולפתע אני מגלה שהתיישב במקומי אורח לא מוכר, הגעתי לתפילת שחרית בבית הכנסת, והנה
שמא האיש אינו יודע שיש כאן , וחשבתי בלבי ,דנתי אותו לכף זכות, ראשית כל. ונה שהוא מופיע בבית הכנסת שלנוהראש

  .מקומות מכורים
ואבקש בעדינות שיעבור לישב בספסלים , האם אפנה אליו בנימוס? ה רוצה שאתנהג עכשיו" כיצד הקב–אך התעוררתי בספק 

או שמא ראוי ; כי את המקום הזה רכשתי לעצמי, )ה בית הכנסת לצורך האורחיםשהוצבו בקצ, והפחות נוחים(המרוחקים 
ואת דרשת הרב , ואשמע פחות חזק את קול השופר, שמיעה-על אף שאני קצת כבד, ואלך לישב במפסל המרוחק, שאניח לו

  ?קודם התקיעות מן הסתם שכלל לא אשמע
יד חדש המצטרף או תלמ(, שאורח זר שמגיע למקומנו, מצינו בכמה מקורות :א"ר הגאון יצחק זילברשטיין שליט"מוהשיב 

" ואהבתם את הגר: "דבר זה נכלל במצוות התורה, מוטל עלינו לקיים בו הכנסת אורחים לבבית ולדאוג לצרכיו, )לכיתתנו
כי כל אחד מישראל ההולך מעירו אל עיר , דבר ידוע): "ערך גר(' כד הקמח'כפי שכותב רבנו בחיי בספרו ). ט"י', דברים י(

והסברת פנים חשובה לו מן . שקותו ולהסביר לו פניםהונצטווינו בו להאכילו ול. מלשון גרגר הנפרד מעקרו... אחרת יקרא גר
לרחם על האדם שהוא , )אהבת הגר- (ויש לנו ללמד מן המצווה היקרה הזאת "): א"מצווה תל(וכעין זה כתב החינוך ". הכל

  ". אים שהתורה תזהירנו לרחם על כל מי שצריך עזרכמו שאנו רו... בעיר שאינה ארץ מולדתו ומקום משפחת אבותיו
לכן עדיף שישאיר את . בעיצומו של יום הדין הקדוש' אהבת הגר'שלרוכש המקום הזדמנה מצווה עצומה של , נלמד מהדברים
מוע ולאחר התפילה יפנה למרא דאתרא ויבקש לש). באופן שגם משם יצא ידי חובה(והוא יתפלל במקום אחר , מקומו לאורח

  .)אחת שאלתי(מפיו את עיקרי הדברים בדרשתו 
  ,ל"ז פארי בת מונירה מרת נ"לע ,ל"זבת כורשיד חזני  מרת מונירה נ"לע ,ל"ז נוריאל חזני בן מרים ויעקב'  ר:זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות

  ,ל"ז ניסן בן ננה נ"לע ,ל"ז שמואל בן חתון נ"לע ,ל"ז אליהו בן שלום נ"לע, ל"ז קודסיה בת כשוור נ"לע, ל"ז מרת מנסורה בת כשוור נ"לע, ל"ז עזיזולה בן שרה' ר נ"לע
  ,ל"נ מנחם בן פאני ז" לע,ל"נ משה בן כורשיד ז"לע, ל" בן מרים זדודנ "לע, ל" זמנשה בן שמחהנ "לע, ל" זירון בן אסתרנ "לע, ל"נ יהודה בן מרים ז"לע, ל" זציפורה בת רחלנ "לע

 .נ כל נפטרי עם ישראל"ולע, ל" זיאנו בן מיסה'לוצנ "לע, ל" זיהודה בן מעתוקהנ "לע, ל"נ שמואל בן יוליאנה ז"לע, ל"נ יונה בן אסתר ז"לע, ל" זלדן בת פרוויןנ "לע, ל"נ לידיה בת רחל ז"לע

  otzarot.hparasha@gmail.com: שלחו בקשה ל, ל"לקבלת העלון בדוא. 03-5592523: למעוניינים בהפצת העלון
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הרב אפרים שרבני  – אם החבילה שלך כבידה זו לא החבילה הנכונה

 (מתוך 'מחנה אפרים')ט"א שלי
 

ִמְצֹוָתיו אמר דוד המלך בתהילים: ֵרי ִאיׁש ָיֵרא ֶאת ה' ּבְ ושאלו רבותינו,  -ָחֵפץ ְמֹאד" "ַאׁשְ
שיבח דוד כשאמר 'אשרי האיש'? עונים חז"ל,  כלפי מי מופנה הפסוק הזה? את מי

 אברהם אבינו, שהיה חפץ במצוות ולא עשה המצוות ב'אנגריא'.  פסוק זה מדבר על
אברהם  פירוש 'אנגריא'? 'אנגריא' זהו חוסר חשק, מעולם לא נראו המצוות על מה

אותך עושה מצוות היו  ך אברהם, שכשהיו רואיםכמעמסה! אמר דוד המלך, אשרי
 .רואים אדם קורן, היו רואים אדם מדושן עונג

 
מקיים מצוות  שאתה -"מלמד שלא יעשה אדם מצוות באנגריא" ומשם למדו חז"ל:

אתה חמוץ, אין לך פגיעה יותר  בבקשה שלא תיראה 'כבוי', שלא תהיה חמוץ, כי אם
 .חמוצות גדולה ממי שמשרת את המלך בפנים

 
בעצבות על  , שהיה בצער על החורבן והיה שרויהתורה מספרת על הנביא נחמיה

דריווש המלך, הוא נכנס עם  התקופה הקשה שעובר עם ישראל. וכשנכנס לשרת את
לו המלך מדוע פניך רעים היום ואינך חולה,  פנים נפולות, ומיד אומר הפסוק: "ויאמר

יחס כזה, אם ככה נראים תווי הפנים שלך, בבקשה מגיע לי  לא -אין זה כי אם רוע לב"
פנים כאלו לא  תבוא ואל תמזוג לי, תישאר בבית מישהו אחר ימזוג לי, כי עם אל

 .משרתים את המלך
 

 לעיר וביקש מהסבלים על סוחר יהלומים שהגיע המגיד מדובנא זצ"ל סיפר משל
נשף וביקש סכום גדול כשהגיע הסבל הוא הגיע מת .שייקחו את חבילות יהלומיו למלון

 ?".והטרחה. שאל הסוחר: "למה אתה דורש שכר כל כך גבוה על העבודה
 

מגיע תשלום גדול". אמר  : "כי על חבילה כה גדולה וכבידה בדרך כה ארוכההסביר הסבל
החבילה שלי, החבילה שלי לא כבידה, הבאת  לו הסוחר: "אם זה היה לך כבד זו לא

 ".בטעות חבילה אחרת
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 -ה', אם זה מעיק לך אומר הקב"ה ליהודי, אם אתה סובל בעבודת אומר המגיד מדובנא,

כי החבילה שלי לא מעייפת, היא לא  ,זה לא זה, אתה טועה בחבילה, זו לא התורה שלי
מאוד קל עליך, היא לא אמורה להכביד עליך, זה משהו  כבידה, היא לא אמורה להעיק

 .ונוח
 

למשה, תכתוב להם על מה  אמר הקב"ה על זה היה מצטער הקב"ה ביותר בפרשת כי תבוא.
ר ַחת ֲאׁשֶ ְמָחה ּוְבטּוב  אני כועס, ממה אני הכי פגוע: "ּתַ ֹשִ לֹא ָעַבְדּתָ ֶאת ה' אלוקיך ּבְ

ל ברירת מחדל, שאתם עושים רצוני בלית ברירה רק בגל נתתם לי להרגיש שאני -ֵלָבב"
 לי להרגיש שאני 'כבד עליכם'. אמא, לפי הפנים של הילד שלה, יכולה שחייב, נתתם

 .מרוצים ממני אני רואה על הפנים שלכם אם אתם -לדעת אם הוא מרוצה או לא
 

שמחת  -: "עיקר עבודת האדם לפני הקב"ה היא בשמחת הלב"כותב ר' צדוק מלובלין
 .ן, בלב שמח, זה הכל, אבל הכלהלב, לב שמח, לקיים את המצוות בשביעות רצו

 
"ובעת שיעשה  כותב רבינו הארחות צדיקים: אנחנו לא מבינים, כמה אנחנו מחוסרי הבנה.

המצוות, ישמח בלבו על שזכה להיות עבד למלך עליון, וידע שכל העושה מצוה 
אי אפשר להשוות  -בשמחה יש לו שכר אלף ידות יותר ממי שהמצוות עליו למשא"

ביניהם, זו מצווה עטופה בסמרטוטים וזו עטופה בסרטים. "ואז מצליח בכל דרכיו ולבו 
 .מיליםאיזה  -שמח ומתמלא אהבת הקב"ה"

 
שבחג סוכות במשך כל שבעת ימי החג לא היה עוזב  על הגאון מוילנא זצ"ל מספרים,

כמה הם אהבו אותך רבונו של  -הרב את ארבעת המינים, אלא היה מחזיק אותם בידו
מובא במדרש תנחומא: "אמר הקב"ה, אם אתם  עולם, כמה הם אהבו את המצוות שלך!

אתה תהיה כזה, אני אתן לך להמשיך להיות  -שמחים במצוות אני מוסיף לכם שמחה"
 .כזה, להמשיך לחייך, רק תביא לי תמונות שאתה מחייך בהם

 
שבמוצאי שבת היה כבר מכין נרות לשבת הבאה, איזה  על הרב שך זצ"ל מספרים,

כיסופים! איזה געגועים! בפסח, כמה ימים לפני ליל הסדר, הוא כבר היה פורס מפה 
לבנה עם הכוסית והגביעים והיה מחכה בקוצר רוח לליל הסדר. הנכד שלו סיפר, שאת 

מגיע חצי שעה נרות החנוכה הוא הכין שבועיים לפני חנוכה ולפני ההדלקה הוא היה 
קודם כשהוא חבוש במגבעת ובמלבוש עליון וכולו דרוך לקראת ההדלקה, והיה יושב 

 עם רמב"ם ביד, וכשהיה מגיע זמן ההדלקה היה קם בזינוק להדליק את הנרות. 
 

שפעם אחת הביאו לו 'פתיל צף', אמר להם: "אתם רוצים לקחת לי את  סיפר נכדו,
להראות מצוות, את התמונות האלו הקב"ה תולה  כך אמורים -התענוג של ההכנה שלי?"

 .בחג חנוכה ובפסח, שהילדים שלו מחבקים את המצוות שלו
 

הוא היה חושש שיתבעו אותו בשמים שאינו  החפץ חיים, כשהיה עושה חשבון נפש,
שמח מספיק ודבר זה יכריע אותו ח"ו לכף חובה. הוא היה אומר לעצמו: "איפה השמחה 

לא רואים שאתה האדם הכי מאושר?!". ושלא תחשבו שהוא לא  למה?", "של המצווה
היה נראה שמח, פעם אחת מצאו אותו בביתו בערב שבת אחרי מקווה רוקד סביב 

אמר לו החפץ חיים, שהוא  .שולחנו, אותו יהודי חשב שהוא שמח על שבת המתקרבת
ה הם ככ -שמח על שזכה לשלם לעגלון את שכרו וקיים מצוות 'ביומו תתן שכרו'

 .הרגישו
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ראו יום אחד מחלק סוכריות בישיבה ושמח מאוד. שאלו  את חכם בן ציון אבא שאול זצ"ל

ענה הרב: "מצאתי ארנק, וברחמי ה' יתברך זכיתי ?". אותו: "על מה הרב כל כך שמח היום
למצוא את הבעלים שלו ולהחזיר אבדה לבעליה וקיימתי מצות השבת אבידה, על זה אני 

  על מה הם היו מחלקים סוכריות. -מודה לקב"ה"
 

הוא , שבשנותיו האחרונות, אחר שלקה באירוע מוחי וחצי גופו השתתק ,ומספרים תלמידיו
באהבה גמורה ואם כבר דיבר, הוא דיבר על כך שניטלה ממנו הזכות  קיבל את היסורין

להמשיך למול את ילדי ישראל. פעם אחת שאלו תלמידו כשראהו שהוא כאוב: "מה היה 
 .שתתרפא היד" הוא אמר?". "הרב רוצה עכשיו

 
 לא מבינים מה זה יהודי עובד ה', מה זה לעמוד לפניו ולשרת אותו.  אנחנו לא מבינים,

"אשר בחר בנו מכל העמים ורצה בנו לעמוד לשרת לפניו ולדבר אליו  הפלא יועץ כותב: בעל
פנים אל פנים בכל עת, מה שלא ניתן למלאכי השרת, ומשתעשע בנו ויש לו נחת רוח גדול 

 ".במעשינו
 

הישועה' סיפר לרבני בית החולים  רופא בכיר בבית החולים 'מעייני -הלוואי שנדע מה היא מצווה
הוא סיפר שהוא טיפל בחולה שהיה חשש שמערכות  הוא התקרב לשמירת תורה ומצוות.איך 

גופו עומדים לפני קריסה, ולאחר שקיים מספר התייעצויות עם מספר מומחים, התברר לו, 
שאם יעבור הפציינט ניתוח מאוד מסובך ומורכב יהיה אפשר להאריך את ימיו בעוד חצי 

 ות על שולחן הניתוחים.שנה, אך מרבית הסיכויים שהוא ימ
 

הוא סיפר: "נועצתי עם החולה ועם בני משפחתו והצגתי לפניהם את המצב על כל היבטיו". 
"רק ר' משה פיינשטיין יכול "החלטה כזאת לא אוכל לקבל על עצמי" אמר לי החולה בשקט, 

  להכריע כאן".
 

