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

 שאסור ברכות במסכת דאיתא מה פי על לפרש יש. רם בקול י:"רש פירש
 עונה ה"שאין הקב שסובר אמנה מקטני שנראה לפי בתפלתו, קולו להגביה

 אומר אדם אם זה לפי והנה. ושלום חס ומחשבות לבבות ובוחן לחש
 ויודע לבבות בוחן ה"שהקב העולם לכל מזה שנודע דבר בתפלתו

 . רם בקול להתפלל רשאי אזי מחשבות,

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

 רתואמ וענית י"רש שפירש הוא וזה. רם בקול לומר רשאי גוונא בכהאי
 אבי אובד ארמי אמר לזה בתפלתו קולו להגביה אסור הלא וקשה רם בקול

 (חנוכת התורה) קולו. את להגביה מותר הכי משום

 (כו, יג) שכחתי ולא ממצותיך עברתי לא

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

מופרזות, וענה להם שכנראה אינם זהירים בהפרשת תרומות ומעשרות, 
 ואכן תיקנו את דרכם ונפסק המכה.

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

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

 (מפרשים) 

 (כו, טו) השקיפה ממעון קדשיך

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

  גשמיכם? ונתתי של הברכה דוקא י"רש הביא מדוע

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

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

 

 הגרשוני) (ילקוט 

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

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

  מקום? של רצונו עוסקת בעושין כל הפרשה שהרי

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

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

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

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

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

 ולא ענייניך, בכל למעלה רק והיית שהבטיח וזה יקופח, לא עצמה המצוה
ולכן ממשיך הכתוב ואומר שאם  ז,"עוה בענייני אפילוכלל למטה תהיה

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

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

 ז"עוה טוב לכל ההוא השכר המעט ויספיק העתיד על יותר שכרו נתרבה
        שלחנות.' לב ויזכה

 (עפ"י ערבי נחל)

  )כח, ג( ברוך אתה בעיר וברוך אתה בשדה

  )בבא מציעא קז ע"א(שיהא בית הכסא סמוך לשולחנך  -ך אתה בעיר ברו

רבי שלום שבדרון זצ"ל מספר, שפעם ישב חסיד סלונים בתוך חבורת 
משכילים. הם דברו על הצורך החיוני ללמוד לימודי חול באוניברסיטה, 
והביאו ראיה לדבריהם, שהרי אפילו הרמב"ם היה בקי גם בחכמות 

 חיצוניות. 

 ך ואמר: אמשול לכם משל למה הדבר דומה: ישמע את הדברים, חיהחסיד 

ההצלחה לא האירה לו פנים.  -היה פעם יהודי עני ואביון, בכל אשר פנה 
עז היה רצונו להתפרנס בכבוד, אך מה יעשה ומשמים גזרו אחרת. באין 
בידו תעסוקה אחרת להעסיק את עצמו, הלך לבית הכנסת והצטרך 

 מסר על ידי רב המקום. לשיעור דף היומי הנ

: "תנו רבנן: )כה ע"ב(אחרי כמה ימים, הגיעו לדברי הגמרא במסכת שבת 
איזה עשיר?" נו, איך נעשים עשירים? התעורר מיודעינו, ואז הוא שומע 
את הרב מקריא מתוך הגמרא: "... רבי יוסי אומר: כל שיש לו בית הכסא 

 סמוך לשולחנו". 

הנה, יש תקוה! הלא גם לו יש את היכולת  -בשמעו דברים אלו שמח בלבו 
 להתקין בית הכסא סמוך לשולחנו... 

רץ הביתה ואמר לאשתו: "קחי את הילדים לגן ותחזרו מחר"... הביא 
פועלים, אשר חפרו חור בתוך הבית באמצע הסלון, כיסה אותו במכסה 

 והנה שירותים בתוך הבית!  -דק 

חדשים ושואלת אותו: "מה זרת לבית, רואה את השירותים הואשתו ח
 זה?" 

לים ואמר לה בעלה: "את יכולה ללכת ללוות כספים, תוך שבוע אנחנו ע
 על דרך המלך, עשרינו מובטח!" 

תוך יומיים אשתו והילדים ברחו מהבית... אחרי שלושה ארבעה ימים כל 
השכנים עזבו. אבל הוא החזיק מעמד כי הבין שבשביל כסף צריך להקריב 

 גם הוא עזב.  -כשהמצב החמיר עוד יותר ונעשה בלתי נסבל הרבה, אבל 

ואז הוא פנה לרב בתלונה: "הלא שמעתי ממך בשיעור שמי שיש לו בית 
 הכסא בבית הוא עשיר!" 

אמר לו הרב: "שוטה שבעולם, לא כתוב שכך נהיים עשירים. כתוב שמי 
בית שיש לו בית הכסא סמוך לשולחנו זה סימן שהוא עשיר, ויש ברשותו 

רחב ידים, מרווח, עם ארבעה וחמישה חדרים, שאת אחד מהם יכול הוא 
בקלות להפוך לבית הכסא, אבל אם הוא דלפון, אין באפשרותו לעשות 
בית הכסא בביתו, כי יצטרך לעשות זאת באמצע הסלון, כמוך, וזה דבר 

 בלתי נסבל". 

ו וכך, אמר החסיד לאותם משכילים: "אתם מדברים על הרמב"ם? אצל
ידיעת החכמות החיצוניות היא סימן לעשירות של תורה, אבל אתם, כיון 

אין בלבכם מקום לחכמות חיצוניות, ואם בכל אופן  -שהנכם עניים בתורה 
 סופכם שחכמתכם כולה תהא מסרחת ונאבדת". -תתעקשו לעסוק בהן 

 )ומתוק האור(
 ארור מכה רעהו בסתר (כז, כד).

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

בעל את בעל השדה מתקרב נמלט והתחבא בסביבת מקום, שראה לפתע 
הגאון לא  את מכותיו,ו בהפליא ניגש אל הגאון שישב בעגלה והשדה  

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

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

  ט˙˘ע" ‡בכי ˙פר˘˙  
 כל ‰זכויו˙ ˘מורו˙ למו"ל. ‡ין ל˜רו‡ בזמן ‰˙פיל‰ ו˜רי‰"˙ ©



 

ב 

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

ון היתה סיבה טובה לומר זאת בכדי להינצל ממכותיו אני"! ובסך הכל לגא
 של בעל השדה, ומה גם שמדובר על גוי.

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

   נורא נוראות!

   (יחי ראובן)    

 (כח, מז) מרב כל לבב ובטוב בשמחה אלקיך ה' את עבדת לא אשר תחת
הרה"ק מדרש על פסוק זה "זהו עונג שבת", וצריך ביאור. מובא בשם יש 

, על הפסוק "עין תחת עין" שדרשו בזה חז"ל שצריך לתת ממון, מאוסטרופלי
 –פ'. אחרי הי'  –וביאר שזה מרומז בפסוק שתחת האותיות "עין" אחרי הע' 

 בספה"ק "אגרא דכלה",ס'. אותיות כסף. כעין זה כתב כאן  –הנ' כ'. ואחרי 
 –שנרמז בזה שלא קיימו עונג שבת כמו שצריך, ונרמז בפסוק תחת אשר 

ש'.  –ת'. ואחרי ר'  –ב'. אחרי הש'  –האותיות שאחרי "אשר" אחרי הא' 
 (אגרא דכלה)     אותיות שבת.

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

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

, ישראל על שונאין באו אחת פעם" כ') 'סי' ד' (פר איכה במדרש שיש והשיב,
 נסע פרעה( הגדול בים מפרש כשהוא, הנכ פרעה אצל שלוחיםישראל ושלחו

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 (מגד ירחים) 

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

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

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

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

 (מפרשים)  

 (כז, יב) אלה יעמדו לברך את העם על הר גרזים

כי תבא למדנו שהברכות ניתנו על הר גריזים והקללות על ’ ק דבפ”כתב השלה
ושמחת לפני ‘ח בנו על עיבל, ושם הקריבו שלמים ושם נאמר הר עיבל, והמזב

חגיגה מזה הפסוק ’ ומצות שלמי שמחה ביום טוב נלמד בגמ’, השם אלקיך
והקשה החזקוני איך עושים יום טוב על הר הקללות ’, וזבחת שלמים ואכלת‘

ולא על הר הברכות? ותירץ שהוא לחזק את ששת השבטים שנתנו להם 
’, ובנית שם מזבח‘לות, לראות נחמה וליישב דעתם. ולכן לעלות בהר של הקל

 ללמדם ששכינה נמצאת גם ביניהם. 

ס תירץ באופן אחר, כי הקללות שהיה על הר עיבל, היינו שמדברים ”והחת
לדור של צדיקים שרוב הציבור הם כראוי, ורק כמה יחידים עוברים עבירות 

עוברים עבירות בסתר, א הם עבירות בסתר, מתי ”ל שכל אלו הי”בסתר, כנ
כשכל הציבור הם יראים ושלמים, אך הר גריזים נותנים ברכה ליחידים שהם 

ברוך אשר לא יכה את רעהו בסתר, כי רוב הציבור עסוק עם לשון ’’, עובדי ה
הרע, רק יחידים הם בסדר גמור, כי הר גריזים שם הטמין יעקב אבינו את 

ן שהכותים מצאו שם יונה תחת בחולי’ ש תוס”העבודה זרה, תחת האלה, כמ
כ בר עיבל, רוב הציבור הם ”ז, משא”הר גריזים, נמצא שהר גריזים טמון בו ע

 יראים וכשרים, לכן בנו שם את המזבח ואכלו שלמים בשמחה. 

יש מימרא בטעות שעל הר גריזים רואים שהוא מבורך באילנות, ולא הר עיבל, 
ראו ולא זר שהר עיבל יותר מבורך ר, וזה לא נכון, כי עיני ”כ בחומש רש”וכ

ס. וכן נאמר בנביא ספר שופטים שהיה צדיק גדעון, ”מהר גריזים, וכדברי החת
ך ”הכלי יקר בנ’ ושם נאמר שעלה על גריזים ודיבר דברי תוכחה, וכ

  שכשעומדים על הר גריזים מסתכלים על עיבל ומברכים אותו, וכן להיפך.
 (הגרמ"י רייזמן) 

 דים מאוצרות המגי 
 מצוות ביכורים

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

אדם היה רואה תאנה שבכרה , היה קושר עליה גמי, היה רואה רימון שבכר , 
היה קושר עליו גמי . אבל האדם הזה, אם הוא היה גר בצפת, או גר באחד 

ה צריך לעלות לירושלים, הוא היה משבית את המושבים בצפון , אם הוא הי
עצמו ממלאכה שבועיים ימים, או לפעמים חודש ימים , כי אסור ללכת 
לירושלים, יותר משתי ידות ביום. הולכים בכנופיה, כל אנשי מעמד, מתכנסים 
לעירו של מעמד , יש שור שהולך לפניהם, חליל מנגן, וכל הדרך שרים 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 מהקב"ה. 

 הטובה על ההודאה בענין וכן -רביעי} כותב רבינו יונה {שערי תשובה, שער 
. חסידיך נגד טוב כי שמך ואקוה עשית כי לעולם אודך) נב תהלים( נאמר

. טובתך להתמדת אקוה זה ובעבור. עמדי שעשית הטובה על אודך - פירושו
 אמצא ויגון צרה) שם( אקרא' ה ובשם אשא ישועות כוס) קטז שם( ונאמר
 . אקרא' ה ובשם

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

סדר התפילה שתיקנו לנו אנשי כנסת הגדולה, להוסיף בתפילה, בימים 
הנוראים ובעשרת ימי תשובה, כמה וכמה תוספות. יש תוספות שמעכבות, 

מר, חוזר , ומשם ואילך, לא חוזר. "המלך שזה "המלך הקדוש" , אם לא א
 המשפט" לא חוזר, וארבעת התוספות הנוספות , לא חוזר.

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

 חיים.  –המינימום 
 מום , אבל מבקשים את המינימום שבחיים. אמנם זה לא מינימום, אלא מקסי

 מי כמוך אב הרחמים זוכר יצוריו לחיים ברחמים. –משם ואילך, באה הבקשה 
 מקודם ביקשתי רק חיים, איזה חיים ? 

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

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

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

 . בריתך בני כל טובים לחיים וכתוב -ובסוף התפילה, פתאום הוא אוזר אומץ 
 ש ! לא רק חיים ברחמים, אלא חיים טובים ! הוא כבר דור

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

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

 'אבינו מלכנו' , מאיפה בא לך האומץ הזה??? 44זה, עוד 
בהתחלה, אתה רק מבקש, אחרי שאתה אומר  – התשובה פשוטה מאוד

 מודים אנחנו לך על חיינו המסורים בידך...



 

 ג 

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

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

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

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

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

 ודבר אפשר להודות. 
 כמרחבי שבח ושפתותינו גליו כהמון רנה ולשוננו כים שירה מלא פינו ואילו
אדם צריך להודות ! ב"ה -כמה בן אלקינו...' ה לך להודות מספיקיןאנו ןאי רקיע

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

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

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

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

 ?זו ברכה של פירושהמה
 תפילין אלו אומר אליעזר רבי, תניא): "א, ו ברכות( הגמרא כך על אומרת

 ". שבראש
 הגלות של בעיצומה ישרו היה ל"ז א"הגר רבינו כאשר, הימים שבאחד מסופר
 צעקות שמע הוא. התארח שבו הבית בעל על שודדים הנתנפלו, שערך

, התפילין את השודדים כשראו. פשרן את לברר, מחדרו לצאת ומיהר נוראות
 .פחד מרוב בבהלה וברחו הבית לבעל הניחו ומיד תיכף

 גרמת איך?  שעשית הדבר הוא מה: "הגאון את הבית בעל שאל, שנרגע לאחר
, עסק לו יש מי עם ידע לא עדיין ההוא האכסנאי"?. פחד מרובשיברחו הםל

 ולכן, אורח סתם שהוא וחשב, הגולה בני כל של ברבן שמדובר הבין לא הוא
 ?".להיות יכול זה איך: "הקשה

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

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

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

 "...שלי הראש שבתוך מהתפילין ונרעשו נבהלו הם, משלך
 הנחת שלפני" יחוד לשם"ב שאומרים כמו להיות צריכים שבראש תפילין 

 כולם, וכוחותי חושי שאר עם שבמחי שהנשמה, המח נגד הראש ועל: "תפילין
 כשהמח, התפילין מונחים הראש כשבתוך". יתברך לעבודתו משועבדים יהיו
 .ומתיראים זאת רואים הארץ עמי  - יתברך לעבודתו משועבד כולו

 במונית ל"זצ" איש חזון"ה עם פעם שנסע, ל"זצ' מפוניבז הרב על מסופר
 מנסיעה גדול כך כל חשש היה לא עוד ההם בימים. בארץ הערים באחת

 השכונות מן באחת הדור גדולי שני חלפו בדרכם, ואכן, ערביות בשכונות
 לעברו לידות והחלו, למונית רבמא פרחחים כמה טמנו אז שבדיוק אלא. הללו

 הוא. לעצור ממנו ביקש" איש חזון"ה אבל, מפניהם מאוד חשש הנהג. אבנים
 עלולים הם הרי, נא הזהר, הרב: "בבהלה נזעק המונית ונהג, הדלת את פתח

 מול ונעמד יצא הוא, לאזהרותיו שמע לא איש החזון אולם". בכם לפגוע
 . בם נפשם עוד כל כולם משם ברחו – אותו כשראו ומיד, הפוחזים הנערים
 ממשפחה בת עם מקרה שהיה, מלונדון שלזינגר אליקים מרבי שמעתי
, לבנות מוסד של בפנימיה הוסתרה היא. תורה חיי לחיות שחפצה חילונית

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

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

 .בחטיפה אותו להאשים

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

 חשש אליקים רבי אולם". אןמכ שילכו להם ואמור צא: "אישהחזון לו אמר
 אתה: "איש החזון לו אמר. מפניהם מפחד שהוא איש לחזון ואמר מהם

 .החצר אל מביתו ויצא קם בעצמו והוא". מפחד לא אני אבל, מפחד
 פשוט... משם והסתלקו רגליהם את השוטרים לקחו, אותו ראו שהם ברגע
 .פחד מרוב ברחו

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

    .ומתיראים מפחדים הרואים – הראש
 )   ראובן יחי(  

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

 - אליו י מהספרי "ואמרתהכרת הטוב נלמדת מפרשתנו כמו שכתב רש"ענין 
 טובה".  כפוי שאינך

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

הדברים.  מכל באחד לחבירו ציער או שהרע ישראל כגון הוא והענין. מישראל
 הוא, רע עד מטוב יקרהו אשר כל כי לבו אל ויתן אדםה שידע, המצוה משרשי

 יהיה לא אחיו איש מיד האדם ומיד, הוא ברוך השם מאת עליו שתבוא סיבה
 בנפשו ידע אדם יכאיבהו או כשיצערהו כן על, הוא ברוך השם רצון בלתי דבר
 ממנו לנקום מחשבותיו ישית ולא, בכך עליו גזר יתברך והשם גרמו עוונותיו כי
 השלום עליו דוד שאמר וכמו, המסבב הוא העוון כי, רעתו סיבת אינו ואה כי

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

 השם יעשה אנשים בין שלום ובהיות, אדם בני מלב המשטמות ולהעביר
 הם". ל שלום

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

א נוכח את נפשו להכיר טובה לחבירו על כל טובה וטובה שמקבל ממנו, הו
 יותר ויותר בכל פרט קטן שהשני עושה בשבילו, ומודה לו. 

 פעמים נוהג שהיה ל"זצ הסטייפלר מרן (מובא באוצרות התורה) על מסופר
 עושה מדוע כשנשאל, זקן אחד אדם אצל ולבקר תקוה לפתח לנסוע רבות
 היה אדם אותו, בישיבה שלמדתי בצעירותי: השיב? זמנו על חס ולא זאת
 ... הטוב הכרת לו אני וחייב נרדם הייתי אם בחצות יאות מעיר

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

 ...מזה פחות
סיפור פלאי בירושלמי (מסכת תרומות מד, ב)  שיהודי אחד הזמין את  ישנו

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

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

 "הכרת הטוב" לכלב, ומכבדו לשבת ע"י הרב. ע"כ.

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

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

 בן קטנה... אבן בעבור הטובה שיהיה לפחות א

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

 גדולה כזאת"...
ידוע על עיירה מסויימת שהתגורר בה עני מרוד בשם "שמערל",  ישנו סיפור

לחם חסד, עד שהתרגל רק לקבל שמערל זה, היה מקבץ נדבות ואוכל 
מאחרים. ביום מן הימים פנה אליו יהודי אחד מתושבי המקום עם הצעה, וכך 
אמר לו: "אני מוכר כרטיסי הגרלה, ההגרלה נערכת פעם בחודש בעיר 
הגדולה, ואני משמש כנציג של "מפעל הפיס", קונים אצלי כרטיסים ואני 

נסה את מזלך ותקנה כרטיס מביא את הכרטיסים להגרלה הגדולה, אולי ת
 זלוטי, ואולי תזכה".  5במחיר 

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

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

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

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

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

 עתה בלילה לבשר לשמערל על הזכיה.

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

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

יו שוב, והוא בשלו עומד לקפוא", שמערל לא זע ממקומו. המוכר מתחנן איל
"אני יושן עכשיו!", צועק לו המוכר: "שמערל תדע לך שזכית בהגרלה 
הגדולה!", כאן, כבר שמע את פסיעותיו של שמערל מתקרבות את הדלת. 



 

ד 

שמערל פותח את הדלת, ופונה אל המוכר בכעס: "אינך מתבייש? את הגביר 
ברנו, שמי שאינו של העיירה אתה מעיז להעיר באמצע הלילה?!... הוא אשר די

 מכיר טובה לחבירו, מסוגל להגיע לכדי רשעות.

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

 ר"א פ"ז) "כל הכופר בטובתו של חבירו לסוף כופר בטובתו של הקב"ה".
אחד היסודות בעבודת השם, הוא עניין הכרת הטוב שעל ידה מרגיש  הוהנ

האדם חובה כלפי הקב"ה על כל טובותיו שבכל נשימה ונשימה וכל מה 
שמקבל ממנו ית' במתנת חינם, ואם יתברר אצל האדם עניין הכרת הטוב, 
ממילא ירגיש חובה בנפשו לעשות מצוות השי"ת וק"ו שלא לעבור עבירות 

 כפוי טובה. ולהיות ח"ו

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

דד אצליך את מידת טובה אך ורק כדי להכשיר את נפשך אתה, ובשביל לח
 הכרת הטוב, בכדי שיועיל לך בענייני עבודת השי"ת.

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

 יל המיטיב לך.בשב
נוספת שמתבארת בזה, הוא, שאין לתבוע מהשני שיכיר לך טובה על  נקודה

מה שהטבת עמו. ישנם אנשים שמטיבים לזולתם ויושבים ומצפים לגמול 
שכר, ובאם הלה אינו מטיבם כפי מחשבתם, באים בטענה שלא יהיה השני 

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

לו להכיר טובה אך ורק להקב"ה ולא לשליח, אבל לצורך עבודת השם שלו יש 
למטיבים לו. וא"כ, כמו שאינך מתעניין בעבודת התפילה שלו ובלימוד התורה 
שלו, כיוון שאתה מבין שזה חשבון שלו שלא קשור אליך, באותה מידה אינך 

    .            אמור להתעניין ב"הכרת הטוב" שלו. 

 (ציוני תורה)

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

  נס ההצלה של יהודי מקנס

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

 יעזוב.

 כפי שמובא בהגדש"פ "אבותינו ספרו לנו":

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

הצורף לימד את היתום את מלאכת הצורפות, ובלילות ישב ולמדו תורה, והלה 
עשה חיל בעמלו, עד שהפך לאיש תלמיד חכם ויודע ספר, ולצורף מומחה. 
אולם, כעבור שבע שנים, חש בעדינותו, בקינאת בני הצורף אליו, והחליט כי 

וא מבוסס דיו, כדי לעמוד ברשות עצמו ולעזוב את בית מטיבו, ותוך זמן ה
 קצר שב למקנס, עיר הולדתו.

 בבואו לשם מצא את העיר כולה נבוכה.

במקנס התגורר "סריף" שפירושו: 'חכם דת' ערבי, מצאצאי מוחמד, והיה 
האיש נכבד ונערץ על המוסלמים. במשך כל ימות השבוע נהג להתבודד 

בימי שישי, ימי השבתון שלהם, היה נעלם ואיננו, ורק לקראת הערב במסגד, ו
 היה מתגלה לפתע בתוך ביתו, ומברך את כל נכבדי העיר.

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

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

 של כל היהודים מעל פני הממלכה.

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

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

ל המלך להגישו כתשורה. המלך לאחר מכן נטל יצחק עגיל אחד ועלה א
התפעל מאוד מן המתנה היפה והעניק את העגיל מתנה לאשתו המלכה. 
המלכה שהתלהבה גם היא מן המלאכה המיוחדת, העוותה לבסוף את פניה 
ואמרה: "מה אוכל לעשות בעגיל אחד? יש לי שתי אזניים, ועליך לרכוש עבורי 

 גם את העגיל השני".

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

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

התנצל הצורף: "אל נא יפיל עלי המלך אשמה. עגיל זה הוא עתיק יומין, ואין 
עם ידיד קרוב, הגיע צמד  'כהדוגמתו. פעם כשהייתי ב'מן שיעשה כבעולם אמ

העגילים הלז אל ידינו ואנו שילמנו עליו מחיר עצום, חברי נטל עגיל אחד, ואני 
נטלתי את זה. אם ירצה המלך, אכתוב לשותפי השני שבמכה מכתב, והסריף, 
אשר פורח לשם בקפיצת הדרך מידי שבוע, יוכל למסור לו את המכתב ולקבל 

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

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

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

 למלך למלאות את השליחות.

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

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

 כולו כי רק שקר דיברת!".

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

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

 היהודי.

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

 הם, וכי מעולם לא דאה למכה ולא פגש מלאך.

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

 ולשמע הדברים נעתר הסריף ורשם את המכתב.

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

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

 כשהעגיל השני בידו, לשמחת המלך והמלכה.
 "ומה אמר הנביא הפעם?"  התעניין המלך, כשנרגע מעט.

ם העברי והפציר בו שייטיב עם "הפעם אמר לי כי לפני יומיים פגש בו אברה
בני העם היהודי, צאצאי יצחק בנו, ולכן הורה לי להורות לך, לבטל מיד את 

 רוע הגזירה ולהיטיב להם ככל יכולתך".

   ויהודי מקנס נשמו לרווחה. –המלך עשה זאת מיד 

 (ומתוק האור)
 (כח, מו) ולמופת לאות בך והיו

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

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

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

 לינקה.שבטרב

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

 אסירי מחנות המוות שנותרו לפליטה.
דהו, שזהותו אינה ידועה, פנה אל רב המרצחים שהיה אחראי על מחנה  מאן

ו הון עתק אם יענה לבקשתו, והיא: ההשמדה טרבלינקה, בהצעה, שיקבל ממנ
שבימים האחרונים שנותרו לפני שחרורם של האסירים היהודים, שיכלכל 
אותם במזון משובח ועשיר כיאות למזי רעב. כמובן שהרוצח הנ"ל לא סירב 

 להצעה מפתה זו, ונטל ממנו את כספו הרב.

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

המעשה שהיה אסיר באותו המחנה מספר, שניחוח הלחמניות הוציא בעל 
אותם מאדישותם העמוקה שהיתה נחלתם. ובפרט כאשר נקראו כל האסירים 
להתייצב בתור ארוך לקבלת הלחמניה, שהיה נראה בעיניהם כחלום 

 תעתועים.
נשלפו  לא נותר זמן רב למחשבה, והחלוקה התחילה. ומתוך שק גדולכך 

 הלחמניות בזה אחר זה, כשקצין נאצי מפקח על החלוקה.
כשעמדתי כמעט בסוף התור, מספר בעל המעשה: הייתי מאוד פסימי.  אני,

ולא האמנתי שאכן אזכה ללחמניה, מקוצר רוח. וה"אמונה" כבר הייתה ממני 



 

ה 

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

 מהלחמניות הגואלות.

 קרה הנס! קיבלתי גם אני לחמניה טריה וריחנית. והנה 

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

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

 להפסיד. כי טוב מותי מחיי!

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

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

בתי על רצפת המחנה חשתי הפינות כדי לאכול לחמניה אחת. בטרם התייש
חבטה קשה על כתפי. ראיתי אותך! גנב! שתי לחמניות, הא?! מיד תביא אותם 

 בטרם אפרק את גווך.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 היו מורעלות בידי השטן הגרמני הימלר ימ"ש.
 שקיבל תבין ותקילין, הוא לא היה מסוגל להשאיר יהודי חי. למרות

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

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

 (ציוני תורה)

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

הרי"ל) אלא בעל הקורא הוא המברך תחילה וסוף ("משנה ברורה" שם, יז מ
וב"באור הלכה" ד"ה בפסוקים), לפי ש"ברית כרותה לשפתים" (מועד קטן יח 

 ע"א).

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

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

 –ובענין זה, נספר 

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

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

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

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

 אמר הגבאי: "נשאל את הרב".

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

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

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

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

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

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

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

לימים ביקר בארץ הקודש, ונכנס אל אבי. מסר לו סכום גדול לתמיכה בלומדי 
תורה, והעיר שברוך השם, לא ארע לו דבר מעליתו לתוכחה. אדרבה, מצות 

 כבוד אב עמדה לו, והתעשר עושר רב.
 הזדעזע: "ואז רעדט איהר, מה אתם מדברים! שמע אבי, וכל גופו

 התוכחה לא השפיעה?!
 הרי לפניה הייתם בן תורה, ועכשיו אתם בעל הבית, סוחר פשוט!"

 (והגדת)    לכן, סיכם רבי חיים, לא הסכמתי...
 החלב והפרה

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

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

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

בה" (תהלים פז, ה), כל ישראל נחשבים בני הארץ הקדושה. אבל לתורת ארץ 
ישראל ודאי יש קדימה, שהיר אין תורה כתורתה ולא חכמה כחכמתה 
(בראשית רבה טז, ד) ואוירה מחכים (בבא בתרא קנח ע"ב), ולכן בני ארץ 

תוספות פסחים נא ע"א). ואמרו (במדרש שם) שזהו שנאמר ישראל עדיפים (
שהיא "ארץ זבת חלב ודבש" (ויקרא כ, כד), שנובעת היא חדושי תורה 
מתוקים מחלב ומדבש, כמו שנאמר: "דבש וחלב תחת לשונך" (שיר השירים 

 ד, יא).

 והיודעים אתם מה ענה לי?!

 חוצפה שכזו!
 –אמר: "אמת שתורת ארץ ישראל משולה לחלב 

 אבל הפרות הן כאן, באמריקה!"...

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

– 

 התברר, שלא הפרה הזו...

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

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

 ומטה ידו עמך, והחזקת בו" (ויקרא כה, לה).

 אמרתי לו: "תביא גמרא, מסכת עבודה זרה".
רית. בארץ ישראל ארון לבני ארץ ישראל יש מה ללמוד מיהודי ארצות הב

הספרים נמצא בטרקלין, פרוץ לרוחה. לא כך שומרים אוצר. שם, באמריקה, 
אין בטרקלין אלא מזנון ותצוגת כלי כסף. הספרים שמורים בחדר פנימי, שלא 

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

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

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

 תשכילו את כל אשר תעשון" (דברים כט, ח).

והגית בו יומם ולילה שנוי בנביאים, שנאמר: "לא ימוש ספר התורה הזה מפיך 
למען תשמר לעשות ככל הכתוב בו, כי אז תצליח את דרכך ואז תשכיל" 

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

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

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

 ונעיין בשייכותן אהדדי.



 

 ו 

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

דורות האחרונים שעשו מלאכתם קבע ותורתם עראי, זו וזו לא נתקימה 
 בידם".

ומיד לאחר מכן, המימרה השניה: "בוא וראה שלא כדורות הראשונים דורות 
האחרונים. דורות הראשונים היו מכניסים פרותיהם דרך שער הבית כדי 

תבואתם דרך גגות כדי לפטרם מן  לחיבם במעשר, דורות אחרונים מכניסים
 המעשר" [באכילת עראי]

 מה הקשר בין שתי המימרות?!
 –אומר לך 

הדורות הראשונים עשו תורתם קבע, לכן התקימה בידם, ואף מלאכתם 
התברכה. שכך פרש הרע"ב במשנת "כל המקבל עליו עול תורה מעבירין ממנו 

ים שעשו מלאכתם קבע, עול דרך ארץ" (אבות פ"ג מ"ה). אבל דורות האחרונ
 לא שרתה בה הברכה.

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

 לסחורה (רש"י) אם כונתך להחזקת יששכר באהליו!

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

 ביבולם!

 "פרוש נאה", החמיא, והחזיר את הגמרא לכלאה...

ונתן?
 איפה!

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

 )כח, מזה' אלקיך בשמחה ( תחת אשר לא עבדת את
בסוף הפרשה, מסבירה התורה על מה מגיעות אותם מאה קללות חסר שתים, 

תחת אשר לא עבדת את ה' אלקיך בשמחה ובטוב לבב מרב    שמנויות בפרשה:
 כל.

 איפה כתוב בתורה, שצריכים לקיים מצוות בשמחה ??? – נשאלת השאלה
 עזרא אומר אלעזר בן שמעון' ר תניא - אומרת הגמרא {מסכת מגילה לא, ב}

 ושבמשנה ,עצרת קודם כהנים שבתורת קללות קורין שיהו לישראל להן תיקן
 השנה שתכלה כדי לקיש ריש ואיתימא אביי אמר טעמא מאי ה''ר קודם תורה

 .וקללותיה

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

! 

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

 "זהו, הלכה השנה!!!"  –של כבש 

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

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

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

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

 "למה זה ?!", שאלתי אותו. 

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

 :מהו כוחו של מנהג –תשמעו סיפור אחרון 
 –לפני כמה שנים, ערב ראש השנה, נכנסתי לחנות ירקות כדי לקנות משהו 

 , פתאום אני רואה אברך שנכנס בריצה לחנות
"מה קרה, ערב ראש השנה יש לך זמן לעשות ג'וגינג ?!",  -  כולו מתנשף 
 שאלתי אותו. 

 "לא ג'וגינג, אני חייב אננס !" 

 "בשביל מה אננס ?!", שאלתי. 
 "אצלנו במשפחה זה מנהג לאכל אננס בראש השנה, ושכחתי לקנות !"

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

 "כן"
 ""כמה עולה ?

 לפני עשר שנים, היה המון כסף !]₪  ₪50 !" [ 50"
 שאלתי אותו: "מה המנהג באננס ?"

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

 נסי נסים יעשו לנו !"שיהי רצון ש –ס ננלכן אנחנו אוכלים א

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

 !"47₪לקופת העיר, ותתרום 

 "למה ?!"

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

 ₪ ???" 2"מה עולה 

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

 :נחזור לעזרא הסופר
{נחמיה ח, לאחר שעזרא קורא להם את הקללות בראש השנה, אומר הנביא 

ויאמר נחמיה הוא התרשתא ועזרא הכהן הספר והלוים המבינים את העם ט} 
לכל העם היום קדש הוא לה' אלהיכם אל תתאבלו ואל תבכו כי בוכים כל העם 

שמעם את דברי התורה: {י} ויאמר להם לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים כ
ושלחו מנות לאין נכון לו כי קדוש היום לאדנינו ואל תעצבו כי חדות ה' היא 

 מעזכם.
מה רצה עזרא הסופר להשיג, בקריאת הקללות בראש  – נשאלת השאלה

 השנה ?
אבל פתאום בא הוא השיג, שהרי כולם בכו.  –אם הוא רצה להשיג יראת ה' 

 נחמיה ואומר: "חבר'ה לא לבכות, היום זה יום של שמחה!" 

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

 בן הא הא אומר, לפום צערא אגרא. - אומרת המשנה {מסכת אבות פ"ה, כ"ג}
" ? כמובן שאדם שעמל לפום צערא אגרא" מה פירוש הדבר – נשאלת השאלה

 וה, מקבל שכר: קשה על עשיית מצ
הוא  –יש לו פרגולה ומעליה יש לו סוכך  –יש אדם שעושה סוכה בחמש דק' 

ויש לו  –בסכ"ה לוחץ לחיצה בשלט, והסוכך מתקפל. הוא שם רק מחצלות 
 סוכה ! 

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

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

אם ככה, אחד עבד על הסוכה חמש דק', ואחד עבד על הסוכה חמש שעות. 
לפי גודל הצער שהיה לו בעשיית  –" לפום צערא אגראבאים חז"ל ואומרים: "

 מצוה, הוא יקבל שכר. ה

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

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

 "! 

 ₪ ?!" 4,500"למה 

 י גם האצבעות !" "כשדפקתי את המסמרים, נדפקו ל
 מזה מענין אותי ?!"  –"עסק שלי ?! מצידי תיקח ערבי שידפוק את האצבעות 

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

 ₪ ?! 1,000סגרנו על ₪ ,  1,050"למה 
 "כשתפרתי לך את החליפה, נדקרתי מהמחט !" 

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

 " ?!לפום צערא אגרא"
לקב"ה יש פרמטר של בדיקה, עד כמה האדם  - אומר לנו ר' יצחק הוטנר

" זה לא רק השכר על קיומה של מצוה, לפום צערא אגראמחבב את המצוות. "
 הפרמטר של הקב"ה לבדוק, עד כמה האדם אוהב את המצוות ! אלא זהו גם

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

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

"איך אני אלך עכשיו חצי שעה בחום  –נמצא במרחק של חצי שעה הליכה 
יש לי בבית תמונה של  –עכשיו התקלחתי?! אני יודע מה לעשות  –הזה 

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

 הקב"ה: "זאת נק' המבחן !" אומר

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

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

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

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



 

 ז 

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

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

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

 זכיתי לקיים מצוה !"

