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 (ג, כה)אעברה נא  

 וכי י"לא ליכנס רבינו משה נתאוה מה מפני שמלאי רבי סוטה (יד, א) "דרש בגמ'
 הרבה משה, אמר כך אלא, צריך? הוא מטובה לשבוע או צריך הוא מפריה לאכול
 כולן שיתקיימו כדי לארץ אני אכנס י,"בא אלא מתקיימין ואין ישראל נצטוו מצות

 אני מעלה שכר, לקבל אלא מבקש אתה כלום הוא, ברוךהקדוש לו אמרידי. על
, וכי משה רבינו קיים המצוות "אלא שואלים המפרשיםעשיתם".  כאילו עליך

לקבל עליהם שכר"? והרי המשנה אומרת (אבות א, ג) אל תהיו כעבדים 
 המשמשים את הרב ע"מ לקבל פרס?!

 על" חיים רוח" בפירושו ל"זצ ין'מוולוז ח"הביא תירוץ בשם הגר עלי ורדים בספר
 כדי הוא העולם את ברא ה"שהקב הבריאהכוונת עיקר דהנה ,)ג א,( אבות פרקי

 לקבל על מנת המצוות לקיים יותר הראוי מן כי יתכן ז"לפי כ"וא, ברואיו עם להיטיב
 שראוי ז"כ אולם ה."להקב רוח נחת מזה ויגיע לו שייטיב מ"ע עובד אז כי, שכר

 לשם שמים רק השכר בקבלתכוונתו כל אם דוקא זהו שכר ללקב מ"ע לעשות
 הזהיר ומזה. מצוה כל בזה אין להנאתו מכוין אם אבל, ה"להקב רוח נחת לעשות
 של העצמי הרצון יהיה שלא דהיינו פרס לקבל מ"ע לעבוד שלא במשנה התנא
 שכר. לקבל האדם

? לא או שמים לשם מתכוון השכר את ברצותו האדם אם והמודד הסימן ומה
 השכר את יקבל שחבירו מנת על המצוה את לעשות מוכן האדם אם הוא המבחן

, לברואיו שמיטיב רוח נחת אותה את ה"להקב יהיה הרי בזה גם כי, עצמו הוא ולא
 אות זהו, השכר את מקבל כשחבירו המצוה בעשיית האדם יחפוץ לא אז אם והיה
 רצון את בזה למלאות ולא ועצמ לטובת אם כי אינה המצוות בשכר כוונתו שכל

 ת"להשי רוח נחת מזה ויבא לחבירו שייטיב כדי המצוהלעשות ירצה אם אבל', ה
 היא העולה ביותר הגדולה המעלה זוהי שכר לקבל מ"ע יעבוד כזה חסיד אם

 לברואים. להיטיב הבריאה תכלית זה כי למעלה

 ואעשה שמידםוא ממני הרף" לו אמר ה"שהקב העגל חטא לאחר רבינו משה והנה
 )לב לב, שמות( שנאמר העולמות משני עצמו למחוק מוכן היה" גדול לגוי אותך

, ישראל לעם טוב שיהיה מנת על זה וכל"  כתבת אשר מספרך נא אין מחני ואם"
 יתקיים' ה שרצון היתה שאיפתו שכל זו גבוהה למדרגה הגיע ה"שמשרע והיינו
 שאצל ברור ממילא, שכר אותוב יהיה לא עצמו הוא אם גם, להיטיב בעולם
 כ"וע, שכר לתת ה"הקב רצון את לקיים כדי אלא אינו שכר לקבל הרצון ה"משרע

 .אותו יקבל שכר ולקבל רוח נחת לו לעשות רצונו שאם ה"הקב ל"א

, אופן בשום אתרוג מצא לא אחת שבשנה זי"ע מבארדיטשוב ק"מרהמעשה יש
להמשיך  ובכוונתו ארדיטשובב בעיר שעבר נוסע אחד והנה בערב החג מצאו

אתרוג, בקשו לו אנשי העיר בארדיטשוב  לו והוא היה הסוכות, לחג לנסוע לביתו
שישאר לחג הראשון אצלם בעיר, כדי שאנשי העיר יוכלו לברך על האתרוג שלו, 

והרב ביקשו  אל הרב, אותו הביאו שם לחג. הסכים להישאר בשום אופןלא אבל
איתם חג ויזכה את כל אנשי העיר במצוות ארבעת  ג"כ שיואיל בטובו להישאר

שבאם הרב  לרב המינים, אבל הוא התעקש שלא להישאר, עד שפתח ואמר 
אמר  האתרוג. את ויתן מוכן הוא להישאר שם לחג, ב אזי"לעוה חלק הרב לו יבטיח

ב. בלילה, עם התקדש ליל החג, נתן הרב "לו עוה הרב שהוא מסכים לזה והבטיח
יתן לאורח הזה להיכנס אל הסוכה בשום  לא אחד אנשי העיר שאףלכל  הוראה

פנים ואופן. אחרי התפילה חיכה האורח שמאן דהוא יזמינו לאכילת הכזית של 
מצוה בסוכה, והנה אף אחד אינו מזמינו, הלך האורח והתחיל לסובב על פתחי 
הסוכות, בבקשה שיתנו לאכול כזית של דאורייתא בסוכה, אבל אף אחד לא 
הסכים. ראה האורח שכלתה איליו הרעה, והלך ובא אל סוכת הרב מבארדיטשוב, 
והתחיל לבכות שברצונו לאכול כזית בסוכה, אמר לו הרב, שהוא מוכן לתת לו 
להיכנס רק בתנאי שיוותר על ההבטחה של העוה"ב! שמע האורח, שקל את 

וה! נתן לו הרב הדברים, ואמר לרב, אני מוכן לוותר על העוה"ב בשביל קיום המצו
להיכנס. אחרי הסעודה אמר לו הרב, תדע לך שתקבל את מה שהבטחתי לך, רק 
פשוט לא רציתי שתקבל את זה בחינם, וכעת שהראית שאתה מוכן להפסיד את 

 ציוני תורה)( כל העוה"ב בשביל קיום המצווה הרי שבדין הוא שתטול את שכרך.

עוד  אלי דבר תוסף אל לך רב אלי ה' ויאמר אלי שמע ולא למענכם בי ה' ויתעבר
 (ג, כו)בדבר הזה 

בספר תפארת הגרשוני, שהטעם שמשה רבינו חי מאה ועשרים שנה, הוא,  כתב
כיוון שהעולם קיים ששת אלפים שנה, ומשה רבינו הוא התרומה של העולם, 
ובתרומה עין בינונית זה אחד מחמישים, לפי זה כשנחשב שניים ממאה מתוך 

י זה מאה ועשרים שנה. אלא, שלפי זה נשאלת השאלה למה אם ששת אלפים הר
כן אמר הקב"ה למשה שלא יכנס לאר"י יען אשר לא קידש את שמו במי מריבה, 
והרי סוף כל סוף לא יכול משה לחיות יותר ממאה ועשרים שנים? וכן למה האשים 

 משה רבינו את עם ישראל "ויתעבר ה' בי למענכם" בסיבה שלא יכול להיכנס
 לארץ ישראל? הרי בין כה וכה לא יכול לחיות יותר ממאה ועשרים שנה?

לתרץ שמאה ועשרים שנה זה אכן לפי מדת "עין בינונית" של אחד מחמישים,  ויש
מאה אבל "עין יפה" זה אחד מארבעים ואחד ממ' מששת אלפים זה יוצא 

ע שנה. ולכן נענש משה כשהכה את הסלע, שאם היה מדבר אל הסל וחמישים
היה הנס יותר גדול וב"עין יפה", ואז היה חי מאה וחמישים שנה, אבל כיון שהכה 
את הסלע היה הנס רק משהו "בינוני", לכן חי רק כמדת "עין בינונית" מאה ועשרים 

ל"י דהיינו אחד ממ', שאמר  -שנה. וזה מרומז בפסוק זה "אל תוסף דבר "אלי" א 
 (בן איש חי)     נותיו במידת עין יפה.לו הקב"ה שלא יוסיף לבקש שיחשבו את ש

 ראה למדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר צוני ד' אלוקי לעשות כן בקרב הארץ.
 (ד, ה)

"בן איש חי", שמשה רבינו  בספר בספר הקדוש "תפארת שלמה" וכן הואמבאר 
הוכיחם כאן שילמדו ממנו, שכשמשה רבינו למד מפי הקב"ה לא השאיר לעצמו 

ל להתפאר בו שרק הוא יודע סודם של דברים וכדומ', אלא העביר שום דבר בשבי
ולימד את בנ"י כל מה ששמע מיד. ועוד, שהעבירם באותו צורה ששמע מפי 

מה שזכיתם להבין. וזה  כלהקב"ה, כן אמר משה לבנ"י גם אתם תראו ללמד את 
מה שרמוז כאן בפסוק: "ראה לימדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר ציווני ד' 

לוקי" שלא השארתי אצלי כלום, כן גם אתם תלמדו ממני "לעשות כן בקרב א
 הארץ".

 -כעין דרך זו ביאר פעם בעל ה"עטרת משה" ממאקאווא זצ"ל, (עטרת משה 
שבועות) את מאחז"ל הידוע שדימו את הרב והתלמיד "יותר ממה שהעגל רוצה 

דייקא לעגל ופרה,  לינק רוצה הפרה להניק", ויש להבין למה דימו חז"ל עניין זה
למה לא יכלו לדמות לאם ותינוק שרוצה לינוק? וביאר, שלכן לא רצו לדמות לאם 
ותינוק שכן האם יש לה לפעמים חשבונות: אם להניק יותר מאוחר או יותר 
מוקדם,  בתחילת הלילה או באמצע הלילה וכדומ', אבל הפרה אין לה שום 

ק הרי היא מניקה אותו, וזה לימוד חשבונות ובכל עת ובכל זמן שהעגל בא לינו
גדול בדרך לימוד הרב עם התלמיד, שכן יש לפעמים שלרב יש איזה חידוש, והוא 
נמנע מלאמרו תיכף לתלמידיו כיוון שרוצה לשמרו להזדמנות מיוחדת או לאיזה 
"שיעור כללי" וכדומ', ועל זה באו חז"ל ולמדוני שכמו שהפרה לא עושה חשבונות 

ן הרב שלא ישמור כלום ולא יעשה שום חשבונות אלא כל חידוש לעגל, כנ"ל, כ
 (ציוני תורה)      שיש לו תיכף ומיד יזכה בזה את תלמידיו.

 (דברים ד, ז). קראנו אליו בכל אלקינו כד' אליו קרובים אלקים לו אשר גדול גוי מי כי

בכוונה מאזין לכל תפלתינו, ואם רואים שלא נענים הרי זה משום שלא היה  הקב"ה
מספקת. המפרשים מביאים יסוד זה גם מריש פרשה זו שאמר הקב"ה למשה "רב 
לך אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה", דהנה אחד שהוא חלש באופיו אזי כשמאן 
דהוא מתחנן אליו, ויודע שלא יוכל לעמוד בהפצרותיו, מבקש הוא ממנו שלא 

: לא יעזור לך שום דבר, יפציר בו, אבל מי שהוא חזק בטבעו אומר למתחנן הזה
כמה שרק תבכה, אתה לא תקבל!... וא"כ נשאלת השאלה למה הוצרך כביכול 
הקב"ה לומר למשה "אל תוסף דבר וכו'", שיאמר לו "כמה שתבקש לא יעזור לך 
שכבר נגזרה גזירה", רואים מכאן יסוד עצום, שהתפילה כביכול מכריחה את 

ל לומר למשה שיפסיק לבקש כי אם הקב"ה למלאות הבקשה, עד שהוצרך כביכו
 ימשיך לבקש לא יוכל כביכול הקב"ה לסרב לתפילתו. וזה דבר נורא בכח התפילה.

וזה לשונו: "בגין דאיהו חד לית כאן וי"ו, הדא הוא דכתיב  זוהר חדש פלאי ישנו
שמחת קרוב ד' לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת". בביאור הדבר מביא בספר 

רבי בונים אל הרבי  הגאון רבי עזריאל ה"ראש הברזל"כנס , שפעם נישראל
ושאלו פשט בזוהר זה, אמר לו, שבכל הפסוקים באשרי יש ו' באמצע  מפשיסחא

לגדולתו ואהללה שמך וכו', גדול ד' ומהולל מאוד והפסוק כגון: בכל יום אברככה 
ל אשר וכו' והפסוק היחידי שאין ו' זהו פסוק זה של "קרוב ד' לכל קוראיו לכ

יקראוהו באמת, ולמה באמת אין ו', כי סוף הפסוק מחובר לתחילת הפסוק 
כדאיתא במדרש רבה פר' מצורע (יז, א) "קרוב ד' לכל קוראיו, יכול לכל? ת"ל לכל 

, וזה הפשט בזוהר חדש באמתאשר יקראוהו באמת", שד' קרוב רק למי שקורא לו 
ה אחת שתחילתו נעוץ בסופו "בגין דאיהו חדא" בגלל שכל הפסוק הזה הוא מקש

 (טעם הצבי)   כנ"ל "לית כאן ו'" לכן אין ו' באמצע פסוק זה.  

 ואמתך ועבדך ובתך ובנך אתה מלאכה כלתעשה לקדשו... לא השבת יום את שמור
 יג)-(ו, יבוגו' 

מסופר על החפץ חיים זצ"ל שנסע פעם ברכבת, ויחד עמו היו חתנו ורבי זלמן 
 סורוצקין זצ"ל.

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

  ט˙˘ע" ו‡˙חנןפר˘˙  
 .כל ‰זכויו˙ ˘מורו˙ למו"ל. ‡ין ל˜רו‡ בזמן ‰˙פיל‰ ו˜רי‰"˙ ©
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ם עברו ליד עיירה אחת, כשעצרה הרכבת בתחנה ניגש יהודי אל רבי זלמן בדרכ
ואמר לו: "יש כאן יהודי שכבר הרבה זמן חולה מאוד, וברצונו לבקש ברכה 
מהחפץ חיים. אבל דע לך, בנו של היהודי הזה מחלל שבת, ובכך גורם רפיון 

תנה את בשמירת השבת של כל בני העיר. עליך לספר זאת לחפץ חיים, כדי שי
 ברכתו בכך שהבן יפסיק לחלל שבת".

רבי זלמן אמר לחתנו של החפץ חיים שצריכים לומר זאת לרב, והם נגשו איליו 
ביחד, אך ראו שאחרו את המועד. היהודי ההוא כבר מדבר עם הרב. נעמדו, איפה, 

 שניהם והקשיבו לשיחה.

ה איליו אמו הם שומעים שהיהודי מספר לרב שהוא חולה הרבה זמן, ובלילה בא
בחלום ואמרה לו שלמחרת יעבור בעיר צדיק גדול, ושילך לבקש ממנו ברכה, אז 

 הנה הוא בא כעת לבקש ברכה.

אומר לו החפץ חיים: "ממני לקבל ברכה? מי אני בכלל, ישראל מאיר יכול לברך? 
היא מקור הברכה, תבקש ממנה!" –השבת הקדושה 

שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבא. " –המשיך החפץ חיים –אומר לך משהו" "
 הרפואה תהיה קרובה לבוא!" –אם השבת לא תזעק כי מחללים אותה 

 אמר היהודי: "אני, ברוך ה', שומר שבת".

"כן", אמר החפץ חיים, "אבל בודאי זוכר אתה מה כתוב בפסוק: "אתה ובנך ובתך" 
השבת  –שבת כולכם צריכים לשמור את השבת. אם אתה ובנך לא תחללו את ה –

 שבת קודש) –(ומתוק האור        לא תזעק, וממילא הרפואה תהיה קרובה לבוא.

 (ו, יג)תירא  אלקיךה' את

 בעל הטורים "תירא בגימטרי' תלמידי חכמים", ובגמ' פסחים (כב, ב) "שמעון כתב
 שהגיע כיון שבתורה, אתים כל דורש היה העמסוני נחמיה לה ואמרי העמסוני

 תהא מה שדרשת אתים כל רבי, תלמידיו: לו אמרו פירש, תירא ךאלקי' ה לאת
 על שכר מקבל אני כך הדרישה על שכר שקבלתי כשם להם: אמר עליהן?

 חכמים". תלמידילרבות תירא אלקיך' ה את ודרש עקיבא רבי שבא עד הפרישה.

רבי אליהו  הרב שלמה לוינשטיין:אותו מספר  סיפור מופלאהראוי להביא כאן  מן
ן סיפר לי כך: יום אחד מתקשר אלי יהודי מאמריקה ואומר לי שבנו בן השש מ

חלה, והוא עשה חשבון נפש למה זה קרה לו, והגיע למסקנה, שהיות והוא מלמד, 
והרבה פעמים, כדי לעודד את התלמידים החלשים הוא אומר להם שבשביל 

י חיים קנייבסקי לגדול תלמיד חכם לא צריך להיות "בעל כשרון", והראי' שהנה רב
בצעירותו לא היה בעל כשרון ואפי' ככה נהיה גדול הדור. אמר אותו יהודי לרבי 
אליהו מן, "חוששני שאולי בגלל דברים אלו שאולי יש בהם משום פגיעה בכבוד 
רבי חיים, הגיעני כל זאת" וביקש מרבי אליהו מן שיכנס אל רבי חיים ויבקש ממנו 

יהו מן שלא נעים לו להגיד לרב בפה את הדברים מחילה משמו. אמר לו רבי אל
האלו "שהרב לא היה בעל כשרון", לכן ביקש מאותו מלמד שיעלה את הדברים 

 על הכתב ויפקסס לו את זה והוא כבר יכניס את זה אל הגר"ח.

יהודי אכן כתב את כל הדברים, ורבי אליהו מן הגיש את זה לרבי חיים אחרי  אותו
ים קרא את המכתב, והתחיל לצחוק. אומר רבי חיים לר' תפילת שחרית. רבי חי

אליהו מן, יש ספר שהיה של אבי הסטייפלר ושם בספר כתוב על החזון איש שהוא 
לא היה בעל כשרון בצעירותו, ואבי הסטייפלר הגיה "זה שקר והוצאת שם רע", 

אמת לא כי החזו"א כן היה בעל כשרון, "אבל כאן" אומר הגר"ח "זה הרי נכון. אני ב
הייתי בעל כשרון, מה שכן, אותו מלמד אומר שרק לא הייתי בעל כשרון בעבר 
וכאילו שהיום אני כבר כן בעל כשרון, אבל האמת היא שגם היום אני לא בעל 

 כשרון... אז אולי על זה הוא צריך תיקון..."

ר' אליהו מן לספר, באותו יום הזדמנתי אל הגאון רבי  עד כאן הקפה א'. ממשיך
מיכל יהודה לפקוביץ, וכפי שאתם יודעים שר' מיכל יהודה בצעירותו שימש כר"מ 
ב"תפארת ציון" ושם למדו אצלו הגר"ח והגר"נ קרליץ, אומר ר"א מן שאלתי את 
ר' מיכל יהודה האם זה נכון שר' חיים לא היה בעל כשרון? אמר לי: "ממש לא!". 

והוסיף שההוא צריך לבקש "רבי חיים היה בעל כשרון והיה אהוב על כולם", 
מחילה. שאל ר"א מן את הגמי"ל "האם אני יכול לומר לגר"ח את מה שהראש 
ישיבה אומר?" אמר לו הגרמי"ל "כן, תגיד לו את זה בשמי". חזר ר"א מן אל הגר"ח 
ואמר לו "הראש ישיבה אמר שהרב כן היה בעל כשרון והיה אהוב על כולם", מיד 

  אני מוחל" וכמובן שאותו ילד אכן הבריא.נענה רבי חיים "אני מוחל 

 )הר"ש לוינשטיין(

 ) ו, ז( העמים מכל סגולה לעם לו להיות אלוקיך' ה בחר בך

 תמיד". בחרתנו אתה" ענין על נשפכו דם של נהרות הנבחר העם נקרא ישראלעם
 .ה"הקב של הנבחר עמו היותנו על בנוקנאו הגויים

 אלא, עמו נעשינו ואז בנו בחר ה"שהקב רק הכוונה אין" בחרתנו אתה, "שכן
 . להיבחר הראויים כאלו אדם בני בחר ה"הקב

 כדאי האם אדם בני שואל היה ה"הקב שנה אלפים ששת לפני אם: ונתבונן הבה
 ?עוניםהיו מה, ומדוע העולם את לברוא

: יאמר השני. פרנסה לאנשים שתהיה כדי העולם את לברוא כדאי: אומר היה אחד
 מעין תשובות ועוד, כיום שישנןהמתקדמות הטכנולוגיות את שימציאוכדי כדאי
 . אלו

 שיש וללא, טכנולוגיה או פרנסהצריךעולם שיש אחרי רק שכן, שטות הוא זה כל
, בעצם מעלה אלא יחסית מעלה מחפשים איננו, בהם וטעם צורך שום אין עולם
. העולם את לברוא סיבה תהיה שהיא

 יש. העולם את לברוא וצריך ראוי שלמענן, עצומות כך כל מעלותיש ישראל לעם
 פיינשטיין משה רבי הגאון על מופלא אחד מעשה ונביא, דוגמאות אינספור לכך
 : ל"זצ

 לנהג משה' ר אמר חפצם למחוז כשהגיעו. אברך עם במכונית נסע הוא פעם
 תהדל את לו שיפתח מהנהג ביקש, אברך אותו משם שהלך ואחרי, רגע שימתין

 .(!!!) עליו סגר שהאברך מחמת בדלת תפוסה היתה ידו כי

 ?מהדלת היד את לו שנשחרר לכן קודם צעק לא הרב כבוד מדוע: הנהג תמה

 .ידי על הדלת את שסגר אברך אותואת לבייש רציתי לא: משה' ר ענה

 לעבור עומד שהוא יודע אדם לפעמים. הדורגדול שלבמעשהו מונח מה נגדיר
, זה במעשה אבל. לקראתם, ונפשית פיזית, מתכונן והוא, וכדומה יתוחנ או יסורים
 הוא טבעי באופן. מוקדמת הכנה כל ללא, ספונטאנית היתה משה' ר של תגובתו

 .לביישו שלא כדי והכל, ילך שהאברך עד והמתין היסורים את סבל

 (תפארת תורה)  !העולם את לברוא היה כדאי כזה מעלה בר אדם עבור

 ת המגידים מאוצרו 
בין אם נוהג עמך במדת הרחמים הרמוזה בשם הוי"ה, בין  "ואהבת את ה' אלקיך"

אם נוהג עמך במדת הדין הרמוזה בשם אלקים, "בכל מאודך", הכל מדה ומדה 
 שהוא מודד לך הוי מודה לו במאוד מאוד. (ברכות נד,א).

יא), אם במדת זהו שאמר דוד: "באלקים אהלל דבר, בה' אהלל דבר" (תהלים נו, 
 –הדין ואם במדת הרחמים, אהלל 

 –"חסד ומשפט, אשירה" (שם קא, א), אם חסד אשירה ואם משפט אשירה 

"כוס ישועות אשא ובשם ה' אקרא, צרה ויגון אמצא ובשם ה' אקרא" (שם קטז, 
 ד)!

הלא נראה, שספרו בגמרא (סנהדרין צב, א) שכאשר ראה נבוכדנצר הרשע 
ניצלו מכבשן האש ויחזקאל החיה מתים בבקעת דורא  שחנניה מישאל ועזריה

לקדוש ברוך הוא, ואלמלא בא מלאך וסתרו על פיו היה מאפיל פתח פיו לשבח 
 –על כל השירות והשבחות שאמר דוד בספר תהלים 

 –ותמוה 

הלא העולם הזה עולם הבחירה הוא, ואם בקש נבוכדנצר לומר שירה שלא נשמעה 
 המלך, למה מנעוהו?! כמותה ולהאפיל אף על דוד 

 ובאר הרבי מקוצק זצ"ל שאכן לא מנעוהו!

ולמה סתרוהו? כי אמרו לו: דוד המלך שורר בין בעת רווחתו ובין בעת צרתו. אתה, 
תך, אין זו רבותא. נסתור לך, ונראה איך נבוכדנצר, משורר בעת גדולתך ורווח

 –תשורר 

 ואז, נדם...

יששכר דוב מבעלז זצ"ל, ויש בה עומק  ובעניין זה שמעתי אמרה בשם הצדיק רבי
 –כה רב! תשאלו: מהיכן הגיע אלי ווארט של הרבי מבעלז? הו, זה סיפור ארוך 

לאחר מלחמת העולם השניה שוחררנו מסיביר, והתגלגלתי לאוזבקיסטאן 
שבמזרח דרום רוסיה. הטשיבינער רב, ה"דובב מישרים" זצ"ל, מגדולי הדור, עם 

רבים לחלץ את הרב מטשיבין בסיביר. נעשו מאמצים רבנים חשובים, נשארו 
והשלטונות לא אפשרו בשום פנים ואופן להגר מגן העדן הקומוניסטי, לבל יתגלה 

 אלו פנים יש לגן עדן זה...

מובן שהשלטונות, שהכפירה במלכות שמים היתה מעקרי שיטתם, לא הרשו 
ופעילות כנגד להתכנס בבתי כנסת, וכל התכנסות נחשבה בעיניהם כחתרנות 

 המהפכה שלהם. בסכנת נפשות ארגנו מנין בסתר ולמדנו תורה.

יום אחד הופיעו במנין שלשה יהודים מזוקנים, והודיעו בשמחה שהמאמצים נשאו 
פירות, השאה הפרסי בעצמו התקשר לסטאלין, רודן ברית המועצות, שיאפשר 

ש רק בעיה אחת: לרב מטשיבין לעבור לארצו, ומשם הדרך פתוחה לארץ ישראל. י
בה. אין אפשרות לעלות רק במוסקו אך את אישור היציאה עבורו אפשר להשיג

לרכבת ולנסוע למוסקבה בלי אישור מסע מהשלטונות, והם לא ינפיקו אשרת 
מסע לצורך זה. אדרבה, המבקש מסתכן במעצר: מאין לך המידע? מצוי אתה 

 בעוון ריגול...הרי זו סיבה מספקת להיאסר  –בקשרים עם חוץ לארץ 

הצעד הראשון שהתבקש היה לוודא שהסיפור נכון. פניתי אליהם ושאלתים מנין 
להם המידע. רב היה החשש שאילו שוטרי חרש, קומוניסטים יהודים פעילי 
הייבסקציה, המבקשים להפליל את אחיהם. ענו שהם בקשר עם הרב מטשיבין 

 .ועם פעילי החילוץ, אלא שקצרה ידם להגיע למוסקבה

אמרתי להם: "הרב מטשיבין כולו תורה. אם אתם בקשר עמו, ודאי שמעתם מפיו 
 –דבר תורה" 

מפי הרבי במעלז אמרו: "אכן, גם את מצבו הגדיר בדבר תורה. אמר אימרה ששמע 
זצ"ל, בפסוק: "קול ה' יחיל מדבר, יחיל ה' מדבר קדש" (תהלים כט, ח). לאמור: 

ים, ושליש מדבר (תוספות פסחים צד,  ידע שהעולם נחלק לשליש ישוב, שלשי
. א). הים אינו מקומם של בני אדם (נדרים ל, ב), אבל המדבר הוא חלק מהיבשה

והמדבר בא בטענה: רבונו של עולם, למה אגרע? מדוע בישוב נשמע קול תורה 
ותפילה, דבורי קודש, ואילו אני מקום חיות רעות וגדודי ליסטים! וזהו שנאמר: 

מדבר". יחולו וכיסופיו של המדבר, שישמע גם בו קול ה'. ובאמת  "קול ה', יחיל
 זהו גם יחולו של הקדוש ברוך הוא, שהמדבר יתקדש: "יחיל ה', מדבר קדש"!

תקופות "ישוב" ותקופות "מדבר". בעת ואמר הרב מטשיבין: לכל אדם יש בחייו 
קופת הטובה, אין זו רבותא שהוא לומד ומתפלל כדבעי. אבל עליו לראות שת

המדבר שלו לא תהיה מקום חיות רעות וגדודי ליסטים, שממה ותוהו, אלא: 
 "מדבר קדש"!

איי, ומי כרב מטשיבין הפך את תקופת המדבר, גלותו בסיביר, ל"מדבר קדש", 
 וכתב את שפעת חידושיו על פיסות נייר אריזה שליקט בשקידה...



 

ג 

בלתי על עצמי לנסוע ידעתי איפוא שאינם סוכני חרש המבקשים להפלילנו, וקי
למוסקבה ולהשיג את אישור היציאה. הכיצד? נפלאות ההשגחה הפרטית: 
באוזבקיסטאן נשאתי את אשתי, ילידת מוסקבה. לשם כך נצרכו אישורים 
ממרשם התושבים שם. החלטנו לוותר עליהם, די לנו בסידור קידושין, לא נהיה 

יעה למוסקבה: לקבלת רשומים כנשואים. עתה היה בידי נימוק מצויין לנס
האישורים לצורך רישום הנישואין. היו עוד עיכובים שנפתרו בניסים, ואין כאן 
מקומם. סוף דבר העניין סודר, ובערב הפסח תש"ו היה הרב מטשיבין בארץ 

 ישראל.

כשהגעתי לארץ ישראל ועליתי לבקרו, קם למזוג לי כוס קפה, באמרו: "אני חייב 
 לך הכרת הטוב".

ך הסכמתי שגדול הדור ישרתני? כך למדוני: אם מישהו חש צורך להביע תשאלו אי
. גם ל לעשות עימו כעת הוא לקבל את הבעת התודהלך תודה, החסד שאתה יכו

  זה בכלל "הוה רך כקנה" (תענית כ, א) לבטל רצונך מפני רצונו.

 –על כל פנים, זו האימרה וזה לקחה 

 (והגדת)     לעבוד את ה', בכל מצב!

 שמים ממעל ועל הארץ מתחת""ב

ידוע פרושו של הרה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב זי"ע ("קדושת לוי" פרשת 
כלומר אמור) בביאור: "בשמים ממעל ועל הארץ מתחת" (דברים ד, לט) 

ש"בשמים", בעניינים הרוחניים, "ממעל", שא עיניך וראה שיש גבוהים ממך 
פרים תרבה חכמה" (בבא בתרא כא, ותשתדל להעפיל לדרגתם, בבחינת "קנאת סו

א). וידועים דברי רבינו יונה (אבות פ"ב מ"ז) "במקום שאין אנשים השתדל להיות 
. במקום שיש גדולים איש". כי "אנשים" הם החשובים והנעלים (רש"י במדבר יג, ג)

ממך ודאי תשאף להגיע למדרגתם. אבל גם במקום שאתה הגדול, ולכאורה הגעת 
השתדל להיות "איש", נעלה ומרומם עוד יותר. הכיצד? "תראה לפסגה, גם אז 

עמך כאילו בדור חכמי התלמוד אתה, ועימהם במקום אחד. וגם אם תשיג 
השלום,  ולמעלתם, תחשוב כאילו אתה עומד עם הנביאים, ועם משה רבינו עלי

 ובזה, לא תתרשל לעולם מללמוד, ותהיה כמעיין המתגבר!" ומתי תשיג לחכמתם!

 תביעה! איזו

ה"חפץ חיים" זצ"ל היה מספר על אותו "ידען" בכפר, שהיה לו סידור עם הלכות 
"דרך החיים" וידע לפסוק מתי אין אומרים "אב הרחמים". גם לוח שנה היה לו, 
וידע לומר מתי ראש חודש ומתי חל המולד. והיו מכבדים אותו במנין שבכפר, 

 וקוראים אותו "רבי".

ה לבית המדרש של הגר"א. מצא את הלומדים מתנצחים פעם נקלע לוילנה, ועל
בהלכה חמורה ותמה על המחזה. פנה אליהם לפשוט להם ספיקם, שהרי "רבי" 

 הוא. על מה רבים כאן, שאל.

סחו לו בקצרה: מה יהי הדין במקרה פלוני, לשיטת הרמב"ם בסוגיא פלונית. על 
 הרמב"ם שמע, על הסוגיא לא...

כאן מכבדים אותנו וקוראים לנו "רבי", כשנעלה למרום כך, אמר ה"חפץ חיים", 
 הרי לא נדע על מה מדברים שם, במתיבתא דרקיעא!...

וזהו: "בשמים ממעל". בעניינים הרוחניים שא עיניך לאלו שמעליך, ותשתדל 
 להעפיל למדרגתם.

ברם, "ועל הארץ", בעניינים הארציים, "מתחת". תראה שיש פחותים ממך, 
 לא בכדי "השמח בחלקו" הוא מקנייני התורה (אבות פ"ו מ"ו)!ותשמח בחלקך. 

נלמד קטע גמרא (נדרים נ, א), וננסה להבינו: רבי עקיבא, התקדשה לו בתו של 
כלבא שבוע, מעשירי ירושלים. שמע אביה , והדירה מכל נכסיו. התגוררו במתבן, 

לי, הייתי היה וכל בוקר היו מלקטים את התבן שהסתבך בשערם. אמר לה: "אילו 
קונה לך 'ירושלים' של זהב [תכשיט זהב, וירושלים מגולפת בו (ר"ן). שכך ראוי 

 לנחם ולפייס (עירובין ק, א), ולבסוף אכן העניק לה תכשיט זה (שבת ק, ב)].

בא אליהו, נדמה להם כאדם וקרא על הפתח: "תנו לי מעט תבן, שאשתי ילדה ואין 
 התינוק!"לי דבר להניח על הארץ עבורה ועבור 

אמר רבי עקיבא לאשתו: "ראי אדם, שאפילו תבן אין לו!" כמה עלינו לשמוח 
 בחלקנו, תבן יש לנו!

 אמרה ליה: "זיל הוי ביה רב", לך ותלמד תורה.

הלך ולמד שתיים עשרה שנה לפני רבי אליעזר ורבי יהושע, ולאחר עוד שתיים 
הם: "שלי ושלכם, חזר בראש עשרים וארבעה אלף תלמידים ואמר לעשרה שנה 
שלה הוא".

ידוע.

ויש לי שאלה: הן לא פחות מכך, ידוע המדרש אודות "איש חסיד היה, בלי מזון 
ומחיה", שיצא להביא טרף לביתו והנה אליהו הנביא לקראתו, נמכר עבורו לעבד 
תמורת שמונה מאות אלף זהובים, גייס מלאכי מרום שיעזרוהו לבנות ארמון בין 

מחרת. ובמדרשים נוספים גילה אליהו מטמוניות והנחיל עושר. לילה, ושוחרר ל
 מדוע כאן לא בנה להם ארמון ולא העשירם?

והתשובה, שאילו היה מעשירם היו נחלצים מענים, אבל היינו מפסידים את רבי 
עקיבא! כי יש לו מנה רוצה מאתיים, ויש לו ארמון רוצה שבעתיים. מה שעשה 

ההכרה שתרשה וברגע שהה"על הארץ, מתחת", אליהו הנביא, השריש בהם את 
 מיד שלחתו ללמוד תורה! להעפיל אל "השמים, ממעל"!

כמה נפלאים דברי החידושי הרי"ם מגור זצ"ל, שכאשר קטרגה הלבנה שאי אפשר 
לשני מלכים להשתמש בכתר אחד והקדוש ברוך הוא מיעטה, הירבה צבאיה 

). ואינו מובן: גדולה היתה, בכוכבים להפיס את דעתה (רש"י בראשית א, ט"ז
 והתמעטה. במה יפייסו הכוכבים את דעתה? 

 מתחת"! –וענה: תתנחם בכך שיש קטנים ממנה. "על הארץ 

וכאשר נרכוש נקודת מבט זו, ונהיה שבעי רצון בחלקנו בגשמיות, נוכל להפנות 
 (והגדת)   ממעל"! –המבט להתעלות ברוחניות: "בשמים 

 "ונושנתם"

 כל תמונת פסל ועשיתם והשחתם בארץ ונושנתם בנים נים ובני"כי תוליד ב
 הארץ ואת השמים את היום בכם העידתי, להכעיסו יךאלק ה' בעיני הרע ועשיתם

 לא לרשתה שמה הירדן את עברים אתם אשר הארץ מעל מהר תאבדון אבד כי
 מתי ונשארתם בעמים אתכם ה' והפיץ .תשמדון השמד כי עליה ימים תאריכן
כז). במילים אלו פותחת -" (דברים ד, כהשמה אתכם ה' ינהג אשר בגוים מספר

קריאת התורה בתשעה באב, יום החורבן, אותו צפה ומפניו הזהיר הקדוש ברוך 
 הוא, "קורא הדורות מראש" (ישעיה מא, ד).

 ותר, בערב ראש חודש אב, או בערב ראש חודש אדר?יויש לי שאלה: מתי שמחים 

דר מרבין בשמחה" (תענית כט, א). מרבים ומרבים ומרבים, נתבונן: "משנכנס א
עוד ועוד, באדר ובניסן באייר ובסיון, ממשיכים להרבות בתמוז מגיעים לפסגה, 

. ממעטים וממעטים, עד שמגיעים ואז: "משנכנס אב ממעטין בשמחה" (שם)
 לשפל בערב ראש חודש אדר...

זאת, תשעה באב קרוי  מובן שאני אומר זאת בדרך צחות, בהלצה. אבל בכל
, ואין אומרים )א, טו"מועד", "קרא עלי מועד [לשבור בחורי" רחמנא לצלן] (איכה 

בו תחנו (ארח חיים תקנט) ולא צידוק הדין על המת (בית נוסף יור"ד תא). וכתה 
ה"פרשת דרכים" (דרוש לג) "ולא ידעתי מועד זה מה כוונתו. וראיתי במרדכי 

תחנון בתשעה באב משום דכתיב "קרא עלי מועד", ולא במועד קטן שאין אומרים 
 יום זה מאבל ליום טוב מיגון לשמחה".ידעתי למה נהפך 

והתשובה כתובה ברש"י על הפסוק "וכי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ", 
ומקורה בגמרא (גיטין פח, א): רמז להם שיגלו מארצם לסוף שמונה מאות 

נושנתם" והוא הקדים והיגלם לסוף שמונה מאות חמישים ושתים שנה כמנין "ו
וחמישים, והקדים שנתים ל"ונושנתם", כדי שלא יתקיים בהם "כי אבוד תאבדון". 
וזהו שנאמר "וישקוד ה' על הרעה ויביאה עלינו כי צדיק הוא ה' אלוקינו (דניאל 

 ט, יד), צדקה עשה עמנו שמיהר להביא הרעה שנתיים קודם זמנה.

ו בני ישראל כשהגיע החורבן, כשניתך זעם ה', "בהיעטף עולל נחשוב: מה חשב
, בתולותי ובחורי נפלו בחרב, ידי נער וזקן ויונק ברחובות קריה, שכבו לארץ חוצות

 –נשים רחמניות בשלו ידיהן" כל מגילת איכה 

ולמעשה, "צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם ישראל שהקדים שנתיים 
"מועד" הוא! שאילו היו חוסכים צרות אלו, מגיעים ול"ונושנתם" (גיטין פח, א), ו

 היו חלילה ל"אבוד תאבדון" והשמד תשמדון" רחמנא לצלן! 

 –ובענין זה, סיפור 

בשעתו, כבש הקיסר נפוליאון את כל אירופה בסערה, ופלש לרוסיה. צר על עיר 
אחת, ולא נכבשה. הנצורים השיבו מלחמה שערה, ולא נכנעו. המצור עכב את 

הצבא ונתן לגדודי הצאר הרוסי שנסוגו בבהלה שהות להתארגן  מותהתקד
 לבלימה.

אזר אחד המצביאים הצרפתים עוז, ופנה למלכו. הציע להשאיר חיל מצב שימשיך 
ברדיפה אחר צבא הרוסי הנמלט,  המצור, והצבא יאגף את העיר וישמידאת 

 לכתשו הדק. אין טעם בהמשך המצור ועצירת ההתקדמות. 

 ליאון: "אתה יודע רוסית, אמת?"שאלו נפו

 אישר המצביא.

הורהו נפוליאון: "לבש מדי אחד הקצינים הרוסיים שנפלו בשבי ואמץ את זהותו. 
קח אותי כמשרתך, ונתגנב אל העיר. נעמוד על הלך הרוח בה, ונדע לכלכל את 

 צעדינו".

קו. לא לא הועילו המחאות, שאסור לנפוליאון לסכן את עצמו. הסכנות היו לחם חו
קיבל את ההצעה שהמצביא ילך לבדו. לבש נפוליאון בגדי משרת, והתלוה אל 
המצביא. השמיעו את הסיסמא, ונתנום לעבור. הגיעו לעיר הנצורה ועלו לפונדק. 

 המצביא כוס שיכר, והמשרת יושב לצידו בהכנעה.בקש 

אם שמעו חיילים מתאוננים באזני מפקדם: אינם אוכלים לשבעה, הם חסרי כח. 
תהיה מתקפה לא יחזיקו מעמד. במיוחד, שהאגף הדרומי אינו מתוחזק כראוי 

 ורבות בו הפרצות.

 הסיכון היה איפא כדאי, שמעו מה שקיוו לשמוע.

לפתע נדרך אחד החיילים. פניו קדרו ואמר למפקדו: "כמדומני, שמשרתו של 
 הקצין שם הוא נפוליאון, הקיסר הצרפתי!"

עמד על דעתו: "ראיתיו פעם, סוקר מסדר צבאי. הוא  רעמי צחוק נשמעו, אך הלה
 האיש!

 "מה אתה מדבר", גער בו המפקד, "האינך רואה שהוא משרתו של הקצין?"

 "אולי גם הקצין מתחזה. מה איכפת לך, דרוש מהם להזדהות!"

"קום" ציוה בקול רועם על אותו רגע התעשת הקצין המתחזה. המפקד קם, וב
 ספת!"משרתו, "הבא לי כוס נו

והשתטח ארצה. הכוס  –נפוליאון קם בחרדה, כעבד הנכנע לאדוניו, נטל את הכוס 
התנפצה. הקצין תפסו בגסות בצווארונו, הקימו על רגליו וסטר לו אחת ושתיים. 

 המפקד שב אל חייליו: "הלא ראיתם, הקצין אחד משלנו, ואיך סתר למשרתו!"

זב את השולחן בזקיפות קומה, בינתיים קם הקצין והטיל מטבע זהב לשולחן. ע
 ומשרתו הולך  אחריו בהכנעה.



 

ד 

יצאו מן העיר, השמיעו את הסיסמה וחזרו למחנה.  בדרך, אמר המצביא בהכנעה: 
 סטרתי לך פעמיים!" –"אדוני הקיסר, לא אסלח לעצמי לעולם 

"סטירותך הצילוני" השיבו הקיסר.  "אילו לא היית סותר לי, הייתי תלוי עתה על 
 גבוה ביותר בעיר!"...העץ ה

  (והגדת)   היש לנו מושג, כמה היצילונו הסטירות שקיבלנו?!

 

 (ה, טז) כבד את אביך ואת אמך וגו' למען יאריכון ימיך

המוזיקה הרועשת מקפיצה את הקהל, מעגלים גדולים וקטנים ממלאים את 
גדול  האולם, ובמרכז השמחה החתן כמובן. הוא מפזז ומכרכר בין המעגלים, חיוך

מעטר את פניו, וחבריו מריעים לו ושמחים בשמחתו יחד עם בני משפחתו, 
 השכנים והמכרים.

בירכתי האולם יושב לו הסבא על כסא, ומביט בהתרגשות על נכדו החתן. מעיניו 
זולגת דמעה של התרגשות. הוא זוכר את הימים האפלים, כשהיה שם במחנה 

ים הארורים. את המלחמה הוא סיים העבודה, נתון תחת ידם האכזרים של הנאצ
כנער בודד, בלי משפחה ובלי קהילה, בלי חברים ושלי מכרים. רק הוא ועוד 
 ניצולים כמוהו, שרובם איבדו את כל משפחתם בשואה הנוראה.

עשרות שנים לאחר מכן, הוא נמצא כאן לבוש בבגדים חגיגיים, כשמולו … והנה
 של נישואי בנו.מאות אורחים שבאו לשמוח בשמחה הגדולה 

לפתע הוא קם ממקומו, ובצעדים איטיים התקרב לעבר במת התזמורת. הוא אומר 
 כמה מילים לאוזנו של הזמר, שמורה לכל חבריו לעצור את המוזיקה.

הסבא של החתן ביקש לומר כמה מילים", מכריז הזמר. נער צעיר מגיש כסא "

ב בסקרנות, מנסים לסבא, אך הוא מסרב לשבת. כולם משתתקים ומביטים בס
 לנחש מה הוא עומד לומר אל תוך המיקרופון.

אספר לכם סיפור שקשור בקשר ישיר לחתונה הזאת שאנחנו חוגגים בה עכשיו", "

 פותח הסב בקול רועד מהתרגשות ומזקנה.
היה זה לפני עשרות שנים. בעיירה האירופאית בה התגוררנו, שרר פחד אימים. "

האזור. שמענו שמועות על כך שבכל מקום אליו הם  הנאצים הגיעו וכבשו את כל
באים, הם מנהלים גירוש מסודר של היהודים לעבר מחנות ההשמדה. לא ידענו 
אז אם תאי הגזים הם עובדה נכונה או רק שמועה מוגזמת, אבל ברור היה לנו 

 שהגירוש של היהודים לא נובע מטוב לב, ושגורל אכזר מאוד מצפה לנו.
מרובים, והנה אנחנו נתקלים במודעות גדולות שנתלו כל לוח  לא עברו ימים"

בבוקר  5:00מודעות ברחבי הגטו: "כל יהודי הגטו נדרשים להתייצב מחר בשעה 
ב'אומשלאג פלאץ', ולהיערך לקראת העברתם למקום אחר. אין לקחת חפצים 
ורכוש מעבר לחבילה אחת עבור כל אדם. מי שייעדר ולא ימלא אחר הוראה זו, 

 יירה למוות".
קולות בכי ויללה נשמעו מכל כיוון. אימהות נפלו על צוואר בניהן, אבות מחו "

 דמעה, וילדים התייפחו בקול גדול. הסוף המר מתקרב אלינו בצעדי ענק.
הייתי אז נער צעיר. מיהרתי להגיע לביתי, ושם המצב לא היה שונה כל כך ממה "

 וגם אני כמובן הרגשתי אותו הדבר. שהיה בחוץ. הורי היו מבוהלים ומפוחדים,
התחלנו לארגן כמה חפצים, ולהיערך לקראת הגירוש הבלתי נמנע. לפתע פונה "

אלי אבא, מגיש לי חולצה לבנה שאמא כיבסה קודם לכן, ומבקש ממני לגהץ 
 אותה.

אבא??" שאלתי אותו בתמיהה גדולה. "אנחנו עומדים להיות מגורשים למחנה "

על כך שכל מי שמגיע לשם, מוצא שם את מותו. נותרו לנו  של הנאצים. מדברים
אולי כמה שעות בודדות לחיות, וכל מה שחשוב לך עכשיו זו חולצה מגוהצת?".

אבל אבא לא ויתר. "בני יקירי, אני רוצה שתגהץ לי חולצה", אמר, ופניו אפורות "

 מפחד ודאגה.
 בן אמלא אחר הוראתו.לא התווכחתי. אם אבא רוצה שאגהץ לו חולצה, אני כמו"

ניגשתי לאח, הבערתי בו אש, ולאחר זמן מה, נטלתי את הגחלים והכנסתי לתוך "

המגהץ הגדול והמגושם שהיה בבייתנו. הגחלים חיממו אותו היטב, ויכולתי 
 להתחיל במלאכת הגיהוץ.

כעבור דקות אחדות כבר הגשתי לאבא חולצה מגוהצת ומקופלת. הוא התבונן "

 שביעות רצון נשקף מעיניו.בה, ומבט של 
אני יודע בדיוק להיכן אנחנו הולכים", אמר לי אבא, "ודווקא בגלל זה ביקשתי "

שתגהץ לי חולצה. התורה הקדושה אומרת לנו "כבד את אביך ואת אמך, למען 
יאריכון ימיך". מצוות כיבוד הורים היא הסגולה הטובה ביותר לזכות לאריכות 

 ימים.
קרה איתי ועם אמא", הוא הוסיף, "אבל אתה בני, נער צעיר אני לא יודע מה י"

ואנחנו רוצים שתחיה. אנחנו רוצים שתשרוד, שתעבור את המלחמה הנוראה 
הזאת, ובעזרת ה' תקים משפחה. תמשיך את שרשרת הדורות של משפחתינו, 
ותדאג שיהיו לנו נכדים וצאצאים יראי שמים ועוסקים בתורה הקדושה. לכן 

ת אותך, גרמתי לך לטרוח ולהתאמץ עבור כיבוד הורים, כדי שהמצווה רציתי לזכו
 הזאת תלווה אותה, ובזכותה תזכה לחיות עוד שנים רבות בעזרת ה'".

מה אומר ומה אדבר", ממשיך הסבא לספר, "אחרי אותו לילה, באו עלינו ימים "

 קשים מאוד. את אבא ואמא לא ראיתי מאז ירדנו מהרכבת. אני עצמי נשלחתי
לעבודות הכפיה, עבדתי בפרך במשך מספר שנים. אנשים מסביבי נפלו מתים כמו 
זבובים, וגם אני הרגשתי לא פעם שהנה, מתקרב הסוף. בעוד יום או יומיים ישליכו 
גם את גופתי שלי שם בערימת הגופות ההולכת ומתגבהת. איני בטוח שיטרחו 

 …אפילו לקחת אותי לקרמטוריום כדי לשרוף את גופתי
אבל לא. לא נפחתי את נשמתי. כנגד כל הסיכויים הצלחתי לשרוד. עברתי את "

המלחמה, וכל אותה העת הרגשתי שאני חי רק בזכות המצווה הגדולה הזאת. רק 
 בגלל שגיהצתי לאבא חולצה באותו לילה שלאחריו לא זכיתי עוד לראותו.

מגוהצת ועם ועכשיו, כשאני נמצא כאן בחתונתו של נכדי היקר, עם חולצה "

בגדים חגיגיים, אני רוצה שתדעו אורחים יקרים, שתדעו שכל החתונה הגדולה 
כולה בזכות אותה חולצה  –הזאת, וכל השמחה האדירה שראינו כאן 

 …".שגיהצתי
 (אחינו)

 

 רבי יעקב גלינסקי זצ"ל - בין הזמנים

 ם.לי, כי אם נתעמק במאמר דלהלן נוכל לדעת היכן מעמדנו בחיי כמדומה

כנגדם יש בים, חוץ  –קכז: "כל בעלי החיים שיש ביבשה  אומרים בחולין דף חז"ל
מחולדה. לכן אנו נקראים "יושבי חלד" כי מעלת יושבי היבשה על הים, היא 

 החולדה האחת... "יושבי חלד".

טמאים, וכל  –הורו חז"ל כי בעלי החיים הטהורים שביבשה כנגדם בים  עוד
ים בים, חוץ מכלב הים, שהוא טמא בין ביבשה ובין בים. טהור-הטמאים שביבשה 

הכלב יוצא מן הכלל, כיוון שכאשר הציידים מנסים לצוד אותו הוא בורח ליבשה, 
א"כ אינו נחשב כחיה של ים. נכון, שכל ימות השנה הוא שוחה עמוק בים, כך כולם 

היכן הוא כלב הים, אך המודד והמבחן הם בשעה שרודפים אותו ל –מכירים אותו 
 בורח.

עוזי ומעוזי" מה כור המבחן האם ד' הוא עוזי ומעוזי? "ומנוסי ביום צרה" להיכן  "ד'
 שאני נמלט ביום צרה.

בכוסו, בכיסו  –הקדושים אמרו בעירובין דף סה "בשלשה דברים האדם ניכר  חז"ל
 ובכעסו" היינו? ברגעים קשים.

 הים בשעה שלוחצים אותו לאן בורח. כלב

לאן אנו בורחים. אשריכם.  –ידי ישיבת בין הזמנים מראים להקב"ה . תלמאתם
הנכם מליצי יושר על העיר כולה. כי על ידיכם ומחמתכם אפשר לבוא לריבונו של 

תראה את הבנים שלך, הם יכולים לנסוע לשם ולשם, והם  –עולם ולומר לו 
 ה מזה.נשארים בבית מדרש קשורים איתך, נמלטו לכאן. ואין לנו זכות גדול

מקוצק זי"ע אמר פעם: מפני מה זכה הרב מביאלה לבן כמו האבני נזר זי"ע?  הרבי
 מפני שלמד ביום פורים, בזמנים שהולכים לאיבוד.