"שמעתי את דבריו והצעתי לו להתלוות אליו לבית הרב, ולראשונה בחיי הייתה לי הזכות 
להתייעץ עם גדול בתורה". הצגתי לפני הרב את כל הנתונים ותגובתו לא תמוש מזיכרוני כל 

ימי, ר' משה פרץ בבכי, מששב אליו הדיבור, ביקש הרב שנמתין עוד יום להכריע בסוגיא. 
אמר לחולה שאפשר לגשת לניתוח, "כולנו נתפלל עליך ונעתיר  שבנו למחרת ור' משה

 ".למרומים שיוסיפו לך שנים רבות של בריאות איתנה
 

"במהלך  לא הצלחתי להסביר את ההבעה הספקנית שעלתה על פני ואז הוא פנה אלי והסביר:
יווצר דשים, יזכה ידידנו לענות 'אמן' על מספר רב של ברכות, מכל אמן ושה חיאותם ש

מלאך שימליץ יושר, מלאכים אלו ימליצו זכות בעדו בבית דין של מעלה ובזכותם יזכה 
  .לחיים טובים וארוכים"

 
ראיתי איך האמונה שלו זורמת בעורקים שלו, שהוא באמת הפנים בתוך תוכו מה היא 

 מעלת עניית אמן, זה נכנס לי למודע ולתת מודע מהו משקל של מצווה ומה כוחה ושעל פי
זה הכריע הרב בסוגיא קשה זו. אני חיכיתי לראות מה יהא עם החולה, כמובן שהחולה עבר 

 ".את הניתוח בשלום ועד היום הוא חי בריא ושלם
 

עם ישראל, עם קדוש, יהי רצון שנזכה באמת להיות יהודים שמחים במצוות, יהיה לנו הכל, 
 ,ו דברי המדרש: "אמר הקב"הכי את זה הוא מבקש, את זה הוא מחפש, ונזכה שיתקיים בנ

שבת שלום עם ישראל! אפרים . אם אתם שמחים במצוות אני מוסיף לכם שמחה". אכי"ר
 .שרבני
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בן פנינה, אפרת בת מזל, נועה בת יעל, קרן בת  עוז בן מרים, לירון בע"ה זיווג הגון:

 רחל.
 מוריה בת אורנה, מורן בת רותי, קורל בת סיגל.לזרע בר קיימא: 

 אירנה, מורן בת רותי, אלכסי בן, לשגיא בן מרים הצלחה ופרנסה בשפע:
 לירון בן פנינה, קורל בת סיגל.

 
ציפורה בת מורוור, ציפורה בת מרים, אורלי בת מלכה, אייל בן שרה,  לרפואה שלמה:

יחזקאל בן אידה, רבקה בת מסעודה, אלכס בן רימה, יצחק יעקב בן  שי בן רחל,
יוסי בן ציפורה, יוסף בן ציפורה, עזיזה בת שוליקה, שולה בת  יפה, אילן בן מסעודה,

 יזה.עז
 

בנימין בן סולי ז"ל, חביב בן סולי ז"ל, בתיה אהרון רפאל בן רבקה ז"ל,  לעילוי נשמת:
בת סולי ז"ל, גבריאל בן מורוור ז"ל, מיכאל בן מורוור ז"ל, רחמים בן מורוור ז"ל, 

 דבורה בת מרים ז"ל. ,יחזקאל בן יהודית ז"ל, דבורה בת טובה ז"ל, ישראל בן חנה ז"ל
יוסף מיכאלשוילי בן רפאל ז"ל, חנה בת שמחה ז"ל, דוד אמנו בן  ארז בן חיה ז"ל,

מזולה ז"ל, משה בן שושנה ז"ל, שרה רוסיקו מנשרוב בת תמרה ז"ל, ז'קלין לוי בת 
זהרה ואסתר ושמחה  מסעודה ז"ל, יוסף בעדאש בן נוארה ז"ל, ירושה בת רות ז"ל, 
 בולון הכהן ז"ל.ומכלוף בר חנינה למשפחת בן שבת ז"ל, אברהם בן חנה וז

 

 ('סיפורי צדיקים') לצמחים הכרת הטוב
 

שהיה ראש ישיבה  גוסטמןרבי ישראל זאב בירושלים חי יהודי צדיק וגאון מופלא ששמו 
מידי פעם הגיעו בני אדם לביתו  הגה"ק רבי חיים עוזר זיע"א.מפורסם ודיין בבית דינו של 

הם הרגישו כמובן אי נעימות, ואחד , וראוהו משקה את עצי וגידולי הגינה שבחצר ביתו
מהם הציע שתלמידי הישיבה הם שיעשו את המלאכה שאינה יאה לראש ישיבה, אך הרב 

הכרת הטוב". "טמן אמר להם בפסקנות שלא יתן לאף אחד לגזול ממנו את המצוה של גוס
 ?.כולם השתוממו מה הקשר בין הכרת הטוב לבין השקיית עצי הגינה

 
כידוע לכם הייתי תלמיד הגאון האדיר רבי חיים  והרב גוסטמן אמר להם אספר לכם סיפור:

והג לשוחח אתו ולהתפלפל עמו רבות עוזר זצ"ל עוד לפני מלחמת העולם השניה, הייתי נ
בדברי תורה, יום אחד טיילנו ביער אגב דברי תורה, ולפתע הצביע רבי חיים עוזר על שיח 

אתה רואה, מזה תזהר, לעולם אל תאכל מעלי השיח הזה משום שהם  ,מסוים ואמר לי
בוקר  רעילים. הבטתי בו בתדהמה, לא הייתי ידוע בתור אחד שנוהג לאכול שיחים לארוחת

או כל ארוחה אחרת, לא הבנתי מה הוא רוצה ממני, אבל ר' חיים עוזר המשיך לשיח אחר, 
את השיח הזה אתה יכול לאכול בשקט, אם זה לא ירוק כדאי לך לאכול, זכור את זה היטב. 

פעולה, איך אוכלים שיח?  הבנתי שר' חיים עוזר לא מדבר סתם, והתחלתי לשתף איתו
כיצד טוחנים אותם באצבעות עד דק, ומערבבים , מה עושים בעלים הוא הסביר לי, שאלתי

במים, הוא הסביר לי כיצד מחממים את העלים באש ובשמש, והסביר לי איזה חומרים יש 
בתוכם, נדהמתי מבקיאותו. גם למחרת יצאנו אל היער והוא הראה לי עשרות שיחים 

הו צמח רעיל ומהו בריא ומזין, פטריות וכו', והוא אף נתן לי סימנים מזהים מ, וצמחים
 אפשר לומר שעברתי קורס קצר לזיהוי הצומח בלי לדעת מדוע זה נחוץ. 

 
לברוח  ד'דשים לאחר מכן כבשו הגרמנים את העיירה, ואני הצלחתי בחסדי ושה חושל

ואז הבנתי לראשונה היטב מהו , כעבור יום אחד חשנו רעב איום, ליער עם מספר בחורים
הצורך שראה ר' חיים עוזר בשעתו ללמדנו תורת השיחים, התחלתי לבחון את העצים 

ובתוך כדי הליכה אמרתי לחברי את זה תקטפו, בזה אל תגעו, הם הביטו בי כמשוגע, אך 
לבסוף רקחתי לי מרקחת והגשתי להם לאכול, הם אכלו שבעו ואפילו הרגישו שנכנסו בהם 

ות חדשים. רק אז סיפרתי להם בזכות מי אני בקי בכל תורת הצמחים, מהצמחים האלה כוח
ניזונו כל ימי המלחמה, וב"ה עליתי לארץ ויש לי תלמידים כאלה חביבים, כל כך חביבים 

לבורא העולם ולצמחים שהצמיח שהצילו " שבודאי לא יגזלו ממני את מצות "הכרת הטוב
 .שקות צמחים זה הכרת הטוב ראויהאת חיי. האם אינכם חושבים שלה
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 באת אל הכהן... ואמרת אליו (כו', ג'))ו
 שאינך כפוי טובה... -ואמרת אליו: רש"י

בראש השנה וביום הכיפורים אנו מבקשים מהקב"ה 
שיפתח לנו את כל הדלתות 'שערי אורה, שערי ברכה, 

 שערי פרנסה טובה, שערי רפואה שלימה וכו'...
אני מוכן לפתוח לכם את  יוהקב"ה אומר לנו 'בני ובנותי

ל הדלתות, אבל אני מבקש מכם שתפתחו בשבילי רק כ
הודות לע דודה וכן תומר לע דדלת אחת... 'דלת' ר"ת 

מיד. שתדעו להכיר לי טובה ולא להיות כפויי טובה ת
 ובכלל זה לקיים את מצוותי ולא לעבור על רצוני.

 נפתח דלת אחת ונקבל אין סוף דלתות פתוחות.
***** 
 ב')-(כו', א'.. ושמת בטנא ולקחת מראשית כל פרי האדמה

 אדם שאין לו הכרת הטוב מכונה 'כפוי טובה'. מדוע?
שהוא כביכול 'כופה' כלי על הטובה שהוא קיבל  כיוון

 וכאילו מסתיר אותה ואומר 'מה בכלל עשית בשבילי'?
הובא ע"י הרב שלמה (הסביר הרב טובולסקי שליט"א לפי זה 

'ולקחת מראשית בהבאת הביכורים נאמר  לוונשטיין שליט"א)
שהיא קערה לא הפוכה ובה  ושמת בטנא'כל פרי האדמה 

 רואים היטב את כל הטובה שקיבלת מה' יתברך.
ולכן נאמר 'הגדתי היום' ואומר רש"י 'שאיני כפוי טובה' 
איני מכסה את הטובה ומסתיר אותה, אלא אני מראה  

 מתוק מדבש!   ני כולם.יאותה לע
***** 

 לגוי גדול... (כו', ה')וירד מצרימה ויהי שם 
הרב שאל את הילדים: 'מי יכול להביא ראיה מפסוק 

 בפרשת 'כי תבא' שסביבה רעה מקלקלת את האדם?'
תלמיד חמוד וחכם קם וענה לרב 'התשובה בפסוק הנ"ל 
'וירד מצרימה' ומיד נאמר 'ויהי שם לגוי גדול' כי ברגע 
שרק נדבקים למצרים ולחברה הרעה נעשים כמוהם 

 מתוק מדבש!לו יותר גרועים מהם.   ואפי
***** 

 כו', יא')לוקיך (-ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך ה' א
 מדוע נאמר ושמחת בכל הטוב?

 זיע"א:  מצאנז 'שפע חיים'הסביר נפלא בעל ה
'כל מה שה' עושה  (ברכות ס', ע"ב): מובא בגמרא א' הקדמה

רק הבעיה היא שהאדם לא רואה  'כל לטובה הוא עושהה
 את הרע שבא לידו.  רק כי הוא רואה ,ה לטובהשז

היה בעל רוח הקודש היה בוודאי רואה הוא ואולם אילו 
 שהכל זה טובה גדולה עבורו.

ה ייהודי שהכל (בבא בתרא כא', א) : מובא בגמרא הקדמה ב'
היה  בעבודתם, םהכוהנישוהה בבית המקדש ורואה את 

 מובאוכמו כן  .ליבו מתמלא באהבת תורה וביראת שמים
היו שואבים רוח  השואבהשבשמחת בית  (סוכה נה', א)

  אותה שמחה.זכה לנבואה מיונה הנביא ואף ש דהקו
 לפי האמור יוצא כי היהודי שהביא את הביכורים לבית

 

בס"ד

 188.336  –  כניסת השבת
 19.47 – יציאת השבת

  20.23 )זמניותדקות   72( רבנו תם
 (אופק חדרה)) 

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

 !!!!נא לא לעיין בגיליון בשעת התפילה

17.30-מנחה ב16.3

 

מזבח והודה המקדש, קרא את פרשת הביכורים לפני ה
זכה להגיע לבחינה של 'רוח  ילה' על חסדיו, בוודא

הקודש' וכעת ברור לו כי כל הצרות שהוא עבר בחייו 
 היו טובה גדולה עבורו וכעת הוא שמח ומודה עליהם. 

לוקיך' -אשר נתן לך ה' א בכל הטובלכן נאמר 'ושמחת 
 מתוק מדבש!כי כעת הוא מבין שהכל היה לטובה.    

***** 
לוקים... וה' האמירך -' האמרת היום להיות לך לאאת ה

 יט')-היום להיות לו לעם סגולה... ולתתך עליון (כו', יז
כתב השל"ה הקדוש: 'מי הוא זה ואי זה הוא הקורא 
שלושה פסוקים האלה שלא יתפעל בליבו להתעורר 

 להתדבק בו יתברך אשר חפץ בנו ובחר בנו...
  !!!לרקוד משמחהפשוט לקום ולקרוא ו

***** 
מזבח אבנים לא תניף  לוקיך-ובנית שם מזבח לה' א

 עליהם ברזל (כז' ה')
יש לכסות את הסכינים (שו"ע או"ח קפ', ה') 'נפסק להלכה 

 המונחים על השולחן בשעת ברכת המזון'.
ע"פ (יחי ראובן) בעל 'הרוקח' הסביר את הטעם לכך 

הפסוק הנ"ל האוסר הנפת ברזל על המזבח. והרי מובא 
בית המקדש קיים כי בזמן שאין (ברכות נה', א') בגמרא 

נחשב השולחן כמזבח כפרה לאדם. ולכן לא ראוי שיראו 
 מתוק מדבש! הסכינים עליו בשעת ברכת המזון. 

***** 
ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגוך כי תשמע בקול ה' 

 לוקיך (כח', ב')-א
להבנת הפסוק נקדים מהלך נפלא ששמעתי מהרב יונתן 

ים בראש השנה : מדוע מברכהקדמה א'דומב שליט"א: 
לשמוע קול שופר ולא 'לתקוע בשופר' או 'להריע 
 בשופר' שהרי הציווי בתרה הוא 'יום תרועה יהיה לכם'?