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

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

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

 ויש כעבדים". אם כבנים אם ,'וכו עולם הרת "היום מצלינן, ה"ר בתפילת
 ומהו מהם, אחת בכל המכוון מהו ועבדים, דבנים אלו בחינות בשתי להתבונן

 רחמנו כבנים, "אם בעינן, בהמשך דהנה ב,"צ ועוד ביניהם. אשר ההבדל שורש
 לאור ותוציא שתחננו עד תלויות לך עינינו כעבדים, ואם בנים. על אבכרחם

' ה'בנים בחינת דהנה הבקשה, רךבד מהותי שוני ימצא והמתבונן משפטנו".
 כבנים "אם – רחמים של דרישה, כמעט -גמורה  בקשה בעקבותיה גוררת
 בעקבותיה מביאה לעומתה' ה'עבדים בחינת ואילו בנים", על אב כרחם רחמנו

 לך עינינו כעבדים "ואם –ובכיה  כתחינה יותר הנראית נסתרת, בקשה רק
  לכך. הסיבה מה ב"וצ תלויות".

' בגמ בדבריהם. כבר מופיעות אלו בחינות שתי כי עולה, ל"חז בדברי יוןמע אכן
 ע,"ר את הרשע טורנוסרופוס ששאל שאלה "וזו איתא: א] [י, בתרא בבא' מס
 אנו שניצול כדי ל"א מפרנסם. אינו מה מפני הוא, עניים אוהב אלוקיכם אם
 למה משל לך אמשול גיהנם, שמחייבתן זו אדרבה ל"א גיהנם. של מדינה בהן

 שלא וצוה האסורים בבית וחבשו עבדו על שכעס ודם בשר למלך דומה, הדבר
 לא המלך כששמע והשקהו, והאכילו אחד אדם והלך להשקותו ולאלהאכילו

 ישראל לי בני "כי נה} כה, {ויקרא שנאמר עבדים, קרויים ואתםעליו. כועס
 שכעס ודם רבש למלך דומה, הדבר למה משל לך אמשול ע:"ר ל"א עבדים".

 והלך להשקותו ושלא להאכילו שלא עליו וצוה האסורים בבית וחבשו בנו על
 קרויים ואנן לו, משגר דורון לא המלך כששמע והשקהו, והאכילו אחד אדם
 ל""א :'הגמ ומסיקה אלוקיכם".' לה אתם "בנים א} יד, {דברים שנאמר בנים,

 רצונו עושים שאתם בזמן עבדים. וקרויים בנים, קרויים אתם (טורנוסרופוס)
 אתם מקום של רצונו עושים אתם שאין ובזמן בנים, קרויים אתם מקום של

 עבדים". קרויים

 -מעט  שונה בהקשר כי אם -גם  מופיעה עבד, לעומת בן של -זו  אבחנה
 יוחנן' ר אצל תורה ללמוד שהלך דוסא בן חנינא' בר "מעשה ב]: [לד, בברכות

 הניח ויחיה, רחמים עליו בקש בני חנינא ל"א ז."ריב של בנו וחלה זכאי בן
 את זכאי בן הטיח אלמלי ז"ריב אמר וחיה. רחמים עליו ובקש ברכיו בין ראשו
 וכי אשתו: לו אמרה עליו, משגיחים היו לא כולו היום כל ברכיו בין ראשו
 דומה ואני המלך לפני כעבד דומה הוא אלא לאו, לה: אמר ממך. גדול חנינא
 שלא ויוצא נכנס בית "בן עבד: מהו' פי אתר על י"וברש המלך". לפני כשר

 המלך בבית הוא רגיל מהי, )''שר (לעומת' 'עבד בחינת כ,"א חזינן ברשות".
 להיכנס הוא יכול אף חרון בשעת אף ולכך שעה, ובכל עת בכל בפניו ובא

  אצלו.ולבוא

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

 ימוקו שלא בשביל [שהוכנו לצלות בהם את קרבנות הפסח] פסחים תנוריה
 עג ? עשה מה .גשמים ירדו ולאחוני  התפלל בשביל שלא יתמוססו בגשמים.

 בניך ,ע"רבש" :לפניו ואמר בתוכה ועמדצר על גבי האדמה צורת עיגול  עוגה
 בית כבן שאני כלומר, ביקשו ממני להתפלל על הגשם, מפני עלי פניהם שמו
ותוריד להם  בניך על שתרחם עד מכאן זז שאיני הגדול בשמך אני נשבע .לפניך

 אלא ,שאלתי (גשמים כאלו) כך לאחוני:  אמר ,מנטפין גשמים התחילו גשם".
ע, שימלאו את כל סוגי החפירות גשמים בשפ ומערות שיחין בורות גשמי

 חוני:אמר  בכעס ובכוח, בזעף לירדהגשמים  התחילו שאוגרים בהן מי גשמים.
(כלומר בעין יפה ובנחת). לאחר  ונדבה ברכה רצון, גשמי אלא שאלתי כך לא

 מירושלים ישראל שיצאו עדבאופן רגיל  כתיקנןגשמים  ירדו דברם אלו
 העם באוהמרובים.  הגשמים מפני רהגבוה יות הבית להר שהוצפה במים

 שילכו להן התפלל כך ,שירדו על הגשמים עליהם שהתפללת כשם :לו ואמרו
 עליך גוזרני אתה חוני אלמלא לחוני דברים אלו: שטח בן שמעון לו שלח' וכו

מפני שהטרחת דברים כלפי מעלה ואמרת לפני ה' פעמיים: "לא כך  נידוי
 אבל ,מים, והמזלזל בכבוד שמים יש לנדותושאלתי", והרי זה זלזול בכבוד ש

במה  המקום לפניחוטא ומתנהג שלא כהוגן  מתחטא שאתה לך אעשה מה
אביו  על מתחטא שהוא כבן רצונך לך ועושה שאתה תובע גשמים בתקיפות

 לך אעשה מה אבל" הוסיף: א} {כג, ושם ",רצונו לו ועושהתובע צרכיו בתוקף 
 לך ועושה אתה תובע גשמים בתקיפותבמה ש המקום לפני מתחטא שאתה
 הוליכני אבא :לו ואומר רצונו לו ועושה אביו על שמתחטא כבן רצונך הקב"ה
 ואפרסקים שקדים אגוזים, לי תן ;בצונן שטפני ;בחמין לרחצני למרחץ

 כה} כג {משלי אומר הכתוב ועליך ,אביו את כל בקשותיו לו ונותן ורימונים
 "...ךיולדת ותגל ואמך אביך "ישמח

 אם ככה, מה ההבדל בין 'בן' ל'עבד' ?

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

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

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

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

 עושה". 

 אם ככה, מה ההבדל בין 'בן' ל'עבד' ?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לאין נכון  "אומר להם עזרא: 
אתם רוצים להינצל  –"  היא מעזכםבבו כי לו כי קדוש היום לאדנינו ואל תעצ

 תעשו מצוות בשמחה, ואז תינצלו ! –חדות ה'  -קללות ?! תבטחו ב 98 –ְמ 

 (ברוך שאמר)

 השקיפה ממעון קדשיך

ם והחינוך שלאחר שמודה ”הארכנו אתמול בהא דנתחדש בדברי הרמב
ומשבח ומהלל במקרא ביכורים, צריך להתפלל על התמדת הטובה. וביאר 

לי חמדה שמקור הדברים במדרש תנחומא שלאחר שהאדם מקיים מצוה הכ
השקיפה ממעון ‘יש לו כח לבקש רחמים על עצמו ועל כל ישראל ולבקש 

פ שזה הפסוק מדבר במצות בוידוי מעשרות, כך הוא ”אע’, קדשך מן השמים
שהוא לשון תפילה, ’ והשתחוית‘בכל מצוה, וזה שכתוב במקרא ביכורים 

שנוסח התפילה הוא כתפילת ’ סמכו ענין לו’יש להתפלל. ו שלאחר ההודאה
ומסיק דיוכל להתפלל מעומקא דלבא כלשונו ולאו ’. השקיפה‘וידוי מעשרות 

  ןדוקא בזה הלשו

ע ובמאור ושמש שכשאדם מודה ”פ דברי הטור והאב”ונתבאר בארוכה ע
וכן ’. ותעמוד מלדת‘ואינו ממשיך לבקש נפסק השפע, כמו שנאמר בלאה 

ברמתיים צופים בשם הרבי רבי ’ ק ]הרבי החוזה מלובלין וכן אי”מרו רבוהא
בונים[ שיהא אדם רגיל לבקש על המשכת הישועה לאחר ההודאה. ונתבאר 

ה שצריכים ”שלא כהודאה לבשר ודם שאין ממשיכים לבקש, כהודאה להקב
דווקא להמשיך לבקש. כי ההודאה לבשר ודם הוא רק הכרת הטוב על מה 

תן, ואין זו הכרה על מה שהוא עתיד לקבל ממנו, שהרי הוא מוגבל, הן שכבר נ
כ אצלו יתברך עבודת ההודאה היא הכרה שהוא ”הנותן והן המקבל. משא

כ היה צריך להודות רבבות פעמים ”הכל, ולא רק על ההטבה העכשוית שהרי א
על כל נשימה, אלא שהיא הכרה שהכל בידו, וממילא תיכף ומיד שהוא מודה 

מהלל, אם אינו ממשיך לבקש, הרי הוא כמחשב להסתדר מכאן והלאה לבדו, ו
ה שיתמיד ”ו, לכן יש להבקש מהקב”לאחר שיצא מחליו הוא מסתדר לבד ח

השפע, ואין זה חסרון בהודאה במה שמבקש, כבבשר ודם, אדרבה זהו 
ת הן כשלא ”שלימות ההכרה שאין אנו יכולים כלום לבד, כי צריכים את השי

  כסדר והן כשהולך כסדר.הולך 

י המשך הבקשה, כפי מה ”ותחילה נוסיף דוגמא נאה לענין שלימות ההודאה ע
יבמות שרבי עקיבא ’ בגמ’ א, דאי”בשם המורה תליט’ ששמעתי מאחותי תחי



 

ח 

שנה עם הארץ ואשתו רחל נישאה אליו אדעתא דילך ’ היה בתחילת מ
ק, והלך לישיבה ”ן בתוהלישיבה ללמוד תורה, ובתחילה היה לבו סגור מלהבי

נ, והיה צריך הרבה חיזוק והתחזק ממים ששחקו ”כמבואר באדר’, ב’ ללמוד א
נדרים שרבי עקיבא ’ האבנים, וכך גדל והצליח וגם עשה פרי, וכמסופר בגמ

ב אלף תלמידים והחליט לשוב לביתו, ”עלה ללמוד וללמד עד שזכה שהיו לו י
מוך לביתו שמע איש אחד שואל ב שנה, וכשבא ס”לאחר שלא היה בבית י

ב שנה, וענתה אותה ”את אשתו היתכן שבעלך אינו בא לבקר בבית זה י
’ ב שנה”אם היה שומע בקולי היה נשאר בישיבה ללמוד תורה עוד י‘הצדקת 

פותחין ‘ן בנדרים שאין זה בגדר ”ובר’ כמבואר בתוס[וכך יהיה גדול בתורה 
וחזר  ]המתמיד בתורה נעשה אדם גודלח, כי רגילות הוא ש”אם יהיה ת’ בנולד

ק לשוב ”ב שנה. ונודע שאלת העולם מה לו לרע”ק לישיבה ולמד עוד י”רע
לישיבה, אם כבר הגיע סמוך לביתו, היה לו להכנס לכמה דקות לומר שלום 
בביתו ולחזור לישיבה. ואומרים בשם רבי חיים שמואלביץ או בשם קודמים 

  ד שנה רצופים.”יכים כד. כי צר”ב אינו כ”ב וי”לו, שי

ל אמרה תשובה אחרת מאד אמיתית, לב יודע מרת נפשו ”וזאת המורה הנ
ב שנה בלב אטום סתום ”כמה אמת יש בזה. כי רבי עקיבא עזב את הבית לפני י

ת ”וחתום, אין לשער ולתאר כמה תפילות שפכה אותה צדקת שיפתח השי
שועה בעלה צריך, ק, והיא ידעה היטב כמה י”את לב בעלה בהבנת התוה

שהוא ממש אטום במח ובלב, ולכן שפכה דמעות מעומק הלב שיוושע בעלה, 
  ’.שלי ושלכם שלה הוא‘ק לתלמידיו ”עד כדי כך שאמר עליה רע

ק, עדיין אין ”ק זכה לפתיחת לב ומח בתוה”שנים שכשרע’ או ד’ והנה לאחר ג
מים אותה צדקת יודעת ממה שנושעה כבר, והיא ממשכת להתפלל ברח

ותחנונים על סתימות לבו של בעלה, אם היתה מקבלת מכתב של הראש 
ת אך ”ק כבר זכה להבין דף גמרא, היתה מודה ומהללת להשי”ישיבה שרע

התפילות כבר לא היו מעומקא דלבא כמו אתמול, שחשבה שצריכים ניסים 
להדיא שלא קיבלה ’ שהוא יהפך מעם הארץ לתלמיד חכם. וכך משמע בגמ

  ת שלום כל אותם השנים.שום פריס

ב אלף ”ק נכנס לביתו, והיתה הצדקת רואה י”ועתה מובן היטב שאם היה רע
תלמידים של בעלה, בוודאי היתה אומרת הלל מעומק הלב, אך אותם 

ה הוא כבר הצליח יפה להעמיד ”התפילות מעומקא דלבא היו חסרות לו... כי ב
הצלחתו הוא בזכות  ב אלף תלמידים. ורבי עקיבא ידע גם ידע שכל”י

ב שנה, אם לא היתה ”תפילותיה. לכן הלך לבדוק אם יש בכחה להמתין עוד י
יכולה להמתין, היה נכנס לביתו לשמח בת ישראל, אך אם שמע מפה קדשה 

ב שנה, הרי שבכח מסירות נפשה יושפע ”שהיא מוכנה להתפלל עליו עוד י
יא המשיכה להתפלל ב שנות תפילה, לזאת לא נכנס לביתו וה”עליו עוד י

  ’...ע’ אלא גם אות ס’ נ’ כשעה הראשונה, שיבין לא רק אות מ

לא רק ששלחה אותו לישיבה ללמוד תורה, אלא ’, שלי ושלכם שלה הוא‘וזהו 
מה שהתלמיד מספר ארבע עשרה אלף שבע מאות שמונים ואחד הצליח 

צם י תפילותיה של רחל אשת רבי עקיבא. הרי שהיא בע”בתלמודו, היה ע
ד אלף תלמידים, כי כל תפילה צריכה לחול על אחד, ובעלה ”התפללה על כ

  ד אלף תלמידים.”כבר נכנס בשלום ויצא בשלום, ולכן חלו כל תפילותיה על כ

ה אנו מתפללים על בנינו ובנותינו, כשהילד מביא הביתה ”ונחזור לעניננו, ב
התפילות  בחינות של מאה אחוז, פעם פעמיים ושלושה, יתכן שנחלשין

ה שמודים ומהללים, אך יש ”שהיינו מתפללים בתחילה על הילד הזה, ב
כ מעומקא דלבא. כי ”אינו כ’, יהי רצון שבשבת הבאה יהיה כן‘להתפלל 

ה שיצליח הילד בחידר, אך לאחר ”מהקב’ נצרך‘בתחילת השנה הרגשתי שאני 
ת, שזה כמה שבועות שהוא מקבל מאה אחוז, חושבים שזה נוסע אוטומטי

וזהו טעות נורא, כי גם לאחר עשרים בחינות שהוא מביא מאה אחוז, צריך 
להתפלל כשעה הראשונה. כל ההצלחות הקודמים אין בהם שום הוכחה 

  להתמדת הישועה.

אם היינו שולחים את הילדים שלנו לשנה או שנתיים לחידר או לישיבה, כמו 
מכתב ושום ידיעה מה שהיה לפני מאה חמישים שנה, ולא היינו מקבלים שום 

דרכם ’ שלומם, הרי היינו עומדים ומתפללים בכל לב מדי יום ביומו, שיצליח ה
לאחר שאנו מקבלים   בתורה ויראת שמים, בבריות גופא ונהורא מעליא. 

ה הוא מצליח, צריכים עבודה מיוחדת וכחות לתפילה, כך רצה ”ידיעות שב
ה יש הורים שעדיין הם ”ם. ובת בדורינו שאנו מקושרים תמיד עם הילדי”השי

מתפללים כי עדיין לא שמעו מהמורים על הצלחת הבנים, ובינתיים עם 
ממתינים שיזכו כבר להודות... אין לבטל את הרגשי התפילה מלפני רגשי 

  ההודאה, וכן אין לבטל רגשי ההודאה לפני עבודת התפילה. 

לוי ועומד אך לב יודע מרת נפשו שדרך האדם להתקרר מההכרה שהוא ת
לאחר שהוא רואה הצלחה במעשיו, הרי לפני השיעור הראשון ’ ברחמי ה

שהיינו צריכים לומר כאן, בוודאי היינו מתפללים באמת מעומק הלב שיצליח 
דרכינו, ושלא ישתקל מילולי, ולא יאמר פי דבר שלא כרצונו, אך לאחר ’ ה

פלל על כך שנעשה רגילות, הוא כבר מרשה לעצמו לומר שיעור מבלי להת
’, מסיר שפה לנאמנים וטעם זקנים יקח‘ה ”ם שהקב”מקודם, הרי כתב הרמב

ברגע אחד יכול בעל כשרון לאבד כשרונותיו, נדמה לאדם שיש לו כשרונות 
כ שיעור מספר אלפיים הוא בדיוק כמו שיעור ”לדבר ולחשוב ולעשות, א

ים. ונמצא שפה לנאמנ’ מספר אחד, כי בכל רגע צריכים ישועה שלא יסיר ה
שבתוך ההרגשה ששיעור מספר אלף הוא יותר קל ופשוט ובטוח משיעור 

כחי ועוצם ידי עשה לי את החיל ‘מספר אחד, גנוז בתוכו כפירה טמונה של 
איך יהיה ניכר שהוא יצא מכפירה זאת, כשיוכל להתפלל באמת בשיעור ’. הזה

  מספר אלפיים כבשיעור מספר אחד. ולכך צריך האדם להתעלות.

ימשיך תיכף להתפלל, ולא ’ וזה שאמרו הראשונים שכשמודה ומהלל את ה
יטעה לחשוב שזה הכשרון הוא כבר רכוש נצחי שלו. שהרי אנו רואים מכל 

ה אכן מסיר שפה לנאמנים, וכן בכל ענין ידע האדם שאין לו שום ”צד שהקב
ל, ”ם רחרכוש נצחי, הידיים והרגליים הם נס בכל רגע, דגדוג אחד ואין רגליי

וכן החכמה בינה דעת אינו שייך לאדם, האדם בפני עצמו הוא גולם, וצריך 

 IQפ שאומרים עליו שיש לו ”ה בכל יום חכמה בינה ודעת, אע”לבקש מהקב
מספר כך וכך, טעות הוא, כי בכל יום צריך לבקש חכמה בינה ודעת, וכן כל 

כבר יש לו את זה, שאר כחות הגוף והנפש, אין שום דבר מובן מאליו מכיון ש
 הכל נס וחסד. 

על האדמה אשר נתת לי ‘ת ”ם שלאחר שמודה ומשבח להשי”כ הרמב”וזש
פ שהוא מודה ומשבח ”תיכף יבקש תפילה ובקשת צרכיו, לדעת שאע’ השם

על מה שיש לו, באמת אין לו כלום. וכן מצאנו בברכת השחר שלאחר 
פ שכבר ”די גבר, אעשוב מברכים המכין מצע’ שעשה לי כל צרכי‘שמברכים 

ה נותן שאני ”בירך שיש לו כל צרכו, שוב עומד ומברך ומתפעל היתכן שהקב
יכול ללכת על הרגליים, פלא והפלא, וכן רוקע הארץ על המים, כובע על 
הראש עוטר ישראל בתפארה. כי לרגע קודם יש לי כל טוב ואני מודה ומהלל, 

 פלל ומבקש. כ כבר אין לי כלום, ואני עומד ומת”ולרגע אח

לזאת אם רק עוסק בהודאה ולא בתפילה, משמע שהוא בטוח בטובה 
לעולם תהיה תפילת ‘ב ”כ המ”ה משפיע עליו, כאילו היא שלו. וזש”שהקב

שיתפלל תמיד ונהיה אנחנו וצאצאנו וצאצאי ’ הצאצאים רגיל על לשונו
שמה. צאצאינו וצאצאי כל עמך בית ישראל, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך ל

כי אין בנו בטוחים בכלל, רק עומדים ותלויים ועינינו צופיות לרחמיו וחסדיו 
תמיד בכל יום בכל עת ובכל שעה. כי מה שהיצר הרע מדמה אותנו 
שהכשרונות של אתמול יהיה לי גם מחר, זהו כפירה ממש, כחי ועוצם לי את 

רגע, ולזאת החיל הזה, שהרי כל חכמה וכל כשרון הוא גזרת הבורא בכל רגע ו
אנו מבקשים שוב על כל הטובה שיש לנו, אין לנו מעצמנו לא חכמה לא בינה 

 לא דעת, רק מבקשים וצועקים תמיד על לעתיד. 

 (הגרמ"י רייזמן)

 בדרך הדרוש  

 (כו, א) הארץ אל תבוא כי והיה

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

עושהשהעבדמהכל"אצודכתובותבגמראאיתאוהנה
 עלה ואמרינן", לרבו לעשות חייב התלמיד גם לאדונו

 בכמה וראיתי כהן בתלמיד לשמש ראסו אבל" בירושלמי
 לשמש שרי אי כהן הרב גם באם בזה שנסתפקו ת"שו

 סוף דגרסינן מהא להיתר ראיה הבאתיואני, כהן בתלמיד
 כאלו מקריב חכם לתלמיד דורון המביא דכל) ב קה( כתובות
 בכורים לחם ויבא שלישים מבעל בא ואיש שנאמר, בכורים
 דורון המביא כל אלא יהה בכורים אוכל אלישע וכי לאלישע
 י"רש שנדחקו ש"ועיי, ביכורים מקריב כאלו חכם לתלמיד

 ראיה יש מזה כן ואם, היה כהן אלישע באמת דדלמא' ותוס
 הרב גם דאם י"ורש' להתוס לתו סבירא כרחך דעל, גמורה

 לא אמאי כן לא דאם, כהן בתלמיד להשתמש שרי כהן
 עיקר דהא, הוי כהן לאו אלישע כרחך דעל בפשיטות הוכיחו
 דאמרינן מהא ילפינן רבו את לשמש צריך דתלמיד הלימוד
 יצק אשר באלישע מדכתיב, מלמודה" יותר שמושה "גדולה

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

 היה אם באלישע לשמש רשאי אליהו היה איך וקשה
 לדעת היה כהן אליהו דגם משום הוכחה מזה דאין רק כהן

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

 מאיר' ר שאמר ל"הנ במדרש נדחקו המפרשים כל והנה
 ביכורים הא ישראל לארץ לכנס תזכו בכורים מצות בזכות
 איך לשם שנכנסו מקודם כן אם ישראל בארץ אלא נוהג אינו
 זו מצוה י"ע שיזכו לארץ בחוץ בכורים מצות לקיים יוכלו
 ל"הנ דכתובות גמרא פ"ע הכוונה אכן. ישראל לארץ לכנס
 דזה ביכורים מקריב כאלו חכם לתלמיד דורון המביא דכל
 זה לימוד אכן. מאלישע דילפינן והיינו, לארץ בחוץ גם שייך

 בכורים לו דהביא לומר יש הוי כהן אלישע דאי נסתר לכאורה
 י"רש כקושית ממש הוכחה דיש רק' ותוס

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

 .מטמאים אינן כותים דקברי ל"הנ רבינו  בחיי כתירוץ

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

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

 ולהכי ביכורים הקריב כאלו חכם לתלמיד דורון המביא דכל
 לכנס תזכו בכורים מצות בזכות מאיר' ר שאמר מה שפיר אתי

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

  (חוט המשולש)



 

  

 

י ƒיל ƒב ¿ ׁ̆ ƒֻיָח„ ּב  מ¿
ָ‡ ה ַהּז∆ ם ָהעֹולָ  ל≈ ָּ̇ ה מ¿ ָר ˙ טֹובוֹ ˙ נוֹ ַמ ּבָ ∆ ּבָ ‡ ׁ̆ ָּ̃ ר  ֲעבוּ ה ״ַה

רּוָ‡י ׁ̆ ו, ּב¿ נוֹ  י≈ ָּ̇ ּיוֹ ˙ ַמ ƒמ ¿ ׁ̆ ָנָס  - ˙ ּ‚ַ ר¿ י‡וּ ה, ּפַ ƒר י˙, ּב¿ ƒ„ָל כוּ ם י¿   ׳ ו¿
כוּ  נוֹ . ׳ו¿ ָּ̇ ּיוּ ˙ ּוַמ ƒֹוָר  -˙ רּוָחנ ּ̇ יָה ה ַה ∆̇ ֹו ¿̂ ƒכוּ , ּומ ּל≈ ˙ ַהּז¿ ּפַ ¿̇ ƒה ל  ל¿

ַ„ּב≈  כוּ   ׳ל ה‡∆ ר ּול¿ כָ . ׳ו¿ נוֹ ל ּב¿ ָּ̇ ּלוּ ˙ ַמ ֹ ם  ָ‡ָ„ ל ָיכוֹ   ‡≈ ׁ̆ ָטעוּ ב  ַלח¿ ˙,  ּב¿
 ƒּלוּ י  ּכ י  ‡≈ ƒ„יָֹע י˜  ַר ם  מ¿ ƒ ׁ̆ י ם  ַלֲ‡ָנ ƒים  טֹוב ƒ̃ י ƒ„ּ ַ̂ ל  ָיכוֹ ‡  לֹי  ֲ‡נƒ   ַ‡ך¿ ם,  ו¿

ּכוֹ  ז¿ ƒה∆ ˙ ל ך¿ י ֲ‡נƒ י ּכƒ ם,  ּבָ ָכך¿  ּכָ  .  ו¿
נָ ל ֲ‡ָב  ָּ̇ ׁ̆ ˙ ַ‡ַח ה ַמ ‡ י≈ ַוּ„ַ ּב¿ ∆ יה ֻיֲעָ„ ‡ לֹי ׁ̆ ƒ̃ י ƒ„ּ ַ̂ לָּ ם, ל¿ ∆‡ ‡

 ָ̃ ו¿ ַ„ּ ‡ ƒיל ƒב ¿ ׁ̆ ƒיי. ּב ƒלֹ‡ ה ‡ ‡ָ ר¿ ב¿ ƒה נ ∆ ׁ̆ ≈ ׁ̆ מ≈ ˙ ּב¿ יי י¿ ƒ ׁ̆ ‡ ר≈ לָּ ˙, ּב¿ ∆‡  ‡
ָמ  ¿„ ּבָ . ָלּה ה ָ̃ ∆ ׁ̆ ּבָ ‡ ּכ¿ ָּ̃ רֹה ״ַה ב¿ ƒָב ם ָהעֹולָ ˙ ‡∆ ‡ ל י,  ָעלַ ע ָיַ„ ר ּכ¿

ָיַ„  ֲ‡נƒ ע  ו¿ ∆ ≈ ל  ָיכוֹ י  ׁ̆ ׁ̆ ּכָ ƒה ּפוֹ ל  ל¿ ƒל ין  ָלכ≈ ל,  ו¿ ƒכ נָ י  לƒ ן  ה≈ ָּ̇ ָלָ‡ ה  ַמ פ¿ ƒזוֹ ה  נ ,
ָמּה  ¿ ּׁ̆ ∆ ּוָב ״ ׁ̆ ׁ̆  . ״הּ̇¿

ָמחוֹ ״ ˙ּוָלה ּב¿ ַמח ּב¿ ¿ׂ̆ ƒּ̇ ˙ּולָ ׳ל״, ָ‡ז  י ׳הּב¿ ƒל ַמּזַ ‡ ה ׁ̆ ∆„   חֹ
לוּ  ‡ֹומ≈ ל, ‡¡ ָעָז י ַרּבƒ ˜ ״ָהַרַה ר ו¿ ל¿ ס¿ ר ‡∆ ענ¿ יז∆ ƒּל ƒמ ,˜ ƒי ּכ ׁ̆ חֹ„∆ ה ז∆  ּב¿
 ׁ̆ ָח  י≈ מ¿ ƒָׂ̆מחוֹ ה ׳ ז∆ ל׳ ּב¿ ּבָ ה ּבָ ָּ̃ ַה ∆ ינוּ ל מֹוח≈ ״ה ׁ̆ ≈̇ יָ . ֲעֹונֹו נ¿ ƒָהע ן ו¿

 ≈‡ ּבָ ¿̇ ƒר,  מ ƒי  ּכ ׁ̆ נָ   רֹ‡ ָ ּׁ̆ יַ‡ ם  יוֹ ‡  הוּ ה  ַה ƒר ׁ̆ ם,  ָהעֹולָ ˙  ּב¿ ∆„ חֹ לוּ   ו¿ ל  ‡¡
 ∆‡ „∆ ל ַע ה ַמר¿ יַ‡˙ם ˜ֹ ƒר ָח ם, ָהעֹולָ  ּב¿ מ¿ ƒׂ̆ „ֹולָ ה ו¿ יה ּ‚¿ ƒָלנוּ ‡ ה  ,
עוֹ  ∆ יַ‡ ם ˜ֹ„∆ „ ׁ̆ ƒר ַ ם ָהעֹולָ ˙ ּב¿ ׁ̆ ּבָ ב ָח ָּ̃ רֹ ה ״ַה ינוּ  טּובוֹ ב ּב¿ ,  ָעל≈
י ƒכ ה≈ ך¿ ˙ ‡∆  ָלנוּ ן ו¿ ר∆ ָליס ָלנוּ  ַהּ„∆  ה.ֲחָזָר ו ‡≈
ּמָ ˜  ַר  עוֹ ה  ּכַ ָ ַ‡ַח ˙  ׁ̆ יַ‡ ר  ל¿ ƒר ָב ם,  ָהעֹולָ ˙  ּב¿ ָ‡ ר  ּכ¿ נָ ה  ּבָ ָּ̇  זוֹ ה  ַמ

 ׁ̆ ּמּו ƒ ׁ̆ וֹ ם  ָ‡ָ„ ,  ל¿ ׁ̆ ‡ ƒן  ָהר ָ ׁ̆ כ¿ ƒט¿ ל  נ ח≈ ָ ‡,  ּב¿ ׁ̆ ּוָב ב  ו¿ ׁ̆ ¿̇ ƒּבָ ה,  ּב ָּ̃ ַה ״ה  ו¿
ה  ּלָ ƒ‚ּ ֹּז∆ . לוֹ ל ּוָמַח ו ַוֲחָסָ„יו ַרֲחָמיב רֹ˙ ‡∆  לו ƒָח ל כָּ ל ָיכוֹ ה ּומ ∆‡  „
מֹ ל¿ ƒוֹ ם ָ‡ָ„ ה ַמ ר, ָוחֹמ∆ ל ַ̃ „ ל ׁ̆ ‡ ƒין ָהר ƒ̂ יר י¿ ּפָ ∆ ו ּכַ ּבָ ל ׁ̆ ָּ̃ ״ה,  ַה

ָלה  ּב¿ ַ̃ ¿̇ ƒּוָב˙וֹ נ ׁ̆ ַחל  ּ̇¿ מ¿ ƒנ ּכ≈ ל כָּ , לוֹ ו¿ ∆ י ָ‡נוּ ן ׁ̆ ƒ‡ ּכַֹח ם ַהּבָ ƒמ  
ֹוָלָ„  ּ̇ ּבָ ה, ַה ָּ̃ ַה ∆ ַח ״ה ׁ̆ מ¿ ƒנוּ  ָלנוּ ל  י ב≈ ר¿ ָ̃ י ƒָלי ו וּ ו ‡≈  ב. ׁ̆
ָב‡≈ ה ּוָבז∆  ַמ ׳ַה ר מ¿ י ח ּ̂∆ ƒ„ּ סוּ ˙ ‡∆ ׳ ˜ַ̂ י˙  ˜ ַהּפָ ƒ ׁ̆ ‡ ר≈ ָּ̇ מ≈ ח¿ ַ̃ ָל ו¿

י ָהֲ‡ָ„ָמ  ƒר ל ּפ¿ ָ‡ָ„ , הּכָ וֹ ם מ≈ ׁ̆ ‡ ƒָהיָ ן ָהר ∆ י׳ה ׁ̆ ƒ ׁ̆ ‡ יָ‡ ׳ ˙ר≈ ƒר ה, ַהּב¿
ָהיָ  רƒ ׳ה ו¿ ַ̂ ׳ הָהֲ‡ָ„ָמ י ּפ¿ ּנֹו ∆ „≈ ל ַע ה ָהֲ‡ָ„ָמ ן מƒ ר ׁ̆ ּבָ י י¿ ָּ̃ ״ה  ַה

בֹו„וֹ  כ¿ ƒמוֹ  ּב ¿̂ ַע ָ , ּוב¿ ּׁ̆ ∆ ׁ̆ ּוָב ב ּוכ¿ ׁ̆ ¿̇ ƒיַּ ה  ּב ƒּבָ  לוֹ ל ָמַח „ מ ָּ̃ ּז∆ ״ה, ַה ƒה  מ
 ַּ̃ ƒכָּ ָ‡נוּ ח נ ∆ ּכ≈ ל ׁ̆ ∆ יַּ ן ׁ̆ ƒוּ „  מ ׁ̆ ּנָ ∆ ׁ̆ יַּ ב,  ּכ¿ ƒלַ „ מ ס¿ ƒַח ח י מ¿ ƒי  . ָלנוּ ל ו¿

 מכ˙ מי˙˙ ˆ„י˜ים 
ר   פ∆ ס≈ לֹ‡ ָכ˙ּוב ּב¿ ר ∆ ׁ̆ ה ֲ‡ ָכל ַמּכָ י ו¿ ƒל ל ח√ ם ּכָ ַ‚ּ

ֹוָרה ַהזֹּ‡˙. ּ̇ מוב‡ מ„ר˘  )1בספרים רבים ַה
זו מי˙˙ ˆ„י˜ים'. מ˜ור מ„ר˘ זה ‡ינו '

 .)2בי„ינו
 ב‡ורים ˘ונים נ‡מרו במ„ר˘ זה.

 ל‡ כ˙וב בספר „ברים
כי בכל ספר מחמ˘ה חומ˘י   )3י˘ ˘ב‡רו

„י˜ים, בבר‡˘י˙ מי˙˙ נ˙ורה   מˆ‡ מי˙˙̂ 
ה‡בו˙, ב˘מו˙ יוסף וכל ‡חיו, בוי˜ר‡ נ„ב 
ו‡ביהו. בבמ„בר ‡הרן ומרים. ‡בל ב„ברים 

 . נמˆ‡ ל‡
 ה˜ב"ה ל‡ מˆטער

ָכל עו„ י˘ מפר˘ים בזה, ˘כ˙וב " ּב¿
ר ָ̂ ם לֹו  ָ̇ ָר " ˘ה˜ב"ה מˆטער בˆערם ˘ל ָ̂

י˘ר‡ל. ‡בל הכ˙יב הו‡ 'ל‡ ˆר'. והנה 
ערבו˙ ˘˘ ו˘מח רוכב בפטיר˙ ˆ„י˜  "

בב‡ ‡ליו נפ˘ נ˜י וˆ„י˜" והˆער הו‡ ר˜ 
זהו "מכה ‡˘ר 'ל‡' כ˙יב" לנו ול‡ ל˘כינה. ו

 ˘הולכים לפי הכ˙יב 'ל‡ ˆר'. 
 פטור מ˙חנון

,  )4י˘ מב‡רים ב„רך מליˆה (ו˙וכחה…)
לול‡ ˘ל י˙חנון ביום ה  ˘‡ין ‡ומריםכי י˘  

לול‡ ˘ל יˆ„י˜, ובכל יום מוˆ‡ים ‡יזה ה
ˆ„י˜ כ„י להיפטר מ‡מיר˙ ˙חנון, ובה‚יע 
ע˙ ‡מיר˙ ˙חנון מכים על ה˘ולחן 
וˆוע˜ים '˜„י˘', על מכה זו נ‡מר "מכה 
‡˘ר ל‡ כ˙ובה ב˙ורה", והי‡ על מי˙˙ 

 ˆ„י˜ים. 
 