שמעתי מיהודי ששמע מהחפץ חיים זצוק"ל, כי שעה אחת לימוד בבין  באוזני
  .הזמנים נחשבת בשמים כחמש שעות, איך החשבון אינני מבין אבל כך הוא אמר

  ל"זצוק חיים החפץ ממרן חדש בווארט נסיים

 .המלך חזקיה על שאלות שתי ישנן

 רבה כמות בכזוכלומר( גייסות ראשי אלף ועמו ירושלים על צר שסנחריב בשעה
 שלא מי כל" כי ואמר המדרש בבית חרב חזקיהו נעץ? עושים מה) חיילים של

 !".בחרב ידקר בתורה יעסוק

 חייב בתורה לעסוק שממאן שמי ההלכה את למד הוא מהיכן מובן לא, כל ראשית
 הקולנוע בפתח חרב שינעץ המדרש בבית חרב נעץ מדוע, שניה שאלה? מיתה

 ומי מדרשות לבתי לכו: להם שיגיד) יעבור ואל היהרג את לקיים יזכו שהם(
 . שאלה?!. בחרב ידקר כאן שיישאר

 עם מלחמה של בעיצומה עומדים אנו כי רבות בהזדמנויות הסביר חיים החפץ מרן
 איבודו לקראת מתקרב צרשהי כיון כי. הישרדות מלחמת לוחם הוא. הרע היצר
. לכבות העומד נר כמו ,רב במאמץ להתחזק מנסה הוא, המשיח בימות, העולם מן

 החשוב הוא האלחוטי הקשר מלחמה ובשעת. מדם ועקובה קשה המלחמה
 ולבלבל הטלפוני הקשר את נתקל ביותר הגדול המאמץ את משקיע השונא, ביותר
 .האלחוטיים השדרים את

? הטלפון מהו, שבשמים לאביהם ישראל עם בין, כביכול, האלחוטי הקשר מהו
 היודעים ישראל בין מקשרת התורה" הוא חד ואורייתא ישראלהוא בריך קודשא"

 . שבשמים אבינו על אלא להישען להם שאין

 כאשר, ישראל עם אז היה שרוי הב הסכנה עוצמת את ראה חזקיה כאשר לכן
הקשרהידוק: אחדדברנותרכיהמלךידע, תקוהאובדן, יאוששוררמסביב
 בקשר מחבל או המנתק כי הכריז ולכן. העולם לבורא ישראל בין האלחוטי הישיר

 .בחרב ידקר - זה

 של דין לו יש! נפש פיקוח של ענין זה, בתורה עוסק ואינו המדרש בית שבתוך מי
. האלחוטיהקשרעלממוניםאינםקירקסאותבבתיהיושביםהללו'! דףרו'

 השונאים כאשר אלו קשים בימים ביותר המוצלח הנשק היא הזמנים בין ישיבת
 משפיע הוא גדותיו על עצמו את ממלא תורה בן כאשר. עבר מכל אותנו מקיפים
 שם יהאש - אלוקיך' ד את ואהבת" שמים שם ומקדש אותו הסובבים על ממילא
האחיםעלואמאאבאעללהגןביותרהטובהחיילהינו", ידךעלמתאהבשמים

                  .רצוןיהי כן אמן. הזאת העיר יושבי כל ועל והאחיות



 

ה 

 (להגיד)

 (ד' כט)ובקשתם משם את ה' אלקיך ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך 

יר את הסיפור שסיפר כשמדברים על נושא התפילה, לא שייך שלא להזכ
ההייליגער בריסקער רב זצ"ל, ששמע אותו מה'בית הלוי', והוא מגיע עד רבי חיים 

 מוולוז'ין זצ"ל:

בזזמנו של רבי חיים מוולוז'ין היה יהודי בשם רבי חיים זלאטעס, שהיה ידוע כי 
תפילותיו מתקבלות. התפילה שלו היתה תפילה! בעת שהתפלל, לא היה זז 

תנועע, ללא שום חיצוניות, רק פנימיות. הוא היה כל כך דבוק בה' ממקומו, לא ה
עד שלא הרגיש כלום מכל הנעשה סביבו, כמו שכתב הרמב"ם (הלכות תפילה פ"ה 
ה"ד) "ונותן עיניו למטה, כאילו מביט לארץ, ויהיה ליבו פנוי למעלה, כאילו הוא 

 עומד בשמים... ועומד כעבד לפני רבו באימה ביראה ופחד".

בי חיים היה עובד בבית חרושת שהיה בבעלותו של גוי. כל יום היתה הפסקת ר
צהריים שנמשכה שעה, והפועלים היו יוצאים מבית החרושת, איש איש לענייניו. 
בית החרושת היה נותר ריק מאדם. יום אחד החליט רבי חיים להתפלל בשעה זו 

ת דלת בית החרושת תפילת מנחה. בידעו כי לא אמור לבא לשם איש. הוא נעל א
 מבפנים, ונעמד להתפלל.

דא עקא, בדיוק באותו יום צריך היה בעל הבית להיכנס, ובידעו כי רבי חיים נשאר 
 בפנים, הוא דפק על הדלת הנעולה, וביקש ממנו שיפתח.

 אין קול ואין עונה.

 הוא הגביר את עוצמת הדפיקות, ועדיין, אין קול ואין עונה.

מבעד לחלון, לראות האם רבי חיים אכן נמצא בפנים, ואכן  הוא עלה בסולם, והביט
 הוא ראוה את רבי חיים עומד ליד הקיר, לא נע ולא זע.

 הוא קרא לו מהחלון: "חיים! תפתח את הדלת".

 אין קול ואין עונה.

 "חיים! אתה עושה ממני צחוק? אני צריך להיכנס!"

 ום.ורבי חיים לא שומע כלום, לא רואה כלום, לא זז מהמק

הגוי לקח מוט ברזל והחל לדפוק על דלת הברזל, עד שכל השכנים נזעקו למקום. 
"היהודי עושה את עצמו כאילו אינו שומע", הוא מסביר לקהל שהתאסף. "גם אם 

אי אפשר שלא לשמוע דפיקות חזקות כל כך. אין זאת  –נניח שהוא נרדם בעמידה 
 אלא שהוא עושה ממני צחוק".

קלל את היהודי החצוף וחמתו של בעל בית החרושת בערה כל הנאספים החלו ל
בו. "האמת היא", אמר, "שיהודי זה תמיד עבד אותי ביושר ובנאמנות שאין 
למעלה מהן. פשוט ענוג לעבוד איתו. איני יודע מה קרה לו". והוא עלה לחלון 

 אני יורה בך!". -וקרא: "חיים! אין לי הרבה זמן. אם אינך פותח 

 אין קול ואין עונה.

כעסו גבר. הוא ידע כי באמת הוא לא רשאי להרוג אותו, אך החליט להגביר את 
איומיו וירה מספר כדורים, שעברו במרחק סנטימטרים ספורים ליד אזנו של רבי 

 חיים, פגעו בקיר ונקבו אותו. 

 ורבי חיים לא רואה, לא שומע. הוא מתפלל. -

 ם המופלא, שיריות לא מזיזות אותו ממקומו...כל הנוכחים הביטו בהשתאות באד

כעבור מספר דקות נוספות הם ראו אותו שהנה הוא זז ממקומו ופוסע לאחור. 
כשבעל הבית ראה זאת הוא מיהר לצעוק: "חיים! תפתח את הדלת מיד!" רבי חיים 

 סיים את ה"עושה שלום" ומיהר לפתוח לו את הדלת.

 : "מדוע לא פתחת לי את הדלת?"בעל המפעל החל לצעוק עליו בכעס רב

 ורבי חיים מתפלא ומשיב: "הרי פתחתי לך מיד כשביקשת"...

"וכי לא שמעת את הצעקות, הדפיקות, היריות שאת חוריהן תוכל לראות כאן על 
 הקיר"?

 "לא. לא שמעתי כלום"!

 א מורידיגע מעשה!

ענעים, פעם שאלו אותו: איך אתה עושה את זה? יש אנשים שבשעת התפילה מתנ
צועקים, סופקים כפיים, והחיצוניות משפיעה עליהם פנימה. אבל אתה לא נע ולא 
זע, ובכל זאת מצליח להגיע לריכוז ולכוונה עצומים, כלשון הרמב"ם: "כאילו הוא 

 עומד בשמים", כיצד?

 נענה רבי חיים ואמר, אמשול לכם משל:

שיכולים להכניס בתוכו מלך אחד הוציא כרוז בכל המדינות: מי שיבנה לי ארמון, 
 –שלשה מליון מטבעות זהב, בדיוק נמרץ, שורות שורות מהרצפה עד התקרה 

יקבל את כל המטבעות לעצמו. כל המומחים, האדריכלים והמהנדסים, ניסו 
לחשב את הגודל המדויק, אך המלאכה היתה קשה, שכן כל סטיה של סנטימטר 

 .אחד, עלולה להביא לכך שכל הבניה תרד לטמיון

אדריכל אחד, בעל שם עולמי, טען שהוא יכול לבצע את המלאכה. הוא החל 
בבניה, ולאחר שסיים הביאו את שלשת מליון המטבעות, שנספרו שוב למניעת 

 טעויות, והחלו להכניסן אל הארמון. העמידו את השורות בסדר מופתי...

 מהרצפה עד התקרה...

 והנה...

 מטבע אחת נשארה בחוץ! לא נכנסת!

 לא הולך! –סים לדחוף בכוח מנ

כנס גם זה י –המומחה העולמי חייך ואמר: "לא צריך לדחוף! אם אמרתי שזה יכנס 
בלי דחיפות". הוא הורה להוציא את כל המטבעות, והחל לסייר בארמון. 

לפתע הבחין בחתיכת בוץ שנדבקה לרצפה. הוא גרד אותה, ניקה את הרצפה, 
 וק נמרץ.ושלושת מליון המטבעות נכנסו בדי

הקב"ה, שברא את כל העולם, ברא את האדם  –אמר רבי חיים זלאטעס  –הנמשל 
שהוא "עולם קטן" בפני עצמו. במרכזו הוא ברא את הלב, וציוה בתורתו הקדושה: 

זו תפילה". כלומר,  –"ולעבדו בכל לבבכם" ואמרו רבותינו: "איזוהי עבודה שבלב 
. אין צורך לדחוף, להתנדנד, לצעוק הלב מתאים לתפילה, והתפילה מתאימה ללב

 אם הלב מספיק נקי, התפילה נכנסת בו וממלאת אותו בדיוק נמרץ! –

 יש לדעת שהלב נקי לגמרי! דבק בו בוץ! –אם רואים שמתפללים ו"זה לא הולך" 

התפילה ממלאת את כולו! מגיעים לדבקות  –כי כשהלב נקי, "ולעבדו בכל לבבכם" 
בו מקום לכל "גשמיות" שהיא, ואין צורך בשום פעולות מוחלטת בקב"ה, לא נותר 

   חיצוניות לשם כך!

 (יחי ראובן)    

 ואתחנןפרשת 

פעמים,  515חז"ל מביאים במדרש (פרשת וזאת הברכה), שמשה רבינו התפלל לקב"ה 
 כמנין "ואתחנן", וביקש מהקב"ה שיתן לו להיכנס לארץ ישראל. 

 .515 גימטריא ואתחנן –לאמר  ההוא בעת ה' אל ואתחנן

, שלא הזה בדבר עוד אלי דבר תוסף אל (דברים ג, כו) –הקב"ה אומר למשה רבינו 
יבקש ממנו עוד, את הבקשה להיכנס לארץ ישראל, ובמקום נוסף במדרש אמר לו 

אם יהיה 'סלח נא', אין 'אעברה נא'. אז תחליט, אם אתה רוצה שאסלח  –הקב"ה 
אם אתה רוצה לעבור לארץ ישראל,  –לעם ישראל על חטא העגל, אז אין אעברה נא 

אין מחילה על חטא העגל. תחליט מה אתה רוצה.

בשום פנים ואופן. לא החשיבות שאכנס לארץ ישראל, ישנם כמה  –משה רבינו אומר 
 מישראל. אחד יאבד ואל, בו כיוצא ואלף משה יאבד -לשונות בחז"ל 

, זה הזה בדבר עוד אלי רדבתוסף אלהמהרי"ל דיסקין בספרו, נוקט, שהאמירה הזאת 
לאו שנאמר למשה רבינו. הקב"ה אסר עליו להתפלל, ולבקש היתר להיכנס לארץ 

 ישראל. 

 הזה. בדבר עוד אלי דבר תוסף אלתפילות, אמר לו הקב"ה  515-הוא הגיע ל

זה לאו. הקב"ה אסר על משה רבינו בלאו, להתפלל כדי  –אומר המהרי"ל דיסקין 
מה אכפת לו לקב"ה, שמשה יבקש וימשיך  –שאלה היא להיכנס לארץ ישראל, וה

להתפלל?

אם רואה אדם שהתפלל  –לכאורה, שימשיך להתפלל ולבקש, כמו שהגמרא אומרת 
 'ה אל וקוה לבך ויאמץ חזק' ה אל קוהולא נענה, יחזור ויתפלל, שנאמר 

אז מה אכפת לקב"ה, שמשה רבינו יתפלל פעם אחר פעם, שיתפלל כמה שהוא 
 רוצה??

 התפילה, אין עיקר כוונתה, כדי להיענות בתפילה. –המבי"ט (בית אלוקים) כותב 

 כן תיענה, לא תיענה, זו לא המטרה של התפילה.

המטרה של התפילה, זה  לדעת שהכוח לנתינה, נמצא אצל הקב"ה, ובלעדיו אין לך 
מה  –כלום, וזו מטרת התפילה ולא הענייה על הבקשה, ולכן לכאורה, צריך ביאור 

 אכפת לקב"ה שמשה רבינו יתפלל  ויתפלל, והקב"ה יאסור עליו להתפלל?

אני רוצה להסביר ולהביא את דברי המהרי"ל דיסקין, שמביא דבר מאוד מענין, 
 והמדרש עצמו, מופיע במדרש רבה בפרשת השבוע, והוא פלא מופלא.

 אני רוצה להקריא את דברי המדרש, ולכאורה, המדרש הזה צריך ביאור.

 הכתוב שאמר זה', ה אל ואתחנן -) ומר המדרש (דברים רבה, ואתחנן, פרשה בא
 ידבר תחנונים תנחומא רבי אמר, עזות יענה ועשיר רש ידבר תחנונים): כג, יח משלי(

 זה, עולם של עשירו, עזות יענה ועשיר. בתחנונים בוראו אצל שבא, משה זה, רש
 אלי. דבר תוסף אל): כו, ג יםדבר( שנאמר, עזות אותו ענה, הוא ברוך הקדוש

משה רבינו הוא הרש, שבא אצל בוראו בתחנונים, והקב"ה עונה אותו עזות, שנאמר 
 אלי. דבר תוסף אל

 עשירמה פירוש הדבר שהקב"ה, נקרא כאן במדרש הזה  –שואל המהרי"ל דיסקין 
 תוסף אל , ולמה הקב"ה אסר על  משה רבינו בלאו, לבקש עוד בקשות עזות יענה

 ? ומה בדיוק הקב"ה רוצה כאן? אלי ברד

ישנם עשרה לשונות של תפילה, ומכל הלשונות שיש, משה  –חז"ל אומרים במדרש 
 רבינו ביקש רק בלשון תחנונים.

ממעשיםיותרתפלהגדולהאלעזר' ראמר-עוד אומרת הגמרא (מסכת ברכות לב, ב)
 בתפלה אלא נענה לא כ''פאע רבינו ממשה יותר טובים במעשים גדול לך שאין טובים
 הפסגה.  ראש עלה ליה וסמיך אלי דבר תוסף אל} כו-ג דברים{ שנאמר

אז רואים שמשה רבינו נענה, אמנם הוא לא נענה להיכנס לארץ ישראל, אבל לראות 
יהוידע -את ארץ ישראל, הוא כן נענה. אף עפ"י שלמשה רבינו יש זכויות, והבן

י עושה היום, ואין למשה רבינו בו זכויות. הוא במקום אומר, שאין לך מעשה שיהוד
זה שהנחיל את התורה לעם ישראל. כל לימוד תורה שאנחנו לומדים, הכל זה מכוחו 

 של משה רבינו.

מכוח המעשים הטובים של משה רבינו, אדם שמרובה כ"כ בזכויות,  – אומרים חז"ל
 אם כל זה, אתה רואה שהוא לא נענה, אלא בתפילה. 

כוח תפילתו של משה רבינו, ואף עפ"י כן  שהוא ביקש, הוא לא נענה, ללמדך את 
, שועה: הן ואלו, תפלה נקראת לשונות עשרה יוחנן רבי אמר -והמדרש מביא כאן 

 משה נתפלל לא ומכלן... ותחנונים ופלול נפול, קריאה, בצור, פגיעה, רנה, נאקה, צעקה
 .תחנונים בלשון אלא
 כל של רבן משה שהרי, בוראה אצל כלום לבריה שאין, מדל אתה מכאן, יוחנן רבי אמר

 . תחנונים בלשון אלא בא לא הנביאים

 שלא זהיר הוי אומר המשל, תחנונים בלשון אלא משה בא לא למה, לוי רבי אמר
 הוא ברוך הקדוש אמרכך, כיצד תזהר ממה שאתה מוציא מפיך דבורך מקום תתפס
): יט, לג שמות, (בידי לו שיש מי, לו אמר, חןא אשר את וחנתי): יט, לג שמות( למשה



 

 ו 

 אני חנם במתנת, וחנתי, בידי לו שאין ומי. עמו עושהאני הרחמים במדת, ורחמתי
הוא ברוך הקדוש לו אמר, ישראל לארץ לכנס מבקש משה שהיה ובשעה, עמו עושה

 בידי לו שאין מי כל, לי אמרת כך לא עולם שלרבונו לפניו אמר, לך רב): כו, ג דברים(
 אלא, מאומה אצלך לי שמתבקש אומר איני עכשו, עמו עושהאני חנם במתנת, וחנתי
 .'ה אל ואתחנן, בענין שקרינן ממה, מנין, עמי עשה חנם

עם כל המעשים הטובים של משה רבינו, הוא מבקש מהקב"ה,  – יהוידע-אומר הבן
 מאוצר מתנת חינם, שייתן לו להיכנס לארץ ישראל.

, למה משה רבינו צריך לדבר בתחנונים, רש ידבר תחנוניםם להבין מה זה אנחנו רוצי
? ולמה לפי דברי המהרי"ל דיסקין, אסר עזות יענה עשיר-ולמה הקב"ה עונה אותו ב

 הקב"ה על משה רבינו להתפלל בלאו?

אלו השאלות שאנחנו, בע"ה, רוצים להתמקד בס"ד, וכדי להבין את יסודם של 
 דבור על אופניו: דברים, בואו נלך דבר

 בכוחה של תפילה.  –כדי לעמוד על יסודות התפילה, לפחות על נושא אחד נתמקד 

 וכל בארץ יהיה טרם השדה שיח (בראשית ב, ה) וכל ידוע לכולם מה שרש"י מביא
  האדמה את לעבד אין ואדם הארץ על אלקים ה' המטיר לא כי יצמח טרם השדה עשב

 האדמה את לעבוד אין שאדם לפי, המטיר לא טעם ומה .המטיר לא כי- אומר רש"י
 עליהם התפלל לעולם צרך שהם וידע אדם וכשבא, גשמים של בטובתם מכיר ואין
 והדשאים. האילנות וצמחו, וירדו

הרב פינקוס זצ"ל, בשתי הספרים שלו, גם על ספריו על ספר בראשית, וגם 'בספרו 
ושג הזה של שער? למה שערי שערים בתפילה', הוא אומר דבר ראשון, מה זה המ

 התפילה, נקראים בשם שערים? כך שואל הרב פינקוס זצ"ל בספרו, בשתי מקומות.  

 השער הזה, מלמד אותנו שהתפילה, היא פותחת את השער.  –עונה הרב פינקוס 

 כלפי מה הדברים אמורים?

כאשר הקב"ה קבע לאדם כלשהו בראש השנה, שיקבל עושר,  -אומר הרב פינקוס  
נחת, קבע לו שיקבל דברים מסוימים, גם אחרי הקביעה הזאת, זה לא יבוא מבלי 

 בקשה נוספת של האדם. זו קביעה שקבע הקב"ה בעולם.

 משל למה הדבר דומה?

יורק, והגיע אליו אדם שאוסף כסף לישיבה. -משל לעשיר אחד שישב בניו
 .50,000$אתרום לך  –אמר לו העשיר 

 ושמח, בכל זאת, לא בכל יום  מקבלים סכום כזה.ב"ה, יצא אותו יהודי שש 
 מה עם הצ'ק? –אמר לו אותו יהודי 

 אתה תקבל אותו בדואר.  -

 יום אחד הוא מקבל מכתב, שיש לו חבילה בדואר מחו"ל. 

 אדם עכשיו, לקבל את המכתב?-מה האפשרות של הבן

 ללכת אל הדואר, לפתוח את הדלת ולהיכנס לקחת את החבילה. 

כל זמן שהדואר סגור, לא יעזור לו שום דבר, הוא לא יוכל  – פינקוס אומר הרב
 להוציא את החבילה. 

כך קבע הקב"ה בעולם. בית הדואר הוא השמים, האדם נמצא כאן בארץ, נקבעו 
לאדם דברים, ''הדואר שיפתח'', זה מה שמאפשר לאדם, לקבל את ''המוצר'' 

 שהובטח לו בראש השנה ויום הכיפורים.

יא משל נוסף, לאדם שהזמין סחורה במפעל כלשהו. העמיסו את הסחורה על הוא מב
המשאית, הכל מוכן, המשאית נמצאת בחצר המפעל, אבל עד שהשומר של המפעל 

 לא יפתח את השער למשאית, הסחורה לא תצא החוצה.
לכן התפילה נקראת שער, משום שהקב"ה כך הטביע בעולם, ששום דבר לא יגיע בלי 

 תפילה. 

כך הוחקקה כל הבריאה מעיקר יצירתה,  – מר ר' ירוחם ממיר (בספרו דעת תורה)או
שהכל היה על הקרקע, יעמוד ולא יצמח, ולא יינתן כלום, לא הישג של גשמיות, ולא 
 הישג של רוחניות, עד שיבוא האדם וייקחם מפתח הקרקע, ובמה ייקחם? בתפילה. 

פותחת שערים בשמים התפילה היא זאת שפותחת את האדמה, היא זאת ש
 ומאפשרת לאדם, לקבל את מה שנקבע לו, בראש השנה.

ויקרא רבה, (– הנציב מוולוז'ין, בפרשת חקת, פרק כ', פסוק יג', למטה ב'הרחב דבר'
 ברהטים. אמר אסור מלך כארגמן ראשך ודלת ככרמל עליך אמר, פרשה לא) ראשך

 הוא הדא, לכרמל שעלה יהוכאל עלי חביבין שבכם הרשים, לישראל הוא ברוך הקדוש
 בין פניו וישם ארצה ויגהר הכרמל ראש אל עלה ואליהו): מב, יח א מלכים( דכתיב
 לנו אין אם עולם של רבונו, הוא ברוך הקדוש לפני אמר, ברכיו בין פניו שם ולמה, ברכו
 ברוך הקדוש אמר, כארגמן ראשך ודלת): ו, ז השירים שיר. (מילה לברית הבטזכות
 ביום בהם הנכשל והיה): ח, יב זכריה( שנאמר, כדוד עלי חביבין שבכם ליםהד הוא

 ארגונא. לדניאל והלבשו): כט, ה דניאל( ביהדכתיב, כדניאל אומרים ויש, כדויד ההוא

 ואליהוהאנשים הפשוטים, דומים לאליהו בהר הכרמל?! שנאמר  –שואל הנציב שם 
 ארצה. ויגהר הכרמל ראש אל עלה

שאלה מספר אחת. אליהו הנביא כתוב, שהוא התפלל לקב"ה שירד  אז יש לנציב,
 גשם.

ענני שתרד אש מן  – ענני ה' ענניהרי יש בקשה קודם, של אליהו הנביא   –הוא שואל 
 השמים, וענני שלא יאמרו זה מעשה כשפים. 

 למה המדרש מתמקד על בקשת אליהו שעלה לכרמל וביקש גשם?

 ים שבך, שווים לאליהו הנביא?וחוץ מזה, מה המשוואה של הראש

 אנחנו נתמקד רק בשתי השאלות האלה של הנציב.

כדי להבין את יסודם של דברים, בואו נבין את הפסוקים בספר מלכים, וננסה איתם 
 בע"ה, להתחיל להבין, מה מונח כאן:

בשעה שחיאל  –במלכים א', פרק טז, וזה גמרא (מסכת סנהדרין פרק חלק) שאומרת 
ישב שבעה, שהוא בנה את העיר יריחו, מתו ילדיו, כמו אמר יהושע, שמי בית האלי 

 ייסדנה בבכורו שיבנה את העיר יריחו, או יבנה עיר אחרת ויקרא לה בשם יריחו

בנו הבכור  – ייסדנה בבכורוברגע שהוא ידפוק את אבן הפינה  דלתיה, יציב ובצעירו
ברגע שהוא  דלתיה יציביר שלו הבן הצע ובצעירוימות, וברגע שהוא יסיים את העיר 

 יציב את דלת הכניסה לעיר, ימותו ילדיו הצעירים. 
לא כתוב בחז"ל, כמה ילדים היו לו. חיפשתי בכמה וכמה מקומות, ולא מצאתי עד 

 היום, כמה ילדים היו לחיאל בית האלי. 

יך עפ"י החשבון כאן, שלושה מינימום היו לו, כי אם כתוב בבכורו...ובצעירו, אז צר
שבאמצע יהיה עוד אחד, אבל לא כתוב כמה. מישהו אמר לי שהיו לו שבעה,אבל עד 

 היום לא מצאתי מקור לכך. 

בקיצור, מתו לו ילדיו, ואחאב מלך ישראל, הגיע לנחם אצל חיאל בית האלי. הקב"ה 
 אומר לאליהו, ללכת לביתו של חיאל, ושם להיפגש עם אחאב.

כפי שאומרת הגמרא, שאיך זה יכל להיות,  הוא מגיע ואחאב שואל אותו שאלה,
שמה שאמר משה רבינו בדבר ה', לא מתקיים, ומה שאמר יהושע בדבר ה', 

 מתקיים?!

יהושע אמר, שמי שיקים את העיר יריחו, ימותו ילדיו, ובאמת כל ילדיו של חיאל בית 
 האלי מתו. אז איך יכל להיות שמה שמשה רבינו אומר, לא מתקיים?

 למה אתה מתכוון, שדבר ה' לא מתקיים? –ליהו הנביא שואל אותו א

כתוב בפסוק, שברגע שיעבדו עבודה זרה לא ירד גשם,שנאמר   –אמר לו אחאב 
"...ועצר את השמים ולא יהיה מטר...". אין לך גבעה בארץ ישראל, שלא הקמתי בה 

את  עבודה זרה, ועדין יורד גשם. לא רק זה, אלא מרוב הגשם, אני לא יכל לעבוד
 העבודה זרה, כי הכל שלוליות!

אתה מנצל את רחמי הקב"ה, שממשיך להוריד גשם, חייך,  –אמר לו אליהו הנביא 
שמעתה לא יהיה מטר, אלא עפ"י דברי. 

שלושה מפתחות בידיו של  –ביקש אליהו מהקב"ה, גמרא (מסכת תענית ב, א) 
 הקב"ה, ואחד מהם  זה מפתח של גשמים. 

ת המפתח הזה, והקב"ה נתן לו את המפתח הזה, וע"י זה, הוא הוא ביקש מהקב"ה א
 עצר את השמים. שלוש שנים לא היה גשם. 

שלושה חודשים של סוף שנה אחת,  –חודשים  18יש דעה בחז"ל, שזה בסכ"ה לקח 
 שנה אחת באמצע מלאה ועוד שלושה חודשים מהשנה השלישית. 

ב"ה שולח אותו צרפתה, לאישה טוב. שלוש שנים לא ירד גשם. היה רעב גדול. הק
בצידון, ומבקש ממנה שתיתן לו מעט לחם ומים לשתות, והיא נשבעה לו שאין לה 

 יותר מה לאכל...

 ומעט בכד קמח כף מלא אם כי מעוג לי יש אם אלקיך ה' חי (מלכים א' יז, יב) ותאמר
 (יג): נוומת ואכלנהו ולבני לי ועשיתיהו ובאתי עצים שנים מקששת והנני בצפחת שמן

 בראשנה קטנה עגה משם לי עשי אך כדברך עשי באי תיראי אל אליהו אליה ויאמר
 לא הקמח כד ישראל אלקי ה' אמר כה (יד) כי באחרנה תעשי  ולבנך ולך לי והוצאת
ותעשה ותלך (טו): האדמה פני על גשם ה' תת יום עד תחסר לא השמן וצפחת תכלה
 לא השמן וצפחת כלתה לא הקמח כד (טז) מים.י וביתה והוא היא ותאכל אליהו כדבר
 בעלת האשה בן חלה האלה הדברים אחר ויהי (יז): אליהו ביד דבר אשר כדבר ה'  חסר
 נשמה. בו נותרה לא אשר עד מאד חזק חליו ויהי הבית

אליהו מחיה את הילד, הוא מבקש מהקב"ה שייתן לו מפתח של חיים, להחזירו 
 לחיים. 

י מפתחות אני נותן לך, תחזיר לי מפתח של גשמים, ואז שת –הקב"ה אומר לו 
 הקב"ה אומר לו, ללכת ולהיגלות אל אחאב.

 אחאב אל הראה לך לאמר השלישית בשנה אליהו אל היה ה' ודבר רבים ימים (א) ויהי
 האדמה פני על מטר ואתנה

י נביא 850בינתיים עושה אליהו את הניסיון בהר הכרמל, עם נביאי הבעל והאשרה. 
 בעל ואשרה ביחד, הכל דברים מוכרים...

 יודע היום וישראל יצחק אברהם אלקי ה' ויאמר הנביא אליהו ויגש המנחהבעלות ויהי
 ה' ענני (לז): האלה הדברים כל את עשיתי ובדברך עבדך ואני בישראל אלקים אתה כי

 אש פלות אחרנית (לח) לבם את הסבת ואתה אתה ה' האלקים כי הזה העם וידעו ענני
 בתעלה אשר המים ואת העפר ואת האבנים ואת העצים ואת העלה את ותאכל ה' 

 לחכה

לאחר מכן, הרג אליהו את נביאי הבעל והאשרה, כל הסיפור בהר הכרמל, כידוע 
לכולם, היה פיצוי להר הכרמל ולהר תבוא, שרצו שעליהם תינתן התורה. אמר להם 

  אני אשלם לכם לא פחות מהר סיני. –הקב"ה 
אז היה קידוש שם שמים גדול, גם על  אתה ה' האלקים, כי הזה העם וידעו ענני ה' ענני

 הר הכרמל. 

 אחאב ויעלה (מב) הגשם המון קול כי ושתה אכל עלה לאחאב אליהו ויאמר (יח, מא) 
 ברכיו) ברכו( בין פניווישם ארצה ויגהרהכרמל ראש אל עלה ואליהו ולשתות לאכל

 –הגשמים  על להתפלל, לארעא וגחין:) תרגום. (ארצה ויגהר - אומר רש"י במקום
 התפלל לקב"ה, שירד גשם. 

 רבים ימים ויהי (יח, א)אני לא מבין, הקב"ה אומר לו קודם  – שואל הנציב מוולוז'ין
 פני על מטר ואתנה אחאב אל הראה לך לאמר השלישית בשנה אליהו אל היה ודבר ה'

 י הולך להוריד גשם. לך תיגלה אל אחאב, אנ –האדמה 
אז הקב"ה התגלה כבר אל אליהו הנביא, ולהגיד לו שיתגלה לאחאב ולומר לו שהוא 

הולך להוריד גשם, אז למה צריך אליהו לעלות להר הכרמל, ולשים את פניו בין ברכיו 
 כדי לעורר זכות של ברית המילה?! 

 גשם!ריבונו של עולם, תזכור את הזכות הזאת של עם ישראל, ותוריד 

אז בשביל מה צריך שאליהו יתפלל שוב לקב"ה, כדי שיוריד גשם? שאלתו של הנציב 
 מוולוז'ין, פרשת חקת.

אפילו בזמן שהקב"ה רוצה להשפיע טובה בברור, ואין השעה  –אומר הנציב מוולוז'ין 
צריכה לעורר רחמי שמים, מכל מקום, כך רצונו שהתפללו אליו מקודם, כי כך קבע 

ה העולם יתברך שמו, וכמו שביארנו בספר בראשית, על הפסוק מי שאמר והי
 לא כי יצמח טרם השדה עשב וכל בארץ יהיה השדה טרם שיח (בראשית ב, ה) וכל



 

 ז 

, וראיה ברורה לזה היא,  האדמה את לעבד אין ואדם הארץ על ה' אלקים המטיר
, מתפילת אליהו בהר הכרמל על הגשמים, שהרי הקב"ה הקדים הבטחתו לאליהו

, ואליהו יתרה עשה, הוריד את האש מטר ואתנה אחאב אל הראהשהקב"ה אמר 
וקידש שם שמים ברבים, ואחר כל זה, למה נצרך אליהו לעלות להר הכרמל ולהתפלל 

 על הגשמים? 
אלא כך היא המידה, ורצונו של הקב"ה, שיהיה מקדים תפילה, על הורדת ההשפעה 

רצונו של הקב"ה, שלפני שהוא מוריד  אם זה -ופרנסה של הגשם. ואחר שכן הוא
 שפע, צריכה לבוא תפילה

אין נפקא מינה, אם יתפלל אדם גדול כאליהו, או הדיוט ורש בישראל, כי כולנו בני 
כלומר  - כארגמן ראשך ודלת ככרמל עליך ראשךאברהם יצחק ויעקב, כדכתיב 

 האנשים הפשוטים שיש בכם, חשובים עלי כאליהו שעלה להר הכרמל.

ז אם זה דבר שאינו שנגזר, צריך לעורר רחמי שמים, שם צריכים את הכוח של א
 אחאב אל הראהאליהו הנביא. אבל בדבר הנגזר, כשהקב"ה אומר לאליהו הנביא  

, אז כבר יש גזירה בשמים, אם כבר יש גזירה, אז הדבר  הזה כבר נחתם מטר ואתנה
 בשמים לתת אותו.

 , אז בשביל מה אתה צריך את התפילה? אם כבר נגזר בשמים כבר לתת אותו

כך קבע הקב"ה בעולם. תפילה צריכה להיות לכל דבר. אם  – אומר הנציב מוולוז'ין
 אתה רוצה לקבל דבר מסוים, אתה יכל לקבל אותו, אך ורק בכוח של תפילה. 

אלה הדברים שמביא הנציב, בפרת חקת, עפ"י דברי רש"י שאומר, שכל דבר שמגיע 
 לבוא באמצעות כוח של תפילה. בלי זה, לא יורד הגשם.  לעולם, צריך

 אם ככה, נוכל בע"ה ללכת ולבאר דבר נוסף :

 יש חז"ל, שהרשב"א מבאר אותם, כדי להסביר מהו כוח של תפילה.

 החז"ל הזה נמצא, בגמרא מאוד ידועה, במסכת ברכות. 

וד נפלא, מהי נקרא את הגמרא הזאת, וננסה בע"ה, באמצעות הגמרא הזאת, להבין יס
 כוחה של תפילה:

 הירדן ומעברות הים מעברות הרואה  רבנן תנו -אומרת הגמרא (מסכת ברכות נד, א) 
 הבשן מלך עוג לזרוק שבקש ואבן חורון בית במורד אלגביש אבני ארנון נחלי מעברות

 של ואשתו בעמלק מלחמה יהושע שעשה בשעה משה עליה שישב ואבן ישראל על
 המקום לפני ושבח הודאה שיתן צריך כולן על במקומה שנבלעה ויריח וחומת לוט

 טורא ואיעקר איזילפרסי תלתא הוי כמה ישראל מחנה אמר - ממשיכה הגמרא ע"ב
 על ואייתי פרסי תלתא בר טורא עקר אזל ואיקטלינהו עלייהו ואישדי פרסי תלתא בר

 עליה הוא ב"ה באהק בריך קודשא ואייתי הלך לזרוק את ההר על בני ישראל רישיה
ההר נכנס לו מסביב  בצואריה ונחית נקבו את ההר ונקבוה הביא עליו נמליםקמצי 

 גיסא ולהאי גיסא להאי שיניה משכי רצה לשחרר את ההר למשלפה בעי הוה לצווארו
 והיינונמשכו לו השיניים לכאן ולכאן, ולא הצליח למשוך את ההר  למשלפה מצי ולא

 לקיש בן שמעון ר''דאלקיש בן שמעון' וכדר שברת רשעים שני ח)-ג (תהילים דכתיב
 שרבבת. אלא שברת תקרי אל שברת רשעים שני דכתיב מאי

מה הפשט בגמרא הזאת? עוג מלך הבשן  – בא הרשב"א, בביאורו בעין יעקב ושואל
 לקח הר, רצה לזרוק את זה על עם ישראל, מה מונח כאן? 

מעשה של דרש, וצריכים ללמוד את  כמובן שהרשב"א נוקט, שהמעשה הזה, זה
 הנושא הזה, כדי להבין מה חז"ל רצו ללמד אותנו, בסיפור הזה.

לעם ישראל לא היה זכות בארץ ישראל. את כל הזכויות שיש להם,  – כותב הרשב"א
(דברים ט, ה)  -  אומרת התורהזה רק בזכות האבות. הקב"ה אומר להם בפרשת עקב, 

 אלקיך ה' האלה הגוים ברשעת כי ארצם את לרשת בא אתה לבבך ובישר בצדקתך לא
 וליעקב. ליצחק לאברהם לאבתיך ה' נשבעאשר הדבר את הקים ולמען מפניך מורישם

 לא בגלל זה מגיעה לך הארץ, אלא מה?  לבבך ובישר בצדקתך לא

הכל בגלל שהקב"ה הבטיח את הארץ הזאת לאבות הקדושים.

שכל מה שעם ישראל יזכה בארץ ישראל, הכל ידע עוג מלך הבשן,  – אומר הרשב"א
 נובע מזכות אבות.

אם הכל יונק מהאבות הקדושים, גם לי יש זכות. מה  –אם ככה, אמר עוד  מלך הבשן 
 הזכות שיש לו?

  תירא אל משה אל' ה ויאמר לד)-כא (במדבר –אומרת הגמרא (מסכת נידה סא, א) 
 בר אחיה בני ועוג סיחון מר דאמרם סיחון ועוג היו אחיהוו  אחי ועוג סיחון מכדי

למה מסיחון קמסתפי  דלא מסיחון שנא ומאי דקמסתפי מעוג שנא מאי הוו שמחזאי
 יוחנן ר''אהוא לא מפחד ואילו מעוג מלך הבשן הוא מפחד, אז מה החידוש הגדול?? 

 תעמוד שמא אמר בלבו היה מה יודע אתה צדיק אותו של מתשובתו יוחאי בן ש''אר
 העברי לאברם ויגד הפליט ויבא יג)-יד (בראשית שנאמר אבינו אברהם של זכות לו

היות והיו לו זכויות כאלה, פחד מזה משה המבול   מדור שפלט עוג זה יוחנן רבי ואמר
 רבינו,  שבזכות מה שעוג בא לאברהם אבינו, ניצל לוט. 

 

נו לא ישב אברהם אבי–ואף עפ"י שכוונתו לא היתה לשם שמים, אמר עוג מלך הבשן 
בשקט, באותו רגע שהוא ישמע שלוט נלקח בשבי, הוא יצא למלחמה, והוא יהרג 

בה, ואז אוכל לקחת את שרה אשתו לאישה, אבל למרות זאת, אברהם אבינו לא מת 
במלחמה, ולוט ניצל, וכל שושלת בית דוד יצאה מלוט, אז הכל נזקף לזכותו של עוג 

 מלך הבשן, מזה פחד משה רבינו.

 ה, עמדה לעוג מלך הבשן זכות ההצלה של לוט. אם ככ

הוא לקח הר, שהר זה כינוי לאברהם אבינו,  – אומרת הגמרא, כך מבאר הרשב"א
 למה הר זה כינוי לאברהם אבינו?

(ישעיה נא, א) כיון שנאמר בפסוק שנאמר אותו בע"ה, בהפטרות של שבעה דנחמתא 
 נקרתם (ב) בור מקבת ואל בתםחצ צור אל הביטו יהוה מבקשי צדק רדפי אלי שמעו
 וארבהו. ואברכהו קראתיו אחדכי תחוללכם שרה ואל אביכם אברהם אל הביטו

 .חצבתם צורהם נקראים בשם 

אני חשבתי שאפשר להביא ראיה, כיון שחז"ל אומרים, שאברהם אבינו קרא לבית 
 המקדש בשם הר. 

 אשורנו ומגבעות אנואר צרים מראש (במדבר כג, ט) כיחוץ מזה, כתוב שבלעם אמר 
 יתחשב לא ובגוים ישכן לבדד עם הן

. הלך ולקח את ההר. הר הכוונה לזכותו של אברהם צריםהאבות הקדושים נקראים 
אם כל הזכות של עם ישראל בארץ  –אבינו. הוא רצה להרים את ההר, הוא אמר 

עוג ישראל, בזכות האבות הקדושים, אז גם לי יש זכות של האבות הקדושים, אמר 
 מלך הבשן.

אקח את הכוח של  –לכן הוא רצה להרים את ההר, שההר מסמל את אברהם אבינו 
אברהם אבינו, הרי אני באתי ובשרתי לו, שלוט נלקח בשבי, אז אני ארים את ההר 

 ואזרוק אותו.

עפ"י זה תבין. בא הקב"ה, ולקח את זכויות התפילה של  – אם ככה, אומר הרשב"א
ה הנמלים, שכן הנמלים, אין כוחם אלא בפה, כמו שנאמר עם ישראל. התפילה ז

מה תולעת, כוחה בפיה, כך עם ישראל, כוחם  –שכנסת ישראל נמשלה לתולעת 
 בפיהם.  

 באו הנמלים ואכלו את ההר, וההר הזה נפל על עוג מלך הבשן.

אתה רואה, שכל הכוח של עם ישראל, זה בתפילה, כדי  –אם ככה, אומר הרשב"א 
 מידיו של עוג מלך הבשן.להינצל 

 יוצא, שהכוח שהציל אותנו, היה כוח התפילה.

 איך הרגו אותו?  – מסיים הרשב"א ואומר
 10אמות, וקפץ  10אמות, לקח מקל של  10משה רבינו, שגבהו –אומרת הגמרא 

 אמות , ונגע לו בקרסולו.

 –אמות  10זה הזכויות שלו, לקח מקל  –אמות  10משה רבינו גבהו  – אומר הרשב"א
להגיע לזכות האבות, בשבילם  –אמות  10זה הזכויות של עם ישראל , אחרי זה קפץ 

 אמות, ועם זה ביחד, הוא נתן לו מכה בקרסול.  10היה צריך לקפוץ 
 למה הוא נתן לו דוקא בקרסול?

עם כל הזכויות של עוג מלך הבשן, שהוא הלך הליכה כדי לבשר  – אומר הרשב"א
 ז מה הזכויות שיש לו? לאברהם אבינו, א

הזכויות שלו בהליכה, ולכן נתן לו מכה בקרסול, כדי להוריד את הזכויות שהיו לו 
 בקרסול. 

הכוח שהציל את עם ישראל, היה כוח התפילה של עם  –למעשה, אומר הרשב"א 
 ישראל. 

 אם אלה הדברים בס"ד, בואו ננסה לעמוד על נקודה אחת :

נית לשלושה ימים. יש תפילה שנענית לעשרה ימים. יש תפילה שנע – חז"ל אומרים
יש תפילה שנענית לשלושים יום. יש תפילה שנענית לארבעים יום. אנחנו נמצאים 

עכשיו בעיצומם של ימים, שמשה רבינו עלה לשמים והתפלל על עם ישראל. בפעם 
 הראשונה, הוא ירד עם הלוחות ושבר אותם, מתי הוא עלה?

הוא עלה בפשטות בי"ט לחודש תמוז, וחזר בחזרה בכ"ט  יש מחלוקת בחז"ל, אבל
בחודש אב, אז משה רבינו ירד בחזרה, ועלה שוב פעם בראש חודש אלול , ובאותם 

 ואתפלליום האמצעיים, זה הימים האלה שמשה רבינו היה מתפלל   40הימים האלה, 
 זו התפילה בעצם הימים האלה. זה כוח התפילה. ה' אל

יש תפילה שנענית לשלושה ימים. יש תפילה שנענית לעשרה  – -אז אומרים חז"ל 
ימים. יש תפילה שנענית לשלושים יום, אבל כולנו יודעים, שיש תפילה שלא נענית 

 לשלושים יום, יש תפילה שלוקחת הרבה יותר זמן. 

אל צעקה הנביאים בני מנשי אחת ואשהכולנו מכירים את ההפטרה של פרשת וארא 
 תה, כפי שהרד"ק מביא, שזו היתה אשת הנביא עובדיה... זאת היאלישע

 פעמים, גימטריא צעקה.  265הוא מביא שאשת עובדיה צעקה לנביא 

 היא צעקה וצעקה, עד שנענתה. 

פירוש הדבר, שלא תמיד אחרי ארבעים יום, ולא תמיד חמישים יום. אתה רואה 
עד ז' באדר, ועושה  שמשה רבינו, עפ"י מה שאומר הפני יהושע, התפלל   מט"ו באב

תפילות, במשך כמה וכמה חודשים, אז זה יותר מארבעים  515חשבון  שזה יוצא 
 תחינות. 515ימים. כל הימים האלה, משה רבינו עומד, ומתחנן 

 דבר אחד למדנו מכאן, שאין תפילה שלא נענית. כל תפילה נענית!

 תחנונים): כג, יח משלי(אם כתוב בפסוק  – אומר המהרי"ל דיסקין את היסוד הבא
 , על מה זה נאמר? עזות יענה ועשיר רש ידבר

זה הקב"ה, שאמר  עזות יענה ועשירזה משה רבינו רש  ידבר תחנונים -אומרים חז"ל 
 .הזה בדבר עוד אלי דבר תוסף אללמשה רבינו 

 קוהמה אכפת לך שיתפלל? אם ראה אדם שלא נענה, יחזור ויתפלל, שנאמר  – שאלנו
  'ה אל וקוה לבך ויאמץ חזק' ה אל

אז מה אכפת לקב"ה, שמשה רבינו ימשיך ויתפלל "אני רוצה להיכנס לארץ 
 ישראל"???

היות ואין תפילה שלא נענית, וקראנו  –אומר המהרי"ל דיסקין יסוד נפלא ביותר 
הקב"ה צריך ליצור מחיצה  – תפלה מעבור לך בענן (ג, מד) סכותהבמגילת איכה 

 לא תעבור. מיוחדת, כדי שתפילה

כשמנשה התפלל, כידוע לכולם, המלאכים סגרו את כל השערים של התפילה, כדי 
 שתפילתו לא תתקבל. מה אכפת להם שיתפלל?? הקב"ה יגיד שיתפלל ולא יענה?!

אין דבר כזה, שתפילה לא נענית! כדי שהקב"ה לא יקבל תפילה, הוא  –פירוש הדבר 
 לא "תחדור".  צריך ליצור חציצה של ברזל, כדי שתפילה

 אז מה הקב"ה עשה למנשה?

 חתר לא חתירה, כי אין תפילה שלא נכנסת! 

 אז מיצרים שער מיוחד, עבור אדם שהמלאכים סגרו את כל מחיצות התפילה. 

 שאין מצב שתפילה לא נענית. –פירוש הדבר 



 

ח 

לכל צרה שבאה לאדם, הקב"ה קובע לאדם, מתי היא תצא  – אומר המהרי"ל דיסקין
. פעמים עשרים תפילות, פעמים חמישים תפילות, פעמים לא מספיק תפילה, החוצה

צריכים צעקה (דיברנו כבר בעבר, על ההבדל בין תפילה לצעקה, כפי שמביא הערוך 
לנר בהרחבה גדולה), לפעמים צריך תפילות שמזקיקות דמעות, ובלי דמעות זה לא 

 ילך. 

ק של יהודי, אלא גם מישהו שהוא אין תפילה ואין אנחה, שלא נמדדת בשמים, לא ר
לא יהודי. כולנו יודעים, שהקב"ה ספר אפילו חצי דמעה שעשו הוריד שנאמר 

שלוש אלא  שלישאומרים חז"ל אל תקרא  )ו, פ תהלים( שליש בדמעות ותשקמו
שתי דמעות נשרו ואחת נשארה בלחי. 

 פירוש הדבר, שהקב"ה מונה את הדמעות ברסיסי דמעות. 

 עוד שבעה שבועות בראש השנה.אנחנו בע"ה 

קולות בראש  100למה תוקעים  – כותב התוספות (מסכת ראש השנה) בשם הערוך
 השנה?

... סיסרא אם ותיבב נשקפה החלון (שופטים ה, כח) בעדכיון שכתוב  – אומר הערוך
 כמה היא צעקה? 

 יש לנו מסורת שהיא יבבה מאה יבבות. 

 סיסרא? מצדנו שתיבב עד היום!מה מענין אותנו כמה יבבות יבבה אם 

 יוצא שהקב"ה סופר גם צעקה ודמעה, לא רק של יהודי!

. הקב"ה סופר ותבך קלה את ותשאהגר ששמה את בנה בשיחים, אומרת התורה 
דמעות גם של הגר. 

 אם אלה הדברים בס"ד, נוכל להבין דבר נפלא:

" ענה אותו בעזות, אם "העשיר רש ידבר תחנוניםמשה, הוא  –אומר המהרי"ל דיסקין 
אני אוסר עליך  –כך נוקבים, ש"העשיר" אמר -זה בא ללמד אותך, שהדברים היו כל

 לדבר אלי! אחרת מה אכפת לך?

 אני אוסר עליך לדבר אלי! בלאו, בלא תעשה!  -לא. הקב"ה אומר למשה רבינו 

כאלה משה רבינו דיבר  – רש ידבר תחנונים - אתה יודע למה? בגלל שב –אומר הנציב 
 עוד קצת, ואני לא יכל שלא לענות אליך! -תחנונים, שהקב"ה אמר 

 מה הדרך היחידה??

 .הזה בדבר עוד אלי דבר תוסף אל -אני מבקש ממך, אמר הקב"ה 

 516אם היה משה מבקש עוד פעם אחת,  –) כותב הפני יהושע (מסכת ברכות לב, ב
ה שהגמרא במסכת שבת תפילות, הגזירה היתה מתבטלת. הוא מביא שם חשבון, ממ

. ואם 516מביאה, שיש שש בתי דין, תחת השם אלוקים, ושש פעמים אלוקים יוצא 
 תפילות, היה מבטל את הגזירה. 516היתה מתפלל 

 אני אוסר עליך לבקש!  – הזה בדבר עוד אלי דבר תוסף אל  515-ב –אמר הקב"ה 

 למה?

 לעם ישראל חטא העגל.כי אני יהיה חייב להיענות לבקשה שלך, ואז לא ימחל 

 256תפילות ולפעמים זה 515פירוש הדבר, שאין תפילה שלא נענית. לפעמים זה 
 תפילות ולפעמים זה כוס של דמעות, ולפעמים זה מאות של דמעות.

אני רוצה להקריא בפניכם זוהר. הזוהר הזה פשוט מפחיד. אני מקריא בפניכם כפי 
 שראיתי אותו מובא בספר קו הישר.

 שר מדבר על כוח התפילה, ומדבר מתי ראוי להתפלל ומתי לא. קו הי

בע"ה ניכנס לארבעים יום של תפילה. בני עדות המזרח כבר משכימים לסליחות 
 בימים האלה, החל מראש חודש. 

הלכו  – אני רוצה להקריא בפניכם את תרגום דברי הזוהר (קו הישר חלק א' פרק לא)
הולכים, הרי עורב אחד עמד לפניהם, קורא  עד שהיו בדרך ר' אבא ושאר החברים

בכח ומצפצף צפצוף גדול. אמר רבי אלעזר, לכך אתה קים ולכך אתה מתקן. לך 
לדרכך, שהרי ידעתי. אמר רבי אלעזר, חברים, נלך ונגמל חסד לרמון שהיה מלא 

מהכל, ורבי יוסי מפקיעין הוא שמו, שהרי הסתלק מהעולם הזה ואין מי שראוי 
והוא קרוב אלינו. סטו מהדרך והלכו לשם. כיון שראו אותם כל בני  להשתדל בו,

העיר, יצאו אליהם, ונכנסו שם לבית רבי יוסי מפקיעין אותם החברים הללו. בן קטן 
היה לו לרבי יוסי, ולא נתן לשום אדם שיגיע למטת אביו אחר שמת, אלא היה לבדו 

נוק ואמר: רבון העולם, כתוב סמוך לו, ובכה עליו, פיו בפיו מתדבק. פתח אותו תי
בתורה (דברים כב) כי יקרא קן צפור לפניך וגו', שלח תשלח את האם וגו'. היה צועק 

אותו תינוק ובוכה, ואמר: רבון העולם, קים דבר זה של התורה! שני בנים היינו מאבא 
ואמי, אני ואחותי הקטנה ממני, היה לך לקחת אותנו ולקים דבר התורה. ואם תאמר, 

הרי כאן הכל הוא, אבא ואמא. אמא מתה, ולקחת  -ון העולם, אם כתוב, ולא אב רב
אותה מעל הבנים. כעת אבא שהיה מכסה עלינו נלקח מעל הבנים. איפה דין התורה? 