בארבעה פרקים העולם (ראש השנה א', ב') מובא במשנה 
בפסח על התבואה, בעצרת על פירות האילן,  :נידון

בראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון... 
 נידונים על המים' ת) (סוכוובחג 

 מדוע האדם נידון בראש השנה דווקא?
התשובה היא משום שהאדם הראשון נברא וחטא 
באותו היום, שהרי היום הראשון לבריאה היה בכה' 
באלול והאדם נברא ביום השישי לבריאה שהוא א' 

 תשרי. ובו ביום הוא חטא באכילה מעץ הדעת.
המזיק לחברו ב') (בבא קמא פה', : מובא בגמרא הקדמה ב'

משלם לו את דמי הנזק, כפי הערך הכספי של האיבר 
 ...'יד תחת יד שן תחת שן'שניזוק שנאמר 

מוסיפה הגמרא: 'חרשו משלם דמי כולו' דהיינו כאילו 
הזיק לו את כל הגוף. ויש לשאול למה? והלא העיניים 
חשובות יותר מהאזנים כי הרי סומא חשוב כמת וחירש 

 לא נחשב כמת? 
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  להצלחה בכל  –רפו"ש / דקל מלכה  –אמי גיטה בת מנטה   להצלחת:
   לרפואה שלימה והצלחה –יעקב ואורי ישראל /  הצלחה בחינוך הילדים –שי בן מאיה 

  לברכה והצלחה – מאור ואהרן בני שושנה

חודש אלול מהווה צומת דרכים שבו האדם בוחר וקובע 
את מסלול חייו לקראת השנה החדשה. אם יבחר 

ילוי במסלול הנכון להתקרב לד' יתברך ולעובדו, אזי מ
י', לדודי ודודי לני א' -ראשי התיבות של אלול יהיה 

 והוא יקבל סייעתא דשמיא מיוחדת של 'ודודי לי'! 
חוק יר ,אך אם חלילה יבחר במסלול של פריקת עול

 -מתורה ושמירת מצוות, מילוי ראשי התיבות שלו יהיה 
י', ואף תהיה לו עזרה מיוחדת ל עבירותהו עבירותלני א'

י שאמרו חז"ל: 'בדרך שאדם רוצה לילך בדרך הזו, כפ
 מוליכין אותו'.

בוחר את המסלול הנכון לחייו וזוכה האיש שאשרי 
 אושר מופלג השמור לצדיקים!ולרכוש חיי נצח 

  
 ובעניין זה סיפור שהוא משל נפלא::

בבית המשפט לתעבורה נפתח משפטו של בחור חביב 
 'ובכן' שאל השופט 'במה העניין' :מבית טוב

' אמר קמ"ש 160של  מופרזתור נסע במהירת 'הבח
זה היה בתוך 'ובע המשיך תוה נדהםהשופט  התובע.

 'ת.. ברחוב חד סטרי... ונגד כיוון התנועה...שכונה עירוני
רכב 'לפתע הגיח השופט נראה באי שקט והתובע המשיך 

מהירות העצומה הבחור לא יכול היה של הב ...ממולו
הרס אותה עד  ,חנותהוא סטה ימינה לתוך  ,לעצור

 ...'היסוד ורק בנס לא היו נפגעים בנפש
 קה של מספר רגעים...ישת

  .שואל השופט את הבחור ?מה בפיך'
להתייפח בבכי ואז הביע הבחור במקום לענות החל 

 חרטה עמוקה והבטיח שלא יעשה זאת שוב
מאוד רצה לחון הוא  ,הדמעות חלחלו לליבו של השופט

פנה לנאשם ושאל  הוא ,ראהתאת הבחור ולהסתפק בה
שתראה תמרור בפעם הבאה מה תעשה  ,ובכן יקירי'

 'אדום ופס לבן לרוחבו?
אני פשוט  טענה 'אדוני השופ לרגע ואזהבחור שתק 

 '...ואמשיך לנסועאבדוק שאין רכבים  ,אעצור
מכיר ולא כעת הוברר כי הבחור לא  השופט היה בהלם!
 ...לנועה כלמבין את חוקי הת

 פסק השופט והמשפט הסתיים מיידית' רישיוןשלילת '
 

אנו מתקרבים ליום הדין בו כולנו נעמוד  !אחים יקרים
, גם אנו למשפט ולמען האמת מצבנו כאותו בחור חביב

נגד מצוות התורה במהירות  -נסענו נגד התנועה 
גם אנו נעמוד  ,הרס רב במעשינוגם אנו גרמנו  ,מופרזת

פט הוא רחום וחנון ונתחרט על מעשינו וגם שם השו
 ורב חסד וחפץ להצדיק אותנו בדין

 ?תורההכל אם אנו לא מודעים לחוקי ה ליה יועמ ואולם
 ?אם איננו יודעים מה מותר ומה אסור

ה ביותר ליום הדין היא פשוט בטואין ספק כי הקבלה ה
 נלמד את המותר והאסור. להתחייב למלך כי אנו

הנשים ווסר בהלכה ובמעיתים לתורה  יקבעוגברים ה
 ...יגיעו לשיעורי נשים בהלכה ובטהרת הבית

 !נזכה להיחתם בספר חיים טוביםוכך 
 

 !שבת שלום ומבורך        !אמן ,כנוה' יז
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  הרב אהרון יהודה לייב שטיינמן זצ"ל "נ:לעדברי התורה 
 מסעודה בת מתנה ז"ל  

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

 

וזן נחשבת כאיבר ד האמתרץ רבי יצחק הוטנר: אצל עב
יכול לשמוע את  יותר מהעין, שהרי בלי עין העבד חשוב

, אבל אם ניטל ממנו כח השמיעה הוא לא בקשות אדונו
כל לשמוע את ההוראות של אדונו וממילא הוא חדל וי

 לתפקד כעבד. 
משלם דמי רשות האדם מזיק לעבד וגרם לו ח ולכן כאשר

 כולו כי הוא ביטל אותו מלהיות עבד.
נברא כדי לשמש עבד ה'. וכעבד האיבר  האדם: הקדמה ג'

(קידושין כב', ב') החשוב בעבודת ה' היא האוזן, לכן נאמר 

'אוזן ששמעה בהר סיני כי לי בני ישראל עבדים והלך 
 תירצע'. -וקנה אדון לעצמו 

'כי שמעת בקול אשתך'  היהחטא אדם הראשון ולכן 
 ה לאדון הכלבמקום לשעבד את השמיע

לתקן את בראש השנה עם ישראל נדרשים לפי האמור 
לשעבד את עצמם לקב"ה. ואיך חטא אדם הראשון ו

עושים זאת? ע"י שמיעת קול השופר ושעבוד השמיעה 
 .שזה היה חטאו של אדם הראשון לאדון הכל
 היא דווקא 'לשמוע קול שופר' ולכן הברכה

וזה שאומר הפסוק הנ"ל 'ובאו עליך כל הברכות האלה 
 מתוק מדבש! לוקיך.-והשיגוך' מתי? כי תשמע בקול ה' א

 
 ובעניין שמיעה (לאישה) מילתא דבדיחותא

אישה שלחה את בעלה למכולת ואמרה לו 'משה, תביא 
בבקשה חלב ואם יש יוגורט תביא שש'. הוא חזר ובידו 
שש שקיות חלב. שאלה האישה 'משה, למה הבאת שש 

 שקיות חלב?' והוא ענה: 'כי היה יוגורט...'
***** 
 והיה אם לא תשמע... (כח', טו')

רבות רעות צדיק 'זה שאומר הכתוב  :מובא במדרש
 ..'ה'. יצילנוומכולם 

רימשלאן זיע"א: בכל פרשת פרבי מאיר מ הסביר נפלא
 .'רעות'ים כמניין המילה מיל 676ישנם  התוכחה

ואם נכפיל  פרשת התוכחה כו' פעמים.ב עשם ה' מופי
  .676 נקבל בדיוק 26פי ) 26של שם ה' ( ההגימטרייאת 

דהיינו הרבה  'רבות רעות צדיק'וזה שאומר המדרש 
 נאמרו ע"י משה רבנו הצדיק. 'רעות'קללות כמניין 

 יצילנו ה' שמופיע כו' פעמים.מכולם ו'
שומרים על קדושת שכל זמן שה' בקרבנו ואנו  ללמדנו

 מתוק מדבש!  יצולים מכל רע.המחנה אזי נהיה נ
 
  

תשמע... ובאו עליך כל הברכות האלה  והיה אם שמוע
  כח', א', ב', טו')( לוקך...-והשיגוך והיה אם לא תשמע בקול ה' א

(גיליון  סיפר הגאון רבי מרדכי בונם זילברברג שליט"א

: באחד מימי חודש אלול  ליוויתי את 'דרשו')'במה' הובא ב
  .לאחר תפילת שחרית בדרכו לביתומרן הרב שך זצוק"ל 

ראשי תיבות זה  'אלול'מי אמר ש': אותי הרב לפתע שאל
ני אראשי תיבות ' ' זהאלול'י'? אולי לדודי ודודי לני א'
 י'?... להים וים לני אי'? או 'לדיזינגוף ודיזינגוף ל

הוא ראשי  'אלול'זצוק"ל, בצחות לשונו: אלא, אמר מרן 
והאדם הוא זה שקובע  -תיבות של: 'אני ל... ו... לי' 

 ובוחר כיצד למלא את ראשי התיבות הללו.



              
    

כי תבא • 201  רעלון מספ• פנינים והארות בפרשת השבוע      

  (כו,א)והיה כי תבוא אל הארץ אשר ה' אלקיך נותן לך נחלה  
" אלא לשון והיהאמר רבינו "אביר יעקב" אבוחצירא זצ"ל: אין "

שמחה. והנה כיצד יכול האדם לשמוח בעולם הזה? הרי אם יש לו 
ה, רוצה הוא מאתיים. יש לו מאתיים, ירצה ארבע מאות. כל ימי מנ

מרבה נכסים מרבה דאגה, אינו שמח  –עני רעים, ואילו העשיר 
בחלקו ואינו בטוח בעשרו, כי גלגל סובב בעולם. נמצא, שאין לך 

", לשון והיהאדם מאושר! אך דרך אחת יש לאושר, אחת ויחידה: "
". אם תדע אלקיך נותן לך נחלה כי תבוא אל הארץ אשר ה'שמחה, "

 –שהכל בידי שמים, ואין אדם נוגע במה שמוכן לחבירו כמלוא נימה 
  אזי אין מקום לדאגה, ולא ליגון ואנחה, וממילא שורה השמחה!

  וברש"י: שאינך כפוי טובה. (כו, ג) ואמרת אליו הגדתי היום
ך בספר "יגדיל תורה" מובא: מעשה ביהודי שנושע מצרתו, וחשב אי

להשיב להקב"ה על טובתו ולעשות לו נחת רוח, כתשלום לנס 
להקים גמ"ח לטובת הרבים וכיוצא בזה.  שנעשה עמו. בתחילה חשב

כשהתלבט ולא ידע מה להחליט הוא בא אל רבו הרה"ק בעל 
ה"נתיבות שלום" מסלונים זי"ע ושטח לפניו את הרעיון, הצדדים 

: לו אתה שומע לי, אל החיוביים והשליליים. נענה לו הרבי בחיוך
תעשה דבר! ועם ההרגשה הזו שאתה חייב לרבש"ע תמשיך כל ימי 

כלשהי  טור עצמך בעשייהאל תפ חייך, תישאר חייב להקב"ה.
  מהחובה התמידית להכיר בכל עת בטובתו של הקב"ה!...

  (כו, ד) ולקח הכהן הטנא מידך
ם כי העשירים היו מביאי ובמשנה (ביכורים פ"ג מ"ח) שנינו

ביכוריהם בטסים של כסף וזהב והכהנים החזירום להם, אך העניים 
הביאו בסלי נצרים והכהנים נטלו את הסלים עם הפירות. ובגמרא 
(ב"ק צ"ב.) קראו על כך את הפיתגם: "בתר עניא אזלא עניותא", 
לאמר: העניות כרוכה בעיקבותיו של העני. מביא הוא ביכוריו בסל 

ו... ויש להבין: מדוע, באמת? הרי סל וגם הסל נלקח ממנ – עלוב
הנצרים הקלוע חשוב לעני לא פחות מחשוב טס הכסף לעשיר, 
ומדוע לא יוחזר לו?!". השיב הרבי מליסקא זצ"ל: הסכת ושמע. 
יושבת לה אשה עניה בביקתה דלה, ולפתע נכנס בעלה בשמחה: 

יתים "מזל טוב! שני עצי זית לנו, והנה הנצו ביכורים! הודו לה', גם ז
למאכל יהיו, גם מעט שמן למאור ולסיכה, ולטבול בו את הפת. 
ישתבח הבורא, אשרינו שיכולים אנו להודות לו בהבאת ביכורים!" 
אבל מיד הופכת השימחה לתוגה: במה יביאו את הביכורים, ואין 
להם כלי שלם! מיד אומרת האישה: "בעלי, אל תדאג! רד לנחל 

סל נצרים נאה!" יושבת היא  וקטוף שרביטי ערבה, ואני אקלע
וקולעת את הסל ופיה מלא שיר ושבחה לבורא עולם. מניח בו הבעל 
את קומץ הזיתים ומעטר את הסל במעט פירות כאשר תמצא ידו, 
עולה ציון ברינה ובהתרגשות רבה מגיש את הסל למשרתי השם 

מחה במרום, איזו עת חדווה ושעת כמה גדולה הש –בבית מקדשו 
  ל מתקבל במאור פנים, הביכורים והסל כאחד. רצון! והכ

בהר מולו יושב עשיר באחוזתו רחבת הידיים, מעיין בתסבוכת 
חשבונות המשק. לפתע נכנס הסוכן: "העצים מלבלבים, הניבו 
בכורים! יש להעלותם לירושלים!" "שוב?!" רוטן העשיר, "הרי 
   עכשיו הבאתי מעשר ותרומה, מעשר שני ומעשר בהמה! אין לזה

  

סוף... נו, מילא, אם מוכרחים אין מה לעשות. אבל, אתה יודע מה?! 
בפעם הקודמת שהבאתי ביכורים ראיתי את עמנואל מתהדר בטס של 

האפס הזה, הכלום הזה, חושב שהוא משהו, רוצה לנקר  –כסף 
עיניים! אני אעמיד אותו במקום, אראה לכולם מי הוא מי! תברר 

לירושלים, ותכין לי טס של זהב עם  בחשאי מתי הוא מתכונן לעלות
וכך, יחדיו, באים להיכל השם  כן גבוה! אם כבר, שיראו כולם!"... 