ב'˙˜ט"ו ˙פלו˙' לרמח"ל, ˜‡; יערו˙ „ב˘    ל„ו‚מ‡ )1
ב˘ם ה‚‡ון רבי  ) 2 ב; „רו˘י הˆל"ח ל, ועו„."ח"ב „

י˘עי' פי˜ בעל ההוספו˙ ל'מסור˙ ה˘"ס' ‡ומרים  
ל‡  , כי מ„ר˘ זה ‚ופ‡ הי‡ "מכה ‡˘ר ˆחו˙ב

  בספר '˘למה מול ‡„ר' ˘˘מע מוב‡  )3 "… כ˙ובה 
נו„ע  'ב˘ם ה ˘‡מרהר בˆל‡ל ר‡נ˘בור‚, "ה‚ מ

  . ‡י˙‡מר‡ ב˘ם הרה"˜ מ˘ינ‡וו‡ ועו„. )4 .'ביהו„ה 

ת  ָרׁשַ י ּפָ בֹוא ּכִ   325גליון   ט"תשע •ּתָ



 

 

ר ָנַתן ְלָך ה' ֱאלֶֹקיךָ  ַמְחּתָ ְבָכל ַהּטֹוב ֲאׁשֶ ‰˘מח‰   .ְוׂשָ
יךָ ‰י‡ בז‰ ˘ ∆̃ ל… ָך ‰' ‡¡ ן ל¿ ַ̇ ל  , וז‰ ָנ  ˘לך. בַ‰ּטו… ּכָ

  (מהר"ש מבעלזא) 
 

ם ל‰˜ב"‰ ˘י‡מר  ‡˙‰ ‚ור ֶאת ה' ֶהֱאַמְרּתָ ַהּיֹום.
„יבורים ל‰˘פיע ˘פע טוב‰ על י˘ר‡ל, וז‰ו  

םכ˘י˘ר‡ל ‰ם במ„רי‚‰ בבחינ˙  ˘בכל יום   - ַ‰ּיו…
  (קדושת לוי)  ויום י‰י‰ בעיני‰ם כח„˘ים. 
  

קֹול   ַמע ּבְ י ִתׁשְ ה ְוִהּׂשִיֻגָך ּכִ ָרכֹות ָהֵאּלֶ ל ַהּבְ ּוָבאּו ָעֶליָך ּכָ
ֱאלֹ  ˘ל‡ ˙ˆטרך ל‰רחי˜ ממ˜ומך כ„י   יָך.ֶק ה'

ל‰רויח כספך, ‡ל‡ וב‡ו עליך ˘ז‰ יר„וף ‡חריך 
יֻ‚ךָ  ƒ ּׂ̆ ƒ‰ , ו‡ז ל‡ ˙ˆטרך ל‰˙בטל מ˙ור‰ ועבו„‰,  ו¿

יךָ ‡ל‡  ∆̃ ל… ל ‰' ‡¡ ˜ו… ַמע ּב¿ ¿ ׁ̆ ƒ̇ י  ƒופר)(כתב ס .ּכ 
  

קֹול   ַמע ּבְ י ִתׁשְ ה ְוִהּׂשִיֻגָך ּכִ ָרכֹות ָהֵאּלֶ ל ַהּבְ ּוָבאּו ָעֶליָך ּכָ
‰ברכו˙ ו‰˘פע יוˆ‡ים ˙מי„ ממ˜ור   יָך.ֶק ה' ֱאלֹ 

מ˜ל˜ל מע˘יו  ‡י˘ כ˘, ‡ך לכל ‡ח„ ו‡ח„‰עליון 
ל ‰'  ‡בל ‰˘פע ל‡י˘ ‡חר, יוˆ‡  ˜ו… ַמע ּב¿ ¿ ׁ̆ ƒ̇ י  ƒּכ

ל…  יֻ‚ךָ ‡ז  יךָ ̃∆ ‡¡ ƒ ּׂ̆ ƒ‰ י˘י‚ו ‡ו˙ך „יי˜‡ ול‡ ‰ברכו˙  ו¿
 )בונים מפרשיסחא 'ר(  . ‡י˘ ‡חרילכו ל

  
ֶגד ּוָפַחְדּתָ ַלְיָלה ְויֹוָמם ְולֹא   ֻלִאים ְלָך ִמּנֶ יָך ּתְ ְוָהיּו ַחּיֶ

יָך. ַחּיֶ ‚∆ ‰‡מ˙ ‰י‡ ˘ ַתֲאִמין ּבְ ּנ∆ ƒָך מ ים ל¿ ƒ‡ֻל ¿ּ̇ יָך  ,  „ַחּי∆
˘בר‡˘ ‰˘נ‰ כבר ˜בעו לך ‡˙ חייך ומזונו˙יך, ‡ם 

ָמ כן מ„וע  יו… ָל‰ ו¿ ָּ̇ ַלי¿ ‡˙‰ מל‡ „‡‚‰,   - םּוָפַח„¿
יךָ ‰סיב‰ ‰י‡  ַחּי∆ ין ּב¿ ƒמ‡ֲ ַ̇ ל…‡  . ˘חסר‰ לך ‡מונ‰ - ו¿

 )מהר"י מבעלזא( 
  

ִרית ַהזֹּאת. ְבֵרי ַהּבְ ם ֶאת ּדִ ַמְרּתֶ ם  ּוׁשְ ∆ּ̇ ַמר¿ ¿ ׁ̆ ˘˙‰יו   -ּו
˙  , )' ˘מר ‡˙ ‰„בר  ו‡ביו'(מל˘ון  מˆפים וממ˙ינים ≈‡

י˙ ƒר י ַ‰ּב¿ ר≈ ב¿ ƒ„ּ  -   מ˙י ‡זכ‰ ל‰˙יח„ ולכרו˙ ברי˙ עם
 (עבודת ישראל) יוˆרי.  

  

ֹב ַעל טֹוב ׁ̆ יֹון ַיח¿ ּסָ ƒי נ י„≈ ƒל ‡ ּבָ ∆ ׁ̆ ֹו˙ ּכ¿
בָּ  ָּ̃ ַ‡ֲהַב˙ "ה ַה ּמֹו ו¿ ƒלה' ע ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי  ל¿

ִרי ָהֲאָדָמ  ל ּפְ ית ּכָ ֵרׁש   .הְוָלַקְחּתָ ֵמֵראׁשִ ם ָאָד ׳"י:  ַרׁשִ   ּפֵ
ֵדהוּ  ְלתֹוךְ ד יֹוֵר  ֵאנָ ה ְורֹוֶא  ׂשָ ָרה ּכֹוֵרךְ ה ּתְ ּכְ ּבִ  ָעֶליהָ  ׁשֶ
ִמ  ֶדֶרְך  ְלָפֵרׁש  ֵיׁש . ׳ןְלִסיָמ י ּגֶ ְבֵר ת ֶא ז ֶרֶמ ּבְ "י, ַרׁשִ י ּדִ
ֵדהוּ  ְלתֹוךְ ד יֹוֵרם ָאָד ׳ ָאָד ׳ ׂשָ ּבוֹ ת ַלֲעׂשוֹ א בָּ ם ׁשֶ ן ֶחׁשְ

ָרֵט ק  ְוִלְבּדֹ   ַנְפׁשוֹ  יי  ּפְ ַעְצמוֹ מֹוֵצא  א  הוּ ה  ְוִהנֵּ ו,  ַמֲעׂשָ י כִּ   ּבְ

ְרצֹונוֹ  לֹוםה ֲעֵבָר ר ַלֲעבוֹ  ּבִ ֵאנָ ה ְורֹוֶא ׳, ַחס ְוׁשָ ה ּתְ
ָר  ּכְ ּבִ הוּ ׳ הׁשֶ א ִהי ְלָכךְ ה ָהֵעצָ ה, ַלֲעֵבָר ן ּוְמֻזּמָ ן מּוכָ א ׁשֶ

ִמ  ָעֶליהָ  ּכֹוֵרךְ ׳ ִמ ׳ - ׳ יּגֶ בוֹ י ָראׁשֵ  ׳יּגֶ ' יי ֲעשֵׂ ַמ דִֹלים גְּ ת ּתֵ
ְתּבֹונֵ  ּיִ ּמָ ן ׁשֶ דֹוִליה ּכַ ל ּגֹוֵמ ר ֲאׁשֶ ו ַוֲחָסָדיה ה' ַמֲעשֵׂ ם ּגְ

ִגיַמְטִריָּ ׳ זוֹ ׳ - ׳זוֹ י ֲהֵר ר ְואֹוֵמ ׳ ִאּתוֹ  י׳ הַאֲהבָ ׳א ּבְ ַמְזּכִ ר ׁשֶ
ֶד  ְלַעְצמוֹ  ָרֵא  ְלַעּמוֹ ת ה' ַאֲהבַ ל ּגֹ  לוֹ ה ִיְהיֶ ה ְוזֶ ל, ִיׂשְ

ֹ ׳ ןְלִסיָמ ׳ ּל ׁש י כִּ ה, ָהֲעֵבָר ת ֶא ה ַיֲעשֶׂ א ׁשֶ ּיֵ  ֵמַעְצמוֹ  ִיְתּבַ
ית ֶא ס ְלַהְכִעי ִטי"ת ַהׁשֵ ֶנגֶ ת ְוַלֲעׂשוֹ , ִעּמוֹ ב ַהּמֵ ן ְרצוֹ ד ּכְ
 .אֹותוֹ ב ָהאֹוהֵ א ַהּבֹוֵר 

 ˘לום רבי הרה"˜ ב˘ם ל˜ט ‡מרי ˜ו„˘ ( 
 ) [י‡"ˆ כ"ז ‡לול] מבעלז‡ 

וּ  ּ̃ ƒ̇ ּ„ו… ן ּב¿ ƒּמ‰ַ ˙ ∆ׂ̆ יָר ‰ עו… ƒ„ּ ‰ ָּב ָּ̃ ‰ַ  "‰ ל¿
ָל  עו…  ‰ ַ‰ּז∆ ם ּבָ

ם  ָך ַ‰יו… יר¿ ƒמ ¡‡ ∆‰ '‰.‰ ֻ‚ּלָ ַעם ס¿ ˙ לו… ל¿ יו… ¿‰ ƒן   ל ˆו… ר¿ ר ַּ̃ ƒע
יָר‰   ƒ„ּ …לו ‰ י∆ ¿‰ ƒּי ∆ ׁ̆ י  ≈„ ‰ ּכ¿ ָ̇ ָלם ָ‰י¿ יַ‡˙ ָ‰עו… ƒר ב¿ ƒּב ‡ ר≈ ַ‰ּבו…

ן,  ו… ּ̇ ח¿ ַּ̇ ָלם ַ‰ עו… ‰ ּבָ ז∆ ל  ו¿ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי י נ≈ ˜ּו ּב¿ ּב¿ ¿„ ƒּי ∆ ׁ̆ י  ≈„ ַעל י¿
  ˙ ַ„ּ ƒמ ּב…˜ ּב¿ ¿„ ƒנּו ל ַ‰י¿ ים, ּ„¿ ƒ ׁ̆ „ו… ¿ּ̃ ‰ַ ˙ י ָ‰ָ‡בו… כ≈ ַ„ר¿ ּב¿

 ‰ֲ‡ַ‰ָ  ˙ ַ„ּ ƒמ ּוב¿ ָח˜, ¿̂ ƒי ָ‡‰ ּכ¿ ר¿ ƒּי‰ַ ˙ ַ„ּ ƒמ ָרָ‰ם, ּוב¿ ַ‡ב¿ ָב‰ ּכ¿
ַיֲע˜…ב.   ˙ ּכ¿ מ∆ ¡‡‰ָ    „ ∆‚ נ∆ ם ּכ¿ לּו ‰≈ ˙ ַ‰ּלָ ּ„ו… ƒמ ‰ ָ̆ ל… ¿ ׁ̆  ‰ ּנ≈ ƒ‰ ו¿

 :˙ „ו… סו… ˙ ַ‰י¿ ∆̆ ל… ¿ י - ׁ̆ ‡≈ ׁ̆ ƒ‰ ‡ ,‰‡ָ ר¿ ƒם ַמ י ƒי -י ƒ‰  ‡
‚∆  - ּוַח רַ‡ֲ‰ָב‰,  נ∆ ˙„ ּכ¿ מ∆ ¡‡ ,  ˙ בו… ≈ּ̇ י  ≈ ׁ̆ ם ָר‡ ≈‰ ∆ .  ָ‡ַמרׁ̆

‰ּו  ז∆ ָך ו¿ יר¿ ƒמ ¡‡ ם  '‰' '‰∆ ˙ ַ‰ּכ…ַח   ַ‰ּיו… ָך ‡∆ יס ּב¿ ƒנ כ¿ ƒ‰ ∆ ׁ̆
˙ ּב¿  לּולו… ּלּו ַ‰ּכ¿ ≈‡ ˙ ּ„ו… ƒמ יַע ל¿ ƒ‚ּ‰ַ ‰  ָ‡ַמרל¿ י ז∆ ≈„ ַעל י¿ ∆ ׁ̆  ,

‰ ֻ‚ּלָ ַעם ס¿ ˙ לו… ל¿ יו… ¿‰ ƒל  ל ּ‚ו… ס∆ ּכ¿ ים ƒָלמ ¿ ׁ̆ יּו ֻמ ¿‰ ƒּ̇  ,
 ׁ̆ ּי≈ ∆ ׁ̆  ‰ּ ̆  ּבָ ל… ָ ׁ̆  ‰ ָ̆ ל… ¿ ׁ̆ ƒל ˙ זו… מ¿ ˙ ָ‰רו… ּ„ו… ֻ̃ ˙נ¿  . ָ‡בו…

 ‡ נ∆ ן ַ‰ּט∆ ח ַ‰ּכ…‰≈ ַ̃ ָל ָך ו¿ ∆„ ּיָ ƒכ˙וב בירו˘למי . מ
˘ˆריך ל‰פרי˘ ביכורים ‡ח„ מ˘˘ים. ˜˘‰ 
מ‡ין למ„ו חכמים ˘יעור ז‰. וי˘ לומר כי ‰ו‡ 
מרומז כ‡ן. „‡י˙‡ במ˘נ‰ מסכ˙ כלים ˘טנ‡ 
מחזי˜ חˆי ס‡‰, ו‡מרו ב‚מר‡ על ‰פסו˜ 
"ול˘ור˜‰ בני ‡˙ונו" ˘כל ‡ילן ב‡רı י˘ר‡ל 
‰י‰ טעון בפירו˙ מ˘‡ ˘˙י ‡˙ונו˙. ובמ˜ום 
‡חר ‡מרו ˘מ˘‡ ‰‡˙ון ‰ו‡ ט"ו ס‡ין, נמˆ‡ 
˘כל ‡ילן ב‡רı י˘ר‡ל ˘טעון מ˘‡ ˘˙י 
‡˙ונו˙ י˘ בו ל' ס‡ין. ו‰˙ור‰ ‡מר‰ ל‰בי‡ 



 

 

‰ו‡ ‡ח„  ל ביכורים ˘מחזי˜ חˆי ס‡‰̆  "טנ‡"̆ 
מ˘˘ים ˘ל ˘ל˘ים ס‡‰, לרמז ˘‡ף מי ˘י˘ לו 

 ר˜ ‡ילן ‡ח„ ˆריך ל‰בי‡ חˆי ס‡‰.
 י‰ו) עליו˙ ‡ל  ב˘ם ספר(פנינים י˜רים   

ם ָ̇ ָ̇ ‡ו… י ƒׂ̆ ָע ָּ̇ ו¿ ַמר¿ ָ ׁ̆ ב˙ ˜ול כ˙ב ר˘"י:  .ו¿
נ‰ ל˘נ‰  ¿̆ ƒּ̇ מברכ˙ו ‰ב‡˙ בכורים ‰יום 

,  [‰ח˙ם סופר] . ‰˜˘‰ ‡‡מ"ו מ‡ור ‰‚ול‰ ‰ב‡‰
‡ם ‰בטח‰ ‰י‡ ˘כל מי ˘‰בי‡ בכורים ‰יום 
מובטח לו ˘יבי‡ ‚ם ב˘נ‰ ‰ב‡‰, ‡ם יחי‰ 
‰‡„ם לעולם, וˆ"ע. ונר‡‰ לפר˘ על פי מ‰ 

ָך   על ‰פסו˜ „‡י˙‡ במ„ר˘ ב…‡∆ ‰ ּב¿ ָּ̇ רּוך¿ ַ‡ ּבָ
ָך  ∆̇ ‡ ≈̂ ‰ ּב¿ ָּ̇ , וכבר פיר˘ „ו„ ‰מלך ע"‰ ּוָברּוך¿ ַ‡

"‰' י˘מר ˆ‡˙ך ובו‡ך", ˘ˆריך ל‰בין מ‰ כוונ˙ 
‰מ„ר˘ בז‰. ‡ל‡ כיון ˘‡מרו במ„ר˘ 
˘‰ברכ‰ בבו‡ך ובˆ‡˙ך ‰י‡ ברכ‰ יˆי‡˙ו 
ובי‡˙ו בפר˜מטי‡ ˘י‰י‰ לו ברכ‰ בסחור˙ו, 

רוב עו˘ר יב‡ חליל‰ ‡ם כן י˘ ח˘˘ ˘מ‡ מ
ל"וי˘מן י˘ורון ויבעט", על כן ‡מר ‰מ„ר˘ ˘על 
ז‰ פיר˘ „ו„ "‰' י˘מר ˆ‡˙ך ובו‡ך" ˘י‰י‰ 
˘מור מ‰' ˘ל‡ יבו‡ לבעוט. ובז‰ י˘ לפר˘ ‚ם 
פסו˜ „י„ן, ˘ל‡חר ˘˜יים ‡˙ כל ‰מˆוו˙ ˘ל 
ביכורים ומע˘ר, מובטח˙ לו ע˘ירו˙, ועל ז‰  

מ‡   ‡ל יח˘ו˘̆  ול ומברכ˙ו̆  יבעט יוˆ‡˙ ב˙̃ 
חליל‰ ול‡ יבי‡ יו˙ר ביכורים ומע˘ר, ‡ל‡ 
'‰ב‡˙ ביכורים ‰יום ˙˘נ‰ ל˘נ‰ ‰ב‡‰' 

 (כ˙ב סופר)  ˘˙‰י‰ זריז במˆו‰ כמו ב˘נ‰ זו.

 ƒל ל ח√ ם ּכָ ר   י ּ‚ַ פ∆ ס≈ ר ל…‡ ָכ˙ּוב ּב¿ ∆ ׁ̆ ‡ֲ ‰ ָכל ַמּכָ ו¿
ם  ל≈ ָר‰ ַ‰ּז…‡˙ ַיע¿ ו… ּ̇ יָך.  ‰'ַ‰ „ר˘ו חז"ל: ז‰ ָעל∆

„י˜ים. וי˘ ל‰בין מנין   למ„ו ז‡˙. עו„ י˘  מי˙˙̂ 
ל„˜„˜ מ‰ ‰כונ‰ "בספר ‰˙ור‰ '‰ז‡˙'", „י ‰י‰ 
לו לכ˙וב 'בספר ‰˙ור‰'. וי˘ לומר „‰נ‰ 

‰ בו… מ‰פסו˜ " ∆̆ ‰ נ… ָּ̇ ר ַ‡ ∆ ׁ̆ ‡ֲ ׁ̆ י ƒ‡‰ָ ֲעמ…„ ו¿ ַּ̇  ıחּו ּבַ
ט ˙ ַ‰ֲעבו… יָך ‡∆ ל∆ י‡ ‡≈ ƒ̂ ˆ‡)"  יו… , למ„ו חז"ל (פר˘˙ כי̇ 

, נמˆ‡ (מ˜ר˜ע ‚רוע‰)˘בעל חוב מ˘לם בזיבורי˙ 
מ"ספר ‰˙ור‰ ‰ז‡˙" „‰יינו חומ˘ „ברים ˘

לומ„ים ˘נפרעים ב„ברים פ˘וטים וזולים, וכ‡ן  
‡מר ˘‰˜ב"‰ יפרע ב"‡˘ר ל‡ כ˙וב‰ בספר 
‰˙ור‰ ‰ז‡˙" ‰יינו ˘יפרע על י„י ˘י˜ח ‡˙ 
‰עי„י˙ ו‰מ˘ובח, מכ‡ן למ„ו ˘ז‰ מי˙˙ 

 (יל˜וט ‰‚ר˘וני מן ‰˘מוע‰)  ˆ„י˜ים, ומט"מ.

‡ח„ מ‚„ולי ‰מ˘כילים נפ‚˘ פעם עם ‡ח„ 
מ‰רבנים, רˆ‰ ‰מ˘כיל ל‰ר‡ו˙ ‡˙ רוב חכמ˙ו כי 

ו‡מר לרב ‰ב‰ ונר‡‰ ב˜י ‰ו‡ ב„˜„ו˜ ל˘ון ‰˜ו„˘,  
 4-‡ם ‰רב יו„ע ‰יכן י˘ ˙יב‰ ב˙ור‰ ‰מנו˜„˙ ב 

˜מˆים, ל‡ י„ע ‰רב מ‰ לענו˙, ‡מר לו ‰מ˘כיל  
בנימ‰ ˘ל ˘חı ו‚‡ו‰: ‡ומר לך, ו˘ים לב ‰יטב 
לזכור ז‡˙ ˘מ‡ ז‰ יב‡ לך ל˘ימו˘, ‰פסו˜ ‰ו‡ 

‰". ‡מר לו ‰רב, עכ˘יו ‡˘‡ל ‡ו˙ך  ‡˙ ָ‰ָרָחָמ "
  4˙ור‰ ˙יב‰ ˘י˘ ב‰ ‰ב˜י וחכם ‚„ול ‰יכן י˘ ב 

פ˙"חים, ל‡ י„ע ‰מ˘כיל לענו˙, ‡מר לו ‰רב 
ָכ בפסו˜  ַ„ַח˙‰ ‰' ֈ  ַיּכ¿ ַ̃ ˘ים נ‡   וסיף ו‡מר לו:, ו‰ּוַב

‡„וני לב לז‰, כי ‡ני מ˜ו‰ ˘ז‰ (‰˜„ח˙ֈ) יבו‡ לך  
ֈ˘ל˘ימו 

  מ

„ר˘  , ‰בעל ˘ם טוב מ‰‡י עלמ‡˜ו„ם פטיר˙ 
ם  :ו‡מר ָׁ̆ ם  ∆ּ̇ ר¿ ַמּכַ ¿̇ ƒ‰ יָך בלבך    -  ו¿ ב∆ י¿ …‡ , ˘˙ח˘וב בכל ל¿

יˆר ‰רע, ‰‡ויביך בי„ ע˙ בלב נ˘בר, ˘‡˙‰ מכור 
˙ ָפחו… ¿ ׁ̆ ƒל ים ו¿ ƒ„מ‰ ˘ע˘י˙ ‰י‰ על מנ˙ כל ˘ ַלֲעָב

‡ם ˙ח˘וב ˙מי„ ל˜בל פרס בבחינ˙ עב„ ו˘פח‰, 
‰כך, ‡ז  נ∆ ין ˜… ≈‡ ל‡ ˙‰י‰ נ˜נ‰ ול‡ ˙פול בי„ ‰יˆר   ו¿

ם רע ו˙‰י‰ „בו˜ בחי ‰חיים. ול‡ י˘לוט עליך ˘ו
‚ם  יˆויין ˘(ע"כ. וב˙בו˙ ‡לו יˆ˙‰ נ˘מ˙ו בט‰ר‰. 

  (‰יכל ‰ברכ‰) .ר˘ב"י יˆ˙‰ נ˘מ˙ו ב˙יב˙ 'חיים')

  מ

˘‡ו˙ו˙ ומופ˙ים ‡ין ב‰ם „י ‡מר  'חי„ו˘י ‰רי"ם'‰
כ„י ל˜רב י‰ו„ים לעבו„˙ ‰˘י"˙, ו‡ילו ‰י‰ כן ‰יי˙י  

(˘ב‡ו˙‰ ˙˜ופ‰ ‰יו ב‰ רבים ˘‰יו נוסע עכ˘יו ל‚רמני‡ 

ועו˘‰ ˘ם מופ˙ים ‡˘ר ל‡ ‰יו כ‰נ‰    רחו˜ים מן ‰˙ור‰)
כ„י ל˜רבם ל˙ור‰. ‡בל ב˙ור‰ ‡נו רו‡ים ˘ל‡ כן  

˙ ַ‰ּ‚¿ ‰ו‡, כי מ˘‰ ‡מר לי˘ר‡ל  ּסו… ר ָר‡ּו  ˙„…ל… ַ‰ּמַ ∆ׁ̆ ‡ֲ
ם ים ָ‰‰≈ ƒל…„ ים ַ‰ּ‚¿ ƒ̇ פ¿ ַ‰ּמ… ˙ ו¿ …˙ יָך ָ‰‡… ינ∆ ̇ , ע≈  ועם כל ז‡

ב ָלַ„ַע˙  ם ל≈ ן ‰' ָלכ∆ ַ̇ ל…‡ ָנ ‰ ֈו¿ ם ַ‰ּז∆ , ופי' ר˘"י ַע„ ַ‰ּיו…
˘מע˙י ˘‡ו˙ו ‰יום ˘נ˙ן מ˘‰ ‰ספר ˙ור‰ לבני 

‰רי לך ˘‡חרי כל ‰מופ˙ים ‰‚„ולים ו‰נור‡ים , לוי
‰יום ‰ז‰ יום ˜בל˙ ‰ספר  ל‰ם לב ל„ע˙ ע„ ‰ ל‡ ‰י
 .˙ור‰



 

 

˜‡ ַ ׁ̆ ל ט¿ י‡≈ ƒר ב¿ י ּ‚ַ ƒזˆו˜"ל ַרּב }‚{ 
ב ¿ ּׁ̆ ַי ¿̇ ƒֹו˙ ה„ ֹול¿ ּ̇ ƒים מ ƒ̃ ָר ַפ˙˙ וּ ּפ¿ ¿̂ ƒים ּב ƒ„י ƒַהֲחס 

 ˜ ר∆ ּור ּפ∆ ּ̂ ƒ̃'ָלט מ¿ ƒי˜ ַהּנ ƒ„ּ ַּ̂ ַע  :'ַה ֹמ≈ ׁ̆  ‡ ָ̃ ינ¿ ƒמ‡ ַּ̃ ƒלֹום מ ָ ׁ̆ י  ƒַרּב
 ‚ ער¿ ּב∆ עמ¿ ל∆ ‡˙ ּב¿ ≈̂ מ¿ ƒבֹוָהה ַהּנ ָמה ּ‚¿ ָ ׁ̆ לֹום ַעל נ¿ ָ ׁ̆ ר  ַ ּׂ̆ ַרּבֹו ַה ‡ , מ≈ ָ̂ ָי

ׂ̆ ַ‡ֲחָריו ַחּפ≈ יר , ל¿ ƒ„ָלה ָנ ּבָ ַ̃ ר  פ∆ ים ַעל ס≈ ƒָפר ר ס¿ ּסֹוח≈ ƒַמע מ ָ ׁ̆ ם  ָ ׁ̆
הוּ  י ַמ‡ן „¿ ≈„ ׁ̆ ַעל י¿ ּכָ ר¿ ƒּנ ∆ ׁ̆ . 

ר   פ∆ ׁ̆ ַהּס≈ י רֹוכ≈ ƒיָ‡˙ֹו ּכ ƒל ˙ ּפ¿ ָפָניו ‡∆ יַע ּב¿ ƒּב ƒר ַ‡ף ה ַהּסֹוח≈
ים   ƒָפר ב ס¿ יר חֹוב≈ ƒב ָה˜, ‡ֹו ‚¿ י„ ָחָכם ֻמב¿ ƒמ ל¿ ַּ̇ לֹ‡ ָהָיה 

ּוט.  ׁ̆ ם ּפָ ƒב ַמי ֹו‡≈ ׁ̆  ‡ ּלָ ים, ‡∆ ƒ̃ י ƒּ̇  ַע
י   ƒָבה ּכ ָ ׁ̆ ח¿ ˙ ַהּמַ לֹו ‡∆ ¿̂ י˙ּו ‡∆ ƒּ̂ ƒַמע ה ָ ּ ׁ̆ ∆ ׁ̆ ים  ƒָבר ַהּ„¿
 .‚ ער¿ ּב∆ עמ¿ ל∆ ‡ ל¿ ָמּה ּבָ ¿ ׁ̆ ƒּלּוי ל ƒ‚ּי ַה נ≈ פ¿ ƒהּו‡ ל „ ‡ עֹומ≈ ּמָ ∆ ׁ̆
ּנּו   ּמ∆ ƒנֹו˙ מ ב¿ ƒי ל ≈„ ים ּכ¿ ƒָפר ר ַהּס¿ ל מֹוכ≈ ∆̂ ר ‡≈ ַ̃ ָח ר ו¿ ר≈ הּו‡ ּב≈

ח ּפָ ∆ ּ ׁ̆ ƒם, מ ƒב ַמי ֹו‡≈ ׁ̆ מּו˙ ‡ֹו˙ֹו  י˙ ּו„¿ ƒנ ב¿ ר  ַּ̇ ≈̇ ֹו˙ ‡ֹו יֹו
ם  ƒי ר ַהּמַ ≈‡ ל ּב¿ ∆‡ ‡ ָ̂ מֹוחֹו, ָי ˙ ּב¿ ר∆ ֻסּ„∆ מּו˙ מ¿ ה ַהּ„¿ ָ̇ ָהי¿

. ׁ̆ ָּ̃ ֻב ׁ̆ ַהּמ¿ י ƒ‡ָה ˙ ∆‡ ׂ̆ ַחּפ≈  ל¿
ָנם   לֹום, ָ‡מ¿ ָ ׁ̆ י  ƒין ּבֹו ַרּב ƒח ב¿ ƒם ה ƒי י ַהּמַ ֹוֲ‡ב≈ ׁ̆ ין  ם ּב≈ ָ ׁ̆
ר   ּב≈ ƒ„ּ ‡ָריו, הּו ין ֲחב≈ ב≈ ל ל¿ ≈„ּ ר ַהב¿ ּכָ ƒלֹ‡ ָהָיה נ ıי חּו ַלּפ≈ ּכ¿
י   ƒים, ַ‡ך¿ ַרּב ƒּוט ׁ̆ ים ַהּפ¿ ƒ ׁ̆ ַה‚ ָהֲ‡ָנ נ¿ ƒמ י ˜ֹולֹו˙ ּכ¿ ˜ֹול≈ ּב¿
ֲ‡חֹוָריו   י מ≈ ƒיר ּכ ƒַהּכ יב ל¿ ƒט ˙ֹו ָיַ„ע ה≈ ָ ּ ׁ̆ „ֻ ¿̃ ƒלֹום ּב ָ ׁ̆
ה   ָ̂ ָר לֹום ו¿ ָ ׁ̆ י  ƒָליו ַרּב ≈‡ ׁ̆ ַ‚ּ ƒֹוָלה. נ„ ¿‚ּ ׁ̆ פ∆ ˙ נ∆ ר∆ ∆ּ̇ ַּ̇ ס¿ ƒמ

ין ּב¿  ƒח ב¿ ƒה ∆ ׁ̆ „ ּכ¿ ּיַ ƒיָחה, ֲ‡ָבל מ ƒׂ̆ ּמֹו  ƒֹר ע ׁ̆ ¿̃ ƒלֹום,  ל ָ ׁ̆ י  ƒַרּב
˜ֹום. ַהּמָ ַלט מ≈ מ¿ ƒנ ָליו ו¿ ˙ ַר‚¿ ם ‡∆ ƒי ב ַהּמַ ֹו‡≈ ׁ̆ ַפס  ָּ̇ 

ה   ָּ̇ ַע ּבֹו ּומ≈ ƒּל ƒמ ˜ פ≈ ּיֹו˙ ַהּסָ ƒר ≈‡ ¿ ׁ̆  ˙ ל ‡∆ ּט≈ ƒָבר ַר˜ ּב ַהּ„ָ
  ׁ̆ ַ‚ּ ƒנ „ ּיַ ƒמ , ׁ̆ ָּ̃ ֻב י הּו‡ הּו‡ ָהָ‡ָ„ם ַהּמ¿ ƒטּוַח ּכ ָהָיה ּבָ

ר ‡ֹו„ֹו˙ ָבר≈ ל מ¿ ח≈ ה≈ ם ו¿ ƒי י ַהּמַ ֹוֲ‡ב≈ ׁ̆ ב   ל¿ ֹו‡≈ ׁ̆ ‡ֹו˙ֹו 
ָער   ב¿ ƒנ ס הּו‡ ו¿ ַ‚ּ „ֹ‡ ׁ̆ מ¿ י ƒ‡ י ƒרּו לֹו ּכ ּפ¿ ƒּלּו ס ≈‡ ַלט, ו¿ מ¿ ƒּנ ∆ ׁ̆
˙ ˜ֹולֹו   ∆‡ ‡ ≈ׂ̆ ָליו הּו‡ נֹו כ≈ ים ּב¿ ƒע ּנֹו‚¿ ∆ ׁ̆ ַע˙, ּוכ¿ ַ„ּ ƒמ
ל   ∆ ׁ̆ י˙ֹו  ב≈ ר ּב¿ ∆„ ַכר ח∆ ָׂ̆ י  ƒר לֹו, ּכ ַסּפ≈ עּו ל¿ זֹ‡˙ ָי„¿ ָע˜ֹו˙. ו¿ ז¿ ƒּב

ּכ¿  ַיר¿ ר ּב¿ ּ‚ֹור≈ ¿̇ ƒט ַהּמ יר. ַחּיָ ƒי ָהע ≈̇ 
ן   י≈ ַענ¿ ¿̇ ƒמ ם ּכ¿ ָ ׁ̆ ַנס  כ¿ ƒנ ט, ו¿ ל ַהַחּיָ לֹום ‡∆ ָ ׁ̆ י  ƒָהַלך¿ ַרּב

ֹו˙   ׁ̆ יָניו ּבֹול¿ ע≈ ∆ ׁ̆ , ּכ¿ ׁ̆ בּו ˙ ל¿ ּיַ ƒנ ¿̃ ƒּב
י ּבֹו   ƒ„„ָ ¿ּ̂ ר ַה ∆„ ˙ ַהח∆ ˆֹו‡ ‡∆ מ¿ ƒל
  ˙ ∆‡ ‡ ָ̂ ּמָ ∆ ּ ׁ̆ ƒם. מ ƒי ב ַהּמַ ֹו‡≈ ׁ̆ ר  ּ‚ֹור≈ ¿̇ ƒמ
ט ָהָיה ַהַחּיָ ∆ ׁ̆ ה ַ‡ַח˙  ָּ̃ ל ּ„ַ ≈ּ̂ ƒר נ ∆„  ַהח∆

ַנס  כ¿ ƒנ חֹוָר˙ֹו, ו¿ י ס¿ ַבּ„≈ ר  לַ ָעסּו˜ ּב¿ ∆„ ח∆
ים  ƒח יָה ֻמּנָ ף ָעל∆ ַמּ„ָ ין ּב¿ ƒח ב¿ ƒם ה ָ ׁ̆
ר   פ∆ ם ַהּס≈ ם ּ‚ַ יה∆ ינ≈ ָלה, ּב≈ ּבָ ַ̃ י  ר≈ פ¿ ƒס