בכו רבי אלעזר והחברים מול הבכי והצעקה של אותו תינוק. פתח רבי אלעזר ואמר, 
יה אומר רבי אלעזר פסוק זה, היה (משלי כה) שמים לרום וארץ לעמק וגו'. עד שה

עמוד אש מפסיק ביניהם, ואותו תינוק היה דבק בפי אביו ולא היו נפרדים. אמר רבי 
אלעזר, או שרוצה הקדוש ברוך הוא להרחיש נס, או שרוצה שלא ישתדל אדם אחר 
עליו, אבל על דברי אותו התינוק ודמעותיו איני יכול לסבל. עד שהיו יושבים, שמעו 

חד שהיה אומר: אשריך רבי יוסי שדברי הגדי הקטן הזה ודמעותיו עלו אל כסא קול א
המלך הקדוש, ודנו דין, ושלשה עשר בני אדם הזמין הקדוש ברוך הוא למלאך המות 
בגללך, והרי עשרים ושתים שנים הוסיפו לך עד שתלמד תורה את הגדי השלם הזה 

רים, ולא השאירו אדם לעמד החביב לפני הקדוש ברוך הוא. קמו רבי אלעזר והחב
בבית. מיד ראו אותו עמוד אש שעולה, ורבי יוסי פתח עיניו, ואותו תינוק דבוק פיו 

בפיו. אמר רבי אלעזר, אשרי חלקנו שראינו תחית המתים עין בעין. קרבו אליו, והיה 
אותו תינוק ישן כאלו שגוע מהעולם הזה. אמרו, אשרי חלקך רבי יוסי, וברוך הרחמן 

יש לך נס על הצעקה והבכי של בנך ובדבריו, שכך דחק בדברים יפים לשער שהרח
השמים, בדבריו ובדמעותיו הוסיפו לך חיים. לקחו את אותו תינוק ונשקוהו, ובכו 

עמו מרב חדוה, והוציאוהו לבית אחר, והתעוררו עליו, ולא הודיע לו מיד, אלא אחר 
י יוסי כמה חדושי תורה. אמר לו כך. שמחו שם שלשה ימים, וחדשו יחד עם אותו רב

רבי יוסי, חברים, לא נתנה לי רשות לגלות ממה שראיתי באותו עולם, אלא לאחר 
שתים עשרה שנים. אבל שלש מאות וששים וחמש דמעות ששפך בני, נכנסו 

בחשבון לפני המלך הקדוש, ואני נשבע לכם, חברים, שבשעה שפתח באותו הפסוק 
שלש מאות אלף ספסלי ישיבת הרקיע, וכלם עומדים  וצעק בדברים ההם, הזדעזעו

לפני המלך הקדוש, ובקשו עלי רחמים וערבו לי, והקדוש ברוך הוא התמלא רחמים 
עלי. ויפה לפניו אותם דברים ואיך מסר נפשו עלי. ואפוטרופוס אחד היה לפניו, 

צורריך ואמר: רבון העולם, הרי כתוב (תהלים ח) מפי עוללים וינקים יסדת עז למען 
להשבית אויב ומתנקם. יהי רצון מלפניך שזכות התורה וזכות אותו התינוק שמסר 

 נפשו על אביו, שתחוס עליו וינצל. 

 רבותי, אין תפילה שהולכת ריקם!

 דמעות של הילד, יצרו תחיית המתים.  370

 תפילות של משה רבינו, עוד תפילה אחת, ומשה רבינו היה נכנס. 515

הקב"ה אמר עזות.  יענה ועשיר רש ידבר תחנונים): כג, יח לימש( -אומר המדרש 
  הזה בדברעוד אלי דבר תוסף אללמשה 

סימן, אומר הזה,  בדבר עוד אלי דברתוסף אלאם אתה רואה שהקב"ה אומר לו 
אל תדבר אלי  –כך חזקים, שהקב"ה אומר לו -המהרי"ל דיסקין, שהדיבורים היו כל

 דבר! יותר. בלאו אני אוסר עליך ל

כי הדיבורים שלו, הם הדיבורים שפותחים את שערי התפילה, ומגיעים, כמו שאומר 
 ומשה רבינו היה נכנס, ללמדנו, שאין שום תפילה שהולכת לאיבוד. הפני יהושע,

 כלפי מה הדברים אמורים?

 אנחנו נמצאים יום אחרי תשעה באב. כל אחד ישב וקונן על החורבן. 

בונו של עולם, כמה אפשר?! כמה הורידו דמעות, כמה רי –שנה, אתה אומר  1946
הדורות הקודמים הורידו דמעות, כמה צרות עברו עם ישראל, כמה בכו, כמה עברו, 

 כמה עוד אפשר???

רבותי, אנחנו לא יודעים איזה תפילה תבקע את הרקיע ואיזה דמעה, היא זאת 
 שתבקע את השערים, שיביאו לנו את משיח צדקנו.

והנה יש עוד עיקר גדול, דבר שמקרב את  – )14חיים (חכמת הדעת פרק אומר החפץ 
 וישמע' ה אלהגאולה, והיא התפילה והצעקה, וכמו שהיה במצרים דכתיב ונצעק

 קולנו, אף אנו צריכים להתנהג באופן כזה.

 דברים עמכם קחו) יד, ג הושע(הוא מביא מדרש שמופיע בפרשת תצוה, על הפסוק 
שישראל אומרים אין לנו קרבן. אמר הקב"ה, דברים אני מבקש, ואין  לפי. 'ה אל ושובו

דברים אלא תורה. אמרו לו, אין אנו יודעים גם תורה. אמר להם, בכו והתחננו לפני, 
העבדה, ובימי יהושע,  מן ישראל בני וכי אבותיכם לא בתפילה פדיתי, שנאמר  ויאנחו

לא זבח ולא קרבנות, אלא דברים,  לא בתפילה עשיתי להם ניסים, הרי אין אני מבקש
 .'ה אל ושובו דברים עמכם קחושנאמר 

אין הקב"ה חפץ, לחייב כל בריאה, אלא מבקש שיתפללו לפניו  – אומר החפץ חיים
ויקבלם, ואפילו אין אדם, כדאי לענות לו בתפילתו ולעשות חסד, כיון שמתפלל 

ים שהקב"ה חפץ שירבו ומרבה בתחנונים, אני עושה חסד עמו, ומכל זה, אנו רוא
 בתפילה לפניו, וע"י זה יגאל אותנו.

צמתם בתשעה  וצלו. צומו פרשת ואתחנן יוצאת תמיד, לאחר תשעה באב, לומר לנו,
שנה מתפללים, עדין לא נענינו, אין תפילה 1946באב, שלא תחשבו, הנה, אנחנו כבר 

 שלא נענית! אין לנו מושג מתי נענה. 

(ברוך שאמר)

 רוש בדרך הד 

 דוקא למה קשה ".נאמרו אחד בדיבור לך' יהי ולא אנכי" אנכי ד' אלקיך
 למה הקשו דהמפורשיםולתרץ .נאמרו אחד בדיבורדברים שני אלו
אשראמרולאמצריםמארץהוצאתיךאשראלקיך' דאנכיה"הקבאמר

 שלא לאדם לו נוח בגמרא דאיתא משום' ותי חידוש יותר שהוא בראתיך
 ה"ושס עשה מצות ח"רמ דהם משום א"המהרש' ופי בראמשנ נברא
 עבר ואם עונש לו ואין שכר לו אין עליו עבר אם עשה מצות ועל ת"מל
 שלא לאדם לו נוח לכך עשה מצות על מרובים והם עונש לו יש ת"ל על

 למעשה מצרפה ה"הקב טובה מחשבה' בגמ איתא, משנברא יותר נברא
 המה ת"דהל א"המהרש ירוץכת ל"וא ע"במ א"המהרש קושית כ"א

 המה ע"המ כ"וא למעשה מצרפה ה"הקב טובה מחשבה הלא מרובים
 אלקים לך' יהי לא) ב"ע ה"ק דף( דשבת' בגמ איתא אבל ת"מל מרובים
 דהיינו אני אלא יודע בעולם אדם שאין בך אפילו דהיינו' וכו על אחרים
 דאפילו משמע לך' יהי לא שמכח עולה כלל ממילא לך' יהי לא ר"היצה
 לקושית מקום אין כ"וא שבלבר"היצה דהיינו נענש רעה מחשבה על

 ת"הל כ"וא למעשה מצרפה ה"הקב נמי רעה מחשבה דהא המפורשים

 מארץ הוצאתיך אשר אלקיך' ד אנכי שפיר אתי והשתא מרובים המה
 נברא שלא לאדם לו דנוח ל"וצ בראתיך אשר אמר לא למה וקשה מצרים
איןרעהמחשבההלאקשהאבלמרוביםהמהת"דלא"מהרש' כדפי
 לא א"לז תעשה מלא מרובים ע"מ הוי וממילא למעשה מצרף ה"הקב
 עבירה של המחשבה על שאפילו מוכח ממילא אחרים אלקים לך' יהי

מדרש ( :ל"וק מעשה מרובים ת"מל הוי ממילא למעשה מצרפה ה"הקב
 )יהונתן

 נא אעברה אם משהל ה"הקב אמר לשונו וזה במדרש איתא אעברה נא
 . לזהזה יש ענין מה ותמוה. כאן עד' וכו נא סלח בטל כן אם מבקש אתה
 שם ויחן הפסוק על פירושים' ב במדרש דאיתא מה נקדים ליישב וכדי

 שגם סבא ישראל על דקאי אמר חד יחיד בלשון דכתיב ההר נגד ישראל
 לבב שם היו ישראל שכל אמר וחד. התורה קבלת בשעת שם היה יעקב
 כן גם איתא והנה. כאן עד יחיד בלשון נקראו לכך אחד כאיש אחד

 וטען העגל מעשה לאחר ישראל על סנגוריא מלמד היה דמשה במדרש
 דוקא ניחא זאת והנה. להם ולא צוית לי יחיד בלשון כתיב יךקאל' ה אנכי

 אבל. ישראל שם ויחן הפסוק על לעיל הנזכר הראשון כפירוש נאמר אם
 יחיד בלשון אז נקראים היו ישראל דכל לעיל הנזכר' הב רושכפי נאמר אם
. נאמרישראללכליךקאל' הדאנכיהיאמליצהלאומשהמליצתכןאם

 ישראל לארץ לכנוס מבקש משה שהיה דבשעהבמדרש איתא והנה
 אחד כל על והשיב באו לא למה ויעקב יצחק אברהם ה"הקב לו אמר
 הנזכר השני כפירוש ניחא זה אך. רההתו קיבל דלא השיב יעקב ועלואחד
 גם כן אם סבא ישראל על דקאי הראשון כפירוש אמרינן אי אבל לעיל
 . הוא כלום לאו משה של התירוץ כן ואם התורה קבלתבשעת היה יעקב

 אעברה אם. בו שהתחלנו לעיל הנזכר המדרש דברי שפיר אתי והשתא
 בשעת היה לא אדהו לומר ואין. יעקב בא לא מדוע יקשה מבקש אתה
 היה יעקב שגם מוכח ויחן של הראשון הפירוש כפי הא. התורה קבלת
 ישראל כל על דקאי' הב כפירוש דסברת לומר צריך כרחך על אלא. שם

 דאנכי הוא כלום לאו דמליצתך נא סלח בטל כן אם, יחיד בלשון דנקראים
 :יחיד בלשון נקראים דהא אמרתי ישראל לכל לך יהיה ולא

 תורה)(חנוכת ה



 

  

 

 ‰ַ ‰ ים ז∆ ƒַמּנ ין ַ‰ּז¿ ַמן'ּב≈  'ּז¿
ה? ּיָ ƒַמן ֲעל ם ‡ֹו ז¿ יָ„ה ה≈ ƒר ַמן י¿ ים ז¿ ƒַמּנ ין ַהּז¿ י ּב≈ מ≈  י¿

יבֹו˙  ƒל ¿ ׁ̆ יבֹו˙ ַעל  ƒּ̂ ם ַי ƒַלי י ַר‚¿ ≈ּ̇ ¿ ׁ̆ ƒּב „ ָ‡ָ„ם עֹומ≈ ∆ ׁ̆ ּכ¿
 ‡ ּלָ יָרה ‡∆ ר≈ ין לֹו ּב¿ ר ‡≈ ≈̇ ה ַלֲעלֹו˙ יֹו ∆̂ ר הּו‡ רֹו ∆ ׁ̆ ‡ֲ ם, ּכַ ּלָ ַהּסֻ

 „ יָה עֹומ≈ יָבה ָעל∆ ƒל ¿ ּׁ̆ ן ַה ƒל ַ‡ַח˙ מ ∆‚ ˜ ר∆ ַסּל≈ יָחּה ל¿ ƒַהּנ ַעל ּול¿
ָ‡ז ה, ו¿ ּנָ ימ∆ ָלה ה≈ ַמע¿ ּל¿ ∆ ׁ̆ יָבה  ƒל ¿ ּׁ̆ ˙ ּכֹחֹו ַעל  ַה ין ‡∆ ƒע ¿ ׁ̆ ַה ּוב ל¿ ׁ̆

ָלה,  י ַמע¿ ַלּפ≈ ˙ ּ‚ּופֹו ּכ¿ ֹך¿ ‡∆ ׁ̆ מ¿ ƒל ָלה ו¿ ַמע¿ ּל¿ ∆ ׁ̆ ל ָהַ‡ַח˙  ∆‚ ָהר∆
חֹו˙  יר הּו‡ ּפָ ƒו‡ֲ לֹו ַ‡ַח˙ ּבָ ַר‚¿ ה ו¿ עֹול∆ ∆ ׁ̆ ָעה  ָ ׁ̆ ּה  ָ̇ ‡ֹו ָנם ּב¿ ָ‡מ¿

 ָ ׁ̆ פ¿ ך¿ ‡∆ יָלה, ֲ‡ָבל ַר˜ ּכָ ƒפ ַנ˙ נ¿ ַסּכָ ר ּב¿ ≈̇ ‡ יֹו ָ̂ מ¿ ƒהּו‡ נ יב ו¿ ƒּ̂ ר ַי
 ַלֲעלֹו˙.

ך¿ ַה  ∆ ׁ̆ מ∆ ַמן'ּב¿ עּור 'ּז¿ ƒ ּׁ̆ י ַה י„≈ ƒ‚ּים ּוַמ ƒכ ַחּנ¿ ל מ¿ ∆ ׁ̆  ˙ ר∆ ∆‚ּ ס¿ ƒַהּמ ,
ה  ּלָ ƒפ ¿̇ ƒר ל ֻסּ„ָ ַמן מ¿ ׁ̆ ז¿ יבּו˙, י≈ ƒּ̂ ˙ ַהּיַ ים ‡∆ ƒנ ¿̇ ה נֹו ַכּ„ֹומ∆ ו¿
י  ≈„ ּנּו. ֲ‡ָבל ּכ¿ ימ∆ ים ה≈ ƒ ׁ̆ ּ„ֹור¿ ∆ ׁ̆ ֹונֹו˙  ׁ̆ ֹו˙  ׁ̆ י ƒר ¿„ּ ׁ̆ ּמּו„, י≈ ƒל ּול¿

ַעּלֹו˙ ‡≈ ¿̇ ƒה ר ל¿ ל ֹחס∆ ∆ ׁ̆ ר  ָ̂ ָ̃ ב  ָּ̂ יֹו˙ ַמ ה¿ ƒיך¿ ל ƒר ָ̂ יָרה,  ר≈ ין ּב¿
ה  ב ז∆ ָּ̂ ּנּו. ַמ ימ∆ ָלה ה≈ ַמע¿ ּל¿ ∆ ׁ̆ יָבה  ƒל ¿ ּׁ̆ יַע ַל ƒ‚ַּה י ל¿ ≈„ יבּו˙, ּכ¿ ƒּ̂ ַי
 ׁ̆ י≈ ר, ו¿ ≈̇ ים יֹו ƒיב ƒּ̂ ים ַי ƒב ָּ̂ ׁ̆ ַמ ל ָ‡ָ„ם, י≈ ∆ ׁ̆ יו  ל ַחּיָ ˙ ּכָ יף ‡∆ ƒּ̃ ַמ

ים  ƒך¿ עֹול חֹו˙, ֲ‡ָבל ַר˜ ּכָ ים ּפָ ƒיב ƒּ̂ ֹוב'(ַי ׁ̆ ַהַחּיֹו˙ ָרˆֹו‡ ָו  .)'ו¿
סּו˜  ‡ּור ַהּפָ ה ּב≈ ז∆ ךָ ו¿ ¿„ּ ˙ ַעב¿ ‡ֹו˙ ‡∆ ַהר¿ ָ̇ ל¿ ּלֹו ƒה ַהח ָּ̇ ‡ַ 

ּ„ֹו  ַעב¿ ה ל¿ ∆‡ י״˙ ַמר¿ ≈ ׁ̆ ה ַה ּלָ ƒח ¿ּ̇ ךָ ּבַ ל¿ ¿„ ָ‚ּ ˙ ׁ̆ ָחָז˜  - ‡∆ י ƒ‚ּ הּו‡ ַמר¿
ל ∆ ׁ̆ ב  ָּ̂ ׁ̆ ַמ ַעּלֹו˙ י≈ ¿̇ ƒה י ל¿ ≈„ ך¿ ּכ¿ ֲעבֹוָ„ה, ֲ‡ָבל ַ‡ַחר ּכָ יב ּבָ ƒּ̂ ַי  ו¿

ה ָ̃ ָך ַהֲחָז ̇ ָי„¿ ה, ַהּכֹל  ‡∆ ָ̃ ָי„ ֲחָז ה ּב¿ ∆ ׁ̆ ָ̃ ך¿  ַהּכֹל הֹול≈ ∆ ׁ̆ ה לֹו  מ∆ ¿„ ƒנ
ר  ∆„ ך¿ הּו‡ ַהּס≈ יב, ֲ‡ָבל ּכָ ƒּ̂ „ֹו˙ ַיֲע˜ֹב  -לֹ‡ ַי ֹול¿ ּ̇ ר ַה׳ ָב‡≈ ן מ¿ ּכ≈

ף׳.  יֹוס≈
ַכּמּוָבן  ים, ו¿ ƒַמּנ ין ַהּז¿ ּב≈ ƒל מ ה≈ ּבָ ƒה ים לֹ‡ ל¿ ƒיֹו˙ ֲחָכמ ה¿ ƒינּו ל ָעל≈

 ∆ ׁ̆ ר  ה≈ ּזָ ƒה ל ל¿ ∆ ׁ̆ מֹו הּו‡,  ¿̂ י ַע נ≈ פ¿ ƒַמן׳ ּב ים ׳ז¿ ƒַמּנ ין ַהּז¿ ּפֹול, ּב≈ ƒּלֹ‡ ל
 ƒיָה, ּב ָע„∆ ל¿ ƒר ַלֲעלֹו˙ ּב ָ ׁ̆ פ¿ י ‡∆ ƒ‡ ר ∆ ׁ̆ ה ֲ‡ ּיָ ƒך¿ ֲעל ˆֹר∆ יָ„ה ל¿ ƒר ַמן׳ ׳י¿ ז¿

ים  ƒּ̇ ƒּבַֹע ע ¿̃ ƒּה, ל ַמּנָ ז¿ ƒיך¿ ּוב ƒר ָּ̂ ∆ ׁ̆ מֹו  ל ּכ¿ ּל≈ ּפַ ¿̇ ƒה ה ַהּכֹל ל¿ ∆ׂ̆ ה ַנֲע ז∆
ֹוָרה ּ̇ ים ַל ƒבּוע ¿̃ .‚ ַנה≈ ¿̇ ƒה יך¿ ל¿ ƒר ָ̂ ֹוָרה  ּ̇ ן  ּב∆ ∆ ׁ̆ י  ƒפ ‚ ּכ¿ ַנה≈ ¿̇ ƒה , ּול¿

ָ‚ה  ר≈ ַמ„¿ ים ּב¿ ƒיב ƒּ̂ ָבר ַי טֹוָבה, ַנֲעֹמ„ ּכ¿ ינּו ל¿ ‡ ָעל≈ ַמן ַהּבָ ּז¿ ָ‡ז ּבַ ו¿
ר. ≈̇ בֹוָהה יֹו ן          ּ‚¿ ר(ַ‡ ‚ּוט¿ ≈ ׁ̆ ים ...)ן׳ּכָ ƒַמּנ ין ַהּז¿  ּב≈

 ו˘ננ˙ם - פן ˙˘כח
ר ַר˜  מ∆ ָ ּ ׁ̆ ƒה ˙ ח ‡∆ ּכַ ¿ ׁ̆ ƒּ̇ ן  ‡ֹ„ ּפ∆ ָך מ¿ ¿ ׁ̆ מֹר ַנפ¿ ¿ ׁ̆ ָך ּו ל¿

יךָ  ינ∆ ר ָר‡ּו ע≈ ∆ ׁ̆ ים ֲ‡ ƒָבר  .ו‚ו' ַהּ„¿
למ„ו מכ‡ן ˘כל ה˘וכח  ):מנחו˙ ˆט( ב‚מר‡

‡פילו „בר ‡ח„ מ˙למו„ו עובר בל‡ו, ˘בכל 
. )1מ˜ום ˘נ‡מר 'ה˘מר' ‡ינו ‡ל‡ ל‡ ˙ע˘ה

 ומעלה עליו הכ˙וב כ‡ילו מ˙חייב בנפ˘ו
 .‡בו˙ פ"‚ מ"ח)(

 )2נבי‡ כמה ‚ר‚רים בענין זכרון הלימו„
 חזרה

פירו˘ רבנו יונה ( מ˘מעו˙ הענין כפ˘וטו
לחזור כמה פעמים ע„  ˘ˆריך )ורע"ב ‡בו˙ ˘ם

 ˘י˜בע ה„בר בלבו. 
מפסו˜ בפר˘˙ינו ה„בר עו„ נלמ„ 

ם" ולמ„ו חז"ל ָּ̇ נ¿ ּנַ ƒ ׁ̆ : '˘יהו „ברי ).˜„ו˘ין ל( "ו¿
בפיך ˘‡ם י˘‡ל לך ‡„ם „בר  ˙ורה מחו„„ים

 ‡ל ˙‚מ‚ם ו˙‡מר לו ‡ל‡ ‡מור לו מי„'.
‡מרי, ˘חוı ממה מ˙מ˘ם הרבי מלובלין 

‚ם י˘ בזה ˘טבע החזרה הו‡ לזכור, הרי 
 ס‚ולה לזכרון.

 ˙פלה
‡מרו ˘יכול ‡„ם לב˜˘  )ז ח, ‡"ע(ב‚מר‡ 

ב˘מונה ע˘רה ב˙וך הברכה מעין ‡ו˙ה 
ברכה, ומבי‡ ר˘"י ל„ו‚מ‡: '‡ם היה מ˘כח 

 )3˙למו„ו מ‡ריך בחונן ה„ע˙'.
 „ו˘יב˜

ס‚ולה ב˘ם הרה"˜ מהרי"‡ מזי„יט˘וב 
, לה˙פלל במח˘בה טעמי המנה‚ים עמ' ˙˜ע„)(

ה "על הזכרון כ˘‡ומר ב˜י„ו˘  ≈ׂ̆ ַמֲע רֹון ל¿ ּכָ ƒז
י˙ ƒ ׁ̆ ‡ ר≈  ."ב¿

 
˘ל  'זמן'וה )2הסמ"˜ מונה ‡ו˙ו למˆוה בפני עˆמו.  )1

לחזרה על  הזמן בהם טוב לנˆל‚רמ‡ ימי בין הזמנים 
ר‡ה )3הי˘ן ועל הי˘ן נו˘ן, לכן ה‡רכנו מעט בענין. 

מ‚ילה ו, ב: 'י‚ע˙י ומˆ‡˙י ‡ל ˙‡מן' והני מילי לח„ו„י, 
(˘ל‡ ˙˘˙כח ממנו, ר˘"י) סייע˙‡  ‡בל ל‡ו˜מי ‚ירס‡

 הי‡ מן ˘מי‡. ‡"כ ברור ˘ˆריך לכך ˙פלה. 

ת  ָרׁשַ ן ּפָ   320גליון   ט”תשע •ַנֲחמּו  -ָוֶאְתַחּנַ

המ˘ך בעמו„ ˘לי˘י



 

 

ו‡. ƒַהה ˙ ע≈ ל ה' ּבָ ן ‡∆ ַחּנַ ¿̇ והקרי  (לשון זכר) הכתיב הּוא ָו‡∆
משה רבנו בתפלתו היה מהפך מדת , נקבה) ן(לשו ִהיא
 (בחינת זכר) למדת החסד והרחמים (בחינת נקבה) הדין

 תשואות חן)( .את ה'היא' ל'הוא' -
 

ם ƒ̃ י ƒ„ּ ַ̂ ים  ƒט ּפָ ¿ ׁ̆ ƒים ּומ ƒּ̃ ר לֹו ֻח ∆ ׁ̆ „ֹול ֲ‡ י ּ‚ֹוי ּ‚ָ ƒברש"י:  .ּומ
ִטים'הגונים ומקבלים'. גם ה ּפָ שיש להם טעם על ִמׁשְ
יםפי שכל, צריכים לקיים כ בלי טעם, כי שכלו של ֻחּקִ

אדם מוגבל. גם ה'הגונים' בשכל צריך לקיים כי הם 
 (מהר"א מבעלזא) ובלים' ולא בגלל השכל.'מק

 
ךָ  ָבב∆ ל ל¿ ∆‡ ָ̇ בֹ ≈ ׁ̆ ָּ̇ ַהּיֹום ַוֲה ָיַ„ע¿ ַהּיֹום אם תזכר ותדע את  .ו¿

בָֹת ֶאל ְלָבֶבָך יום המיתה, אז  -הידוע  תזכר תמיד  - ַוֲהׁשֵ
 (אור החיים הק') לשוב בתשובה.

 
ן ָ‡נּו  ה≈ ר¿ ינוּ ה' ה∆ ≈̃ לֹ בֹ„ֹו ‡¡ ˙ ּכ¿ ה ָנמּו˙...  ‡∆ ה ָלּמָ ָּ̇ ַע מאחר  .ו¿
בֹדוֹ ה' ֶהְרָאנּו ש באנו לידי שפלות ובושה  ֱאלֵֹקינּו ֶאת ּכְ

ה גדולה מעצמינו עד כדי מיתה, לכן אמרו  ה ָלּמָ ְוַעּתָ
 רימנוב) -(דברי מנחם  .ָנמּות

 
ָכל יָך ּב¿ ∆̃ לֹ ˙ ה' ‡¡ ≈‡ ָּ̇ ָ‡ַהב¿ ךָ  ו¿ ָבב¿ ברש"י: 'שלא יהא לבך  .ל¿

חלוק על המקום'. לא יהא לבך חלוק על המקום שאתה 
נמצא בו לומר שאילו היית במקום אחר היית יכול 
לעבוד את ה', אלא מאותו מקום ומצב עבוד ואהוב 

 (רבי שלמה קארלינער) אותו.

  

יך¿  ƒר ָ̂ יו  ָ̇ ּ„ֹו ƒמ „ֹו˙ ל¿ ֻנּ‚ָ ּ„ֹו˙ ַהמ¿ ƒּמ ם ּבַ ַ‚ּ 
בֹו„ כ¿ ƒל ׁ̆ ּמ≈ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒה  ˜ֹונוֹ  ל¿

ה' ֱאלֵֹקיֶכם. ֵבִקים ּבַ ם ַהּדְ ֵבק  ְוַאּתֶ ָמָרא ִהּדָ ּגְ ָאְמרּו ּבַ
ה ֱהֵיה ַרחּום ְוכּו'.  ִמּדֹוָתיו, ַמה הּוא ַרחּום ַאף ַאּתָ ּבְ
ת ַהֶחֶסד ְוהּוא עֹוֵסק  ּדַ ר ִטְבעֹו ִמּמִ ה ֵיׁש ָאָדם ֲאׁשֶ ִהּנֵ ּדְ

ת ּיַ ֲעׂשִ ה לֹו  ּבַ ֶזה ָקׁשֶ ִרּיֹות, ְוָאָדם ּכָ ֲחָסִדים ִעם ַהּבְ
ִהיא ֲהפּוָכה  בּוָרה ׁשֶ ת ַהּגְ ּדַ ִאים ִמּמִ ָבִרים ַהּבָ ַלֲעׂשֹות ּדְ
ה לֹו  בּוָרה ָקׁשֶ ת ַהּגְ תֹו ִמּדַ ּדָ ּמִ ֶדת ְלִטְבעֹו, ְוֵכן ִמי ׁשֶ ּוְמֻנּגֶ

י ּתֵ ִניִמּיּות ׁשְ ֱאֶמת ּפְ ִמּדֹות  ַלֲעׂשֹות ֲחָסִדים, ֲאָבל ּבֶ
ִלים ֵמה' ֶאָחד.  ְלׁשְ ּתַ י ֵהם ִמׁשְ דֹות ֵאּלּו ֶאָחד ֵהם ּכִ ְמֻנּגָ
ם ַיַחד  ּדֹות ּגַ י ַהּמִ ּתֵ ׁשְ ׁש ּבִ ּמֵ ּתַ ָלֵכן ָצִריְך ָאָדם ְלִהׁשְ
ִריְך ָלֶהם, ְוָאז הּוא ְמַיֵחד  ּצָ ָמקֹום ׁשֶ ִלְכבֹוד קֹונֹו ּבְ

ֶה  ּלָ ֶֹרׁש ׁשֶ ׁשּ ּדֹות ּבַ ק ֶאת ַהּמִ ֵבק ּוְמַדּבֵ ם. ְוֶזהּו ׳ִהּדָ

ּדֹות ְמֻאָחִדים,  ל ַהּמִ ֵאֶצל ה' ֶאָחד ּכָ מֹו ׁשֶ ִמּדֹוָתיו׳ ּכְ ּבְ
ּדֹות ְלֶאָחד ל ַהּמִ ק ֶאת ּכָ ַדּבֵ ה ּתְ ם ַאּתָ ְך ּגַ ׁש , ּכָ ּמֵ ּתַ ְלִהׁשְ

ִריְך. ּצָ ָכל ֶאָחד ָמַתי ׁשֶ  ּבְ
  מזל‡ט˘וב) הרה"˜ רבי יחי‡ל מיכל(˙ור˙ המ‚י„  

יך¿  ƒר ָ̂ ּיּו˙  ƒמ ¿ ׁ̆ ‚ַ ס ּב¿ ≈‡ י„ ָחָכם ַ‰ּמו… ƒמ ל¿ ַּ̇ ƒמ
יָר‡ ƒל 

יָר  ƒּ̇ יָך  ∆̃ ל… ¡‡ '‰ ˙ ˙וּ  ‡.‡∆ ָמָר ב ּכָ ¿‚ּ עו… ‡ ּבַ מ¿ ƒ ן ׁ̆
י ƒנ סו… ׁ̆ ‰ ָ‰יָ  ָ‰ַעמ¿ ר≈ יל ּכָ  ּ„ו… ƒ̇ ָר ן ‡∆ ו… ּ̇ ּבַ ∆ ּיוּ ‰, ׁ̆ ƒן ּכ

יַע  ƒ‚ּ ƒ‰ ∆ יךָ ˙ ‰' ‡∆ 'ל¿  ׁ̆ ∆̃ ל… יָר  ‡¡ ƒּ̇ '‡ ׁ̆ ר≈ ּבָ „ ַע . ּפ≈ ∆ ׁ̆ ‡ ƒי ַרּב
יָב  ƒ̃ ּמ≈ ‡ ֲע ƒל יךָ ˙ ‰' ‡∆ „ 'ו¿ ∆̃ ל… יָר  ‡¡ ƒּ̇ '‡ …ַרּבו ˙ ל¿

י„≈  ƒמ ל¿ יי ַּ̇ ƒם. ֲחָכמ ׁ̆ י≈ י ו¿ ƒב‰ָ ׁ̆ ‡ ל… ‰ ָלּמָ ן ל¿ ַר עו…  ּ„ָ מ¿ ƒ ן ׁ̆
 ƒנ סו… מו… י ָ‰ַעמ¿ ¿̂ ַע ׁ̆ ּב¿ ָר ׁ̆ ‰. ז∆  ּ„¿ י≈ ַמ  ו¿ יי ּכƒ ר, לו… ƒמ ל¿ ַּ̇ „

יך¿ ם ָחָכ  ƒר ר≈ ס ָמ‡≈ ל¿  ָ̂ ַ‚מ¿ ֲ‡וו… י ל¿ ָל ˙ ַּ̇ יו… ‰ ַ‰ּז∆ ם עו… ¿‰ ƒל ˙ ו¿
 ָ ׁ̆ ּכָ ט ֻמפ¿ ƒינ≈ ל מ ƒּיוּ י מ ƒמ ¿ ׁ̆ ַח ˙ ּ‚ַ ר≈ בו… ן מƒ  ּובו… ָכ „, ַ‰ּכָ ל ו¿

˜ּו˙ו…  ¿̃ ו… ּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‰  וּ ˜ ַר˜ ב≈ ¿„ ƒיל ַע ˙ ‰', ל ƒמ ל¿ ז∆ ם ָחָכ „ ַּ̇ ‰ ּכָ
ר≈  רּוך¿ ‡ ַ‰ּבו… ר∆ ‡ ‰וּ  ּבָ ¿ ׁ̆ יָנ˙ו… ‰ ַמ ƒכ ¿ כו… ו ָעָלי ׁ̆ ˙ו… , ּוב¿

ָלכ≈  יך¿ ן ו¿ ƒר יָר  ָ̂ ƒּנוּ ‡ ל ימ∆ ּז∆ , ‰≈ ∆ ׁ̆ ‰ ׁ̆ ַ‡  ַמּמָ ר¿ ƒּנ≈ ˙ ‰'. י ƒ‰ ‰ ו¿
 ƒיָב י ַרּב ƒ̃ ָ‰יָ ‡ ֲע ∆ ̃≈ ו ָיָמיל ּכָ ‰ ׁ̆ ו… ּ̇ ¿ ׁ̆ ƒס… ˜ מ מ¿ ƒו… ר ל ׁ̆  ַנפ¿

ָ‡ַמ ‰', ַל  ַ̇ ר ו¿ ָי„ƒ ‡ ָיבו… י ָמ נָּ י ל¿ מ∆ ּי¿ ַ̃ ָיַ„ ‰, ַוֲ‡ פו… ע ו¿ סו… ּב¿ ∆ ׁ̆ 
 ∆ ָב ל ׁ̆ ּכ∆ ר ּ„ָ ז¿ ƒירוּ ‰ ּי ƒס מ¿ ƒל ˙ ׁ̆ פ∆ ַע  נ∆ פ… ׁ̆ ל ּב¿ ן ָלכ≈ , ַמּמָ
ינַ  ּבו… ‰ ָ‰יָ  ƒח ָרַ‡ ˙ ּב¿ ¿ ׁ̆ ינָ ˙ ַ‰ ƒכ ¿ ּׁ̆ יָ ‰ ַ‰ ל¿ ַ‚ּ ¿̇ ƒ‡ ׁ̆ ‡ ּב¿ , ַמּמָ

ָ‰יָ  ̆ ל ָיכו… ‰ ו¿ ר… ¿„ ƒעו…  ך¿ ַ‡ ˙, ז…‡ ל מ¿ ƒ נƒ ן ׁ̆ סו… ‰ ָ‰יָ י ָ‰ַעמ¿
י ƒמ י„ ָּ̇ ƒּ̇ ינָ ר ַמס¿ ƒח ָ̂ ‡ ל… ן ָלכ≈ , זו… ‰ ּב¿ ̆ ‰ ָר ר… ¿„ ƒל 

ַ‚ּלו…  ַ ( ˙.ז…‡˙ ּול¿ ׁ̆ ָר רּוָמ‰˙ ּפָ ¿ּ̇ ( 

ו ƒ‰‰ַ ˙ ע≈ ל ‰' ּבָ ן ‡∆ ַחּנַ ¿̇ מ‰ . במ„ר˘: ‰לכ‰ כ‡ָו‡∆
˙פילו˙ מ˙פלל ‡„ם בכל יום, כך ˘נו חכמים ‚' 
˙פלו˙ מ˙פלל ‡„ם. וˆריך ל‰בין מ‰ ענין ז‰ 
‡ˆל ˙פלו˙ ˘ל מ˘‰. עו„ כ˙וב במ„ר˘ ˘מ˘‰ 
רבנו ‰˙פלל ˙˜ט"ו ˙פלו˙ כמנין "ו‡˙חנן", 
וˆריך ל‰בין מ‰ מ˘מיענו בז‰. וי˘ לומר 
˘˙פלו˙ מ˘‰ ‰יו ב˙פיל˙ ˘מונ‰ ע˘ר‰, ומנין 

נן" ילפינן, ‡ל‡ ˘ר˘"י ‰˙פלו˙ ל‡ו מ"ו‡˙ח
כ˙ב "בע˙ ‰‰ו‡" ל‡חר מלחמ˙ סיחון ועו‚. 

וי‰י ו‰נ‰ בˆיווי מלחמ˙ סיחון ועו‚ כ˙יב "
ו‚ו' וי„בר  כ‡˘ר ˙מו כל ‡נ˘י ‰מלחמ‰ למו˙



 

 

‰' ‡לי ו‚ו' ר‡‰ נ˙˙י בי„ך ‡˙ סיחון" ו‚ו', וז‰ 
‰י‰ בט"ו ב‡ב ˘בו כלו מ˙י מ„בר. ˆ‡ וח˘וב: 

י˘ ט"ז ימים, ומ‡לול ע„ ˘בט  (עם ט"ו)מט"ו ב‡ב 
‰ם ˜ע"ז ועו„ ז' ימים  (כ˘נח˘ב ‡ח„ מל‡ ו‡ח„ חסר)

, וב‰ם )16+177+7=200(˘ל ‡„ר, ‰רי מ‡˙יים יום 
י˘ כ"ח ˘ב˙ו˙ ˘ב‰ם ‡ין ‰יחי„ ˘ו‡ל ˆרכיו, 

פילם ב‚' ˙פלו˙ ‰רי ˙˜ט"ז, ‡ך כ‰רי ˜ע"ב. כ˘נ
כיון ˘‰' ל‡ „בר עם מ˘‰ ‡ל‡ ביום, נמˆ‡ 

יין ל‡ ‰˙פלל על ז‰, ‰רי ˘בליל ט"ו ב‡ב ע„
‰ח˘בון מכוון ˙˜ט"ו ˙פלו˙, ומכ‡ן ˘‚' ˙פלו˙ 

 מ˙פלל ‡„ם ביום.
 )‰‚‰"˜ ר' יע˜ב י‰ו˘ע פ‡ל˜ מפפ„"מ ]ברכו˙ לב, ‡[פני י‰ו˘ע ( 

ךָ  ע∆ י˙ ר≈ ‰ ּב≈ ַ‡ּו∆ ¿̇ ƒ̇ ל…‡  מ‰ ˘˘ינ‰ י˘ ל„˜„˜  .ו¿
פר˘˙ ול‡ כב ','ל‡ ˙˙‡ו‰וכ˙ב ‰ל˘ון כ‡ן 

י˙רו ˘ם כ˙ב "ל‡ ˙חמו„ בי˙ רעך". וי˘ לומר 
מבו‡ר במפר˘ים ‰חילו˜ בין ˙‡ו‰ ‰על פי מ‰ 

פעולו˙ ו‰˘˙„לו˙  ע˘יי˙לחמ„‰, ˘חמ„‰ 
ל‰˘י‚ מ‰ ˘נמˆ‡ ‡ˆל רע‰ו, ו‡ילו ˙‡ו‰ ‰י‡ 

˘מ˙‡ו‰ בלב בלי ˘ום מע˘‰ ו‰˘˙„לו˙. כ ‚ם
ו‰נ‰ י„וע ˘˜ו„ם חט‡ ‡„ם ‰ר‡˘ון ל‡ ‰י‰ 

ל‡ ‰י‰ ˘ולט על יˆ‡ ‰רע ב˙וך ‰‡„ם ו
מח˘ב˙ו, ר˜ ‰פי˙וי ב‡ מבחוı לע˘ו˙ „בר 

ל ˘ל‡ כרˆונו, ול‡חר ‰חט‡ נכנס  זר ל˙וך ‡≈
‚ופו ˘ל ‡„ם. ו‡מרו חז"ל ˘כ˘עמ„ו י˘ר‡ל על 
‰ר סיני פס˜‰ זו‰מ˙ן, „‰יינו זו‰מ˙ ‰נח˘ 
מחט‡ ‡„ם ‰ר‡˘ון, ממיל‡ יˆ‡ יˆר ‰רע מ‰ם 
וממח˘בו˙ם, ול‡ ‰י‰ ˆריך ל‰ז‰יר על ‰˙‡ו‰, 

טל מ‰ם ‰˙‡ו‰ ˘‰י‡ במח˘ב˙ ‰לב. ‡בל כי ב
ב„ברו˙ ˘ניו˙ ˘‰י‰ ל‡חר חט‡ ‰ע‚ל ˘חזר‰ 
זו‰מ˙ן, ‰י‰ כבר ˆריך ל‰ז‰יר "ל‡ ˙˙‡ו‰", 
 וכל ˘כן על ‰חמ„‰ ˘‰י‡ פועל יוˆ‡ מ‰˙‡ו‰.

  )לעמ˘‰ טייטלבוים מ‡ו‰ר' ‰‚‰"˜  (י˘מח מ˘‰  

יָר  ƒּ̇ יָך  ∆̃ ל… ¡‡ '‰ ˙ כ˙וב ב‚מר‡ ˘מעון  ‡.‡∆
‰עמסוני ‰י‰ „ור˘ כל ‡˙ין ˘ב˙ור‰, כיון 
˘‰‚יע ל"‡˙ ‰' ‡ל˜יך ˙יר‡" פיר˘, ע„ ˘ב‡ 
רבי ע˜יב‡ ו„ר˘ לרבו˙ ˙למי„י חכמים. 
ולכ‡ור‰ ‰רי כבר מˆינו ב˙ור‰ ˘‡מר ‰˜ב"‰ 
"ומ„וע ל‡ יר‡˙ם ל„בר בעב„י במ˘‰". ועו„ 

כ˙וב "למען ˙יר‡ ‡˙ ‰'  (פסו˜ ב)לעיל  ‰רי
למ‰ ל‡ פיר˘ ˘ם. וי˘ לומר „‚ם ‡ל˜יך" ו

 חכמים‰יר‡˙ מכך על ˘מעון ‰עמסוני „ר˘ 

, ‡בל ל‡ ˙למי„י ‰חכמים, לכן ב'‡˙' עˆמם
‰˘ני פיר˘. ‡בל רבי ע˜יב‡ ˘מ˙ו כ"„ ‡לף 
˙למי„יו מ˘ום ˘ל‡ נ‰‚ו כבו„ ז‰ בז‰, למ„ מכך 

 ˘פסו˜ נ„ר˘ ‚ם על ˙למי„י ‰חכמים.
  ƒמפפ„"מ '‰‚‰"˜ ר ]˜„ו˘ין נז, ‡[˜נ‰ (‰מ ıפנחס ‰ורבי( 

‚ביר ‡ח„ ל˜ח ח˙ן ˙למי„ חכם ו˜בל על עˆמו 
ל‰חזי˜ו על ˘ולחנו. ‰ח˙ן ˘‰י‰ ‚„ול ‚ם ביר‡‰ 

ע כי בליזענס˜ מ˙לכ„ים ומ˙ל˜„ים עוב„י ˘מ
ומב˜˘י ‰', ˜ם ונסע, ו˙בער בו ‡˘ ‰' וי˘ב ˘ם כמ‰ 
ח„˘ים. כ˘חזר ˜בלו חו˙נו בחרי ‡ף, בטענ‰ ‡ני 
ל˜ח˙י ‡ו˙ך ˘˙˘ב ו˙למ„, ומ‰ ז‰ נסע˙ לך לבטל 
‡˙ ‰זמן עם ‰חסי„ים?! ‰לך ‰חו˙ן ו‰זמינו ל„ין 
˙ור‰ ‡ˆל ‰רב. ˘‡ל ‰רב ‡˙ ‰ח˙ן: מ‰ למ„˙ 

זענס˜? ‡מר לו: למ„˙י ˘י˘ ‡ל˜ים! פרı ‰רב בלי
בˆחו˜ ו‰זמין ‡˙ ‰מ˘ר˙˙ ו˘‡ל ‡ו˙‰: ‰‡ם ‡˙ 

̆ ‡ל˜ים? בוו„‡י!  ̇ ˘י ענ˙‰, ‡מר ‰רב לחו˙ן  -יו„ע
וכי ל˘ם כך נסע˙ לליזענס˜ ‰רי ‰יי˙ יכול ללמו„ 
ז‡˙ ‡ˆל ‰מ˘ר˙˙ ˘לי. ענ‰ ‰ח˙ן: ‰י‡ ‡ומר˙ 

˙ב‡ר ‰פסו˜ מ˘י˘ ‡ל˜ים ‡בל ‡ני יו„עֈ בז‰ 
י ‰' ‰וּ ו¿  ƒָך ּכ ָבב∆ ל ל¿ ∆‡ ָ̇ ב… ≈ׁ̆ ם ַוֲ‰ ָּ̇ ַ‰ּיו… י‡ ָיַ„ע¿ ƒ̃ ל… ל‡  ,םָ‰‡¡

ו‚ם  ''וי„ע˙‚ם „י ב‡מיר‰ בעלמ‡ ‡ל‡ ˆריך 
 ו‰˘בו˙ ‡ל לבבך'.'

 המ˘ך מעמו„ ר‡˘ון / 

מספר רזי‡ל המל‡ך לומר לפני  )4עו„ ס‚ולה
ן רּוַח  נוסחה: ו„ו˘ פסו˜ים ו˙פלה ‡חריה, וזי˜ "ָ‡כ≈

י‡  ƒ‰ ַ ׁ̆ ַמ˙  ¿ ׁ̆ ƒנ ׁ̆ ו¿ נו… ¡‡ ם-ב∆ ינ≈ ƒב ¿ ּ̇ י  ַ„ּ.  '‰ ב ּומ≈ י ל≈ כ≈ ָ‡ָ„ם ַמַער¿ ל¿
ן ו… ׁ̆ ‰ ָל ח .ַמֲענ≈ ַּ̃ ƒ ּ̇ ָך ַ‡ל  ¿ ׁ̆ ¿„ ָ̃ רּוַח  יָך ו¿ ָפנ∆ ּל¿ ƒי מ ƒנ יכ≈ ƒל ¿ ׁ̆ ַ ּ̇ ַ‡ל 

י ƒּנ ּמ∆ ƒָך ָלמו…  .מ ׁ̆ מּוָסר¿ ˜ּון ַלַח ָ̂ „ּוָך  ָ̃ ר ּפ¿ ַּ̂ ר  .‰' ּבַ ב ָט‰ו… ל≈
רּוַח ָנכו…  ים ו¿ ƒ̃ ל… י ‡¡ ƒָר‡ ל יּב¿ ƒּב ר¿ ƒ̃ ׁ̆ ּב¿ י .ן ַחּ„≈ ƒן ל ַ̇ ים ָנ ƒ̃ ל… ¡‡ '‰

ר  ∆̃ ּב… ר ּבַ ∆̃ ּב… יר ּבַ ƒָבר ָיע ף ּ„ָ ˙ ָיע≈ ים ָלַ„ַע˙ ָלעּו˙ ‡∆ ƒ„ּמּו ƒן ל ו… ׁ̆ ל¿
ים ƒ„ּמּו ƒּל ַע ּכַ מ… ¿ ׁ̆ ƒן ל ז∆ י ‡… ƒיר ל ƒים .ָיע ƒ̃ ל… ן  ‰' ‡¡ ז∆ י ‡… ƒח ל ַ̇ ּפָ

י ƒ̇ סּו‚… ר ל…‡ נ¿ י ָ‡חו… ƒ̇ י ƒי ל…‡ ָמר ƒכ ָ‡נ… ˙ו…  .ו¿ ּלָ ƒי ּומ ƒר ּב ּב∆ ƒ„ּ '‰ רּוַח
י ƒנ ו… ׁ̆ ָרָ‰ם" וי˙פלל: ."ַעל ל¿ י ַ‡ב¿ ≈̃ ל… יָך ‰' ‡¡ ָפנ∆ ּל¿ ƒן מ י ָרˆו… ƒ‰ י¿

ם ≈ ׁ̆ יַני ּב¿ ר ע≈ ≈‡‰ָ ָך, ו¿ ∆̇ ָר ˙ו… י ּב¿ ƒּב ƒח ל ַּ̇ פ¿ ƒ ּ̇ ∆ ׁ̆ ל,  ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי ָח˜ ו¿ ¿̂ ƒי 
י ],פ˙חי‡"ל רפ‡"ל ˙ופי‡"למו˙: [יכון ה˘ ƒּב ƒל ˙ חּו ‡∆ ¿ ּ̇ פ¿ ƒּי ∆ ׁ̆

י ּוַמ‰  ƒ ּ̇ ַמ„¿ ּלָ ∆ ׁ̆ ל ַמ‰  ּכָ ƒל ָיַמי מ ח ּכָ ּכַ ¿ ׁ̆ ּל…‡ ‡∆ ∆ ׁ̆ ל,  „ו… ֲחָך ַ‰ּ‚ָ כ… ּב¿
י ƒנ ָ̇ י ƒיו ƒ̂ ∆ ל…‡  ׁ̆ י, ו¿ י ַחּיַ מ≈ ל י¿ ַמ„ ּכָ ל¿ ∆‡ ∆ ׁ̆ י  ƒ„ַמֲעָמ ‰ י∆ ¿‰ ƒי מ…„, ו¿ ל¿ ƒל

ָלם עו… רּוך¿ ‰' ל¿ ָל‰, ּבָ ח ס∆ ַ̂ ן נ∆ ָלם, ָ‡מ≈ עו… ָר‰ ל¿ ו… ּ̇ ַבר  ח ּ„¿ ּכַ ¿ ׁ̆ ∆‡
ן". ָ‡מ≈ ן ו¿  ָ‡מ≈

 
  .](בעלז‡)נ„פס בסי„ור עבו„˙ ה' [„ברי חיים על פר˜י ‡בו˙  )4



 

 

ָרָ‰ם יַח ַ‡ב¿ ƒכ ‰ו…  {ב} ו¿
ים  ƒרּוכ י ּב¿ ƒו ָרָהם ַהּל≈ נּו ַ‡ב¿ יַח  -זיע"‡ ַעל ַרּב≈ ƒַהּמֹוכ 

ר  מו… ָ ם ׁ̆ ˙ יו… ∆‡˙ ּבָ ַ ּׁ̆ ‰ַ 
„ֹול  רֹוּפּוס ּ‚ָ ל ַ‡ּפֹוט¿ ָרָהם ּכָ י ַ‡ב¿ ƒָהָיה ַרּב ׁ̆ ∆„ֹ˜ ˙ ּבָ ַ ׁ̆ ל¿

ים  ,ָיָמיו ƒ ׁ̆ י„ ֲ‡ָנ ƒמ ָּ̇ ל  ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי ˙ יר ‡∆ ƒה יז ּוַמז¿ ƒר ָהָיה ַמכ¿ ו¿
ים ַעל  ƒׂ̆ ָנ ּלֹ‡ ָיבֹו‡ּו ָחלƒ ו¿ ∆ ׁ̆  ̇ ּבָ ַ ּ ׁ̆ ̇ ַה יַר ƒמ ¿ ׁ̆ ƒּב ̇ ירּו ƒה יָלה ז¿

ֹול ׁ̆ כ¿ ƒי מ י„≈ ƒל. 
ּכוֹ  ר¿ ָהָיה ּ„ַ ָכך¿ עֹו˙ , ו¿ ָ ׁ̆ י  ≈ּ̇ ¿ ׁ̆ י  ƒ ּ ׁ̆ ƒ ׁ̆ יל  ָכל ל≈ ם ‡ֹור ּב¿ ∆„ֹ˜

ָל˙ֹו˙ , ַהּיֹום ˜ ַעל ַהּ„¿ „ֹופ≈ יר ו¿ ƒי ָהע ≈ּ̇ ין ּבָ ב ּב≈ ָהָיה סֹוב≈
 ׁ̆ ∆„ֹ˜ ˙ ּבָ ַ ׁ̆ ˜ּומּו ַלֲהָכנֹו˙ ל¿ ּיָ ∆ ׁ̆ ים  ƒ ׁ̆ ˙ ַהּנָ ר ‡∆ עֹור≈  ,ל¿

ּו ו¿  ׁ̆ לּו ּיָ ∆ ׁ̆ ˙ ין ַהַחּלֹו˙‡∆ ƒָהכ ן ל¿ יה∆ ≈̇ יסֹו ƒעֹו„ ַהּיֹום  ע ּב¿
„ֹול ָ‚ּ.  