העני בקלת הנצרים והעשיר בטס הזהב הנוצץ. נוטל הכהן את 
ר. יהביכורים עם הסל, קודש להשם. נוטל גם את הביכורים של העש

יכירנו מצוה הוא, אין ברירה. אבל את הטס הוא מחזיר. מקומו לא 
  (מעיין השבוע)בבית המקדש, ואף לכהן אין חפץ בו"...  

  (כו, ה) ארמי אובד אבי וירד מצרימה
מה הקשר בין שני חלקי הפסוק, בין לבן הארמי לבין גלות מצרים? 
אמר הגאון רבי יעקב רקח זצ"ל מדמשק, בספרו "קולו של יעקב": 

אבינו בן  הן חז"ל אמרו, כי גלות מצרים נגרמה עקב העדפת יעקב
זקוניו, יוסף, שגרמה לקינאת האחים. הם מכרוהו, וההמשך ידוע. 
אבל לו לא החליף לבן הארמי את רחל בלאה, היה יעקב אבינו נושא 
את רחל לבדה, ויוסף היה בכור האחים, ולא היו מתקנאים בהעדפתו. 

  (שם)  "...וירד מצרימה", נתגלגל "ארמי עובד אבילפיכך, על ידי "

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

אחד מהדמויות ההוד שבירושלים עיר הקודש בדור הקודם, היה 
הרה"צ רבי אליהו רוט זצ"ל, מבני עליה ונקיי הדעת שבירושלים, 
תלמידו ומשמשו הנאמן של הרב הקדוש רבי שלמה'קע זוויהל'ער 

ה לאברך צעיר, שעמד זצוק"ל זי"ע. פעם עם שחר ניגש ר' אלי'
בפינת בית הכנסת עם הטלית המקופלת על כתפו, בהכנה דרבה 
להנחת טלית ותפילין ולהתפלל תפילת שחרית. הוא התקרב אליו 

: אברך יקר [יונגערמאן], יש לי הצעה טובה עבורך! שתוכל ושאלו
גם להרוויח בה מעט... עזוב נא היום את הטלית והתפילין, תוותר 

חד, ותמורת זאת אשלם לך חמישים דולר!. האברך עליהם ליום א
, מה אוזניו, ר' אלי'ה! קרא בהתרגשות נדהם, ולא האמין למשמע

קורה עמכם, וכיצד עלתה על דעתך, שלא אניח היום תפילין! אך ר' 
אלי'ה ממשיך בשלו: אתן לך מאה דולר, ואפילו חמש מאות ויותר, 

ותפילין שלך. ראה ובלבד שתסכים לוותר היום על הנחת הטלית 
האברך שאין דבריו ברורים ונחרצים דיים, הוא הרים אפוא את קולו 
וזעק: ר' אלי'ה! איני יודע מה רצונכם ממני היום, גם אם תניחו לי 

מיליונים רבים,  כאן ועכשיו על השולחן מיליון דולר! ואף הרבה
צדקי שלא אוותר על הנחת טלית ותפילין, ואין  מבטיח אני לך בהן

הדבר בא בחשבון כלל וכלל. כששמע זאת רבי אלי'ה פשטה נהרה 
על פניו, ואמר: עתה אסביר לך כוונתי ומה רציתי ממך. הנה מצהיר 
אתה בפה מלא שהנך מוכן בחפץ לב לוותר על שני מיליון דולר 
בשביל הנחת הטלית ותפילין! אם כן תמה אני מדוע אין רואים עליך 

והתפילין שמחה גדולה לכל הפחות  כשהנך ניגש כעת להניח הטלית
כאותה שמחה שהיית שמח לו הרווחת כעת כמה מיליון דולר! 

   סיים רבי אלי'ה את הלימוד מוסר המאלף. –אתמהה... 
  

  ?אך לא בבית הכנסת אילו ארבעה פסוקים רצופים מפרשתנו נקראים בחג,
 

 מאוצרות הפרשה 

  בפר"ש  חידה          



 אלול        
 אם שמעת תזוזז

רבותי! מתקרב יום הדין! מתחילים לבקש סליחות! זכורני שרבי חיים אהרן טורצ'ין זצ"ל רגיל היה לומר, כי סליחות לא אומרים, סליחות 
  ו רק מבקשים שיסלח.נקב"ה צריך לומר שהוא סולח, אבל אנחנו מצדמבקשים! ה

   לפני כמה ימים היתה לי התעוררות גדולה:
בית ספר. הביאו לי מונית שלקחה אותי עד המקום. הגענו לשער הכניסה, משם היתה עוד כברת דרך להגיע הזמינו אותי לדבר באיזשהו 

 –פעמים  –עד הכניסה לבית הספר עצמו. בשער הכניסה עמדו שני בחורים ודברו ביניהם. נהג המונית, שרצה להכנס, צפר להם, פעם 
בב אליו אחד הבחורים ואמר לו: "בסדר, בסדר, שמענו אותך"... בשלב הזה הנהג והם ממשיכים לדבר... הנהג צפר שוב, ואז הסתו שלש,

  קצת"... תזוז  –אם שמעת  איבד את סבלנותו. הוא הוציא את הראש מחוץ לחלון וצעק: "שוטה שכמוך!
פר צופר! לשם מה הוא ישבתי בתוך המונית וממש "נתפס לי הלב": געואלד! געואלד! כבר קרוב לחודש ימים אנחנו שומעים את השו

  צופר? כדי שנזוז קצת... שלא נעמוד באותו מקום... 
השופר צופר לעברנו: "עורו ישנים משנתכם ונרדמים הקיצו מתרדמתכם וחפשו במעשיכם וחזרו בתשובה! ואנחנו עונים לו: "בסדר, 

  .. נורא נוראות! "שוטה שכמותך! אם שמעת תזוז קצת"...בסדר, שמענו אותך".
אנחנו נמצאים כבר בשבוע האחרון שלפני יום הדין. מתחילים לבקש מהשם יתברך סליחות. חובתנו בשעה זו להתעורר! לפשפש  רבותי!

   (יחי ראובן, ימים נוראים)   במעשינו ולזוז קצת! לא להשאר, חלילה, לעמוד באותו המקום! לבל נהיה, חלילה, שוטים...

  

  
  פחות מהסכום שחויב בכרטיסמשך מזומן מכספומט בכרטיס של חבירו וקיבל                                

שלו כדי שיוכל למשוך כסף מחשבונו  ח מחבירו, וחבירו מסר לו את כרטיס האשראי"ש 1000הלואה של  מעשה שהיה באחד שביקש שאלה:
אל הבנק דבר נדיר מאד אולם עלול לקרות. פנה הלוה  - ח "ש 1000- חויב ב ח בלבד בזמן שהחשבון"ש 900אה. והנה בספירת הכסף נמצא כהלו

נתעורר ספק  ם כל דרך לברר האם טענתו צודקת ובלי הוכחה אינם יכולים לתת לו כסף. כעתאולם הם טענו שאין לה ₪ 100בתביעה שיוסיפו לו 
  .ח שזהו הסכום שקיבל הלוה בהלואה"ש 090 ח שזהו הסכום שנמשך מחשבונו של המלוה, או"ש 1000 -צריך הלוה להחזיר למלוה כמה 

נעשה לוה  החיוב של הלוה הוא שבשעה שהגיע כספו של הלוה לידיו בנידון דידן הטעות היא לרעת המלוה, ושורש הספק האם גדר תשובה:
שאין הכסף עובר  שמכיון שקיבל בפועל, ואסור לו לפרוע יותר משום איסור ריבית, או כ מעולם לא נתחייב יותר ממה"ונתחייב לפרוע, וא

אה שתגרם לו לשלם למלוה כל הוצ בגדר הלואה רגילה אלא שהלוה מתחייב בקבלת הכרטיס לידיו מידו של המלוה לידו של הלוה אין זה
ח חייב מדין שואל על "ש 100גמור, ועוד  ח הוא נחשב לוה"ש 900-על ה -כאן שני דינים י יש הלוה. [ואול י"מחמת החזקת הכרטיס ע

 א הסכימו שאי"מה זלמן אולמן, רבי יצחק כץ שליטקליין, רבי של הגאונים רבי מנדל שפרן, רבי יעקב מאיר שטרן, רבי משה שאול הכרטיס].
מ "והוסיף הגר לכן. ח, דבקבלת הכסף חל עליו שם לוה ולא קודם"ש 900אפשר לחייב את הלוה לשלם יותר ממה שקיבל בפועל דהיינו 

ייב הלוה לשלם לו החזקת הכרטיס ח הכרטיס שהוא מתחייב לשלם לו כל הפסד שייגרם לו מחמת שפרן דאם אמר לו להדיא בשעת מסירת
הלוה אינו מחמת  ל שהחיוב של"א צידד די"ואילו הגאון רבי שמאי גרוס שליט תנאי מפורש לא נתחייב בזה. ח אך בלא"ש 1000-את כל ה
ח אף אם לא "ש 1000לפרוע  ח נתחייב"ש 1000כיון שקיבל זכות שימוש של שקיבל בכרטיס, ומ ש בפועל אלא מחמת הזכות שימושהשימו

אינה מחייבת בתשלום תמורה.  א השיב על טענה זו ואמר שזכות שימוש"רבי נפתלי נוסבוים שליט ח. והגאון"ש 900קיבל בפועל אלא 
לא עשה כלל שימוש בכרטיס רק מפני  ח אף שעדיין"ש 1000ו שימוש יתחייב הלוה לשלם עשה בקודם ש ושאל: אטו אם נאבד הכרטיס

גאון רבי שמואל אליעזר וה ח."ש 900דהיינו  ח? ולכן אין לחייב את הלוה רק כפי הסכום שקיבל בפועל"ש 0100 שקיבל זכות שימוש של
באחריותו, לא גרע מערב שמתחייב במה  את הכרטיס לידיו ונתחייבח, וטעמו דמכיון שקיבל "ש 0100 א הורה שהלוה חייב"שטרן שליט

למלוה ומסר לו הכרטיס עם המספר הסודי ביד, ודאי יש  שהמלוה הוציא הוצאות על פיו, והכי נמי מכיון שהמלוה האמינו שאחר לוה מכיון
נוסבוים  נ"שלם לו. ולא דמי למה שטען הגרהשימוש שיעשה בכרטיס זה י התחייבות מצד הלוה שכל ההוצאות שיוצא המלוה על ידי בזה

  ח."ש 1000הוצאות של  אבל כאן השימוש שעשה הלוה הוא זה שגרם למלוה להוציא בכרטיס שנאבד, דשם לא עשה הלוה שימוש בכרטיס,
חייב  ח בלבד, הסכימו הפוסקים שהמושך"ש 1000- שהחשבון חוייב ב ח בזמן"ש 1100הפוכה ובמניית הכסף נמצא  ואם אירעה טעות

  (וישמע משה)  .וטעותם אסורה משום גזל ח לבנק מכיון שזה בנק של ישראל"ש 100-להחזיר את ה

  

                            
שקיות  גולדשטייןילדי משפחת  שתור הכינו שלכבוד 'שבת עליה לתורה' של אחיהם הבכ                    

שקיות וכל הילדים עשו את המלאכה באותו  27ממתקים, כדי להשליכן על החתן בבוא העת. כל ילד הכין 
דקות, כמה זמן ארך לכל  21- יחד ל שקיות הזדקקו כל הילדים 81אם כדי להכין קצב ובמשך זמן זהה.