ים.  ƒָפר ר ַהּס¿ ל מֹוכ≈ ∆̂ ָרָ‡ה ‡≈ ∆ ׁ̆ 
ַלם   ע¿ לֹום נ∆ ָ ׁ̆ י  ƒַרּב ∆ ׁ̆ יר  ƒּכ ƒט ה ַהַחּיָ

מ¿  ƒהּו‡ נ ∆ ׁ̆ ָרָ‡ה  ∆ ׁ̆ ׂ̆ ‡ֹו˙ֹו, ּכ¿ ּפ≈ ƒח ‡ ו¿ ָ̂
ם ָ‡ַחז ּבֹו   ƒי ב ַהּמַ ֹו‡≈ ׁ̆ ל  ∆ ׁ̆ רֹו  ַח„¿ ּב¿

ָכ‡ן  ַנס ל¿ כ¿ ƒַעם ַ‡ַח˙ נ י ּפַ ƒּכ ר לֹו ּפ≈ ƒס ר, ו¿ ∆„ ן ַהח∆ ƒי‡ֹו מ ƒ̂ הֹו ו¿
ר  ּיָ ‡ ַהּ„ַ ּבָ ∆ ׁ̆ ים, ּכ¿ ƒָפר ּס¿ ׁ̆ ּבַ מ≈ ¿ ׁ̆ ƒּו˙ ּומ ׁ̆ י ר¿ ƒל ָח„ ּב¿ ∆‡

ָכַעס ָעַלי  ‡ן, ו¿ ר ּכָ ≈ּ̃ ƒהּו ּב י ַמ‡ן „¿ ƒּכ ׁ̆ י ƒ‚ּ ר¿ ƒָלה ה י¿ ּלַ „ ּבַ ֹ‡ מ¿
ר   ≈̇ ן יֹו ≈ּ̇ י לֹ‡ ‡∆ ƒיו ּכ ƒּ̇ ַטח¿ ב¿ ƒה ∆ ׁ̆ ֲחרֹונֹו ַע„  ע מ≈ ַ‚ּ ר¿ ƒלֹ‡ נ ו¿

רֹו. ַח„¿ רֹך¿ ּב¿ ¿„ ƒם ל„ָ‡ָ  ל¿
ין   ƒח ב¿ ƒָרחֹו˜ ה ָלה, מ≈ ֹון ַלי¿ ׁ̆ י ƒ‡ ָחַזר ּב¿ לֹום ו¿ ָ ׁ̆ י  ƒָהַלך¿ ַרּב
ל ַהַחּלֹון   ∆‡ ׁ̆ ַ‚ּ ƒט נ ֲחַ„ר, ּוַבּלָ ˙ ּבַ ∆„ ∆ּ̂ ַר ר ַהמ¿ ˙ ַהּנ≈ ב∆ ה∆ ל¿ ַ ׁ̆ ּב¿

י   ≈„ ב  ּכ¿ ר≈ ָ̃ ¿̇ ƒה ∆ ׁ̆ ֲעבֹוָ„˙ֹו. ַ‡ך¿ ּכ¿ ם ּבַ ƒי ב ַהּמַ ֹו‡≈ ׁ̆  ˙ ‡ֹו˙ ‡∆ ר¿ ƒל
ן   ƒר מ לֹום ַמה≈ ָ ׁ̆ י  ƒַרּב ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒר. ה ה ַהּנ≈ ּבָ כ¿ ƒי נ ≈„ּ ƒר מ ≈̇ יֹו
לֹום   ָ ׁ̆ י  ƒַרּב ּוב, ו¿ ׁ̆ ָל˜  ¿„ ƒר נ י ַהּנ≈ ƒָרחֹו˜ ָרָ‡ה ּכ ˜ֹום, ּומ≈ ַהּמָ

„ֹ‡ ָהר מ¿ ז¿ ƒהּו‡ נ ∆ ׁ̆ ב, ּכ¿ ר≈ ָ̃ ¿̇ ƒה ּוב ל¿ ׁ̆ יט  ƒל ח¿ ַמע   ה∆ ָ ּ ׁ̆ ƒּלֹ‡ י ∆ ׁ̆
ב   ָ ׁ̆ י  ַ„ּ ƒר מ ≈̇ ַרב יֹו ָּ̃ ∆ ׁ̆ ּוב ּכ¿ ׁ̆ בֹו, ֲ‡ָבל  ר¿ ָ̃ ¿̇ ƒה ׁ̆ ּב¿ ּום ַרַח ׁ̆
ך¿ ַלֲע˜ֹב   י לֹ‡ יּוַכל ּכָ ƒלֹום ּכ ָ ׁ̆ י  ƒין ַרּב ƒב ר. ה≈ ה ַהּנ≈ ּבָ כ¿ ƒנ ו¿
ַחר   ַ ּ ׁ̆ ֲעלֹו˙ ַה זֹר ּבַ ָלָטה ַלח¿ ַהח¿ ָי˙ֹו ּב¿ ַסנ¿ ַ‡כ¿ ל¿ ב ָ ׁ̆ ַ‡ֲחָריו, ו¿

וֹ  ּ ׁ̆ ‡˙ ַה ≈̂  ˙ ע≈ יו. ּב¿ ָ̇ ֲהלּוכֹו ַּ̇ ב, ָ‡ז יּוַכל ַלֲע˜ֹב ַ‡ַחר  ≈‡ 
ט   ַחר, ָרָ‡ה ‡ֹו˙ֹו ַהַחּיָ ַ ּ ׁ̆ ֲעלֹו˙ ַה לֹום ּבַ ָ ׁ̆ י  ƒָחַזר ַרּב ∆ ׁ̆ ּכ¿
ר?!   ∆„ ָּ̇ ַלח∆ ַנס¿ כ¿ ƒנ ב ו¿ ר∆ ע∆ ‡ן ּבָ ָ̇ ּכָ י ƒָהי ∆ ׁ̆ ה  ה הּו‡ ז∆ ָּ̇ ָ‡ַמר: ַ‡ ו¿

הוּ  ∆ ׁ̆ י ƒי מ ƒר ּכ ּיָ ׁ̆ ַהּ„ַ י ƒ‚ּ ר¿ ƒּובֹו ה ׁ̆ „ ּב¿ ּיַ ƒָלה מ י¿ ּלַ ָכַעס ּבַ ַנס ו¿ כ¿ ƒנ 
ָליו,   ט¿ ַטל¿ ל מ¿ ˙ ּכָ עֹו˙ ָ‡ַרז ‡∆ ָ ׁ̆ ה  ּמָ י ּכַ נ≈ פ¿ ƒל ,„ֹ‡ ָעַלי מ¿
י  ƒּכ ‡ ָ̃ ינ¿ ƒמ‡ ַּ̃ ƒלֹום מ ָ ׁ̆ י  ƒר ַרּב ָטע≈ ¿̂ ƒֹום. ה˜ ˙ ַהּמָ ָעַזב ‡∆ ו¿

‡ֹו˙ֹו.  ר¿ ƒָפחֹו˙ ָזָכה ל ּל¿ ∆ ׁ̆ ַמח  ָׂ̆ ירֹו, ַ‡ך¿  ƒַהּכ  לֹ‡ ָזָכה ל¿
ב¿  י ּ‚ַ ƒל ַרּב ים ‡∆ ƒר ָכ‡ן ָ‡נּו חֹוז¿ י  ו¿ ƒַרּב .˜‡ ַ ׁ̆ ל ט¿ י‡≈ ƒר

מֹו˙   ָ ׁ̆ נ¿ ƒיר ּב ƒַהּכ ב ל¿ יט≈ ּכֹו˙ ָיַ„ע ה≈ יָניו ַהזַּ ע≈ ל ּב¿ י‡≈ ƒר ב¿ ַ‚ּ
‡ּו   ּבָ ∆ ׁ̆ ים  ƒין ָהעֹול ַפ˙ ּב≈ ¿̂ ƒיעֹו˙ ּב ƒָהיּו מֹופ ∆ ׁ̆ בֹוהֹו˙  ¿‚ּ
ָח„   יֹום ‡∆ . ּב¿ ׁ̆ ∆„ ֹ ּ̃ ַמ˙ ַה ם ַעל ַ‡„¿ יה∆ מ≈ ˙ סֹוף י¿ יר ‡∆ ƒַהֲעב ל¿

ר¿  ƒָהָיה נ ∆ ׁ̆ ָח„  ∆‡ ין ּב¿ ƒח ב¿ ƒי, ַ‡ך¿ ה ƒּוט ַוֲהמֹונ ׁ̆ ׁ̆ ּפָ י ƒ‡ ה‡ָ
ל  י‡≈ ƒר ב¿ י ּ‚ַ ƒָליו ַרּב ≈‡ ׁ̆ ַ‚ּ ƒֹול, נ„ יָנה ‡ֹור ּ‚ָ ƒר ¿̃ ּיּו˙ֹו ַמ ƒימ ƒנ ּפ¿
ָ‡ַמר לֹו:  ָחה ‡ֹו˙ֹו ו¿ ה ּ„ָ יָחה, ַ‡ך¿ ַהּלָ ƒׂ̆ ּמֹו  ƒֹר ע ׁ̆ ¿̃ ƒה ל ּסָ ƒנ ו¿

ַ‡ַח  ‚, ּומ≈ ער¿ ּב∆ עמ¿ ל∆ ר ּב¿ ּ‚ֹור≈ ¿̇ ƒי מ ƒ̇ י ƒר ָהי ≈̇ יר יֹו ƒע ָ̂ י  ƒ̇ יֹו ה¿ ƒר  ּב
י  ƒּ̇ ¿̂ ַל ¡‡ י, נ∆ ב ַ‡ֲחר≈ ≈̃ ‡ עֹו ָ̃ ינ¿ ƒמ‡ ַּ̃ ƒָהַרב מ ∆ ׁ̆ י  ƒּ̇ ¿ ׁ̆ ַ‚ּ ר¿ ƒה ∆ ׁ̆
ח  ‡ ַהּנַ ָך ָ‡ּנָ ּמ¿ ƒמ ׁ̆ ≈ּ̃ ַב י מ¿ ƒי ַוֲ‡נ נ≈ ¿̇ ָמ י ּב¿ ƒין ּכֹח ≈‡ ˙ ע≈ רַֹח. ּכָ ב¿ ƒל

ה  ∆ ׁ̆ ָ̃ י  ƒֹו˜ ַ‡ֲחַרי, ּכ„ּ ב¿ ƒה ל ַנּס∆ ¿ּ̇ ל  ∆‡ י ו¿ ƒָלנּוס עֹו„.ָעַלי ל 
י˙ ָיָמיו ƒֲחר‡ַ 

י י˙  ‡≈ ƒר ≈‡ ¿ ׁ̆ ים ַעל  ƒים ַרּב ƒָרט ן ָלנּו ּפ¿
  „ ָ̃ פ¿ ƒּמ י ּבַ ƒנּו ּכ‡ ָ̂ ָיָמיו. ַ‡ך¿ ָמ
ַנ˙ ˙˜ˆ"ט,   ¿ ׁ̆ ƒַפ˙ ּב ¿̂ ƒם ּב ּי≈ ַ̃ ¿̇ ƒה ∆ ׁ̆
ן   מֹו ּכ≈ לֹ˙. ּכ¿ ּכ¿ ¿ ׁ̆ ל ַ‡ י‡≈ ƒר ב¿ מֹו ּ‚ַ ¿ ׁ̆ ר  ּכָ ז¿ ƒנ
  ˙ יָכה ‡∆ ƒמ ס¿ ˙ ַהּמַ ר∆ ∆‚ּ ƒ‡ ‡ ָח˙ּום ּב¿ ָ̂ מ¿ ƒנ

ה¿  ƒל ׁ̆ יט¿ ƒור ַ‡ו¿ ׁ̆ מ≈ „ֹו ָּ̃ נּו ַה יֹו˙  ַרּב≈
י   ֻמּכ≈ יעּו ל¿ ƒ‚ּ ּיַ ∆ ׁ̆ ים  ƒָספ ַהּכ¿ ה ַעל ֻמּנ∆ מ¿

יַ„˙ ָהֲ‡ָ„ָמה. ƒע ָללֹו˙ ּור¿ ¿ ּ ׁ̆  ַה
ם   ָ ׁ̆ ָיה ו¿ ר¿ ב∆ ט¿ ƒסֹוף ָיָמיו ָעַבר ל ּב¿

ָמן. ט¿ ƒנ 

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

 
 "והיה כי תבוא אל הארץ..." (כו, א) 

"כי תבוא" ביחיד, ולא "כי תבואו", ללמדנו, שמצות העלייה  
לארץ ישראל חובת גברא היא על כל יחיד ויחיד בישראל, ואל 
יאמר יהודי היושב בגולה, אמתין עד שאחרים "יעשו עלייה", 

 אלא יזדרז לעלות בעצמו.
הספרי מפרש "והיה כי 

עשה   - תבוא אל הארץ..."
מצוה זו שבשכרה תיכנס 
לארץ. אומר על כך 
המלבי"ם, שעצם הדבר, 
שבני ישראל קיבלו על 
עצמם מראש, התחייבות 
עצמית לקיים את המצוה  
הזו לכשייכנסו לארץ,  
שימש בידם כזכות לסייע  
בידם, שיוכלו להיכנס 

 לארץ. 
 

"וירד מצרימה ויגר 
שם במתי מעט" 

   (כו, ה)
בעצם היה הכתוב צריך  
לומר להיפך: "וירד  
מצרימה במתי מעט ויגר 

 שם"?
כנסת  - מסופר בירושלמי שהראה אחד החכמים לחברו בית

מפואר ומהודר, נענה וקרא את הכתוב: "וישכח ישראל עושהו  
  ני ילארץ אין להקים בני  לפי שבחוץ  –(הושע ח, יד)  ויבן היכלות"  

 פאר גדולים, כי אם לנהל חיים צנועים. -
יעקב  –זהו איפוא פשוטו של הפסוק: "ויגר שם במתי מעט" 

 . חיים צנוע תוך צמצום - התגורר במצרים באורח
 אדמו"ר רא"מ מגור זצ"ל)(בשם 

 

 "ועתה הנה הבאתי" (כו, י)
 משלי (מדרש).   –לשון שמחה, הבאתי    –לשון מיד, הנה    –ועתה  

שלושה תנאים הם בעשיית מצוה: שלא לדחותה לזמן יותר  
"מיד"; לעשותה  –מאוחר, אלא לעשותה לאלתר בזריזות 

 –בשמחה, כמו שכתוב: "ששים ושמחים לעשות רצון קונם" 
ה"; ולעשותה אפילו בממון הדרוש לו לאדם בשביל "בשמח

 ."משלי" –עצמו ולא להמתין עד שיהיה לו ממון מיותר 
 (דברי שערי חיים)

 

"ושמחת בכל הטוב  
' האשר נתן לך 

אלוקיך" (כו, יא)  

 מסביר בעל "תפארת שלמה": תהיה לך השמחה מפאת הנותן. 
ה משל למה הדבר דומה. לאדם שמקבל מתנה מאת המלך. כמ

שהוא שמח על עצם ערכה של המתנה, שמחתו כפולה ומכופלת 
 על כך שהמלך הוא שנתן לו את המתנה הזו.  

 חשיבותו של הנותן הוא העיקר בשמחתו. "ושמחת בכל הטוב"
לא רק משום שהוא טוב,   -

אלא בעיקר משום "אשר 
כיוון  , ה' אלוקיך נתן לך"

 שה' הוא הנותן.  
מפרש ר'  דרךבאותו 

אסוב: מתי  משה ליב מס
אתה יכול לשמוח "בכל 
הטוב"? בשעה שה' הוא 
הנותן לך מפרי עבודתך, 
ואינך נזקק למתנת בשר 

 ודם.
כן, יש לפעמים כמו 

ה"טוב" הוא לרעת ש
בעליו, בבחינת "עושר 
שמור לבעליו לרעתו". 
אלא, כאשר יודע האדם  
כי עושרו הוא מתת ה', אזי  
משתמש בעושרו 

 - למטרות צדקה וחסד
ויה ברכה ושמחה  ואז שר

בכל הטוב. אך אם אין 
האדם מכיר בערך זה  

 שהכל מתת ה', הופך הטוב והעושר לרועץ. 
 

 (כו, יג) ולא שכחתי" "לא עברתי ממצוותיך
לשם מה הכפילות? אלא יכול אדם לקיים כל המצוות ולשכוח  

לא  - "מצוות אנשים מלומדה". על כן מעיד על עצמו - את ה'
 שכחתי את ה'. 

 

 "ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה" (כז, טו) 
יש לדייק מדוע כל הארורים נאמרו בלשון הווה כמו 'ארור מקלה 
אביו ואמו' 'ארור משגה עור בדרך' וכו', ורק לגבי פסל ומסכה  
כתוב לשון עתיד אשר יעשה, ולא כתיב 'ארור עושה פסל 

 . ומסכה
יש ליישב עפ"י מה שאמרו חז"ל (חולין קמב) שבמחשבת 
עבודה זרה החמיר הקב"ה והחשיב מחשבה כמעשה, ומעניש גם 
על המחשבה, וא"כ מובן 

ארור  'שהתורה כתבה כאן 
  ' האיש אשר יעשה פסל ומסכה

אפילו שחושב לעשות ולא  
גדר ארור אשר  עשה נכנס ב

יעשה.
 (ר' שמשון מאוסטרופולי)

 לעי"נ 
 בנימין בינושבן ר'  פנחסהרה"צ 

 כ"ו בניסן - רוזנבוים זצוק"ל

לפעמים קוראים סיפורים על גדלותם של צדיקים 
וקדושי עליון ועל טהרת מידותיהם כבר מגיל צעיר, 

הם כבר  אני?איפה הם ואיפה והאדם שואל את עצמו, 
בגיל שמונה היו נקיים וטהורים מכל חטא ומידה רעה, 
ואני...? אני בגיל המבוגר שלי עוד צריך להתמודד עם 

 אולי משהו לא תקין אצלי?ניסיונות שכאלו... 

! צריך צריך לדעת שלא כל מה שכותבים הוא נכון ומדוייק
לדעת שכל האנשים בעולם עברו נסיונות קשים, וגם 
הצדיקים הנשגבים ביותר עברו מיליוני מעברים, 
נסיונות וקשיים, גדלותם שלהם היתה שלא נשברו 

אלא המשיכו להלחם עוד ועוד, לא  במקומות האלו,
התייאשו עד שהצליחו למצוא את ה' שהסתתר בתוך כל 

 הקשיים.

 ינקא)ספ - (נקודות של אור 
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 ליקוטים נפלאים 
 כי תבואפרשת 

 
"אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות 

 אותם" (כז, כו) 
התורה אין צורך לקיימן דווקא למעשה,  מי שאומר כי מצוות

אלא די אם יורד אדם לעומק מובנן ולבו מרגיש את קדושתן, 
אפיקורסים   –בא בעי" יבהסתמכו על דברי חכמינו: "רחמנא ל

 .שכמותו הם בכלל "ארור"
 (כתב סופר)

הרמב"ן מביא על הפסוק הזה מאמר חז"ל: "אמר רב אסי בשם 
פק  יוהיה ס  ,ולימד ושמר ועשה רבי תנחום בר' חייא: אפילו למד 

  .תורה) ולא החזיק, הרי זה בכלל ארור" - בידו להחזיק (לומדי
 (ירושלמי סוטה) 

 

"ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגך כי 
 יך" (כח, ב) וקתשמע בקול ה' אל

צריך ביאור מדוע הקללות נאמרו בשפע רב צ"ח קללות, ואילו 
 הברכות מעט מאד? 

יש לומר דעונש על חטאים אין נותן הקב"ה לאדם קודם שחטא, 
אולם שכר טוב על המצוות מקדים ה' ונותן  ,רק לאחר החטא

עוד קודם פעולת המצוה. וזה הסיבה שבקללות נאמר "ובאו 
ואילו  ,שמעת", לשון עבר עליך כל הקללות האלה... כי לא

בברכות נאמר "ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגוך כי תשמע", 
לשון עתיד. דקללות באות רק לאחר עשיית החטא, ואילו 

 הברכות באות עוד קודם פעולת המצוה, וגם לאחר המעשה.  
קטן מהשכר השכר  אמנם השכר שונה, דקודם עשיית המצוה

השכר שדיבר כאן הכתוב הוא על קודם  ,שלאחר עשיית המצוה
עשיית המצוה, ולכן לא נאמר ברכות מרובות. אולם השכר 
לאחר עשיית המצוה, אין לו סוף ותכלית "עין לא ראתה אלוקים 
זולתך", ולפי זה מבואר את הכתוב "ולך ה' חסד כי אתה תשלם 

בר דשו רבים מהו החסד שה'  וכ) לים סביתה( לאיש כמעשהו"
משלם לאדם עבור מצוותיו? אלא החסד הגדול שהקב"ה משלם 
לאדם על מעשיו הטובים עוד קודם שעשה אותם "כמעשהו" 
כאילו כבר עשה בפועל, ועוד גדלה מידת טובו להפליא לשלם לו 

 לאחר מעשהו. 
 (בינה לעתים)

 

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

 אלו תפילין שבראש (מנחות לה)
דוק! "תפילין שבראש" ולא תפילין שעל הראש. כשיחוד ה', 
אהבתו ויראתו מונחים בתוך הראש, ולא רק מבחוץ, זה מה 

 שגורם שייראו ממך. 
 

 עיוור "והיית ממשש בצהרים כאשר ימשש ה
 באפלה ולא תצליח את דרכיך" (כח, כט) 

מצטער על מקרא זה 'והיית ממשש אמר רבי יוסי: כל ימי הייתי   
באפילה', וכי מה איכפת ליה,  עיוורבצהרים כאשר ימשש ה

בין אפלה לאורה? עד שבא מעשה לידי. פעם אחת הייתי    עיוורל
מהלך באישון לילה ואפילה, וראיתי סומא שהיה מהלך בדרך 
ואבוקה בידו. אמרתי לו: "בני, אבוקה זו למה לך?" אמר לי: כל 

בני אדם רואין אותי, ומצילין אותי מן   - בידיזמן שאבוקה 
 .):הפחתין ומן הקוצין ומן הברקנין" (מגילה כד

כיצד ידע   -  אומר ה"עיני יצחק"  -  בא לקנות דבר בחנות  עיוורכש
אם הפריט תקין או לקוי? הוא שואל מישהו. אך אם חשוך וגם  
אחרים אינם יכולים לראות את החפץ הנקנה, לא נותרה לו  

אלא למשש את הפריט. זו, אם כן, הקללה הכתובה כאן, ברירה 
ימשש באפילה, ואף על פי כן לא   עיוורשתמשש בצהרים כמו ש

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

מצוה  מדוע אתה מדבר לשון הרע? והוא עונה: "על אדם זה? 
לדבר לשון הרע!"... "ומדוע אתה מציק לפלוני"? "אותו מצוה  
לקבור"... אדם כזה לא ניתן להוכיח, כי כל כולו פועל לשם 
שמים... על כך אמר דוד המלך: "אלוקים זדים קמו עלי ועדת 
עריצים בקשו נפשי ולא שמוך לנגדם" (תהלים פו, יד) מה הכונה  

הקב"ה אינו נגדם במהלך הם אומרים ש - "ולא שמוך לנגדם"?
 זה, הם רואים את מעשיהם כמצוה לכל דבר... 

באפילה", מעבר לעובדה   עיוור עתה מובן היטב: "כאשר ימשש ה
, הוא נמצא באפילה, ואחרים אינם יכולים לסייע לו, עיוורשהוא 

 כי הוא סבור שהינו עוסק בקיום מצוה....  
 (עיני יצחק) 

 

 ) מב(כח,  "והשיבך ה' מצרים באניות"
 דווקא.  יש לדקדק מהו שאמר הכתוב באניות

ונראה, דאיתא במדרש איכה (פ"ד סי' כ) פעם אחת באו שונאין  
(של ישראל) ושלחו אצל פרעה נכה כשהוא מפרש בים הגדול,  
רמז הקב"ה לשלדותיהן (של המצרים שטבעו בים) והיו שטין על 
פני המים, אמרו (המצרים שבספינות) אלו לאלו, מה טיבן של 

ני ישראל אלו, תחת שלדות הללו, אמר להם אבותיהם של ב
אבותיכם עמדו והטביעו אותם במים, אמרו וכך עשו לאבותינו 
ואנחנו הולכים ומסייעין להם (לישראל), מיד חזרו (המצרים 

הנה חיל פרעה היוצא להם לעזרה שב  ' בספינות למצרים). הה"ד  
 .' (ירמיה לז)לארצו אל מצרים

מעתה י"ל דזהו הקללה שנאמרה כאן שהרי אפשר ליקחן 
למצרים גם שלא דרך הים, ומ"מ יקחם ה' באוניות בכדי  
שיתקיים בהם דבר זה שיפנו המצרים הבאים לסייע להם וישובו 

 (דרך שיחה)  עם אוניותיהם למצרים.
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 סיפורים נפלאים 
 כי תבואפרשת 

 
  " ועתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה"

 י)   ,(כו
זיע"א  פעם עלתה על דעתו של הרה"ק רבי מרדכי מנדבורנא

לקיים מצות הבאת בכורים, על דרך שאמרו חז"ל "כל המביא 
דורון לתלמיד חכם כאילו מקריב בכורים", מה עשה, קנה כבשה 
ושחט אותה, את הבשר חילק לעניים לשבת קודש, ומהצמר נתן 
לאיש חסיד אחד שהיה תמים ומופשט מענייני העולם הזה, 

מיוחד ושם את  שיטווה ממנו כרך אחד של ציצית, ושכר שליח
כרך הציצית במקום המשתמר בבגד העליון של השליח, וחיברו 
שם לבגד, ושלחו להביא את כרך הציצית אל הרה"ק רבי חיים 

 .מצאנז זיע"א
השליח עשה שליחותו ומסר לצדיק מצאנז דברי הקדוש רבי 
מרדכי שהוא רוצה לקיים מצות בכורים, וכי הביא לו לשם כך  

ו של הרבי מצאנז ונטל בעצמו את הדורון  כרך ציצית, נהרו פני
ממקום חיבורו אל הבגד בחשיבות גדולה, והשליח סיפר שגם 
הנייר שעוטף את הציצית כרך הרבי מנדבורנא בעצמו, לקח 

  הרבי מצאנז את הנייר והטמינו בחשיבות רבה במקום מיוחד.
 

"ארור מקלה אביו  
 ואמו" (כז, טז)  

בחור בא לפני ה"חזון 
מבית פושר, ה'    הוא  ,איש"

זיכהו להתחזק, הוא לומד  
אבל כשהוא  ,בישיבה

 ,חוזר הביתה, יש לו בעיה
  , אמו לא מכסה ראשה

ואסור לומר דברים  
שבקדושה כנגד 
שערותיה המגולות של 

 אישה נשואה. מה יעשה, איך ישיר זמירות, ויברך ברכת המזון?  
ימת ענהו ה"חזון איש": במשנה ברורה (עה, ה) מבואר, שדי בעצ

עינים. תסתכל בסידור, ודי. אבל לבו של הבחור נקפו: "אולי  
מוטב צידוד כל הגוף, שלא תהיה מולי?!" החזון איש הזדעזע: 
"אם ההלכה מתירה, רצונך להחמיר על חשבון כבודה של אמך?!  
להתריס, להפנות אליה גב?! ואם היא תקום ותטרח להגיש  

" ותסתובב לשלחן, ותסתובב סביב, אתה תשיר "אשת חיל
כנגדה כסביבון?!" זו "חומרה" שתצית אש בבית, ואש גדולה 

 ם!  וממנה בגיהנ
על המנהגים ובפרט בפסח, ובפרט  אידוע כמה מקפידים בבעלז

 על מנהג רווח כהימנעות מאכילת "שרויה". 
זצ"ל הסב לשולחן ליל הסדר, ואימו   אה"שר שלום" מבעלז

הישישה לצידו. בהגיעם  
 ,וגש המרקל"שולחן עורך" ה

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

נטלה מצה ופוררה אותה לצלחתו של הרבי. "זה טוב", אמרה. 
הנהן הרבי כנגדה, גחן ואכל! הבחין בהזדעזעותם של החסידים, 

 ,ורייתא, ואף לא מדרבנןואמר: "אכילת 'שרויה' אינה איסור מדא
כיבוד לעומת אבל מנהג.  ,מנהג קדוש מקדמת דנא ,אומנהג ה

מצות עשה מדאורייתא. והמזלזל בה, חלילה, עובר שהיא אם, 
על "ארור מקלה אביו ואמו", שמזלזל בהם, מלשון קלון (רש"י 

  (והגדת) וראב"ע) היש ספק כיצד לנהוג?!"....
 

"ברוך פרי בטנך ופרי אדמתך ופרי בהמתך"  
 (כח, ד) 

בפסוקים הבאים חוזר הקב"ה שנית על אותה ברכה, ואומר 
רך ה' לטובה בפרי בטנך ובפרי בהמתך ובפרי י(שם, יא): "והות

אדמתך...". ואכן, בעם ישראל תמיד נחשב ריבוי הילדים כברכה 
וכמקור לשמחה, בשונה מן התפיסה המקבלת אצל שאר 
העמים, הרואים בכך טרחה ויגיעה, וכלל אינם רוצים בכך. 
בהגדה של פסח "מעשה רב" כותב הרב ולך בהקשר לכך, כי  

ע רבי שאול בראך מקאשוי לארץ ישראל לבקר באחד הימים נס
את אמו הזקנה. כשעמד 
בנמל והמתין לאנייה, 
נגשה אליו נסיכה מבית  
המלכות האנגלי ואמרה  
לו: "אני מכבדת מאד את  
התנ"ך ואף עם התנ"ך יקר 

אך דבר אחד מוזר  - בעיני
בעיני ואינני מצליחה  

ט אותו: מדוע יש  ולקל
לכם, היהודים, כל כך 

דים?" אם את הרבה יל
 - מכבדת את התנ"ך

השיב לה הרב תשובה 
בוודאי הנך יודעת אודות מה שנאמר בפרשת נח;  - ניצחת

האלוקים צווה את נח להכניס לתיבה מכל החיות שנים שנים, אך 
מן הבהמה הטהורה אמר להכניס שבעה שבעה... לפיכך אנו, 

מות, איננו מסתפקים בהולדת שנים שנים, אלא והטהורים שבא
 מבקשים לכל הפחות שבעה שבעה...

 

 "ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך"(כח, ו) 
מנות בפרשתנו נאמר: "ברוך אתה בבואך וברוך  בין הברכות הנ

אתה בצאתך". מביא על כך רש"י במקום בשם חז"ל: "שתהא 
 יציאתך מן העולם בלא חטא כביאתך לעולם".

הלא  שכזה, דברלזכות ב וצריכים אנו להבין כיצד מברכים אדם
חוץ מיראת   הכל בידי שמים

שמים, ואם ישמור עצמו מן  
לברכה, ואם  החטא לא יזדקק 

 מה תועיל לו הברכה?  –לא 
חז"ל אומרים במדרש "ה' צלך 

על יד ימינך". דהיינו, שכל מה 

 לעי"נ 
 בנימין בינושבן ר'  פנחסהרה"צ 

 כ"ו בניסן - רוזנבוים זצוק"ל

 (איוב ה, ז) "אדם לעמל יולד"

 .התרחק והורה להתרחק מפינוקיםפריינד רבי אשר הרה"צ 

 יונגער מאן": ממנו יתושים, אמר לו רצה להבריח וכאשר נכד

 "..., צריך לסבול קצת בחיים(אברך)
 ספינקא) - (נקודות של אור
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 סיפורים נפלאים 
 כי תבואפרשת 

 
שהאדם עושה הקב"ה עושה אחריו, בדיוק כמו שהצל של האדם 
מחקה את תנועותיו. ממילא יהודי שרוצה שהקב"ה יחון עליו 
וילמד עליו זכות וכתוצאה מזה יכתבהו לשנה טובה, צריך גם הוא  

 ד זכות על אחרים.ללמ
המשיל הגה"ק רבי יוסף חיים, ה"בן  - משל לכפרי אחד בור וגס

שהגיע לאחותו שגרה בעיר הגדולה לביקור. ככפרי,  - איש חי"
הוא לא טרח שהחולצה תהיה במכנסיים והשיער יהיה מסורק, 
ומראהו היה מרושל ומוזנח. לאחר שאכל ושתה, הגיעה העת 

האחרון משמאל?" מראה לו  לישון. "אתה רואה את החדר 
אחותו, "זה החדר שלך. לך לישון ואם אתה צריך משהו, תרגיש  

 חופשי".
הבחור נכנס לחדר, והפלא ופלא... מיד כשהוא פותח את הדלת,  
בקיר מולו נפתחת דלת נוספת. הוא נכנס לחדר ומולו נכנס בחור  
נוסף. אבל הבחור הזה נראה נורא, שיער מבולגן, לבוש מרושל, 

הכפרי שלנו כועס ושואל בקול חד, כשכף ידו  ראה מוזנח...ומ
מסתובבת בצורת שאלה: "מי אתה? מה אתה עושה בחדר  

להפתעתו הרבה, החוצפן אולי לא אומר בקול את  שלי?"
מחשבתו, אבל עושה לו את אותה התנועה ביד, וגם עם 
השפתיים. ממש מרגיש בעל הבית... הבחור מנופף לאיום 

"תשמע חביבי, אני מזהיר אותך, אל תתעסק  באצבעו ואומר:
והליצן ממול מחקה אותו   איתי. זה לא ייגמר בטוב!"... 

 בנונשלנטיות, כאילו הוא יודע מה תהיה התנועה הבאה. 
אתם כמובן צוחקים על הטיפש שמימיו לא ראה מראה. אבל 
מיודענו החליט שלפני שהוא נלחם חזיתית, הוא יברר עם אחותו  

 שבא להציק לו.מי זה הטרדן 
של האח   מוחוהוא הולך ומספר לה את הסיפור, והיא הבינה ש

ה'מוצלח' שלה לא יקלוט בצורה רגילה. אז היא אמרה לו "עזוב! 
 תו ואני מבטיחה לך שיהיה בסדר"... למה לריב? לך תתפייס א

שמע האח בקולה וחזר לחדר. "ערב טוב"... הוא פונה לבחור 
ם, ענה לו בחיוך. הכפרי בחיוך רחב. והבחור פתאום נהיה בנאד

איתך?   בתנועות ידיים ושפתיים: "מה קורה התלהב ושאל אותו
והשני גם הוא התעניין אם הוא   הכל בסדר? חסר לך משהו?"

צריך משהו... פלאי הבריאה... משראו שניהם שהכל בסדר והם  
 לא צריכים כלום, פנו יחד לישון...

פנים כן לב האדם ד זכות האחד על רעהו, "כמים הפנים לנלמאם  
ה וישמח איתך... והחשוב  המראלאדם", גם הוא יחייך אליך מ

ילמד עליך  - ה' צילך על יד ימינך - מכל: אבא האוהב שבשמים
זכות ויכתוב אותך לשנה טובה ומתוקה, שהרי כל מה שאתה 

 עושה, עושה גם הצל שלך... 
כך נוכל לפרש את הכתוב בו פתחנו: "ברוך אתה בבואך", אם  

ואך לדון את הזולת על מעשה שעשה, אתה דן אותו לכף זכות בב
ומשתדל להסתכל עליו בצורה חיובית ו"ברוכה", אזי כאשר  

 תעזוב את העולם ידונו אותו לכף זכות, "וברוך אתה בצאתך".
 (במחשבה תחילה)

 

 "וראו כל עמי הארץ" (כח, י) 
על אף גסות לבם של הגויים, גם הם מצליחים לחוש בברור, 

שישנו הבדל תהומי בינם 

ם, ושה זו, הם נאלמים דולבין עם ישראל, וכשהם נתקלים בקד
וגם מלאך רע עונה בעל כרחו אמן. מעשה שהיה, שהגיע רבי 

נה, והתארח  ולנד, להשתתף בחתושמואל בירנבוים זצ"ל לקליו
אצל תלמיד לשעבר, ששמש כאחד הר"מים בישיבת טעלז. מיד 
ביציאתם של רבי שמואל ובנו רבי אריה ליב זצ"ל מבית 
הנתיבות, הם נכנסו אל הרכב, פתחו ש"ס והתחילו ללמד. 