ה  יל ‡ֹו ַמֲ‡פ∆ ƒ ׁ̆ ב¿ ַּ̇  ‡ ָ̂ מ¿ ƒם י ƒ‡ ∆ ׁ̆ ים  ƒ ׁ̆ ּנָ ה ּבַ ר∆ ¿̇ ָהָיה ַמ ו¿
ָפה  ¡‡ ל ‡ֹו נ∆ ≈ ּ ׁ̆ ּבַ ¿̇ ƒַהּמ˙ ּבָ ַ ׁ̆ ׁ̆ ָסמּוך¿ ל¿ י ָה‡≈ ּב≈ ח , ַעל ּ‚ַ ַּ̃ ƒי

יר ƒי ָהע ּי≈ ƒַלֲענ ׁ̆ ≈„ּ ¿̃ יל ַהה∆ ƒב ¿ ׁ̆ ƒים  .ַהּכֹל ּב ƒ ׁ̆ ָהיּו ַהּנָ ‡ֹו˙ ו¿ ר≈ י¿
ּנוּ  ּמ∆ ƒה ַהּכֹל , מ י∆ ה¿ ƒּי ∆ ׁ̆ „ֹול  רּוז ּ‚ָ ָמן ז≈ ¿̂ ˙ ַע ין ‡∆ ƒז ָזר¿ ָהיּו מ¿ ו¿

„מּוָכן  עֹו„ מֹוע≈ ּב¿ ƒנֹו˙ . מ פ¿ ƒָבּה ַע ל ל  ר¿ ∆ ˙ ָסמּוך¿ ׁ̆ ּבָ ַ ׁ̆
יַע˙  ƒ̃ ¿ ׁ̆ ƒיםל ƒּ̇ ָכל ַהּבָ ה ָעַבר ּוָבַ„˜ ּב¿ ָכל ַמה , ַהַחּמָ ו¿

חֹו  ָ̃ ׁ̆ ל¿ י ָה‡≈ ּב≈ ‡ ַעל ּ‚ַ ָ̂ ּמָ ∆ ׁ̆
 ׁ̆ ≈„ּ ¿̃ יל ַהה∆ ƒב ¿ ׁ̆ ƒּב. 

˙ ָהָיה  ּבָ ַ ׁ̆ ב  ר∆ יֹום ע∆ ‡ ּב¿ ≈̂ יֹו
ֹון  ׁ̆ ָל ˙ ּב¿ ּבָ ַ ּ ׁ̆ יז ַעל ַה ƒר הּוַמכ¿  :ז∆

"˙ ּבָ ַ ים! ׁ̆ ƒרּוכ לֹוַמר, !"ּב¿ ‡ , ּכ¿ ˜ֹור≈
י ַהֲחֻניֹו˙ ַבֲעל≈ ים :ל¿ ƒרּוכ ˙ , ּב¿ ּבָ ַ ׁ̆
רֹוָבה ָלבֹו‡ עֹל , ̃¿ נ¿ ƒזּו ל ר¿ ָ„ּ ז¿ ƒה

 ≈̇ ם ֲחֻניֹו ָחהיכ∆ נ¿ ƒי  ,ָסמּוך¿ ַלּמ ≈„ ּכ¿
 ׁ̆ ≈„ּ ַ̃ ¿̇ ƒה ּיֹום ל¿ ַנ‡י ּבַ ה עֹו„ ּפ¿ י∆ ה¿ ƒּי ∆ ׁ̆
 ‡ ָ̇ ּכ¿ ה ַמל¿ ּלָ ˙ ּכַ ּבָ ַ ׁ̆ ַר‡˙  ¿̃ ƒל
ָניו ָיָ„יו  ˙ ּפָ ַ̂ י ƒח ר¿ ƒיָלה ּוב ƒב ט¿ ƒּב
יו ָ̇ לֹו מ¿ ƒׂ̆ ּלּוף  ƒח ין ו¿ ƒַחּמ ָליו ּב¿ ַר‚¿ , ו¿

 ƒַני ¿ ׁ̆ ה  ָ ׁ̆ ָר יַ‡˙ ַהּפָ ƒר ¿̃ ƒָר‡ ּב ¿̃ ƒם מ
ּ‚ּום ר¿ ַּ̇ ַ‡ַח„  ֲחַמ˙  .ו¿ יָ‡ה זֹו מ≈ ƒר ¿̃

ּנּוי  ƒַב˜ ּבֹו ַהּכ ים"ּ„ָ ƒרּוכ  ".ּב¿
˙ ּבָ ַ ּׁ̆ ּון ַ‰ ּ̃ ƒ ּ̇ 

ר  פ∆ נּו ס≈ ר ַרּב≈ ּב≈ ƒם ח י "ּ‚ַ ּונ≈ ּ̃ ƒּ̇
˙ ּבָ ַ ּ ׁ̆ ים , 1"ַה ƒּונ ּ̃ ƒּ̇ ˙ ַה ר ‡∆ ָב‡≈ ּבֹו מ¿

ָוה  ¿̂ ƒל מ י ּכָ ≈„ ים ַעל י¿ ƒׂ̆ ֲע ָוה ַהּנַ ¿̂ ƒּומ

 
ר  1 פ∆ סֹוף ס≈ ס ּב¿ ּפַ ¿„ ƒי˙ 'ַהּנ ƒ ׁ̆ ‡ ָמהר≈ רַה  ָחכ¿ ָ̂ פּוס  'ָּ̃ יָ‡ה ּ„¿ ƒ̂ י ƒינ ƒו

 ˘"ס.

˙ ּבָ ַ ׁ̆ כֹו˙  ל¿ ƒה ַמע מ≈ . מ≈ ָ ּ ׁ̆ ∆ ׁ̆ ָר‡ֹו˙  ּפ¿ ר¿ ם ּפַ יזַ ּוָבה∆ ƒל.ָהֲ‡ר" 
˙ ּבָ ַ ּׁ̆ ַנ˙ ַ‰ ≈ ׁ̆ „ ּב¿ ּמּו ƒל 

ר ֻסּפָ ב י¿ ך¿ ַ‡ּ‚ַ ר∆ ב, ּ„∆ ≈̇ יָט‡ל ּכֹו ƒים ו ƒי ַחּי ƒי ַרּב ƒם ַרּבֹו  2ּכ ≈ ׁ̆ ּב¿
ּיֹום  יָנה ּבַ ≈ ּ ׁ̆ י לֹ‡ טֹוָבה ַה ƒי ַהחֹולּכ ימ≈ ƒּב , ˙ ּבָ ַ ׁ̆ ֲ‡ָבל ּב¿

 ׁ̆ ה ˜ֹ„∆ ֻעּלָ י‡מ¿ ƒה. 
י„  ƒע ה≈ י ו¿ ƒו ָרָהם ַהּל≈ י ַ‡ב¿ ƒנּו ַרּב ַעם ַ‡ַח˙  זלה"הַרּב≈ י ּפַ ƒּכ

יזַ  ƒל ָהֲ‡ר ∆̂ ַנס ‡≈ כ¿ ƒָל˜ נ ˙ ּבָ ַ ׁ̆ ָר ˙ ּפָ ּבָ ַ ׁ̆ ן , "לּב¿ ≈ ׁ̆ ‡ֹו ָי ָ̂ ּומ¿
עֹו˙ ָ ׁ̆  ׁ̆ לֹ ָ ׁ̆ ם ‡ֹו  ƒי ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒם ּכ ƒָרי ה√ ָ̂ יַנ˙  ≈ ָהָיה , ׁ̆ יו¿ ƒח ׁ̆ ַמר¿

יָנה ≈ ּ ׁ̆ ˙ֹוך¿ ַה יו ּב¿ ָ̇ ָפ ¿ׂ̆ ƒנֹו , ּב ה ָ‡ז¿ ּטָ ƒה ָרָהם ו¿ י ַ‡ב¿ ƒַרּב ׁ̆ ַ‚ּ ƒנ
 ƒי ָהֲ‡ר ƒר"י ז"ל ַעל ּפ ַ„ּב≈ הּו‡ מ¿ ∆ ׁ̆ מֹוַע ַמה  ¿ ׁ̆ ƒל. 

„ ַעל  ָרָ‡ה ‡ֹו˙ֹו עֹומ≈ ָנ˙ֹו ו¿ ¿ ּ ׁ̆ ƒר ָהַרב מ ע≈ ƒך¿ נ ˙ֹוך¿ ּכָ ּב¿
יו ּבָ ה, ּ‚ַ ∆̂ ה רֹו ָּ̇ חֹל , ָ‡ַמר לֹו ָהַרב ַמה ַ‡ מ¿ ƒי ָ‡ַמר לֹו י ƒל

נוּ  ַמֲעַל˙ , ֲ‡„ֹונ≈ י ל¿ ƒ̇ י ƒ‡ָר ∆ בֹו„ ׁ̆ ֹוָר˙ֹו ּכ¿ ּ̇ ׁ̆ י ƒח ַמר¿
יו ָ̇ ָפ ¿ׂ̆ ƒר , ּב ּב≈ ƒ„ּ ∆ ׁ̆ יב ַמה  ƒ ׁ̆ ¿̃ ַה י ל¿ ≈„ י ּכ¿ ƒנ ˙ ָ‡ז¿ י ‡∆ ƒ̇ ּט≈ ƒה ו¿

י "י ז"ל ָ‡ַמר לֹו ָהֲ‡רƒ . ָהַרב ƒ̇ ָמ ¿ ׁ̆ ƒן נ ≈ ׁ̆ י ָי ƒנ‡ֲ ∆ ׁ̆ י„ ּכ¿ ƒמ ָּ̇
ך¿  ר∆ ָלה ּ„∆ ַמע¿ יעֹוָלה ל¿ ƒים ל ƒּוע„ יבֹו˙ ַהּי¿ ƒ̇ ין ּונ¿ ƒיל ƒב ¿ ׁ̆ ,

י ƒ̇ ָמ ¿ ׁ̆ ƒים נ ƒל ּב¿ ַ̃ י ּומ¿ ƒ„ֲע ים ּבַ ƒ‡ ˙ ּבָ ר≈ ָ ּ ׁ̆ י ַה ֲ‡כ≈ , ּוַמל¿
י  נ≈ פ¿ ƒי ל ƒ̇ ים ‡ֹו ƒ‡י ƒב יםל "סורי‡ּומ¿ ƒנ ר ַהּפָ ל , ַׂ̆ ֹו‡≈ ׁ̆ הּו‡  ו¿

ך¿  יל≈ ה ל≈ ∆̂ י רֹו ƒיָבה ֲ‡נ ƒ ׁ̆ ה י¿ יז∆ ≈‡ י ל¿ ƒ̇ יך¿ , ‡ֹו ƒהּו‡ מֹול י ו¿ ƒ̇ . ‡ֹו
רּוך¿ הּו‡ ׁ̆ ּבָ „ֹו ָּ̃ ל ַה ∆ ׁ̆ יָב˙ֹו  ƒ ׁ̆ י ƒר ּב י ּבֹוח≈ ƒים ֲ‡נ ƒָעמ פ¿ ƒל ,

יָב‡ ƒ̃ י ֲע ƒיַב˙ ַרּב ƒ ׁ̆ י ƒים ּב ƒָעמ פ¿ ƒל יַב˙ , ו¿ ƒ ׁ̆ י ƒים ּב ƒָעמ פ¿ ƒל ו¿
נוּ  ה ַרּב≈ ∆ ׁ̆ ים , מֹ ƒָעמ פ¿ ƒל ו¿

יר ƒ‡ י מ≈ ƒיַב˙ ַרּב ƒ ׁ̆ י ƒן . ּב כ≈ ו¿
ָכל ָמ˜ֹום  ה ּב¿ ך¿ ז∆ ר∆ ַעל ּ„∆

ה ∆̂ י רֹו ƒנ‡ֲ ∆ ם  .ׁ̆ ָ̇ ‡ֹו ּב¿
י ַה  ƒים ל ƒר יבֹו˙ מֹוס¿ ƒ ׁ̆ י ּי¿ ָרז≈

ֹוָרה ּ̇ י ַה ז≈ נ¿ ƒ‚ ר לֹ‡ , ו¿ ∆ ׁ̆ ‡ֲ
עּו ַ‡ף  לֹ‡ נֹו„¿ עּו ו¿ מ¿ ¿ ׁ̆ ƒנ

ים ƒ‡ ּנָ ַּ̇ ַמן ַה ז¿ ƒּב. 
ָרָהםָ‡ַמר  י ַ‡ב¿ ƒלֹו ַרּב: 
י לֹ‡  ƒכ י ָהַרב ַמה ו¿ ƒה ל ַ‚ּל∆ י¿

ה  ז∆ ה ּבָ ָּ̇ „ּו ‡ֹו˙ֹו ַע ּמ¿ ƒּל ∆ ׁ̆
ַעם יל ָהַרב , ַהּפַ ƒח ¿̇ ƒה

 ¿̂ ƒַמרל‡ָ י  :חֹו˜ ו¿ ƒי„ ֲ‡נ ƒע מ≈
ı ם ָוָ‡ר∆ ƒַמי ָ ׁ̆ ּלּו , ָעַלי  ƒ‡
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ים ƒּופˆ ם , ר¿ ַסּי≈ י ל¿ ƒּ̇ לֹ‡ ָיכֹל¿

ַעםַמה  ה ַהּפַ ז∆ י ּבָ ƒּ̇ ַמ„¿ ּלָ ∆ ּ ׁ̆ 
ָעם  ל¿ ƒּב ˙ ַ ׁ̆ ָפָר ָהָ‡˙ֹוןּב¿  .ו¿
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 ליקוטים נפלאים 
 ואתחנןפרשת 

 
 (ג, כג)  "ואתחנן אל ה'"

במדרש (דברים רבה יא י) איתא שמשה רבנו עליו השלום 
 ן ואתחנן. יהתפלל תקט"ו תפלות כמני

 מפני מה התפלל כל כך הרבה תפלות.  להבין הענין
אלא משה רבנו ראה שיבוא עת צרה וחשכות על העולם 

מות העולם לא יניחו לישראל לקים תורה ומצוות, ושא
וכשימצאו יהודי בבתי כנסיות ובבתי מדרשות יגזזו לו את פאות  

ר בטלית ותפלין יתלו אותו,  וראשו, וכשימצאו איש ישראל עט
ה העת על תפלה, על כן התפלל משה רבנו ומי יוכל לחשב באות

  – קים' ועל אותה עת, 'לאמר ה' אל –'ואתחנן אל ה' בעת ההיא' 
כשתבא מדת הדין, התפלל משה רבנו עליו השלום עבורם  

 תפלה אחר תפלה שהשם יתברך יעזרם בעת צרה. 
 (הרה"ק רבי מנחם מנדל מסטריקוב)

 

״ויתעבר ה׳ בי  
למענכם ולא שמע 

 ) ואלי" (ג, כ
מדוע היה חשוב למשה 
רבנו לספר לעם ישראל 
שהתפלל תפלות רבות, 
כמנין ״ואתחנן״ (חמש  

שרה)? ואף  ע  מאות וחמש
לספר להם שתפלותיו 

 הרבות לא נענו?  
 שתי סבות לדבר:

לחם  יכנס לארץ ישראל, ועליהם להיעם ישראל עומדים לה א.
עם שלשים ואחד מלכים. כעת נפרד מהם משה, שהראה את 

ולחשוב:  כוחו במלחמת סיחון ועוג, ועלולים בני ישראל לכעוס
כנס לארץ ישראל  ימשה רבנו נוטש אותנו, הוא איננו מעונין לה

ולסייע לנו במלחמה, כנראה לא אכפת לו מגורלנו, או שאינו  
בותיהם, ירוצה לראות את הארץ. כדי לעקר מחשבה זו מל

התפללתי רבות  -מספר משה לבני ישראל: ״ואתחנן״ 
 כנס לארץ, אך לא זכיתי לכך.יוהשתוקקתי לה

רבנו אומר לעם ישראל: דעו לכם שאי כניסתי לארץ  משה  ב.
 לטובתכם משלש סיבות:-ישראל היא ״למענכם״

אם הייתי נכנס לארץ, ומקים בה את בית המקדש, הוא היה   .1
קיים לעד ולא היה חרב אף בזמן חטאיכם. אם הייתם חוטאים, 
ה' לא היה מחריב את בית המקדש, ולכן היה שופך חמתו עליכם 

 . חס וחלילה 
 יד)- (סוטה  אי כניסתי לארץ גם מכפרת לכם על עוון פעור. .2
לעתיד לבוא אגיע   .3

עם כל עם ישראל 
שנשארו במדבר, 
ואביא אותם לארץ  

  ישראל.
 (פתוחי חותם)

 

״ויאמר ה׳ אלי רב לך אל תוסף דבר אלי עוד 
 בדבר הזה" (ג, כ) 

 ונות המלים ״בדבר הזה״?ולמה מכ
חז״ל אומרים, שמשה ידע בקבלה, שכל תפלה שיאמר בה את 

 המלה ״נא״ שתי פעמים, תתקבל התפלה.
ואכן, כאשר הצטרעה מרים, התפלל משה על אחותו: ״קל נא  

 רפא נא לה״, והתקבלה תפלתו.
לארץ ישראל, ועל כך נשא  כנסיגם כאן, כאשר בקש משה לה

, תפלתו, אמר: ״אעברה נא״, ורצה להוסיף ולומר: ״אראה נא״
 וכך הייתה תפלתו מתקבלת, לאחר אמירת ״נא״ שתי פעמים.

לאחר שאמר משה ״אעברה נא״, אמר לו ה': ״אל תוסף... בדבר 
 (דברי אליהו) אל תאמר שוב את המלה ״נא״ בתפלתך. -הזה״ 

 

"לא תוסיפו על 
הדבר... כי כל  
האיש אשר הלך  
אחר בעל פעור"  

 ג)-(ד, ב
 תא נתיניצריך להבין מה ה

טעם ללאו של לא ה
תוסיף, ולמה כי כל האיש 
אשר הלך אחר בעל פעור 

זה לזה?   מה השייכות 'וכו
ה לטנף אותה תבעל פעור הי בודה זרההנה צורת העבודה לע

שאמנם התורה אמרה אל  בצואה ובוודאי היו אנשים שחשבו 
אפשר עוד להוסיף שצריך לבזות את  אבל  ,תפנו אל האלילים

האלילים וא״כ חשבו לעשות מצוה נוספת ולטנף את הע״ז בעל 
פעור, אבל באמת היות שזה צורת עבודתה נחחייבו מיתה 

אומר הפסוק, עיניכם ו שוהשמידם ה׳ אלוקיך מקרבך, וזה
רה, אפילו שאתה  הרואות שאסור להוסיף על מה שאמרה תו

לכן  ,מבין שנאה לבזות כך את הע״ז, ובכ״ז השמידו ה׳ אלוקיך
ורה ולא  תואתם הדבקים בה׳, אלו שדבקים במה שמובא ב

 (הגאון מוילנא) חיים כולכם היום. -מוסיפים מדעתם על התורה 
  

וקיכם חיים כולכם  "ואתם הדבקים בה' אל
 היום" (ד, ד) 

תרת, דאומרו 'היום' משמע אם  ו קשה, דמלת 'היום' לכאורה מי 
 לכם היום ולא למחר. ואתם דבוקים בה' חיים כ

רבי ומורי הדיין  
המצוין כמוהר"ר  
יצחק דאלב'ה נר"ו 
פירש במאמרם ז"ל 

שאלו  )(שבת קנג.

אין  שנאמין בכל דברינו ומקרינו שכלם נסיםעד 
 (רמב"ן שמות יג, טז) בהם טבע ומנהגו של עולם

שהטבע הוא נס אין הבדל בין 'נס' ל'טבע', אלא 
אבל בעצם אין שום דבר  שהאנשים התרגלו אליו,

 מובן מאליו וכל מה שקורה בעולם הוא נס!

 )ספינקא - (נקודות של אור 

 לעי"נ 
  בנימין בינושבן ר'  פנחסהרה"צ 

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 
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 ליקוטים נפלאים 
 ואתחנןפרשת 

 
אדם  תלמידיו את רבי אליעזר, 'ושוב יום אחד לפני מיתתך', וכי

יודע איזה יום ימות כדי שישוב יום קודם מותו, ואמר להם 
אדרבה, בהיות שאינו יודע באיזה יום ימות יהיה כל יום בתשובה 

 שמא ימות למחר. 
זהו מה שרומז משה רבנו ע"ה לישראל, אם אתם רוצים להיות 

לכם היום', כלומר אמרו  ודבוקים לעולם עם האל יתברך, 'חיים כ
 ל יתברך.-מחר נמות, ובזה תהיו דבוקים בהאהיום אנו חיים ול

 (חוט של חסד) 
 

"כי מי גוי גדול אשר לו אלוקים קרובים אליו  
 כה' אלוקינו בכל קראנו אליו" (ד, ז) 

נראה לפרש כי מי שמבקש דבר פעם אחד ומתרצה לו, והדר בוא  
יבוא פעם אחר פעם לא ישמע לו ולא יאבה אליו, אבל אנחנו  

בכל יום ומרבים בבקשות שונות וה' מתפללים פעמים הרבה 
 שומע תפלתינו.

והיינו, מי גוי גדול... כה' אלקינו בכל קראנו אליו' שאנו מתפללים 
ובכל פעם קרוב אלינו ושומע תפלתינו  וקוראים אותו תדיר,

 (כתב סופר) ברחמים.
 

 "ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך" 
 (ד, ז) 

ערכת ח אות פז כ "ג :) וזה  יראה במה שכתב הרב תורה וחיים (מ
לשונו: חדושי תורה, במקום שהתלמיד חכם מחדש חדושי  
תורה, כשהוא הולך לבית עולמו שנפטר מן העולם הזה, אז אם 
באים תלמידי חכמים אחרים לחדש דברי תורה באותו מקום, 
וכל שכן אם אומרים מאותם החדושים אשר היה מחדש, הרי  

לאותו מקום, כמו שכתב  הוא בא התלמיד חכם מעולם הבא
[וכו']. שאמרו ביבמות (צו   )בזהר הקדוש פרשת פנחס (ח"ג רכ.

:) על פסוק 'אגורה באהלך עולמים' (תהלים סא ה), אמר דוד, 
רבונו של עולם יהי רצון שיאמרו דבר שמועה מפי בעולם הזה, 
כי על ידי שאומרים דבר הלכה משמו, הצדיק עצמו שאמר אותו 

ץ ובא מעולם הבא לאותו מקום אשר היה שם דבר הלכה הוא ר
אהלו בתחלה שהיה בית המדרש שלו ומחדש בתוכו דברי תורה,  
וזה אומרו 'אגורה באהלך' שהוא בית המדרש, כי הוא זוכה לשני  

 ין שם.ו'עולמים' עולם הזה ועולם הבא כאחד, ע"כ, יע
וזהו אומרו דרך רמז 'ודברת בם בשבתך בביתך היינו בעולם הזה, 

גם כן 'בלכתך בדרך' בדרך כל הארץ אחר הפטירה, 'ובשכבך' ו
 . בקבר, 'ובקומך' לילך לבית המדרש שדורשים בחדושיך

 יוסף אברהם) -(רבי יוסף שאלתיאל זצ"ל 
 

"ובקשתם משם את ה' אלוקיך ומצאת כי 
 תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך" (ד, כט) 

בבוא היסורים על האדם נדמה לו שאין לו מהם שום תועלת 
שבאו רק להרע לו, אך 

 באמת המה באים לטובתו כדי שישוב על ידם לה'.
זהו 'ובקשתם משם את ה'', מתוך עצם הצרות תבקש את ה'  

ונתו, 'ומצאת' שבאו היסורים לתועלתך 'כי ולדעת תכלית כ
תדרשנו' וגו', שעל ידם 'תדרשנו' לה' לשוב אליו בכל לבבך ובכל 

 (כפליים לתושייה) .נפשך
 

'ועבדתם שם אלהים מעשה ידי אדם עץ ואבן, 
ובקשתם משם את ה' אלקיך, ומצאת, כי 

 תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך'. (ד, כט) 
שכתוב רבינו האור החיים הקדוש, מחדש חידוש גדול, שלמרות  

בגמרא, שעל עבירות חמורות של עריות או עבודה זרה, אי  
אפשר להתכפר בתשובה לבד, וצריך גם יסורים ומיתה, כדי  
לכפר לגמרי, כל זה רק כשעושים תשובה מיראת העונש, אבל 
כשעושים תשובה מאהבת ה', אין צורך לכלום. כי זה הופך להיות  

 ת יסורים. מצוות על ידי התשובה, ועל 'מצוות' אין לת
ובזה מפרש רבינו הקדוש את הפסוקים הנאמרים בפרשת 
ואתחנן 'ועבדתם שם אלהים מעשה ידי אדם עץ ואבן, ובקשתם 
משם את ה' אלקיך, ומצאת, כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך'. 
כלומר שאפילו אם עבדתם עבודה זרה, ותחליטו לחזור 

היינו  בתשובה, אז יספיק 'ובקשתם משם את ה' אלקיך', ד
תשובה בלי יסורים. והטעם לכך 'כי תדרשנו בכל לבבך ובכל 
 נפשך' שאתה עושה תשובה מאהבה בכל לב ונפש, ולא מיראה. 

ובספר 'בני יששכר' כתב: 'הרב הגדול מורנו חיד"א זלל"ה כתב 
בשם גדולי הקדמונים, שארבעה חילוקי כפרה שאמרו בגמרא 

ל מי שחוזר  אינם אלא רק למי שחוזר בתשובה מיראה, אב
בתשובה מאהבה, אין צריך לארבעה חילוקי כפרה, והכל מתכפר 

 לו בתשובה לבד.
ומסיים: 'ולא נודע לי מקומו איה בדברי הקדמונים, וסוגיות  

כיון שפסק כן רב מובהק  הש"ס לא נודעו במסילות הללו, אבל
 בדורו בבית דין של מטה, פוסקין כן להלכה בבית דין של מעלה'.

 

יך בכל לבבך ובכל נפשך  וק"ואהבת את ה' אל
 (ו, ה)

ילו הוא נוטל את נפשך, הוא ופרשו חכמינו ז"ל (ברכות סא:) אפ 
רצונך, רצה לומר אף על פי שלפעמים נוטלים מהאדם הרצון 
שלו חלילה, כי ברצונו לעבוד השם יתברך ובאים עליו התנגדות 
ועכובים בעל כרחו, בכל זה יבין וישכיל כי גם זה רצון השם 
יתברך לעבדו גם בזה. ודברי תורה אין באין כי אם רק על ידי 

שלום, כמבאר בגמרא (ברכות ה.), וכן רבי שמעון בר  יסורין חס ו
יוחאי על ידי שנצטער במערה י"ג שנים אחר כך נתעלה יותר  

  ויותר. 
 (תפארת שלמה)

 com. LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל
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 סיפורים נפלאים 
 ואתחנןפרשת 

 
 ונשמרתם מאד לנפשותיכם (ד, טו)  

מסופר על הגה״ק ה״חפץ חיים״ זיע״א שהיה מקפיד מאד על 
 בריאות תלמידיו.  

הלילות ישבנו   דבאח תלמידו רבי יצחק בן מנחם מספר כך:
בהיכל הישיבה חבורה גדולה של בני הישיבה ולמדנו בהתמדה  
עצומה, השעה היתה לאחר חצות הלילה, אבל מי התחשב 

באותם ימים יפים בשעון, 
מי הקשיב לצלצוליו  
בשעה שכל תשומת לבנו 
היתה לשמוע את  
קולותיהם של התנאים 
והאמוראים הבוקעים 
ועולים מתוך דפי הגמרא.  

ע נפתחה דלת היכל לפת
הישיבה, לאולם נכנס  
רבינו החפץ חיים וחתנו ר'  
צבי, שני קדושי עליון 
עמודי התורה והיראה  
מזכים אותנו בביקור 
בחצות הלילה, בשעה 
ששערי הרחמים פתוחים  
לרווחה לקבל את קולות 
לימוד התורה העולים  

נור ילמרומים, בשעה שהכ
מנגן מאליו. מאורע  
פתאומי זה גרם לנו  
להתלהבות יתר בלימודנו, 
והתמדתנו התגברה ביתר  
שאת וביתר עוז. אך הנה  
מסמן החפץ חיים בידו 
לאות שברצונו להשמיענו  
דבר, מובן שמיד 
משתררת שתיקה וכולנו  
שמים אוזנינו כאפרכסת  
מה בפיו של גאון ישראל  
וקודשו לומר לתלמידיו 

לכו לישון   בהאי הלילה. והנה שומעים אנו את קולו: ילדים יקרים,
כבר הגיע חצות הלילה, אסור לכם להתעייף יתר על המידה 
ולהחליש את בריאותכם, 'לכו לישון' היתה שירת הלילה  
ששמענו מפיו של קדוש עליון בדומייה. משראה החפץ חיים 
  ר שלא רק שלא הפסקנו ללמוד, אלא שהמשכנו ללמוד בית

התלהבות, טיפס בעצמו על הספסלים והקטין את אור  
מנורות, חשמל עוד לא היה בראדין באותם ימים והישיבה  ה

היתה מוארת  
במנורות נפט 
גדולות. כך עבר 
ממנורה למנורה, 
 עלה וירד מספסל 
לספסל עד שהחליש 

ר שוב על בקשתו: ילדים יקרים לכו לישון, זאת כל האורות, וח
 שמירת בריאותינו היתה בראש מעייניו. 

 

   "כבד את אביך ואת אמך" (ה, טז)
נכנס יהודי אל רבה של ירושלים רבי שמואל סלנט זצ"ל, ובפיו 
שאלה כואבת, בניו הגרו לאמריקה ורחמנא ליצלן פרקו שם 
מעליהם על מצוות, 
מחללים שבתות ואוכלים  
נבלות וטרפות, והנה הם  
שולחים כסף לתמוך בו, 

תר. השיב והאם כספם מ
לו רבי שמואל סלנט, לפי 
דבריך רק מצוה אחת 

ין בידם, מצות יעדנשארה  
כבוד אב, האם גם אותה  

 ברצונך לשלול מהם?!
 (דמויות הוד) 

 
"כבד את אביך  
 ואת אמך" (ה, טז)  
בילדותו, למד הרה"ק רבי 
אברהם מסוכטשוב זיע"א  
תורה מפי אביו, הרב  
מביאלא בעל אגדת אזוב 
זצ"ל. בשעת לימודם 
המשותף, עלה במוחו של 

דוש ירבי אברהם דבר ח
ו באזני  והוא מהר לשוח

אביו, שדחה את הדברים  
 מכל וכל. 

בימי זקנותו מצא הרב  
מקור נאמן   אמביאל

לחידוש של בנו יקירו, 
הצטער על שדחה את 

 דבריו בשעתו, וביקש לפייסו.  
אמר לו רבי אברהם, "תנוח דעתך אבא, אז באותה שעה בה דחה  
אבי מורי דברי, ידעתי המקור לדברים, לא אמרתי זאת משום  

  (אור פני יצחק) כבוד אבא". 
 

 "ולא תחמד... וכל אשר לרעך" (ה, יז) 
הרה"ק האמרי אמת זיע"א, מפורסם היה בחיבתו העצומה  

 לספרי קדש. 
ספרייתו הגדולה  
הכילה אלפי ספרים, 
בהם כתבי יד וספרים 

 נדירים רבים. 

 אסור לשכוח את היעד שלנו בעולם.
  להתענג על ה'", אלא "האדם לא נברא 

וכל המעברים, המניעות, העיכובים והמשברים 
שאנו עוברים בעולם הזה, לא אמורים לעצור 

 אותנו מלהתקדם אל המטרה שלנו.
העולם, בדומה לאיש עסקים המוכן להרחיק לקצה 

מוכן להתמודד עם תת תנאים, לאכול מקופסאות 
שימורים ולישון במקומות שאינם ראויים למגורים, 
כאשר לנגד עיניו נמצאת מטרתו היחידה, והיא 
להגיע לעסקה טובה שמחכה לו, להגיע לתכלית 
האמיתית, הרי ששום דבר לא ימנע אותו מלהרוויח 

 את העסקה הזו.

לתכלית בלי לעבור את ובאמת אין שום דרך להגיע 
 הכאבים שבדרך.

בשביל להגיע למטמונים, לזהב וכסף החבויים 
עמוק מטה מטה, חייבים קודם להיתקל בחול 

 ובאדמה.

 ספינקא) -(נקודות של אור 

  לעי"נ
  בנימין בינושבן ר'  פנחסהרה"צ 

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 



 

 ~2 ~ 
  

 סיפורים נפלאים 
 ואתחנןפרשת 

 
בכל מקום אליו היה מזדמן, תר אחר מדפי הספרים שמשכו  

 תמיד את תשומת לבו. 
כאשר הזדמן הרבי לבית אחד מחסידיו בעיר וינה, נהנה לראות  

 בביתו ספר נדיר שבו התענין מזה זמן. 
כשראה זאת החסיד בעל הבית, התחנן לרבי שיואיל לקחת ממנו 

 את הספר למתנה, הדבר יחשב לו לכבוד ויסב עבורו ענג רב. 
הרבי סרב בתוקף על אף תחנוניו המרובים באומרו לחסיד בעל 

 ד'.  והבית, גם לגבי ספרים קדשים, הוזהרנו באיסור 'לא תחמ
 (ראש גולת אריאל) 

 

 "ובכל מאודך" (ו, ה) 
 .ל ממונך (ברכות ט, ה)בכ

הסיפור הבא הוא סיפור שבשלב זה עדיין לא נגלה לעין כל  
 השכר על ההתאמצות והדמים הרבים שהשקיע אותו יהודי. 

היהודי שעליו נסוב הסיפור שלפנינו גר בארה"ב. בחודש חשון  
תשע"ה השתוללה סופת שלגים בארה"ב, שלג רב כיסה את כל  

היתה בלתי אפשרית, אנשים    הרחובות והתנועה ממקום למקום
נתקעו בבתיהם זמן רב ואותו יהודי שכח את התפילין בבית 

המרחק מביתו לבית הכנסת היה קילומטר וחצי, אותו    –הכנסת  
יהודי היה אובד עצות, הוא הביט דרך החלון בעצב וראה את 

מות השלג הנערמות בכבישים. המחשבה שהוא לא יוכל ער
 להניח תפלין זעזעה אותו.

הוא התקשר לרב שלו ובקול נשבר סיפר לו שהוא שכח את  
התפילין בבית הכנסת. הרב חשב וחשב ולבסוף הציע לו לעשות 
השתדלות: להתקשר לעירייה ולבקש שבעזרת מפלסת שלג 
יפנו את השלג מביתו לבית הכנסת. הוא עשה כעצת הרב, 

ע הגוי אמר לו שהוא יוכל לבצ  –התקשר לאותו עובד גוי, וכמובן  
את העבודה באופן פרטי. הוא ביקש מהיהודי שיתקשר אליו 

 בעוד כמחצית השעה והוא יחזיר לו תשובה.
היהודי היה במתח רב הוא ספר את הדקות ולאחר חצי שעה  
התקשר לעובד העירייה. העובד שלח לו בפקס תרשים של 
תוואי הרחובות שבהם הוא יצטרך לעבור עם המפלסת שלג הוא  

שעות עבודה,  3-יך להשקיע עבודה וזמן רב כאמר לו שהוא צר
 .10,000$וביקש על העבודה 

היהודי נדהם מהסכום. הוא ניסה להתווכח עם הגוי וניסה  
להסביר לו שהוא מבצע את העבודה באופן פרטי ושאל למה 
העלות כל כך יקרה. הגוי אמר זה הסכום שאני רוצה וזה הכל.  

רב שאל אם יש לו את היהודי ניתק את השיחה והתקשר לרבו. ה
היהודי השיב בחיוב. הרב אמר לו תעשה מה   –הסכום הנ"ל 

 שליבך אומר לך...
היהודי חשב על כך ולבסוף אמר לעצמו הרי כתוב ואהבת את ה'  
אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך אמרו חז"ל בכל 
מאודך = הכוונה אפילו נוטל את כל ממונך. אותו יהודי התקשר  

מר שהוא מסכים, הגוי ביצע את העבודה, פינה את השלג לגוי וא
 .10,000$מביתו של היהודי ועד לבית הכנסת. הוא שילם על כך 

חשבתי לעצמי אנו כל בוקר קמים מניחים תפילין ולא צריכים 
לשלם על כך מאומה...! וודאי שהקב"ה יחזיר לו בכפל כפליים 

על הסכום שהוציא  

ודי כל הנחת תפילין שווה  ושבשמיים מחשיבים לאותו יה
10,000$. 

כאשר האדם מקיים את מצוותיו יתברך מתוך אהבה אליו, מתוך 
רצון והשתוקקות שעל ידי מעשיו יהיה נחת רוח לפניו. כאשר 
ניגשים אנו למצוות ה' יתברך, מתוך הכרה שבכך אנו עושים  
רצונו ומקיימים דבריו, אנו עושים נחת רוח לפניו יתברך, והוא  

ומתגאה בנו בפני מלאכיו ואומר: ראו בני זה האיך עושה  שמח 
את רצוני. הרי בוודאי שנחפש תמיד כיצד נוכל לעשות עוד ועוד 
מצוות. וכמו הבן האוהב את אביו, כשאביו יבקש ממנו דבר כל 
שהוא, הרי יעשה את רצונו בשמחה מרובה, ויוסיף כהנה וכהנה  

מח בו. כך גם אנו,  על ציוויו של אביו, והעיקר שאביו יהיה ש
כשנתבונן בדברים אלו נעשה המצוות בשמחה בלי שום סרך של 
כפיה ועול כל שהוא, ואדרבה נוסיף להדר במצוותיו כדי לעשות  

 (אמונה שלמה) נחת רוח לפניו. 
 

 ״ושננתם לבניך ודברת בם" (ו, ז) 
 אלו התלמידים, שהתלמידים קרויים בנים. -רש״י: לבניך 

, נכנס אדם הדור. הוא פנה אל ראש  לישיבת טלז המעטירה
הישיבה, הגאון ר' אליעזר גורדון, ואמר: ״איש עשיר אני, וכעת 
הגיע בתי לפרקה. מחפש אני כחתן את הבחור הטוב ביותר 
בישיבה, ויש באפשרותי לספק לו את כל צרכיו, על מנת שיוכל  

נתו. אנא, אמור לי מיהו  ולהמשיך ולהגות בתורה גם לאחר חת
 וב ביותר מבין מאות התלמידים!״ הבחור הט

ענה ר' אליעזר במאור פנים: ״שמע נא, ידידי, יש לי ארבע מאות  
תלמידים, וכולם טובים ביותר. אתן לך חדר ומזון למשך כמה 

וכח בעצמך יוימים, שב באולם וצפה על התלמידים, כך תוכל לה
מיהו הבחור שאתה חפץ לקחתו כחתן לבתך״. וכך היה. האיש  

שיבה לכמה ימים. לאחר שלשה ימים של התבוננות, השתכן בי
השמאלית, ואמר:  פנה אל ראש הישיבה. הוא הצביע על הפינה

 חד בימינו!״ ו״שם בסוף יושב בחור מי
״הו, יש לך טביעת עין טובה!״ השיב ר' אליעזר, ״אך יש לבחור 
זה בעיה קטנה...״ ״מהי הבעיה?״ שאל העשיר בחשש, ״הבחור 

יד!״ השיב הרב. ״לא נעים, אינני ראוי להשתדך הזה הנו בני היח
עם ראש הישיבה״, אמר האיש. ״אם כן, שב עוד כמה ימים, ובחר  

 לך בבחור אחר!״ הציע ר' אליעזר.
לאחר שלשה ימים נוספים, שוב פנה האיש אל הרב ואמר לו:  

נה הימנית יושב בחור חמד והוגה בתורה״. ״יפה  י״הנה, בפ 
, ״זהו אכן בחור שעדיו לגדולות, אמרת!״ התפעל ראש הישיבה

אלא שיש לו בעיה מסוימת...״, ״ומהי הבעיה?״ הודאג העשיר.  
״זהו בני היחיד!״ ענה ר' אליעזר. התפלא האיש, אך המשיך לתור 

 אחר בחור נוסף. 
אך דברי ראש הישיבה חזרו על עצמם גם בפעם השלישית. כעת 

רי בן יחיד לא התאפק העשיר, ושאל את ר' אליעזר בפליאה: ״ה
הוא אחד במשפחתו, איך יתכן שלראש הישיבה יש שלשה בנים 

 יחידים?!״ 
״לא שלשה בנים יחידים לי״, הסביר הרב בחיוך, ״יש לי ארבע 

  מתלמידי אהוב ויקר לי כבן יחיד!״מאות בנים יחידים, כל אחד 
א 

 com. LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל











לעילוי נשמת
ר' שלמה פרץ ז"ל בן מאיר הלוי גולדשמיט (אריאלי)

. ה . ב . צ . נ . ת

לעילוי נשמת
הר''ר משה יהודה ב"ר שלמה ז''ל מרמורשטין

נלב"ע כ"ז אייר תשע"ח  ת.נ.צ.ב.ה.  |   הונצח ע"י המשפחה
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6182918@gmail.com :משיעוריו של מגיד השיעור הרה"ג אשר קובלסקי שליט"א    לקבלת העלון במייל
לשמיעת השיעורים בדף היומי ובנושאים נוספים חייגו: 073-2951342 
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ִ ן מִ ה ּתֹורָ  -ן ָוֶאְתַחּנַ ָּפָרַׁשת   םַהָּׁשַמי

 בברכת שבת שלום 
 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

 ה'תשע"ט אב ט"ז

 הצלחה בגו"ר
 וב"ב חייםחגי                יצחק אריאל בן טובה

 שגית בת רותי       שמואל אימן בן אסתר זרי 
 שמים יראת        -ברכה רחל  ישראל בןמאיר 

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

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

ה בת סימי וב"ב   רינ    נעם יצחק בן רחל ברכה
 הצלחה בכל העניינים -יוסף ליאור בן דליה אפרת

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

  שולמית ומרדכי חיים דויטש וב"ב
 

 זיווג הגון וכשר במהרה
אסתר       רונית בת סימי        אלן בן חיים אורן 

 יוסף בן רוחמה      תרצה בתיה בת ימנה נינט
 נתנאל בן ג'ינה                     אילן בן ג'וליאט
 אסף בן סופיה             דוד עומרי בן יהודית
 מיטל בת מלכה          מאיר בן שרית ואליהו
 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

 עמית בת טובה     אסתראלן בת רבקה סיון 
 אברהם גורג'י בן דליה אפרת

 
 

 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
 ואושרית בת שושנה              דניאל בן שרה 

 דגנית בת שושנה            נעמה בת יפה       
 

 רפואה שלמה
 יצחק בן עזרא     ברכה רחל  מאיר ישראל בן

 בריאות ואריכות ימים    -ימנה ניזרי בת סטה
 בריאות ואריכות ימים  -מרדכי ניזרי בן פרחה

 מאיה בת עדי            דליה אפרת בת נעימה
 שלו בן מזל פחימה              סימי בת סוליקה

 דינה בת מזל            אורן בן אסתר              
    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
 טובה בת אורה      יהודה אריה בן רחל ברכה

  רחל בת זוהרה    הצלחה 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
    אליהו בן רחל                       נעימה בת שרה
 בנימין בן ברכה                    ישראל בן חווה

                  משה בן נזימה
בריאות ואריכות   -יהודית אסתר פראדל בת חיה

 ימים
 

755 

18:47 

19:05 

19:07 

19:05 

19:58 

היה אומר הגאון הרב ישראל מאיר  עליהם
: העושה פשרה בענייני )ה'חפץ חיים'(הכהן 
אף אם כוונתו רצויה, דומה הוא  ,התורה

לאדם הלוקח סחורה מהחנות ומשליך אל 
הנהר, שכל העומדים סביבו חושבים 
שנטרפה עליו דעתו, ואף שהאנשים 

לי ברור . מסופקים אם אדם זה משוגע או לא
אינו בעל החנות  שהמשליך דבר אחד,

  והסחורה אינה שלו.
 

כך האדם אשר מוותר או משנה כפי דעתו 
מהתורה והמצוות, מעיד הוא שהתורה 
איננה שלו ועל כן עושה בה כרצונו ולא יכאב 
 לו אם יצטרך לזרוק חלק גדול ממנה לאיבוד.

 

אומרת: "מֶׁשה  (א,א)המשנה בפרקי אבות 
ִליהֹוֻׁשַע". מדוע  ּהּוְמָסרָ ּתֹוָרה ִמִּסינַי,  ִקֵּבל

המשנה פותחת ביחס למשה בלשון "משה 
 "? ומסרה" ואילו ביחס ליהושע נאמר "קיבל

 

אלא שמשה רבינו קיבל מהקב"ה את התורה 
כפי גודל נשמתו, אך מכאן ולהבא היתה 
מסירת התורה בשלמותה ובמתכונתה 
ובצורתה המקורית, ללא שום תוספת או 

  מגרעת.
 

ים אחריו העבירו ומסרו וכן יהושע וכל הבא
את התורה כפי מה שהם קיבלו מקודמיהם 

 .ללא שום שינוי כלל ועיקר

19:56 

19:58 

19:56 

20:48 

20:45 

20:48 

20:45 

 ואתחנןפרשת  פניני עין חמד

 לעילוי נשמת  העלון מוקדש
ז"ל גורג'יה בן משה

 לרפואה שלימה
אסתר בן לנוריאל

 לרפואה שלימה
 חיה בת אסתרלאיידה 

 ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 ולילד אורי חיים בן שלי

" מובן א ִתְגְרעּויווי "לכאורה צריך להבין, הצ
והגיוני לחלוטין, שיש איסור על האדם 
להחסיר ולהוריד בכוונה תחילה מהציווי 
האלוקי ולא לקיים את המצווה ככתבה 

  וכלשונה.
 

מה  דורש הבנה." א תִֹספּואולם הלאו של "
רע בכך שהאדם מוסיף על מצוות התורה, 
אדרבה בזה הוא מראה את חסידותו ואת 

 ו במצוות? דבקות
 

אחד משלושה עשר עיקרים של התורה 
שהתורה נתונה מן השמיים, הקדושה הוא: "

". זאת ושלא תשתנה בשום זמן חס ושלום
שכל אחד מישראל מחוייב להאמין  ,אומרת

שהתורה ניתנה כולה מפי , באמונה שלימה
 . הבורא יתברך

 

ומשום כך שוב אין לפקפק שמא החסירה 
אילו . וה מסויימתאו הותירה התורה במצו

אדם היה כותב את התורה, היה מקום לטעון 
שחלו בה טעויות אנושיות ועל כן יש , ולומר

לפי רוח  -צורך להוסיף או לגרוע ממנה
 והזמן.  המקום

 

א  ...א תִֹספּו: "לפיכך ציוותה התורה וְ
, בזה האדם מוכיח .(דברים ד,ב) "ִתְגְרעּו ִמֶּמּנּו

ורא והיא נצחית שהתורה ניתנה מאת הב
לעד ללא שום שינוי ומותאמת לכל אדם 
בכל זמן ובכל מקום ואין צריך לשנות בה 

 אפילו כקוצו של יו"ד.
 

שמוסיפים וגורעים לפי  ,לא כאותם הפרשנים
ראות עיניהם, וטוענים שיש להם הסבר 
'הגיוני' מדוע יש צורך לשנות מעט מתורתנו 

 הקדושה לפי רוח הזמן והמקום. 
 

א ִתְגְרעּו ִמֶּמּנּו"  "א תִֹספּו ַעל ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם וְ
 (דברים ד, ב)

 איתנה ובריאות , פרנסה טובהק"שז
 וגלית בת מסודי לאליהו ניזרי בן ימנה

 ן דליה אפרת וב"בבלהצלחת אברהם גורג'י 
 יוסף ליאור בן דליה אפרת וב"בוהצלחת 

 להצלחת ורפואת כל עם ישראל 

 העלון מוקדש לעילוי נשמת מור אבי ציון סאלח בן צ'חלה ז"ל



 

 

 
 ?המקדש היה קיים וכן מה עושים כיום-כיצד היו מפרישים תרומות ומעשרות בזמן שבית 
 
 

 :'הכשרות למעשה' ספרומתוך  אליהו חיים פנחסי, הרבלהלן סיכום ההלכה מפי 
 

 

לאחר קטיפת הפירות והירקות, מפריש תרומה גדולה. מן התורה אין לה שיעור, וחכמים  -המקדש היה קיים-בזמן שבית
רמב"ם (פ"ג מה' תרומות ה"א). לכן היא נקראת 'תרומה גדולה', כיוון שעל פי  מקורות:קצבו לה שיעורים מסוימים, כשני אחוזים. 

לאחר הפרשת תרומה גדולה, מפריש מן תקנת חכמים היא גדולה יותר מן התרומה השניה, תרומת מעשר, ששיעורה הוא אחוז אחד. 
ומתוך ו מה' מתנות עניים ה"ב). רמב"ם (פ" מקורות:], וזהו הנקרא מעשר ראשון, ונותנו ללוי. 10%השאר אחד מעשרה [

המעשר שקיבל הלוי, והוא מפריש עשירית, הוא הנקרא תרומת מעשר. לאחר הפרשת מעשר ראשון, מפריש מן השאר 
אחד מעשרה והוא הנקרא מעשר שני ומעשר זה שייך לבעל הפירות לאוכלו בטהרה בירושלים. כסדר הזה מפרישים 

ת ובחמישית. ובשנה השלישית ובשישית, מפריש מן השאר מעשר עני ונותנו בשנה ראשונה לשביעית ובשניה וברביעי
רמב"ם (פ"ו מה' מתנות עניים ה"ד). ובירקות החל מא' תשרי חייבים מעשר עני, וביחס לפירות, ראש השנה הוא ט"ו  מקורות:לעני. 

 וי או לעני ישראל. כ"כ בשו"ת 'בניין ציון החדשות' (סימן נד).בשבט. יש לציין, כי כל עני יכול לקבל מעשר עני, ואין הבדל בין עני כהן לעני, ל
 

כיום הכוהנים אינם יכולים לאכול את התרומה, כיוון שלאכילת התרומה צריך, שגם הכהן יהיה טהור  -תרומה, בזמן הזה
נו חכמים, אלא וגם התרומה תהיה טהורה, ודבר זה אינו מעשי כיום. מסיבה זו, כיום אין מפרישים תרומה בשיעור שתיק

גם היא אינה ניתנת לאכילה כיום, אך כיוון שיש לה שיעור קצוב מן  -תרומת מעשר רק בכמות המינימלית, כדין תורה. 
 לא ניתן לפחות מכך, ולכן שיעורה גם כיום היא אחד ממאה מן הפירות.  -מעשר מן המעשר  -התורה

 

ננו טהורים, וכן משום שאכילת מעשר שני היא רק בזמן שהמקדש לא ניתן כיום לאוכלו בירושלים, משום שאי -מעשר שני 
קיים ואם רוצה לאוכלו רשאי על ידי פדיון. לפיכך אנו פודים אותו בכסף בערך של 'פרוטה' הנמצא ברשותו, ובכך קדושת 

משתנה לפי ערך גרם כסף, ושוויה  1/40פרוטה היא מטבע בשווי של  הערה:המעשר מועברת למטבע והפירות הופכים לחולין. 
אגורות, לפי זה  8.5הכסף בעולם. לפי שוויה נקבע מספר החילולים הניתנים לביצוע במטבע. לדוגמא, ערך הפרוטה בסוף שנת תשע"ג היה 

פעמים ואז היא כבר 'מלאה'. כאשר המטבע מתמלאת, יש לזרוק אותה לים או להשחית את צורתה.  12ש"ח ניתן לחלל  1על מטבע של 
יע אומר ח"ט (חיו"ד סימן כח) כתב להליץ בעד המנהג לחלל מעשר שני כמה פעמים על שווי פרוטה שבמטבע כסף, ואחר כך ובשו"ת יב

ומה שכתבנו, אם רוצה לאוכלו רשאי ע"י פדיון, כן הוא בשו"ע (יו"ד סימן  מחללים אותו על שווה פרוטה שבמטבע אחר, והוא יוצא לחולין.
 שלא סעי' קלב).

 

רמב"ם (הל' מעשר פ"ד ה"ט), שו"ע (יו"ד סימן שלא סעיף מקורות:  לפדות על דבר מאכל השווה פרוטה וצריך לאבדו.וכן ניתן 
קלח). ובשו"ת הלכות קטנות למהר"י חאגיז ח"א (סימן קלט) כתב, שמנהגם היה לחלל את הפרוטה שנתפסה במעשר שני על פרי ששוויו 

(סימן עא אות כד). ויש שמחללים מעשר שני על סוכר, ולאחר מכן שופכים את הסוכר בכיור, פחות מפרוטה. עיין שו"ת מנחת שלמה ח"א 
 אולם צריך לחלל על כמות סוכר ששווה פרוטה.

 
 
 

להלן לצערינו הרב, לעיתים אנו עלולים לטעות ולחשוב, כי הכסף הוא זה שמניע את העולם, ואין משהו שחשוב ממנו. 
השם 'אהוד שולץ' ' ויש בו כדי ללמדנו מה רבותינו רואים כדבר החשוב באמת: ווי העמודיםסיפור מופלא המעובד מתוך '

 לרובינו לא אומר דבר, אבל בעולם העסקים שמו מככב כאחד מעשירי תבל, שהונו נאמד במיליארדים. 
 

ר לביקור בישיבת מיר, תוך שהוא מראה לו את הבניינים באחד הימים בא לבקר בארץ ישראל, והמלווה שלו הביאו בין הית
הרבים, ואת אלפי הבחורים והאברכים הלומדים שם. שולץ מאד התרגש, וביקש להיכנס לביקור אצל ראש הישיבה הגאון 
רבי נתן צבי פינקל זצ"ל, שבנה את כל האימפריה. כשנכנס פגש לפניו אדם שבור גופנית, כאשר כל גופו כואב מהמחלה 

הקשה שפקדה אותו, מחלת ניוון שרירים, אבל רוחו שמחה בקרבו, ומקרינה כלפי חוץ כאדם המאושר עלי אדמות. 
 