  ילד למלא את המכסה שלו מהחל ועד כלה?
ה טמאה וטהורה בהמה זו כבהמ ו עשאו הכתוב שני גופין, קודש וחול. נמצאתהמוקדשין שפדוה המנהיג שור פסולי המוקדשין לוקה משום כלאים, שור פסולי: תשובה לחידה בפר"ש

  .או שהגיע עם קופת צדקה, או לחילופין עם אקדח והמוכר הבין שזה שוד :תשובה לחידה השבועית .)מכות כב.(המעורבים זה בזה. 
     נ"יאריאל זוין  שם הזוכה:  . לתושבי פ"ת בלבד3. כתובת מלאה. 2. בתשובות על שתי החידות 1תזכורת: הכניסה להגרלה מותנה                                          

  משפחות אלמה להולדת הבן הנכד   משפחת ביטון להולדת הבת          משפחת ויסברג להולדת הבת   :כז העירמר                                      
      הנין להולדת הבן הנכד רייזמן- ת רדליךומשפח         הנכד להולדת הבןגוז –ת לרנרומשפח    ציטרינבוים להולדת הבן הנכד–משפחות שנקולבסקי

  משפחת משיח לנשואי הבן           ב להולדת הבתמשפחת ישראלו          גליקמן להכנס הבן הנכד לעול תורה ומצוות–משפחות כהן 
 לעול תורה ומצוותהנכד ת קרביצקי להכנס הבן ומשפחלהכנס הבן הנכד הנין לעול תורה ומצוות                (גני הדר) בא גד–חות זיזעקמשפ

  טננבוים להכנס הבן הנכד לעול תורה ומצוות –משפחות גולדשטיין          להכנס הבן לעול תורה ומצוות (מרכז העיר) ווגל–מטה משפחות  : הדר גני
  משפחת לוינגר לנשואי הבן   ת הבן הנכדלהולדצוברי  –פי שרמשפחות     משפחת אסרף להולדת הבן   משפחת גולדברג להכנס הבן לעול תורה ומצוות   

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

 דה שבועיתחי      

 פינת ההלכה     

 מזל טוב         



  
 

                                                            

                                                          

         

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                           

  והנהגות, מוסר, השקפה מאמרי                              
 חום המון תלמידיו על מרעיף היה כי, מסופר זצ״ל שאול אבא ציון בן רבי על

 בעצה ומתקנם מדריכם וכך, טובה הרגשה להם ונותן אחד כל ומעודד, ואהבה
בלבד וזה, בחביבות אליהם פניו בהבעת להם היה די כי,תלמידיו מעידים. נכונה
 כשלאורך, רבם בלוית לטיול התלמידים נסעו ופעם. ומשמחם עיניהם את מאיר היה
שהרגישו עד, לבו מטוב להם והעניק אליהם ירד, נעימה הרגשה להם נתן הדרך כל
ודרבנם, ובחשק בשמחה תורה ללמוד להם שאפשר וזה, יתברך' ה אהבת מהי

 והרבה, התורה תלמוד ילדי את מאד אהב גם. שמים ויראת בתורה ולעלות לגדול
הראויה החיבה את להעניק יודעים שאינם ומורים הורים שיש חבל כי, כך על דיבר

 )המזרח האיר( נפשם את מבינים ואינם, הרכים לילדים
 

, למקום להסתגל והתקשה, חברון לישיבת שהגיע, אנגליה תושב בחור על מסופר
. ומדוכא עצוב חש הוא. השפה ידיעת חוסר בגללמביכות תקלות לו אירעו ואף

 שאלות כמה אותו שאל, זצ״ל חדש מאיר רבי המשגיחלו קרא, ימים כחודש לאחר
קשה בוודאי":לו ואמר, מכיסו מפתח הוציא, ואז,ו'וכ בישיבה מסתדר הוא איך כגון
בכל. אותו קח. שלי הבית של המפתח זה. הביתה מתגעגע אתה לפעמים ואולי, לך
, רגע באותו. שתחפוץ״ מה- ביסקוויט, תה כוס לקחת, להכנס תוכל, שתרצה עת

: שבידי במפתח בגאווה מחזיק, החוצה יצאתי. באחת קומתי הזדקפה, הבחור סיפר
 התחלתי מאז! המשגיח דירת של מפתח לי יש, חשוב בחור אני מעתה
 )מאיר רבי המשגיח( ולהצליח, להתקדם,ללמוד

 
ת"תל ארגון של מיסודו בכולל שיעור למסור פעם נסע ל"זצאברמסקי רבי יחזקאל

, לכאן בואי מטרת: לאברכים אמר השיעור בסיום. המרוחקות העיירות באחת ששכן
 באתי. שלי לחידושים זקוקים אתם אין. תורה חידושי להשמיע כדי היתה לא

 ומורה ח"ת הוא. בלימוד עמו להשתעשע המקומי לרב חלילה תיכנסו שלא לבקשכם
 יתכן בלימוד עמו תשוחחו אם, הישיבתי הלימוד בדרך רגיל אינו אבל הוראה
 דאתרא למרא שכן וכל יהודי לשום לגרום שאסור דבר, הדעת חלישות לו שתגרמו

  )ב"ח ביפיו מלך( !כאן
 
 

 לספר והחל חיים החפץ מרן לרבו בא אחת פעם כי, ד"הי וסרמן אלחנן רבי סיפר
בישיבה שם לומדים האם, חיים החפץ מרן שאלו. מסוימת ישיבה איזה במעלת לו

 המוסר לימוד בלא כי חיים החפץ מרן אמר, בשלילה אלחנן רבי וכשהשיב? מוסר
קען ווי: חיים החפץ דמרן בפומיה מרגלא היה. הפורח אבק אפילו שווה זה אין
מה? מוסר בלי יהודי להיות יכול איך –" מוסר קיין לערנענדיג ניט אאיד זיין מען
". תבלין תורה" להרגיש יכול מוסר טעם הטועם. הזה בלימוד להתחזק לנו יש מאד
נגשתי, דמעות זולגות ועיניו יושב אחד בחור ראיתי מוסר סדר אחרי אחת פעם

. בוכה הוא ולכן במשהו נתעורר רק, ו"ח צרה כאן שאין לי והשיב בשלומו לשאול
 לאיש נהפך והוא בכיה כדי עד האדם מתעורר המוסר לימוד י"ע פעמים: לו אמרתי
 )ב"ח מרדכי מאמר,ל"זצ שוואב מ"רמ(. אחר

  

 
היו אלול משנכנס :בסלבודקא האלול ימי של ההווי את מתארת תלמיד של רשימה
 פולטת הייתה לקובנא שהגיעה רכבת כל. בישיבה חדשות פנים ויום יום בכל נראות
 הדין יום של ההרגשה את בתוכם להעמיק כדי לכאן שבאו ואברכים בחורים עשרות

מנחה בין השנה ימות בכל מתקיים שהיה – המוסר לימוד.הנפש לחשבון ולהתכונן
 הימים ברוב. מעריב ולפני מנחה לפני – מועדים בשני ונתקיים עתה הוכפל, למעריב

 רבים לומדים לנתק קשה היה לפעמים, ומפרשיו בתלמוד ברובו הלימוד עיקר היה
 ובימים, המוסר לימוד שעת הגיעה כי שהכריזה, השולחן על הדפיקה י"ע מפלפולם

" תשובה שערי" "הלבבות חובת" "ישרים מסילת"ב בעיקר הלימוד עיקר נתרכז אלה
שהייתה, מוסר של רוח ספוגה הייתה בישיבה האווירה וכל, בהם כיוצא וספרים

 והעיון הקריאה. באלול נשתנה המוסר של טיבו גם...הגמרא דפי בין גם מפעפעת
ובדיקה פנימית להתבוננות הלב שערי לפתיחת אמצעי כעין רק שימשו בספר
, הגוף מן פורשת הנשמה הייתה כאילו שעה באותה. המוסר רעיונו לאור עצמית

 והמעשים היחסים חשבון, עולמה חשבון את ועושה קונה ועם עצמה עם מתייחדת
 (קדוש אלול).למקום אדם ובין לחבירו אדם שבין

 

 לקט פירושים על פרשת השבוע                
י ְוָהָיה  בשביל, ברא בראשית: בראשית רבה במדרש מובא..ָהָאֶרץ ֶאל ָתבֹוא ּכִ

 הזאת המצוה גדולה מה יפלא לכאורה, העולם נברא ראשית שנקראו ביכורים
 והארץ השמים ברא הקב״ה כישלהבין לומר ואפשר, העולם נברא לכן שעבורה

 עולם בורא שיש מבין כבר טיפש לא שהוא מי כי יתירה חוכמה לזה צריכים לא
 בדברים הוא  להבין לאדם שקשה מה אבל, מנהיג בלי לבירה אפשר אי שהרי

 זה כל את עשה ידו ועוצם כוחו כי ויחשוב יטעה שלא, אדם ידי על שנעשים
 להלל צריך ונשימה נשימה כל על כולם״ את מחיה אתה ״כי יאמין אלא

 הקב״ה עושה והכל  וכוח חיים לו משפיע הקב״ה ורגע רגע כל כי, להקב״ה
 עושה שאדם מה וכל, דברלהזיז אפשר אי הקב״ה ובלעדי מלבדו״ עוד ״אין
 ״כי התורה שאמרה כמו בזה שייכות שום לאדם ואין ה׳ כוח הוא הכל כי יבין
 בתותחים מלחמה בכלי יוצאים שבמלחמה מובן, אויביך״ על למלחמה תצא

 איש' ה כי" בידיך אלוקיך ה׳ ״ונתנו תאמין אתה אבל, וכדומה ובמרגמות
 של המצוה בלבנו משרישה באמונה הזה והיסוד, הקב״ה עושה הכל, מלחמה
 אח״כ אומר והוא המלאכות כל ועושה וקצר וזרע חרש האדם כי, ביכורים
 כוחו את מבטל הוא לי״ נתתי אשר האדמה פרי ראשית את הבאתי הנה ״ועתה
 )מוסר דרכי.('ה עושה הכל כי ומכיר לי״ נתת ״אשר ואומר ידו ועוצם

 
ם ְוָעַבְדתָּ  ָ ה ְוָהִייתָ : ָוָאֶבן ֵעץ ֲאֵחִרים ֱאלִֹהים ׁשּ ּמָ ל ְלׁשַ ִניָנה ְלָמׁשָ ֹכל ְוִלׁשְ ים ּבְ  ָהַעּמִ
ר ה ה׳ ְיַנֶהְגךָ  ֲאׁשֶ ּמָ  רבים ימים משך: מוולוז׳ין הגר״ח לפני אחד משומד התאונן:ׁשָ
 החלטתי שגמלה עד, בפרהסיא אותי ומכלימים לי לועגים הערלים שכני היו

 אהבוני לא עתה גם אך, בחברתם ולשתות לאכול והתחלתי, עמהם להתחבר
 אך, מחמתם השבת לחלל ואף, עמהם להתיידד הוספתי. בי לזלזל והמשיכו

 זה אין, חיים רבי השיבו.הצילני לא זה וגם, השתמדתי לסוף. הועיל ללא עדיין
 עץ אחרים אלהים שם ״ועבדת במקרא הנזכרת התוכחה בך שנתקיימה אלא
 למדך'. וגו״ העמים בכל ולשנינה למשל לשמה ״והיית המקרא לו וסמך, ואבן״
 אפילו שתסכין עד, עמהם ולהתחבר להם להתדמות שתבקש שככל, הכתוב
.  העמים בכל ולשנינה למשל אתה תהיה, ואבן עץ אלוהיהם את לעבוד

 )גבוה משולחן פנינים(
 

ר ִבְטְנךָ  ְפִרי ְוָאַכְלתָּ  ׂשַ ֶניךָ  ּבְ ר ּוְבֹנֶתיךָ  ּבָ  שביקר אדם על מסופר' :ה ְלךָ  ָנַתן ֲאׁשֶ
 דברי שבכל שכתב הזוהר לדברי בקשר אותו ושאל, מפורסם אדמו״ר אצל פעם

 בשר בטנך פרי ״ואכלת שלשקללה למשל יתכן כיצד, ברכה גם רמוזה התוכחה
 לו אמר?  מזו גדולה קללה לך אין והרי? ברכה בזה רמוז"  ובנותיך בניך

 לי יש אמנם: ראש ובכובד רפה בשפה האיש השיב? בנים לך יש: האדמו״ר
ולכן, שומריםאינםכשרותואפילו, ומצוותתורהשומריאינםלצעריאבל, בנים
 לבוא לעתיד - הרבי לו נענה - הזוהר כוונת זוהי. בביתם מלאכול אני נמנע
 מאכלים מיני ושאר בשר אצלם לאכול רשאי ותהיה, בתשובה יחזרו בניך

 בנותיכם ובשר ובניכם בשר ״ואכלתם שכתוב וזהו, לפניך שיגישו
 )יוסף לבוש(...תאכלו״

 
יעַ  לֹא ָהֵהם ּוַבּגֹוִים  על אומר סופר החתם בעל:   ַרְגֶלךָ  ְלַכף ָמנֹוחַ  ִיְהֶיה ְולֹא ַתְרּגִ
 מרוחק לאי לגלות אותו ושלח בו שמרד בנו על כעס מלך:משל הזה הפסוק
 בליבו הרגיש והמלך, ומוזנחת עזובה בבקתה שם חי המלך בן. הבירה מעיר
 משרתיו את המלך שלח פעם. הבן של סיבלו ועל ממנו בנו ריחוק על הצער את

 השליחים בהגיע,המרה בגלות הנמצא בנו עבור ומרווח נאות למבנה שידאגו
 פרץ, מרווחת דירה לו לבנות רוצים שהם,בואם מטרת על לו וכשהודיעו,הבן אל
 את לדרוש באים הם והרי,בוכההוא מדוע השליחים לשאלת. מר בבכי הבן

 היו מאד קשים אמנם, ובצער בדוחק מתגורר שהייתי זמן כל:הבן השיב,טובתו
 וישיבני אבי רחמי ויתעוררורב זמן יעבור שלא בעובדה התנחמתי אולם,החיים

 יהיה שמקומי שרצונו הוא סימן מרווחת דירה לי לבנות שבאים,כעת אבל. ביתו אל
 מסביר:הנמשל. מאבי אני מרוחק כאשר העולם תענוגי כל לי ינעמו ואיך,קבע בדרך כאן
 מנוח יהיה ולא:בגלות״ ישראל הימצאות על בתוכחה בפסוק נאמר" סופר חתם"ה בעל
 בזוהר ומובא, הנחלה ואל המנוחה אל מקום באף יגיעו לא בגלות ישראל ״,רגלך לכף

 ליהודים טוב כאשר, ברכה ישנה כאן ואף,ברכה גם רמוזה התוכחה דברי שבכל הקדוש
 הם עוד כל אבל בגלות להשאר עליהם יהיה ח״ו רב שזמן חשש קיים בגלות

 . הגאולה תבוא ובקרוב ארעית היא שהגלות גדולה תקווה יש,מנוח מוצאים לא
 

       

 אפשר לצלם ולהפיץ לזיכוי הרבים

          

 בס"ד

 אבכי ת פרשת
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                                    תורה של בדרכה ורעיונות ,מחשבה נצנוצי ,פתגמים                                                                               