דתם לתא המטען, לפתע ואחריהם צעד תלמיד, שהוביל את מזו
כרים המתבוננים בשני היהודים הלומדים, ואחד  והבחין בשני נ

מהם אמר לחברו ברצינות: "האם אתה רואה את שני אלו? הם  
יכים לעולם אחר...". אותו תלמיד יאינם מן העולם שלנו, הם ש

למו  ירוע אחר, בו היה רבי שמואל, וכמה גויים ציאף נוכח בא
 אותו, כשהם ממלמלים: "הוא איש קדוש...".

 

 "ובאו עליך כל הקללות האלה" (כח, טו)  
ו"א בב"ב, יהודי אחד נכנס לבית הכנסת 'לדרמן' בשיכון חז

וביקש לברר היכן מתגורר הגר"ח קנייבסקי. המתפללים, 
שהבחינו שהוא בא ממרחקים, ויש לו משאלה חשובה מאוד, 
ניסו לדובב אותו כדי לשמוע מה מציק לו. 'אני רוצה לבקש 
מהרב קנייבסקי 'קללה'... השיב האיש. סתם ולא פירש. כיון 

מר מצוות, הביאוהו  שעל פניו נראה היה שמדובר ביהודי טוב, ושו
המתפללים לביתו של הגר"ח, ומשהגיע תורו, חזר על המשאלה  
המוזרה. 'באתי לבקש מהרב 'קללה'... לפני מספר חודשים,  
סיפר האיש, עליתי ארצה עם אחי, לאחר שההורים שלנו נפטרו,  

ליון דולרים.  ימ - 5הרכוש המשפחתי היה גדול מאוד, והגיע ל 
ן שסמכתי עליו במלוא המובן, הכסף היה אצל אחי, וכיו

ובדמיונותיי השחורים ביותר לא חלמתי שהוא ינסה לעשוק  
אותי, לא חתמתי אתו על שטר, לראיה שהכסף אצלו. והנה, 
משהגענו ארצה, ובקשתי מאחי שייתן לי מחצית מהסכום הנ"ל, 
התעלם האח לגמרי מכל העניין, ואמר שמעולם לא היה אצלו  

דול שכזה... האח לא רק התעלם ממני, כסף, בוודאי לא סכום ג
אלא הלך כבר ועשה מעשה, והשקיע את כל הכסף בשיפוץ בית 
מלון באילת. אני רוצה שהרב יקלל את האח שלי, סיים היהודי  

 את דבריו.  
הגר"ח השיב, שמעולם לא הוציא מפיו קללה על שום יהודי, וגם 

המגיע   עכשיו לא יעשה זאת, 'אבל אני מוכן לברך אותך שהכסף 
 לך, יחזור אליך'.  

  ו סופו של המעשה היה, שבאחת השריפות הגדולות שהתחולל
באילת, עלה באש כל בית המלון המשופץ, ולא נותר ממנו כי אם 
עיי חרבות. האח ששיפץ את המקום, לא עשה עדיין ביטוח, כך 

 לילה את כל הכסף שהשקיע.  - שהוא איבד בן
תיירות החליט להחזיר  הסוף הטוב של הסיפור היה שמשרד ה

למשפץ מחצית מסכום ההשקעה שלו, בסך שנים וחצי מיליון 
דולרים, כאות הוקרה על 'הדאגה שגילה לעיר אילת'. האח,  

שההפסד קרה בגלל עושקו את אחיו   שראה בכך את יד ה', והבין
החליט להחזיר את הסכם שקיבל, לאחיו, ואף התעורר מכל 

 נו לשבח)(עלי העניין לתשובה שלימה.
 

 

 com. LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל
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מֹוְתם יֹוד עַ  ְּבַעְצְמן ַּתֲאִמיל ַא - אִּכי ָתבֹ ָּפָרַׁשת 

 וכתיבה וחתימה טובהבברכת שבת שלום 
 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

 ה'תשע"ט לולא כ"א

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

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

 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           פדילה דליהרחל ברכה בת 

רינה בת סימי וב"ב       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

  "בשולמית ומרדכי חיים דויטש וב
 

 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

 ואליהומיטל בת מלכה          מאיר בן שרית 
 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
     ישראל בן חווה      יהודה אריה בן רחל ברכה

  רחל בת זוהרה    הצלחה ורפואה-יפה בת שרה
     משה בן נזימה               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                    
בריאות ואריכות   -יהודית אסתר פראדל בת חיה

 ימים

760 

18:04 

18:21 

18:23 

18:23 

19:14 

ו הידרדר לשאול תחתית ונהיה באחרית ימי
 לצדוקי הכופר בתורה ובתחיית המתים! 

 

ללמדך, שאפילו הצדיק הגמור עלול 
להידרדר עד פי התהום, והתורה צריכה 

 להזהיר מפני עבודת אלילים.
 

"תניא רבי  (שבת קה ע"ב):וכן מובא בגמרא 
שמעון בן אלעזר: המקרע בגדיו בחמתו 

תיו והמשבר כליו בחמתו והמפזר מעו
, יהא בעיניך כעובד עבודה זרה -בחמתו

שכך אומנתו של יצר הרע: היום אומר לו 
עד עשה כך, ולמחר אומר לו עשה כך, 

 ".והולך ועובד -שאומר לו עבוד עבודה זרה
 

הרי לנו, שהיצר הרע משתמש בתחבולות. 
הוא כמובן לא מנסה להסית את הצדיק 

שכן ברור הגמור שילך לעבור עבירה חמורה, 
  ו שלא יעלה הדבר בידו.ל

 

לפיכך, הוא מסית אותו לעבור עבירה קלה, 
וכך לסור מעט 'ימין ושמאל' מן המצוות, 

בעקביות צעד אחר צעד, הוא מוביל אותו 
 עד כדי עבודה זרה! -להידרדרות נוראה

 

ומכאן עלינו להפנים וללמוד, עד כמה אנחנו 
צריכים לבדוק את עצמנו מדי יום ביומו 

משמש במעשינו, ולערוך חשבון ולפשפש ול
 נפש על כל דבר.

19:12 

19:13 

19:14 

19:58 

19:54 

19:56 

19:56 

 תבאכי פרשת  פניני עין חמד

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

 לרפואה שלימה
אסתר בן לנוריאל

 לרפואה שלימה
 לאיידה חיה בת אסתר

 ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 ולילד אורי חיים בן שלי

לכאורה צריך להבין, מאחר והתורה 
ת כל הברכות למי הקדושה מבטיחה א

שהוא צדיק גמור כפי שכתוב: "וְָהיָה ִאם 
ֶקי ִלְׁשמֹר ַלֲעׂשֹות  ָׁשמֹוַע ִּתְׁשַמע ְּבקֹול ה' ֱא
 ֶאת ָּכל ִמְצֹוָתיו ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצּוְ ַהּיֹום"

. אם כן מדוע צריכה התורה (דברים כח, א)
א ָתסּור ִמָּכל ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר  להזהיר: "

 ֹ   (דברים כח, יד). ִכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיֹום"ָאנ
 

כלום יעלה על דעתנו שצדיק גמור יסטה 
מן התורה עד שיעבוד עבודה זרה? האם 

מצדיקות  -תיתכן סטיה קיצונית כזו
גמורה לשפלות גדולה של עובד עבודה 

 זרה?
 

ביארו בעלי המוסר, אכן כן. גם הצדיק 
לו  הגדול ביותר צריך להתיירא פן יגרום

יצרו הרע להתדרדרות נוראה, אשר תביא 
אותו מפסגת המעלה אל השפלות הגדולה 

אל העבודה  -ביותר, מהצדקות הגמורה
 זרה!

 

כבר אמרו רבותינו: "וְַאל ַּתֲאֵמן ְּבַעְצָמ ַעד 
 " (ברכות . ובגמרא (אבות פ"ב, מ"ד)יֹום מֹוָת

מובא: "יוחנן כהן גדול שימש בכהונה  כט.)
 ים שנה ולבסוף נעשה צדוקי".גדולה שמונ

 

הרי לנו דבר נורא, יוחנן כהן גדול שימש 
שמונים שנה בכהונה גדולה, ובמשך כל 
אותם שנים היה נכנס מדי שנה בשנה אל 

 קודש הקודשים! 
 

ברור שיצא חי מאותו מקום, כי באמת 
היה בדרגה גבוהה של צדיק גמור, ולא 

אולם היה בו אפילו שמץ של חטא. 

א ְלָזנָ " א ָתסּור ִמָּכל ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ... בּוְנָתְנ ה' ְלרֹאׁש וְ
 יד) -יג(דברים כח,  "לְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיֹום יִָמין ּוְׂשמֹאו

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

ן דליה אפרת באברהם גורג'י ולרפואת להצלחת 
 יוסף ליאור בן דליה אפרת וב"בוהצלחת  וב"ב

 להצלחת ורפואת כל עם ישראל 

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



 

 

 
האם צריך להפריש תרומות ומעשרות לחומרה ומה הדין כאשר קונה תוצרת חקלאית מדוכנים בצידי 

 הדרך?
 

 רבנות מקומית מבשרת ציון: אליהו חיים פנחסי, הרבלהלן סיכום ההלכה מפי 
 
 

פירות וירקות, שיש להם השגחה, צריך להציג תעודת כשרות ברת תוקף וחותמת של הגוף הנותן בחנויות ודוכנים לממכר 
כשרות, שאכן הופרשו תרומות ומעשרות כדין. או שהסחורה מגיעה מהשוק הסיטונאי, ושם יש משגיח, הממונה על כך 

 מטעם הרבנות המקומית.
 

יש שחוששים ומפרישים גם מפירות וירקות, שקנו בחנות, שיש להם כשרות, מפני חשש לתקלות שונות הקורות מעת לעת. 
ניתן לסמוך על כל סימון כשרות אמין, המעיד על כך, שהופרשו  -אך מעיקר הדין, אין צורך לחשוש למקרים חריגים, ולפיכך 

ה"א בביאור הלכה) כתב: ובד"כ ראוי לכל ירא שמיים לחזור ולעשר בלי ברכה כל מה בספר דרך אמונה (פ"ה ממעשר  הערה:כדת וכדין. 
שקונים אפילו ממקום, שיש משגיח טוב ובקי וירא שמיים. כי בכל דבר ציבורי קורות תקלות כמה פעמים, כנודע מתוך הניסיון רבות כאלה, 

אז אפשר לסמוך. עכ"ל. אולם  -א אם כן יודעים בבירור, שנתעשר ורק סומכים על המשגיח, אל -ובפרט אם הבעל הבית אינו ירא שמיים 
תרומות ומעשרות (עמוד קלה) כתב בזה"ל: הלוקח פירות מן השוק ויש  -הראש"ל בשו"ת יביע אומר ח"ט (עמוד שכח). ובספרו חזון עובדיה

 -הפריש מן הפירות בשוק הסיטונאי, מן הדין ספק, אם הופרשו מהם תרומות ומעשרות, כיוון שיש כיום השגחה משלוחי הרבנות הראשית ל
אין צריך להחמיר ליטול מהם תרומות ומעשרות, מפני שיש ספק ספיקא להקל. ואם רצה להחמיר ליטול מהם תרומות ומעשרות בלא ברכה, 

סחורה מן הגוי לאחר רשאי לתרום עליהם שלא מן המוקף. עכ"ל. וביאר (שם) כיון שיש לנו ספק, שמא הופרש ממנו מעשרות. וספק שמא 
 מירוח, שפטור ממעשרות. ע"ש.

 

תוצרת חקלאית, הנרכשת מגויים בדוכנים הנמצאים בצידי הדרך, אם אכן הפירות גדלו ונארזו על ידי גויים, פטורים 
 מתרומת ומעשרות. אלא שצריך לברר, שהגוי לא מוכר תוצרת של יהודים וחייב במעשר.

 

נם כדין שדה שמותר לאכול בהם אכילת עראי, ואין צריך להפריש מהם תרומות גינה או חצרשגדלו בהם פירות, די
 יכול לאכול כמה פירות. -רמב"ם (פ"ד מה' מעשר הט"ו), שו"ע (יו"ד סימן שלא ספ"ט). אלא אם כן טיפס על העץ מקורות:ומעשרות. 

 
 
 
 

' , ויש בו כדי ללמדנו עד כמה עלינו באמת ובתמים לדון את הזולתו לכף ניב שפתייםגיליון ' להלן סיפור המעובד מתוך
 -זכות. לעיתים יתכן מצב בו אנו במו עינינו רואים את המעשה ואף על פי כן, אם נבחון, נבדוק ונדרוש את הדברים לעומקם

ראשונה, וייתכן מאוד, שנגרום נזק בלתי הפיך, לעיתים עלולים אנו לגלות שהאמת, שונה בתכלית, ממה שחשבנו בראיה 
 ונצטער רבות על כך ששפטנו את הזולת ללא בירור מעמיק.

 

באחת משיחותיו סיפר הגאון ר' יעקב אידלשטיין זצ"ל מעשה שהיה, הממחיש עד כמה גדולה החובה להתאמץ לדון לכף 
. לאחר בירורים רבים התרשמו ההורים, כי מדובר אכן זכות גם כאשר אין פני הדברים נראים כך. לבחור מסוים הוצע שידוך

בהצעה טובה, בבת בעלת יראת שמיים ומידות טובות ערכית, אחראית, רצינית וכו'. אולם, הם החליטו להוסיף ולברר אצל 
 אחת מהשכנות בבניין.

 

ת מתפרצת ומתחצפת אל היא סיפרה, כי מדי פעם הב התפרצויות! –כשפנו אל אותה שכנה, סיפרה, כי לבת ישנה בעיה 
 -" וכו'. הורי הבחור התרשמו, שאותה שכנה אינה משקרת איזו אימא את!אמא שלה בצורה נוראה, מדברת אליה בגסות, "

אם כן, כיצד ניתן להסביר את הסתירה בין המידע הזה לבין המידע  -ואין לה שום עילה לעשות כן. הם אומנם התפלאו 
 ות? החיובי, שקיבלו מהמורות והחבר

 

עושה  -לאחר מחשבה מעמיקה הם הגיעו למסקנה, כי יכול להיות שיש לה בעיה נפשית. אומנם בביה"ס היא טובה מאוד 
שיעורים, חברה טובה. אבל ככל הנראה, בבית יש התפרצויות זעם, שאינן ניכרות בחוץ. וכמובן, ההצעה ירדה מן הפרק. 

ביקשה לברר, האם אכן כך הם פני הדברים. התברר, שהבת הייתה הדבר נודע לאחת המורות. המורה סירבה להאמין ו
 משתתפת בהצגה לקראת החופש. 

 

הבת קיבלה את התפקיד של הבת המתחצפת לאימא שלה. וכדי להכין את עצמה לתפקיד, היא צעקה את המשפט: "איזו 
ושמעה את הצעקות וזיהתה את  אלא לקיר... אבל השכנה, שלא ידעה על ההצגה -אמא את!". אבל כמובן לא לאמא שלה 

הקול של הבת, מיד חשבה, שהיא חוצפנית וילדה רעה, ואפילו סובלת ממחלת עצבים. אם היו דנים לכף זכות, השידוך היה 
יכול לצאת לפועל. עלינו לזכור, אדם שיודעים שכל ההתנהגות שלו בסדר גמור, ויש לו מידות טובות, אפילו אם רואים 

 ה, צריך ללמד ולדון אותו לכף זכות, שיש סיבה ראויה להתנהגותו.בעיניים, שעבר עביר

 

תְזכּוף ְלכַ ם ָהָאדָ ל ּכָ ן דָ ה ֱהוֵ   

 לשאלות בהלכה
נא לפנות לרב אליהו פנחסי 
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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

כבן  )1817(נולד ברודניק בשנת ה'תקע"ח  -האדמו"ר הרב דוד הלברשטאם זצ"ל מכשאנוב
(חותנו של הגאון הצדיק רבי אריה ליבוש מטארניגראד נקרא ע"ש זקינו הרה"ק ר' דוד מטרניגראד שני. 

משחר ילדותו ניכר כי לגדולות נוצר ואהבתו לתורה הקדושה ניכרה לעין  אביו של הרה"ק מצאנז).
"המאור הגדול, החריף ובקי, חסידא ופרישא". חי נודע כגאון וכגדול בתורה. אביו כינהו: כל. 

במידת הסתפקות והתפשטות מתענוגי העולם הזה, ולא לעס את האוכל. למד בהתמדה עצומה 
 (כוונתם שניצל כל שניה ללימוד התורה הקדושה).שעות ביממה  25עד שאמרו עליו בהגזמה שלמד 

זה שעה, ואפילו במקרה שזמן בנוסף היה לו מנהג שאם היה מתעורר משנתו, לא משנה באי
מועט לפני כן הלך לישון, לא היה חוזר לישון שוב וממשיך בשקידתו בלימוד התורה הקדושה. 
בחתונות אפילו אצל יוצאי חלציו, היו לוקחים אותו רק ברגע האחרון כשהכול היה מוכן, כדי שלא 

היה נאנח כשהיה מגיע  יצטרך לבטל זמן מלימוד התורה הקדושה אפילו רגע אחד. אף על פי כן
ביום חתונתו היה שקוע כל כך בלימוד התורה והיו לחתונה והיה צריך להמתין מספר דקות ואף 

 צריכים לקרוא לו לחופתו. 
 

הגאון ר' שמואל אנגל מראדמישלא העיד עליו כי לא עבר מעת לעת בכל ימי חייו שלא למד ח"י 
שעות ביום. האדמו"ר מקלויזנבורג זצ"ל סיפר עליו שהיה זוכר כל רש"י בתנ"ך ובש"ס בלשונו 
והיה נחשב בימי עלומיו ללמדן גדול. לימודו היה ביגיעה עצומה ובזיעה, לפעמים ראו אותו שורף 

ו באמצע הלימוד כדי שלא ירדם. תפילתו הייתה ברטט קודש, בהשתפכות הנפש ובדביקות ידי
התמנה לרבה של כשאנוב והחל לשמש כאדמו"ר בה. לאחר  )1850(תרי"א ’משנת העילאית. 

כשאנוב -לאחר הפצרות חוזרות ונשנות נעתר להרשות לחסידים מסביבות קראקאפטירת אביו 
-צדיק גוזר וכפועל ישועות שברכותיו חוללו פלאות. בעל רוחהתפרסם כלבוא אליו לפרקים. 

מתנגדים רבים היו לרבינו והם ירדו לחייו, ולא בחלו בשום  הקודש. אליהו הנביא התגלה אליו.
 שנים. 76-ציונו בפולין. חי כ ).1893(נפטר בכ"ה אלול ה'תרנ"ג אמצעי כדי להצר את צעדיו. 

 

מרת רחל  אימו: (ה'דברי חיים').האדמו"ר הרב חיים מצאנז  אביו:ר' אריה ליבוש.  (מצד אביו):סבא 
בת ר' יוסף זאב מטארניגראד. לאחר לידת שני בנים  -(בזיווג ראשוןמרת עכסה גיטל  נשותיו:פייגא. 

ר'  -האדמו"רים אביו מרבותיו:נכדת מח"ס 'יד הקטנה').  -(זיווג שנימרת לאה זיסל צינץ נפטרה), 
(מזיווג ילדיו  אשר ישעיה מראפשיץ.מרימנוב, ר' יששכר דב מרדושיץ ור' חיים, ר' צבי הירש 

ר' משה  (מזיווג שני):ילדיו   (אב"ד דוקלא).ר' אריה לייבוש (דומ"ץ כשאנוב), ר' יוסף זאב  ראשון):
 (נישאהמרת מרים  (נישאה לר' אלעזר מרישא),מרת בריינדל  מכשאנוב, ר' נפתלי מכשאנוב,

(נישאה לר' שלום שפירא מרת נחמה  (נישאה לר' משה יוסף ט"ב אב"ד אוהעל),מרת הינדא  לר' יחיאל הורביץ מפאקשאווניצא),
 תאומים אב"ד פאדגורזע).-(נישאה לר' שמעון אלטר פרנקלמרת שרה גיטל  מפרשיטיק),

, שחלתה ברגליה ל"ע במחלה אנושה. הרופאים בעיירה לא הרה"צ הרב מיאסלא על סבתו, הרבנית מרת שרה גיטל ע"ה מפודגורזאיפר ס
ה'דברי חיים'. כשהגיעה  מקראקא שהיה רופאו האישי שלפריינסקי מצאו מזור למחלתה, ושלחו אותה להיבדק אצל פרופ' מומחה בשם 

לקראקא וניסתה לקבוע תור אצל הפרופ', נוכחה לדעת כי עקב העומס הרב, קשה מאוד להתקבל למרפאתו והיא תאלץ להמתין כמה חודשים 
עד שתצליח להיכנס. בצר לה, פנתה אל בתו של רבינו בבקשה שתסייע בעדה ותשתדל עבורה. הרבנית נענתה לבקשתה ועלה בידה להשיג 

ור בהקדם אצל הרופא המפורסם, ואף ליוותה אותה כשהגיע התור. הפרופסור המומחה לא נזקק לבדיקה ארוכה כדי לקבוע נחרצות כי ת
, וכי קיים צורך דחוף לקטע את הרגל החולה ואם חלילה לא יעשו כן, הרי שקיימת סכנה ממשית ברגלי החולה מקוננת מחלה חמורה ל"ע

 ף הזדרז וקבע  תור לשבוע הבא, אז יבצע את הניתוח ההכרחי להצלת חייה.הוא א לחייה של אותה אישה.
 

כששמעה החולה את דברי  הפרופסור, חשה כי עולמה חשך בעדה, מכיוון שבדבריו נגזר עליה להפוך לנכה מעתה ועד סוף חייה ולהיות 
רבי דוד, לשפוך שיחתה לפניו על מר גורלה, ולבקש  תלויה בחסדי אנשים שיעזרו לה להתנייד ממקום למקום. הרבנית הלכה עימה אל אביה

ממנו דבר ישועה ורחמים, והרבי ציווה לבתו שתסוך את רגלי האישה בשיירי ה'כוס ברכה' שלו. עשתה הבת כדברי אביה הרבי, ומיד ניכר לעין 
וטרם ביצוע הניתוח הוא בדק את  כשהגיע התור לקטיעת הרגל אחרי שבוע, שבו השתיים למרפאת הרופאשיפור משמעותי ברגל החולה. 

התפלא הפרופסור שהכיר את המחלה כחשוכת מרפא, המקום הנגוע, והנה פלא, החולה נרפאה כליל ולא נותר זכר מהמחלה הקשה. 
". הוא פטרה לשלום כשהיא הולכת על איזה מעשה כשפים נעשה כאן כדי שתתרפאי?מעודו לא נתקל בתופעה מעין זו, ושאל בתימהון: "

 י רגליה בבריאות איתנה. (מעובד מתוך 'דרכי דוד')שת
יפר הגאון ר' ישראל גרוסמן זצ"ל: לאבא של אימי קראו רבי יעקב כשאנובער והוא התגורר בכשאנוב, והיה מאוד בידידות עם הרה"ק ס

מכשאנוב ופעם ביקש ממנו שיראה לו את אליהו הנביא, והסכים הרה"ק מכשאנוב, כעבור כמה ימים יצא עימו הרה"ק מכשאנוב לטייל בשדה 
אליהם איזה קצין שרכב על סוס, והרה"ק מכשאנוב נתן לו שלום והראה גם לזקיני שיתן לו שלום, והוא אכן נתן לו,  חוץ לעיר, ובאמצע ניגש

, והוא שזה היה אליהו הנביאואח"כ שוחח הרה"ק מכשאנוב עם הקצין ביחידות זמן מה, ונפרדו בידידות, ואח"כ אמר לו הרה"ק מכשאנוב, 
 לו שלום והחזיר לו שלום.  קיים לו את הבטחתו, ואשרי מי שנתן

עשה בנכדו שהיה חולה הולך על משענתו, ובכה לפניו בליל פסח שצריך רפואה. הסתכל עליו רבינו וסיפר לו: "כ"ק מרן מהר"ש מבעלזא מ
הרגיש כי החלים זיע"א הציץ פעם בעיניו הקדושות בפני חולה, ומתוך הבטתו עליו התרפא האיש תיכף כליל". שמע הנכד את דברי זקינו, ומיד 

 ".תלך עדיין עם משענותיך לביתך למען לא יתפרסם הדבר חלילהלגמרי. אבל זקינו ציווה עליו ואמר לו: "

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ִמְכָׁשאנֹוב זצ"ל ם ַהְלֶּבְרְׁשָטאד האדמו"ר ָהַרב ָדוִ  -ִאם ִראׁשֹוִנים ְּכַמְלָאִכים 

 גלאט?"-עושה אירוע שמחה באולם שמחות וברצונך להפוך אותו לכשרות "מהדרין
 מזמן אספקת הבשר ועד למנה האחרונה.צוות משגיחים תלמידי חכמים ידאגו לכך בכל איזור בארץ. ההשגחה החל 

 (הנייד באישור ועדה רוחנית) 052-6329144 בפיקוחו של הרב אליהו חיים פנחסי שליט"א 



 

 

  
 

 
 ד ונבזז ע"י הגרמנים ימ"ש. אחד מגבירי פולין נשד

 

בחסדי שמיים היא הצליחה להינצל ולהחלץ בנסי ניסים ואף 
זכתה לעלות לארץ ישראל ולהקים משפחה לתפארת. כל 

 ימיה לא שכחה להודות לה' על כל חסדיו עימה.
 

בכל אירוע משפחתי היא העלתה על נס את חובת 'הכרת 
למנהג הטוב' שלה לה' יתברך. במשך השנים עשתה לה 

לנסוע למירון עם כל נכד ונכדה שהגיעו לתקופת השידוכים, 
יוחאי זיע"א, -להעתיר בציונו של התנא האלוקי רבי שמעון בר

שעתיים. כך עשתה עם כל נכדיה ונכדותיה, -במשך כשעה
הרע במספר רב של נכדים -למרות שהתברכה בלי עין

 ונכדות.
 

נסעה  כאשר הגיעה הנכדה האחרונה לתקופת השידוכים,
איתה הסבתא, כמנהגה, למירון, כדי להתפלל שם כמו 

 שנהגה עם כל הנכדים. 
 

כשיצאו מהציון בדרך אל האוטובוס שיסיע אותם בחזרה 
לבית, פנתה הסבתא אל הנכדה ושאלה אותה: "הואילי נא 

 בטובך לומר לי על מה התפללת". 
 

התחילה הנכדה למנות את כל הפרטים ופרטי הפרטים, 
תפילתה: "שאזכה בעזרת ה' בחתן תלמיד חכם, שהעלתה ב

שאזכה להקים משפחה לתפארת ולצאצאים צדיקים ויראים, 
 ושביתי יהיה מעון לשכינה ועוד בקשות מעין אלו".

 

עתה הגיע תורה של הנכדה לפנות אל הסבתא. בדחילו 
ורחימו שאלה היא בעדינות: "האם יורשה גם לי לדעת על 

ואמרה: "סבתא, אני רואה מה התפללת?". היא הוסיפה 
 שעיניך אדומות מאוד, ומן הסתם ביקשת הרבה דברים". 

 

הסבתא הצדקנית פרצה אז בבכי נסער, ותוך כדי זה השיבה 
לנכדתה: "אומר לך את האמת, לפני שיצאנו לדרך, הכנתי 
רשימה ארוכה של משאלות אשר עליהן ברצוני להתפלל, 

 אבל לא הגעתי לאף אחת מהן". 
 

הנכדה תהתה: "מה הפריע לך סבתא לבקש?". והיא ענתה: 
"כיוון שהייתי עסוקה כל העת בהודאה לה' יתברך, על כל 

 החסדים שעשה עימי מאז ועד עתה". 
 

נגד עיניי עלו וצפו כל המאורעות הקשים, שעברו עלי "
בשואה האיומה, והחסדים הגדולים, שעשה איתי הקב"ה 

 ". כשעליתי לארץ
 

זיכה אותי להקים משפחה לתפארת. זיכה אותי  "בורא עולם
בילדים, זכיתי גם לראות את הדורות הבאים אחריהם, על כל 

כך שלא הספקתי להגיע אל אלה הודיתי בפרטות, 
 ".הבקשות, שרציתי לבקש

כידוע, אחד היסודות המרכזיים שהתורה הקדושה מבקשת 
'. אם נתבונן, הטובהכרת להקנות לנו הוא העניין של '

 יום. -נראה, שעל כל צעד ושעל יסוד זה נמצא בחיי היום
 

כאשר האדם מתעורר, הדבר הראשון, שעליו לעשות, 
כאשר הוא פוקח את עיניו עוד לפני שיקום מהמיטה הוא 
, ֶמֶל ַחי וְַקּיָם  ,לומר את המשפט: "מוֶדה ֲאנִי ְלָפנֶי

".ֶׁשֶהֱחַזְרָּת ִּבי נְִׁשָמִתי ּבְ   ֶחְמָלה, ַרָּבה ֱאמּונֶָת
 

וכן לפני שהאדם מכניס דבר מה לפיו, עליו לברך את בורא 
העולם ולהודות לו. וכן ברכה אחרונה, וכן כשמברך ברכות 

"ברוך אתה ה' " כדי שיתרגל -הריח וכיו"ב והלשון פותחת ב
 האדם לברך ולהודות.

 

ממנו למעשה, עלינו להיות אסירי תודה לבורא עולם, שכן 
אנו מקבלים בכל רגע ורגע את הכול: בריאות, רפואה, 
חיים, פרנסה, האפשרות לדבר, לאכול, להתפלל, לקום, 
לשבת, לחשוב, לצעוק וכו' וכן את כל הפעולות אותם אנו 

 עושים אף ללא מחשבה.
 

גם אצל רבותינו ניתן היה לראות את 'הכרת הטוב': להלן 
' אותו סיפר הגאון לא'אוצרותיהם אמסיפור, המעובד מתוך 

רבי יצחק זלזניק זצ"ל, אחד מחשובי מרביצי התורה 
בדורנו: לפני עשרות שנים ראה אחד התלמידים את מרן 
ראש הישיבה הגאון רבי אלעזר מנחם מן שך זצ"ל, כשהוא 
הולך מחוץ לבני ברק, והיה ניכר בו, כי הוא ממהר להגיע 

 למקום מסויים. 
 

י הוא כעת בדרכו לגבעתיים לשאלת התלמיד, סיפר הרב כ
להלוויית יהודי יקר, שהכירו עוד בהיותו בחור בישיבת 
סלבודקה. אולם היות ואין לו פרוטה בכיסו, מתוך שהיה 

לא הייתה לו  –שרוי באותם ימים בעניות ודחקות רבה 
 בררה אלא לצעוד ברגל.

 

תמה התלמיד: "מדוע תטרחו כל כך ללכת להלוויית אדם 
נים כה רבות, ועוד רגלית?". השיב לו הרב שהכרתם לפני ש
 תשובה מאלפת: 

 

"בבחרותי, בימים בהם למדתי בישיבת סלבודקה, הייתי 
הולך ברגל ללון בלילות בעיר קובנא הסמוכה. המנוח הזה, 
שהנני בדרך להלווייתו, היה נותן לי את מעילו כדי שאתכסה 

וכי קלה בעיניך מידת הכרת בו בדרכי לקובנא. 
 התפלא הרב שך.  –…" הטוב?!