שולץ מאד התרגש למראה עיניו, ואז שאל אותו ראש הישיבה: "מה אומרת לך השואה?". והוא ענה: "אכזריות הגרמנים 
מרי, לראות איך חמישה יהודים יכולים להצטופף בדרגש ורשעותם הגדולה". אבל הרב אמר לו: "לי זה אומר דבר אחר לג

אחד ולהסתדר ביניהם". בגמר הביקור כששולץ מצא עצמו נרגש, הוציא פנקס צ'יקים, חתם על צ'ק, פנה לראש הישיבה 
 ואמר: "קוראים לי שולץ, והוני נאמד במיליארדים. חתמתי על הצ'ק וראש הישיבה יכול לכתוב איזה סכום שירצה". 

 

דולר. שולץ היה בהלם. הוא אמר: "אולי  1200ש הישיבה לקח את העט, כשידו רועדת, וכך כתב על הצ'ק סכום של... רא
לא ארגיש זאת, ולמה הרב כתב סכום פעוט כל כך?".  -ראש הישיבה לא הבין, גם אם הרב יוסיף עוד כמה אפסים לסכום 

הישיבה ביקש: "אנא, קח את הצ'ק, ותיגש לחנות שמעבר "כן". וראש  -השיב ראש הישיבה: "כל מה שאבקש, תעשה?"
לכביש, ותקנה זוג תפילין בסכום הזה, זה סכום מספיק לתפילין מהודרות, ותניח אותם כל יום. אם תעשה זאת, בשבילי 

 זה שווה יותר מכל הכסף שבעולם".
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רבינוה בצל לשבות פעם נסע זיע"א) שינאווא חסידות ומייסד משינאווא יחזקאל' (ה'דברי זצ"ל הלברשטאם שרגא יחזקאל ר' רה"ק

י"א תמוז -נולד באמשינוב ב -האדמו"ר הרב שמעון שלום קאליש מאמשינוב זצ"ל
. משחר ילדותו היו ניכרים בו גינוני מלכות, והתנהגותו האצילית, קדושתו )1883(ה'תרמ״ג 

רואיו ומכיריו וכל רגעיו היו קדושים לתורה ולתפילה. בית אביו המה ופרישותו הפליאו את 
מרוב מבקרים, הסתובב רבינו שהיה באותה תקופה ילד צעיר, טיפות נוחם טיפטף לאותם 
היהודים מרי הנפש ושבורי לב שבאו להיוושע בישועה ורחמים וכן דאגתו הראשונה הייתה 

לאחר פטירת אביו, ), 1917( בשנת ה'תרע"ח להאכיל ולהשקות ולדאוג למקום שינה לבאים.
חלק מחסידי אביו קיבלוהו כאדמו"ר. בגלל מצבו הבריאותי בחר את מקום הקיט אוטבוצק 
הסמוכה לווארשא, שם הקים בית מדרש והמוני חסידים נהרו לאוטבוצק, להסתופף בצל 

 קדשו בשבתות ובמועדים.
 

ודיבור נבעו אהבת השם ואהבת ישראל. דברי תורתו נאמרו בהתלהבות הנפש, ומכל דיבור 
מסירות נפשו למען הזולת הייתה עצומה. תשובותיו הקולעות הצטיינו בבהירות ובפקחות 

ביקר בארץ ושהה בה למעלה משנה. לאחר מכן שב ) 1933(וחריפות. בשנת ה'תרצ״ג 
והוא אולם בינתיים פרצה מלחמת העולם השניה,  (עם מגמה לחזור ולהתיישב בארץ)לפולין 

נאלץ להימלט מפני הגרמנים מוורשא לווילנה, לקובא עד ליפן ושנחאי. בדרך בריחתו, זכה 
רבינו לסייעתא דשמיא מיוחדת, ובכל מקום ששהה בנדודיו, עלה בידו לברוח בטרם הגיעו 

 אליו הגרמנים.
 

בשנחאי יצא שמעו הטוב והלך לפניו בקרב כל הפליטים והתושבים. מפורסם לאיש מופת. 
שר התגורר באזור הצרפתי של העיר, הופצץ המקום כולו על ידי הטייסים האמריקאים כא

וכל הבניינים נחרבו כליל, מלבד הבניין בו התגורר. הידיעה התפשטה ויהודים שהצליחו 
לצאת מהגיטו וכן גויים מקומיים שאימת ההפצצות נפלה עליהם, רצו למצוא מחסה בבית 

מתריעה על הפצצה. במשך הזמן, נעשה רבינו מנהיגם רבינו כל פעם שנשמעה האזעקה ה
מדרש בוויליאמסבורג -היגר לארה"ב ופתח בית )1947(של כל הגולים. בשנת ה'תש"ו 

לאחר מחלה פתאומית בניו יורק.  )1954(י"ט אב ה'תשי"ד -פארק. נפטר ב-ובהמשך בבורו
את גופו הקדוש העלו לארץ, ונטמן בטבריה בבית החיים הישן, בנו ר' ירחמיאל יהודה מאיר 

 מונה לממלא מקומו כאדמו"ר.
 

 ר' שמואל משה (מצד האם):סבא הרה"ק ר' יעקב דוד מאמשינוב.  (מצד האב):סבא 
(בת דודו, ר' ישעיה קאליש מרת פייגא ברכה  אשתו:מרת אסתר גולדה.  אימו:האדמו"ר ר' מנחם.  אביו:אלברשטיין מביאלה. 

האדמו"ר ר' ירחמיאל  בנו:(השתלם ממנו בתורה ובחסידות). אביו, ר' מנחם, דודו, ר' ישעיה מפשיסחא  מרבותיו:מפשיסחא). 
  .על ימים הנוראים, חג הסוכות, גלות וגאולת מצרים והגאולה העתידית -משמיע שלום•אמרי רצון • מספריו:יהודה מאיר. 

יסים רבים ליוו את גלותו של רבינו ועל אחד מהם סיפרה כלתו, אשת בנו האדמו"ר רבי ירחמיאל יהודה מאיר מאמשינוב זי"ע, שהיה עימו נ
היו מסמכים אסורים, שעסקו בענייני העברת כספים לתלמידי הישיבות לכל אורך הדרך. פעם אירע שעל שולחנו בחדרו שבשנחאי, 

והנה, נכנסו שוטרים לביתו של רבינו, הביטו  נתפסים המסמכים הללו, היו גוררים אחריהם עונש חמור מאוד.הפליטים, אילו חלילה היו 
א יְִראּו"  , והם יצאו כלעומת שבאו...(תהלים קטו, ה) לכל פינה והתבוננו על השולחן, והתקיים בהם מאמר הכתוב: "ֵעינַיִם ָלֶהם וְ

האדמו"ר מאמשינוב כשהוא עצמו הגיע לאמריקה, שהוא מעשה של לפני יותר מעשרות שנים, יפר הרב ר' אברהם זאב טרגר שסיפר לו ס
. אמר לו הרבי בביהכ"נ דהיינו מהנדבות, שנדבו ונתנו, הכנסת-כל פרנסתם של הרבנים כלי הקודש והאדמו"רים, מקופת ביתהייתה אז 

דשיים או לשלושה חודשים, והנה הוא עומד ליד התורה, ומתחיל זצ"ל, שהוא שם לב, שאדם מקבל עליה ועולה לתורה, בממוצע, אחת לחו
לחשב כמה הוא יתן, סכום כזה או כזה, אולי סכום פלוני אינו מספיק, אולם סכום אחר, הרי זה יותר מדאי קשה עבורו, אולי בכל זאת יתן 

 סכום כזה, הרי לא מתאים לו שהשני יתן סכום גדול ממנו. 
 

, ומחשבות והסתיימה העליה. אמר לו הרבי, אדם כבר זכה לעלות לתורה מברך ברכה לפניה וברכה לאחריהבינתיים כבר קראו בתורה 
, מדוע שהוא לא יביט בתורה פנימה, שידע מה שקוראים. הרי הרגע הוא בירך ראשו, כשהוא עומד ליד הס"ת, הן כמה לתת או לא לתת

למרות הנזק הממוני הכרוך בזה, ביטל שם הרבי ן שיזכה לראות את זה. משום כך, עליה ונתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכינו, אם כ
את התשלומים בעליות לתורה, כי הפסד ממוני לא תפס אצלו מקום, כשעל הפרק עמדה שאלת עלייתם הרוחנית של המסתופפים 

 בצילו.
עתי בזרע של קיימא, נסעתי לאמריקה ביחד עם זוגתי אל יפר הרה"ח ר' יהודה מנחם בוים: עברו מספר שנים לאחר נישואי ועדיין לא נושס

הרה"ק רבי שמעון שלום מאמשינוב זצ"ל, כדי להתברך מפיו. חותני הרה"ח ר' בעריל לודמיר ע"ה אמר לבתו, זוגתי, שתבקש מהרה"ק 
והתחיל הרה"ק לדבר עימי במילי בחוזקה. והנה כשנכנסנו לחדרו של הרה"ק, עמדתי אצל הרה"ק וזוגתי ישבה מרחוק, הגשתי את הקוויטל, 

דעלמא, אמרה זוגתי להרה"ק שרוצה להיוושע, אבל הרבי המשיך לדבר אלי במילי דעלמא, וזוגתי חזרה עוד הפעם על בקשתה, וכן היה כמה 
פתאום לקח פעמים, אבל הרה"ק לא פנה לדבריה, רק המשיך לדבר במילי דעלמא. גם שאל אותה איזה מילי דעלמא. כך עבר זמן מה, עד ש

את כובעו שהיה מונח על השולחן והניחו על ראשו, והזדעזע ואפשר עמד ממקומו, איני זוכר והתחיל לברך ולברך (רבינו הרגיש שאותו הזמן 
 חזרנו תיכף לארץ ישראל, וכעבור עשרה חודשים נולד לנו בן זכר.הוא עת רצון). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

"לזצב ֵמָאְמִׁשינֹו ָקאִליׁשן ִׁשְמעֹוב ָהרַ האדמו"ר  – ִאם ִראׁשֹוִנים ְּכַמְלָאִכים  

 גלאט?"-לכשרות "מהדרין עושה אירוע שמחה באולם שמחות וברצונך להפוך אותו
 צוות משגיחים תלמידי חכמים ידאגו לכך בכל איזור בארץ. ההשגחה החל מזמן אספקת הבשר ועד למנה האחרונה.

 (הנייד באישור ועדה רוחנית) 052-6329144 בפיקוחו של הרב אליהו חיים פנחסי שליט"א 



 

 

  
 

 
אתה להשתדך עם משפחה זו. ואם תשאל הרי ראיתי בהם 

לושה דברים, שאינם מתאימים לרוחנו, אומר לך מה דעתי: ש
 

אין לי ספק, כי המזוזה בפתח ביתם נפלה  –"לגבי המזוזה 
זה עתה, אלא שהם לא הספיקו לקבוע אותה מחדש לפני 
שהגעת, אך כיהודים מקפידים הם כל השנה, שתהיה מזוזה 

 כשרה ומהודרת בפתח ביתם". 
 

לחים בימים אלו של ספירת "בעניין הדבר שראית אותם מגו
בטוחני, שזה כיוון שארץ מוצאם הוא מגרמניה, שם  –העומר 

המשיכו יהודים רבים להתגלח בימים אלו, מפני החשש 
ובלבד  -לאיבה ושנאה מהגרמנים, ולכן רצו להיראות כמותם 

שלא לעורר את שנאתם. אך אין לי ספק, שהבחור המדובר, 
 ימי העומר. יַשנֶה ממנהגם ויפסיק להתגלח ב

 

"ובדבר האחרון ממנו חששת, והוא החזקת קופת צדקה של 
לדעתי, תורמים הם לאותו  –גוף ממשלתי המתנגד לתורה 

גוף ממשלתי מתוך תמימות ורצון לעזור לבניית הארץ, אך 
הם אינם מכירים בהשקפתו הגרועה של אותו ארגון, לכן 

ור עצמו אינני חושש, שדעותיהם אינן טובות, ובוודאי שהבח
 בעל השקפה טובה", חתם הרב את דבריו.

 
הרב יעקב הלפרין עמד מן הצד ותמה: "האומנם!?... וכי 
ייתכן, כי שלושת הדברים התמוהים האלו, שראיתי בביתם, 
נעשו מסיבות כאלו, או שמא זוהי כף זכות מיוחדת של רבינו 

 הגדול ה'חזון איש'?!". 
 

לים עליו כאלף עדים, הוא אך כיוון שדברי מורו ורבו היו מקוב
החליט לשוב אל המשפחה בירושלים על מנת לברר, שאכן 

 הדברים היו כך.
 

הרב הלפרין הגיע שוב לבית המשפחה, ולמרות חוסר 
הנעימות שבדבר, פנה אל אבי המשפחה ושאל אותו את 
שלושת השאלות שהפריעו לו: "מחילה מכבודכם, אולם יש לי 

וע אין מזוזה בכניסה? מדוע מד -שלוש שאלות לשאול אתכם
אתם מגולחים? ומדוע מחזיקים אתם קופת צדקה של ארגון 

 נוגד תורה?"... 
 

ענה אבי המשפחה  –לתדהמתו הרבה, 'חכם עדיף מנביא' 
בבושה וענווה מילה אחר מילה כדברי ה'חזון איש': "המזוזה 
נשמטה ממש היום ועדיין לא הספקנו להחזירה... הגילוח 

כך נהגנו בגרמניה מאימת הגרמנים, והקופת הוא, מפני ש
 צדקה נעשית מתוך רצון לתרומה לארץ בתמימות רבה". 

 
נדהם ר' יעקב לגלות, כמה הסתכלותו היתה שטחית, 
 וה'כף זכות' אכן אמיתית ומיד באותו ערב נסגר השידוך

 .לבתו
 

לא נוכל לתאר  -עד כמה עלינו לדון כל אדם לכף זכות 
אם נחקור  -ולשער. לעיתים רבות אף כאשר רואים אנו 

יתכן מאוד, שנגלה, כי ראייתנו הייתה  ,היטב ונדרוש
על כן, עלינו להיזהר עד מאוד, לבל נשפוט את  מוטעית.

הזולת בטרם נבדוק, נחקור ונדרוש את הדברים לעומקם, 
כפי שאירע גם בסיפור המופלא שלפנינו, שסופר על ידי 
הרב מיכאל צורן הי"ו אותו שמע מפי נכדו של בעל המעשה, 

 ר' יעקב הלפרין המפורסם:
 

לפרין, הגיע אז היה זה בימי קום המדינה, סבי, ר' יעקב ה
עם בני משפחתו ארצה מאוסטריה והתגורר בבני ברק. עם 
הגיעו ארצה, חיפש שידוך הגון וראוי לבתו היקרה. לא עבר 
זמן רב, והוא מקבל הצעת שידוך עבור בתו ממשפחה 

המשפחה ארצה והם -יוצאת גרמניה, שזה עתה עלו בני
 מתגוררים בירושלים.

 

נת לתהות על קנקנה של הרב הלפרין נסע לירושלים על מ
המשפחה ולבדוק את טיב החתן. הוא נכנס לבית, התיישב 
עם אבי המשפחה, שוחח עימו ארוכות, ואף ראה את החתן 
ודיבר עמו קמעא. לאחר שסיים את הביקור, הודה 

 למשפחה ועשה את דרכו בחזרה לבני ברק.
 

לפני שחזר לביתו, הוא נכנס פנימה אל הקודש אל ביתו של 
'חזון איש', אשר היה רבו המובהק ואיתו התייעץ בכל מרן ה

פרט. "נו, איך היה הבירור על המשפחה?", שאלו מיד מרן 
 ה'חזון איש', אשר ידע על השידוך.

 

"זה לא מתאים כלל", השיב הרב הלפרין, "איני מסכים 
בשום פנים ואופן, שבתי תשתדך עם משפחה שכזו". שמע 

 לכך?".  זאת הצדיק ושאל: "ומהן הסיבות
 

פתח הרב הלפרין וסיפר: "שלוש סיבות גדולות וחשובות 
 -גרמו לי לרדת מההצעה הזו, ואלו הן: הסיבה הראשונה

וכי יהודי ירא ה' אינו בפתח הבית אין להם מזוזה בכלל. 
 .מניח מזוזה בפתח ביתו?!"

 

הרי שנמצאים אנו בימי ספירת העומר אשר  -הסיבה השניה
וכאשר נכנסתי כידוע אין מסתפרים ומתגלחים בהם, 

פנימה אל הבית, ראיתי את כל בני הבית, כולם מגולחים 
ומסודרים כבימים רגילים. האם בית זה יקרא בית של 

 .יראי ה'?!
 

הם החזיקו בביתם קופת צדקה  -והסיבה האחרונה 
, ולכן אין בגופים המתנגדים לתורה ומצוותיההתומכת 

ספק, שלבית כזה לא יקרא בית של תורה, ואין הוא מתאים 
 כלל לרוחנו".

 

ה'חזון איש' שמע את הדברים והניד ראשו בביטול לטענות. 
ב'רוח קודשו' הוא ראה את הדברים אחרת. "לדעתי, יכול 

תְזכּוף ְלכַ ם ָהָאדָ ל ּכָ ן ּדָ ה ֱהוֵ   
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  ""ואתחנןואתחנן""פרשת פרשת  
  .לעולם לא להרים ידיים]. כג, ג[ "עת ההיא לאמרב' ואתחנן אל ה"

 : שנאמר, ויתפללאמר רבי חמא ברבי חנינא אם ראה אדם שהתפלל ולא נענה יחזור
 ).ב, ברכות לב(' ץ לבך וקוה אל החזק ויאמ' קוה אל ה

                 . קראו לה מבית החולים, "בואי מהר. "בידרמן מן הקצה אל הקצה' שיחת טלפון בהולה שינתה את חייה של גב
  !"הוא פצוע קשה, בנך נפגע בתאונת דרכים"

                 , שם פגשה את בנה בן השבע עשרה, בית החוליםהתארגנה במהירות שיא והגיעה ל, היא נטלה בזריזות מעט חפצים
  .בפי הרופאים' צמח'סוף בדיקות ואבחונים הוא הוגדר כלאחר אין . מוטל כאבן שאין לה הופכין

               , מסך שחור נמתח מעליה. קשה היה לעכל את הבשורה המרה שאיימה לקרוע את הלב לגזרים, ההלם היה מוחלט
. אונים חסר, ישע נורא היה לראות את מוטי החייכן והתמיר כה חסר. ת מחדשכל יום דרש ממנה התאוששו. אפרורי וקודר

  .ומפלח את הלב עד היסוד, כואב, קשה. לא מגיב לנעשה סביבו, לא זז
בידרמן ' וניסו להסביר לגב, גם הרופאים כבר לא הביעו תקווה רבה. ה דבררק במוטי לא השתנ, ן המשיכו לנועגלגלי הזמ

א גירשה אותו אך הי, היה חושך. לא נתנה לייאוש לעשות בה שמות, אך זו לא התכוונה להרפות. השאל לה להיתפס לאשלי
אעשה עבורו , חי עוד הואל כ. היה המוטו שליווה אותה בדרכה', יש תקווה, כל עוד יש חיים'. בעזרת אור גדול שהזריחה בלב

יו בטוחים שהיא תיכנע ופאים הרה ...לישועתו הרי הוא כל יכולואייחל , אתפלל ואתחנן אליו יתברך, אשקיע. את המיטב
. מנסים את כוחם בלהעיר ישנים מתרדמתם, מכרים ובני משפחה, בתחילה באים כולם, די ניסיוןמוהם כבר ל, ככה זה. בסוף

  .קשה להתמיד במטרה עד אין תכלית. פחות' צפופים'הביקורים מתדלדלים ונעשים , אחרי תקופה
     .  מאומה לא השתנה בה גם אחרי חצי שנה ויותר–מחומר של אמונה ותקווה , בידרמן היתה עשויה מחומר אחר' גב, אבל

נלחש עשרות ומאות  ,"מרדכי בן הניה. "עם סידורה הנצחי ביד ארגנה משמרות של תפילה, היא המשיכה להגיע מדי יום
דאגה שיהיו מבקרים אצל . רות מבקרים סביב היממהבמקביל ארגנה משמ .פעמים ביממה בתפילה ובתחינה לפני יושב מרום

היא ידעה ". המוח הרדום שלו שומע כל דבר", היא ביקשה מכל מי שיכול, "תדברו אליו. "שלא יישאר לבד, מוטי כל הזמן
מקסימום היא ניצלה את , ו לה המון הפתעותהי. נוון ולשקועלא לתת לו להת,ממקרים דומים שחשוב לגרות את המוח

            . נדלה הרופאים יצאו מגדרם מול המרץ הבלתי. הקליטה את האחים, הביאה קלטות ושירים .תיות שבה התברכההיציר
וניסו לגבור על השמש , עננים סמיכים שבאו. גם רגעים של שפל מוחלט, היו עליות וירידות .האם הזו לא איבדה תקווה לרגע

היא משקיעה בו ", מוסד חשבו שהיא לא מודעת לחומרת המצבאחיות ה! וניצחה, לעננים, אך היא יכלה להם. הגדולה שלה
  "?האין היא יודעת כמה חמור המצב? כיצד אינה מתייאשת, כה רבות

          , אלא שהאמנתי בבורא כל העולמים הכל יכול, ידעתי מצוין", היא שאלה אחר כך בחיוך קל." את חושבת שלא ידעתי"
                 , לא להרים ידיים, צריך להתמיד לבקש ולהתחנן, כהרף עין'  הוישועת, שאין מעצור מלפניו להושיע ברב או במעט

 ותה התייחסו גם הרופאים אחרת אל בזכ". לא נתתי למילים שלהם לחדור פנימה... עד שזוכים לישועה, לא להתייאש
  .ביודעם שעל החולה יש עין פקוחה ואוהבת, הוא טופל ביד נאמנה, הזה' צמח'ה

                     , שום דבר לא הצביע על השינוי המתקרב. בוהה בחלל, דומם,יין באותה תנוחהמוטי היה עד... שנה שלימה חלפה
  .שום סימן לבשורה הטובה שעומדת להתרחש

                 , עליז" בוקר טוב"היא הגיעה כהרגלה ובירכה אותו ב. את מלאות שמונה עשרה' חגג'שבו , זה קרה ביום ההולדת שלו
היא לא יכלה להכיל !" י-ט-ו-מ. "נשמעה' אמא'הו שדמה למילה מש,  לתדהמתה הרבה החלו שפתיו לנוע קלות"?עמה נשמ"ו

בנה התעורר , בידרמן זכתה לקצור את פירות עמלה' גב !מוטי פקח עיניו וקרא לה! מוטי התעורר, את ההתרגשות הגדולה
קות תפילותיה החמות והזוע. 'למעלה'אור האמונה היוקד שלה עשה משהו . חזר באיטיות למשפחה. לאחר שנה איומה

  ...אבל לעולם אין להתייאש, ללמדנו שלעולם .הבקיעו רקיעים והורידו עליו ועליהם ישועות ממרומים
ממי את למד ממשה דכתיב מהו בכל קראנו אליו אמרו רבנן יש תפלה שנענית לארבעים יום "ל במדרש רבה "כמו שאמרו חז
דות לא אכלתי עד לחם חמו) דניאל י( למד מדניאל דכתיב יום ממי את' ויש תפלה שנענית לכ. 'יום וגו' מ' ואתנפל לפני ה

ויש תפלה שנענית לשלשה ימים ממי את למד מיונה דכתיב . 'סלחה וגו' שמעה ה' כ אמר ה"ם ימים ואחמלאת שלשה שבועי
  .אלוהיו ממעי הדגה' כ ויתפלל יונה אל ה"ואח' ויהי יונה במעי הדגה וגו

 ויש תפלה שנענית לעונה ממי את .'ד מאליהו דכתיב ויגש אליהו הנביא ויאמר וגוויש תפלה שנענית ליום אחד ממי את למ
ה יענה שנאמר והיה טרם יקראו " ויש תפילה שעד שלא יתפלל אותה מפיו הקב.עת רצון' למד מדוד דכתיב ואני תפילתי לך ה

  ).ניצוצות (...'את ישועת ההרי שאם מתפללים ומתפללים ולא מרפים זוכים בסוף לראות ... ואני אענה
  .התפילה שחוללה את המהפך

, בסחורהירבה בישיבה וימעט , אמר להן? מה יעשה אדם ויחכם, במסכת נדה מובא ששאלו אנשי אלכסנדריא את רבי יהושע
. יתן חכמה מפיו דעת ותבונה' אלא יבקשו רחמים ממי שהחכמה שלו שנאמר כי ה, ן ולא הועיל להםאמרו הרבה עשו כ

  .כלומר שצריכים גם עמל וגם תפילה,  שם הא בלא הא לא סגיאארומסיימת הגמ
ש קבע לו בית מדר, מיום כניסתו לדירת מגוריו. הינו אברך צעיר המתגורר בפרבריה החרדיים של העיר בית שמש, יהודה

, המדרש הזה היה הומה תמיד במניינים לאורך כל שעות היממהבית . סמוך כמקום תפילה והיו לו סיבות טובות לבחירה זו
נותרו להם , לאחר תפילת שחרית, מידי יום .נהגו בו כהוגןוהכל רחשו כבוד לכתליו ו, ה כסדרןוכן התקיימו בו שיעורי תור

  .והשתתפו בלב קרוע במה שהתרחש בפאתי בית המדרש ,רת תהליםמספר מתפללים קבועים לסדרי לימוד או אמי

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" הינט'איתן בן ז, ו"הי יצחק בן טובה, ו"הי יקוט רבקה בת רחמה ,ו"הימיכל אפרת חיה בת דיאנה ,  ו"הי שלמה אחיה בן הלן, ו"הי מהרנגיז בת טאוסלרפואת 



הצמד הזה משך את עיניהם של מתפללי בית .  נער לקראת בר מצווה–במקום קבוע ישבו להם בכל בוקר אברך צעיר וילד 
            ,גמרא מיוחדת שכל אחת משורותיה צבעה בצבעים שונים, האברך היה יושב מולו בגמרא פתוחה. הכנסת כבר זמן רב

  . כל אחד מהם בצבע אחר–סיכום או ראיה , קושיה באדום ותירוץ בצהוב
נועץ אצבעותיו בשולחן העץ הכבד , הוא מסביר לאיטו לילד החמד את שכתוב בדף שמול עיניו והנער מקמט את מצחו

דברי המשנה נסובה על , הקושיה ששמע כעת וקראה בדפי הגמרא. הוא לא קלט. אבל לא. ומתאמץ להבין את ששומע ורואה
הוא היה חייב להנהן . למרות שהנהן בראשו אל מול מלמדו הפרטי, גם אותה הוא לא הבין.  אותה למדו לפני דקות ספורות–

החל לגלות סדקים מתרחבים בסבלנות , והנער בחושים שפיתח לעצמו, כי הדברים הוסברו באוזניו כמה פעמים, לאות הן
 –ניסה לגרום לילד , היו ימים בהם היה קשוח מעט. שינה מידי פעם את הגישההמלמד הפרטי  .הברזל של אברכו חונכו

               ,חשב שאולי אם יגער בו,  יותר רצון והבנה–לייזר בפי האברך המוצמד , ששמו התברר למתפללים כבנימין אליעזר
ואם חדרו מעט  ,חוהעניינים הנדונים לא עברו את סף מו. אך לשווא. הלחץ יפעיל את מדעיו ויגביר את המאמץ שבמוחו

  . הם נשכחו כעבור זמן קצר–מושגים מהסוגיה 
והציעו הצעות כיצד , המלמד הפרטי, היו שניגשו אל האברך. הקשות לשניהם, בית המדרש כולו היה שותף לשעתיים הללו

ללמד בהן שהצליחו , על מחנכים מיוחדים ומנוסים, הם הצביעו על שיטות אותן למדו. בכל זאת לנסות ולקדם את הילד
, מתאמץ כל כך, כולם מבחינים איך שהילד מחשב. לנסות ולעזור, ביקשו את מספר הטלפון של ההורים. אפילו בולי עץ

ולא התלונן על כך שצריך להיות מרותק במשך שעתיים , הוא מעולם לא התקומם. מחייך בביישנות ומנסה שוב, ומשנכשל
  .כיתה וזורמים עם החומר הלימודי כהוגןכששאר בני גילו יושבים ב, תמימות לעיני הכל

  .ורגעי המשבר הלכו והתקרבו, יש נקודת שבירה, ולו החזקה ביותר, אבל לכל נפש, הוא הטה את שכמו לסבול
      –כשהלך וגדל . ככל אחיו ושכניו בני גילו, כשחייך ושיחק ובכה, פעוט הרווה את הוריו נחת. לייזר היה ילד רגיל לכל דבר

ודברים מורכבים יותר אין הוא מסוגל . כי מוחו מסתפק בזה, אך אז התברר, ת ושטף הקריאה במהירותקלט את האותיו
           . אולי בהלה מפני המחויבות לדעת ולזכור, כי אלו סימנים של טרם בשלות, המלמדים הרגיעו את ההורים .להבין ולקלוט

הם פיצוהו בתשומת לב ובמחמאות על החלקים . באופן קיצוני, כי ילדם היקר חלש כישרונות הוא, אך מהר מאוד התברר
רק ללמוד ולזכור ולספר במה . נוח לבריות ובעל מידות נפלאות, הוא התגלה כירא שמיים. המאירים בו וכאלה היו רבים

  . לא הצליח–עסקו בתלמוד תורה 
                     , מיים וישר דרךירא ש, הם היו משוחחים ביניהם על הבן שיגדל בוודאי ליהודי יקר. ההורים כמעט שהתייאשו

הוא סבב בין המלמדים ושאל . אבל לייזר עצמו לא התייאש מעולם .אך החלק הלימודי נמנע ממנו ויש לקבל את הדין באהבה
הוא רשם לעצמו כל סגולה עליה שמע במכוון או באקראי וניסה לקיימה . כל אחד אם יש לו דרך כיצד תיפתח הבנתו בתורה

                      ,הוא לעולם לא יבין את שורות המשנה והגמרא. אך דומה שנגזרה גזירה, ולילהוא התפלל על כך יום  .במדויק
                     . אברך יקר רוח בעל ניסיון וסבלנות. מורה פרטי, לבקשתו, הוריו שכרו לו .אפילו בפרטי פרשת השבוע התקשה

  .ועדיין לשווא. הוא השקיע את מיטב כוחו ומרצו והביא מידי תקופה רעיונות ושיטות לימוד חדשות
שוב הסכיתו ללימוד . גם יהודה היה ביניהם. בוקר אחד הופיעו כולם בבית המדרש כפי הסדר הרגיל .ואז התחולל המפנה

כאילו היה בעל מוח מבריק ובעל קליטה מהירה , הנער משתתף. כי חלום הוא, המשותף של האברך ותלמידו ולרגע חשבו
האברך המלמד נותר . בבית המדרשובר באחד מתלמידי החכמים שכאילו מד, ביאר והוכיח, הוא שאל והשיב. ובלתי מצויה

  .מחייך אל מול פניהם הנדהמות של הנוכחים בבית המדרש, מחוסר עבודה כמעט
, לאחר שהילד שב אל כיתתו בתלמוד תורה הוא ניגש וביקש מהמורה הפרטי לבאר לו את שהתרחש. יהודה לא עצר ברוחו

והוא סיפר את ששמע מהילד . יטול גם חלק בישועה, אם היה שותף לצער.  דמיון הואואם אכן מציאות היא זו או שמא רק
  .שהחל מן השבוע שעבר אין מאושר ממנו, עצמו

עוד יום של מלחמת תבוסה עבר . תורה עייף ויגע בנפש ובגוף- לייזר שב מן התלמוד. בשעות הערב, יום שני בשבוע היה זה
  :בזעקה גדולה ומרה, ד ופנה אל אימו בבכיהוא הניח את תיקו במקום המיוע. עליו

הרי יהודה אני וגם נשמתי עמדה למרגלות ? לא אדע בין ימיני לשמאלי, לעולם ועד אשאר חסר דעת! מה יהיה עימי לבסוף"
בה כל בני ההיכל , תיכף יגיעו ימי הישיבה? למה אגרע? מדוע לא אהיה כמו כולם להבין דברי תורה? הר סיני בקבלת התורה

תספר לו שהיא , מה תענה לילד האהוב. האדימה והחווירה חליפות, האם נבוכה, "?למדו בהתמדה ורק אני אבוש ולא אגרעי
מתפללת אני עבורך : "רק משפט אחד עלה בידה להשיב ?חשה את צערו הגדול? כואבת ללא הרף את כישרונותיו החלשים

הבורא רואה את מאמציך וזה , עד אז עלינו להתאזר בסבלנותו. מבקשת בכל מאודי שייפתח ראשך להבין ולהשכיל, לייזר
מעולם הם לא שוחחו על הבעיה באופן . שמע לאט לאט היו אלו חדשות עבורושלייזר עיכל את מה  ".בוודאי, אצלו העיקר

  ?"מתי את מתפללת עליי שאזכה להבין את שורות הגמרא, מתי אמא. "ישיר והוא לא ידע כי אימו מתפללת עבורו
הציע הבן ועיניו בורקות אם זה זמן מסוגל ינצל גם , "אז אולי נתפלל יחד" ."עת הדלקת הנרות של שבת זמן מסוגל הוא ועת רצוןב"

. ואחרי שעה קלה הוא דיווח לכל בני המשפחה על הסיכוי שנוצר לפתרון הבעיה המעיקה ,האם הסכימה כמובן .הוא את ההזדמנות
היטב ידעו כמה מציקים  .האחים והאחיות את התקווה הגדולה שפיעמה בליבו הרך, האב והאםראו  ,למרות שהוא היה עדיין ילד

לייזר הזכיר זאת שוב ושוב . כל בני המשפחה התכוננו ליום השישי הקרוב.לו המחסום להבנה ואי היכולת להתקדם בלימודים
 כי כל כך –כי אז עלול הוא להישבר כליל ,  בעינהותאם חלילה עדיין תוותר מוגבלו. וכולם חששו מפני התוצאות העלולות לאכזבה

  .בטוח הוא שקרובה ישועתו לבוא
              ,לייזר כבר עמד הכן ליד השולחן. ובבית המשפחה ערכו את ההכנות האחרונות, פנתה לשקוע, ערב שבת, שמש של יום שישי

, יא הדליקה את הנרות כדרכה במתינותה. בועית של האם היהודייהששעת הרצון ה, הגיעה השעה. אחרי שאביו היטיב את הנרות
  .בריכוז ובהתרגשות

האם הניחה את כפות ידיה על עיניה ועסקה בתפילה חרישית ועימה . בני המשפחה עמדו כל אחד בפינתו והביטו נכחם בהזדהות
, ל בני המשפחהוכ ,המעמד היה מרטיט מרגש. כל אחד בשפתו, יחד התחננו בדמעות אל בוראם באותה הבקשה. בנה העומד לצידה

                 . בינה והשכל, ירחם נא הבורא וישפיע לו דעת, כולם הצטרפו לתפילה הנרגשת אל אותה המטרה, האחים והאחיות, האב
  .דקות ארוכות נמשכה התפילה המיוחדת ולאחריה חשו הכל הקלה

 אבל התברר שהתרחש כאן נס ,חד פעמית,  כאפיזודה חולפתאהרבתחילה היה זה נ. ימים ספורים בלבד חלפו והפלא הגדול התרחש
השורות האירו מול עיניו והוא קלט והבין . התפילה המיוחדת התקבלה במלואה ולבבו כמו נפתח כפתחו של אולם. כפשוטו

לייזר החליט . הסברות והראיות כילד כשרוני מימים ימימה, הקושיות והתירוצים, במהירות ובבהירות את מהלכי המשנה והגמרא
            , דמעתו לא הייתה לו עוד, מאז .ים את שהחסיר בשנות ההסתרללהש, מנסה להדביק את הקצב, לימודלהכפיל את זמן ה

  .)נצוצות( דברים שאצל חבריו היו תמיד מובנים מאליהם, התמדתו מרקיעה שחקים ופיו לא פוסק מלהודות על כשרון והבנה
  ,ל"ז פארי בת מונירה מרת נ"לע ,ל"זבת כורשיד חזני  מרת מונירה נ"לע ,ל"ז זני בן מרים ויעקבנוריאל ח' 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 אלון בן דינה ז" לע,ל"נ משה בן כורשיד ז"לע, ל" בן מרים זדודנ "לע, ל" זמנשה בן שמחהנ "לע, ל" זאליהו בן בתיהנ "לע, ל"נ יהודה בן מרים ז"לע, ל" ז רחלציפורה בתנ "לע

 .נ כל נפטרי עם ישראל"ולע, ל" זאברהם דוד בן תמרנ "לע, ל" רחל זנ תמר בת"לע, ל" זאסתר בת פרינ "לע, ל"נ יונה בן אסתר ז"לע, ל" זאברהם בן סולטנהנ "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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 !וקריה"ת ת התפילהנא לא לעיין בשע                                                                                                                                   בסייעתא דשמיא    
 
  

                                                                                                                                                          

       ליוןג                                                                                                                                                                                                  
           

            
                       

                            תשע''טנחמו - ואתחנןפרשת 
*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************  

  

  )ו, ה( ּוְבָכל ְמאֶֹדךָ 

 -' דךובכל מא' :דבר אחר ,בכל ממונך - 'דךוובכל מא'
  )ברכות נד.( הוי מודה לודה שהוא מודד לך ידה ומיבכל מ

דה על כל פרטי המעשה כתבה אשה המעיא ת הסיפור הבא
ה דבר המעשה: היה זה וזוהוא מובא כאן כמעט בלשונו, 

אשה ותה אהחליטה באותו זמן  לוש שנים.לפני כש
. כשהחלה להודות, להתמקד בנושא של ההודאה לקב"ה

חשה היטב את יד ה' נוכחת בחייה, הדבר גרם לה לחוש 
ת והטובות של בורא עולם, וכל ידיו הרחומו -בידיים טובות 

המתרחש עימה ובסביבתה קיבל אור יקרות חדש של 
קירבת ה' יומיומית מרגשת. היא ערכה פנקס קטן בו פירטה 

י ה' הנפלאים עימם, את הילדים הבריאים, האושר את חסד
היומיומי, הנחת בה הם זוכים, ועוד ועוד. יותר ממאה סיבות 

  טובות להודות לה' נאספו לפנקס הקטן! 

הדירה בה התגוררה ביום מן הימים, החליט משכיר  ,הנהו
המשפחה, למוכרה. היתה זו דירה המתאימה להם בדיוק: 

חה, כיווני האוויר מקסימים, והיא המיקום מצויין, הקומה נו
גדולה דיה לשמונה הנפשות שבמשפחה. ולכן, למרות שזה 
לא היה קל, הם קיבלו החלטה נבונה לרוכשה בעצמם, כך 
יוכלו להישאר בבית הטוב והנוח שלהם. אלא שבעל הדירה 
החליט להקשות את עורפו, והעלה את המחיר עוד ועוד, 

  באומרו שיש ביקוש גבוה. 

החלו לבוא לראות את הדירה, חלקם  אנשיםובאמת, 
סכומים גבוהים  עבורהמוכנים לשלם התרשמו מאוד והיו 

מאוד. האשה, בעלה וילדיה הביטו בעיניים קרועות בזרים 
הפוקדים את נחלתם, וכבר מתכננים היכן יעמידו מיטות, 

  מה יעשו במטבח, והיכן יוצב העציץ... 

 םבעליהאך  כות קדימה ברכישת הדירה,טענו לז םשוכריה
הודיע כי לא יתפשר במחיר. היחסים עמו עלו על שרטון, 
המתיחות הורגשה היטב, ועוגמת הנפש היתה קשה 
וצורבת. בעל הדירה התקדם במשא ומתן מול רוכשים 
פוטנציאלים, כשבני המשפחה חשים בלתי רצויים בקן 

  הביתי והחמים שלהם... 

חליטה בינתיים, הימים חולפים בעצלתיים. המשפחה ה
להתחזק בהודאה לה' הטוב גם על הנסיון הזה, על הימים 

הטרופים העוברים עליהם כשהקרקע בוערת מתחת 
לרגליהם. בכל יום ויום פתחו את הפנקס הקטן והודו לה', 

  ואז התרחש הנס הראשון: 

שנים קודם לכן, הם הגישו בקשה לקבלת מענק למחוסרי 
וחלפו שנים  דיור. הבקשה 'נתקעה' בצנרת הבירוקרטיה,

ללא כל התקדמות. ובדיוק עכשיו, לאחר שבעל הדירה סירב 
 - 'מחוסרי דיור'למכור להם את הדירה והם נותרו בהגדרת 

לפתע פתאום הבקשה שנשלחה לפני שנים נבחנה, ולמרבה 
ם כסף נכבד, הודות הם זכו בסכו -הפלא גם אושרה! 

היה  לעובדה שעד עתה עדיין לא הוגדרו בעלי דירה! מעתה,
להם נס נוסף להודות עליו... התברר כי העובדה שבעל 

  ניבה להם סכום נאה. ה -הדירה סירב למכור להם את הבית 

בית כי הוא נענה החליט בעל ה - בדיוק אז נס גורר נס... ו
לבקשתם למכור להם את הדירה בסכום גבוה במיוחד, 
ובתנאי שישלמו את מלוא הסכום תוך תקופה קצרה, כשאת 

  כאן ועכשיו...  דמי הקדימה הוא מבקש

הרי לבשורה  -המשפחה לא ידעה את נפשה. מחד גיסא 
הזו ציפו וייחלו לאורך החודשים האחרונים, שבעל הדירה 

הוא  -ייעתר לבקשתם וימכור להם את הבית. מאידך גיסא 
הציב בפניהם רף שקשה לעמוד בו: גם סכום גבוה מכפי 

וא ם, וגם את מלולתם, גם דמי קדימה גבוהים מיידייכ
לא יספיקו לקבל  בזמן שאפילו -הסכום תוך שבועות ספורים 

  משכנתא בנקאית! 

הקשיים היו ברורים, גם הדרך להתמודדות עימם היתה 
כל בני המשפחה עצרו את  .. כמובן!ברורה: הודאה לה'.

שגרת יומם, ההורים הדחיקו את הדאגה הכספית הצידה, 
ובות להודות ושוב נפתח הפנקס הקטן. נשלפו ממנו סיבות ט

דה שבעל הדירה נעתר על עצם העוב -לה', אחת מהן 
  ם אם בתנאים כאלה... ג -לבקשתם למכור להם את הבית 

, ולפנות לקרוב 'השתדלות'אחר כך, החליט האב לעשות 
משפחה עשיר. הוא ידע כי קשה עד בלתי אפשרי 'לתפוס' 
אותו בטלפון, הוא איש עסקים עסוק, המשרד מסנן את 

ליו, ובכל זאת החליט האב לנסות. למרבה הפניות א
הפתעתו, האיש ענה לטלפון לאחר הצלצול הראשון, 
התרגש מקרוב המשפחה שהתקשר אליו בעיצומו של יום 

 ,נענה בשמחה לאתגר -למרבה ההפתעה  -בהיר, וגם 
כאן  -להלוות את מלוא הסכום הדרוש כדמי הקדימה 



  
ה הועברו למוכר ועכשיו! הלה אכן עמד בדיבורו, ודמי הקדימ

  עוד באותו יום! 

כל בני המשפחה התכנסו יחדיו ושרו 'מזמור לתודה', הן ראו 
נה לשיחה, נענה עשאותו עשיר  -בעיניהם נס פלאי 

וכל זה עוד  -לבקשה, העביר את הכסף, שהועבר למוכר 
באותו היום. מעתה, היה עליהם לדאוג ליתרת הסכום 

רה מאיים הגבוה מיכולתם עד מאוד, כשבעל הדי
שהשבועות חולפים, ותיכף הוא כבר רשאי לבטל את 

  החוזה... 

די. נכון, הימים יבני המשפחה היו מודאגים, אך לא מ
חולפים, ישנו סיכון שעוד מעט יפקע תוקף החוזה ואולי גם 
דמי הקדימה יאבדו, אך לצד ההשתדלות והנסיונות להשיג 

ם ה -פחות עד שהבנק יאשר להם משכנתא ל -הלוואות 
התעודדו בשירת ההודאה שהיתה בת לווייתם באופן קבוע. 
דבר יום ביומו התכנסו יחדיו, בחרו תודה אחת מתוך 

ח ולמעלה ממאה, הודו עליה לה' מעומק הלב, וחשו כי הכ
שבהודאה נוטע בהם עוצמות לעבור את הימים המודאגים 

  בשלווה... 

, ואז התרחש פלא עצום: ביום מן הימים יצא האב מביתו
תושב אותה ביהודי הוא מבחין ובעודו מתהלך לתומו ברחוב 

נה אליו ודאגות. הוא פהשכונה, המתהלך בפנים נפולות ומ
הם באו בדברים,  יש לו צורך בעזרה כל שהיא.אם ה שאלוו

עליו  -על דאגתו שלו לאותו אדם מספר  מצדוכשהאב 
למצוא הון תועפות למימון רכישת ביתו, לפחות עד 

ואנה הוא בא... אותו שכן  שהמשכנתא תאושר, הזמן דוחק
שמע את דאגתו של רוכש הדירה, ועל אתר נענה ואמר כי 

, ופרש את פרטיו. הוא לא נח ולא שקט עד פתרוןיש לו 
שהציע, הלוואה  הפתרוןסיס בעל  -שהסדיר הלוואת ענק 

הנפרעת עד היום בתשלומים נוחים בהתאם ליכולת 
ה, המשפחה, שרכשה את הדירה בשרשרת ניסית מופלא

  ה היא מוסיפה להודות עד היום... עלי

לימים, כשנפגש אבי המשפחה בשכן שסייע לו, הלה גילה 
הבשורה  להם נודעה –שנפגשו את אוזנו כי באותו היום 

הקשה כי אשתו חולה, והוא קיבל על עצמו לצאת לרחובה 
יד. לכן יבצע אותו מ -של עיר, והחסד הראשון שיזדמן לו 

ג. אבל בורא עולם סידר באותו היום היה נראה טרוד ומודא
את העניינים בצורה הטובה ביותר, כך שהאיש הראשון 

, איש השירה היה מיודענו -אותו פגש בצאתו לרחוב 
 עסקתוהתודה, שזכה בחסד הגדול על אתר, והשלים את 

  רכישת הדירה בזכות אותו מפגש מזדמן... 

סיפור זה, אותו קיבלנו בעדות נרגשת מאם המשפחה, 
כמה גדולה עוצמתה של ההודאה. לפעמים הכל מלמדנו עד 

נראה כה סבוך ומורכב, נדמה כי אין אור בקצה המנהרה. 
ח ההודאה החבוי בלבו, כשלבו ואת כ כשיהודי מגלה -ואז 

מה בורא עולם הוא חש עד כ -נרגש ומתרונן לקראת בוראו 
  מטיב עמו, כמה השפעה ברוכה מורעפת עליו ממעל.

תשומת ליבנו. 'בואו שעריו הבה ניקח את המסר הזה ל
טוב על רוב חסדיו אשר הוא בתודה', נודה ונשבח לה' ה

שלנו עם . וככל שנעמיק את ההודאה והחיבור נועמגומל 
יעניק לנו מטובו סיבות טובות נוספות ך הוא בורא עולם, כ

  להמשיך להודות לו מעומק הלב!

*   *   *  

גרתי. מוישי היתה זו שעת צהרים בהירה, בעיצומו של יום ש
חזר מהתלמוד תורה כמדי יום, וירד לחצר הבניין לשחק. 
ואז, כשהוא בעיצומה של ריצת משחק מהנה, רגלו נתקלה 
במשהו, הוא מעד ונפל ארצה, גונח מכאבים... תוך שניות 
אחדות, התברר כי לא מדובר במכה יבשה בלבד. הילד צעק 

הוזעק, וצרח, רגלו התעקמה והכחילה, שלא נדע. אמבולנס 
הוא הובהל לחדר מיון, וכבר באותו לילה אושפז במחלקה 

  , כשהרופאים מודאגים מאוד ממצב הרגל... ופדיתהאורט

הוריו בבוקרו לבישר הרופא  - ''העצם התרסקה, לחלוטין!''
למעשה אנחנו מאוד מודאגים, ושוקלים את 'של יום המחר, '

ירי צעדינו בכובד ראש. נערוך התייעצות מיוחדת עם בכ
הטיל  -  'הפרופסורים, ונקבל החלטה מה כדאי לעשות'

הרופא סלע על ליבם  של ההורים החרדים לגורל בנם. 
מסתבר כי היתה זו נפילה נוראית, שהשלכותיה ארוכות 

  טווח... 

אחר הצהריים נערכה התייעצות מיוחדת, ואחר כך נקראו 
אלא  הרבה מה לעשותאין לנו 'ההורים לחדר הרופאים. '

להמליץ על טיפולי פיזיותרפיה לתקופה ארוכה, ארוכה 
מאוד. כרגע, איננו רואים סיכוי לאחות את השברים ברגל, 
המצב לא פשוט... נראה שאין מנוס מלקבוע כי שלוש שנים 
לא יוכל הילד להלך ברגליו, ולכל אורך התקופה יעבור 

שנים הוא  3 בעודואולי   טיפולי פיזיותרפיה קשים ומפרכים,
  ".אולי, ואולי יוכל ללכת קמעא...

כתה את ההורים בהלם. עד אתמול היה הבשורה הקשה ה
הילד בריא ומאושר, משתובב ומסתובב. והנה, ברגע אחד 
של חוסר תשומת לב מספקת, הגיע למצב ששלוש שנים לא 
יוכל ללכת, וייאלץ לעבור טיפולים קשים ומייסרים, עד 

מי יודע אם ... בעוד שלוש שניםגם ו .רגל תשוב לאיתנהשה
  אכן יתחיל ללכת, ומי יודע באיזו צורה... אם כך אכן יקרה, ה

כששבו ההורים הביתה, הם החליטו לפעול בכיוון אחר 
מהצפוי. הם כינסו את הילדים לסלון, ושוחחו עימם על כך 

ל שהוכח עד כמה גדול הנס ה'טבעי' וה'פשוט' שבהליכה ע
שתי רגליים בריאות, ועד כמה ראוי להתבונן גם ביתר 
הניסים ה'טבעיים' המתרחשים מדי יום, להפנות אליהם 

, בישר האב לילדיו, 'לפיכך''תשומת לב ולהודות עליהם. '
'מהיום נתחיל לראות את הניסים שה' עושה לנו, ונגיד לו '

סד שזכיתי בו ח -תודה. הנה, אני כותב את הפתק הראשון 
   '.ום, וכל אחד מכם יכול גם הוא לכתוב ולהודות...'הי



  
מאותו יום, הפך בית המשפחה לבית של הודאה. הילדים 
חיפשו לראות את הטוב, למצוא רעיון מקורי על מה להודות 
היום. בכל יום ויום הם מילאו פתקים, גדולים וקטנים, לבנים 
וצהובים, בכתב יד עגול ובכתב יד מרובע, טובות גדולות 
וטובות קטנות, חסדים וניסים מכל הסוגים... ובכל יום ויום, 
הקדישו בני המשפחה זמן להודות. ליטול את צרור 
הפתקים, להביט בהם כמה שניות, ולהודות לה' על כל פרט 
ופרט מהם. זה לא הצריך הרבה זמן, רק הרבה לב, 

ואה מעומק הלב, מחשבה, התרגשות, ושירת הודאה שג
  מפי הגדולים והקטנים גם יחד, כל יום ויום... 

בינתיים, הילד בעל הרגל השבורה שב הביתה. הוא החל ו
טיפולי פיזיותרפיה, וכבר מתחילה נראה היה כי הוא 
מתקדם בקצב מהיר מהצפוי. בני המשפחה הוסיפו להודות 
גם על זה, גם על הרגליים הבריאות, גם על השבורות, גם 

ל הפיזיותרפיה, גם על הנפילה, גם על ההתקדמות ע
... ובתוך פחות משנה התרחש הנס. הודו על הכל -המהירה 

הילד חזר לעצמו לחלוטין, התחיל להלך כאחד האדם. אין לו 
צורך בפיזיותרפיה, הוא לא זקוק לעזרה, בוודאי שלא 
לטיפולים מכל סוג. הוא פשוט הולך, הולך על שתי רגליו, 

  זז בשירת הודאה, הולך ופיו ממלל שבח ותודה... הולך ומפ

זה, אותו שמענו מהמשפיע הגה"ח רבי אברהם  מעשה
ו מאבי הילד, מלמד עד מרדכי מלאך שליט"א כפי ששמע

של  לל מהפכהלחו , ועד כמה בכוחהההודאה הכמה גדול
   ממש.

גם השם אלוקינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך'.  הכל'ועל 
תרתי  ,חווים נפילותחלילה כשגם כשהכל הולך חלק ו

לתזכורות על מה ן צורך אי , אנחנו מודים ומהללים.משמע
אנו יכולים להתבונן סביבנו ולראות ועד כמה עלינו להודות, 

בעינינו את טובות ה' וחסדיו אשר גמל עימנו. הבה נודה לו 
  ]שבוע''פניני פרשת ה[                                     .מכל הלב

ֵביֶתָך ּובְ  ָך ּבְ ְבּתְ ׁשִ ם ּבְ ְרּתָ ּבָ ָך ּתְ ֶלכְ ְוִדּבַ
ֶרךְ    )ו, ז( ַבּדֶ

כבר  'בין הזמנים'י . ימ)ישעיהו מ, לא' (וקווי ה' יחליפו כח'
בהם, כך ייסדו גדולי הדורות זי"ע, יוצאים שימים  .בעיצומם

ח ולהתכונן ברוח ועמלי התורה לחלץ עצמות להחליף כ
ובגשם, לקראת השנה הממשמשת ובאה. מרפרוף קל 
בדברי רבותינו גדולי הדורות זי"ע אנו מוצאים כי כבר 

לימוד בזמנם נהגו לעשות בתקופה זו הפוגה קלה מסדרי ה
  הקבועים שהיה להם.