 )בחיי רבינו( .המעשים תיקון בלתי לחכמה שלמות איןן
 ).החכמה מעיין( .בך שאין במה יחרפך גם בך שאין במה אותך המשבח

 סלנט) ישראל' (ר .עצמו את מכיר ואיננו שנה שבעים במשך עצמו עם גר האדם
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 לקבל כדי, מרופשיץ נפתלי רבי לפני בא עבירות וכמה בכמה שנכשל יהודי
 להתוודות בנפשו עוז מצא לא הבושה מפני אך. בתשובה לשוב דרך ממנו
 גבר כי, לבו את לפני גילה אשר, קרוב חבר לי יש! ״רבי:ואמר נענה. לפניו
 בוש אך, בתשובה לשוב מבקש הוא עתה. שונות בעבירות והכשילו יצרו עליו

 הרבי חייך' ״.במקומו״ אותי שלח ולכן, הרבי לפני להתוודות הוא ונכלם
 לבוא היה יכול הרי. אותך להטריח פלוני חברך ראה מה, בעיני ״תמוה:ואמר

 ״...אותו שלח שחברו, לי ולומר בעצמו
 

 לפי "אבודרהםה" כתב "ישראל שמע" מוסף בקדושת לומר תיקנו למה טעם
 בהבלעה ש״צ אומרה שיהיה תיקנו ק״ש לקרות שלא ישראל על שמד שגזרו

 כדי אמריו עונים והעם בשבת בין בחול בין שחרית תפילות בכל בעמידה
 התפילות בכל לאומרה בטלו השמד וכשנתבטל. בק׳׳ש חובתם ידי לצאת

. מוסף בתפלת ק״ש שאין מפני הא׳. דברים ב׳ מפני המוסף בתפלת וקבעוה
 .השמד ביטול על אלוקינו לשם ולהודות לדורות הנס שיתפרסם כדי והב׳

 
 

 כי, תורה של עמלה דתימ את לקנות התלמידים את לחנך מיוחד ערך יש
 בממדים תהיה תורתם רק ולא. תורה של בעצומה תהיה הוויתם כל אז

 דבר.תורה של בעמלה כליל יתעלמו המפריעים הגורמים גם, אחרים לגמרי
' ר: )ח הלכה, כתבי כל פרק( שבת במסכת הירושלמי מדברי רואים הננו נפלא
 ולא, ערב: שמו אשר במקום יוחנן' ר ישב שנים עשרה שמונה אמר עילא
 התורה שנאת גליל, גליל: אמר, הלכתיות שאלות שתי אלא לפניו באו
 טרוד שתהיה סופך: עדה הקרבן ופירש) ש"ע(: במסיקין לעשות סופך

, רוגזה אגב הנאמרים קללה כדברי לכאורה נראים הדברים –) ש"ע( בגזלנים
 כי מדמים ואנו יש כי העובדה את קבע רק יוחנן' ר. הדברים כן לא אולם

 מעלת את לו שאין מי אולם. רוחניות מעלות בחינת רק הם והיגיעה הלמוד
 לגמרי היא ל"חז השקפת אך מעלה בעל שאיננו בעינינו נראה. היגיעה
 לגדל סופו – התורה למוד של מעצומה נטול הוא אשר, זה מקום: אחרת
 בחיי שליליות תופעות – בריות ומלסטמי חמסנים שלבאושים פרי בהכרח
 המצריכים בודדים מקרים רק אינם נוער בחיי  מוזרות התפרצויות, ציבור
 עזיבה על עדות זוהי. פנימה בקרבם אשר החלל של התגלות זוהי. תקון

 מוכרח הוא ריק חלל מתהווה כאשר, לימודה מעצםתורה מחיי מוחלטת
 בנגעים ללחום היחידה הדרך כן ועל – שליליות תופעות מיני כל להצמיח

 הרגיל מן.תורה של בלימודה הריק החלל מילוי ידי על ורק אך היא אלו
. העמל לאחר הבאים להישגים כמכשיר לשמש צריך העמל כי לחשוב
 כשהוא בעמל ראו הם, ל"חז דברי באוצרותהדבר משתקף כן לא אולם
 החיבה את היוצרת היא בתורה העמלות.ביותר הגדול ההישג את לעצמו
 עלייתם אשר. הדרגות בכל הקומה שעורי את המגדלת והיא. לתורה
 )לומזא ישיבת ראש – ל"זצ גורדון מרדכי יחיאל רבי(.בתורה עמלם כושר לפי ומותנית קשורה

 
 
 

, במנחה בשבת צדק״ ״צדקתך אומרים תחנון בו שאומרים בימים שאלה:
 ?"צדק צדקתך"  אומרים אין תחנון בו שאומרים ביום שאפילו יתכן איך

 פי על אף צדק צדקתך אומרים אין בשבת שחל הכיפורים ביום תשובה:
 ביום משפט מבקשין אנו ואין וכו׳ משפטיך בו שכתוב לפיתחנון בו שאומרים
 )החידות ספר.('וכו במשפט תבא ואל שנאמר כעין, רחמים אלא, הכיפורים

 

 s3241625@gmail.com :במיילוקבלת העלון ,והארות ,הערות  ,תגובות

ַחת נּוָאה ֲעזּוָבה ֱהיֹוֵתךְ  ּתַ יךְ  עֹוֵבר ְוֵאין ּוׂשְ ְמּתִ  ּדֹור ְמׂשֹושׂ  עֹוָלם ִלְגאֹון ְוׂשַ
 הרב של דינו בבית כראב״ד זוננפלד חיים יוסף רבי של כהונתו בעת ::ָודֹור

 בעל בין ומסובך קשה סכסוך בו שהיה תורה דין לפניו נזדמן, בירושלים מבריסק
 כפי, פסקו את הדין-בית הוציא, בדינם ועיון הצדדים שמיעת לאחר. ואשתו
 נפגעים עצמם ראו האשה משפחת בני.הברורה דעתם ושיקול הדיינים עיני ראות
, הדין פסק עם להשלים שסירבו בדעתם תקיפים כמה ביניהם והיו, הדין-מפסק
 בשבוע זה היה. וגידופים בצעקות והתפרצו חיים יוסף ר׳ של לביתו וירדו קמו

 לשמע נבהלה הסמוך בחדר שעה אותה ששהתה מורנו אשת. השנה ראש שלפני
 בלבה מאד דבריהם פגעו, הדין לימי היו סמוכים שהימים ומכיוון, הגידופים

 נפשית בשלוה במקומו חיים יוסף רבי ישב, זמן אותו כל.מר בבכי ותפרוץ, הרגיש
 קומתו מלוא לפתע הזדקף, והצעקות המהומה כשגברו. בתלמודו לעיין והמשיך

 בחדר ״!לכם להגיד שברצוני מה נא ״שמעו:ונמרץ תקיף בקול אליהם ופנה
, ובתרעומותיכם בטענותיכם צדקתם ״אם: המשיך חיים יוסף ורבי, הס הושלך

 הטוב וה׳, לשמים דינכם מסרתם כבר הרי, דעת בשיקול טעינו דיני ובית ואני
 אם - בקולו הרעים ־ אבל. רואות שעיניו מה אלא לדיין לו אין כי, בעדנו יכפר
 דבריו על חזר הוא ״...אז הרי, אז הרי, לאמיתו אמת דין והוצאנו איתנו הצדק

 התקיף מקולו המתחצפים של פניהם החווירו מיד.קלה הפסקה ועשה, פעמיים
 מזעמו אחיו אל איש ויחרדו, ונמרצת עזה לתגובה בציפייתם, חיים יוסף רבי של
 מודיע הנני, בדיננו צדקנו אמנם״אם:המשיך כך-אחר.ומגחלתו חכם תלמיד של
, ביתי ולבני לי שגרמתם הצער כל על גמורה במחילה לכם מוחל אני כי לכם

 ומבוישים ״המומים!ולשלום טובים לחיים ותחתמו שתכתבו אתכם מברך והריני
 ברנשטיין יעקב ישראל ר׳ השכנים ירגישו בטרם, להסתלק וימהרו גבם את הפנו
 לדירת וימהר, ההתפרצות צעקות לשמע ממקומו נחרד, בשכונתו גר שהיה

 מכן ולאחר המתפרצים מצד פוגעים ביטויים כמה לשמוע הספיק עוד בהכנסו
 מורנו אל פנה, הבית את המתפרצים אחרון כשיצא.מורנו של הכרזתו את

 שמוחלים צדיקים של דרכם כך כי, ניחא להם מחלת בלבך אמנם ״אם: ושאלו
, להם מוחל שהנך בפומבי להם הודעת מה לשם אבל. אותם שהכעיס מי לכל
 ויבואו המבישה בהתנהגותם יהרהרו, במצפונם שיתייסרו יותר טוב היה לא האם

 והולכים מתקרבים ״הנה - חיים יוסף רבי ענה - בדעתי״ חככתי מחילה לבקש
 יום ערב כשיגיע ובוודאי, נפשו חשבון את אדם כל עושה בהם אשר הדין ימי

 לחזור וירצו, ביתי בני את לרוציערו שעוללו מה בכל להרהר יתחילו הכיפורים
 תכניעו ״איך. לפתותם יצרם יתחיל אז. מחילה ממני לבקש ולבוא בתשובה
 להם להסביר יתחיל אותם לשכנע ובכדי" מחילה ולבקש לבוא עצמכם ותשפילו
, בעוונם יכשלו ששוב ונמצא, כדין היה לי שעוללו מה וכל, הם צודקים שבעצם

 אם והיה, להם מוחל שהנני מראש הכרזתי לכן. הדין ביום בסיבתי יענשו וח״ו
 ולהודות בתשובה לחזור עליהם יקל, והסליחות הדין בימי בתשובה יהרהרו

 בערב, ואמנם.בשלום״ מקומו על בא הכל ונמצא, להם יסולח ומיד, בשגיאתם
 ראש את פגש, המערבי מהכותל חיים יוסף רבי של בשובו, יום־הכיפורים
 לו נתרצה. מחילה ממנו וביקש חיים יוסף לרבי הלה ניגש. לדירתו המתפרצים

כבר״האם: חייםיוסףרבישאל, שנפרדולפני. לבובכללוומחלחייםיוסףרבי
 מהודר ״אתרוג: הדעת וזחיחות יוהרה קצת של בנימה הלה ענה ״?אתרוג קנית
 הדר עץ פרי - השלמות כליל. מעודי לי נזדמן טרם, השנה לו שזכיתי כזה

, זהבנפוליוןחציעבורוושלמתי, מרוביםבדמיםליעלההואאמנם... ככתוב
 ואמר, רוך מלא סלחני מבטחיים יוסף רבי בו נתן..." כזה הדר עבור אבל
. מנכסיו חומש עד להוציא האדם מחויב עשה מצוות קיום על: בדעתך ״הגע:לו
: יחד נתבונן־נא ועתה. ממונו כל על לוותר עליו, תעשה-לא לעבור לא כדי

 אם? עוסקת היא מקרה באיזה תקלל״ לא ״אלוקים תעשה-לא מצוות אותה
 וודאי אלא. יברכהו אלא, יקללהו לא בוודאי, צודק שהדיין חושב הדין-בעל

 שאסור הלאו קיים, דינו את ועיוות טעה שהדיין בדעה הדין-בעל אם שגם הכוונה
 נהגתם האם, שכלך במאזני ושקול בטובך התבונן ועתה - הדיין את לקלל

 )החומה על האיש(                                                  ״?כשורה

ןה עֹוָלִלְגאֹוןְוַשְמִתיְךעוֵברְוֵא
בביתכראב״דזוננפלדחייםיוסף

ֵמי ְתּגָ  ְיָתאראוממ גמּגמִמּפִ

    "פרפראות"

 """מקום לשאלה

  "כתבםם מפי  "

  "טעםם של   ענין  "

רותעוכמהמהוׂשמּתעֹוברואיןהׂשנּואה מרנפתלירבילפנבאעב

"

רלפניבאעבירות

"ת"פרפראות"

שאומרי
הכיפורי

ודא
אסור
םםתם הג

תאתאאאתיתררראאאאאוואוממי
 תורהשלבדרכהורעיונות,מחשבהנצנוצי,פתגמים 

ְֵָמָגֵמִמִפְתָג תראאאוֵמ ָתאאְ

היחת























                                                                                         
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. בראשו הנוראה בחלה חלה יחידו שבנו באדם 
 סיכוי אחוז שלוש לו יש אותו ינתחו שאם לו אמרו הרופאים
 מה להחליט לו ונתנו. ם ואם לחיות

 בדרך. הניתוח את לעשות ההורים החליטו וכמובן. לעשות
 באבא ר"אדמו על, ממכרים ההורים שמעו החולים לבית
 התייעצות לפני כלום יעשו שלא להם ואמרו, א"זיע סאלי

 סאלי הבבא. לפני צרתו ושפך לרב אביו נסע, ואכן. בהר עם
 ענה?  שבת שומר הבן האם: האיש את ושאל במחשבות שקע
 על שיקבל, הרב לו אמר" לא" ענה?  תפילין מניח", לא"

 מיד. יבריא בנו ה"ובע ו עצמו
 בנך אז" הרב לו ואמר. עצמו על לקבל שמוכן האיש ענה
 עשו ובאמת הניתוח את עשה ולא לבנו תפילין קנה". בריא

.א"זיע. בניתוח צורך ואין בסדר שהכל וראו בדיקה הרופאים
 

 תורה להרביץ היתה ל"זצ שאול אבא ציון בן רבי הגאון של חייו שאיפת
 שאירע מעשה. אופן בשום על כל לוותר הסכיםולא בחיים יעודו את ראה בזה.לתלמידים

 וועד מטעם ימים לשבוע לנתניה נסיעה אירגנו שלו השיעור תלמידי.ת בשנת
 ענה"? נוסעים כולם:"ציון בן רבי שאל.התורה ללימוד כוח רולאגו לנפוש כדי הישיבות