 

' המלמד כיצד קול ברמהלהלן סיפור נוסף, המעובד מתוך '
 עלינו להטמיע יסוד זה:

 

מדובר על אישה מבוגרת, שחוותה ל"ע על בשרה את כל 
איימי השואה, ואיבדה בשנים ההן את כל היקר לה. כל 
משפחתה נרצחה לעיניה, והרכוש הרב של אביה, שהיה 

בַהּטֹות ַהָּכרַ   

    ז"ל ולד יחיא בן יוסף   הרב שבתי בן אסתריא אטון זצ"ל     הרב יצחק בן תפאחה כדורי זצ"ל                                            דרזי זצ"להרב שמואל בן שמחה    זצ"ל        עובדיה יוסף בן גורג'יה הרב 
יצחק בן ברקו דב ז"ל           מאיר מורד בן שושנה ז"ל       הרב מנחם בן ויקטוריה בצרי זצ"ל    הרב יעקב בן מרגלית זצ"ל                   הרב מרדכי צמח בן מזל אליהו זצ"ל     

שרה בת נרקיס ע"ה ל    ע"ה     רייזל  שושנהבת  זהבה                        אביבה בת איירין ע"ה                                         שמואל בן רבקה ז"ל    ז"ל חיים משה גרשון בן שלמה יחזקאל
אביגדור בן ג'ולי ז"ל     עמירם בן דבורה ז"ל                אברהם בן יונה ז"ל                                                                                   משה בן רוזה ז"ל       ר' עוליאל ישועה בן סטה מקנין זצ"ל

מסעוד בן יקוט ז"ל                      נעמי בת כתון ע"ה               יצחק בן חביבה ז"ל                      ז"ל   אביחי בן אסתר               בן ארץ מיוחס ז"ל דרור יהושע
מזל בת שמעון ע"ה                      מרים בת בלה ע"ה     אהרון (אורי) בן רבקה ז"ל                                                      נעימה בת גורג'יה ע"ה צדיק חכם בן חזלה ז"ל                        

ז"ל  יוסף בן מרים נוסרת  חי זיזי בן קלרה ז"ל                            דב בן יצחק ז"ל                                 דוד בר חסיבה ז"ל                                                                   שני בת אסתר ע"ה   
 ע"ה רחל רפאת בת השמת ע"ה     סוליקה בת עישה        ז"ל     ר' יצחק בן מסעודה קדוש                                                             חווה בת יעקב צבי ע"המסודי בת חביבה ע"ה                          

ז"ל  קב בן אסתריע                     ז"ל סלים בן פרחהאסתר בת נעמי ע"ה                           אסתר בת גולה גאולה ע"ה                   רפאל בן אסתר ז"ל                                                                 
ז"ל    שלום בן אסתר ז"ל                      לטיף בן פרחה     יעקב בן סלימה ז"ל        ר' דב בן בנימין אלתר ז"ל                                                                                   יוסף בר סעדה ז"ל

ע"ה מרים בת שרה   ספירנס תקווה בת נעימה ע"ה             דניאל רפאל בן חגית ז"ל           ז"ל                               אורה בת נעימה ע"ה                                                               יעקב בן נעמה
   אביבה לושי ע"ה                     ז"ל יהודה בן סעידהמישא אסתר בת זהרה ע"ה                    ז"ל                                                                  שרה בת מורברי רחל ע"ה                    שמעון בן חנה

כל נשמות עם ישראל         אברהם בן דינה ז"ל                           עפאת בת השמת ע"ה                                           אלון בן סעדה ז"ל                                גורג'יה בת נעימה ע"ה                      

 לע"נ

תנצב"ה
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  ""כי תבואכי תבוא""פרשת פרשת  
  ].כו, כז[ " אשר לא יקיים את דברי התורה הזאתארור"

           , יקר בחור: "הספסל על שישב זקן יהודי עצרו ולפתע, ברחוב הלך שמים ירא בחור: היה כך שהיה מעשה
         : המשיך והזקן, בחיוב השיב רהבחו, "?גדול חסד עמנו לעשות תוכל האם, שממול האבות בבית מתאכסן אני

                   . למניין עשירי לנו וחסר, בלבד מתפללים תשעה האבות שבבית הכנסת בבית מתאספים, בוקר מידי"
 לעשות תוכל האם, יקירי אנא. התורה וקריאת קדושה קדיש, בציבור תפילה מצוות מביטול לנו נגרם נורא צער

                  . היה וכך". נדר בלי למניין אגיע מחר כבר", הבחור השיב, "רבה בשמחה" ".?אלינו ולהצטרף מאמץ
  .ושמחה רוח קורת לישישים שגרם משום, עצום חסד קיים גם אלא, במניין בתפילה רק אותם זיכה לא הבחור
 מהישישים אחד שאף שייך היה שלא כך, מאוד וכבד גדול היה, )אשכנז בני של (הכנסת בבית התורה ספר, והנה
                , הבחור אל) המקום כגבאי שמשמש (הזקנים אחד אפוא ניגש. התורה קריאת לאחר' הגבהה 'יקיים
 תורה ספר הרים לא שמעולם משום, מאוד הסתבך) ספרד בן שהינו (הבחור וכאן. תורה הספר בהגבהת וכיבדו
 לא הספר ועדיין מאחר אך, להרימו סוף סוף הצליח דקות כמה לאחר רק. הצליח לא אך, וכך כך ניסה הוא. שכזה
  .חלילה שיפול מחשש בחזרה הורידו אלא, עמו להסתובב שלא נאלץ, יציבה בצורה הוחזק
 אינה שלך שהבעיה לך דע, היקר ידידי: "הבחור אל הישיש הגבאי פנה, יצאו הזקנים שכל לאחר, התפילה בתום
, הבימה אל תורה הספר את והוצא נא גש. העצמי והביטחון תורה הספר של ההגבהה של' טכניקה'ה אלא, חולשה
 אתה אימונים כמה לאחר. להגביהו כיצד בדיוק אלמדך, בך הנעוצות המתפללים עיני מחמת לחוץ כשאינך, ועתה
  "...בקלות הספר את להגביה שתוכל תראה
 להוציא מותר וכי, רגע רק... "רעדה אחזתהו לפתע, התורה בספר כשאחז אך, הקודש ארון אל הבחור אפוא ניגש
 יהיה לא תלמד לא אם הלא", בביטחון הזקן אמר, "יקירי בסדר זה!". "?עליו' להתאמן'ו הקדוש תורה הספר את
  ..."הגבהה שיעשה אחר אחד אף
 מותר האם, שכזה במקרה הדין מה, ובכן. 'רב שאלת 'ולעשות לגשת ביקש והוא, הבחור את שכנעה לא זו טענה אך

                   , כן לנהוג אין שמא או, הגבהה מצוות במניין שתתקיים כדי, תורה הספר על הגבהה בעשיית להתאמן
                   , תרגולים עליו ועורכים, בו הקריאה בזמן שלא אותו שמוציאים, תורה לספר ביזיון בכך שיש משום
  ?)ב"רפ' רסי ד"ביור ע"השו כלשון (גדול כבוד תורה בספר לנהוג חייבים אנו והרי
                , לאיסור ל"צז אלישיב ש"הגרי מרן, חמי ממורי שמעתי :א"שליטהגאון יצחק זילברשטיין  ר"מו השיב
, הזה היום עד תורה מתן שמאז, דבריו לבאר ויש! 'אימונים של מכשיר 'להיות שהופך תורה לספר ביזיון הוא כי

  . כן לנהוג אין ולכן, תורה הספר על להתאמן מבלי להגביה היטב המגביהים למדו
                   , לעם חזותו להראות כדי תורה הספר הגבהת תשמצו, )ו"רע' סי ד"יור (סופר החתם כתב, והנה
                " הזאת התורה דברי את יקים לא אשר ארור "הפסוק על ן"הרמב שכתב וכמו', לדאורייתא קרובה 'היא

 שמפורש כמו, לכל כתיבתו פני להראות, הציבור על תורה ספר מקים שאינו החזן על, נראה ולי): "ו"כ, ז"כ דברים(
, ולאחריו לפניו ומחזירו, ולשמאלו לימינו העומדים לעם כתיבתו פני ומראה אותו שמגביהים סופרים במסכת
  ". נוהגים וכן', וגו משה שם אשר התורה וזאת ולומר ולכרוע הכתוב לראות והנשים אנשים לכל שמצוה
               , ולכן. 'ארור'ב חלילה מקוללים, אותה מקיימים אין שכאשר עד, כך כל חמורה ההגבהה קיום שאי ומבואר

  .להגביה שיוכל אדם ולהביא לחפש עליהם, תורה הספר את להגביה שיכול אחד אף בציבור שאין באופן מדובר אם
                בו לקרוא או, בו ללמוד כדי תורה הספר את שיוציאו, הכנסת בית למתפללי לייעץ נוכל, אפשרי זה אין ואם

 ויעשה ישוב ולמחרת, להגביה יוכל מכן ולאחר, תורה הספר מתוך פסוקים כמה ל"הנ הבחור ויקרא', מקרא שניים'
               , בהגבהה להתלמד כדי תורה הספר את להוציא צעירים לבחורים שאין ל"צז ח"ממו שמעתי ואמנם. כך

 בזה אין, להגביה שיכול אחר אדם שאין דנן שבנידון נראה מקום מכל, תחילה בו כשקוראים כזה באופן אפילו
  .)והערב נא( !'וכבוד עושר ובשמאלה בימינה ימים אורך 'עליו יאמר ואז. כך לנהוג לבחור ומותר, לתורה ביזיון

             אם לא תשמור לעשות את כל דברי התורה הזאת הכתובים בספר הזה ליראה את השם הנכבד "
  .מול הקרחאל ]. נח, כח ["אלוקיך' והנורא הזה את ה
. עמקות ופלפול וחוכמת חיים מתובלת בהומור יהודי, יחסיד" ברען"מן הזן השופע יראת שמיים ו, יידל' חסיד אמיתי היה ר

 מעלה אחת גדולה , ברם.בני עלייה ,חסיד אחד מני רבבות אנשי קודש. אחד מאותם אלפים הצובאים על בית רבו בעל התניא
  .וומביטים רק ב, היו הכל נעצרים מי מלימודו ומי מעיסוקיו האחרים, יידל היה מתפלל' כשר. יידל' מכולם הייתה לר

דמעות חמות היו ניתכות כגשם עז מעיניו . עבודת הלב, טיפות זיעה היו ניגרות ממצחו ומיוזע שנרתם לעבודת הגוף כולו
, יידל לאחר התפילה' כי מבגדיו של ר, בחורי החמד משיחים היו ביניהם. וכל גופו מתנוענע בדבקות ובהתלהבות, העצומות

  .וקהאפשר לייצור אגם או לכל הפחות שלולית עמ
יידל ' היה שולח אותו לעמוד ולו דקה אחת ליד ר, כשהיה רוצה אי מי מהמשגיחים בישיבה להוכיח בחור על תפלה לא ראויה

  .חזקה היתה כי רושם זה לא ימחה עוד לעולם מליבו של הבחור. השקוע בתפלה

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"הי דיאנה מיכל אפרת חיה בת,  ו"הי שלמה אחיה בן הלן, ו"הי מהרנגיז בת טאוסלרפואת 



יידל כי אינו מתקדם עוד ' וכשחש רהיה הפתגם החסידי שגור על לשונו , עמידה היא ירידה .יידל היה יהודי של עליה' ר
לא התמהמה ונכנס אל הקודש פנימה כדי לקבל הדרכה רוחנית , במעלותיו בתפילה ומין קרירות משתלטת במעט על ליבו

  .תינה את צערו לפני הרבי הקדוש בעל התניא. חש אני בהתקררות מסויימת בזמן התפילה. מעשית
  . רבו בחום אבהישאלו? ומה החזיק אותך בהתלהבות זו עד כה

  .זמניםהסיפור ששמעתי בילדותי הוא שעמד לי בכל העיתים ו, יידל את עיניו ואמר' עצם ר
      . אן אל ארץ הגזירה סיביר'יחד עם עוד אלפי חיילים נשלח ז. אן היה חייל קוזקי מצבאו האדיר של הצאר ניקולאי'ז

הקרה הצליפה , אן על משמרתו'עות ארוכות ניצב היה זש. לשמור על מחסן הנשק הגדול בערבות סיביר, תפקיד אחד היה לו
מידי שעה יוצא היה משמר לפיטרול . אן מצוות הקיסר ולא רצה להמרות את פיו'אך חזקה על ז, בפניו באכזריות נוראה

  .הסביבה ולבדיקת טיב השמירה על מחסן הנשק הגדול
ן עמד על משמרתו כבכל יום וחש איך כוחותיו נוטשים אותו א'ז. אותו יום היה קר במיוחד גם במושגיה הקפואים של סיביר

                     . לשפשף את אבריו הקפואים ולפקוח את עיניו בחוזקה אך מאום לא עזר, הוא ניסה לנער את עצמו. לאיטם
, המשמר המפטרל עמד לסיים את סיורו. אן החייל כשלה ונפלה'וקומתו התמירה של ז. אבריו החלו לקפוא בזה אחר זה

          . חציו חי וחציו מת, אן היה מוטל כאבן שאין לה הופכין'ז . מהחיילים כתם כהה מונח על השלג הצחכשראה אחד
. מיהרו החיילים להכניס את חברם הקפוא אל ביתן השמירה הזעיקו רופא ועשו ככל אשר לאל ידם על מנת להושיבו לחיים

אן את עיניו ונשמתו 'פקח ז, ונות אל סיפו של המוותואז בשניות שנראו כאחר. אן גסס'ז .דומה היה כי ידו של המוות תגבר
  .אן למשמרתו'יומיים לאחר מכן שב ז. ורגועה יותר, החלה להיות סדורה

צו מלכותי הורה לו להתייצב בעוד כחודש בבית דין למשפט בגין התרשלות בביצוע , אלא שבכך לא הסתיים סיפור קפיאתו
  ?ף את כל ישותו היש להם עוד שאלות על אדם שקפא כמעט למוותעיניו יצאו מחוריהן וזעם אדיר הצי. תפקיד

            , ועוד לפני שניתנה האות פרץ בזעקה, אן לדוכן הנאשמים'בצעדים יציבים ובוטחים עלה ז. יום רביעי נקבע ליום המשפט
די ענק תיו האחרונות ורואה את המוות הקרב למולו בצעואיך אתם מעיזים לדרוש מאדם הקפוא למוות הנושם את נשימ

  .וזעקתו היתה נוקבת וקשה? להמשיך לעמוד על משמרתו
איך באמת אפשר לדרוש מאדם מת . ולסיים את דיוני המשפט המגוחך הזה, השופט כבר רצה לחתום את גזר דינו לטובה

  :אך הקטגור לא הרפה ?לעמוד על משמרתו כראוי
והרי מפחד הקיסר ירום הודו ומיראת רוממתו , ל לקפואאיך יכול חיי, האם זה לא התרשלות בתפקיד, יאמר לי כבוד השופט

  .)נצוצות( ?כיצד יתכן לעמוד ולשרת את הקיסר ובאותה עת ממש לקפוא מקור. היה צריך כל גופו להתחמם ולהזיע ממוראו

  ].נט, כח ["וחלים רעים ונאמניםם"
ה תועיל ותיטיב את מצב "הרופא נתן לו מרשם לתרופה שב. סחרחורות כאבי ראש ובחילות, מעשה בראובן שחש שלא בטוב

. ונקב במחיר של מאתיים שקלים, שמעון הגיש לו את התרופה .וראובן פנה אל בית מרקחת פרטי שבבעלות שמעון, בריאותו
  ".ובשל כך מחירה כה גבוה, התרופות-היא אינה כלולה בסל: "ושמעון הסביר, !"?התרופה כל כך יקרה", ראובן התפלא מעט
השתומם האיש . החליט לעיין בעלון לצרכן המצורף לתרופה, וטרם בליעתה, פתח את חבילת התרופה, ראובן הגיע לביתו

   .לגלות שהתרופה נועדה לסובלים ממחלה קשה מאוד
                     , הלה מיהר לעיין שוב במרשם שראובן מסר לו. וביקש לברר האם אכן התרופה מתאימה לו, התקשר אל שמעון

  !שהיתה עלולה לסכנו, וכמעט שאחזו השבץ כשגילה שטעה ומסר ללקוח תרופה אחרת
  תחזור אלי בבקשה ותשיב את התרופה...מעולם לא קרתה לי תקלה שכזו": והוסיף, שמעון הרבה להתנצל על טעותו המרה

   ...".אתן לך את התרופה הנכונה ואחזיר את ההפרש במחירוכמובן ש ,ח התרופות שבביתי"כדי שאניחנה בגמ
יח את ומשכך הנ ',מעולם לא אדרוך יותר בבית המרקחת של שמעון, 'הוא אמר לעצמו. וניתק את השיחה, ראובן רתח מזעם

  . אחרבית מרקחת בהשיג, אותה היה אמור לרכושואת התרופה , התרופה שקיבל באחת המגירות
בו מובאים מכתבי הקוראים למערכת העיתון ופניות , "מכתבים למערכת"ראובן פותח את העיתון במדור , בחלוף חודשיים

אני זקוק באופן נואש לתרופה פלונית : "העיניו מיד נפלו על מודעה ממוסגרת שנכתב ב .לציבור לשם קבלת עזרה וחסד
  ". אהיה אסיר תודה אם יואיל בטובו ליתנה לי, דהו מהקוראים יש את התרופה הזו-אם למאן; שאזלה לגמרי מהשוק

"... בטעות"הלוא התרופה המדוברת היא לא אחרת מאשר התרופה שקיבל בשעתו ; ואורו עיניו, ראובן קורא את הדברים
הוא התמוגג משמחה ... ובתוך זמן קצר האיש הגיע כשכולו מתנשם ומתנשף, צל אל מפרסם המודעה צל,ממחשבה למעשה

מסר לראובן לא פחות , בצאתו...".  לולא התרופה הזו חיי אינם חיים-  אמר לראובן -החייתני ", לקבלת חבילת התרופה
התרופה הזו שווה ", אך הלה התעקש,  ראובןאמר" איני מוכן לקבל אגורה עבור המצוה שקיימתי" ! אלפיים דולר... מאשר

  ".לי הרבה יותר
 . והגיע על מנת לדרוש את התרופה שלו, עיתוןכפי הנראה גם הוא הבחין במודעה ב! שמעון - ? לבית ראובןומי מגיע כעת

" קח טעותמ"וכמו בכל , התרופה נמסרה לך מתוך טעות: "וכאן תובע ממנו שמעון,  לבעל המודעההראובן סיפר שכבר מסר
  "...וממילא עשית סחורה במוצר שלי וכל מה שקיבלת בעדו שייך לי, המוצר הרי היה ונשאר ברשות המוכר
  ?עם מי הדין ...'דין תורה'עד שלבסוף החליטו השניים להגיע ל, ראובן לא הסכים ליתן לו את הכסף

 שכאשר מוכר סיפק לקונה מוצר אחר ,)ג"רל' מ סי"ע חו"בשו(הלכה בידינו  :א"ר הגאון יצחק זילברשטיין שליט"מוהשיב 
גם בשאלתנו , לפי זה ].אפילו לאחר זמן רב[ושניהם יכולים לחזור בהם מהמקח , אין כאן מכירה, מהמוצר שביקש לקנות

וכפי שראינו הוא אכן דרש , ]שנתנה בטעות לקונה[נצטרך לומר שמכיון שיש גם למוכר זכות לבטל את מכירת התרופה 
יתכן שהכסף , ואם בכל זאת מסרה, וראובן לא היה רשאי למוסרה לאחרים, א התרופה נותרה ברשותוממיל, לקבלה בחזרה

  .שניתן עבורה שייך לרוקח
, לא שמענו מהרוקח מאומה, במשך החודשיים שחלפווזאת משום ש, למעשה נראה לטעון שראובן אכן זכה בתרופה, אמנם

וטעותו הנוראית עלולה היתה להסתיים ,  מכיוון שהבין שפשע באופן חמור ביותר-? עמדו. והוא לא העיז לפנות אל ראובן
לאחר שמלוא דמי התרופה כבר היו , ומשכך החליט להשאיר את התרופה אצל הלקוח ולהסכים לקיים את המקח, באסון
   ].ובוודאי שלא העלה על דעתו את האפשרות לזכייה באלפיים דולר בעקבות נתינת התרופה [.בידו
משום שכפי הנראה חשב שיוכל לגרוף לכיסו רווח נאה , הקיץ פתאום משנתו הארוכה, את המודעההרוקח כשראה , כעתורק 

וממילא הכסף שקיבל ממפרסם , ולכן התרופה היתה שייכת לראובן... והחליט לנסות לקבלה בחזרה, מנתינת התרופה
  .)אחת שאלתי( המודעה שייך לו

  ,ל"ז פארי בת מונירה מרת נ"לע ,ל"זבת כורשיד חזני  מרת מונירה נ"לע ,ל"ז נוריאל חזני בן מרים ויעקב' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות 
  ,ל"ז ניסן בן ננה נ"לע ,ל"ז שמואל בן חתון נ"לע ,ל"ז אליהו בן שלום נ"לע, ל"ז קודסיה בת כשוור נ"לע, ל"ז מרת מנסורה בת כשוור נ"לע, ל"ז עזיזולה בן שרה' ר נ"לע

  ,ל"נ 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" זציפורה בת רחלנ "לע
  .נ כל נפטרי עם ישראל"ולע, ל" זאברהם דוד בן תמרנ "לע, ל"נ תמר בת רחל ז"לע, ל" זאסתר בת פרינ "לע, ל"נ יונה בן אסתר ז"לע, ל" זהאברהם בן סולטננ "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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6

 

66



  

"

‘  ‘  ‘  ’
(  ) “    ‘       ”
     ,  (   )  
 ” :     ,‘  ’  
      .“  ‘  
  ” :    ‘  ’ 
  .[     ] “

.    
:  “   “    

  ,“  ”  :     
  ,      –   
  “     ,  ”  :
 ,    .     
    ,“  ‘   ” :
 ‘      ,    
   ,      .   

.
‘  ’  “  “   ;   ‘  ’

  – ‘  ’
  ...      ‘   ”

(  ) “        
 .“  ”  :(   )     
 ,          

?      ,
:  [   ]   

  ” :      
  .“      ...   
    ?     
     ‘     , ‘
 ‘ ‘    ;    
   ‘ ‘     ,   
      .  
  ,       ,

.‘   
  ” :   ‘ ‘  ,   
      – “   

.      ,
‘   ’

  
(  ) “     ”

   .“     – ‘  ‘” : “
:  ‘  ‘  

 ,         
      !?   
     ,      ‘ ’

.   

      :‘  ‘    
         
 ,  .      .    
       ,   
        ,  

.    ,  
         
?         ‘  ‘

         
    ‘  ‘   ,    
   ,   –      ”  :

“...    ,    
813 ‘  “  ‘  ’ ;‘  ’

   ‘ ’
        ‘   ”
 “        

(  )

     ,     ”
 .(   “  , “ ) “

    ‘  ‘   “    
      ‘ ’   
   :    .(   “  “  ) 
      ,       ‘ ’
       ,  

?  
   ‘ ’    ,   
 :     ,    
    –  “     ”
       ,  

. ‘  ’

   ‘ ’
(  ) “   ”

.( ) “   – ‘ ’”
: ‘    “  

       ,    
     ,    ‘
       
   ,      
     ”  :(   )  

.“      ,  
‘  ’

    
‘

) “

    
 (  ) “     ”

       ” :(   “ ) 
  .“      ,  

  ,‘  ’     
:    

      ,    ”
 ’)  “     “  
      (   ‘  
 .     ,  
       
     .    
 ,‘      ’  :...
 ’  ,      :
     ,‘    
    ,     ,  

...  
 (   “ )  “     
       
 ,       
         
     ,   ...  
 ’ :  ,‘     ‘   
  ’ ,     – ‘
  –     ,‘  

.  
 ’        
 –      ,(  ‘ )  ‘
   ,    ?   
         .
       ’  :
   –  ‘  ’  :  ,‘  
   ,‘ ‘   ,   

“...    ‘ ‘
 ‘   ’

  297 "

   
   

 
 
 .

 

     ,    ,   . “  
   . “     ,    ,
 :   ,‘  ’      
 :     ,“?...        ”
      !     ”

 ‘  “  ‘  ’  .“   



 sh
ay

        | 9139191@gmail.com  .   |  08-9746102 .   |    102 . .  "  "

       
 “    ‘  “  ,
    ,     
       
   ,   

.     ,
:    

     “   
    . “    ‘  “
   ,     ,
       
      ,  

.   
   ,     
  ,     
   ,    
       
    –   

.    
      
    ,    
    .     
 .      ,   
       
       
      ,   

.      
 ,        
        

.‘ ’     
       
   , “    ‘ ‘  
 ‘ ‘        
       ;
  ,     
 ,   .     
  ‘ ’     
       ,
        ,

.  
      
       
    ,    
     .    
        
       
.      ,  

     ,    ,
      
 ,       
      
       

.   
       
   –      .
     ,‘ ‘    
  –      
   ;      
  ,      
 ,       

.       

     .   
      
 .      ,
      
     ,  
    ,    
       ,  
      ,

.   
      ,  
         
    ,    
      –    
 –        
   ” :     
    ?     
     ,   

“!  
   ,     
 ,       
       
  ,  .      
       ,
       ,‘ ’ 

.  
       
   ,     ,  
       

:     
       
   ,    ,  .
      , “   
      
      ,  
  ,    ,   
    ,    

.    
    ,   
   .     
 :      
   ,     ,  ‘ ”
     ,“!?  
 ‘ ’     ”  :

.    ,“...  
       
       .
   ,    
       .  
   ,    ,  
    ,   
        
       ,

.   
         
    ,    

.    .  

‘...  ’
     
    (   )

   ,  
   ,   
    .   
    

:    
 (   )    
     
 ,    
     
 ,‘   ’   
 .  ‘    
      
 ,    
      
     ,  
     
     
 ,  .    
     
   ,   
    
  ,  .   
       
    ,
  ,‘ ‘    
 ,      
    

.  
    ,
     ,
   ,  
   ” :( -   ) 
   ;  
  ,“    
    

.
   ,    
    
     ,
   ,   
  ‘ ’   
    .  
  –  ‘  ’)    “
     ,(  ‘  

     
 ,    ‘ ’
     ”
   ,   
    ‘  ’ 

.“   

‘    ’
   (   ) 
-  )     
     ”  :(
      
      ;
   “   .“‘  
  – “    ” :( )

   –  “ ”  ,
    
  ”  :  
     –  “
   .   
 ”      
   ,    ,“
  ” :(   )  
   ‘ “ ’ – “!?  
  ,‘    ’

.     
 ?      
      ”
 ,     ,“‘
 ,  ‘     
     

.   
     
 ”  :(  ‘  )   
 ,“‘      
      
     
 ’     ,
       ,‘
    ,  
 ,     
  ,    
     
    ,  
 –      
.(   ‘  ’) “‘   ”

‘   ’
    (  )  
  ”  :(   )  
      
    ”  :“
  ,    :
  ,     ,
 ,    ;  
  .    
      ,
 ,   ,  
  ’  :(   )  

.“‘ -  
  ,( )  ‘ “  ‘  
      
    ,
    ,  
      ,
 .     
 ,  )  ‘  ’  
 (    ‘  ‘  “

   “ ”   
    ,
   ,   
 ” :  ,   

.“  

    
  ’   

   

 
’        

 ( )  

( "  ) .           ,    



    
"   "     "   "     

"  "     "  "       

(   ) 4        

 !    ?     
  .     
 ,      
    ,    

 .   

 ,       
  ,      
      ,  
      ,  
       ,  
 ,       ,   
     ,    
 .    -   .   
  .      
     ,    

 .    ,      

      ?    
   ?     
      .  
       
 .     ,   

 .     

  ,      
 ,   '    .  
       

.    

     ,
 ,       ,
     ,  
  ,     ,
  !     
      ,   

 .

    .    
  ,     ,  
 ,      .  
     
    ,     ,
  ,       

 .    

 ,      ,
       
 ( "   )    .  

 '      '  ,
        –
 .        ,
 '  ( "   )   

 .    – '  

    ,     
 .       
 ,       ,    
 ?      ,   
 .       
   "     

 ."    

  '  "    ,  
     ,  
   ,    ,  
       .  
   .    
 .       
 ,        
 ,       
       
  !     ,
       
 ,       
 ;       
        
    ;     
 ,    ,     
  ,       
    ;    -  
      ,   

.   

 '   ,     
   .    ,  
       ,
     .  
 .      ,  
        
       .  
     ,  

.   ,  
(30  )

 ,    ,"  "
 ?   

?      
   ,    ,  

.        .

  "  ,    ,"  "
"?      ?

    "  ,    ,"  "
 ,     ' '   .
  .        
    ."     ....
   " .     
        ,    
 .       .    ,

.    ."      

   ,      
 " .       ,  
"!   " ,     ,"

      " ,   ," "
."

      ,     
     ,    ,  " ,
    ,       
  .       ,   

"!   ,   !   

        ,
.      ,

 ,       
    .     ,
     .      
    .       ,
   .     ,  
 .       ,  
        
   ,  ,     ,  
  ,    ,   ,  !
       '  

.    ,

  
 

27 :'    "    - "  

.          .      ,   

"



    
  ,       .       
   ,     :     .   
 ,      ,     ,  

 .      – 
   , "     ,    ,
  ,  ,    .        

"?     " ,     
 .    

 .    "?   "
."     " ,  ,"    "

    " ,        ,    ," "
 .     ,   ,      

 ."   
 .  "?    ?  "

  ."     ,      "
  .           

"?   " ,    ,    
     '      .   .   "

."      ,      ,  
  ,     "    " ,   ," "

."     
   .          

 .    – 
(  ,   , "      )

   
 .    ,   .      
   ,            

 .   
  .        ,   ,    
 ,     .          
 .      ,     ,   
      ,    .     ,  

 .     ,
"?       " ,     "?  "

   " .         ,  
 " .             

 .   "?    
 .   ," "

     ,   ,  ,      "
   ,   .         

 ."     ,    
 .     .     " :     

 ."   ,     .      
    ?       ?      

 .   
(2 '   ,   , "     )

   
  ,    ,    
   ,     ,
    .    

   
    .    ,  
  ,   ,    
    .     
    ,    
    ,  .    
    ,     

.       

 ,       
  .       
  .       
 ,        
   .       
  ,        
       ,   
      .   
    .      

 .    ,    

 ,  ,  ,    
 ,       ,
      ,     
   .     ,  
 ,        
 ,        

 .    ,   

   ,    ,   
   .     
    ,   ,  
 .   ,     
 ,      .  
      ,  
   ,  .     
    ,     
   ,    ,   
   ,     ,

 .    ,    ." " ,

 ,     .    .
  ?      .   
    ,      

 .  .    .   

    ,    ,  
         
      ,   .  
  ,     ,    
        - '
  .       
  ,  ,      
   ,    
   ,   , "    – 
  .       



   .     4
 ,        ,

        
  ,    ,  .  

   ,    ,    .  
 . "  ,      

 ,   ,      ,    
    .         

  ,  .      ,     .  
 .           .    ,
         ,    
 ,     ,     ,     

 .   ,   ,  .    
 .   ," " .        

:     ,     
       ,   ,   ,  "
   ,      ,     ' .
      .        
    ,      ,   ,  .'
    .         ,  
     .       ,    ?   
  ,   .     4    .   
           ,    

?    
 .      ,     ,   ,
     .       ,   

 ."   ,     ,
           ,     
 ,          .    
            

 .        ,  
         ,      

 .
 (4 '   ,   , "     )

  
     .     ,   
      ,        
  ,      .       
    ,         ,   

 .   
     ,   ,  ,     
  ,          .
      ,      .    
   ,  ,          ,  

 .    ,
        .    
       ,     ,   
 ,      .      .  
   ,        .    ,    

 .   
        ,       
     .      .   ,
   .           .

?    ,    
      ,   ,      

 .    
    ,       ,       
 .          .    
    .          

 .   
   ,     ,     

 .      ,     .
(  ,2 '   ,   , "  (  " )    )

(   ) 1    

    ,      ,
?   .   

     .    
     ,   ,
     .   
       ,
  ,       ,

 .

         
         ,  
 ,   "   ,     
   ,  .     
          
  !    "   ,   
  ,      .   ,
      ,   
 ,  "!  ! "    ,  

"! " ?  

  ,       
       ,  

.     ,    .

         
 ,       .
   "    .   

 .   

 .  

    ,     
    .     

 .     

 ,    ,      
   ,"       ,  "
 .    ,  " ,    
   ,      
 ,      .   

."     

  .     !   .  
      ,    
  !       .
  .        
     ?    
     ?    ,
      .   
 "   .      ,  
     ,    
     ,    
 .        
   ,      

 .   

      ,   "  
 ,    .     
         

.   

     .    
         ,
 .      ,   

.      
(   49  )



      
"   '"      "   '"      

 ,    ,       
 .       ,  ' '   

(2 '  ) .     ,      ,    

    .        .   4       ,  
.        ,   

  -  .

             
     .    , "   ,   ,
   .    "    ,     

.     

 ,    ,        
      ,

  "     :   
   ,  ,    
       ,   
  ,       .
 !      -    
 ,        
     ,    
  .      ,  
       ,  
        ,   
    :   .   ?  
 ?         .  
  ,        

 .        

     :   
       ,   
       ,    .
 ,    .    ,'   .
 ,   .       ,
  .        
       ,   "  
  ,      .  
 ,    ,  .     
    ,   

 .  

    :    
   ,      
  ,    .  -   
    ?"  "  
      ,  
       .
    ,  

 .  

 :   
  
 ,
 
 

      .    
 ,   "   ,   
   ,      
   .     
  ,      '  
  -   .    -  '  ."  ' "
     ,    ,  ,
  ,  ."  "  ?   
   ,   –    
      .  
      ,   
    , "      

 .     

  '    :   
 "  '  "  .'    
     '    ,  
  ,       -
  ,     .  '   
   ,      
       

 .

  '      :  '
   .     ,  
    , "    '
    "  '   "  
    ,"   "  
    ,    ,
    ,     .  
   ,     
     ,   

 .

    ,   :   
 .        

   ."  "   
    .   ,  

      .
  ,    ,'  

     ,
...    

   )
( "   

   
'   '

-    -
"    '  "

     

  280 -  
"   

  "  "     
 "   "  '   "  

    
 "     '

 "     "
"    "  

"   "     "  
    

  100 -  
  

 "   '  "    '  "

   45-  
     

  

  30-   
  

     
     

:  ,       
 02-30-11-300 / 400 –  

 646-58-52-979 - "  
 44-330-3900-489 – 

 3233-696-766 - 
______________________________________________________________________

   
.  .  .

!    
  3,333 -  .  100,000 -   

.    
!

    
       24

02.6313.742

  

   
02-3721801     |  P023011300@gmail.com  | 02-6745888 

  Line

!   

 –   

  
 

? "

!     
  
 

  3 

    
   ,  

   
02-372-1801 

 13:15-  11:00    
"         

    
P023011300@GMAIL.COM



 
 

  
!

   
 :  

      

   
 ,  
    
    

 
  
  
   

 
( "     )

:
 - 

 
 

 
 



 
!

!

 '    

 93,000 - 
   3100 - 

 
   
   

 
 

 
 

   

  
  

   18  
      –  

 –     

 
  

  24
  .  



  298 
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                            תשע''ט תבוא- כי פרשת
*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************  

  

 ִ ה ְוִהׂשּ ָרכֹות ָהֵאּלֶ ל ַהּבְ  יֻגךָ ּוָבאּו ָעֶליָך ּכָ
קֹול  ַמע ּבְ י ִתׁשְ   )כח, ב( יךָ ֶק ֱאלֹ  ה'ּכִ

באחת מהישיבות הקטנות החשובות שבירושלים, ישב בחור 
בן טובים, שלא הצליח בתלמודו. מוחו היה סתום ושכלו 

שו, אך רצונו היה עז ונחוש. קלוש ושום לימוד לא נקלט ברא
הצלחה. על אף היותו הוא ניסה את כוחו שוב ושוב, אך ללא 

ם, נעים הליכות ובעל מידות טובות, לא עלה בחור ירא שמי
תלמודו בידו. אחד מהר"מים הטובים בישיבה נקשר עד 
מאוד בנפש הבחור, והשקיע בו רבות. מדי יום היה יושב 

ת הגמרא עם התוספות א עמועמו לאחר השיעור כדי לשנן 
  והמפרשים, אך ללא הועיל... 

מגיד השיעור המסור היה אובד עצות; זוהי תופעה נדירה 
למדי, שכן על פי רוב מי שמשקיע ומתייגע בתלמודו הרי 
הוא מתעלה ומצליח, לכן החליט מגיד השיעור לנסוע עם 

שליט"א, ולבקש  חיים קנייבסקירבי מרן הגאון הבחור אל 
הרב, פתח מגיד השיעור בדברי עצה וברכה. בהגיעם אל 

שבח על הבחור הניצב עמו, על תפילותיו והליכותיו ועל 
ולה עאין תלמודו  -יראת שמיים שלו, וציין כי למרות כל זאת 

  בידו כלל. 

"כנראה צריך  ואמר: התחייך רבי חיים למשמע השאלה,
קצת יותר יגיעת התורה, שאין התורה נקנית אלא בעמל 

   .ויגיעה קשה!"

השיעור אמר, כי יכול הוא להעיד מקרוב שיגיעה רבה מגיד 
יגע אותו בחור, ומנסה בכל כוחו, אך הראש חלש ואינו 

  מצליח לקלוט ולהבין!. 

רבי חיים פנה אל הבחור, ושאלו ברוב חיבה: "האם הנך 
  מתפלל ומבקש על הצלחת התורה?". 

ני ומבקש על כך, א"תמיד בוכה  -ענה הבחור  -"בוודאי!" 
  רי, עדיין לא נעניתי". אבל, לצע

תקבל על עצמך להתפלל תמיד תפילה בציבור, ושלא "
 גם אם תצטרך לזה מסירות נפש!" להפסיד תפילה בציבור

  חתם רבי חיים את השיחה, ובירכם לשלום.  
חלפו ימים, הבחור סיים את לימודיו בישיבה קטנה, והתקבל 

דות ליראתו לאחת הישיבות הטובות והגדולות ביותר, הו

ונועם הליכותיו. והנה, לאחר מספר שנים הופיע הבחור 
בישיבה הקטנה בה למד בנערותו, ונכנס לביקור בחדרו של 
אותו מגיד שיעור, אשר היה קשור אליו כל כך. מגיד השיעור 
שמח לקראתו עד מאוד, והנה מניח הבחור לפניו על 

יבמות. השולחן קונטרס נאה של חידושי תורה על מסכת 
הרב עלעל מעט בקונטרס, ומצאו מלא וגדוש בחוכמה 
ובעמקות נפלאה. מלבד הבהירות וההסברה היפה בהצעת 
הדברים, ניכר היה כי המחבר ניחן בכוח חידוש נדיר, 

  חכם מופלג!. -כתלמיד

חכם -"מי הוא הרב המחבר"? שאל, "כנראה מדובר בתלמיד
  חשוב ביותר!". 

זאת אומרת מי חיברו?  הבחור לא הבין את השאלה: "מה
מרובה, ובשביל  "דאת הקונטרס בסוערכתי  הרי אני כתבתי

היקר, להגיש בפניו את פרי ביכוריי. ר"מ הכך באתי הנה אל 
י לאחר ההשקעה הרבה שהשקיע בי להצלחתי, חשבתי כש

   .בוודאי ישמח לראות בפרי עמלו!"

 הוא"אתה  :מד נפעם, אינו מאמין למראה עיניוהרב ע
המחבר?! הרי רק לפני שנים מספר, בהיותך כאן בישיבה 
קטנה, לא הבנת כמעט כלום! 'תוספות' אחד לא הצלחתי 
להכניס בראשך על בוריו, וכיצד התחולל שינוי אדיר כזה 

  מקצה לקצה?". 