 החזו"אתיאור מעניין אנו קוראים על ה'נופש' במחיצת מרן 
שעדין גר בחו"ל, היה יוצא זצ''ל: ה'חזון איש' זצ"ל, כ

דם מאוד. הוא אלקניק, מוקו, כביכול, בעיירת הקיט ו'נופש'ל
בעקבות  . כך ציוו עליו הרופאים'נופש'היה הראשון שהגיע ל

איש' היה יוצא מוילנא מיד אחרי ל"ג  . ה'חזוןמצב בריאותו

בערב  -  אחרוןה ',הקייטנה'וזב את מה שנקרא אז וע ,בעומר
  ..ראש השנה.

כשהיה ה'חזון איש' מגיע לוואלקניק, הגיעה עמו מעין 
כך הרגישו אנשי המקום. וזה היה לפני ששמו של  ...'שבת'

ה'חזון איש' יצא בעולם כולו. הוא היה יוצא לפעמים לטייל 
 'קייטנה'ים, לפעמים התרחץ בנהר, אבל גם בר האורנביע

   ..., ושוב למד, ולמדשה מה שעשה כל חייו: למדהוא ע

בבקתת היער הקטנה הוא היה שוכב על מיטת ברזל, בידו 
גמרא קטנה, ולומד. לפעמים שכב עם הגמרא ביד על ספסל 

 הבקתאותה בעמד בחצר הבית, ליד שולחן ארוך. עץ ש
ון איש' רחוק משאון העיירה וואלקניק היה ה'חזשל יער ב

שוקקת החיים. הוא נמנע, כדרכו, מלהתערב בחיי הקהילה. 
אבל הקהילה לא ויתרה עליו בקלות: מניין התארגן והגיע 
ליער, להתפלל עם ה'חזון איש'. רק לעיתים רחוקות הוא 

או לסליחות  בעיירה לתפילת מנחה בשבת,היה מבקר 
הסכים להכריע בדין בין אדם  ראשונות בסוף הקיץ. הוא לא

לחברו וגם לא להתערב בסכסוכים שונים. הוא, הרי, הגיע 
  לנפוש... 

אבל כשהתעורר חשש גדול בליבו של הקצב המקומי בקשר 
חשוב, אל לכשרותו של שור ששחט לשבת, הוא רץ, בלי ל

יפסוק הכשר השור אם  חזו"אהיער, לבקתה הקטנה. שה
חזון איש' עד בית הרב של לא. גשם ירד, והקצב הלך לצד ה'

נכנס  חזו"אשהתקשה להכריע בעניין בעצמו. ה וואלקניק
לבית הרב, התיישב כשסנטרו נשען על ידית מקל ההליכה 

ומיד קם כדי . "כשר"שיב לשיקוליו של הרב ואמר: שלו, הק
לחזור לקייטנה שלו. הקצב ביקש להזמין עגלה, שתיקח את 

איש' בחר לחזור  'חזוןה'חזון איש' בחזרה לבקתתו. אבל ה
  כשם שבא, ברגל. 

מי שביקר אותו שם היה פוגש אותו כשהוא שכוב על מיטתו 
בחצר, פניו מופנים אל השמש או ישוב על הספסל 

, ובידיו הגמרא, כמובן. כך, ממקום הקייט שלו, תהמרפא
הוא עזר לאנשים להכריע ולהחליט החלטות חשובות ביותר. 

ר צעיר שהגיע עם אביו להחלמה הוא אפילו ניסה להציל בחו
  בוואלקניק והזמין אותו לדור עמו בחדרו.

   ]'שימוש חכמים רסטקונ'[ 

בעיירות המרפא, למדים אנו כי  החזו"א משהותו של רבנו
 .רוממות ונשגבותצרכי רפואה, היו מנסיעות אלה שנועדו ל

פועל  במהלך שהותו בערי המרפא היה רבנומלבד מה ש
ו רבים זוכים לפגוש בעיירות אלה הי .נצורות בקרב הארץ

שבו ורו, כי היה זה כאמור מקום את רבנו ולהתבשם מא
בראשם גדולי וצדיקי הדור ומכל התפוצות,  התקבצו יהודים

זו היתה להם ההזדמנות להכיר את רבנו מקרוב, והיתה ש -
  התפעמותם מדמותו הקדושה עד אין שיעור. 

רמת אלחנן ב"ב שליט"א רב ואב"ד  יצחק זילברשטייןהג"ר 
יוסף שלום סיפר על מושגיו של חמיו הגאון הגדול רבי 



  
זצ"ל בימי בין הזמנים, וכה סיפר: "אצל מו"ח  אלישיב

זצוק"ל ביטול זמן היה בסוג חשיבה אחרת ממה שאנו 
ת רגילים לחשוב. לדוגמא, אספר בזה עובדה מרתק

זכרוני, כי לפני עשרות המעידה על הלך מחשבתו הגבוהה. 
ם צעדתי עמו ברחוב, ובתוך דבריו אמר לי: "אני תמיד בשני

משתוקק ללמוד בספר 'משנה למלך' המלא בפלפולים, אבל 
מה אעשה שבזמן הזה אני יכול ללמוד עוד קטע רשב"א 

וחבל לי לאבד באותו עת עוד  נים'ראשומ'השהוא 
למעשה, מרוב חשקו ללמוד את הפלפולים של ו ".רשב"א...

ר נסע לנופש נטל עמו בתיק ספר זה, , כאש'משנה למלך'ה
  ואז כאשר היה מוחו זקוק למעט מנוחה עיין ב'משנה למלך'.

סיפר:  'קמניץ'שליט"א ראש ישיבת  ינרייצחק שהג"ר 
 הגרי"ז מבריסקמרן "שמעתי מתלמיד נאמן כי פעם טייל 

מקמניץ זצ"ל  ברוך בער ליבוביץזצ"ל עם זקני הגאון רבי 
ות הנופש, תוך כדי הליכתם פנה הגרב"ב באחד ממקומ

אמר לו הגרי"ז  .יר כאן מצוין"ו"האו: להגרי"ז ואמר לו
 .יר טוב"ובאו 'מבין'יהה: "ר' ברוך בער, ממתי נעשיתם בתמ

ס טראכט זיך דא גוט אין "ע :השיב לו רבינו תשובה מפליאה
, וא"כ כנראה שהאויר גם טוב ]פה חושבים טוב בלימוד[לערנען" 

שמעו זאת הגרי"ז לא פסק מלהתפעל איך שאצל ב ".כאן
הגרב"ב אם מחשבותיו התורניות מסתדרים לו הרי שמאליו 

אדם ויר בסביבתו כבר נהיה לו טוב ומצוין. זוהי דוגמא לוהא
  סובבים סביב לימוד תורתו. השקוע בתורה וכל חייו

*   *   *  

הנפש. סיפר לבריאות הגוף ו הים מועילרחצה בהכידוע, 
חזון 'נכנסתי לרבינו הזצ"ל:  ןייעקב אדלשטירבי הגאון 

, ואמרתי לו שקשה לי כעת להתרכז בלימוד. הייתי 'איש
זצ"ל עד שעת  הגר"ש רוזובסקילומד עם ראש הישיבה 

לילה מאוחרת, והייתי מגיע לתפילות בישיבה. נחלשתי 
אמר מאד, ראשי היה כבד עלי והתקשיתי להתרכז בלימוד. 

לנסוע כל יום לים. בשעה שש בבוקר אין  צריך'לי החזו"א: '
  "....ביבא- פריצות, אז תיסע לים של תל אף אחד בים, אין

'בשביל הבריאות מספיק לשהות ' :החזו"א המשיך ואמר
במים עשר דקות, ושאר הזמן זה סתם תענוגות בעלמא. 

ה מחוץ למים, תיכנס למים כל הגוף עד הצוואר והראש יהי
   "....במשך עשר דקות וזהו

מותר לך, באופן אישי, לנסוע לים גם 'הוסיף החזו"א ואמר: '
בתשעת הימים, כי אין זו רחיצת תענוג למי שצריך. 

קל, כי עושים  סור, אבל בים זה יותרא -להתרחץ לא בים 
  ...".זאת בשביל הבריאות

  ]והרב ש.ב. גנוט רב יעקב הייזלרה- 'לקראת שבת מלכתא'[

מטבע הדברים בימי בין הזמנים נמצאים יותר בדרכים, 
וצריכים לתת את הדעת על הסכנות בדרכים, הן הרוחניות 

בר כתובות הן וכ, רוחניות ידועות הןסכנות הוהן הגשמיות. ה
 היותןכמ"ל, אבל הסכנות הגשמיות למרות ואבספרים, 

 ים בהם'לזלזבני אדם מ'ש , מ"מ ישנה הרגשהסמותרמפו

 'ן אדם למקוםיב'אינם הרי ש ,'רשות'כ שהם נתפסותמחמת 
. אבל ..אדם לעצמו' בין' הם מעין , אלא'ן אדם לחברויב'או 

רי שה ,המבט האמיתי עפ"י התורה זהו אינוש צריך לדעת
 - לשמור על המתנה היקרה ביותר שהופקדה בידינו נצטווינו
'בין אדם שוא"כ זו מצוה  ,גופנו לבל ינזק ולשמור על ,החיים

, בלבד זולא ו .]ים היא גם מצוה ש'בין אדם לחברו'מוהרבה פע[ קום'למ
, על שאר מצוות התורהה זו עולה בחשיבותה מצואלא ש

, ולהלן יובאו )י.ולין ח( מאיסורא'סכנתא חמירא ': חז"למאמר כ
   .זאתדולי ישראל שמדגישים בדות מגעו

ארגון ששם לעצמו מטרה להנחיל לציבור  ולהעלות  נויש
ועורך מבצעים  'ות בדרכיםזהיר'לתודעה את הנושא של 

זצ"ל על הארגון  אלישיב גרי"שהמרן כששמע . בנושא זה
צע בנושא זה חשוב יותר ממבצע על שמירת מב" :אמר

  שבת ושמירת הלשון!".

שמואל  רביהגיעה לבית הדין של  מרן הגאון  םבאחד הימי
הייתה כי  הטענה כלפיו .זצ"ל תביעה על שוטר הלוי וואזנר

ם על שאינ לנהגיםתן דוחו"ת ושנ בזההינו מזיק לרבים 
או  ם יהיו חגורים בנסיעה ברכבהותידואגים שכל בני משפח

 ,שהיה אדם דתי ,השוטר .צורה בטיחותיתב יםנוסע םאינש
ודע לו שמרן הרב מה גם שנ ,להגיע לבית הדיןמאד חשש 

   .קש לשבת בדיוןוואזנר עצמו בי

. להפתעתו הושיט לו הדין רד הגיע השוטר לביתלחוץ וח
יישר " :: באומרו''לחיים בברכת הרב כוסית יין ובירך אותו

  "....ח על מעשיךכו

אדם שליט"א  קניבסקיחיים מרן הגאון הרב כאשר הגיע ל
ערך על את ברכתו להצלחה במשפט שעתיד להיקש שבי

: אף כינה אותוו, אותו ךלברסירב  - ת תנועה שעשהעביר
  ". !פושע"

דות אברך שהסכים חיים או ר'ות אחרת נשאל בהזדמנ
ביקש ממנו הנהג  ,כשנכנס החבר לרכבולהסיע ברכבו חבר, 

החבר  רב"אני לא בנוי לחגורה", סי. לחגור חגורת בטיחות
שוב ושוב  יקשבהנהג  ."לי"פשוט זה לא בשביכל תוקף, ב

חות. ענה החבר: "מקנס אתה שיחגור את חגורת הבטי
 ."הקנס אני אשלם את אם יעצור אותנו שוטר, ?מפחד

הנהג לא רצה להמשיך ו נעימה לאהסיטואציה הפכה ל
  בלית ברירה המשיך בנסיעה. וכח תוולה

רכבם פגע  - רעה תאונהאידקות ספורות לאחר מכן  ךא
, שני הרכבים לא האונה קלתאמנם היתה זו  .אחרברכב 

אבל  ,יתה בעוצמה כלל, והפגיעה לא הו במהירות רבהנסע
 - הכסאמן  ה'טרמפיסט' לטול הרכב העיף את החברט
עם המרפק שלו על  הוא נפל ,חגורשלא היה מכיוון ו

   נהרג במקום.  - ל"ע ,, והלהמפרקתו של הנהג

אינו  כי ,השיבו ,חייםר' ן "  נשאל מר?מה דינו של הנוסע"
אבל לדעתו, צריך אותו  ,רוצה לפסוק הלכה במקרה כזה

  ]'מתוק האור'[          ..     כאדם ההורג בשוגג. ,אדם כפרה

   parperet100@gmail.comלקבלת העלון במייל ניתן לשלוח בקשה ל:
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 מאוצרות הפרשה 

  פר"ש  חידה         
 ?באיזה הקשר מוזכר בפרשתנו דג          

עלה ראש הפסגה ושא עיניך ימה וצפנה ותימנה ומזרחה
 (ג, כז) וראה בעיניך כי לא תעבר את הירדן הזה

ביום ההולדת של המלך הוא קרא לכל שריו ובישר להם, לכבוד יום
לכל אחד מכם מתנה יפה, שבודאי תפתיעהולדתי החלטתי לתת 

יגש אלי. הלה ניגש כשמחשבות מנקרות לו 1אתכם. שר מס' 
בראש, מה המלך מתכונן לתת לו? הנה לך מפתחות של

2ההליקופטר המשוכלל המחכה לך במינחת של הארמון. שר מס' 
יגש אלי. וגם הלה קיבל מפתחות להליקופטר משוכלל, וכך כל

כל הלב על המתנהקיבלו מפתחות והודו מ השרים נגשו למלך
, כולם הטו אוזן15הנפלאה. כשהמלך קרא לשר האחרון, שר מס' 

לשמוע מה המלך יאמר לו ומה יתן לו. שהרי היה ידוע לכל
שהמלך לא מחבב אותו במיוחד. כשהשר התקרב, חייך המלך חיוך
קמיוחד הוציא מתיקו חוברת קטנה ואמר לשר ברוב טובי אני מעני

לך את החוברת בה מתוארות כל התכונות הנפלאות של
ההליקופטרים שחבריך קיבלו, אקוה שתיהנה לקרוא את החוברת.
מחמת כבוד המלכות הוא היה מוכרח להודות למלך באופן מכובד
כפי שכולם הודו. אך בליבו הוא זעם על המתנה המביישת. לכאורה

הוא התפללמשה רבינו כשראה את הארץ נשבר לבו בקרבו, 
והתחנן לקבל את המתנה הנפלאה להכנס לארץ ישראל, וכפי

שמשה רבינו רצה להכנס לארץ כדי לשמור ).(סוטה י"דשחז"ל אמרו 
את המצוות התלויות בארץ. והנה הקב"ה עושה לו כביכול כפי
שעשה אותו מלך שבמשל, בעינייך תראה ושמה לא תבוא, לכאורה

העוגה הטעימה בכל פרטיהזה מגדיל את הכאב? לראות את 
על רבי חנינא בן(תענית כ"ה.) ודקדוקיה ולא לאכול? הגמ' מספרת 

דוסא שחי בעניות גדולה, ואמרה לו אשתו עד מתי נהיה כל כך
עניים, התפלל וירדה לו רגל של זהב מן השמים. בלילה אשתו

רגלים, והיא 3חולמת שכל הצדיקים יושבים ליד השולחן של 
רגלים. אמרה בבוקר לרבי 2י חנינא ליד שולחן של יושבת עם רב

חנינא, בבקשה תתפלל שיקחו את זה חזרה, איני רוצה להיות
גרועה מכל הצדיקים שהשולחן שלנו בשמים יהיה פחות מכולם.
התפלל ולקחו את הרגל חזרה, ומוסיפה הגמ' שהנס האחרון גדול

שואל רבימהראשון, כי מקובל שבשמים רק נותנים ולא לוקחים. 
א. הרי הפסוק אומר שבשמים גם יערות דבש)ב(יונתן אייבשיץ 
ה' נתן וה' לקח יהי שם ה' מברך. (איוב א' כ"א)לוקחים כנאמר 

יקים האלה התלוננו על עניות? ועודומוסיף לשאול, היתכן שהצד
? והוארגלים ושל שתי רגלים 3שואל מה הפירוש שולחן של 

מבאר, שאכן רבי חנינא בן דוסא ואשתו הצדקת לא הפריעה להם
העניות. מה שהפריע להם היה חוסר האפשרות לתת צדקה. ולכן
ביקש. וירד לו רגל מהשמים. והראו לאשתו בחלום שכל עוד הוא

(אבות א' ב')שאף לקיים מצות צדקה היו לו שלושת עמודי העולם 

חשב אדם לעשות(שבת ס"ג) שהרי  תורה ועבודה וגמילות חסדים.
מצוה ונאנס ולא עשאה מעלה עליו הכתוב כאלו עשאה אבל כעת

חייב במצות צדקה, כמעט בלתי אפשרכשיש לו כבר זהב, והת
לקיים אותה בשלימות, למצוא את כל העניים הנזקקים, ולהצליח

קשה ביותר. ולכן כשלא היתה לומשימה  –לא לתת לרמאים 
זה בגדר של "נאנס ולא עשאה" והוא זכה במצוות אפשרות היה

רגלים, דהיינו תורה 3גמילות חסדים בשלימות, והיו לשולחנו 

ועבודה וגמילות חסדים. אבל כעת חסירה לו הרגל של גמילות
חסדים. אמר רבי חנינא, אם כן לא עשיתי עסק, אני מבקש שיקחו

לעניים, וזה את זה חזרה. אבל בעצם הוא כבר התחייב לתת את זה
כבר לא נחשב נאנס ולא עשאה. אבל בדרך נס עשו איתו חסד

משהשכוהחזירו את הגלגל אחרונית כאילו הוא כלל לא קיבל. 
ראה את הארץ הוא התמלא תשוקה, כאן לזרוע ולקיים מצוות רבינו

התלויות בארץ, לבנות את בית המקדש ולהקריב עליו קרבנות,
לת ולעשות ציצית, וכו' וכו' בכללאסוף בנחלת זבולון את התכ

פרט שאפשר לעשות בארץ, וזה היה כאילו הוא נכנס לארץ בפועל,
 כי הוא חשב לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה. 

לשאוף ולשאוף לעשות מצוות ומעשים טוביםמסקנת הדברים 
  (הרב הלל בריסק) ולעשות ככל האפשר.

 עלה ראש הפסגה ושא עיניך ימה וצפנה וגו' (ג,כז)
אות בדרך הטבע את כללכאורה יש להקשות: איך יכול היה משה לר

אם כן יכול היה –ארץ ישראל מראש הפסגה, ואם היה זה בדרך נס 
לראות את הארץ אפילו בעמדו במישור, ולמה אמר לו הקב"ה
לעלות לפסגה? הגאון רבי יוסף שלום, אב"ד פיזענץ, אמר על כך
ביאור נחמד: על הפסוק בפרשת חוקת: "ויבואו בני ישראל כל

תב רש"י: "ואע"פ שהענן הולך לפניהם ומשוההעדה הר ההר", כ
את ההרים, שלשה נשארו בהן: הר סיני לתורה והר נבו לקבורת משה
וההר ההר לקבורת אהרן". וכך מעידה תורתינו בפרשת וזאת
הברכה: "ויעל משה מערבות מואב אל הר נבו ראש הפסגה". מעתה,

סגהזה מה שאמר הקב"ה למשה בפסוק שלפנינו: "עלה ראש הפ
לא –ושא עיניך ימה וצפונה ותימנה ומזרחה", וכאשר תשא עיניך 

תראה שום הר וגבעה, כי את כולם הישווה עמוד הענן, ולא תראה
אלא את שלושת ההרים הללו, ולמה נשאר הר נבו? בשלמא הר סיני
נשאר כדי שיקבלו עליו את התורה, והר ההר לקבורת אהרן, אולם

בורת משה וזו הכונה "וראה בעיניך כיהר נבו למה נשאר? ע"כ לק
 למה נשאר הר נבו?! –לא תעבור את הירדן הזה", כי אם לא כן 

קיך. כבדת יום השבת לקדשו כאשר צוך ה' אלשמור א
 טז)-(ה, יב קיךאת אביך ואת אמך כאשר צוך ה' אל

.ות אלו נאמר "כאשר צוך ה' אלקיך"שה למה דוקא בשתי מצוק
ונראה דהנה השבת צורך הגוף הוא, כי אי אפשר לאדם לעמול

(מד"רבמלאכה תמיד מבלי לשבות יום אחד בשבוע. וכן אמרו חז"ל 

בשבוע שמשה ביקש מפרעה שיניח להם לישראל יום אחד שמות כ"ה)
כדי שיתחזק כחם, ובחר להם את יום השבת. וכן מצות כיבוד אב
מצוה שכלית היא, כי מן הראוי שהבן יכבד את הוריו אשר גדלו
אותו והאכילוהו והשקוהו והלבישוהו. ואמנם צריך האדם שיקיים
את מצוות התורה לא מצד השכל המחייב אותן, כי אם לשם שמים,

לעולם כי ששת ימים עשה ה' את שישמור שבת משום שאות היא
העולם, ויכבד הוריו אפילו אם לא נהנה מהם, ולכן אמרה תורה
בהם כאשר צוך, ופירש רש"י במרה, כי במרה ירד המן לישראל,
וממילא לא הוצרכו לעבוד בכל השבוע עד שיצטרכו לשבות
ממלאכתם, אלא השבת ניתנה להם רק למצוה לחודא, וכן לא נתנו

הם מאכלים ובגדים כי נזונו מן המן ומלבושיהן גדלוהורים לבני
עמהם. ובכל זאת נצטוו בין על שבת ובין על כיבוד אב. ולזה צוה
להם ה' דכשם שבעת ההוא לא היה שייך טעם שכלי על המצוות,

 כתב סופר)( כן יקיימום תמיד רק לשם שמים ולא לסיבה שכלית.



 סיפור       
  המחלה שנמוגה מאליה...

על אם הדרך המובילה לבני ברק, עיר קטנה למדי באותם ימים, נראה משתרך רכב ישן ומקרטע. נהג הרכב, יהודי בשנות העשרים לחייו בשם 
כיסתה את פניו. לפני תקופת מה, גילו הרופאים כי מחלה קשה מקננת בגופו, חייו בסכנה של , נהג בזהירות למרות עננת הדאגה שר' פנחס

ושבר! שוד  –, הן הוא עוד צעיר לימים, משפחה בת כמה נפשות בביתו, ולפתע אגה עמוקהדמע את הבשורה בצער רב ובממש. ר' פנחס ש
לנוכח זאת, החליט ר' פנחס כי תחילה יקיים את דברי חז"ל שיעצו לחולה ללכת אצל חכם שיבקש עליו רחמים, וביקש לנסוע אל ה'חזון 

לירות, סכום  5עלתה  –ישן ומקרטע אפילו  –ה הציבורית היתה מורכבת ומסובכת, ושכירת רכב איש' זצ"ל. באותם ימים, ההגעה בתחבור
כדי להגיע לחמש הכל  –לא מבוטל. לפיכך, חסך ר' פנחס פרוטה לפרוטה, ביקש את עזרת שכניו וידידיו וגם לווה כמה חצאי לירות משכנים 

עת ערב מוקדמת, נרגש ודרוך, נקש ר' פנחס בדלת ביתו של ה'חזון איש'. בברכיים הלירות הדרושות למסע לבני ברק, אל ה'חזון איש'. בש
כושלות נכנס אל הבית הקטן, והחל מתנה את צרתו בפני רבן של ישראל. הוא סיפר על גילו הצעיר, המשפחה האהובה שלו, החיים שעוד 

חלה הקשה, על החרב החדה המתהפכת על צווארו... ה'חזון פרץ בבכי כשציטט את הבשורה הנוראה שבפי הרופאים על המולפתע  –לפניו 
ללה שפקדה את היהודי הצעיר. לפתע, כמו התעורר עקרה אנחה. אכן, צרה קשה היא זו, מחלה נוראה ואומלו בקשב, ומליבו נ איש' האזין

ושאל את ר' פנחס: 'אמור נא לי, האם אביך או אימך, ואולי שניהם, עדיין בחיים?' ר' פנחס הופתע  משרעפיו, הרים את עיניו הטובות
'אכן,  , שנראתה ככלל לא נוגעת לעצם הענין לשמו טרח כה רבות כדי להגיע עד הנה. אחרי רגע של מבוכה קלה השיב בקצרה:מהשאלה
ר' פנחס נדהם מהשאלה, אך  -, שני הוריי בחיים, עד מאה ועשרים!' 'אמור נא לי', שב החזו"א ושאל, 'כמה עלה לך להגיע אליי?'ברוך השם

התשובה היתה שגורה על לשונו: 'חמש לירות עלה לי, ועוד הרבה טרחה ומאמץ, הכל כדי להגיע לכבוד הרב ולקבל את ברכתו ועצתו לנוכח 
שאל  -ות לירה בודדת ויחידה?''להזכיר' את הנושא... 'ומתי לאחרונה עשית משהו עבור הוריך, בעלניסה  –ליי...' הצרה הנוראה שהתרגשה ע

'אכן כן, מי יודע מתי בפעם האחרונה השקיע בלעשות נחת רוח להוריו, לא פנחס בבושה ובמבוכה.  , שתק ר'החזו"א שוב. לנוכח השאלה הזו
שכולנו נזכור כל העת: 'הלא כתוב  נענה ה'חזון איש' ואמר משפט מטלטל, שכדאילירה אחת ולא מחציתה, לא הרבה מאמץ וגם לא מעט... 

בתורה 'כבד את אביך ואת אמך..., למען יאריכון ימיך ולמען ייטב לך'. בורא עולם אומר לכל יהודי: רוצה להאריך ימים? רוצה חיים טובים 
האין הבטחה זו שווה אושרים, בריאים ושמחים. ומאושרים? בבקשה, קח! כבד את הוריך, ואני מבטיחך אריכות ימים ושנים חיים טובים ומ

ר' פנחס הנהן בראשו ושתק, וה'חזון איש' המשיך: 'טרחת כה רבות יותר מכל? האם יש משהו גדול מהבטחה כה ברורה של בורא עולם?' 
קש את ברכתי. כשאתה יוצא לדרך, אינך יודע אם אקבל אותך או להגיע עד אליי. שילמת הון, התאמצת במאוד. כל זאת כדי להגיע לכאן, לב

מנגד, הקב"ה עומד ולקוות שהברכה תשפיע... ברך, אולי אני לא בבית, ואולי חלש. וגם אם אקבל אותך, כל מה שאני יכול לעשות זה ל לאו,
י מאריך את ימיך. אני דואג לך לשנים ארוכות וטובות, דואג לבריאות שלך, מסדר ת וחדות: תכבד את ההורים שלך, ואנומבטיח, מילים ברורו

ך, איכות חייך, אושר חייך והברכה בחייך, מצויים בהישג ידך במרחק כמה את האושר בחיים שלך. מה לך בא אליי, מתאמץ כה הרבה, כשחיי
 חזון איש''ה בחותמו של בורא עולם!' פניי, כשברכתך מובטחת בבית הוריך,רחובות מביתך? תמיהני על מאמציך הרבים לבוא לחלות את 

הדרך לביתו לא פסק מלהרהר בדברים, מרגיש כי קיבל  לחץ את ידו בחום ונפרד מנו בברכה לבבית. ר' פנחס יצא המום ונסער, ולכל אורך
יקרת ערך. עוד באותו יום רכש מתנה קטנה להוריו, ועלה לבקרם תוך הקדשת זמן  מסר לחיים, הוראה נוקבת אך באותה מידה מתנה

הוריו, לעשות הכל כדי  ותשומת לב לצרכיהם, לשמחם, לעשות להם טוב על הלב. מאז אותו יום קיבל על עצמו להקפיד ביותר על כיבוד
, בהיותו כבר יהודי זקן ושבע לנא שליט"אה, סיפר ר' פנחס לכ"ק האדמו"ר מטאלכבדם ולהוקירם, להעריכם ולפעול למענם. ואת סיפורו ז

ל ראשו חלפה כרוח נושבת, כיבוד ההורים ימים. כיום הוא בן למעלה מתשעים, עודו חי וקיים, בריא וחייכן. המחלה האיומה שריחפה מע
ולא בא סיפור זה אלא ללמדנו: יהודים הנתונים בצרה, מרבים לפעול בסגולות  הביא לו חיים חדשים ומאושרים, ממש כמו הבטחת התורה!

, מבקשים ברכות ובתפילות, מנסים להעביר את רוע הגזירה בכל דרך אפשרית. יש כאלה העורכים סגולות, תפילות במקומות ייחודיים
  צדיקים, ועוד ועוד, ובוודאי כולם אהובים וברורים.

 
                     ברכת האורח במטוס, בגינה, במסעדה ובית מלון  

ת בברכת המזון אומרים בני אשכנז, "הרחמן הוא ישלח לנו ברכה מרובה בבית הזה ועל שלחן זה שאכלנו עליו", כיצד יעשה הנוסע במטוס או ברכב :שאלה
כשעקרת הבית לא רוצה שבבית הנקי יסתובבו הילדים עם חמץ, ועל כן היא יוצאת איתם לאכול בגינה הציבורית, או כשאוכל על שפת הים. או בערב פסח  

 האם כשיברכו ברכת המזון יאמרו "הרחמן הוא ישלח לנו ברכה מרובה בבית הזה" הרי הם לא אכלו בבית?  

נו ברכה מרובה בהליכתנו ובישיבתנו עד עולם" כמבואר ב"משנה ברורה" : א. האוכל במטוס. אם הוא שייך לנכרים, יאמר "הרחמן הוא ישלח לתשובה
ואם המטוס שייך ליהודים, יאמר "הרחמן הוא יברך את בעל הבית הזה", כי קביעות האכילה עושהו כבית, וכעין מה שכתב המ"ב, שאפשר [קצ"ג כ"ז]. 

ה. יאמר הרחמן הוא ישלח לנו ברכה מרובה בהליכתנו ובישיבתנו עד עולם.  ג. בעל הסעודה.  ב. האוכל בגינ -לומר 'הרחמן הוא יברך את בעה"ב הזה' 
יש להסתפק אם ראוי לברך את בעל המסעדה שאוכל אצלו, שלכאורה הרי משלם לו, ומשום מה יתחייב לברכו?  אך מו"ח מרן  –במסעדה ובית מלון 

המסעדה לא היה טורח לאורחיו, היו רעבים. וכספם לא היה משביע אותם, לכן  הגרי"ש אלישיב זצ"ל פשט לברך, כי נהנה מבעל המסעדה, שהרי אם בעל
"אם כל אחד אכל משלו אז אפי' בבית ישראל אומרים הרחמן הוא יברך אותנו", [קצ"ג ס"ק כז'] ראוי להכיר טובה ולברכו, ומה שכתב ה"משנה ברורה" 

 (הגר"י זילברשטיין, חשוקי חמד)  בורו את סעודתו יש לברכו.הדברים אמורים כשאוכל משלו, אבל במסעדה שבעה"ב טרח והכין ע
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. אם כולם היו אוכלים מאותו משולש, 2לשמונה משולשים?  ים כל אחדוללא הפוגה, תוך כמה זמן הם יגמרו שלושה מגשים המחולק
                   תוך כמה זמן הן היו מסיימים אותו?
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ָבר ַעל ֹתִספוּ  לֹא ר ַהּדָ ה ָאֹנִכי ֲאׁשֶ ּנוּ ִתְגְרעוּ ְולֹא ֶאְתֶכם ְמַצוֶּ  המגיד שאל   ִמּמֶ
 מישראל לאדם לו אסור מדוע אבל: ד׳ ממצות לגרוע אסור למה מובן  מדובנא
 על  מדובנא המגיד וביאר.ה"הקב שצוונו מה על ולהוסיף המהדרין מן להיות

 לו מחזיר היה בפעם וכפעם, שכנו מאת כלים שואל שהיה לאחד. משל פי
,  קערות שתי  אחת קערה תחת, כפות שתי החזיר ששאל אחת כף תחת, כפלים
 הכף כשהבאתי: ב״תמימות״ משיבו השואל היה זה על המשאיל תמה וכאשר
 אליו בא, אחת פעם... הקערה כן וכמו, שניה כף ילדה וגם הרתה לביתי
 מנורת  להשאילני, ממך במטותא, בביתי משפחה חג הערב: לו ואמר הלווה
 זוג לו יביא למחר כי תקוה מתוך, לבקשתו נעתר המשאיל: שלך הגדולה כסף

 פנה המשאיל. אחת מנורה אף החזיר לא והשואל, ימים מספר עבר. מנורות
 מתוך השואל לו ענה? המנורה את לי החזרת לא מדוע: לו ואמר שכנו אל

 לפתע ומתה חלתה לביתי כשהבאתיה שלך הכסף מנורת כי,  דע: צער הבעת
 כי, הזה כדבר הנשמע? תתלוצץ זה למה: וצעק התרגז המשאיל... פתאום
 וקערה כף כי ראה או שמע מי: בניחותא לו השיב השואל אבל? תמות מנורה
 יכולים מתכת של כלים כי האמנת כפלים לך כשהחזרתי ואם? וילדו הרו

 והנמשל... למות גם יכולה כסף של מנורה כי להאמין גם אתה מוכרח, ללדת
  .מהמצוות לגרוע עלול גם הוא עיניו ראות לפי מצוות יוסיף אדם אם: 

 

ָבר ַעל ֹתִספוּ  לֹא ר ַהּדָ ה ָאֹנִכי ֲאׁשֶ ּנוּ ִתְגְרעוּ  ְולֹא ֶאְתֶכם ְמַצוֶּ  ָהרֹאֹות ֵעיֵניֶכם... ִמּמֶ
ר ֵאת ה ֲאׁשֶ ַבַעל' ה ָעׂשָ עֹור ּבְ י ּפְ ר ָהִאישׁ  ָכל ּכִ עֹור ַבַעל ַאֲחֵרי ָהַלךְ  ֲאׁשֶ ִמידֹו ּפְ  ִהׁשְ
ךָ  ֱאלֹוקיךָ ' ה ְרּבֶ  יש' :הק האלשיך מבאר הללו הפסוקים שני בין הקשר על: ִמּקִ

 שולל הולכים הם אלא, ד׳ ציווי על לעבור כוונה מתוך חוטאים שאינם אנשים
: תורה איפוא אמרה.חל הציווי אין כזה באופן כי, אותם המשלה שיכלם אחרי
 הנחיות על־פי התורה ממצוות לגרוע או להוסיף אין—תגרעו״ ולא תוסיפו ״לא

 בענין גם  פעור״ בבעל ד׳ עשה אשר את הרואות עיניכם ״כי  העצמי השכל
. היתה כוונתם, אדרבא אלא, לו לסגוד בני־ישראל נתכוונו לא בעל־פעור

) לפעור״ עצמו ״הפוער(בזיון של מעשה. היתה לבעל־פעור העבודה שכן, לבזותו
 התורה מצוות כי, ללמוד עליך מכאן הרי—אלוקיך״ ד״ ״השמידו ואף־על״פי־כן

 והגיון עצמיות סברות בשל, השערה כחוט אפילו, קל לשינוי ניתנות אינן
 כלל שאי־אפשר, מאד ונשגב לחלוטין אחר הוא התורה שכל כי יען, עצמי
 )תורה של מעיינה( .האנושי השכל של מידה בקנה למדדו

 
ָכל אלוקיך' ה ֵאת ְוָאַהְבתָּ  ךָ  וְּבָכל ְלָבְבךָ  ּבְ  ברכות' בגמ מובא ו:ְמֹאֶדךָ  וְּבָכל ַנְפׁשְ

 ואם מאדך בכל נאמר למה נפשך בכל נאמר אם אומר אליעזר' ר תניא: סא
 חביב שגופו אדם לך יש אם אלא נפשך בכל נאמר למה מאדך בכל נאמר
 מגופו עליו חביב שממונו אדם לך יש ואם. נפשך בכל נאמר לכך מממונועליו
 עליו חביב שממונו כזה אדם שייך וכי, לתמוה ויש מאדך בכל נאמר לכך

 שאין מוילנא הגאון מבאר?ממונו את לבזבז לא והעיקר למות שמעדיף,מגופו
 מצוות לקיים המוכן אדם שישנו אלא, כפשוטו נפש למסירות כאן הכוונה
 אדם ויש. ממון הוצאת על ולא הגוף טירחת על שמדובר זמן כל בשמחה
. גופנית מבחינה להתייגע לא רק, רב ממון להוציא מוכן הוא:הפוך שטבעו
 ובכל נפשך ובכל לבבך בכל אלוקיך' ה את ואהבת: ''תורה אמרה לפיכך
 עליו מצוה שלשם לדעת צריך מגופו יותר ממונו את שאוהב זה גם –'' מאדך

 שלמען שידע, ממונו את  מאשר יותר גופו את שאוהב וזה, ממון להוציא
 .בגופו גם לטרוח עליו מצוות עשיית

 

ם ּלֵ ָניו ֶאל ְלׂשְֹנָאיו וְּמׁשַ  להאבידו כדי, הטוב גמולו לו משלם בחייו: ְלַהֲאִבידוֹ  ּפָ
 ולצדיק, הזה בעולם שכרו לרשע משלמים באמת מדוע) רש״י(.הבא העולםמן

 למראית רק רוב פי על, מצוה בעשותו הרשע כי: הוא ההסבר?הבא בעולם
 שכרו הקב״ה לו משלם לכן, יסודה ובשקר, שלם בלב ולא,אותה עושה עין

 לרשעות ובנאמנות לבו חום בכל עושה הוא העבירה את אבל, השקר בעולם
 את, הצדיק אצל הוא והיפוכו. האמת בעולם העונש לו משלם ולכן, לבו

 בעלמא שכרו לו משלם ולכן, אומן  ובאמנות שלם בלב, עושה הוא. המצוה
 פעולתו ואין עליו תקף יצרו, אונס מתוך עושה הוא העבירה אבל, דקשוט
 . דשקרא בעלמא ענשו על בא הוא לכן, לבו וישר אמונת עם מזדהית

 )יצחק בית שו״ת(

 היה זה באחד הימים, כאשר נכנס בחור אל חדרו של הרב שך זצ"ל והעלה 
בפניו שאלות שונות, כאשר בתוך דבריו הוא שואל הכיצד ניתן להגיע 
 -לאמונה שלמה בלא כל ספקות. כאשר שמע הרב שך זצ"ל את הדברים 

הזדעק מיד ואמר: "אינני מבין... האם רואה אתה את התפוח המונח כאן 
על השולחן? הרי בתפוח הזה ניתן לראות את הבורא! וכי מהיכן נוצר התפוח 
הזה, כה נהדר למראה וטעים למאכל ומתוק לחיך? וכי יש באדמה חומר 
המגדל תפוחי עץ מתוקים? הרי רואים כאן בורא עולם! בכל צעד ושעל, 

ל בכל מכל כל זועק מאליו על קיומו והווייתו הנצחית של בורא כל הכ
סיים הרב שך זצ"ל  אלא מאי? מדוע בכל זאת, אין אנו  -העולמות!" 

עץ, בעוד שחזיון -מתעוררים לחוש בעומק האמונה מתוך התבוננות בתפוח
מפעים ומרגש עלול להפיק מקרבנו את הקריאה: 'מי ברא אלה'? הוי אומר: 

הוא אשר מעוור את עיני שכלנו, ומעלים מאתנו את האמיתות  -ל כי ההרג
 )-(אורחות חייםהפשוטות ביותר!  

 
כמה נואלו המה קטני אמונה שמאחרים לקבל את השבת וממהרים לצאת. 
כי הלא כל ששת ימי המעשה יונקים מן הקללה שנתקלל אדם הראשון: 
״בזעת אפך תאכל לחם״, ורק השבת לבדה יצאה מכלל הקללה, והקב״ה 
בכבודו ובעצמו ברך את היום הזה, ברכו וקדשו. ותחת אשר בעלי השכל 

השבת ולקבל ברכתה, ומאחרים לצאת, בשביל שלא ממהרים להכנס אל 
להכנס כל כך מהר אל קללת ששת ימי המעשה, מהפכים הם את הסדר, 
מאחרים הם להכנס אל הברכה, ונחפזים הם לצאת ממנה, ולהכנס במהרה 
אל הקללה של ששת ימי המעשה. אשרי מי שזוכה להבין זאת, למהר 

רכת ה׳, הבאה ממילא שבת ולאחר לצאת ממנה, כדי לקבל בהבקבלת
 (חפץ חיים על התורה, )למקבלי השבת 

 
אחד לביתו, ושמע אחד מבאי ביתו של מרן ה"חזון איש" זצ"ל הגיע יום 

מפיו את הדברים הבאים: ,לפעמים רואים אנו אדם שומר תורה ומצוות 
ומדקדק בקלה כבחמורה ,ופתאום ביום בהיר אחד הוא פורק מעליו את 
העול, לכולם נדמה שמפנה זה חל בפתאומיות ,אך למעשה ההדרדרות 
 הפנימית החלה בוודאי זמן רב לפני כן, אף שכל הזמן היא לא התבטאה

במעשים, האמונה בתוך לבו נחלשה כבר מזמן ,רק מכח הסביבה החזיק 
האיש מעמד כלפי חוץ, עד שנתגלה מצבו גם לעיני האחרים ,בכך סיים 
החזון איש את דבריו סתם ולא פירש ,כאשר יצא הבחור בדרכו חזרה לביתו 
שבירושלים נטרד מאד במחשבתו בכל הדרך חזר ושאל את עצמו מה היתה 

איזה פגם מצא בו אשר בגינו ראה לנכון לומר לו ,חזון איש" כוונת ה"
משהגיע לירושלים פגש את חברו וסיפר לו את כל  ,דברים נוקבים אלה 

כאשר גם בעיני החבר נראו הדברים תמוהים, יעץ לו הלה לשוב על  ,הענין
ולבקש הסבר על הדברים ,ואכן כך עשה  ,לנסוע בחזרה לבני ברק,עקבותיו 

אל החזון איש ,ושאלו לפשר הדברים ,מרן החזון איש למחרת נסע שוב 
קידם את פניו בחיוך ואמר לו בא  ,זצ"ל שכפי הנראה צפה שכך יהיה

אם אין אדם ,דברי אמונה היא מהדברים הצריכים חיזוק תמידי ,ואפרש לך 
היא הולכת ונחלשת ואחריתו מי ,מחזק את אמונתו שגדל והתחנך בה 

מיד את אמונתו, ורק כך יבטיח את מצבו ישורנה ,על כן אדם חייב לחזק ת
הרוחני וכיצד מחזקים אותה  על ידי שמסגלים חיים של אמונה חושית... 
כיצד מגיעים לאמונה חושית כל דבר שהנך זקוק לו, בקש אותו מהקב"ה, 
אם דרושות לך נעליים חדשות, עמוד בפינת החדר ותאמר" רבונו של עולם 

נא לי כסף כדי לקנות נעליים חדשות ראה נא את נעלי הקרועות והמצא 
"וכך בכל דבר על ידי זה תרגיל את עצמך להכיר ולהרגיש שהוא יתברך 

 (ילקוט לקח טוב).הנותן את הכל ,כך רוכשים אמונה חושית " סיים החזון איש

ואתחנן     ואתחנן   

29829898

רָבר הָאֹנִכיֲאׁשֶ ִמּמִֶתְגְרעוְּוללֹאֶאְתֶכםְמַצוֶּ ָ
ל
ימים, כאשר נכנס בחור אל חדרו של הרְָ



 

 
וקרא: ׳ר׳  שלום שבדרון זצ״ל: ״ר׳ יהודי פלוני אלמוני פגש בי ברחוב רבישח 

שלום!, עשר שנים אני זוכר מידי שבת את הדרשה שלך״.אה, אה, מעניין 
מאד״ התפעלתי, ״נו, מה אמרתי אז בדרשה, שכל כך חרוט בלבך?״.אמרת 
ווארט יפה, וסיימת בהצהרה: הווארט כל כך טוב ויפה, ממש כמו מים קרים 

אחרי החמין  על נפש עיפה, והוספת בלחישה: 'וכמו יהודי השותה כוס סודה
ת, כמה זה מועיל לו...! ״, ומאז, ר׳ שלום אינני שוכח את הדרשה, כי בשב

 (להניד)ת אני שותה כוס סודה קר אחרי הטשולנט״... במידי ש

 
 לוח" לחשבון השנים וראש חודש ומולדות וקביעות,   טעם שקוראים בשם " 

לפי שבימים  הראשונים טרם שנתפשט הדפוס בעולם היו קובעים חשבון 
הקביעות והמולדות וכו׳ על לוח גדול של קלף ,והיה תלוי על כותל בית הכנסת 

 ,ומאז ועד עתה נשאר וכדומהולכן ידעו רבים מתי חל ראש חודש ויום טוב 
 (ספר מטעמים החדש) .השם הזה

 
 

מקובלנו מרבותינו שעיקר ההצלחה בלימוד תלויה ברציפות!״רציפות״ אין 
הכוונה לא לצאת ל"בין־הזמנים". מנוחה, או כל פעולה אחרת שתכליתה לנוח 
או להתאוורר כדי שיוכל הלומד לשוב לתלמודו ביתר שאת וביתר עוז, הן 

כמו כן אין הכוונה למי שמפסיק מלימודו פעולות חשובות ומותרות לכתחילה. 
לצורך הכרחי [ענייני הבית וכיוצ״ב].עיקר כוונתנו היא להרגשה שרבים 

נעשה פטור מן המצוות... כל  -מרגישים שב"בין־הזמנים" יהודי דומה למת 
עלייתנו בתורה ויראת שמים כביכול אינה מחייבת מתשעה באב 

י למדרגת האדם היא הרגשתו והנהגתו ואילך...לאמיתו של דבר, הגילוי האמית
כאשר הוא נמצא מחוץ למסגרת. דווקא אז מתגלית מציאותו האמיתית. המושג 

זהו "בין־ -׳בין־הזמנים׳ אינו דבר מוחלט. ישנם אנשים שכשמגיע פסח 
הזמנים". יש אחרים שכל ערב כשהם מגיעים הביתה זהו "בין־הזמנים". ישנם 

א "בין־הזמנים"וישנם גם כאלה שאפילו כאלו שהפסקת הצהרים עבורם הי
יציאה קלה מבית המדרש היא אצלם בבחינת "בין־הזמנים"־ הפסקה מרציפות 
הלימודי...הרציפות היא המציאות של תלמוד תורה! מי שלא קונה קנין זה, 

״. וכמו שכשחילוני שואל, איך חסר לו בעצם הקנין של מצות תלמוד תורה! 
״תשבור את עצמך, תתנהג כיהודי  -היא אפשר לשמור שבת?! התשובה 

תקופה מסויימת ותראה איך מצליחים לשמור שבת״! כך כששואל אדם: איך 
שעות?! התשובה היא: ״נכון, עבורך דבר זה הוא  10אפשר ללמוד ברציפות 

למעלה מהמציאות, כי עדיין לא קנית קנין זה! אתה מסוגל ללמוד נניח רבע 
שמוע איזה "וורט", אך לימוד ברציפות הוא שעה ולאחר מכן לשבת בנחת ול

כידוע, ל"חזון איש" ״! קנין שכדי לקנותו נדרשות שעות רבות של רציפות בלימוד
תורה מנין הוא זכה לה ? ־ רבי אהרן קוטלר זצ״ל גילה לנו את הסוד: הן -היתד, ׳דעת

ד כמה ליטול עצה מן התורה ־ ילמ -כבר מקובלנו מהגר״א שהרוצה לזכות לדעת־תורה 
שעות ברציפות עד שהלימוד נעשה ״לשמה״, ואז המחשבה הראשונה שעולה בדעתו 
היא דעת־תורה. ומאחר ו"חזון איש" תמיד למד תורה לשמה וברציפות, ממילא כל מה 

הלימוד הרצוף בכוחו לחולל מהפכה עצומה בתוך האדם.  שהוא אמר היה ׳דעת־תורה׳!
 תמדה כפי יכולתנו, והשי״ת יהיה בעזרנועלינו להשתדל, אפוא, ללמוד ברציפות ובה

 (רבי שמשון פינקוס זצ"ל)
 

לא נו" אפילו שיצטרכו להוסיף בברכת המזון "רצה והחליצאיך יתכן  שאלה:
 בשבת ?
בשבת והסעודה נמשכה לאחר צאת השבת אם התחילו את הסעודה  תשובה:

כיון שהולכים לפי התחלת  "עדין אומרים "רצה והחליצנו ,אפילו זמן רב
 שו"ע סימן קפ"ח סעיף י' ובמ"ב שם) (.והיא היתה בשבת,הסעודה 

בוּ לֹו: ַאִין ֶנְגּדֹו ֵמֶאֶפס ָוֹתהוּ ֶנְחׁשְ ל ַהּגֹוִים ּכְ ׁש, ... ּכָ ֶבן ְוַכּקַ ּתֶ לּו ּכַ ְך ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ִנְמׁשְ ּכָ
ֱאַמר  ּנֶ ַקׁש ִלְפֵני רּוַח, ְוֵכן פג, יד)(תהלים ׁשֶ רּוְך (עובדיה א, יח): ּכְ דֹוׁש ּבָ ֵאין ְלַהּקָ ה, ׁשֶ ו ְלַקׁש, ָלּמָ : ּוֵבית ֵעׂשָ

ֱאַמר  ּנֶ רּוְך הּוא : (ישעיה מ, יז)הּוא ֲהָנָיה ֵמֶהם, ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ָרֵאל ֵיׁש ְלַהּקָ ַאִין ֶנְגדֹו, ֲאָבל ִיׂשְ ל ַהּגֹוִים ּכְ ּכָ
ָכל יֹום, ֲהָנָיה ֵמהֶ  רּוְך הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ ָלִכים ַהּקָ ל ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ מֹו ׁשֶ ִלין ּוְמָבְרִכין ׁשְ ּלְ ַמע, ִמְתּפַ ם, קֹוִרין ׁשְ

ים.  ְטֵנְך ֲעֵרַמת ִחּטִ ֱאַמר: ּבִ ּנֶ ים, ׁשֶ ִחּטִ לּו ּכַ ָעה, ְלָכְך ִנְמׁשְ ָכל ׁשָ  (מדרש רבה במדבר א')ְלִפיָכְך ִנְמִנים ּבְ

תלמיד חכם  שליט"א על ידיהסיפור דלהלן הועבר אל רבי יצחק זילברשטיין 
המתגורר בירושלים, ששמע את הדברים מיהודי יקר, מתושביה הנכבדים של 

בישיבת בריסק, וממתנדבי  ', הנימנה על המתפללים הקבועים80שכונת ׳גוש 
ה"חברה קדישא" בירושלים.בשיחה אקראית שניהלתי עם איש ה"חברה 
קדישא", מספר התלמיד חכם, אמר לי הלה שיש לו ידידות קרובה עם כומר 
שוויצרי אחד. תוך כדי כך החל איש ה"חברה קדישא" לגולל לפניי את 

, אמר, כומר זה סיפור חייו, ותיאר מה עבר עליו בשואה האיומה. דע לך
הינו יוצא־דופן משאר הגויים שהכרתי, והוא מחסידי אומות העולם ממש. 
בניגוד לנוצרים רבים, וכמרים במיוחד, שנטלו חלק נכבד בחורבן היהדות 
בשואה, והוכיחו את כוחם בשנאת עולם לעם עולם, הכומר שעליו אני מדבר 

צלתי. הוא דיבר תמיד התנגד לשנאה זו בכל כוחו, וגם היה שותף אישי בה -
על השקר הגדול של הנצרות בימי השואה, ואמר שהוא מאמין גמור בדת 
ישראל, אומר איש ה"חברה קדישא".האיש סיפר שמאחר שהכומר ההוא 
היה שותף בהצלתו, הוא חש לו הכרת הטוב ושומר איתו קשר עד עצם היום 

ארץ ישראל, הזה. ׳עד כדי כך מגיעים הדברים שלפעמים כאשר הוא מגיע ל
הוא מבקרני בביתי׳.בשלב זה נעצר המספר קמעה, ונראה כמהרהר, ואחר 
כך הוסיף: אספר לך סיפור מעניין שאירע לי איתו לאחרונה.כומר זה, ביודעו 
את האמת, חשקה נפשו להיקבר בקבר ישראל. הוא שלח לי מסמך של 

נו ובקשתו צוואה שבו הוא מודיע על וויתור מראש בקבורה של הכנסיה, ורצו
להיקבר בקבר ישראל, ובקשתו שטוחה לפניי שאדאג למימוש 
הצוואה.עמדתי נבוך, ולא ידעתי מה לעשות, שהרי הלכה היא שאין קוברין 
עכו״ם אצל ישראל, וברור שלא מצאתי שום צד להקל בדבר. אך מאידך 
גיסא עומד כאן חסיד אומות העולם, ומבקש בקשה...נכנסתי אל רבי יוסף 

לישיב זצ"ל והצעתי בפניו את הדברים.פשוט וברור שלמרות שלום א
שתיארתי בפני הרב אלישיב את חסידותו של הגוי הלזה,ועד כמה סייע 

הוסיף הרב  -ליהודים, פסק ואמר שאין כל היתר לקוברו אצל יהודים, ׳אבל 
תסביר לו שאין זה מחמת שנאה, אלא ממניעים הלכתיים גרידא'.  -אלישיב 

גוי הבין את הדברים, ואמר שדוקא משום שהוא מעריך מאוד וכך עשיתי.ה
את היהדות,הוא מבין שיש דברים שאי אפשר לשנות בה.והנה, לאחר זמן 
הוא מתקשר אליי שנית, ובפיו הצעה. ׳כיון שאי אפשר לקבור אותי ליד 
יהודים, יש לי רעיון', אמר. ׳אני אצווה לשרוף את גופי לאחר שאמות, ויצרת 

תוך צלוחית, ואולי את זה כן יהיה מותר לקבור ליד יהודים, והיה את אפרי ב
זה שכרי...ניגשתי שוב אל הרב אלישיב, שחייך ואמר שאין מה לעשות, וגם 
באופן זה אי אפשר לקוברו בקבר ישראל.התקשרתי אל הכומר, ומסרתי לו 
את הדברים כהווייתם, והבעתי בפניו את צערי על כך שעצה זו עדיין לא 

וה פתרון, ואי אפשר למלא את בקשתו. עד כאן הסיפור כפי שהתרחש מהו
במציאות.התעוררות גדולה היתה לי מהסיפור הנ״ל, אומר הת״ח הירושלמי,. 
עד כמה עלינו להודות ולהלל, שאנחנו יהודים!הנה הגוי ההוא, למרות היותו 
 מחסידי אומות העולם, בכל זאת אין לו בשום אופן הזכות אפילו להיקבר
בקבר ישראל, ואפילו בתור אפר.ואילו אנחנו, בני אברהם יצחק ויעקב, זכינו 
אף ׳לחיות׳ בקרב ישראל כל ימינו! התגדלנו בבתי המדרשות, על ברכי 
התלמידי חכמים, והעשרנו את נפשנו בתורה וביראה. כמה מאושרים אנחנו! 