 בא אני נשאר אחד אם:"ציון בן רבי לו אמר.כלשהי מסיבה נשאר הוא כי התלמידים אחד
 ל כרגיל הגיע ביומו יום מידי ימים שבוע במשך ואכן"! כרגיל ללמד
.תיבמו במסכת קשות סוגיות,יום כל שעות משלוש למעלה במשך

והצלחת  לברכת  ן  ו ל עותת                     הע שו והי הברכות   כל 

, זה אחר זה ונכד סבא להעלות 
 אין לותלהע לא שנהגו במקום אך

 .מהמנהג לשנות

 .ם מפורסם אחד כנר היה                                
. מלאה תזמורת בפני באיטליה נערך שלו נשכח-הבלתי הקונצרט

 , נפלאה הייתה שלו והנגינה לפה מפה מלא היה האולם
רהכינורמןשהפיקהצלילים

 . מוקסם ישב השומעים וקהל
 

 מופלאה ביצירה הקהל את הכנר הדהים, הקונצרט סוף לקראת
 ברפיון תלוי והיה ם פתאום כאשר

 . מהכלי
באלתור, לנגן והמשיך בראשו הניד, פניו על חיוך העלה הכנר

 . השני המיתר פקע, הכל להפתעת, מכן לאחר.נפלא
 

 כנו על עומד נשאר הכנר. השלישי פקע, מכן לאחר קצר זמן
 , , אולם. שלו טרדיבאריוסמהס מידלדלים מיתרים כששלושה

 הלחן את בשלווה והשלים מקומו על עמד הוא, 
 .שנשאר היחיד המיתר על הקשה

 

 ולהמשיך ו ועליו ניסיונות עוברים אדם כל על
 (העורך).. יתברך' בה וביטחון באמונה

 

 לספסל ל"זצוק יוסף יעקב רבנו של חברו מספר
ה בכיתה יעקב הילדאת אני זוכר": הלימודים
 הביע אלא, למשחקים התפתה לא. וזיז ניע מבלי 
 ,אגב. כנחוצים אותם שראה למודיו חק את להשלים נחישות
ן מרן כבן– הרם ביחוסו ו שמענהו לא מעולם

 . ל"זצוק 
 

 גם. חדתומי אצילות פניו על שרתה, בכיתה כילד כבר
".חמההשיבלא,בופגעוכאשר

 
 

 
 
 

יוצא לאור להעמקת התורה ועמלה  
יעורך: יובל דהאן נ״י

 

ע״חתשה ׳ אלולכאשבת 

הדלקת 
 נרות

צאת 
השבת

 
 ר״ת

 20:27 19:39 18:49 ם-י

 20:24 19:37 18:47ת״א

 20:26 19:39 18:49חיפה

 20:25 19:38 18:48ב״ש

  הפטרה
 " קומי אורי"

 עליו שיש דבר 
 שלא( םמי רטיבות
 או), הסעודה בתוך
 צוננים משקים משאר
 בזה ויש, ניגב ולא

א שהיא רטיבות
 וכן, 

 לתוךמטביל אם
 ליטול צריך, משקה

 וצריך. ברכה בלי ידיו
 לטיבולו ידיו ליטול
 נטילתדיני ככל במשקה

 .לסעודה ידיים

ֹות ַהֲחִסידּות, "ִהֵּנה ִמַּמה ֶּׁשּיֹוִעיל ַהְרֵּבה ִלְקנ : מסילת ישרים
ָדם הּוא ּגדֶֹל ַהִהְסַּתְּכלּות ְורֹב ַהִהְתּבֹוְננּות, ִּכי ַּכֲאֶׁשר ַיְרֶּבה ָהָא

 ְוַתְכִלית ְׁשֵלמּותֹו...  , ְלִהְתּבֹוֵנן ַעל ּגדֶֹל
ר ָּבאּו ְוֵכן ּתֹוִעיל ַהְּקִריָאה ְּבִסּפּור ַמֲעֵׂשה ַהֲחִסיִדים ָּבַאָּגדֹות ֲאׁשֶ 

 ֶאת ַהֵּׂשֶכל ְלִהְתַיֵעץ   ָׁשם, ִּכי ָּכל ֵאֶּלה
 ְוַלֲעׂשֹות ְּכַמֲעֵׂשיֶהם ַהֶּנֱחָמִדים, ְוֶזה ְמבָֹאר".

, נתון תיתן לוו"
ולא ֵירע לבבך 

בתיתך לו" "נתון 
מה שאתה  –תיתן" 

נותן לעני הוא דבר 
מן  ר שכבר 

השמים, ואתה אינך 
 אלא שליח להולכה.

 
 –וכן "עזוב תעזוב" 

העזרה שאתה מגיש 
לחברך היא כבר 

מן  ר דבר
השמים, אלא 

שנתגלגלה זכות 
 לידך לעזור לו.

 

 ַאַחר ֶּפַסח ְּבֶעֶרב, ָׁשָנה ְּכַאְרָּבִעים לְפֵני
 יוסף עובדיה ָמָרן  ֵאֶצל ִנְכַנס, ַהּיֹום ֲחצֹות

 ְועֹוֵסק יֹוֵׁשב ְוָרָאהּו ֶאָחד ָחָכם ל"זצוק
 ֲאִני ִמְתַּפֵעל: 'ָחָכם אֹותֹו לֹו ָאַמר. ַּבּתֹוָרה
 קְועֹוסֵ  ֶׁשּיֹוֵׁשב ָהַרב ֶׁשל ְמאֹד
 ְּכֶדֶרךְ  ֶהָחג ְּבִעְנְיֵני טֹוֵרחַ  ְוֵאינֹוַּבּתֹוָרה ָּכֵעת

 '. ָהָאֶרץ ָּכל
 ַעל ֶאָּלא,  ָעַלי לֹא: ' ָהַרב ֱהִׁשיבֹו

 ֶׁשהּוא ָּכל ִסּיּועַ  ִמֶּמִּני ִּבְּקָׁשה ֶׁשּלֹא, ָהַרָּבִנית
 .. שאלמדרצתה ורק ֶהָחג ַּבֲהָכנֹות

 ציון עמרם רבי הצדיק הגאון של דמותו
 שקידה של למופת היתה ל"זצ אזולאי חי

 בעולמו לו היה לא. בתורה נלאית-ובלתי עצומה
, ושעותיו עתותיו כל את. בלבד תורה עמל אלא
. לתורה עמרם רבי הקדיש, ומצוק צר בימי גם

. בערגה הכל הוכנו, ל של המתמיד'
 הדור גדולי התבטאו, השמימה שנסתלק ולאחר
 בטלו-עמרם רבי משמת: "טתוימ אחר בכאב

 !"... השקדנים
 

ת את ספג ומהיכן עמרם רבי היה מי
 את ולהשקיע בה להתמיד בחר חהושמכ 

זצ"ל  יעקב יוסף רבנו גם. בה וישותו כלו כל
 מיוח בית בשבילי דולצע קשיב הוא. בזאת חקר
 כך לשם, זו בדרך אחרים והוליך, בעצמו, הגדול

 כדי ועצר, בהלכה וכתיבותיו מזמנו הקדיש
. בקדש ודרכו ת שורות להקדיש

 בדרך נשכיל למען זו בדרכו נצעד אנחנו גם
 .שכרנו זה והיה, טובים

 קונה שאתה תמיד
 אותו תמצא - משהו
 .בזול יותר כ"אח

 ככל
 שתקשיבו

 יותר םלאחרי
 יעריכו כך -

 את יותר
  חכמתכם

 

 פניו 
 קידשואדם של

 של פניו באור
 אור דומה לא, אדם

  אדם של פניו
 

 השבוע ימות כל
. א שהוא כמו

דע! היום שנתרבו 
הניסיונות בחיים, 

באים להפריע ה
להתנהג בדרך דם לא

 בחייו,  התורה
 

ולכן מאידך היום מי 
שעובר בהצלחה את 

הניסיונות, ורוצה 
 לשוב בתשובה, 

שכרו רב מאד ''יותר'' 
 מכל התקופות. 



 

הולכים למסעדה והבעל  
האישה קצת . אוכל בלי סכין

בכל זאת מסעדה  ביישתמת
ואומרת לבעלה: משה,הסכין, 

 ... הסכין
 ?":":"בעלה

hamaor.netכל העלונים: 
שבתורה ובניםו-המאור אבות

ית ְוָלַקְחתָּ  ל ֵמֵראׁשִ ִרי ּכָ ר ָהֲאָדָמה ּפְ ִביא ֲאׁשֶ  ).ב, כו דברים.. (ֵמַאְרְצךָ  ּתָ
 

 תאנה ורואה שדהו לתוך יורד אדם )י"ברש הובא. א, ג ביכורים( רבותינו 
 ".בכורים זו הרי" ואומר לסימן גמי עליה כורךשבכרה

 , ביכורים הבאת מצות שטעם )ועוד ושמש מאור( המפרשים 
 פירות, הביכורים יראה בעת, הבהמית ונפשו חומריותו מצד האדם מטבע כי

  וחמדתו נפשו ותבאו, לאוכלם רבים ימים וציפה שחיכה חדשים
עֹוָדהּ  ַכּפוֹ ּבְ  ).ד, כח מישעיה מושאל( ִיְבָלֶעּנָה ּבְ

 ותאנה וגפן חמדה ארץ אל בבואם תאוותם אחר ישראל ימשכו שלא 
 תאוותם שיחסמו יתברך' ה גזר, מחמדתן האדם שלשנפשו דברים, ורימון

 , מהם ידיהם ימשכו תחילה המתבכרים ורימון ותאנה, ברוחם וימשלו
  המקדש בבית המשרת הכהן אל', ה בחר אשר למקום ויעלוהו

 ).זה בעניין לבאר שהוסיף מה ראש שמן בספר ע"וע(
 

ים  ),א"ע כ יבמות( לך במותר עצמך קדש ),ו, כא ויקרא( ֵלאלֵֹקיֶהם ִיְהיוּ  ְקדׁשִ
, המותרים דברים גם לפעמים מעצמו ומונע ותאוותו יצרו את האדם כשכובש

 אם אך, לעבירות התאווה יצר את לכבוש ועוצמה כח םג בכך שמקבל הרי
 לדברי גם יבוא ההיתר שמדברי הרי, המותרים הדברים אחרי רודף חלילה
ֻעָריו ַרע ָהָאָדם ֵלב שֵיֶצר לפי, האיסור  האדם את ומוליך ),כא, ח בראשית( ִמּנְ

 .האיסור אל מההיתר
 , המותרים םמהדברי גם ולהימנעעצמו לכבוש לפעמים האדם 

, ברוחו העולה ככל עושה ולא תאוותיו את כובש שהוא בעצמו להראות כדי
 .ומזגו טבעו על להתגבר ),א"ע קד שבת( בידו מסייעים להיטהר והבא

 

, שלםבלבבלעובדושנזכה
 .אמן, השלימה ישראל בישועת בקרוב ונראה

 לכל בית ישראל ומבורךשבת שלום                                       

רשימת תפוצה 
hamaor.net@gmail.com

  כמנהג בתלמידיו נוהג היהזצ"ל  חיים החפץ
 רבי סיפר .אותם אהבתו מעוצם ממש בבניו אב

 הימים באחד כי ,מאמו ששמע 
 ח"הרה אביה בית דלת על התדפק ,נערה בעודה
 חיים החפץ ,בוורשא ,י רבי

 מבנם שלום דרישת... ובפיו ,ובעצמו בכבודו
 בני לפליאת... ראדין ישיבת -בישיבתו הלומד
 מה לע מפיו להוודע וניסו לקראתו שחרדו הבית

  ,הזאת הטירחה את טרח ולמה
 בישיבה לומד שבנם מכיוון כי ה לה השיב

  ,לוורשא הוא הזדמן וכעת ,שבראשותו
 ולמסור אליהם לסור פשוט כדבר לנכון מצא כן על

 היה שביתם למרות זאת( מבנם שלום דרישת
 לאותם נתחוורה אז-או ).העיר של השני בקצה
 ,כבנו חיים פץהח אצל ה כמה עד מורים

 ל"חז פרשת של האמיתי משמעותה בחוש ונתגלה
 .התלמידים אלו -"לבניך"

עומד בכביש ועוצר שם מלא!  שוטרר
נהג שנוהג טוב הוא רואה . אנשים

 . ומסמן לו לעצור
בגלל שאתה נוהג כמו : אומר לו השוטר

מתוך  ש"ח 500שצריך אני אביא לך 
 : סקרנות שואל השוטר

 ? מה תעשה בכסף
 

הנהג אומר: סוף סוף אוכל לעשות 
אומרת אשתו: נחזיר את האוטו  רישיון

אומר  ונקנה חדש לבעלים האמיתיים
  הילד הקטן: נשלם כבר לכביש שש

 

ופתאום נשמע קול מאחורה"          
. 