 סיפר הבחור לרב דברים כהווייתם:בחיוך צופן סוד 
לא הבנתי כמעט  באמת "בתחילת לימודיי בישיבה הגדולה

כלום, כהרגלי מימים ימימה. חבריי עולים ומתגדלים 
רגת תורתי בתורתם מדי יום ביומו, ואילו אני תקוע במד

לקראת סוף 'הזמן' יצאה והנה  ..כמעט כשל ילד בחיידר.
, ת הקדושים בצפון. היה זה ביום ה'הישיבה לנסיעה למקומו

 ערב ראש חודש מוקדם, והבחורים חפצו להגיע לתפילת
 .הקדושים בגלילירון ולשאר מקומות 'יום כיפור קטן' במ

הטיול נמשך עד שעה מאוחרת בלילה, וכשחזרתי לביתי 
בשכונת רמות בירושלים, הייתה השעה מאוחרת מאוד.  
ישבתי עם הוריי ושוחחתי עמהם בניחותא על חוויות 
הנסיעה והיום, ולא שמתי לב כלל איך השעון מתקדם 

עדיין לא  תי את עצמי בבהלה:ומתקדם. לפתע תפס
 3:00השעון הראו על השעה  התפללתי מעריב!. מחוגי

יבלתי על עצמי, ע"פ בלילה!. זכרתי היטב את הקבלה שק
שליט"א, שלא לוותר על תפילה בציבור  הוראת הגר"ח

בשום  אופן, אבל לא ידעתי מה ניתן לעשות בשעה שכזו. 



  
ם שבה, לא ניתן בכל שכונת רמות, על כל בתי הכנסת הרבי

האפשרות היחידה  זו!. לתפילת מעריב בשעהלמצוא מנין 
בביהכ"נ הגדול שבשכונת  רק היאבשעה כזו למצוא מנין 

'זכרון משה', במרכז העיר... אך כיצד מגיעים עתה ל'זכרון 
  .הציבורית כבר מזמן אינה פועלת.. משה'? התחבורה

קתי החלטתי לעשות השתדלות בדבר. יצאתי מהבית והרח"
, בניסיון למצוא ]שדרות גולדה[ד כביש רמות המרכזי לכת ע

טרמפ, אך הכביש היה כמעט ריק. מכוניות בודדות שחלפו 
על פני שעטו ביעף ולא עצרו כלל. לאחר המתנה ממושכת 
בקור הירושלמי העז, החלטתי: אם בתוך עשר דקות מוצא 

ני ריה -רי טוב, ואם לאו ה -אני דרך להגיע ל'זכרון משה' 
חוזר הביתה, ובלית ברירה אתפלל ביחידות, וההכרח לא 

  יגונה...  
כעבור שבע וחצי דקות בדיוק,  נעצרת לידי מכונית, והנה "

  ובתוכה יהודי שהכרתי משכונתנו. 

   .וא שואל אותי בחביבותה -'להיכן?' 

  עניתי. , 'לזכרון משה!' -

ב'זכרון  ניי מועדות לתפילת מעריבד! גם פ'טוב מאו -
  משה'!". 

ין לא אנשים שעדי 5המתינו שם משהגענו לביהכ"נ כבר 
ענו, הגשלמניין שיתאסף. לאחר  התפללו, יושבים ומצפים

בראותם כי אין סרו שלושה למניין. חלק מהאנשים, עדיין ח
מניין, רצו ללכת לביתם, אך אני ביקשתי והתחננתי שימתינו 

  עוד מעט, כיוון שמוכרח אני להתפלל בציבור!. 

, ב"ה, מנין שלם!. תיכף החלה תפילת גם היה היהולבסוף "
ערבית. עבורי הייתה זו תפילה מיוחדת במינה. התפללתי 
ברגש ובכוונה רבה מילה במילה, אולם משהגעתי בתפילת 
שמו"ע לברכת 'אתה חונן',  נפתח ליבי בפתע פתאום. פרץ 
דמעות אדיר ניגר מעיניי ללא הפוגה! בכיתי ובכיתי שם 

כזו, מעולם לא ת ביהכ"נ. מעולם לא חוויתי חוויה שבפינ
עמדתי שם בפינתי בברכת 'אתה חונן' ... הבכיתי בכי שכז

בלבד בערך כשלושת רבעי שעה, כשציבור המתפללים סיים 
זה מכבר את תפילתו והתפזרו איש לביתו. יצאתי מתפילה 

   .אחר לגמרי, והרגשתי כבריה חדשה! זו כאיש

תפילת שחרית זמן כבר סמוכה ל"בהיות שהשעה הייתה 
וותיקין ודרך חזרה לביתי עדיין לא הייתה לפני, החלטתי ב

לפתי להישאר בביהכ"נ ולהמתין עד אור הבוקר. בינתיים ש
ה. והנה, תי ללמוד בתחלגמרא סנהדרין מן הארון, וה

 !!קולט ומבין! אני פתאוםאני מרגיש שלהפתעתי העצומה 
חת נפתח לי הראש! חשתי בלימודי טעם מתוק וערב א-בבת
מאוד, כפי שמעולם לא הרגשתי. בפעם הראשונה בחיי עד 

קראתי את המילים ב'תוספות' והבנתי את עומק 
   ..משמעותן!.

כת 'אהבה רבה', נפתח בתפילת שחרית, משהגעתי לבר"
'אבינו אב הרחמן, המרחם, רחם עלינו, ותן  ליבי כאולם:

ו נ-י- נ-י- ר ע-א-ה-ל וכו' ו-י-כ-ש-ה- ל- ן ו- י- ב- ה-בליבנו בינה ל
כשהגעתי לברכת 'אתה חונן' גאה ליבי . ושוב, ך-ת- ר-ו- ת-ב

בבכי נורא. עמדתי בברכה זו זמן ארוך מאוד, עד שהבכיות 
  של מעריב דאתמול לא היו אלא כמשל לעומת שחרית זו!. 

לאחר תפילת שחרית חזרתי לביתי, סעדתי פת שחרית "
תי ללמוד תחלתיכף לחדרי. הוצאתי את הגמרא והונכנסתי 

שק רב והתלהבות עצומה ללא הפסק, עד כניסת השבת, בח
קבלת שבת ותפילת לתפילת מנחה אז יצאתי אל ביהכ"נ 

  ערבית של שבת. 

לאחר התפילה חזרתי עם אבי לסעודת שבת קודש,  "
שהייתה מלאה שמחה ואושר עצום לכל בני המשפחה כולה. 
לאחר הסעודה פנה אלי אבי בבקשה, שהגיעה העת לפרוש 

שזה כבר למעלה מיממה וחצי שלא למיטתי ולישון מעט, 
: 'אלמד נא עוד מעט ואחר לו נתתי תנומה לעפעפיי, "אמרתי

כך אלך לישון...' אך אותו 'מעט' נמשך כל אותו ליל שבת עד 
שהגיע זמן קריאת שמע של שחרית... לא הייתי מסוגל 

  לעזוב את תלמודי מרוב שקיקה.  

ה בשחרית של שבת הלכתי עם אבי לביהכ"נ לתפיל"
ולאחריה לסעודת שבת מלאה זמירות בשמחה עצומה. 
לאחר הסעודה כבר ראה אבי שאני מותש וחלוש, והכריח 

  ון כדי צרכי...תי ללכת מיד לישאו

נפתחו לי שערי אורה, שערי תורה,  ואילך "מאותו היום
נעשיתי מתמיד גדול, בעל הבנה עמוקה וסברה ישרה בכל 

התעלות עצומה דבר, וזכיתי, בסייעתא דשמיא מופלאה, ל
    ]לות''התעמתוך הספר -'ברכת דוד'[      .בכתרה של תורה!"

מֹר ֶאת ִמְצֹות ְיָי ֱאלֶֹהיָך ְוָהלַ  י ִתׁשְ  ְכּתָ ּכִ
ְדָרָכיו   )כח, ט( ּבִ

תלוי בתנאי כשרון  'עם קדוש' והלכת בדרכיו. להיותך
מה הוא  - מעשה החסידות, והיא ההליכה בדרכי ה'

  )הכתב והקבלה( חנון אף אתה חנון וכו'

שמחה רבי  סבא מקלם''הבאלול, כהכנה ליום הדין, תלה 
ראשי  - מודעה על דלת הישיבה: "חודש אלול  זצ"ל זיוזיסל 
מטה". אדם שהוא אהוב לנחמד ומעלה להוב א :תיבות
תו גם למעלה! רבי שמחה זיסל הרבה אוהבים או - למטה

זק בענין של בר בדרשותיו בחודש אלול, על הצורך להתחלד
זצ"ל,  מאיר חדש הגה"צ רבי גיחשהמסבר פנים יפות. אף 

היה נוהג לזרז בשיחה הראשונה שמסר בחודש אלול, כל 
הם לצריך להאיר  -שנה ושנה: "באו תלמידים חדשים 

פנים!"... זה היה החיזוק הראשון, שדאג לחזק לקראת 
  חודש אלול והימים נוראים! 



  
זצ"ל היה ידוע,  חיים שמואלביץרבי הגאון ראש ישיבת מיר 

הן בגדלותו העצומה בתורה, והן בענוותנותו המופלגת. הוא 
היה מתמיד גדול, וגם ידע את כל הש"ס בעל פה. מסופר 
עליו, שכאשר שהה עם בני הישיבה ביפן, נמצא ברשותם 
ספר 'קצות החושן' שאחד מדפיו היה חסר, ורבי חיים 

עם כל הדף ההוא! שמואלביץ השלים מזיכרונו את כל 
בשכונת  15בקו  ,גדלותו, היה רבי חיים נוסע באוטובוס

עומד ומחזיק למעלה, ולא הסכים שבחורים  גאולה, והיה
  צעירים יפנו לכבודו מקום. 

ל, הבחין רבי חיים בבחור אחת, בראש חודש אלו פעם
לישיבה עם מזוודה ביד. ראש חודש אלול,  הגיעחדש, ש

בי חיים שקוע בהרהורי תשובה "דגים שבים רועדים...", ור
ונתון באימת הדין. אך כל זה לא מפריע לו לתת דעתו על 

"ברוכים  בלבביות גדולה:חדש, ולפנות אליו הבחור ה
  הבאים! במה אפשר לעזור לך?" 

הרב נמצא "אני רוצה להבחן", אומר הבחור. "איפה 
   .הבוחן?"

הגאון רבי חיים שמואלביץ עונה לו בסבר פנים יפות: "אני 
  ה לך איפה הרב הבוחן". ארא

לקח אותו רבי חיים לבנין השני, סחב עבורו את המזוודה 
  לקומה השניה, ואמר לו: "פה נמצא ראש הישיבה הבוחן". 

הבחור הביט בו נבוך: "אני אכנס עם המזוודה? מה יגיד 
הרב, שאני בטוח שאתקבל פה?! זה לא נעים. אבל מה אני 

ם מישהו ייקח את אעשה עם המזוודה, אשאיר במסדרון? א
המזוודה, אני אשאר בלי כלום, וגם לא אוכל ללכת למקום 

  אחר. מה אעשה?" 

רבי חיים ראה את מצוקתו, ואמר: "אני אשמור לך על 
  המזוודה!". 

 :ולאחר זמן מה יצא ופניו זורחות הבחור נכנס להבחן,
   ."התקבלתי! עכשיו צריך לסדר לי חדר!"

הזמנים התחתן בחור אמר לו רבי חיים שמואלביץ: "בבין 
, בוא כעתבקומה השלישית. מיטתו פנויה אחד, שהיה ישן 

  ואראה לך היכן היא". 

עלה איתו רבי חיים שמואלביץ לקומה השלישית, הראה לו 
את החדר ואת המיטה, הראה לו את התאים המיועדים לו 

  בארון, והדריך אותו איך מגיעים לבית המדרש.

כר הבחור. "אתה, מה "אה, רגע, שכחתי לשאול", נז
  התפקיד שלך פה?" 

נה לו, בענוותנותו: "אני השמש הגאון רבי חיים שמואלביץ ע
   "....פה

משרד אמר לו הבחור: "באמת שמש מסור מאוד. אני ארד ל
  ."...ואמליץ עליך. שמש מסור מאוד

ירד לבית במשך חצי שעה התארגן הבחור, ואחר כך 
מזרח, וסביבו עומד בכותל ה ר' חייםהמדרש. הוא ראה את 

חצי גורן עגולה של בחורים, ששואלים אותו בלימוד. והוא 
משיב להם: "ראית את ה'פני יהושע' הזה? הסתכלת 

  ברמב"ם ההוא? תעיין ב'קצות החושן' הזה והזה...". 

 שהואאת עיניו בתימהון. פעם ראשונה הבחור משפשף 
שהוא כזה תלמיד חכם, יודע 'פני יהושע', יודע  'שמש'רואה 

  ות החושן'... 'קצ

לא היה יכול להתאפק, טפח למישהו על הכתף, והעיר: 
  "איזה שמש תלמיד חכם יש פה!" 

   ."שמש?? זה ראש הישיבה שלנו!" -

"הוא סחב את המזוודה שלי  ..רעדה אחזה את הבחור.
לקומה השלישית, וגם שמר לי עליה במשך עשרים דקות! 

   .הוא האיר לי פנים כל כך, ראש הישיבה הגדול!"

ליבו של נותר חקוק ב -ל אלול יום ראשון ש -יום אותו 
הבחור כל ימי חייו. על אף יראת החטא הגדולה של רבי 

היה  -חיים שמואלביץ זצ"ל, ועל אף אימת הדין של 'אלול' 
ליבו הקדוש של הגאון פנוי לזולת, להיטיב עמו בחביבות 

  ]ה"ר-אלול, ב''דורש טו[                      גדולה ובמאור פנים.

ני ברקי טיפוסי, השכנים שלנו, בבניין במספר בעל המעשה: 
ידעו שאנחנו עומדים לנסוע לחו"ל, להשתתף בשמחה 

אנו בפיו: " בקשתוכן, דפק בדלת ביתנו, ובא הש משפחתית.
אתם תשהו בחו"ל כיון ש, ולדירה לשבת אופרוף זקוקים
   ?"., אולי נוכל לקבל את דירתכם לשבת זושבת באותה

שאחשוב, ועוד מעט אחזיר לו תשובה. מצד אחד  לו אמרתי
לתת את הדירה. זו מצווה גדולה ועזרה של ממש, רציתי 

וגם בסופו של דבר ארוויח מכך, בחינת 'שמור לי ואשמור 
לך'. היום אני נותן לו את הדירה, ומחר, כשאני עושה 
שמחה, הוא נותן לי. מצד שני, והצד השני הזה היה חזק 

ם את הדירה רק למשך שבת אחת. אנו איננו עוזבי -מאד 
משך שבוע ימים, מתאמצים לצאת מבית עוזבים לחו"ל ל

מאורגן ומסודר במיוחד, כדי שיהיה לנו נעים לחזור. 
כשעוזבים בית למשך שבוע, רוצים לדעת שנחזור לבית 

  בדיוק באותו מצב שעזבנו אותו. 

חשבתי, חשבנו, שקלנו את הצדדים ולבסוף החלטנו שהצד 
וויח הראשון יגבר. אנחנו ניתן את הדירה, נזכה במצווה, ונר

  גם יחסי שכנות משופרים. 

ו רקדנו בחתונה בחו"ל, חנבאותו שבוע פיזזו כולם. אנ
שכנינו ואורחיהם בחתונה בבני ברק, ואחרי שבוע עמוס ו

חוויות חזרנו אל ביתנו עייפים אך מרוצים. רק פתחנו את 
דלת הבית וריח עז היכה באפנו. עמדנו משתוממים, 

ה לחשוב. הבית נראה מסתכלים זה על זה ולא יודעים מ
מסודר להפליא. האורחים שהיו כאן השאירו את הדירה 
ממש כמו שקיבלו אותה, אבל הריח, הריח... מאיפה הוא? 



  
התשובה הגיעה מהמקרר. גל ריח נורא נדף ממנו ברגע 
שפתחנו אותו. התברר שהמקרר היה מנותק מחשמל 
במשך חמישה ימים. כל המאכלים התקלקלו ונרקבו, ואת 

הבשרים הקפואים הוצרכנו לזרוק. אמדתי את ההפסד כל 
בכארבע מאות שקלים. עם ההפסד התמודדתי איכשהו, 
  שיהיה לכפרה, אבל הריח... הוא לא מיהר לעזוב את ביתנו. 

ניסינו כל מיני רעיונות להתמודדות עם התופעה. המפעלים 
למפיצי ריח התעשרו על חשבוננו, ועם כל זה החלטנו 

א מספרים לשכנים את מה שקרה. הם לא החלטה נחושה: ל
יודעים שהאורחים ניתקו לנו את המקרר בבלי דעת, ואנחנו 
לא נלך ונעכיר את מצב רוחם אחרי השמחה ששרתה 

בסייעתא דשמיא, גם לסבל של הריח נגזרה במעונם. 
  קצבה, וכעבור כמה חודשים (!) נעלמה התופעה. 

ארגון חסד כעבור חצי שנה מאז, מתקשרים אלינו מוהנה, 
שעורך הגרלה סינית, ארגון שפועל גדולות ונצורות, ומציעים 
לנו להשתתף בזכויות העצומות שנעשות על ידם. הציעו לי 

שנכנס לכל הפריטים המוצעים, לקנות כרטיס הגרלה 
וקניתי. לא כי חשבתי שאגריל משהו, אלא כי רציתי לזכות 

  במצוות צדקה. 

ם מארגון החסד. "כבר תרמנו", אחרי שבועיים מתקשרי
לי, "עכשיו  עונים הזכרתי. "איננו מתקשרים להתרים",

, 408מבשרים לכם על הזכיה המאושרת. זכיתם בפריט 
  שקלים!"  מקרר מדגם חדש בשווי אלפי

נדהמתי. איני רגיל לזכות בהגרלות. אין לי מזל לעניין זה. 
 אבל הפעם הזאת, ידעתי כי לא המזל שיחק כאן, אלא

החלטתנו האיתנה לשמור על שתיקה, לקבל את הנזק 
שהוסב לנו מניתוק המקרר, ולא להעיב על השמחה של 
השכנים. זכות השתיקה עמדה לנו, מקרר כנגד מקרר, 

  ]השגחה פרטית'' מתוך[             בהשגחה פרטית מופלאה.

ר לֹא ָעַבְד  ַחת ֲאׁשֶ יָך ֶק ֱאלֹ ה' ּתָ ֶאת ּתַ
ְמָחה ּוְבטּוב ֵלָבב ׂשִ   )כח, מז( ּבְ

לא הגדול בזה ש ומה העוון ,יש להבין על מה יצא כ"כ הקצף
   ?את ה' בשמחה עובדים

 המצד טבע עבודת ה'קלם: שמחה זיסל ממסביר ר' 
למצב של 'שמחה וטוב לבב', ואם  היא מביאה ומהותה

עובד את ה' ן שמחה בקיום המצוות אות הוא שאינו לאדם אי
לומד על או את גאוותו הוא מטפח  ...את עצמועובד אלא 

כי אם היה , ה'עבודת  זה אך איןנת לקבל שכר או שבח, מ
 ,אלא היה שמח בכל מצווה, ואיזו עבודה היה -עובד ה' 

  !שהאדם עובד את עצמו ולא את ה'?

ורבי  אלימלך מליז'ענסקי האחים הקדושים, רבמסופר על 
הלכו מספר שנים בגלות לטהרת ש, זצ"ל זושא מאניפולי

נפשם. באחד ממסעותיהם, מצאו עצמם מושלכים לבית 

הסוהר העירוני בעוון שטפלו עליהם ערלים. שם, בתא אחד 
עם עוד מספר גויים מלאי משטמה ומלאי זדון, כשעתידם 

אחיו: אמר לו נראה ממש לא טוב, החל אחד האחים לבכות. 
"אל תבכה. תתחזק באמונה בה' שיושיע אותנו גם מצרה 

  זו!". 

אמר לו: "איני בוכה על זה. אלא על ששמו כאן באמצע התא 
שני דליי שופכין, המשמשים לעשיית צרכים, ועתה איני יכול 

  ללמוד!". 

לאחר מספר דקות שאל האח שוב: "למה אינך יכול 
  ללמוד?" 

תורה שבמקומות  אמר לו: "כבר אמרתי לך. זהו דין
  מטונפים אסור ללמוד!". 

הביט בו אחיו וצחק: "לא רק לימוד תורה זה עבודת ה', כאן 
ת רצון ה', עצם אתה מקיים א -דווקא על ידי אי לימוד תורה 

אי הלימוד שלך זה מצווה. ושמע לי, לא רק מצוות שאתה 
נהנה מהן אתה צריך לקיים בשמחה, אלא גם מצוות שאתה 

  בשמחה!".  םצריך לעשות לא נהנה מהן

  תפס את אחיו בידו והחל לרקוד עמו. 

   .שאלו האסירים: "למה אתם רוקדים?"

  !". שירותיםכאן ענו: "כי יש 

הצטרפו עוד אסירים לריקוד, והרעש גרם סוף דבר היה, ש
למנהל הכלא לשלוח לברר על מה המהומה והריקוד, 

  כששמע את הסיבה ציווה להוציא את הדליים מהחדר...

ו עקב לפעמים אחר תפילתו סיפר יהודי נכבד, שבצעירות
 .שליט"א, בזמן שלמד בבני ברק דן סגלרבי  גה"צשל ה

על הוא הסתתר בבית הכנסת, והביט באחד הפעמים 
 .שכבר בצעירותו היה משתפך בתפילה תפילתו של ר' דן,

שעה ארוכה לאחר שהסתיים המנין וכל המתפללים הלכו. 
הוא מסתכל שלאחר שר' דן סיים תפילתו, רואה האיש איך 

 -היטב סביבו, לראות כי אין איש, וכאשר ראה שהמקום ריק 
מספר האיש: "לא היה זה ריקוד קטן וקצר,     ..החל לרקוד.

אלא ממש ריקוד סוער מלווה במנגינה וקצב, והשמחה 
  ו!". שורה על פני

שמחה על זכות קיום רצון הבורא, מדגישה את המקום 
) ברכות ט:(האמיתי שבו נמצא האדם. וכפי שמובא בגמרא 

שאמר רבי אלעא לעולא: 'תשאל בשלומו של רב ברונא אחי 
במעמד כל החבורה, כי הוא אדם גדול ושמח במצוות, 

, ולא הפסיק והוכחה לכך, שפעם אחת סמך גאולה לתפילה
א בספר 'ממעינות הנצח' בוממה ש וידוע לחייך כל אותו יום'.

לאיש סודו שכל  האריז"ל, שגילה אלעזר אזקריבשם רבי 
מה שהשיג, שנפתחו לו שערי חכמה ורוח הקודש, זה בשכר 

  שהיה שמח בעשיית מצוות, בשמחה גדולה לאין תכלית.

  ]הרב מרדכי שטוב- 'לקראת שבת מלכתא'מתוך [
   parperet100@gmail.comלקבלת העלון במייל ניתן לשלוח בקשה ל:
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ם  י ׁשֵ י ָהָאֶרץ ּכִ ל ַעּמֵ ךָּ  ה'ְוָראּו ּכָ  (כח,י) ִנְקָרא ָעֶליָך ְוָיְראּו ִמּמֶ
 

לישראל, כי על ידי שרואים הגויים  )חוזק(שהתפילין הם עוז  '):ברכות ו(חז"ל דורשים 
, שפעם נסע לדרכו הגאון ועל זה מסופראת התפילין שבראש אצל יהודי, הם מפחדים. 

ובדרך, ישב הרב בעגלה כשהוא עטור  )רבי אריה לייב גינצבורג( בעל ה'שאגת אריה'
בתפילין ועסק בתורה, לפתע יצאו מהיער קבוצת גזלנים חמושים ברובים ואיימו על 

גלון לעצור ולתת להם מיד את כל כספו. נבהל העגלון מאד וצעק: רבי! בסכנה אנחנו! הע
 את הצעקות והוציא ראשו כדי לראות מה פשר ה'שמע הגאון בעל ה'שאגת ארי

 והנה כאשר ראו הגזלנים עזי הנפש את הגאון, נפל עליהם פחד גדול ונסו, הצעקות
 על נפשם... 

 
 רבי, מדוע ברחו הגזלנים ממך ולא ממני, הרי אני צעיר וחזק ממך?  ושאל העגלון:

 . שהם נמלטו לא מפני כוחי, אלא מפני התפילין שבראשי :וענה לו
 הלא גם בראשי היו תפילין ומדוע לא נמלטו ממני?  ושאל העגלון:

: חז"ל אומרים על הפסוק וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך וענה לו
מזה " והואיל ואצלך העגלון שהתפילין נמצאים רק "על הראש ,אלו תפילין שבראש

בתוך הראש יש לי את " "בראש -הגויים לא מפחדים, אך אצלי התפילין נמצאים 
 .לכן ממני הם פחדו -קדושת התפילין 

 
ִרִזים ה ַיַעְמדּו ְלָבֵרְך ֶאת ָהָעם ַעל ַהר ּגְ ה  ...ֵאּלֶ ַהר ֵעיָבלְוֵאּלֶ ָלָלה ּבְ -(כז,יב ַיַעְמדּו ַעל ַהּקְ

 יג)
ל"ואילו לעניין הקללה לא נאמר:  "ַיַעְמדּו ְלָבֵרךְ " מדוע לעניין הברכה נאמר:  "ַיַעְמדּו ְלַקּלֵ

ָלָלה"אלא:  בספר "בן פורת יוסף" פרש זאת הרב יוסף ברבי זצ"ל על פי מה  "?ַיַעְמדּו ַעל ַהּקְ
לטובה, אפילו על הוא  הקב"ה"כל דיבור ודיבור שיצא מפי  שאמרו חז"ל (ברכות ז,ע"א):

ַהר לעולם היא מתקיימת. לכן, לגבי הברכה על  -תנאי לא חזר בו". ברכה שיצא מפי ה' 
ִרִזים הברכה תחול ותתקיים. לעומת זאת, קללה  ", כי ודאיְלָבֵרְך ֶאת ָהָעםנאמר " ּגְ

שמבקש ה' לקלל את ישראל, אף אם כבר יצאה מפי ה', בקל היא מתבטלת. השי"ת 
בחסדו ובטובו הגדול מפשפש למצוא איזו סיבה כדי לחזור בו ולבטלה. לפיכך לגבי 

ַהר ֵעיָבלהקללה  ללא נאמר " ּבְ ָלָלה" בפועל, אלא רק "ֶאת ָהָעם ְלַקּלֵ ", ואם ַיַעְמדּו ַעל ַהּקְ
 תימצא איזו סיבה לבטלה הרי היא תתבטל מן העולם. 
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ְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהזֹּאת ר לֹא ָיִקים ֶאת ּדִ  (כז,כו) ָארּור ֲאׁשֶ

 
על בחור ירא שמים הלך ברחוב, ולפתע עצרו יהודי זקן שישב מעשה שהיה כך היה: 

הספסל: "בחור יקר, אני מתאכסן בבית האבות שממול, האם תוכל לעשות עמנו חסד 
גדול?", הבחור השיב בחיוב, והזקן המשיך: "מידי בוקר, מתאספים בבית הכנסת 

שבבית האבות תשעה מתפללים בלבד, וחסר לנו עשירי למניין. צער נורא נגרם לנו 
 .ריאת התורהמביטול מצוות תפילה בציבור, קדיש קדושה וק

 
"בשמחה רבה", השיב הבחור, "כבר  אנא יקירי, האם תוכל לעשות מאמץ ולהצטרף אלינו?".

הבחור לא זיכה אותם רק בתפילה במניין, אלא גם . מחר אגיע למניין בלי נדר". וכך היה
והנה, ספר התורה בבית  .קיים חסד עצום, משום שגרם לישישים קורת רוח ושמחה

אשכנז), היה גדול וכבד מאוד, כך שלא היה שייך שאף אחד הכנסת (של בני 
מהישישים יקיים 'הגבהה' לאחר קריאת התורה. ניגש אפוא אחד הזקנים (שמשמש 

כגבאי המקום) אל הבחור, וכיבדו בהגבהת הספר תורה. וכאן הבחור (שהינו בן ספרד) 
כך, אך לא הסתבך מאוד, משום שמעולם לא הרים ספר תורה שכזה. הוא ניסה כך ו

הצליח. רק לאחר כמה דקות הצליח סוף סוף להרימו, אך מאחר ועדיין הספר לא 
הוחזק בצורה יציבה, נאלץ שלא להסתובב עמו, אלא הורידו בחזרה מחשש שיפול 

 . חלילה
 

: "ידידי היקר, דע בתום התפילה, לאחר שכל הזקנים יצאו, פנה הגבאי הישיש אל הבחור
של ההגבהה של הספר תורה והביטחון  'שה, אלא ה'טכניקהלך שהבעיה שלך אינה חול

העצמי. גש נא והוצא את הספר תורה אל הבימה, ועתה, כשאינך לחוץ מחמת עיני 
המתפללים הנעוצות בך, אלמדך בדיוק כיצד להגביהו. לאחר כמה אימונים אתה תראה 

  שתוכל להגביה את הספר בקלות"... 
 

אך כשאחז בספר התורה, לפתע אחזתהו רעדה... "רק  ,ניגש אפוא הבחור אל ארון הקודש
זה בסדר יקירי", אמר ?!. "רגע, וכי מותר להוציא את הספר תורה הקדוש ו'להתאמן' עליו

 הזקן בביטחון, "הלא אם לא תלמד לא יהיה אף אחד אחר שיעשה הגבהה"... 
 

 '. והוא ביקש לגשת ולעשות 'שאלת רב ,אך טענה זו לא שכנעה את הבחור
ובכן, מה הדין במקרה שכזה, האם מותר להתאמן בעשיית הגבהה על הספר תורה, כדי 

שתתקיים במניין מצוות הגבהה, או שמא אין לנהוג כן, משום שיש בכך ביזיון לספר 
תורה, שמוציאים אותו שלא בזמן הקריאה בו, ועורכים עליו תרגולים, והרי אנו חייבים 

 ? לנהוג בספר תורה כבוד גדול
 
מרן הגרי"ש אלישיב שמעתי ממורי חמי,  שיב מו"ר הגאון יצחק זילברשטיין שליט"א:ה

לאיסור, כי הוא ביזיון לספר תורה שהופך להיות 'מכשיר של אימונים'! ויש לבאר  זצ"ל
דבריו, שמאז מתן תורה עד היום הזה, למדו המגביהים היטב להגביה מבלי להתאמן על 

  .הספר תורה, ולכן אין לנהוג כן
 

, שמצות הגבהת הספר תורה כדי להראות חזותו לעם, היא כתב החתם סופרוהנה, 
ְבֵרי ַהּתֹוָרה "על הפסוק  וכמו שכתב הרמב"ן'קרובה לדאורייתא',  ר לֹא ָיִקים ֶאת ּדִ ָארּור ֲאׁשֶ

" (דברים כ"ז, כ"ו): "ולי נראה, על החזן שאינו מקים ספר תורה על הציבור, להראות ַהזֹּאת
יבתו לכל, כמו שמפורש במסכת סופרים שמגביהים אותו ומראה פני כתיבתו פני כת

לעם העומדים לימינו ולשמאלו, ומחזירו לפניו ולאחריו, שמצוה לכל אנשים והנשים 
 לראות הכתוב ולכרוע ולומר וזאת התורה אשר שם משה וגו', וכן נוהגים".
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עד שכאשר אין מקיימים אותה, מקוללים חלילה  ומבואר שאי קיום ההגבהה חמורה כל כך,

ב'ארור'. ולכן, אם מדובר באופן שאין בציבור אף אחד שיכול להגביה את הספר תורה, 
 . עליהם לחפש ולהביא אדם שיוכל להגביה

 
נוכל לייעץ למתפללי בית הכנסת, שיוציאו את הספר תורה כדי ללמוד בו,  אפשרי, ואם אין זה

ויקרא הבחור הנ"ל כמה פסוקים מתוך הספר תורה, ולאחר מכן ', או לקרוא בו 'שניים מקרא
 יוכל להגביה, ולמחרת ישוב ויעשה כך.

 
להתלמד שאין לבחורים צעירים להוציא את הספר תורה כדי ממו"ח זצ"ל ואמנם שמעתי 

בהגבהה, אפילו באופן כזה כשקוראים בו תחילה, מכל מקום נראה שבנידון דנן שאין אדם 
אחר שיכול להגביה, אין בזה ביזיון לתורה, ומותר לבחור לנהוג כך. ואז יאמר עליו 'אורך 

 )(והערב נא ימים בימינה ובשמאלה עושר וכבוד'!
 

ל ֶתר ְוָאַמר ּכָ ּסָ ה ֵרֵעהוּ ּבַ  (כז,כד) ָהָעם ָאֵמן ָארּור ַמּכֵ
 

כדאי להתעכב קצת על עניין הדיבור. ידועים דברי הגר"א ". וברש"י: "על לשון הרע הוא אומר
וסיגופים רק  "ועד יום מותו צריך האדם להתייסר, ולא בתעניתיםבאיגרתו, וזה לשונו שם: 

ברסן פיו ובתאוותו, וזהו התשובה, ולזה כל פרי העולם הבא, כמו שכתוב (משלי ו, כג): 'כי נר 
 בעולם.  מצוה' וגו', אבל 'ודרך חיים תוכחות מוסר', וזהו יותר מכל התעניתים וסיגופים

ער... וכל רגע ורגע שהאדם חוסם פיו זוכה בשבילו לאור הגנוז שאין מלאך ובריה יכולים לש
 לאחר מכן הוא ממשיך וכותב:  !מוירעדיג". ובזה יכופר לו כל עוון וניצול משאול תחתית
וזהו יותר מכל התורה והמעשים... כי הפה קדש , "אבל העיקר לזכות לעולם הבא בשמירת פיו

 ".קדשים
 

 , בנו של הנצי"ב. הוא כתב בצוואה שלא יספידוהו,רבי חיים ברלין זצ"לבירושלים התגורר 
 .ולאחר פטירתו דנו חכמי ירושלים האם לקיים את צוואתו, או בכל זאת להספידו

כתוב בתורה . נעשה פשרה, לצאת ידי כל הדעות הגיע רבי איצל'ה פטרבורגר זצ"ל ואמר:
ו'הספד' שני דברים  ה'(בראשית כג, ב): "ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה", הרי ש'בכי

דו, אבל על 'בכיה' הוא לא צווה, ולכן אומר דברי התעוררות הם. אמנם הוא צווה שלא להספי
שיביאו את העם לבכייה. ואכן כך עשה, הוא דיבר בבית הכנסת שעתיים, וגעו כל העם 

 .בבכייה
 

והודה לו על שני הדברים, גם על כך  כתב רבי איצל'ה בעצמו, שרבי חיים ברלין נגלה לו בחלום
. רי ההתעוררות שהשמיע ופעלו רבות בעולם האמתששמע בקולו ולא הספידו, וגם על דב

  ?מה קורה בעולם העליון שאל אותו רבי איצל'ה:
 כיעומק הדין קשה מאוד, אם כי לתלמידי חכמים יש הקלה  השיבו ר' חיים ברלין:

 . מתחשבים בתורתם. אבל חטא הלשון נורא מכל
 

 יש לכך שתי נוסחאות: 
 עומק הדין נורא וחטא הלשון נורא, אבל לתלמידי חכמים ישנה הקלה.  – האחת
 . עומק הדין נורא ולתלמיד חכם יש הקלה, אבל לא בעונש הלשון – והשניה

 
 . זהו עוון חמור מאוד, יותר מג' עבירות - ראשית: חטא הלשון קשה בכפליים

וכי היכן ימצא האדם בשר הניסיון קשה עד למאוד. יש איסור לאכול בשר חזיר,  – ושנית
חזיר? ילך ליפו, אל הנוצרים? הוא 'יהפוך את העולם' כדי להשיג בשר אסור? החטא אינו 

מזומן לפניו. לעומת זאת, חטא הלשון זמין כל העת, כי בתנועה קלה של הלשון, כבר עלולים 
 (יחי ראובן) .להיכשל בחטא הנורא, שעליו נענשים ב'ארור' מבורא עולם
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 זכות דברי התורה בעלון יעמדו:
בן פנינה, אפרת בת מזל, נועה בת יעל, קרן בת  עוז בן מרים, לירון בע"ה זיווג הגון:

 רחל, עדן בת גילה.
 אורלי, מוריה בת אורנה, מורן בת רותי.רווית רבקה בת לזרע בר קיימא: 

 מורן בת רותי, לירון בן פנינה., שגיא בן מרים לפרנסה טובה:
ציפורה בת מורוור, ציפורה בת מרים, אורלי בת מלכה, אייל בן שרה,  לרפואה שלמה:

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

 עזיזה.
 