הר  על אחת כמה וכמה טובה כפולה ומכופלת למקום עלינו, שקרבנו לפני
 (ברכי נפשי).סיני
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 החוכמה לנשמה ,כמאכל לגוף ( אבן עזרא)) 
  מי שאינו נשמר מן הרכילות, לא יזהר בהסתרת סוד.(רבינו יונה)

  (דרכי החיים)..אם תזכור את בוראך בשלוותך. תמצאנו בעת צרתך



לט ד

חבור זה לב שלנו לחיים לב הרבה להכניס הלב אל המוח את לחבר צריך
עליון משהו זה לב שמחה זה לב אהבה זה לב

יש אם כי מקום של עניין בכלל אצלו אין אז לב לו שיש שמי אומר רבינו
זה לב המקום מעל הוא הלב כי מחובר אתה בעולם מקום בכל אז לב לך
ה שגם יודע ואתה ה את אוהב שאתה ה אל מחובר שאתה הזה התענוג

מרגיש כשאדם לך שיכאב לפחות עדיין זה את לך אין אם וגם אותך אוהב
זה רחוק כך כל שהוא זה על בלב הזו הדקירה מה נפרד שהוא רחוק שהוא
עבירה עובר אדם גדולה הכי הקירבה זה האלה הגעגועים אותו מקרב בעצמו
זה הלאה וממשיך סליחה מבקש רעה מידה או תאווה לאיזה נופל הוא ו ח
צריך בעולם דין שיש יודע הוא כי הדין מידת בו תיפגע שלא כדי רק זה חיצוני
איתי יהיה מה ה זה את רוצה לא אני ה לבכות צריך לב עם תשובה לעשות

עלי תרחם ה

את מצוה לדבר החמימות את הפנימיות את רוצה אני שלכם הלב את
האור את מבקשים לא כבר אתם לחושך התרגלתם מצוה של השמחה
את כשמשבח מהפה מוציאים שאנחנו מה עם הלב את שנשת רוצה ה הקב
הרי הלב כל עם אותה יבקש בקשה איזה כשמבקש הלב כל עם ישבח הבורא

דיבוריך לכל תפילותיך לכל מקשיב והוא איתך נמצא ה

השני של הצער את להרגיש כדי בעצמו שקוע אחד כל מנותק שלנו הלב
שברגע משפחה על עובר מה עליו עובר מה לדמיין להתבונן לרגע לעצור צריך
ישאר שהלב שייך לא לדמיין ננסה נתבונן נעצור אם עולמה עליה נהפך אחד
ותמיכה עידוד הרבה אהבה הרבה שלנו לחיים לב הרבה להכניס צריך רדום
נכונים דברים על אבל אותו לשבח מוצלח ילד אתה הרבה לשמוע צריך ילד
של מלבו הכעס את לשחרר יותר זה צעקות הזיו את מהר תופסים ילדים

בתחנונים תפילה מהי המקטרגים רבו חלילה אם א להושיע ידה על מעצור שאין חנון של המופלאה המידה את מעורר הוא תחנונים בלשון מתפלל כשיהודי
משה באר צדקה המבקש כעני לפניך בא אני פניך אחזה בצדק אני בפתח כרש

זה ילדים לגבי רק לא נכון זה הילד של טובתו על לחשוב באמת לא זה ההורה
מילים להגיד אחד כל עם שכנים ועם חברים עם אשתך ועם עצמך עם אתה
ככה אותו משמח אתה ככה השני אצל רואה שאתה מהטוב להתפעל טובות

הלב לו נפתח

אז נפלא זה וכמה מתוק זה כמה ורואה שבשמים לאבא מתחבר אדם אם
הצלחתי לא ועכשיו הילדים עם הצלחתי לא ועכשיו כזאת שטות עשיתי עכשיו
אוהב אני כמה הנה הנה הנה אבל התפילה עם הצלחתי לא עכשיו זוג הבן עם
הנפלאים הרגעים את אוהב אני כמה הקדושה את אוהב אני כמה ה את
אבל קטנים רגעים מאד מאד שזה אפילו בי נמצא זה בתוכי זה הרי האלה
לאהוב מפסיקים אנחנו זה את אוהבים אנחנו אם זה את אוהב אני אם
המתוקה לנקודה מחובר להיות אפשר אי אחד זה לאהוב אחרים דברים
קיפחו ופה לי אין ופה זה את ולאהוב זה את לאהוב בזמן ובו הזאת המתוקה
כמה מרגיש הוא האמת עם מחובר שהוא האלה לרגעים מתחבר אדם אותי
את זוכר הוא ובוהו התוהו בתוך כשהוא כולו היום וכל רגע באותו לו טוב זה

שמח והוא האלה אהבה הרגעי

טובה אחת מחשבה איזו עם אדם קטנים דברים עם גם אפשר ללב להוריד
איזה עם אותו לבטל מנסה שהוא כעס איזה עם זכות כ לימוד איזה עם
עם מאשתו מתפעל שהוא התפעלות איזה עם לחבר אומר שהוא טובה מילה

הנפש להתרוממות להגיע יכול הוא לוותר הצליח שהוא ויתור איזה

שמקשר דבר עוד לך אין הדיבור י ע הלב אל מהמוח מורידים עוד איך
חדשה מציאות לברוא מסוגל הדיבור הדיבור כמו בוראו עם האדם את ומייחד
נדלק ה עם לדבר פיו פותח כשאדם ומיד תיכ ה קירבת של מציאות לגמרי

חדשה חיות מקבל והוא נשמתו אור ניצוץ אצלו

בלשון תפילה היא עולם לבורא קרובה הכי שהיא והתפילה תפילה זה דיבור

ד בס

ט תשע אב טז קודש שבת
ואתחנן רשת

כג ג

מס גיליון

הרבים זיכוי היא לון ה ת בה רתנו מ כל
הנפלאות למתנות ותזכו בהפצה חלק קחו

לברכה זכרונם חכמנו שמבטיחים

ידו על בא חטא אין הרבים את המזכה כל
אבות פרקי

לו עומדת הזכות אותה לאחרים המזכה כל
הקדוש הזוהר ממנו סרה ואינה

את ולהפיץ לשכפל לצלם להדפיס מותר
במי אם כי ה חפץ אין כנאמר העלון

לאברהם חסד הבריות את שמזכה



ה הקב של בחשבונות משהו להבין קשה כך כל הזה בעולם אתנו שקורה מה
הסתכלות לו יש אדם לכעסים לטענות לקושיות מהר נופלים אמונה שבלי
ה ועל דרכו תסל אדם איולת ה על כועס שהוא לו גורם זה ואז נכונה לא

אבל השלישי על השני על עליו כועס אני לא כועס אני ה על מה לבו יזע
כועס אתה אבל עליהם כועס שאתה חושב אתה ה הכל זה הם לא בכלל זה

העולם את פה מנהל ה כי ה על

זה לי ואין זה לי וחסר שם לי וכואב פה לי כואב מתלונן הזמן כל אדם
יש לך יהיה לא זה שבכלל ככה נבראת אולי זה לך להיות שצריך אמר מי
למקום להתקבל מסויים למקום ללכת צריכים שהם חושבים שהם אנשים
ולא הזה במקום כאן להיות צריכים הם לשם ללכת צריכים לא והם מסויים
שזה אמר מי אותם מקבלים שלא למקום לשם ללכת רוצים הם אבל שם
כוח להיות יכול קצרה לתפילה תמלמל הזמן כל תמלמל מה תבקש הנכון
אותך יוביל הוא בשבילך נכון מה לך יראה כבר ה תמלמל הזמן כל אם עצום

שלך למקום

האדם אם מה חוץ דבר שום שאין דעתו את להגדיל הזמן כל צריך אדם
להבין צריך שלו היסורים נגמרו אז מלבדו עוד שאין ביממה שעות יזכור
זה אם ערך מאד מעט לזה יש אז ללב זה את הורדת לא אם אך במוח זה את

הלב אל יורד שזה כמו לא זה אך נפלא גם זה תאוריה רק

להיות אומרת זאת בתפילה להרבות הוא הזה בעולם האדם של התפקיד
להודות ושעל צעד כל ועל ביממה שעות וארבע עשרים יתברך ה עם מחובר
חיים אלוקיכם בה הדבקים ואתם עזרתו את ולבקש ולהתפלל לבורא

בה דבוקים להיות כשזוכים חיים נקרא זה רק ד ד היום כולכם

למחשבה רעה ממחשבה לברוח זה הזה בעולם האדם של העבודה כל
לחשוב היא התשובה כל תבחננו לרגעים פעם עוד מתחילים נופלים טובה
השכנים על ההורים על הילדים על זוג הבן על ה על לחשוב טובות מחשבות
פעם כל לה רוח נחת לעשות יכול אני איך כולם את לשמח יכול אני איך
עצמנו את לנתק שמצליחים פעם כל טובה למחשבה רעה מחשבה שהופכים
טוב לכולם שיהיה רוצה האדם בקדושה שפע אלינו מושכים רעה ממחשבה
לעצמו רק רוצה אחד כל לקדושה מחוץ אבל דבר שום אחד לא יחסר ולא

אחד נחמו זה תתנחמו רק לא זה עמי נחמו נחמו ההנאה ואת ההצלחה את
את שתאהבו מכם רצה אני כל קודם אז אותי אוהבים באמת אתם השני את
מגיעים שאתם לפני הפשוטים בנסיונות אותכם נראה בוא שלכם החברים
זה מה השגות להשיג בשביל כלי צריך אתה השגות רוצה אתה למדרגות
רק לבד לקבל יכול לא אתה זה ואת לב צריך אתה הלב זה הכלים הכלים

שלך החברים עם

הטוב הכרת של עידוד של הערכה של טובה מילה זה הנשמה של הדלק
מלתדלק שנמנע מי כי טובות מילים הרבה להגיד שנזכה ה לפני להתחנן צריך

חיים ממנו מונע שמחה ממנו מונע הזולת את

החיים את לעבור רוצה אני עולם של רבונו יום כל להתפלל צריך אדם
אצער ולא בו אפגע לא אני בי שפגע מי אפילו בריה בשום לפגוע בלי האלה
יכולים לא שאנחנו שלנו גדולה הכי הצרה לו ואמחל אסלח אדרבא אותו
שצריך יודע הוא האמת מה יודע האדם מקפידים שאנחנו לאנשים לחייך
לאמת לזכות יכול לא הוא אך ולוותר פנים ולהאיר לב וטוב סלחן להיות

הזאת

כשזוכים השכינה להשארת משכן בלב לבנות זה בחיים שלנו העניין כל
בחיות אז מתמלאת הנפש האדם על שורה השם כבוד שבהם האלה לרגעים
ממש העולם נברא ממש הזו המטרה שעבור אז ומבינים מופלאה ונעימות

הבא בסיפור כמו

מלכים אלוקינו ה אל קרובים ה לפני התחננתי אשר אלה דברי ויהיו תחינה
לא דבר שום מחסורו שימלא אביו לפני הבוכה כתינוק בתחנונים תפילה ח א

חינם מתנת זה הכל לי מגיע

חמש לכדי מצטרפות י לא להיכנס יזכה למען רבינו משה של תפילותיו
הבלתי ותחנוניו העזה כמיהתו ולמרות ואתחנן כמנין עשרה וחמש מאות
אלא תחינתו בפני שמים שערי ונסתמים תפילתו נדחית זאת בכל נלאים

לאמור ההיא בעת ה אל ואתחנן התפילה את רצה ה ע רבינו שמשה
שומע שהוא ת בהשי האמונה את לרגע לאבד לא לאמור להמשיך שביקש
זוהי יהודי כל של לתפילתו עזה בתשוקה ומתגעגע ומצפה פה כל תפילת
לאמור מפסיקים לא שאנחנו גדולה הכי הישועה זוהי האמיתית הזכייה
העיקר ותתחנן הראש את תרים דקה לך יש אם גם יכול שאתה כמה תתפלל
לפעול יכול אתה קצרה בתפילה אפילו חשובה תפילה כל ה עם בקשר להיות

תתפלל רק ישועות

מהמקום דווקא משם כט ד ומצאת אלוקיך ה את משם וביקשתם
המסוכנים למקומות לפול לא רק עליך שעובר מה ומכל בו נמצא שאתה
האשמה של ידיים והרמת ויתור של יאוש של כעס של עצבות של האלה
כי לנפשך מזור תמצא אתה מתמהמהת הישועה אם גם ומצאת עצמית
הבלתי התחנונים והערגה הכיסופים והתשוקה הרצון והבקשה החיפוש
שמקרב החסרון את שמשלים הנפש את שמרפא הכוח הם האלה פוסקים

לבורא האדם את

אל להוריד צריך לדעת מספיק לא לט ד לבבך אל והשבות היום וידעת
הזמן כל ה הקב את לרצות הזמן כל צריך יהודי הלב עם המוח את לחבר הלב
כשאדם הזמניים הדברים את לא הנצחי הדבר את לאהוב צריך להתגעגע
זה אחרי רוד אני מה עצמו את שואל הוא רגעיות הן התאוות שכל רואה
פנימיות זה מה הדברים של הפנימיות את לחפש צריך רץ אני מה אחרי

בכל תדרשנו כי לה יבער שהלב העיקר העיקר זה געגועים לה געגועים זה
אותי מעניין לא אותך רק רוצה אני עולם של רבונו כט ד נפשך ובכל לבבך
לה נותן הוא אז ה את רוצה כשאדם רוצה אני אותך רק בכלל הזה העולם

כל את שלו הכסופים את שלו החשק את שלו האהבה את שלו הלב את
שלו הטוב

ו ח אחרא להסטרא הלב את נותן הוא אז התאוות אחרי רוד כשאדם
כוח לו אין להתפלל כוח לו אין חשק בלי רצון בלי לב בלי ריק נשאר הוא ואז

ו ח אחרא להסטרא נתן הוא שלו החיים את להתבודד

מתחנן לה זועק מיד הוא בעבירה נכשל שהוא וקורה ה את רוצה כשאדם
רוצה לא עלי תרחם לי תסלח העבירה את רוצה לא רוצה אני ה אותך לה
רק להתאוות לאהוב אותך רק רוצה שלך עדן הגן את רוצה הזה הגיהנום את
חופשי תמיד הוא הרצון אליך כסופים אליך געגועים כולי אהיה שאני אליך
לרצות שלך התאווה על להתגבר יכול לא כשאתה גם לכן בידך תמיד הרצון
הרצון ולפי מלרצות אותך למנוע יכול לא דבר שום יכול תמיד אתה להתגבר
בדרך כי תגיע בדואי הרצון את תעזוב לא אם אותך דן יתברך ה ככה שלך

אותו מוליכים רוצה שאדם

האלוקים הוא ה כי לדעת הראתה אתה ללב האמונה את להחדיר צריך
התגלות זאת ראיה זה שמיעה לא זה ראית אתה לה ד מלבדו עוד אין
שיש ולחשוב להתבלבל עוד יכול אתה איך אז בעולם עם לא היתה שלא
שאין ההכרה את בלב עמוק לו להחדיר חייב אדם ממני חוץ משהו עוד כאן
רק אותה מקבל הוא אחרת הטבה כל או פרנסה מקבל כשהוא גם מלבדו עוד
האמת את לזכור אך אתנו שמיטיב אדם לכל טובה להכיר צריך יתברך ממנו
להבין קשה כך כל כי אמונה בלי לחיות אפשר אי לנו נותן ה שהכל לאמיתה



המקסימות השכונות באחת שאומרים כמו בפה זהב כפית עם גדלתי
מה כל לנו ונתנו אותנו שאהבו נפלאים אנשים הם ואמי אבי ירושלים של
אוהב בית של בחממה גדלנו אהבה ושוב ביטחון אהבה ויותר צריכים שהיינו
תמיד הייתה ואמי שכיר היה אבי הורינו כרצון יצאנו כולנו בהתאם והתוצאות
לא פעם א לממוצע מעל תמיד היה בבית המצב כלכלית מבחינה בית עקרת
הגדול שהכס הבנו הזמן עם אך הכס מנין שאלנו ולא להורינו חיטטנו
אנשים היו הורינו ואכן מהשקעות כנראה יותר הגדול והכס מירושות הגיע
הלוואות ח גמ הפעיל לעבודתו מעבר אבא מזה יותר קצת ואולי אמידים
בו השקיע הוא עינו בבת שהיה ח גמ ההשקעות של המעשר מכספי פרטי

וכוחות זמן הרבה

המחלצות במיטב אותנו הלבישה אמי נסיכים כמו חיינו לכך מעבר
התרגלנו מלכים שולחן על העולה מעדן שום נבצר לא השבת ומשולחן
חתנים חיפש אבא לפרקן הגדולות אחיותי כשהגיעו ומפנקים נוחים לחיים
צריך ללמוד לאברך לאפשר שכדי ידע הוא החיים כל וילמדו שישבו מיוחדים
לכך המחיר הפרנסה טרדות ללא וללמוד לשבת שיוכל ולכך לדירה לו לדאוג
לומר נהג שתמיד משפט היה לאבא במלואו אותו שילם אבי אבל גבוה היה

לאבי בנותיך גם אלא בניך תאמר אל לשולחנך סביב זיתים כשתילי בניך
אחיי גם מהונו להוציא מוכן היה כך ועל אליו קרוב יגורו ילדיו שכל חשוב היה
זאת ניצל לא אבי אך בשידוכים מאד מבוקשים והיו מצוינים בחורים היו
כדי גדולים סכומים מכספו הוסי כך ועל בפרוייקט חצי בחצי הסתפק אלא
שכל אבא של רצונו כך על רבו לא שהמחותנים לשער נקל בירושלים שיגורו
ומפורסם ידוע היה הקן את יעזבו שהם אחרי גם בירושלים תגור המשפחה
בהתחשב כמובן תרצו אם לידינו תגורו כולכם תראו עוד מצהיר היה הוא
נאה רק לא שאבא ראינו לאט לאט בהחלט מעשי נשמע היה זה הכלכלי במצב
התארס ואז בנות ושתי בנים שני אצלינו נישאו כך מקיים נאה גם אלא דורש

החמישי אחי

ותוך מחשבות מרוב להירדם הצלחתי לא האירוסין אחרי הביתה כשחזרו
דירה קנית על מדברים ואמא שאבא שומע אני במיטה מתגלגל שאני כדי
רואה אתה הזה בסגנון משהו היה זה אבל המילים את בדיוק זוכר איני
לחתן לנו שיש תשכח אל הבנק חשבון של הסו את לראות מתחילים שאנחנו
בוא העתיד על גם תחשוב כלום לנו יישאר לא הזה בקצב ילדים ארבעה עוד
חצי במרחק חדשים פרויקטים יש לירושלים מאד קרוב זולה דירה על נתפשר
דיברנו כבר והחלטי קצר עונה אבי את שמעתי רע מה נסיעה שעה או שעה
מה על האלה הדיבורים מה מזה חוץ נקודה לידנו הילדים פעם אל כך על
שאמנע מדוע מניבות ה ברוך השקעות וגם כס מספיק לנו יש ה ברוך יהיה

סביבי יהיו ילדיי שכל החלום את מעצמי

וקצת קל עיכוב ולאחר והקרובה היפה בדירתו והתיישב התחתן אחי
בסוד הייתי שכבר ומכיוון בן הייתי שמעליי האחות התארסה מלחיץ
שחשבון הבנתי להילחץ קצת מתחיל שאבא שהרגשתי היחיד אני העניין
הפעם להתרוקן מתחיל והוא מסחררת דיאטה עבר שלי ההורים של הבנק
תקופה בירושלים זאת בכל אבל מרוחקת שכונה על להתפשר נאלץ הוא
וגם הנשואים אלה גם האחים החלו אחותי של החתונה אחרי מסוימת
התחילה אמא שבשבתות לב שמנו מסוים שינוי לראות שמתחתיי התאומות

והחלי השבת בשולחן קבוע אורח נהיה הפטל מדויק שיהיה כדי מנות לספור
שאבא הבנו וכולנו התלחששויות התחילו במשפחה הקנויים המשקאות את

בירושלים יישארו ילדיו שכל חלומותיו את עוד לממש יוכל לא

עבר לא השדכניות של לפנקסים עמוק עמוק נכנסתי שלי התור הגיע ואז
נפגשו שההורים לפני אותה מצאתי שחשבתי ממה מהר ויותר זמן הרבה

כמו לא כבר המצב כי מבין שאני לאבא אמרתי איתם דיברתי סגירה לפגישת
קנו זאת בכל הם יותר רחוק למקום לנדוד לי ייתן אם אבין באמת ואני שהיה
אבל רציני לשיפוץ זקוקה הייתה שאמנם בירושלים נחמדה דירה ולאשתי לי

מרוצים היינו

לקשיים נכנס אבי לעובדה הפך זה החתונה אחרי אחדים חודשיים
אמיד ומאדם זו אחר בזו כשלו שלו שההשקעות מסתבר גדולים כלכליים
את מאד צמצם הלוואות ח הגמ גם הדברים מטבע חוב לבעל הפך הוא
צריך הוא שבו והמצב נפשו את עליו מסר שאבא משהו היה ח הגמ פעילותו
נכנסתי הימים באחד מאד עד אותו שבר ח בגמ כס אין לאנשים לומר
ששאלתי לפני עוד הכל אמרו אמא של והפנים מהכולל חזרה בדרך לביתם
לחתן בשביל לגמרי הכס להם שנגמר וסיפרה לדבר התחילה כבר היא משהו
לשכנע שניסתה סיפרה היא חובות לקחת צריכים הם שנשארו התאומות את
שאם אמר הוא לשמוע רצה לא אבא אבל פחות קצת להתחייב אבא את
בשורות הגיעו וכבר רב זמן עבר לא הסו עד שיהיה אז חובות לוקחים כבר
על אדירים חובות לקח ואבא זיווגן את מצאו התאומות גם ה ברוך טובות
וכעת וכלותיו חתניו בנותיו בניו ילדיו כל חלומו את שהגשים העיקר עצמו
לשולחנו סביב זיתים כשתילי היו בקצב לגדול החל שמספרם נכדיו גם

בירושלים

למצב הגיעו ואמא אבא האחרונה התאומה של מהחתונה תקופה לאחר
והאמת לכך מודעים היינו לא הילדים אנחנו החובות בהחזרי עמדו שלא
שיעבדו שאותה הדירה את לעקל החליט הבנק בעצמנו עסוקים שהיינו
נמכר מידה קנה בכל גדול הבאמת הגדול הבית אחד בהיר וביום למשכנתאות
זאת להסתיר יכלו לא כבר זה בשלב ימים חודש בתוך לעוזבו נדרשו והם
הדבר כאילו זאת זוכר אני החפצים את לארוז להם לסייע ביקשו הם מפנינו
חסר ונתן נתן שתמיד האמיד החזק אבי את ראיתי שבו הרגע את היום אירע

ילך לאן יודע אינו ועדיין חפציו את אורז אונים

להם היה שלא הון עלו גדולות דירות אך בשכירות בית למצוא ניסו הם
שאוכל מקום לי שיהיה לפחות להתרגל יכלו לא לזה קטנות ודירות
עם הביתה חזרה אמא אחד יום בעצב אבא אמר המשפחה כל את לארח
וזולה חדשה גדולה דירה ראתה שהיא לאבא אמרה ובזהירות מאופק חיוך
לא הדירה הפצצה את זרקה ואמא כזה במחיר כזו דירה שיש ייתכן לא
השתררה שתיקה מירושלים נסיעה שעת חצי המורחק ביישוב היא בירושלים
הבכי דבר שום לומר צריך היה לא הוא לבכות החל ולפתע המום היה אבא
כל שחלם הוא ממנו מנוס היה לא וכעת ממושך די זמן באוויר ריח הזה

והוסי וקיים והבטיח שעמל הוא סביבו זיתים כשתילי ובנות בנים על חייו
סביב הילדים מתפוצץ החלום והנה חלומו את להגשים שיוכל ובלבד וויתר
מכדי גדול כאב היה זה לגלות ילך והוא מיותם יהיה השולחן אבל לשולחנו
ואנחנו שחה רוחו לב קורע בבכי התפרץ הוא בפנים אותו לשמור שיוכל
הם מוותרת אינה שהיא החליטה שאמי מסתבר זה מכל דבר ידענו לא
הנחרצת התשובה את וקיבלו השאלה את הציגו הדור מגדולי לאחר נכנסו
חכמים אמונת אבל נסער יצא אבי הרב פסק מחליטה האישה בגשמיות

ספר בקריית ענקית דירה שכירו הם שבוע באותו כבר בליבו

נוכל ואילך מהיום כי ואמרו התקשור הפתעה לנו עשו פשוט הם אחד יום
הלם הייתה שלנו התגובה בירושלים לא אבל נרצה שרק מתי אצלם להתארח
זה העיניים מול אלינו הגיע זה כעת המצב את הדחקנו כה עד אם מוחלט
בירושלים בנוחות לנו חיים כולנו שבו מצב ייתכן שלא ידענו לגמרי הזוי היה
לכולנו גרם זה חלומם ניפוץ תוך אחר למקום גלו כך כל לנו שדאגו וההורים
כזה כשדבר חיי את להמשיך יכול שאיני חשתי אישית אני נוראה אשמה לחוש
בדירתם הוריי שערכו חגיגית מסיבה היה הסאה את שהגדיש מה מתרחש



אזולאי מנחם

לא שבלעדיך הכל עושה שאתה שוכח אני

לי תעזור דבר שום קורה

משהו לקחת רוצה אני כי היד את מרים אני

היד את לי שהרמת אבא אתה זה שבעצם ושוכח

דבר כל עם כמעט וככה

עושה אתה הכל שהכל לזכור רוצה כך כל אני

בזכות אולי גדול הכי הדבר עד קטן הכי מהדבר

אני כי שלי מההצלחות להתנפח אפסיק אני זה

אני שבלעדיך ממך זה לי שיש מה שכל אזכור

אפס

יכול כל שאתה שוכח אני עולם של ריבונו

אני פעמים הרבה כי לך קשה לא דבר ששום

ליבי בתוך אבל ממש ומתחנן ומבקש מתפלל

ישועה שתהיה שנוי שיהיה מאמין כך כל לא אני

קרה לא ועובדה מתפלל אני שנים הרבה כך כל כי

ה כבר מה אבל יכול כול הוא שה נכון אז כלום

הזה במצב יעשה

ושלכל יכול אתה שהכל לזכור אבא לי תעזור

מקדמת תפילה וכל תפילות של מכסה יש דבר

התפילה אל אותנו מקרבת היא כי הישועה את

האחרונה

לך נותן עצמי את מוצא אני עולם של ריבונו

וכך כך תעשה בבקשה אותי להושיע איך עצות

את לגמרי לזרוק לי תעזור ישועה שתהיה כדי

מהמקום להגיע יכולה שהישועה ולהאמין השכל
עליו חלמתי לא שבכלל צפוי לא הכי

המילים את רם בקול להגיד אבא לי תעזור
לי שאין אותי יושיע והוא יכול כל שהשם האלה
כשאומרים ככה כי אותי יושיע שהוא ספק שום

שומעת הנפש גם אז בקול

שאתה להאמין לי תעזור עולם של ריבונו
בלתי הכי שנראים במצבים גם להושיע יכול

אמר הרופא אם גם אפשריים

בזה ולהתחזק ולהפנים לזכור לי תעזור
אפילו בעולם שיש גדול הכי הכוח זה שהאמונה
אפשר והבטחון האמונה שבכוח מהתפילה יותר

בהכול לזכות

הצליחו גם אולי כרגיל עסקים לשדר וניסו הגיעו כולם ספר בקרית השכורה
לי עשה זה פטל לכולנו מוזג אבי את ראיתי עבד לא פשוט זה אצלי אבל

רע ממש

ללא זוגם בנות בני ואת אחיותי את אחי את אספתי מכן לאחר שבוע
לעשות מה רעינות להעלות התחילו ומיד דבר להסביר צריך הייתי לא הילדים
דירה לשכירת שיספיק חודשי סכום יפריש מאתנו אחד שכל היה הכללי הכוון
בסכום מדובר ספר שבקרית לזו בגודלה הדומה דירה בירושלים מאד גדולה
מדובר דירה של גודל איזה על תבינו מכך חודש בכל שקלים אלפים עשרת של

לגמרי מהפכני אחר רעיון היה לי אבל

כמה כפול בשנה שקל אל עשרים מאה שלהוציא אמרתי חושב אני
הוא הזה והכס אברכים כשכולנו בעיקר משווע בזבוז יהיה שנים עשרות
אז נורא בזבוז וגם אפשרי בלתי גם זה שלנו הכולל קצבת יותר או פחות
ששוויין בירושלים היקרות הדירות את שנמכור שאלו הם מציע אתה מה
עשיתי ספר בקרית דירות כולנו ונרכוש אחד כל שקלים מיליוני שני לפחות
שלוש יתרום אחד כל יותר או פחות מחיר בחצי שמדובר וגיליתי החשבון את
יישארו ועוד להורים ספר בקרית וילה לרכוש כדי שקלים אל וחמישים מאות

בתוספת אותו ישקיע מאתנו אחת שכל כדי שקלים אלפי מאות כמה לנו

טובה תחת טובה להורינו ונשיב צדק נעשה גם כך נוספת בדירה משכנתא

הייתה לא זו שנרכוש השנייה הדירה של השכירות מדמי בנחת ללמוד נוכל וגם

עקירה על לחשוב קשה היה חתנים ובעיקר אחים לכמה פשוטה החלטה

דירתי את מכרתי אני לעשות הנכון הדבר שזה ויכוח היה שלא א מירושלים

אחיי שני ואחריה אחותי זאת עשתה אחרי המדובר ליישוב ועברתי ראשון

ומפוארת גדולה וילה רכשנו ליישוב המשפחה כל עקרנו וחצי השנתיים במהלך

השניים נוספת דיור ביחידת השקענו כבר רובנו בירושלים דירה בשויי להורינו

הוא מה לתאר קשה אבל בכלל קל לא שינוי עשינו כך על חשבו האחרונים

שלנו הכלכלי למצב גם מה יודע ואתה שלנו לתחושה שלנו למצפון עשה

סועדים שבת לשולחן הורינו של הענק לסלון באים אנחנו שבת בכל כמעט

לעשות יכולה ומאוחדת ענקית משפחה שרק כמו ושרים תורה דברי מדברים

שהחלום ויודע פניהם על האושר את רואה ובאמי באבי מביט ממקומי ואני

בנותיהם בניהם כולנו למציאות והיה קם שהתנפץ שחשבו זה שלהם

לשולחנם סביב זיתים כשתילי ונכדותיהם נכדיהם כלותיהם חתניהם

ohrhaemuna.com האמונה אור מאתר לון ה להורדת

http://ladaat.info/gilyonot.aspx לדעת מאתר

r.m.azolai@gmail.com התפוצה לרשימת להצטרפות

בפקס העלון לכותב לפנות ניתן אישי נושא בכל

לטלפון לפנות ניתן אחר נושא בכל

גניזה ון לון ה

עצמם על מספרים אנשים ולדר חיים



לאור תורתו של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

ּפְנִינֵי קֶֹדׁש
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סיפורי קודש הארה מתוך הפרשה



  

  : בבנק

   53957חשבון 

  בנק דיסקונט 

    106סניף 

  

  :באשראי

  " נדרים פלוס"

  "קהילות"-

  

  : בטלפון  

  )מענה ממוחשב(

0799-654321  

  

  ??...ואם אני לא רוצה... חייב אדם לומר בשבילי נברא העולם

... באין הכוונה שהוא באמת חיי "חייב אדם לומר"כשכתוב : ל"לפי המהר: כידועו!!! חייב אדם לומר בשבילי נברא העולם: ל"קיי
עקרונית ... אדרבה: כלומר ...לחייב את עצמושאדם צריך : אלא הכוונה היא ...)שאנחנו מוצאים בהלכות הרגיל פטורהחייב או הזה לא כמו (

לומר מתי יגיעו  תחייב את עצמך ...תחייב את עצמךכן ותתפוס יוזמה ... ל באים ומבקשים ממך"ולכן חז... אתה לא באמת חייב
ל ביקשו ממני שאני אלחש "חז... טוב :כעת יש לי שאלה... לומר בשבילי נברא העולם תחייב את עצמך.. .ימעשי למעשי אבות

לא מתחשק לי לקחת ?? לא מתחשק לי לומר בשבילי נברא העולם ??אם אני לא רוצהו... רגע... לעצמי שבשבילי נברא העולם
: התשובה היא ??האם אני חייב... נו... א העולם והכל תלוי ביכל הזמן ולחיות כל החיים עם מצפון כבד שבשבילי נבר אחריות

  ??? אז מה כן ...לא צריך?? לא רוצה!! לא חייב!! לא

אז בשביל ... אז באמת לא בשבילך נברא העולם... בקשתך התקבלה... אתה לא מעוניין שבשבילך נברא העולם אם ...אין בעיה
... הזנב שלו... אתה תהיה האבק שלו?? ומה איתך... נו... מר שבשבילו נברא העולםבשביל מי שכן מוכן לקחת אחריות ולו ??מי כן

שכל העולם נברא אלא בשביל : ל אומר בצורה ברורה"הרמח ...ואתה תהיה הקרמיקה שלו... הוא ישב בגן עדן ועטרתו בראשו
... הצוות שלו... או שתהיה הזנב שלו. ..או שאתה בעצמך תהיה האדם השלם: כעת הברירה בידך !!!!האדם השלם בקדושת יוצרו

נים ברצינות או שאתה מחליט שבשבילך נברא העולם ואם ככה אני לוקח את העניי... זה כבר עניין שלך... שלו אדם האבק
ומשמש עוד אחד מתמונות הנוף  ...ואז אתה נהיה זנב... או שאתה מחליט לוותר... ומתחיל לקחת אחריות על התיקון השלם

  ..אדם השלם בקדושת יוצרות שבאו לרענן את ההמתחלפו

 ----  

 ??מה העומק של מצות תפילין... מצוות הנחת תפילין... אחת המצוות החמורות בתורה בפרשת השבוע אנחנו קוראים על
... ה אליךאני פונ... כן אתה... אתה... ה פונה אליך"הקב! בלשון יחיד!!! בלשון נוכח!!! שמע ישראל: בפרשיות של התפילין כתוב

 !!אחד' אלוקינו ה' ה... שמע בני ישראל: ה פונה אליך בלשון נוכח ולוחש לך"הקב... אתה זה שמניח כעת את התפילין על ראשך
לא ?? את מי אתה עוד מזמין יחד איתי לחדר יחוד?? מוזמן מי עוד... אבל אבא שבשמים!!!! אני מזמין אותך להתייחד איתי

כדי שתדע שאתה  !!על הראשבדיוק בשביל זה בקשתי ממך להניח תפילין  !!!אתה ואתה ורק אתה!! !!רק אותך!! אף אחד!!! לא
רוצה אני  !!!ראש יש רק אחד?? אבל ראש.. שני ידים... יש שני רגלים... שנים זנבות שייך שיהיו ...אתה לא זנב !!!קרקפתא

בראתי  לבדך בשבילך! אתה יחיד!!! אתה ראש! קפתאשאתה קר שתדע... הקרקפתא שיעבור שייך לתוך מסר ישיר לך להעביר
  !!!! להתאחד איתי חדר יחודל לבדךאני מזמין אותך  ולכן!!! את העולם ויש לי עסקים בלעדיים איתך

 !!!אתה קרקפתא !!אתה ראש: בני היקר!!!! מסר ישיר לתוך הראש... ה משגר לכל יהודי"תפילין זו הזמנה יומיומית שהקב
  ... קח את העניינים ברצינות !!ולםבשבילך נברא הע

 ע אני מוותר על הכבוד"רבש... בענוות חן ה"והוא יכול לטעון לקב... ליהודי יש בחירה !!!!אבל זכותו של יהודי לסרב באדיבות
 אני מוותר על... אין לי כוחות נפש להיות ראש ולקחת אחריות ולהיות רציני... אני לא מעוניין להיות קרקפתא... הגדול

  !!! ההזמנה

בשביל ??? אז בשביל מי... ס העולם נברא בשביל מישהו"אז סו... אין בעיה... אתה לא רוצה שבשבילך יברא העולם !!!זכותך
!!! אין בעיה... אני האבק של הצדיק... אני הזנב של הצדיק?? ומה אתה... נו... צדיק אלמוני... בשביל צדיק פלוני... הצדיקים

מה העונש של מי שאין לו ... אין לו ראש... ומתגלה שאין לו קרקפתא... ום אחד אותו יהודי מגיע לשמיםוי  ...קבלת?? בקשת
אתה  ...אתה בחרת לא להיות ראש... זה עניין של בחירה!!! זה לא עונש!!! לא !!!מפזרתו תחת כפות רגלי הצדיקיםרוח ??? ראש

 ..בשמים זה מה שתקבל גם... אז הנה... צוות לאדם השלם הההצדקה לקיומך זה שאת שכלבחרת להיות אבק אדם  בעצמך
ואילו אתה תהיה ... הוא כן לקח אחריות והאמין שבשבילו נברא העולם כי !!זה מגיע לו ביושר... הצדיק ישב ועטרתו בראשו

  !!! אישית שלך זה בחירה!!! לא ??ה עונשז... שמתפזר מתחת רגלו האפר

 ----  

ויכול להגיע ... למה בגיליון הזה כתוב כל הזמן שיהודי יכול לפעול לבד בתפילה... על הנכתב כאןיש אנשים ששואלים לפעמים 
וכל ?? וכי אפשר להתעלם ממושגים מפורשים שכל העולם לא נברא אלא לצוות לצדיק... מה?? .לבד למדרגות הכי גדולות

בסופו של דבר הרבה מאוד יהודים ברור ש !!!הכל נכון?? התשובהמה  ???העולם לא נברא אלא לשרת את האדם השלם
בחירה ה שיש לכל יהודי פשוט כזה את: רק דבר אחד אנחנו שוכחים... זנב של הצדיק פה בעולם על תקן של נשאריםפשוטים 

לכל אחד יש בחירה האם לומר בשבילי ... אישית האם להיות הוא בעצמו צדיק או להישאר כל החיים שלו הזנב של הצדיקה
כמובן שבהתחלה כולם צריכים להתאבק בעפר החכמים ( ...ואני אהיה האבק אדם שלהם... לם או לכבד אחרים שיגידו את זהנברא העו

ה "והקב...) מי שחושב אחרת שירים את היד... בשביל שאני בעצמי אהיה צדיק... בשביל להתקדם משם... לא בשביל להישאר אבק... אבל עם הפנים קדימה
אל תכבד !! בשבילך נברא העולם!! אתה ראש!! אני רוצה שזה יהיה אתה!!! שמע ישראל: ר דרך התפילין ואומר ליפונה אלי מידי בוק

  !!!אחרים

1



  2

  ...דמדומי תשעה באבב

 ...כ הרבה מסתמכים על המידע שכתוב בספר הזה"האחרונים כ!! יתי לראשונה את הספר יוסיפוןהשנה קנ
... לך אני אגיד מהו ...קניתי ...הגיע הזמן לקנות אותו... נו... אפילו כתוב שמותר לקרא בו בתשעה באב

את : כידוע... לא יכולתי לסבול את הסגנון שלו... לא יכולתי לקרא אותו !!!!י מאוד מהספר הזההתאכזבת
ומטבע ... וממילא הוא היה צריך ללחום לצידם חיל טיטוסכתב שבוי יהודי שהיה כביכול שבוי אצל  הספר הזה

מהצד של  מגיע אכאילו הו נכתב הספר כל לכן... את מה שהוא באמת חושב הדברים הוא לא יכל לכתוב
אין לך מושג כמה !!! והוא מתאר שם את טיטוס כאילו הוא האיש הטוב והמושלם ביותר בעולם... הרומאים

כל הסיבה שהוא ... ובכלל... כמה טיטוס ניסה למנוע את המלחמה... כאב לטיטוס על דם יהודי שנשפך כמים
... תוך שעה כמעט: בקיצור... שפרצה ביניהם זה רק בשביל לעזור ליהודים מהמלחמת אחים... הגיע לירושלים

שאותו  אתה מבין לבד: עכשיו... איזה טוב לב... איזה נקיות הדעת!!!! של טיטוס "חסיד"נהייתי גם אני  כמעט
ט וברור שזה היה השפראך פשו ...את זה מהשפה ולחוץ מרוב פחד גם אם הוא כתב... תב את זהיהודי שכ

כל מי שהיה בסביבתו של טיטוס באמת  ...)אחרת גם הוא לא היה צריך לכתוב כך( !!!!האנשים שם והגישה הכנה של
רציתי לתפוס את הספר הזה ולזרוק אותו ...  בעולם וישר שהוא האיש הכי טוב במאת האחוזים היה משוכנע

ת לעהרי  !!!יש לספר הזה תפקיד חשוב!!! לא לא לא: אבל ברגע האחרון תפסתי את עצמי ואמרתי... לפח
ל עדיין יותר "חז... ןעם כל הכבוד ליוסיפו!! חשוב שטיטוס היה צדיקי פעם אשאני א עתה אין חשש אמיתי

נו ושרף את שהחריב את בתי עלי חלד ואני יודע שטיטוס הוא הרשע הגדול ביותר... ממנו נאמנים אצלי
לכות אדום בניגוד לשאר מ !!!!מלכות אדום במיטבה מדגם של בסך הכל טיטוס הוא????  רק מה... היכלנו

, הם דגלו בעבודה זרה ...סימני טומאה גלויים מלכויות היה להם 'כל הג... היא עם טלפיים טהורות המלכויות
מה  !!פוליטיקה!!! לשון הרע??? מה האידיאל של אדום??? אבל אדום, או בגילוי עריות או בשפיכות דמים

אין לו שום ... א דוגל בעבודה זרה או בשפיכות דמיםהוא ל !!!אמיתי לאדום אין שום אידיאל ??פירוש
המטר שבעים  אדום חושב רק על??? רק מה כן... שום איזה עקרון שהוא הולך איתו עד הסוף!! אידיאל

רק  ... רק את הנהנתנות שלו... הוא רוצה רק את האגו שלו ...אדום רוצה רק את האדום האדום הזה ...שלו
ממילא אין לו בעיה להחליף  ...מפוצצות ודע לעטוף את זה בכל מיני אידיאולוגיותי הוא לצורך העניין??? מה

ואני רק צריך ... כסף והנאות מעניין אותי זה רקהדבר היחיד ש... מה זה משנה כי ... הכל לפי העניין... אידיאל
אנחנו  ...וםהתאמץ לתאר את הפרצוף של אדאנחנו לא צריכים מידי ל... להתחבאות מאחורי איזה אידיאל

בפרט וכל המערכת  בדורנו ך נראית המערכת הפוליטית החילוניתתסתכל אי... מכירים אותו יותר מידי טוב
אין אפילו טיפש אחד שמעלה על דעתו  !!!אין אחד שלא מבין שהכל בלופ הרי... הדמוקרטית העולמית בכלל

למה שהוא  באמת שהוא מתכוין לרגע באף אחד לא חוש... שהפוליטיקאי הזה שמנפנף עם כל מיני עקרונות
הוא ינפנף בתור קידום כולם מסוקרנים לדעת עם איזה אידיאל הפעם ??? רק מה... אפילו לא בצחוק... אומר

אלא היא ... ומדהים לראות איך שהפוליטיקה הזו לא נולדה היום !!!!אדום בהתגלמותו!!! זה אדום ...מכירות
 ...םשהחריב את בתינו והרג באכזריות נוראה מיליונים יהודי הזה הרשעהטיטוס ... כן!!! כבר מזמן טיטוס

 "נשמה טובה"תפתח יוסיפון ותראה איזה  ...אז בבקשה... שאף אחד מאיתנו לא חושד שהיו לו כוונות טובות
לך  הנה ...לכות אדום במיטבההנה לך מ... כן... איזה אציל נפש הוא היה... יקר הוא היהאיזה איש ... הוא היה

  ????יפה נפש ומה היה העונש של אותו טיטוס... נו ...שנה 1950וכבר לפני .... הפוליטיקה במיטבה

זה בדיוק !!!! ורק מבפנים הכל היה רקוב... חיצונית הוא הרי היה כזה צדיק??? אתה יודע מה היה העונש שלו
ושום  ...את הראש מכל הכיוונים םבודקי... מגיעים... יום אחד טיטוס מתלונן על כאבי ראש ...מה שקרה לו

טיטוס עם  אותו הוא נראה!!! אותו דבר להיראות ממשיך חיצונית הוא  ...הכל נראה רגיל... הכל בסיידר... דבר
 חבל...  תלונן שמשהו שם מבפנים מנקרלה ממשיך הואש מה נעשה אבל... הנצחון שער כל העוצמה ועם כל

שער הנצחון מתנוסס  ...נצחונות יעטור נו איתךרק עכשיו חזר ???הלמה אתה הורס את כל התפאור ...טיטוס
להתלונן שמשהו שם מבפנים  מתעקש רק טיטוס... כ מרוצים"כולם נראים כ... כ מושלם"הנצחון כ... לתפארה

באמת זה היה מפריע ... נו... או מאבד איזה יד... נוקע את הרגל אם היית: בשלמא... ולא מוותר רודוג נקרמ
אז מה אתה מתלונן על משהו ... כ בסיידר"ונית נראה כהכל חיצ !!!לא אבל ...עה המרשימה של הנצחוןלהופ

חיצונית הכל היה באמת ... כן??? ופותחים לו את הראש ומה מגלים... ויום אחד טיטוס מת?? שם בפנים
   !!! אכול לגמרי מבפנים !!!!אבל בפנים הכל היה אכול... דרייינראה בס

יתוש  זה לא סתירה שמבפנים יכול להיות לך... אכפתיכ כנה ודואג ו"ם אם חיצונית הכל נראה כשג: ללמדך
  ... ורוצה רק רע כל היום ובוחש אחד גדול שיושב בין מפתחי הלב ודוגר

  !!!!!! של אדום של טיטוס רק מדגים את השקר הפנימי העונש

כ דואגים לציבור "דאגה הכנה של החילונים שכולפגוש שם את ה... חיצונית אתה מוזמן לקרא ספר יוסיפון
תן לנו רשות נטגן אחד שיר... כל מה שחסר זה סינוסיטוס אחד... כ מוטרדים מהמצב הקשה שלנו"החרדי וכ

לבדוק איזה יתוש מסתובב שם בין מפתחי הלב ומנקר ואוכל כל  ...מצב הסינוסלבדוק את  פנימה לחדור
פתוח ולהניח את תנודות הלב זה רק ללמוד קצת מוסר ולעשות ניתוח לב מה שצריך ... חלקיק של כוונה טובה
כלפי מה   ... שכל ראש לחלי וכל לבב דוי ...פגוש את חלאת המין האנושיושם ל כמות שהם על השלחן

אנחנו גם מושפעים מאוד !!! אנחנו צריכים לדעת שאנחנו לא רק תחת גלות אדום ???הדברים אמורים
לכל אחד !! הזו של הצביעות בתוך התפיסה עמוק עמוק נמצאים אנחנו!! ת עלינוששולט אדוםקליפת מ

האחוזים האלו תלוים אצל כל אחד לפי רמת ( ...של רמאות עצמית... מאיתנו יש אחוזים מסוימים של משחק

וסר ועם קצת מ... בו בזמן שלב יודע מרת נפשו... אותה צדיק שאני כביכול משחק ...)החשיפה שלו לפוליטיקה
ואנחנו באמת רועדים לגלות את זה ולכן אנחנו ... חשבון נפש אני עלול לגלות שהכל חלול מבפנים ועם קצת

לא צריך !!! אז זהו שלא... אנחנו פשוט מפחדים לגלות שהכל אכול מבפנים... כ לא אוהבים ללמוד מוסר"כ
כל זמן שהנר ... לות שהכל חלוללחזור על המחדלים של טיטוס שרק אחרי מותו נזכרו לפתוח את הראש ולג

אז ... אז אתה תגלה שהכל מבפנים חלול... כל זמן שאנחנו נמצאים כאן בעולם הזה אפשר תמיד לתקן... דולק
להתנתק  תתחיל עכשיו... תתחיל עכשיו להתמלאות מבפנים... אז מקסימום תתחיל עכשיו להשקיע... מה

חבל ... חבל להפסיד שנים יקרות של אמת... חבל... שלםלך תחושה שאתה מו מכל מיני סטיגמות שמעניקות
  ... אף פעם לא מאוחר     ... תן לחכם ויחכם עוד... לחיות כל החיים בתוך מציאות מדומה וחלולה

  
  .ניתן לקנות גם בשאר מוקדי המכירה שברחבי הארץ

  :לברור המוקד הקרוב אליך
052-7683095  

  
  !!!!נא להשתדל לשלם במזומן!! ₪ 15התשלום  

  

לפי  םממקום למקו משתנים אופני התשלום
  ...העניין

 ה מאמץ להניח"ישנם מקומות שנעשה אי
  ...זומןקופה לתשלום במ

  וישנם מקומות שהתשלום הוא דווקא
  ...קהילות/בעמדות נדרים פלוס

0799-65: או בטלפון 321
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בקרוב ממש

אולי ... קיוינו... חיכינו... תשעה באב מאחורינו
... אבל כנראה שלא... משיח יבא בתשעה באב

אתה יודע !!! אמנם התאכזבנו אבל לא לגמרי
  ??למה

פתאום הקימו ... ות היום של תשעה באבכי בחצ
... ואמרו לנו שמגיע לנו מזל טוב מהעפר אותנו

לא אמרו לנו !! לא!! המשיח נולד?? מה יש
 כ"בסה אמרו לנו שהוא... עכשיו שהוא הגיע

 זה לא עכשיו נולד רק אם משיח... עכשיו נולד
פ הוא "האבל לכ... עכשיו מגיע אומר שהוא כבר

...  וזה לכשעצמו כבר בשורה מאוד טובה.. נולד
... בתשעה באב אין ביטוח שמשיח יגיע: כלומר

ואם  
אז ... בתשעה באב מבטיחים לנו שהמשיח נולד

אנחנו כבר עם הפנים ... אנחנו כבר במצב טוב
שנה שאנחנו מולידים את  1950כבר ... קדימה

כל שנה נוספת זה ... כמו אשה בציריה... משיחה
אמנם ו... עוד ציר בחבלי הלידה של כלל ישראל

מתי זה כבר ... נו... מריםכיום אנחנו נאנחים ואו
שכשזה כבר ... אבל יש לנו הבטחה?? יקרה
זה קרה ... מה ...מופתעים אנחנו נהיה... יקרה

  ?? כ מהר"כ
כשזה יקרה אנחנו נגדיר את זה 

כשאנחנו נעמוד מול הדבר הגדול הזה  
כי ... מהר אז אנחנו נבין שזה קרה מידי... לדשיוו

הרי כל ... רחמים גדולים אקבצך כאלו בשביל
ברגע קטון "הם בגדר מתגמדים ו הקשיים
... בשביל כזה אור גדול שיפציע עלינו..." עזבתיך