 

      

ניסים בן רימה, שרה בת חורשיד, דינה בת והב, יוסף דהאן בן שמחה,  ליאור בן אילנה, ששון בן טיפחה, שמחה בת לולו, נשמת:לעילוי 
סעידה מזל בת יעקב, מלכה בת שרה. פנחס בן פנחס, יגאל ימה בת עזיזה, שולמית חיה בת אסתר, חיא בן לולו'ה, פנחס חיים אוחנה בן חנינה, נעי

 יחזקאל בן שמחה, דדה בת אסתר בוגנים, יעקב בן נטלי, רפאל בן קלרה,   אלעזר בן שמחה, יעקב בן אורית,הרב בן מלכה, דוד ומרים אלבז, 
 זר בן רגינה, אפרים אליהו בן מרים, שלום בן אורה מורי  הרב יורם אברג'ל, הרב יהודה יאיר,, אלברט בן זוהרה  אליעיעקב יוסף בן מרגליתהרב 

 ג'יהרעובדיה יוסף בן גומרן הרב שמעון בן רינה, ישראל בן שמחה סבג, אואסינה בת גור'ה חלפון, שמואל בן רבקה זכאי    

 שך מ"הגרא ושרבינ 
 קודם שלם יום מסתגר היה ל"זצ

 שאל .להכינו כדי השיעור מסירת
 בי רבי פעם אותו
 ראש הינו רבינוהלא:"ל"ז

 מחמישים למעלה כבר ישיבת
 כה הכנה ה שנה

 הרב לו ענה"? לשיעורים רבה
 הנידונה סוגיא כל" :שך

 שלמדתי ,מסתבר, בשיעורי
 אף ויתכן ,רבות פעמים אותה
 מתחיל אניאך .עמיםפ מאה
 מעולם כאילו הסוגיא את ללמוד
 ,מהמשנה החל ,למדיה לא

 שואף אני. הראשונים ,הגמרא
 שכבר חידושים על לחזור שלא

 שחידשתי מה על אלא ,השמעתי
 פעם שהתנסה מי רק ".עתה
 את להבין יוכל ,דומה במצב

 ישיבה מראש 
  ,ומעלה תשעים בגיל

 ,מחדש הסוגיא כל את להכין כדי
 השיעורים על כרגיל לחזור ולא

 .שלו הקודמים

 רבי הגאון:ל"זצ שולזינגר מרדכי משה רבי הגאון סח
 שיעור שלפני,לנו אומר היה ל"זצ אברמסקי יחזקאל
 שמונה הגמרא דף את לומד הוא בישיבה אומר שהוא

 צריך הוא" בתים בעלי"ל שיעור אומר שהוא ולפני... פעמים
 ... א הגמרא דף את להכין

 

 בניסיון השיעור באמצע שאלה שואל התלמידים אחד כשהיה
 אומר יחזקאל רבי היה,הרב של הסברו את להפריך

 הזה ת את הכנתי פעמים עשרה ארבעה,סליחה:"לו
 הדף את ראית אתה פעמים כמה.אותו ללמד כאן שנעמדתי עד

 ?..שלך הגדולה השאלה את שואל שאתה לפני הזה

 הרב על התגלתה מעניינת עובדה
קשה תקופה מאותהזצ"ל  פיש
 היה ל על עברה אשר
 המלוה סעודות מן באחת זה

 עת הרב של המפורסמת מלכה
ר בעיר הסעודה נערכה
 הבחין הנוכחים אחד 
 הנראה ומעניין נכבד ביהודי
 החרדי מהקהל בלבושו רחוק
 לך מה שאלו הלה במקום שנכח

 ? פיש ולרב
 אבי הרי הלה התפלה השאלה מה

 כל י כי מספר היה
 רבי בקרבת שהה אשר אדם
 לא וכיצד ניצול היה פיש אברהם
 צדיק של בצילו לשהות אבוא

 .זה נסתר

 שישי ביום בביתו פעם ישב ל"זצ מצאנז חיים ביר
 חייםרבי של הבן בדלת ודופקת אחת אישה הגיעה והנה

 עם לדבר רוצהשהיא לו אומרת והיא הדלת את פותח
 התחילה והיא הרב עם לדבר לה לתת סירב הבן אך הרב

אתמה"לדלתוהגיעצעקותשמעוהרב' וכולצעוק
 אני השבוע וכל י אני?" גברת צריכה
 היוםוהנה רווח לי יש שישי ביום ורק הקרן את מרויחה

 ?" לעשות מה יודעת לא ואני תפוחים קונה לא אחד אף
 

שאת המקום איפה לי תגידי את בעיה אין אמר חיים רבי
 חיים רבי התחיל התפוחים את לך ימכור ואני מוכרת

  ם טובים תפוחים לצעוק מצאנז
 מהידים הקדושים התפוחים את  ליקנות כולם התחילו

 ....  הרב כבוד של
 .. טובים שהתפוחים ידעו לא הם הרב לה אמר

 לדעת גם צריך - היטב בלכוון דיי לא
  ההדק על ללחוץ מתי

, העצים, שכני. היער כל את סביבי כרות, אנא:"ואמר מתחנן בקול אליו פנה. גרזן נושא איכר צעיר אילן ראה
 ". לצמוח מסוגל  אינני שכני בגלל. להעמיק מקום אין לשרשי וגם, השמש אור את מסתירים

 בו הצליפו והגשם הברד רב זמן נמשכה לא שמחתו אך, מאוד העץשמח. מסביב העצים כל את לכרות 
 . תחתיו וכרע שנשבר עד, עליו גוננו לא שוב מסביב הגבוהים העצים. בו הכתה היא אף הרוח

. פגע מכל מחוסן היית, היער זקני של בצילו לגדול מוסיף היית אילו, בינה חסר צעיר:" ואמר ם במקום עבר
 "... ונפלת תחתיך כרעת, ת בחומת משמאסת, עתה. וצומח גדל, מתחזק היית

 .ובחסותם בצילם חי, ם עם שמתקשר מי, לזקנים שמתחבר מי

 - לאחרים לעזור דרך מצא
  לחייך משמעות יוסיף זה

' ה גזר הבריאה בתחילת.  בעולם שמתרחש מה כל את ומנהיג קובע לבדו' שה
, לפעול אלה דברים יצאו גורמים איזה ידי ועל, ם דברים איזה

 עצמם מצד לגורמים ואין, הגורמים את מפעילה לבדה היא', ה של זו וגזרה
 .שיתרחשו גזר לא' שה דברים לפעול להוציא 

 

 במאומה לשנות ניברא אף של בכוחו אין כי, לדעת האדם על, שכן ומכיוון
 להוציא יכול הוא ותחבולותיו האדם השתדלות ידי על וכי, 
 .שיתרחשו מראש גזר' שה הדברים אותם את לפועל

 רבי הסתובב כיפור יום בערב
 מברדיטשוב יצחק לוי
 על טליתו ,מדרשובבית ל"זצ

 ומבזה ובוכה הולך ,שכמו
ו לו נענה .הרבה עצמו

 וביקש בסמוך שעמד 
 ,הרבי יבכה אל... "להרגיעו

 ..." ממנו גרועים אנשים ישנם
 

 יצחק לוי רבי לו השיב
 כזו ?!?!מה" :בתמיהה

 מן אז?! הבריות מגיעים
 ..." יותר עוד לבכות הראוי

  לראות תנסה אל
  עיניודרך העולם את

  - אחר של
 

  עיוור להיות עלול הוא

 ...מחיר אין לחופש
  יש אבל

  תאריך לו
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שכל התפילות, התחינות והבקשות שלך הידעת
עלולות להיתקע ולא לעלות למעלה?! וזאת

מאחוריךהשכן מהספסל הסמוך או בגלל 
אתת התפילה חוסמ השיחה בעתשאינו יודע ש

 .של כל המתפללים התפילות
ה נעימהבשפו ,ותתחנן בפניו בקש ממנות לך

הקהל כל ולמען ולמענש ר לוואמ ברורהאבל 
להתברך הקהל לכ עם הוא הזכיו ,לשוחח יפסיק

חסידי בעלזאשעל ידי  "קדוש היכלך" מופץ על ידי חברת  עיה"ק צפת ת"ו מנין 

    ןןֻחִּליי  ייְּבִדְברֵ    ההִיְׁשעֶ    אאְו""          
ו ַּבֲעָסָקיר ַהְּמַסּפֵ ל ְוכָ  ת.ַהְּכֶנסֶ ת  ְּבֵביי   

 ל,ִמְתַּפּלֵ ר ִצּבּו ֶׁשְּׁשִליחַ ן ְזמַ ל ּכָ ת ַהְּכֶנסֶ ת ְּבֵבי
ים נבחרה-[ םַהְּברּוִרית ְּגָעַר  ּבוֹ  תבוא]-[ת ֵּתחַ 

ל  ַהָּקהָ ל ּכָ ם ְוגַ  ,]קלהשתי ע"י הציבור
 אֹותוֹ  ְוַלֲחׂשֹ ְלהֹוִכיחוֹ  םַחָּיִבי
 ."דדעַ   יֲעדֵ   ִיְתָּבַרם ַלּׁשֵ  א ֵמֲחטֹ  

אגרת התשובה לרבנו יונה



 מאגר קבצים ישנים|   mbelz.tsfas@gmail.com  אפשר להצטרף לרשימת התפוצה ולשלוח סיפורים אישיים ורעיונות במייל:

 

 

 בא על מקומו 

מכתביו של ר.ה.נ. שנושע בזכות הקבלה שלא משך השנה התפרסמו ב
 ב"ה.ף הטוב וגם את הסוי הסיפורים קיצורלפניכם , תפילהלדבר ב

 תולדותת פרשתקציר מגליון 
 מה יעשה הבן...

י זמן  ה עבורהיבשבת ת ה"עת התפילה וקריא
נאות לסכם את כל הלשון הרע'ס והליצנות של 

"מצוות" כי אני מקיים הייתי מסביר והשבוע, 
 לא היה שונה ממני הרבה,בני הבחור  עונג שבת.

הוא היכן שהוא עם מבלה בעת התפילה ו
שבין שיחה לשיחה קויתי בסתר ליבי  ,חביריו

עד  .כמה דקות למלמל את התפילההוא מוצא 
לראות את קראתי לאותו שבת מר ונמהר. בו נ

חביריו כשבידם מכשיר  עםיושב  ה"נחת" שלי
מתהוללים כריקים שברחוב. למראה משוקץ, ו

עיני חשבתי שאני מתעלף, לשוני דבק לחיכי 
 מרוב הלם ולא הגבתי מאומה.

ובמיטתי את סעודת השבת גמרתי בחטף, 
מעבר הכרית והספגתי את  דמעתינפתח מקור 

אל עבר. כך שכבתי עד זמן המנחה, אז קמתי 
לנגד , שם צצו והלכתי בזריזות לבית הכנסת

: דברי ה'אור הישר' שפורסם על ידכםעיני 
חול בבית הכנסת מגרש את  שהמדבר דברי

 מה הפלאבאותו רגע חשבתי לעצמי:  השכינה!
שהגעתי לכך?! אם אני מגרש את השכינה מה 

מיד לי להלין על בני שמחלל שבת רח"ל?! 
, איני מדבר קיבלתי על עצמי שמהיום והלאה

 . וקריאת התורה בעת התפילה

לצערי הרב עדיין אין לי בשורות של ממש, 
התחילו לטפל בבני, שלמזלי תפסתי אותו אבל 

אבל העבודה  יחסית במצב שעוד יש מה להציל
לפרסם את הדברים,  "עקיבלתי ע לכן, עוד רבה
עם ההתעוררות  יחד שלישהוידוי בתקוה 

. ואני ו לטובת הצלת בנייהישאולי יביאו דברי, 
מתחייב בלי נדר לפרסם כשאזכה בעז"ה לראות 

 את הישועה בעיני.

 תקציר מגליון פרשת יתרו
 שמועה טובה תדשן עצם

אחד  ספר מה שעבר עלי במשך תקופה זו.א
מהגדולים העוסקים עם בחורים מסוג זה, 

התחיל לטפל בו, השבועות הראשונות היו 
ממה  נודע לי שהמצב גרוע הרבהקשות מנשוא, 

לא אכחד שהיו ימים שחשבתי שטוב  ,שחשבתי
התחמקתי מעיני כמה שבועות ומותי מחיי, 

לאחר כמה שבועות תפסתי  .מרוב בושה אנשים
אומץ, ובליל שבת אחר התפילה בקשתי מחברי 

שירחמו עלי, עם דמעות בעיניים  שולחןל
שלא גם הם יקבלו על עצמם ובשביל הבן שלי 
 .והם קבלו .לדבר בכל התפילה

באותו שבוע, במפגש השבועי שלי עם 
המטפל של בני, הוא אמר לי כי הוא מרגיש 
שמשהו מתחיל להישבר אצל הבן שלי, והוא 
מקוה שתוך שבועיים שלשה נגיע למהפך רציני 

כבר הוא התבשרתי כי השבוע  בכל הנושא.
התחלנו לברר על והסכים שימצאו לו מסגרת, 

מקום מתאים בשבילו, שם יוכל לחזור 
 ולהתייצב על דרך טובה.

אני שולח עכשיו את הסיפור כי א' הבטחתי 
לבשר כשיתקדם משהו. ב' כדי שיתעוררו 
אנשים ויראו שבאמת הקבלה הזו עוזרת. ג' וזה 
העיקר, בשבוע הבא הוא מוזמן לשתי ראיונות 
בשתי ישיבות, ואני רוצה לבקש מעל במה זו 

אנא! יהודים לכל מי שעוד לא קבל על עצמו, 
קבלו עליכם קבלה זו , ויקרים רחמו על אחיכם

למען הורים שבורים שאינם ישנים בלילות, 
למען בחורים תועים המסתובבים מבולבלים, 

 .דרכם חזרה אל חיק התורה והמצוותשימצאו 

 והסיום...
מרוב שנזכרתי זה הזמן לשלם חובות... כעת 

לפרסם  את הבטחתיפשוט שכחתי התרגשות 
 .כשהישועה תהיה בשלימות

נכנס לישיבה עבר את הראיון בהצלחה ובני 
מה רבה היתה  .ובמשך השנה עלה על דרך המלך

, כי בני אין המשגיחלי דיע התרגשותי כאשר הו
והוא יכול לחזור בישיבה כזו, לו כבר מה לחפש 

 לישיבה רגילה.

ול הוא התחיל את הזמן בישיבה עכשיו באל
 מעולה, וב"ה אנו רווים ממנו רוב נחת. 

 ר.ה.נ. יהודים יקרים שוה להשקיע בסגולה זו.