.. .צירי לידה 1950-אנחנו כבר לא נראה את זה כ
לפני שהיא הספיקה  ...אלא בטרם תחיל ילדה

  ...כבר ילדה... לחוש
---  

כל מה שנותר לנו כעת  
לטפח !! להשקיע בו!! זה פשוט לגדל אותו

כבר הוזכר בגיליון זה כמה ... כן!!! אותו
פעמים שמשיח זה לא רק שם של בן אדם 

... 'אלא בעיקר שם של הנהגה בעבודת ה
... אלפים תורה ושני אלפים ימות המשיח יש שני(

כמו שתורה זה לא שם של אשה כך משיח זה לא שם 
כמו שתורה כולנו מבינים שזה כינוי להנהגה ... של גבר
 )'ככה משיח זו הנהגה מסוימת בעבודת ה... מסוימת

ואת ההנהגה הזו שנמצאת בנו צריך לטפח 
מה זה המשיח ? ומהי אותה הנהגה... ולגדל

  ???ואיך מגדלים ומטפחים אותו?? ושבתוכנ
המשיח שבכל אחד ואחד זה : אז במילה אחת
ואין !!! ודווקא לי!!! ה מחכה לי"ההפנמה שהקב

פעם זה היה תלוי בהרבה !! הדבר תלוי אלא בי
אבל היום אין הדבר ... בכלל ישראל... אנשים

אני לבדי מתמודד בימי !!! תלוי אלא בכח היחיד
אני לבדי ... יני מפגעיםבין הזמנים מול כל מ

... מתמודד במשך השנה מול קשיים פרטיים
ה נאמנות ואני "ואני לבדי הוא זה שאפגין לקב

כמות שאני לבדי יכול להביא את העולם 
היה אדם הראשון אחד ויחיד ... כן... לתיקונו

וכעת לא חסר לנו אלא אדם ... שחטא וקלקל
 !!!!הלא הוא אני... אחד ויחיד שיבא ויתקן

ובשביל זה יש כעת בין הזמנים שאני פוגש את 
ה בכל מיני סיטואציות שרק אני והוא "הקב

אף אחד לא ... אף אחד לא רואה... נמצאים שם
אבא שבשמים  !!!!והוא יתברך מחכה לי... יודע

שאני אבין ואפנים שיש פה !!! מזמין חדר יחוד
... שרק הוא יתברך ואני נמצאים פה... חדר יחוד
הניסיון יותר קשה כי אין את האוירה  מצד אחד

אבל ... ואת הבושה שיכולה למנוע ממני ליפול
אם אני !! מצד שני יש פה הזדמנות לחדר יחוד

מזל ... נעשה פה חדר יחוד... אענה להזמנה
  ...טוב

אחד ושמו ' ביום ההוא יהיה ה... למלך' והיה ה
  )ראשון בעמודעיין עוד במאמר (... מזל טוב... אחד



”  

 

  ...יהודי אף פעם לא מסיים את החייםם
 , ד מידי שבוע"שיוצא בס" שלהבת"מאמר זה הועתק מגיליון , מפאת קוצר הזמן

מהותיים זה הוא אחד מהמסרים ההחיוני שמועבר כאן בקיצור נמרץ מסר ה
לא 'ה מי שמרגיש צורך לשנן את המסר... ל"הנ בגיליון שלהבתשמועברים כחוט השני 

...בגיליון שלהבת ושינון הרחבהיתר מוזמן לקרא את זה ב.. .הזה 'מובן מאליו
----  

של  הרביעיתאחת מהברכות המסתוריות ביותר שאנו מברכים מידי יום היא הברכה 
... והיא נתקנה ביבנה... ברכה זו היא מדרבנן: כידוע!!! ברכת הטוב והמטיב -ברכת המזון

שנתנו  - והמיטיב, שלא הסריחו - הטוב??? מה קרה... ש... ש... על הרוגי ביתר ?? על מה
   ,לקבורה

שעליהם נתקן  ו באב"הרוגי ביתר זה אחד מהמאורעות הטובים שאירעו בט... להזכירכם: אגב(
האסון שקרה אז בעיר ביתר הוא היה  הרי :והשאלה זועקת עד לב השמים ...)ט הזה"היו

שרק , ר ואם בישראלמדובר היה בעי ...נוראי בקנה מידה של שואה לכל דבראסון 
מדובר במיליונים של : בקיצור.. התינוקות של בית רבן שהיו שם מנו מיליון מאתיים אלף

, לעיר שחיק טמיא ונכנסו חיילותיו של אדריינוס ...ויום אחד גברו האויבים... יהודים
!!! אבל !!!!שואה: בקיצור... עד הים שתת והגיע והדם שלהם... והרגו את כל יהודי ביתר

הם לא כיבדו את ההרוגים ... האויבים הרגו אותם והלכוש ..יש תוספת קטנה לשואה הזו
: ונתקיים בהם מקרא שכתוב... מושלכים בביזיון אלא השאירו אותם ככה... וקברו אותם

ובמשך שנה ..." נתנו את נבלת עבדיך מאכל לעוף השמים בשר חסידיך לחייתו ארץ"
שנה ...  לכים כדומן על פני האדמה ואין קוברהרוגי ביתר היו כך מוש... תמימה
   !!!!והם לא הסריחו... ו!!!!! תמימה

אותם אלו שהרגו ... לאחר שנה הגיעו אותם רומאים רשעים... והנה... עברה שנה תמימה
... והם  מגלים לתדהמתם את כל המיליונים שהם הרגו שנה שעברה... את אנשי ביתר

שנה שלימה הם היו : תחשוב ...לו זה קרה הרגעכאי... איך שהם נשארו כמות שהם
והגשם ניתך עליהם בחורף והשמש קפחה עליהם בקיץ והם נשארו כמות ... מושלכים

כאן !!! זהו... וקברו אותם... הם ציוו לקבור אותםו הרומאים קלטו שיש פה נס ואז ...שהם
לא כל הסיפורים נגמרים !! שלא אז זהו??? אתה בטח ציפית שהסיפור יגמר יותר יפה( ...נגמר הסיפור

!!! והנה  ...)יש סיפורים שנגמרים גם בזיבולא בתרייתא... בפריץ שמת והיהודי שמצא אוצר מתחת הגשר
עד כדי ... כ שמחו והתרגשו"הם כ... ברגע שנודע המעשה הזה אצל הסנהדרין ביבנה

!! הסריחושלא  -הטוב ...שהם ראו לנכון לברך הטוב והמטיב בשם ומלכות !!!!כך
 !!!!ברכה לדורות אלא הם ראו לנכון לתקן לנו... ולא זו בלבד!!! שניתנו לקבורה -והמטיב

ש נזכור את כדי שכל יום מחד... שנברך מידי יום ביומו בברכת המזון את הברכה הזו
  ... שניתנו לקבורה -מטיבוה, שלא הסריחו -הטוב?? על מה 'אותו מעשה ונודה לה

?? הזה העצוב מה העניין להיזכר כל יום מחדש בנס ??הפשט בזהמה  :רבונו של עולם
... אבל אחרי הכל... אנחנו מודים שזה היה נס גלוי... כן??? "הטוב והמטיב"ועוד לברך עליו 

 בדם קר מדובר פה במיליונים שנהרגו... מאוד עצוב מאוד... סוף סוף מדובר בסיפור עצוב
... אז נכון שהם לא הסריחו... לקבורההם רק ניתנו ... אדרבה ...לא קמו לתחיה!!! והם לא

??? אבל מכאן ועד לברך הטוב והמטיב ...ונכון שזה נס גדול... ונכון שהם ניתנו לקבורה
   ???"דיין האמת"הרבה יותר מתאים כאן לברך 

  !!! והדברים טעונים ביאור כאויר לנשימה
  :והביאור בזה הוא כך

... הם עשו וידוא הריגה... כל העיר ביתר לפי חרב בני עשיו הגיעו והרגו את כשאותם
   !!!סופית!!! הם מתו!!!! הרגנו אותם... זהו... הנה

הוא !! הוא נגמר... זהו... ים את חייוסי !!!!אדם מת זה אדם שסיים?? אדם מת מה זה
 ומה הם מגלים... לאותו מקום צורריםה לאחר שנה תמימה שוב חוזרים... והנה !!איננו

... הרגנו אותם... נכון !!!הם ממשיכים כרגיל !!!לא סיימושאנשי ביתר בכלל ??? םלתדהמת
... אבל כנראה ...כדומן על פני האדמה ללא רוח חייםכאן  והם באמת מושלכים ...הם מתו

 ...יש פה משהו שממשיך... לא מסיימים גם אחרי המוותשאצל היהודים  כנראה... כנראה
שמסתובב בין מיליוני הרוגים שהוא היה בטוח שהם  תנסה להיכנס לתחושה של גוי

הם אמנם לא !!! לא... פתאום הוא רואה שמשהו שם ממשיךו... ממזמן את החיים סיימו
משהו שם ממשיך ... הם ממשיכים גם במוות!!!!! אבל גם במוות... הם מתים!!! חיים

   !!!ניתנו לקבורה: זה הפשט... גם אחרי המוות לחיות
יש פה משהו הרבה !! לא... אין הכוונה שעשו טובה והסכימו לקבור אותם ניתנו לקבורה

אפילו הרשעים הארורים האלו הבינו ... קבורה כאן השהתבקשהכוונה היא : יותר עמוק
מתחת לפני  משהו שמתבשלפה  גם הם קלטו שיש... פה משהו שמצריך קבורהשיש 

 וממילא צריך להטמין אותו.. .לעתיד טוב יותר... משהו שחותר הלאה יש פה ...השטח
  ...ויעמוד לגורלו לקץ הימין... שיום יבא והוא יקום... ולשמור עליו

יש פה איזה קריצת ... הרומאי הרשע הזה פתאום קלט שיש פה איזה משחק מחבואים
הוא פשוט ... הוא רק נראה מת... שהיהודי הזה ששוכב פה מת... עין בין אלוקים ליהודי

אז פתאום היהודי יצא ... ברגע שהרומאי ימות... ואז... ם הרומאי ימותמחכה בסבלנות שג
הסיבה שיהודי מת כמו !!! זה המבנה של תחיית המתים!!!! זה האמת... ובינינו.. מהמחבא

זה ... ואז היהודי יציץ ויפרח כעשב הארץ... גוי זה בשביל שכל הגוים יתרחקו מהזירה
יש פה !! ם הודו והבינו שמתבקש כאן קבורההרומאים בעצמ!!!! הפשט ניתנו לקבורה

  ...  משהו שמתבשל ביום שאחרי
!!! אבל לא סתם תחיית המתים הנס של הרוגי ביתר זה היה מעמד של: במילים אחרות

    !!!בתוך המוות--- ש תחיית המתים אלא
---  

שמנוגדים והפוכים מן ... י מחזות פלאייםלפניך שת: את הדברים לחדד אני רוצה טיפה
ולפניו עצמות , עומד לו יחזקאל הנביא בבקעת דורא :מחזה ראשון : הקצה לקצה

ולפתע רעש ... יחזקאל מתנבא שהם יקומו לתחיה... והנה.. מתיםכולם פה ... יבשות
.. אותם מתים נעמדו ואמרו שירה... וקרב עצם אל עצם ונעשה שם תחיית המתים... גדול

כעת נעבור למחזה ... עד כאן מחזה ראשון!!! מחזה של תחיית המתים לכל דבר: בקיצור
, תאר לעצמך ...המחזה שעליו אנחנו מדברים כעת :המחזה השני הוא בדיוק הפוך ...השני

מיליונים של הרוגים מושלכים  ...ולנגד עיניך שואה איומה.. כעת בעיר ביתר אתה מהלך
אבל לא .. ו מוטל לפניומת ...לבי לבי על חלליהם מעי מעי על חלליהם ...לארץ ואין קובר

   ...מעל פני האדמה שכל כולו בית קברות... אלא מיליונים... סתם
... ו ...שנה שלימה שהם שוכבים כאן שלימים כיום פטירתם ...כבר שנה תמימה שככה זהו

 ...הם נשארים ככה .מחיה אותם ולאמגיע  לאבמקרה הזה יחזקאל הנביא ... ולשם שינוי
איזה מחזה יותר  :ואני כעת עומד ושואל. אז הם ניתנו לקבורה... ראם כב.. מתים ואדרבה

   ?אלינומדבר 
  ? בבקעת דורא את המתים  ה י י ח ה האם המחזה שיחזקאל 

  ??? בביתר המתים  ת ר ו ב ק או המחזה של 
  ???מה יותר אמור להשפיע עלינו ביום יום?? מה יותר אמור לרגש אותנו

מתים המ ומדבר אלינו זה הרבה הרבה יותר מרגש !!!!הרוגי ביתר: התשובה היא
זה  ...המתים שהחיה יחזקאל :מסיבה פשוטה?? ואתה יודע למה ...שהחיה יחזקאל

, החיה את מי שיחזקאל ס"סו אבל ... בהחלט מחזה עוצמתי של תחיית המתים
 :תבין אותי !!!אז הוא מת, אבל מי שנשאר מת... ואשרי חלק... אז הנה הוא חי

זה שיחזקאל  !!!עדיין בבית הקברות ונכון לעכשיו היא ה נפטרה"י עאמא של
כי את אמא שלי .. מנחם אותי זה לא.. עוזר לי החיה מתים בבקעת דורא זה לא

    ...אמא שלי עדיין בבית הקברות... הוא לא הקים לתחיה
כאן  !!!!שמדבר אלי סיפור מוכר מהחיים כבר זה... הרוגי ביתרלעומת זאת ב

הם נשארו ... לא קמו לתחיה הם... לא !!!מתים עדייןהם ו... באנשים שמתומדובר 
והבית ... הם גם נקברו... ולא רק שהם מתו... מתים יחד עם כל מתי עמך ישראל

קברות שלהם משתלב היטב עם כל בתי הקברות ועם כל המצבות שיש בכל בתי 
שסוף אדם  ...והצפוי הסיפור המוכר הרוגי ביתר זה בהחלט..כן ...העלמין בישראל

... דווקא במקום של המוות והחדלון !!!דווקא שם!!!!! אבל... וגם הם מתו, למות
את החיים של  !!!!הוא לא מסיים ,גם כשהוא מת, שיהודי, שם התגלה לעין כל

אבל הוא  ...ם אחרי שהגרמני חשב שהיהודי סייםג!!! יהודי אי אפשר לסיים
בהרוגי ביתר התגלה שגם אחרי שעמדתי מול שם ... ניתנו לקבורה... ממשיך

... ועד אז ...משהו פה מתבשל... משהו שם ממשיך... ה"סתימת הגולל של אמי ע
 ...עד הקץ שבו יבא... לבנתיים צריך להטמין אותו... עד שזה יתגלה בקץ הימין

..." קבר ישראל"בהרוגי ביתר התגלה שהסיבה שאצל העם היהודי יש מושג של 
וצריך לתת לו ... משהו שם מתבשל ומתרקם מתחת לפני השטחזה בגלל ש

  ... להתבשל בשקט
כשאני עמדתי מול הקבר הפתוח של  !!!זה כבר מנחם אותי!!!! זה כבר מדבר אלי

אז ... שמיד כשחזרנו הבייתה ואכלנו סעודת הבראה??? מה ניחם אותי... ה"אמי ע
ל ברכת המזון פתאום בברכה הרביעית ש!!! בברכת המזון חיכתה לנו הפתעה

אמנם לא נוהגים ... לסעודת הבראה במיוחד ויש שם הוספה מיוחדת( !!!אמרנו הטוב והמיטיב

הם המשיכו ... שגם אחרי שהם מתו... ואז נזכרנו בהרוגי ביתר )היום לומר אותה
ועכשיו אנחנו אומרים הטוב והמטיב על זה שהם !! והם ניתנו לקבורה... הלאה

כאן ! זה בהחלט מנחם!!! שם הייתה הבראה!!! ושם הייתה נחמה ...ניתנו לקבורה
זו הכרזה והכרה במשהו פה  !קבורה זו הטמנהעיקר הרעיון של ש אתה קולט

ואילו הנפטרים גם ממשיכים איתנו ... אז אנחנו בחיי חיותנו!!!! שממשיך הלאה
  להמתין למשהו שהולך להתרחש לקץ הימין

---  
אמונה  של ור יומיומי שמלמד אותנו את העיקרברכת הטוב והמטיב היא תמר

אני מאמין באמונה שלימה שתהיה תחיית המתים בעת שיעלה רצון  !!!ג"הי
האמונה בתחיית המתים זה ש יש כאלו שחושבים: וכאן הטעות המוכרת ...לפניו

  ... אמונה ששייכת למתחם של הבית קברות
ומר שזה משהו שנוגע ליום מוכרח ל... ג עיקרים"אם זה אחת מי!!! אז זהו שלא

אין !!! האמונה בתחיית המתים מכריזה שאצל יהודי אין כזה דבר משהו מת...  יום
כל דבר שהוא עושה הוא לוקח איתו , יהודי!! סתם דברים מתים אצל העם היהודי

ואת המסר הזה אנחנו צריכים לשנן , הוא מתרגם אותו לתחיית המתים... לעתיד
בראש של : כי תבין?? ולמה!!!!! כשאנחנו אוכלים??? פרט מתיב!!! לעצמנו מידי יום

... קילו עגבניות 400, טון ככרות לחם 8אם בן אדם אכל במשך החיים שלו  ...גוי
מה ... והנה הוא מת... בשביל להחיות את הגוף שלו?? והכל בשביל מה הוא אכל

כל העגבניות  גם... יחד עם הגוף שמת... הכל מת... שכל מה שהוא אכל?? התברר
לא ... הכל מת יחד עם זה... גם כל הכוסות מים שהוא שתה... מתו יחד איתו

אז לא ... אדם הוציא מיליונים של שקלים לצורך רפואתו ובסוף הוא מת ???ככה
... גם הם מתו... גם המיליונים של שקלים שהוא הוציא על בריאותו... רק הוא מת

היות ויהודי אף פעם לא  ...וי בצורה אחרתשאצל העם היהודי הכל בנ!!! אז זהו
אלא הוא רק נטמן ומחכה שכל הגויים ... הוא לא מת... גם כשהוא מת... מסיים

כל כוס מים ... ממילא אצל יהודי שום דבר לא מת... יסתלקו ואז הוא יקום לתחיה
 שיתורגם מרומם ונצחי וכל כזית לחם שיהודי אוכל ומבריא את גופו זה מעשה

  ... ביום מן הימים לנצח נצחים ויומר
... בסוף ברכת המזון?? ומתי..." הטוב והמטיב"לכן מידי יום אנו מברכים את ברכת 

... שאלה על חידת הבריאה... ז מתעוררת שאלה פשוטה"כי אחרי ברהמ?? ולמה
ואז ... ואז אוכלים ושבעים... בהתחלה רעבים... הרי כולנו מכירים את התהליך

שוב  ...שוב אוכלים... ואז שוב רעבים... ציאת הפסולתל ימגיע השלב ש
: ע"אם ככה רבש... ובסופו של דבר יום אחד גם מתים בין הייתר... מתרוקנים

נכון שאני  ??מה פשר הגלגל החוזר הזה?? בשביל מה כל התהליך המיותר הזה
בשביל מה כל הגלגל  !!!אבל היא גופא... כעת שבע ולכן אני מברך ברכת המזון

מה פשר חידת ?? וממילא לא נצטרך לשבוע ...אל תעשה אותנו רעבים?? הזה
  ??? מה הצורך בכל התהליך החוזר הזה? הבריאה

  ,אתה יהודי, אתה לא גוי: יהודי יקר !!!!הטוב והמטיב??? ומה התשובה
הוא רעב בשביל ... בב סביב הזנב שלוהוא מסתו ...כשגוי חי את החיים שלו

והוא שבע בשביל לחזור להיות רעב וחוזר  ...בשביל לשבועהוא אוכל ... לאכול
יחד איתה מתה כל מתה ו הזו יום אחד ואחרי כל הסיפור הזה המכונה... חלילה

הוא ... כשיהודי אוכל... יהודי לא אוכל סתם ???אבל יהודי ...מזללת המזון הזו
לנו עסק יש  ... מקיים את הגוף הזה שיום אחד יקום לתחיה ויהפך להיות נצחי

ממשיכה איתנו היא ... לא מתחילה ונגמרת בברכת המזון כל כזית לחם!!! עם נצח
וגם היא תעבור תחנה של בית  ..גם היא תעבור תחנה של אשר יצר... לתחיית המתים

את המסר הזה  ..לתחיה והכל יתורגם לנצח נצחים אבל יום יבא והכל יקום... הקברות
.. .ז בברכת הטוב והמטיב"לאחר ברהמאנחנו משננים לעצמנו מידי יום 



1 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ׁשוֹ  ת ְלַקּדְ ּבָ ַ מֹור ֶאת יֹום ַהׁשּ  (ה,יא) ׁשָ
בדרום אפריקה מתגורר לו יהודי שומר תורה ומצוות שמבין בכלכלה, קוראים לו קיווי 

שפות כיצד לאמץ תכונות מעולם הנמרים  8-הוא הוציא ספר שתורגם ל. ברנהרד
כמובן שהוא הפך להיות מרצה מבוקש בכל הועידות . אותם בעולם הכלכליוליישם 

הכלכליות, ויום אחד מתקשר אליו סמנכ"ל מייקרוסופט להזמין אותו לנאום הפתיחה 
 ! מליון דולר 80-של הכנס הכלכלי השנתי של החברה שהוצאותיו נאמדים בכ

ילה כי ההרצאה שלו הוא שמח מאוד ונענה להזמנה, אך כשהוא פתח את היומן הוא ג
הוא אמר לסמנכ"ל: "אני מאוד מצטער אבל אני לא אוכל להגיע, אני . נופלת ביום שבת
תקבל תוספת, , המנהל לא התבלבל ואמר לו: "הבנתי מה שאתה אומר". לא עובד בשבת

 "... במקום מליון דולר, מליון וחצי
 

 "..ול לעבוד בשבתאמר לו קיווי: "אני לא רוצה תוספת, אני יהודי ואני לא יכ
 ". ", אמר, "אני חוזר אליך עוד חצי שעה..טוב, הבנתי.

אני שולח לך צ'ק פתוח, , המנהל התקשר לאחר חצי שעה ואמר: "קיווי, יש אישור
 "...תחתום כמה שאתה רוצה

 !". אמר לו קיווי: "לא הבנת אותי, אני בשבת לא עובד
 

המרצה המבוקש, כי אי אפשר לפתוח לא היתה למייקרוסופט ברירה, הם מאוד רצו את 
ליונים, ולדחות את יוהם נאלצו להוציא עוד עשרות מ, ועידה כלכלית רצינית בלעדיו

 . את המוזמנים ואת האולם ליום ראשון, הכנס
 

אתה חייב לשמוע מה שקרה, : שבוע לאחר הכנס, מתקשר הסמנכ"ל לקיווי ואומר לו
ודיברנו על הכנס שהיה, וכמה שנהנו אתמול טסתי עם ביל גייטס במטוסו הפרטי 

ואז פנה אלי ביל ואמר לי: "אני חושב שזה טירוף שדחינו כזה כנס  ... מההרצאה שלך
לא יכולת לשמן את המערכת . בכיר בעלות אדירה, בשביל שיחה של יהודי אחד

 ?". טיפה
 

אמר לי ביל גייטס: "אני יכול "..  אמרתי לו: "אני הצעתי לו צ'ק פתוח, הוא לא הסכים
אני קונה. אבל  –אני קונה. בא לי יאכטה  –אם בא לי גורד שחקים  !לקנות בכסף שלי הכל

 ".אני לא יכול לקנות שבת אחת של יהודי
 



  2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ךָ  ד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ִאּמֶ ּבֵ  (ה,טו) ּכַ

ותלמידיו בלמוד, והנה הגיע ענין קשה מאד.  ה"יהודי הקדוש" מפשיסחאשקועים היו 
התעמק הצדיק בלימודו, וכלל לא חש בנעשה סביבו. כל אותה עת ישבו סביבו 

התלמידים והמתינו עד אשר ימשיך רבם בשיעורו. ואולם, עיונו של הצדיק באותה 
רעב. אמר אפוא לפתע חש אחד התלמידים הממתינים ב. זמן רב סוגיה חמורה ארך

לנפשו: 'בוודאי יוסיף הרבי להגות בסוגיה עוד זמן רב. בינתיים אמהר לבית אמי 
עתה, מציק לי הרעב ומונע ממני . ואטעם דבר מה על מנת להשקיט את רעבוני

?' להתעמק בלמוד. ואם לא אוכל כעת כיצד אצליח להתרכז בלמוד מאוחר יותר
ופנה לשוב אל בית המדרש. עודנו על סף במחשבה זו מיהר אל ביתו, אכל דבר מה 

התוכל לעלות אל עליית הגג להוריד חבילת  ,הבית, וקולה של אמו השיגו: "אנא, בני
 !".שחת? הן יודע אתה, בני, שאינני מסוגלת לטפס לגג, וכה זקוקה אני לשחת

 
 אבל, אמא", השיב הבן, "עלי לחזור מיד אל בית המדרש. הן הרבי יסיים עד מהרה את"

מוטב, בני", הבינה האם !". עיונו בסוגיה ויתחיל להסביר את הדברים באזני התלמידים
סלח לי על שבקשתיך לטפס אל עלית הגג. אך מה . והפטירה אנחה, "שתשוב ללימודך

לא קל להיות , "ואני זקוקה לעתים קרובות לעזרתך. כן..." דמעה נגרה מעיניה, לעשות
 "...אשה אלמנה

 
ו מלוות אותו יצא הבן מהבית ופסע לעבר בית המדרש. תחילה צעד כשהמילים של אמ

במהירות, חושש היה שמא יפסיד שמץ מדברי רבו. אך הנה נעשו צעדיו מתונים 
קמעה, ולפתע עצר על מקומו בבהלה. "לשם מה אני לומד?" שאל את עצמו שאלה 

ת עוד ועוד? האם כדי ללמד ולדע? נוקבת. "לאיזו מטרה אני כה ממהר אל בית המדרש
וכי מה אשיג אם אוסיף לעצמי ידיעות והרי כל מטרתו של הלמוד היא על מנת לקיים 

 !את הדברים
 
אמנם למדתי הלכות כיבוד . והנה, עתה", הכהו לבו, "לא מילאתי את בקשתה של אמי"

הורים, וההלכות שגורות על פי. אך כאשר הגיע הרגע לקיימן מה עשיתי? עזבתי את 
 ?",אתי את משאלתה. האם לשם כך למדתי את ההלכותאמי ולא מיל

עלי למהר הביתה ולעשות  ,לא! כל מטרת הלמוד היתה על מנת לקיים את הדברים. ולכן
ית יוחיש סב הנער על עקבותיו ושב לבית אמו. הוא טיפס אל על!" את שבקשה אמי

 .הגג, חיטט בין החפצים עד אשר מצא את חבילת השחת המבוקשת
 הגיש את החבילה לאמו בעיניים מושפלות מבושה.  ,הנה, אמא, השחת שבקשת""

 "."אנא, מחלי לי על שלא מילאתי את בקשתך מיד
 

ועתה, רוץ ללימודיך, . על פניה של האם הסתמן חיוך של קורת רוח. "רוב תודות, בני
בית  כשלבו קל עליו מיהר הנער אל!" מקווה אני שלא הפסדת ולו גם מעט מדברי רבך

המדרש. "אנא ה'" רחשו שפתיו, "אינני רוצה להפסיד את דברי הרבי, עשה שלא 
בידיים רוטטות פתח את דלתו של בית המדרש. בחלל החדר עמדה דומה. !". אאחר

ה"יהודי הקדוש" שקוע היה עדיין בעיונו. והנה, אך נפתחה הדלת, הרים הצדיק ראשו 
קם ממקומו ופנה אל התלמיד הניצב על מן הספר וחיוך האיר את פניו הקדוש. הוא 

 ?" האם ידוע לך מי מלווה אותך כעת. "הסף
 

זולת הנער  הנער היתום השפיל פניו במבוכה. חבריו התבוננו חליפות ברבם ובחברם אך
אמור נא", שב ה"יהודי הקדוש" לשאול, "איזו מצוה חשובה . "שבפתח לא ראו מאומה

 .והנער עדיין שותק במבוכה?" מלווה כה נכבדקיימת זה עתה, שבזכותה בא עמך 
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מלווה אותך. ובהיכנסו,  כשנכנסת הנה", המשיך ה"יהודי הקדוש", "ראיתי כי האמורא אביי"

האיר את עיני וישב את הקושיה החמורה שהתלבטתי בה שעה ארוכה. אמור לי אפוא, על 
 ?מה ולמה זכית למלווה גדול שכזה

 
או אז פצה הנער את פיו ובקול לחש סח את אשר עבר עליו בשעה האחרונה. "הבנתי 

 ". שטעיתי", סיים, "ולכן שבתי הביתה ומילאתי את רצון אמי
 אכן", פנה הצדיק אל תלמידיו, "ברור כשמש על שום מה זכה חברכם לליוויו של אביי. "

ר אֲ : "(הושע יד,ד) ליםיאביי יתום היה מאביו ומאמו. ושמו הנו ראשי תיבות של המ ָך בְּ ׁשֶ
, בימיו לקיים את המצווה החשובה, מצות כבוד אב ואם לא זכה. האמורא אביי "תֹוםיָ ֻרַחם יְ 

ז פטירתו נוהג הוא ללוות את המקימים את המצווה הזו, שכן עז רצונו להצטרף ולפיכך מא
 . (מעשיהם של צדיקים)אל אלו הזוכים לקיים את המצווה החשובה, מצוות כבוד אב ואם" 

 
ָך  ר ִצּוְ ֲאׁשֶ ָך ּכַ ד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ִאּמֶ ּבֵ   (ה,טו) ֱאלֶֹהיךָ  ה'ּכַ

ַעלֵחֶלק ידוע שהאדם הוא " " (איוב לא,ב). לכן כאשר אנו פוגעים במישהו, לא רק שזה ֱאלֹוּהַ ִמּמָ
 עוון של 'בין אדם לחברו', אלא גם עוון של בין אדם למקום' (לקב"ה).

 
יעקב אבינו נענש על ביטול כיבוד אב ואם שביטל כ"ב שנה, בכך אמרו חז"ל (מגילה טז): 

ם ולא זכה שיתקיים בו כיבוד אב במשך שגם יוסף מידה כנגד מידה נלקח ממנו לכ"ב שני
  כל הזמן הזה.

 
בספרו 'כסא דוד' הרי אב שמוחל לבנו כבודו מחול, ויצחק אבינו מן שואל הגאון חיד"א זצ"ל, 

 הסתם שמחל ליעקב על מה שלא שמשו כ"ב שנים, ואם כבודו מחול למה נענש יעקב?
 

  (בספר חסידים תקעד)"ל רבי יהודה החסיד ז על פי מה שכתבותירץ הגאון חיד"א: 
 שגם אם אב מחל על כבודו וכבודו מחול, מכל מקום נענש בידי שמים. וכל כך למה?

משום שכאשר חטא לאביו, חטא בזה גם לה' שציווה לכבד את אביו, וממילא על החלק 
 הזה שבינו לבין השם יתברך אינו יכול למחול. 

 
ד ֶאת ָאִביָך ְואֶ "  זהו שהדגיש הכתוב: ּבֵ ךָ ּכַ ָך  ת ִאּמֶ ר ִצּוְ ֲאׁשֶ כלומר עליך לכבד את ". ֱאלֶֹהיךָ  ה'ּכַ

 אביך כמו שציויתי ואין מועיל בזה מחילת האב. 
 
 

שפעם הבחינו ידידיו של הצדיק שישב עמם , צ"לעל רבי רפאל ברוך טולידנו ז מסופר
סעודת בסעודת מצוה, שהוא אינו טועם מאומה, שאלוהו: מדוע אינך אוכל, הלא זוהי 

 מצוה?".
 

 לאחר שהפצירו בו לגלות להם סיבת התענית, "שרוי אני היום בתענית!", השיב להם רבי ברוך: 
סיפר להם את העובדה שאירעה עמו: "אתמול שהיתי עם אבא בבית הדין. והנה לפתע אחד 

 מבעלי הדין שאבי פסק לחובתו, החל מתווכח עמו בחרי אף כדי להוכיח את צדקתו. 
 בלהט הוויכוח השתמש הלה במילים בוטות ופגע בכבודו של אבא. 

 
הוכחתי את הלה על פיו, ואולם אבי "לא יכולתי לחשות ולראות את בביזיונו של אבא, ולכן 

לא הסכים עם תוכחתי והצטער מאוד על שהעלבתי אותו. לאחר שעזבתי את בית הדין, 
    (ביקוד החמה)גזרתי על עצמי תענית, כדי לכפר על הצער הרב שגרמתי לאבא". 
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 הרצאות, דרשות. מה שתרצו, רק תבואו, אין דמי הרשמה, איך זה יכול להיות?                  
 למה אין שיעורי חינם באנגלית? למה אין לימודי חינם בפיזיקה? למה?                                               

ידיד נעורים של המלך הגיע לבקר בעיר הבירה, הם בילו שעות רבות ביחד בזיכרונות נעורים ובסיפורי חיים, וכשהגיע הזמן 
 להיפרד נפל המלך על צווארו של ידידו, 'אתגעגע אליך', אמר המלך 

עדינים ועליה סמל הממלכה.  והושיט אותה לידידו. הייתה זו חרב עשויה זהב טהור, מפוסלת בעיטורים א ואז הוא
'שלך היא!', אתה ראוי לה!'בדרכו חזרה עצרו  - הידיד בבהלה אל מול המתנה היקרה'לא אוכל לקבל זאת, אדוני המלך', אמר 

וביקשו לבדוק את חפציו, לראות אם יש משהו שצריך לשלם עליו מס. הם שלפו את חרבו של המלך מתוך  ו אותו 
 נעתקה מול האור שהפיצה חרב הזהב. מאחור עמד איש שהיה לו תחביב, הוא היה אוסף כלי נשק.   התרמיל ונשימתם 

 

רגליו תופפו בעצבנות, הוא פחד מסכום המכס שיוטל עליו. עכשיו כשחרב הזהב הפיצה את אורה, עמד האיש דרוך, הוא רצה 
ם הוא להיערך למס שלו שבודאי יהיה נמוך יותר, בכל לראות מה סכום המס שיטילו הפקידים על האיש שלפניו, ולפי זה ידע ג

זאת אין זו חרב מזהב. הפקידים התבוננו בהערצה בחרב הנוצצת, הם הפכו אותה מכל צדדיה ואז הבחינו בסמל הממלכה החרות 
 על ידית החרב  הושיטו את החרב חזרה לאיש ושילחו אותו לדרכו בלי לגבות פרוטה. האיש מאחור היה מאושר. 

 

. 'למה? במו עיני ראיתי ששחררתם את האיש שלפניי בלי לו לכן הוא היה מופתע כשהפקיד הטיל על החרב שלו ו
'תבין', הסביר לו הפקיד, 'לחרב שלך יש ערך נקוב.. ואתה משלם את  -לשלם אפילו פרוטה, והייתה לו חרב מזהב, אני ראיתי!' 

 . של המלך, הוא קיבל במתנה את חרבו האישית של המלך.  המס הראוי לה. אבל האיש שלפניך החזיק בחרבו
 את חרבו של המלך בכסף? כל ערך שנקבע לה יפחית מערכה האמיתי'

 

 ,איך אפשר להעריך את התורה בכסף, כמה נשלם עבור לימוד דבריו של הבורא שנתן לנו את תורתו 
 (העורך) ווה הרבה יותר ממה שכסף יכול להעניק.רק נמעט מערכה האמיתי. היא ש

 זצ"ל נולד לאביו הגאון הצדיק רבי בנימין זאב ביר
 ישעיההגאון הצדיק רבי "ל, אשר היה בנו שלזצ נחמיה

שבחכמי  וזצ"ל. גאונים וצדיקים אלו נמנו  חשין
 התורה והיראה בירושלים התיקה, ושמם היה נישא בהערצה. 

 

סיפר הרב ר. פ. הי"ו ששמע מפי קדשו של רבנו באחד 
משיעוריו, אשר סיפר על אימו הצדקת ע"ה, וכה אמר, "האם 

שהיתה קונה נעל היתה  יודעים אתם מי היתה אימי. בשעה
כמה פעמים ורק לאחר מכן נועלת אותה, מגודל  

 הצניעות ויראת ה' שהיתה בה. 
בנימין זאב, ומשם שאב מלא  בבית גדול וקדוש זה גדל רבי

 ויראת שמיים. ם חופניים 

מת"ח חשוב שפעם בא לקבל ברכה מרבנו  שמעתי
 כנס אל הרב. יזצ"ל, וקהל רב חיכה לה בבא סאליה

 

בין הממתינים היה אב עם בנו, בערך בגיל עשר. והיה 
בצורה מוגזמת ולא נח לרגע אחד והאב  דהילד 

. ת סיפר שכך הוא כל הזמן ואין אפשרות 
לח הרב את שמשו כדי שיקרא לאב עם והנה פתאום, ש

 הילד, למרות שעדיין לא הגיע תורו. 
 

כנסו אל הרב, הצדיק ברך את הילד וכשיצאו, היה יהם נ
כאילו היה בריה חדשה והפסיק להשתולל  ד הילד 

 לתדהמת אביו וכולם.

כל אחד לדעת כי בנינו הרוחני  חייב
נבנה ע"י העמל הנפשי הפנימי עם עצמו 

וחנית ובתוך עצמו. כל מציאתו ועליתו הר
. כרגיל א של האדם היא 

חי האדם חיים שטחיים וכולו תפוס ומלא 
במה שבחוץ לו ואפילו קיום תורה ומצוות 

 נעשים בצורה חיצונית. 
, ועליה ףפעולת גוף 

התעמקות בתוך עצמו,  –רוחנית פירושה 
להשוות לחייו ופעולותיו אופי פנימי, 

ם חדשים הגנוזים להביא לידי גילוי חיי
 בעמקי פנימיות 

תשנ"ז לפנות בוקר  בז' בניסן
זצ"ל יוסף זליכאכאשר מסר הרב 

שיעור בתורת הנסתר, בעת שקם להביא 
ל מיד לבית ספר נפל והתמוטט והובה

חולים. שם התגלה שלקה בשטף דם 
כלל סיכוי  םבמוחו. הרופאים 

 ואמרו שאם יחיה יהיה צמח גמור. 
 

הרבנית צעקה על הרופא ואמרה לו: 
ולא לקבוע מי  ך תפקידך 

יחיה ומי ימות, ובזכות התפילות של 
כלל ישראל חזר לחיים אמנם משותק 

אבל חזר  חלקית  בחצי גופו הימני,
מבוקר עד  ה להכרה והיה 

 .תולילה כפי יכול

 נתן צבי ביעמד ר פעם
לפני התיבה להתפלל זצ"ל 

תפילת מנחה ובאמרו את 
 שהקדיש 

ולהוציא מילים מקוטעות, 
 כאילו אינו בקי בקריאה זו. 

 

הדבר עורר תימהון. כשחקרו 
בדבר נודע שבבית כנסת זה 
מתפלל לפני התיבה אחד 

, והוא מבעלי הבתים שהוא אבל
מן  

ר בכל הסידור עד שהוא מעור
 פעם צחוק ולעג. 

נתן צבי לפני  ביוהנה ירד ר
התיבה וגמגם בתפילתו בכוונה, 
כדי להראות שכאילו גם הוא 

אינו יודע לקרוא כהלכה ועלול 
על בושתו  ,לטעות, 

 של אותו בעל בית.

 מליובאוויטש מהר"ש הרבי
אמר פעם אחת בתוך מאמר זצ"ל 

 חסידות: "מי שמחיה יהודי 
בגשמיות ומאכילו, בא על שכרו 

 בגשמיות וברוחניות".

   קרובשמור את חבריך 
 יותר קרוב עודואת אויבך 

אנו  ,הן ההיפך הגמור מהכבוד הערות
אב ואם וכיבוד רבו. האם  לומדים מהלכות כיבוד

לאמו? להעיר  מותר לאדם להעיר לאביו? להעיר
נוראה.  י לרבו? בודאי שלא, זוהי 

הבן את אביו  לכן מובא בהלכה שאף אם רואה
 עובר על התורה, לא יעיר לו על כך. 

 

טעותו,  הצורה היחידה שמותר לו להעמידו על
כך ולומר לו: אבא, כך ו א היא לבוא 

 -ואם לאו  למדתי בתורה, ואם יבין אביו מה טוב
ממילא אנו נלמד את זה לעניין האישה, שזהו  .לאו

 .יעיר לה בשום פנים כבודה שבעלה לא

 -של האדם בלימוד התורההתחזקות 
 ומגינה. מצילה

זצ"ל  מנדל מקוצק-מנחםלרבי  סיפרו
על יהודי שמת ברעב. שאל הרבי, וכי לא היה מי 

 , שייתן לו צדקה ויאכילהו? אמרו לו, 
כן, -ם: אםהתבייש האיש לבקש עזרה. אמר לה

 לא מרעב מת האיש, אלא מגאווה. 

לברכת   ן  ו ל הצלחתתהע    "תורה ויראת שמים"    בן שמחה הי״ו    בן מרגלית הי״ו                       ו
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  הפטרה
 " נחמו נחמו"



 

 

ר  ֵעת ַהִהוא ֵלאמֹֽ ן ֶאל ה' ּבָ ֶאְתַחּנַ  (דברים ג, כג).ָוֽ
תיו לא שאדם מתפלל ומתפלל מעומק הלב, אך רואה שכביכול תפילו 

י ׁשֵֹמַע (ישעיה א, טו), אך אסור לאדם להתייאש  ה ֵאיֶנּנִ י ַתְרּבּו ְתִפּלָ ם ּכִ נענות, ּגַ
ולדאוג, כיון שכל תפילה נשמעת, ובעת וזמן המדויק שנקבע משמים שיקבל 

 האדם את בקשותיו, הרי שיקבלם בשמחה ובטוב לבב.
ן ֶאל ה'   ֶאְתַחּנַ ֵעת ַהִהואהאדם מתפל –שרמזה התורה, ָוֽ  –ל לה', אך רק ּבָ

בעת וזמן שנקצב משמים תקובל תפילתו, ואו אז ירגיש האדם הרגשה נפלאה של 
ר שהוא  גבהות והתרוממות שתפילתו לא שבה ריקם, וזהו נרמז במילה ֵלאמֹֽ

 מלשון אמיר, שהוא לשון גבהות ורוממות.
ם (ברכות י חרב חדה מונחת על צוארו של אדם אל ימנע עצמו מן הרחמי 

ע"א), כיון שאין תפילה החוזרת ריקם (ברכות לב ע"ב), וגם אם אדם לא נענה 
בתפילתו יחזור ויתפלל עוד פעם ועוד פעם עד שיגיע העת וזמן שתקובל תפילתו, 

ה ֶאל ה' (תהילים כז, יד). ָך ְוַקּוֵ ה ֶאל ה' ֲחַזק ְוַיֲאֵמץ ִלּבֶ  ַקּוֵ
 

עֵ  א ה ְוׂשָ ְסּגָ  (דברים ג, כז)יֶניָך... ֲעֵלה רֹאׁש ַהּפִ
ביקש מהקב"ה לפחות רק לראות את ארץ ישראל, ולצאת ממנה  

בחזרה, אך הקב"ה לא הסכים לזאת, אלא ציווהו לעלות לראש הפסגה ומשם 
לראות את כל ארץ ישראל, כיון שידע הקב"ה שלאחר שיכנס משה רבינו לארץ 

ם מבקשים הכל בבת אחת, אלא יבקש להישאר בה, דכך דרכם של הצדיקים שאינ
 מעט מעט.

עשה הקב"ה למען עם ישראל, דלעתיד לבוא יקומו כל מתי מדבר  
תּו (במדבר יד,  ם ָיֻמֽ ּמּו ְוׁשָ ר ַהּזֶה ִיּתַ ְדּבָ ּמִ ויכנסו לארץ ישראל, ועל אף שנאמר ּבַ
לה), מכל מקום כיון שיתיר הקב"ה למשה רבינו את הנדר שנדר שלא להכניסו 

רץ הרי שיתיר גם את הנדר שלא יכנסו מתי המדבר לארץ, דנדר שהותר לא
 מקצתו הותר כולו (נדרים כו ע"ב ובשו"ע יו"ד סימן רכ"ט ס"א.דברים רבה ב, ט).

 בקרוב בקרוב ונראה שלם בלבב יתברך' האת לעבוד לראות שנזכה 
 .אמן, השלימה ישראל בישועת

 כל בית ישראלל שבת שלום ומבורך            

 טיפשאמריקאי אנגלי ו
נידונים למוות מול כיתת 

לקחת אותם  יורים. כשבאים
אומר האמריקאי: תעשו מה 
 שאני עושה ותנצלו. מעמידים

את האמריקאי מול כיתת 
היורים. פתאום הוא צועק 

יש מהומה  שיטפון! שיטפון!
 ובינתיים הוא בורח. 

מעמידים את האנגלי ופתאום 
רעידת אדמה! יש  הוא צועק

מהומה ובינתיים הוא בורח. 
ופתאום טיפש מעמידים את ה

 

 בהם אדם יכול להימצא." כעס סוגים של מצבי 3אדם, "יש  לפסיכולוגיה מסביר איך לעצבן בן מרצה
בחור עונה לטלפון והמרצה שואל אותו, "חיים  לצורך הדגמה הוא מרים שפופרת ומחייג למספר כלשהו.

המרצה מסביר, "מצב ראשון, הבחור כועס, אבל עדיין שולט  "זאת טעות", עונה הבחור בכעס ומנתק. בבית?"
הבחור מעבר לקו מתחיל  שוב לאותו מספר, ושוב שואל את הבחור, "חיים בבית?" המרצה מחייג על עצמו."

"המרצה מסביר לסטודנטים, "זה מצב  להתעצבן ואומר, "מה קרה, לך אין פה אדם בשם חיים, עזוב אותי כבר.
ר הבחו המרצה שוב מחייג לאותו המספר, ושואל, "חיים בבית?" עצבנות שני. הבחור מתחיל לצאת מדעתו."

מרצה מסביר לתלמידיו, "עכשיו ראינו איך האדם לא שולט  מעבר לקו מתעצבן, מתחיל לצעוק,  ובסוף מנתק.
  על מעשיו ודיבורו. הוא נורא עצבני ולכן הוא איבד קשר עם המציאות."

הסטודנט מתקשר לאותו  ."נשמעהמרצה המופתע אומר, "בבקשה  פתאום סטודנט אחד אומר, "יש עוד מצב."
  ", "כשעונים לו הוא אומר ,המספר

 ה, ראש השנה גראבוב, פולין
ראש השנה ממשמש ובא ואין אנו יודעים 

הרב  . המלחמה משתוללת.
רגן עבור הפליטים סעודת חג ברוב עם. יא

אחד מבני המקום, מחסידי גור, סידר 
 בדירתו הגדולה "שטיבל" גוראי מאולתר.

 
לפני התיבה עברו בעלי תפילה מקרב 

רננה, כמו ימעו בהפליטים והתפילות נש
 בימים הטובים שלא היו רחוקים כל כך.
אפילו "קידוש" כיד המלך הוגש אחרי 

 יין ועוגות,  -התפילה
ת.משאת ידו של בעל הבית.

 מה מתרחש בעולם...

אווווותתתתווותתתותתתותתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתותתתתתתתתותתתתותתתתתתתותתתתתתותווווווווווווווווו

אל המלך, מוזמן להציע  ואחד הגיע למחנה צבא וצוה להכריז: מי שיש לו  מלך
קמה תסיסה בין החיילים וכל מי שרצה לבקש משהו מן המלך ערך את המילים על את בקשתו. 

לשונו כדי להביען. בין החיילים המבקשים הגיע אף חיל ובפיו בקשה מוזרה: "אנא, יותן לי לחמי 
 מדי יום ביומו כדי שיהיה לי כח להיות חיל טוב!"

ואת מזונך בלאו הכי,  ה בתור חיל אתה  –צחקו השומעים  –"שוטה שכמותך 
הקיסר הכריז כי יעתר לבקשות לא שגרתיות!". משל זה סיפר החפץ חיים ואמר: "כלום איננו 

 דומים לאותו חיל? בכל תפילותינו אנו שמים דגש עיקרי על פרנסה. 
 .שוכחים כי אבינו רוענו יפרנסנו בלאו הכי, כל אב דואג למזונות ילדיו.  ואנ

 יות שבמהרה יתגלה כבוד מלכות שמים בעולם כולו!צריך לה

יתה בפיהו אם כך היתהה תורת אמת
זצ"ל  שלמה קרליץ בימידתו של ר

במילי דעלמא, כשכל תיבה מדודה בפלס 
האמת, על אחת כמה וכמה בעסק התורה. 

לימודו היה מזוכך, בלא תערובת כלשהי של 
א הניח מקום להעלות סיגים. שכלו הישר, ל

את קו  ,סברות מדומות, 
האמת. וכשם שלא רימה את עצמו בלימודו, 

 

משמוע מפי זולתו  ך כך 
סברא מעוקמות במעט, שכן כולו היה 

"אמת", ומה גם כאשר הה עוסק ב"תורת 
לפיכך,  אמת", אשר נתן לנו אלוקים אמת.

למידי חכמים מבקשים לשוחח כאשר היו ת
עמו בדברי תורה, היו נאחזים פחד, שכן 
דברים שאינם ברורים וישרים וסברות 

, לשאינן יכולות לעלות  על 
 לא היה ניתן לומר בפניו, כלל וכלל.

ימיה של החסידות העלילו על החסידים  בשחר
ורבותיהם שכביכול אינם עוסקים בלימוד התורה. בקהילה 
אחת נתגלע ויכוח על אופייה של החסידות, והוחלט לשגר 

, זצ"ל המגיד ממזריטשחכמים אל -משלחת תלמידי
בה, ואז ייווכחו אם אכן כדי לבקשו לבאר סוגיה שהתקשו 

 החסידים יודעים ללמוד תורה.
 

כשהגיעו אל המגיד, הפנה אותם אל תלמידו, רבי זושא 
מאניפולי. רבי זושא ביאר להם את הסוגיה, עד שהכול 
נשארו משתוממים. כשעלו אל מרכבתם לשוב לעירם, 

 . יהתברר להם כי 
 יהם על הביאור.חזרו אל רבי זושא וביקשוהו לחזור לפנ

אמר להם: "לו הייתה כוונתכם לשם שמים, בוודאי לא 
 הייתם שוכחים את הביאור; 

 

ולבחון אותנו,   ר אבל מאחר 
 שכחתם, ושום תועלת לא תצמח מזה 

שאומר אותו שוב לפניכם".

 לוי יצחק בנדר רבי
יר ניחן בכוח זיכרון נדזצ"ל 

פנומנלי, העומדים בקרבתו 
נדהמו כיצד הוא שולף מזכרונו 

מלפני  
עשרות שנים, בדיוק נמרץ ללא 

 התאמצות יתרה. 
 

 ה כוח זיכרון כביר זה 
לתורה ועבודת ה',  

בלימוד, בהעברת שיחות 
צדיקים ועובדות בדייקנות 

ובאחריות, בתפילתו כשליח 
 ציבור במוספים של ימים

הנוראים בעל פה! בשנים 
האחרונות, בזקנה מופלגת 

 , בהיותו סגינהור, 
זו צוינה בהתפעלות  

 ע"י כל מכריו.

 כל אחד מקבל יותר מן הצריך לו 
 מחלקו  כדי להפריש

 לכהנים וללויים.

כל תלמיד באשר זצ"ל   מאיר חדש בי המשגיח ר אהב
הוא, על כל חולשותיו ומגבלותיו. היה רואה ללבו, עוקב אחר 

, לעבודה בהתלבטויותיו, שם לב 
 שהוא משקיע, ויחד עמו היה שמח בכל הצלחה. 

הכישרונות לא היו גורם לאהבה אשר רחש לתלמיד. הוא חיפש 
את הנפש והמאמץ, ואילו את הכישרונות ראה כגורם מחייב 

 ומדרבן, גורם שאמור להגביר את רמת השאיפות. 
 

 הרב דן סגל, בהספידו את המשגיח סיפר: "בשמחת תורה הייתי
הכל הפקר, פתוח לכולם,  -נכנס ומתפלא כל פעם מחדש

תלמידים וזרים ללא הבדל. גדולתו של ר' מאיר היתה בכך 
א שהוא הרחיב את ה"אני" שלו עד כדי כך, שהוא 

: תלמידים, הידידים וכל יהודי באשר הוא. כולם היו 
כך חלק מעצמו, מה"אני" שלו, ע"כ הם לא הפריעו לו. משום 

היה יכול לשבת מול הכניסה, כאשר כולם נכנסים ויוצאים אל 
כך היה יכול  ר מבלי שהדבר  -מול פניו

 ולהישאר בעולם שלו. -לחיות בתוך הקלחת

  שאלו את  מחשבה ונתינה
זצ"ל על המן, שכל אחד  פץ חייםמרן הח

ה לו. כגון אם שרצה לטעום טעם היה חושב ונהי
 רוצה טעם גלידה היה מרגיש זאת. מה היה קורה

  
כשלא חושבים אין לזה  –על כלום? ענה הח"ח 

 שום טעם!
 

 מוסר יש ללמוד כל יום.
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