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

יהודית ז"ל, דבורה בת טובה ז"ל, ישראל בן חנה רחמים בן מורוור ז"ל, יחזקאל בן 
ארז בן חיה ז"ל, יוסף מיכאלשוילי בן רפאל ז"ל, חנה בת  דבורה בת מרים ז"ל. ,ז"ל

שמחה ז"ל, דוד אמנו בן מזולה ז"ל, משה בן שושנה ז"ל, שרה רוסיקו מנשרוב בת 
לוי בת מסעודה ז"ל, יוסף בעדאש בן נוארה ז"ל, ירושה בת רות  תמרה ז"ל, ז'קלין

זהרה ואסתר ושמחה ומכלוף בר חנינה למשפחת בן שבת ז"ל, אברהם בן חנה  ז"ל, 
 וזבולון הכהן ז"ל, אסתר בת מרים ז"ל, רות בת יוכבד ז"ל, אליעזר בן אסתר ז"ל.

 
 

 
ִית (כו,יג)  ה'ְוָאַמְרּתָ ִלְפֵני  י ַהּקֶֹדׁש ִמן ַהּבַ ַעְרּתִ  ֱאלֶֹהיָך ּבִ

 
שאומרת  וידוי מעשרות', כפי'האמירה שאומרים בעת ביעור מעשרות נקראת בלשון חז"ל 

ולכאורה, 'וידוי' ". והביכורים טעונים וידוישהמעשר : "ב)המשנה במסכת ביכורים (ב,
 ? וידוי' לביעור מעשרות'משמעותו הכאה על חטא, וכיצד שייך לשון 

 
ִית " כתוב ב"ספורנו": י ַהּקֶֹדׁש ִמן ַהּבַ ַעְרּתִ בחטאינו ובעוונות אבותינו הוסרה העבודה  -ּבִ

מהבכורות אשר להם היו ראויות תרומות ומעשרות", היינו שלולי חטא העגל, היו נותנים את 
 בבית, הוא הבכור, ולא היה 'כהן'התרומות והמעשרות לבכורות, נמצא שכל אחד היה לו 

 צריך לבער את הקודש. 
 

ורות וניתנה לכהנים, ולכן נוצר מצב בו יש צורך אבל בגלל חטא העגל, ניטלה הכהונה מהבכ
'וידוי בביעור מעשרות. נמצא כי מבער המעשרות מתוודה על חטא העגל, לכן זה נקרא 

 '.מעשרות
 

 מסופר על האדמו"ר מסאטמר זצ"ל שבא לבקר את האדמו"ר מויז'ניץ בעל ה"אהבת ישראל". 
בתפילת ראש השנה אומרים על : "לאמר לו רבי ישראל וורט נפלא בשם הרבי מברדיטשוב זצ

אך באמת אין הדבר . הקב"ה שהוא "זוכר כל הנשכחות", ובפשטות הכוונה שהקב"ה זוכר הכל
זוכר כל הנשכחות", אך אם הוא "על זה נאמר  -כן. אם יהודי עושה עבירה ושוכח ממנה 

אזי הקב"ה שוכח את  -וחטאתי נגדי תמיד" "עושה עבירה וזוכר אותה כל העת, בבחינת 
 .הוא שוכח –הוא זוכר, ואם אתה זוכר  -אם אתה שוכח . העבירה

 
אם יהודי עושה מצוה וכל הזמן הוא זוכר אותה ומתפאר בה, הנה עשיתי כך  כך גם במצוה:

ח אותה. לעומת זאת אם יהודי עושה מצווה ואינו מתפאר ומתגאה בכך הקב"ה שוכ -וכך 
 .השי"ת זוכר לו את המצווה -אלא שוכח ממנה 

 
עתה מבין אני מדוע האמירה בעת ביעור המעשרות קרויה  אמר הרבי מסאטמר בדרך חידוד:

ר את 'וידוי מעשרות', שהרי הוא אומר "לא עברתי ממצוותיך ולא שכחתי", אני כל הזמן זוכ
 (יחי ראובן)... המצווה, אם כך, באמת עליו להתוודות על כך



 

 

  
   דבר העורך 

שורש של  ה . מצות הבאת הביכורים  ה בתחילת הפרשה מופיע 
 .הטוב לבורא העולם הכרת  היא    הביכורים   הבאת הלימוד ב 

מתנה   בי הונא בשם ר  : רב ) ד פ  ,א בראשית רבה פ(  אומר המדרש 
כות חלה ובזכות  אמר בזכות ג' דברים נברא העולם בז 

 ...ים ק ל רא א בראשית ב , . ומה טעם ובזכות בכורים מעשרות 
 "...ת אלא בכורים שנאמר ראשית בכורי אדמתך ראשי   ואין 

מעות הכרת הטוב ואפילו לדומם, על משונכתב רבות כתבנו 
  -טוב ת התר מאשר חוסר הכרכי אין לך מידה מגונה יו

   טובה.כפיות 
המסגל לעצמו מידה זו של הכרת הטוב במה שמקבל 

 א.  מחברו, יודע גם להכיר בטובות הבור
ביסוד מצות כיבוד אב ואם:  )ל"ג מצוה( ""חינוךכותב הו
י מצוה זו שראוי לו לאדם שיכיר ויגמול חסד למי ִמָּׁשְרׁשֵ "

שעשה עמו טובה; ולא יהיה נבל ומתנכר וכפוי טובה, שזו  
ם ואנשים; ושיתן אל מידה רעה ומאוסה בתכלית לפני אלקי

באמת  לבו כי האב והאם הם סיבת היותו בעולם, ועל כן
כל כבוד וכל תועלת שיוכל, כי הם   ם לו לעשות להראוי 

 ".הביאוהו לעולם, וגם יגעו בו כמה יגיעות בקטנותו
: "אורח טוב, מהו אומר? כמה ).נחמסכת ברכות (גמרא ב וכתוב

ית בשבילי, כמה בשר הביא לפני, כמה טרחות טרח בעל הב
רח, יין הביא לפני, כמה גלוסקאות הביא לפני; וכל מה שט

אבל אורח רע מהו אומר? מה טורח  אלא בשבילי.לא טרח 
טרח בעל הבית זה? פת אחת אכלתי, חתיכה אחת אכלתי, 

בעל הבית זה, לא טרח  כוס אחד שתיתי; כל טורח שטרח
 אלא בשביל אשתו ובניו".  

אם מדובר שבאמת לא טרחו במיוחד עבור  וננסה להבין,
ע"? ונה "אורח רהאורח, אם כן מהו העוול בדברי מי שמכ

מה המקום לשבח את  -טרחו במיוחד עבור האורח  ואם אכן
ה"אורח טוב" על דבריו? אך לפי האמור יתבאר היטב, שכן  

י שהוא מכיר טובה אינו מסתכל אלא על מה שקיבל. מ
וב אין זה משנה כלל, האם טרח בעל הבית ומכיון שקיבל, ש

; שהרי  בשבילו, או האם בעל הבית עצמו נהנה מן הטרחה
וא חפץ דומם, יש מקום להכרת הטוב. הו אם המהנה אפיל

ולכן למרות שלא טרחו בשבילו במיוחד, משנן לעצמו  
טרח בעל הבית בשבילי", האורח הטוב: "כמה טרחות 

להסתגל למחשבה   ומפרט את הטובה לפרטי פרטים כדי
ההפוכה מן התפיסה הפשוטה והמציאותית ולהגיע להרגשת 

"כל  -אמת בילו היה זה ההודאה, כא הלב בתחושת חובת
מה שטרח לא טרח אלא בשבילי". לעומתו, האורח הרע  
ת מדכא כל שמץ של התעוררות להכרת הטוב על ידי המעט
 ערך הטובה שקיבל ולכן הוא אומר: "פת אחת אכלתי...". 

אך בזה לא די, שהרי סוף סוף קיבל משהו, ולכן הוא מוסיף 
יל  בטרח אלא בש הבית זה, לאואומר: "כל טורח שטרח בעל 

אשתו ובניו". כלומר, שבסופו של דבר אין כלל על מה 
להודות, שכן המעט שקיבל, הגיע אליו ללא מאמץ מיוחד 

 נעשה לכבודו, ולדעתו, אין כל צורך להודות על דבר זה. ש
"א מפרש את דברי הגמרא בברכות על אורח טוב ואורח הגר

ל הבית א יתברך. בערע שהם עוסקים בהכרה בחסדי הבור
ורא העולם, ואורח טוב הוא האדם האומר שכל מה בהוא 

שברא ה' בעולמו, לא ברא אלא בשבילו. יחד עם זאת הוא  
 ה שלא מגיע לו מאומה, בגדר "שלי שלך ושלך שלך". מכיר בז

לא מאת ה' ולא מבשר ודם.  -גיע לי מאומה כלומר לא מ
גיע  שלי", הכל מ לעומתו, אומר האורח הרע "שלי שלי ושלך 

צריך להודות, ובמיוחד  הוא . ולפיכך גם כן איןולו לדעת
 מאחר שהקב"ה בעצמו יש לו הנאה בזה שמטיב.  

 
 
 
 

 
 

   דבר העורך המשך  
טוב במה שמקבל מחברו, המסגל לעצמו מידה זו של הכרת ה

מי שאינו מכיר טובה לחברו יודע גם להכיר בטובות הבורא. 
דים וב החסר בגודל וברופו שלא יכיעל מה שקיבל ממנו, ס

: "כל הכופר נאמרעליו  ,הקב"הוהטובות שמקבל מאת 
  ".בטובתו של חברו, לבסוף כופר בטובתו של הקב"ה

 
 

 

   
 יא).-כו, א( מצות הבאת פירות הביכורים לבית המקדש . א
 . )טו-כו, יב( מעשרות ּדּוי יּווִ מעשר עני, ביעור   . ב 
 אמירך היום. וה' ה   -ום אמרת היאת ה' ה . ג
ו את כל התורה על יכתב ,צווי ה' שביום הכניסה לארץ . ד

אבנים גדולות, וכן יבנו שם מזבח ויקריבו שלמי שמחה 
 .)ח-כז, א(

קללות, בהר גרזים ובהר י"א -ברכות וי"א  אמירתסדר  . ה 
 .)כו-(כז, יא ביום שבני ישראל יעברו את הירדן עיבל

 יד).-כח, א( הברכות  - ל ה'ְׁשַמע ְּבקוֹ ִאם ָׁשמֹוַע ּתִ ָיה ְוהָ  . ו 
א ִתׁשְ  . ז   סט).-(כח, טוצ"ח קללות  -  ַמע ְּבקֹול ה'ְוָהָיה ִאם 
לפני  ,סדי ה' עם בני ישראל ביציאת מצרים ובמדברח . ח

 .ט)-(כט, אכניסתם לעבר הירדן המערבי ומשם לארץ 
 
 

 
   

 
 ,צעיר )"מנחת יצחק"בעל (ל "רבי יצחק יעקב וייס זצ היה שראכ

, וכיון ששמם ההוצע לו שידוך. שני הצדדים ביררו זה על ז 
שרי שידוכים בלא שאמו של הטוב הלך לפניהם, הם באו בק

, ת הכלה. מועד החתונה נקבעהחתן עצמו יראו אהחתן ו
לחגוג  ר הכלהת החתן לעינסעו משפח ובטרם הגיע המועד

שבעת ימי המשתה. אך כאשר ראתה אמו את החתונה ום ש
היא רואה כי היא   הנה ;את הכלה, חשכו עיניה  סיישל הרב ו 
טענות רבות היו לה על השדכן שרימה אותה   !.בעלת מום

גמרה  ולא סיפר לה על מצבה הבריאותי של הכלה, והיא
וב  'בוא נש :בנהל ואמרהפנתה  .בלבה לשבור את השידוך

רוצה שתינשא לבעלת  אינניתונה. י מועד החביתנו לפנל
אמא יקרה! 'לה:  אמר "מנחת יצחק", בנה בעל ה'ום זומ

שדבר זה הינו   יודע אני כי טובתי עומדת נגד עינייך, יתכן גם
אבל איך נעשה   על סמך דבריו השקריים של השדכן, ,בטעות

קראת היא הרי מכינה את עצמה ל  ישראל,כך לבייש נערה ב
ד כמה ימים, הרי בושה  ורה להתקיים בעוהחתונה שאמ

. 'לה אם נעזוב את השידוך בעת הזאת היהת הנוראימה וכל
אם לא 'אני נשאר כאן ומתחתן איתה!' קבע הבן בנחרצות. '

אגרש אותה לאחר ' - "מנחת יצחק"המשיך ה - 'תהיה ברירה
 '. נהאבל כעת לא אבייש החתונה,

לד להם בן. נן, ולאחר שנה נוכמתוכהחתונה התקיימה 
עולם השנייה. אשת לאחר כמה שנים פרצה מלחמת ה

חק" נספתה במלחמה, לאחר המלחמה נשא ה"מנחת יצ
שגם היא נפטרה נשא  המנחת יצחק אשה שניה. ולאחר

 משתי הנשים האחרונות לא היו לו ילדים. אשה שלישית. 
י "התברר לי שעפ חת יצחק": לאחר נישואימר ה"מנלימים א

 י ילדים, ברור לי מעל ו אמורים להיות לדרך הטבע לא הי 
לכל ספק שבזכות כך שלא גרמתי בושה לבת ישראל זכיתי  

 ]דרשו[                         ! יימא מחוץ לדרך הטבעשל ק רע לז

 בס"ד

 "טשעת   אלול    "וט              זצ"ל קב אדלשטיין הרה"ג יעהעלון מוקדש לע"נ                'טשנה   432עלון מס'  

שנערך ביום ב'  546ק בתוכן שיעור בעלון נעסו
, 19:00, בשעה 2ברמת השרון ברחוב הקוצר 

 הגאון  מיסודו שלבמדרשת "ברינה יקצורו", 
 זצ"ל. אדלשטיין יעקב רבי

שבת שלום 

י  אָתבוֹ ּכִ



 

 

  -" בכל הטוב " :במתיקות לשונו  הקדוש ' אור החיים ה''אומר 
תורה,  אלא טוב ואין ה'.) (ברכות ל"ז כאומרם התורה אל ירמוז

  ועריבות טוב התורה מתיקותשאם היו בני אדם מרגישין ב
ניהם מלא בעי יחשב ולא אחריה ומתלהטים משתגעים היו

 .שבעולם הטובות כל כוללת התורה כי למאומה וזהב כסף עולם
הרב אברמסקי זצ"ל סיפר לי,  :קי זצ"ל רבי יעקב גלינסדרש 

ית דין בלונדון, החל לפעול לקרוב ב אבשכאשר נתמנה ל
נטים הצעירים לחיי תורה. החל למסור שיעור בגמרא לסטוד

ומי ששמע את ההסברה הבהירה שלו, ומי שמכיר  -יהודיים 
שלו, איך הגדיר וחילק, איך האיר  את האבחנות המדויקות
ששבה את לב השומעים   ת, מביןאת הדברים באור יקרו
  .ותצווקרבם בנעמו לתורה ולמ

ית אשת יפת תואר במסכת קידושין.  יעד שהגיעו לסוג
 רה תורה אלא כנגד יצר הרע. לדברי הגמרא, שלא דבו

כשם שמוטב לשחוט בהמה גוססת מאשר לאכול מבשרה 
יטה, כך אמרה התורה שבהתלהטות  כשתמות ללא שח

היצרים והתירה בדוחק  התגרותהקרבות לא יוכלו לבלום 
מנו. איזו סערה וריגוש עוררו מ נעובקושי דבר שראוי להימ

ת  הדברים! אם התורה מתירה איסורים מפני התגעשו
היצרים, אוהו, הותרה הרצועה. אצל האחד אלו מאכלות 

 .ישמור 'רי שבת, האסורות, רחמנא לצלן, אצל האחר איסו
הייתי מוכן שאלה ש  נענה הרב אברמסקי בפקחותו ואמר: זו

רי אקדמאים, ם האת לשמעה מפי פשוטי עם. לא מפיכם.
הלא תבינו, שאם  -אינטלקטואלים, אנשים הוגים וחושבים 

ן לנו הבורא יתברך תרי"ג מצוות, ובאחת מהן, אחת נת
ומכיר את בלבד, קבע שבסיטואציה מסויימת, כיוצר האדם 

ש הוא  טבעיו, יתקשה לעמוד כנגד יצרו הרע, ולכן מרא
ים  יוויר הצתיר אותו באותו הקשר, אם כן מוכח שבכל שאמ

והאיסורים ידע יוצר האדם וכוחותיו ונותן התורה, "קורא 
אש", שביד האדם לעמוד מול יצרו, להתמודד עם הדורות מר

 הקשיים ולנצח!  
מדוע אינכם מתאימים ' ,פעם שאלני אדם: ואספר בעניין זה 
ונסכים על ו: בוא אמרתי ל. ..שאלה טובה. 'את התורה לזמן

, יש שתי ברירות. או לוחצתהנעל דבר אחד. כשהילד גדל ו
להוציא  להרחיב את הנעל, בזמני היו פותחים פתח קדימה,

יש עוד שתי ברירות,  את הבוהן, או שקונים נעליים חדשות.
 וחץ וקשה ומכאיב.  או שהולכים יחפים, או שזה ל

אצבעות   קצוץ אתלמה לא חושבים על אפשרות חמישית, ל
קר, יא העי הרגל ההרגליים? התשובה פשוטה, משום ש 

 והנעל באה לשרתה.  
ים ביננו מה תבין, שאנו חלוק כעת י,מוסכם? הן. עליך ועל

אנו יודעים שהתורה קדמה לעולם,  ?הנעל ומה הרגל
רא את העולם על פיה,  והקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וב

מוחלפת, לא תהא  ואחד היסודות ביהדות שזאת התורה
ם עצמנו ש להתאיתורה. יולכן אין מחשבה לפגוע חלילה ב

 אליה. ואנו מותאמים לה, כי נבראנו על פיה. 
ם עיקר והתורה כנעל. ואם היא לוחצת, אצלך, האד

 מחליפים אותה... 
 .  ..'לא ולא, מחה האיש. אבל להקל פה ושם'

ם לא אמרתי לו: יתכן ואפשר, אבל לא אני נותן התורה, וג
הקב"ה . אם תמסור לי את שמך ושם אמך, אומר לאתה

החליט שלא  -ה לעלות אליו ולהציע הצעה אתה רוצש
 ]והגדת[                                ..  למסור, והמצב נותר בעינו.

"

  
 .(ספרי רצט.)כפוי טובה שאינך   - " יו ואמרת אל " :  וברש"י
 טוב לבלן ההכרת 

"ל לבדו בבית בשנת תרע"א היה רבינו מרן החפץ חיים זצ
המרחץ, ופתאום התעלף עד שכמעט שלא נותרה בו רוח 

ר הבלן, שלאח ר' יוסףלמרחץ  בסיעתא דשמיא הגיע חיים. 
 אמצים רבים הצליח להציל את חייו של מרן הח"ח. מ
ה על מה הח"ח מכיר לו טובה עצומכל ימיו, היה מרן  שךבמ

בבית הכנסת בסמוך למושבו,   חייו, והיה מעמידושהציל את 
ובחגים אף היה מזמינו ושותה עמו 'לחיים'. ולא הסתפק 
בזה, עד שבירכו שיאריך ימים יותר ממנו, ואכן זכה הבלן 

בשיבה טובה, כמה חודשים לאחר פטירתו של רבינו   היפטרל
 .רן החפץ חייםמ

 
 

 מארחטוב לת ההכר
' הגאון רבי יעקב ניימן  כששהה ראש ישיבת 'אור ישראל

ק"ל בארה"ב לצורך איסוף כספים, הגיע לפגישה בביתו  זצו 
 של אחד הגבירים, אבל לצערו הגביר לא שהה ביתו.  

מקום, לא ידע אנא יפנה י יעקב, שלא ידע את שפת הרב
  במקום יהודי שידע קצת יך יסתדר. בסיעתא דשמיא עבר וא

ר אותו הגביר אידיש, הביאו לביתו ואירחו בכבוד עד שחז
ה חסר אותו רבי יעקב: "מלביתו. כשנפרד מהמארח, שאל 

ענה לו היהודי שהוא נשוי כמה שנים ולא זכה   "?לך בחיים
, וברכו מכל הלב . עמד רבי יעקב ימאקל שרע זעדיין ל

הווה. כשסיפרו שבעז"ה לשנה הבאה יזכה לבן זכר, וכן 
: מרן שר התורה הגר"ח שליט"א, נענה ואמרה למעשה ז

יש לה תוקף וכח, כמו  -"כשהברכה נובעת מהכרת הטוב 
אבינו, שביקש שיביאו לו מטעמים ורק   יצחקשמצאנו אצל 

ול שהברכה תנבע מהכרת הטוב ותחאח"כ יברך, וזה בכדי 
 ".ביתר שאת

 
 

 פירוש רבנו חננאל על טוב הכרת ה
, הגיע  זצוק"ל, בעל ה'כלי חמדה' ן רבי מאיר דן פלוצקיאוהג

ר יום של הרבצת תורה ועיסוק בריבוי  בלונדון. לאח לביקור
כבוד שמים, חזר עייף לאכסנייתו ומיהר לצאת להמשך  

לו יהודי,  מסעו לבלגיה, ומשם לארה"ב. באכסנייתו המתין
את פני הרב בשליחותו של אביו הישיש,  שבא להקביל 

בעצמו. כששמע בעל ה'כלי  גילו לא יכול היה לבוא שמפאת
ו  שיש בצעירותו, גילה את כתב היד של רבינחמדה' שאותו י 

מסכת פסחים, ומסרם לאלמנה 'ראם' על מנת  חננאל על
 מיד עזב הכל ויצא לבקר את הרב -שתדפיסם בש"ס וילנא 

חייבים ליהודי זה הכרת הטוב, על   מרו: "כולנוהישיש, באו
 "!!!ו חננאלעם ישראל את פירוש רבינשהעניק ל

 
 

 חבילותשעזר עם העל טוב הכרת ה
"ל נסע לתל אביב לבר המצוה של בנו של זצ ישאן מרן החזו

ר' מנדל דייטש, משום הכרת הטוב על שעזר למרן החזו"א  
חוב את יה כשהגיעו ארצה, לסיוזוגתו ברדתם מהאנ

והרבנית  ם הגיע לביתו של מרן החזו"א,וכשפעמזוודותיהם. 
טענה שהדבר מפריע ללימוד של בעלה, סירבה להכניסו ב

"הלא זהו ר' מנדל שעזר לנו עם  ר לה מרן החזו"א:אמ
 "!החבילות, וצריך לתת לו להיכנס

 הכרת הטוב אוסף סיפורים



 

 

לכל אחד מעם ישראל יש תפקיד משלו,   : הגר"מ פיינשטיין אמר 
פי כישוריו, ורק בצירופו של כל אחד ואחד אל  לו  לפי תכונותיו

ימות של עם  דהיינו אל השל ', יע ל'כל עדת בני ישראלהכלל, נג 
המצטרף אל הכלל,  , ת חשיבותו של כל יהודינו אללמד. ראליש

  כאשר שילוב התכונות והמידות של כולם, יוצר הרמוניה 
  והיסודלאחדות בעם ישראל, היסוד  ה , וזמושלמת בבריאה 

 הקרב ובא.  יום הדיןב  במשפט להצליחו זכאי לצאת
 יובנו היטב באמצעות הקטע דלהלן. מעשה  בהר דבריו של

וריו ומצא  ס לבית המדרש במקום מגבמרביץ תורה חשוב שנכנ
יה שלפניו,  יהגמרא ומתאמץ להבין את הסוג יד יהודי היושב ל
הרגשתי חובה לגשת אליו, ולשאול מדוע נפלו   . ופניו נפולות

   . לעודדו במידת האפשרפניו, ו
.  , ושפך את מר שיחו לפנייואכן, האיש היה במצב רוח לא טוב

מאז אני  פר לת"ח, וה שנים, סישובה לפני כמ אני חזרתי בת
פער' שיש לי בלימוד התורה, וללמוד  ה  מנסה 'להדביק את

לאחרונה, הוא  .בכך וללמוד ככל יכולתי. אבל, אינני מצליח 
  שגדלתם על ברכי  -ה, שאתם ממשיך, מטרידה אותי המחשב

וד מגיל רך, גורמים להקב"ה תלמידי חכמים, והחילותם ללמ
ם לצבור בשנות בידע הרב שהצלחת. מודכםנחת רוח בלי

בעת הלימוד,  הגדולה שיש לכם לימוד המרובות, בהבנה ה 
על ידי כל   -בבקיאות ובחריפות שרכשתם במשך השנים 

אבל אני?!... . וקיםהללו הינכם גורמים נחת רוח לאל הדברים 
  לל, הרי אני מצליח ללמוד הרי הלימוד שלי איננו חשוב... ובכ

לצאת   כבר יכול  ביום, ומה שורות בודדות בקושי רק כמה 
מנוחתי, ומה אוכל לעשות כדי   מזה... הדבר מטריד את 

ואם לא די  . שאל בעל התשובה, ופרץ בבכי נסער -להתעודד? 
פר שבועות נודע לי שאני  בכך, המשיך לספר ברגשה, לפני מס

ו לי זמן קצר 'עד שהכל  במחלה קשה, והרופאים קצב חולה 
ר, אבל  פיק כמה שיותאני רוצה להס תקופה כזויגמר', רח"ל, בי

שורות ביום. והדבר   ליח ללמוד יותר מכמה במציאות אינני מצ
הת"ח השיב לו בדברים מאלפים ומיוחדים  . מאודמציק לי 

הזדמן לו לקרוא בלילה   פרטית במינם, בהיזכרו שבהשגחה 
 .הנ"ל הקודם כתבה מסוימת, שיש בה תשובה לשאלתו של

שחי   ינים הגדולים בעולם המנצחים והמלחמסופר על אחד 
כמה עשרות שנים. מנצח זה, טוסקניני שמו, היה מפורסם    לפני

ונחשב למנצח הגדול שליווה את  , מאוד בכל רחבי תבל
 .ריקה התזמורות המובחרות באירופה ובאמ

ונות היה מגיע אליו סופר  ובשנותיו האחר, 95איש זה מת בגיל 
ע אליו הסופר,  יאת קורות חייו. פעם, כאשר הג מיוחד לכתוב

אפשרות לשבת איתך על   אמר לו טוסקניני ש'היום אין לי 
הוא הסביר את סירובו בכך שאחת התזמורות  '. הזכרונות

קת, ה מרוח קונצרט גדול במדינ הידועות עורכת ממש עכשיו
מנהלי  . ארוכים משך חודשיםולצורך זה היא התאמנה אצלי ב

לי המבוגר אני  לי כרטיס טיסה, אבל מפאת גי התזמורת שלחו
מלטוס למדינה ההיא. ברם, כיון שמאוד חשוב לי לשמוע  מנוע

התזמורת, אני מתכונן לעשות זאת  את הביצועים של
כשהם יתחילו לנגן, אתחבר אליהם  . באמצעות התקשורת

המוסיקליים, אמר   ין לביצועים אמצעות התקשורת ואאזב
  ב בשקט ולא תשאל שאלות, תוכן טוסקניני לסופר. אם תש

 וכך היה.  , לשבת לידי בעת ההאזנה לקונצרט, הוסיף
 הסופר ישב והביט במנצח המפורסם, ותיעד את צורת האזנתו

ופר ויכתוב ש'האדון היה לביצועי התזמורת. לימים יתאר הס
צעות התקשורת,  שהושמעו באוזניו באמ לו לניגונים מרותק כו

כאשר הסתיימה ההופעה,  . ל תוכולו קשוב, בודק ובוחן כ 
באומרו   החמיא הסופר לטוסקניני וחילק לו שבחים מרובים 

שעל פי צורת ההאזנה שלו רואים שמדובר במנצח גדול,  
כן,  . ', המנצח החמיץ פניםאבל. הניגונים הללו העומד מאחורי

  14צטערתי מאוד לשמוע שבמקום ה טוב ויפה, אבל ה הכל הי
ל  חבל, חב .13 , היו שם רק וויםשלהם כתבתי את הת הכנרים 
  '...מאוד

הסופר מתאר את הצחקוקים שעלו בליבו למול 'דמיונותיו' של  
שהצליח להרגיש בחסרונו של כנר אחד... שהרי   המנצח, הטוען
עוד עם  באמצעות קן התקשורת ו שים לב לכךאיך אפשר ל

הרי זה פשוט לא   .90אוזניים של קשיש שעבר מזמן את גיל 
חלטתי בכל זאת  רת, ממשיך הסופר בתיאוריו, ה למח! יתכן

שהעביר לי המנצח... לאחר סבב טלפונים   לבדוק את המידע 

שהיה אחראי על   מייגע הגעתי למספר הטלפון של האדם 
תי את עצמי שאלתי אותו אחר שהצגהמופע המוסיקלי, ול

יוכל לומר לי כמה כנרים היו אמורים להופיע בקונצרט   אםה 
ית שלי,  ין על הקו ואסתכל ברשימה השמתמת . שנערך אתמול
המתנתי על הקו, מספר הסופר, ובתוך דקה . ביקש האדון

... 13 אני רואה שהופיעו רק אך  .כנרים 14הגיעה התשובה: 
נחתי  הייתי המום. ה ... להגיעיכול היה אחד הכנרים כנראה לא 

 טוסקניני.   את השפורפרת במקומה, והלכתי מיד לביתו של
  ! ל בפניך. אכן צדקתד, אמרתי לו, אני חייב להתנצאדוני הנכב 

מה שאמרת לי, ונדהמתי לשמוע שאכן כנר אחד היה  בדקתי
אבל, המשכתי, אני רוצה ... עליך חסר. אני מצטער שצחקתי

  ...הצלחת לגלות את זה איך  ...איך שתסביר לי 
טוסקניני הרים את עיניו ונתן בי מבט חודר. בוא תבין, אמר.  

אותו הלחן, לא   שכל הכנרים מנגנים את שלמרותהרי ברור 
שהרי אם כן אינני זקוק , הכנרים 14כתבתי תווים אחידים לכל 

או  לכולם... די היה באחד או בשניים, ולכל היותר בשלושה 
תווים שהיא  . לכל אחד ואחד מהכנרים יש רשימת בארבעה 

נכתב  שנכתבה במיוחד עבורו. כל תו  ייחודית רק לו, כזו
כאשר כל   -ואז . יםהמופיע אצל האחר  , מהתוי קטןבשינו

  הכנרים עולים אל הבמה ומנגנים יחדיו, נוצרת סימפוניה 
!  בם של כל התוויםנפלאה, יצירה של ממש, המורכבת משילו

מסויימים  ההופעה הבחנתי שחסרים לי תווים  והנה, במשך
הסימפונית, ולפי מספר 'הסימנים המוסיקליים'   ביצירה 

בור הרחב שהאזין  אמנם, הצי. תי שכנר אחד נעדרהחסרים הבנ
ובחסרונם של   לקונצרט לא הרגיש כלל בהיעדרו של הכנר

נגינה היתה התווים שהיו אמורים להצטלצל מכינורו, וה 
  שכתבתי את  דופי, אבל אני, המנצח  להם ללא כל נשמעת

  ...בלעדיהם והדבר גרם לי צער רב  התווים, לא יכולתי להסתדר
המצר על כך שאינו   ת"ח לבן שיחו, אתו יהודי יקרוכאן פונה ה 

אלא כמה שורות, ואומר לו: עד כאן סיפורה של   מצליח ללמוד 
ן, תראה שיש לכך  י תתעמק בעני הכתבה שקראתי אתמול. אם 

יניך נדמה אולי בע . ממש למצב שבו אתה נמצא הקבלה של
ללמוד,   ת שהינך מצליחשאין חשיבות כל כך גדולה לאותן שורו

ת השורות הללו, רוצה הקב"ה, המנצח הגדול, שכתב א  אבל
אחד מהן, כי הוא כתב אותן במיוחד עבורך! ואם לא   וחפץ בכל

הללו, ולא תשמיע בפניו את   תלמד את השורות הספורות
 .  כולהייחודיים שלך, הם יחסרו לו, כבי התווים 

שה רושם כמי  בעל התשובה התעודד מאוד למשמע הדברים, וע
 . ר בצורה הנכונה המס שקלט את

חודשים פגש הת"ח את בנו של היהודי ההוא,  כעבור מספר 
אביו. הבן נאנח וסיפר שלמרבה הצער האבא  והתעניין בשלום

ני לספר לך שהדברים  יכול, נפטר לבית עולמו, אבל, המשיך הבן
החל   יחתכם השפיעו עליו עד מאוד, והואשאמרתם לו בש

 . ה גדולה שורות הספורות שלו בשמחללמוד את ה 
שלו, ממש כך, הוא לא מש מהגמרא   עד הרגעים האחרונים

ללימוד תורה. מדי פעם, שמענו אותו אומר   וניצל כל רגע
צה של העולם כולו, רו הקב"ה שהוא המנצח הגדול"לעצמו, 

יה קם בבוקר, היה אומר פרק כשה ו"... וע את התווים שלילשמ
מו את  ופירש לעצ', תהלים הפותח במלים 'למנצח מזמור

עתה לשיר לפני המנצח הגדול   אני בא "הדברים באומרו 
 ". שהוא השם יתברך והנורא

ופן כן, לכל אחד יש תווים משלו. שנכתבו במיוחד עבורו. בא
תורה המתקשים לשמוע  למרבה הצער יש לומדי !אישי

הם חושבים שאינם מצליחים  . שירת חייהםולהשמיע את 
מעונין   אותם, ואינו בלימודם, וסבורים שהקב"ה לא מחבב 

הם זקוקים ליד תומכת, מלטפת, ללב  . תורה שלהםבלימוד ה 
שהקב"ה כן אוהב , חם ואוהב, שיסביר להם, תוך כדי ליטוף

במאמץ קטן . יםוכן רוצה לשמוע אותם כשהם לומדאותם, 
להצלחתם של הבנים היקרים הללו. זה  נוכל להיות שותפים 

וניתן להם את   אם לא נחסוך במאמץ, נעודד אותם  יקרה 
תפרו תווים מיוחדים ואישיים   ן שבשמים ההזדמנות להבי

הסימפוניה כולה , עבורם, ורק עבורם. ואם הם לא ינגנו אותם
ה להחדיר  ננס. מושלמת ה רמוניה תהיה לא  - רה תהיה חס

  , המנצח הגדול, רוצה את התווים למוחם את הידיעה שהקב"ה 
וצה את התווים  , גם אם הם מעטים, בדיוק כפי שהוא רהםשל

 ]פשיברכי נ[                               האחרים.  תורה של כל לומדי ה 

 יום הדיןלקראת  – שלומתו יש לכל אחד 



 

 

זולתו לא  לשלול - " ר לך ואמ" : וש הקד 'ם אור החיי ה'  ומבאר 
אל  בכל הטוב זה, גם ירמוז במאמר לאך ולא שרף יזכה למ

 , עכ"ל.הטובות שבעולם   כי התורה כוללת כל  ...התורה
שליט"א סיפור מדהים  יין סיפר הרה"ג שלמה לוינשט

"ידיד, שהכרתי לאחרונה, חשף לפני את סיפור חייו   ומפעים:
ל זוגתי ואנוכי ישבנו בחדרו של הפרופסור, מנה: המופלא

מחלקה בבית החולים 'סורוקה', שנינו תלינו בו זוג עיניים  
מייחלות, לאחר טיפולים ארוכים ומתישים, אולם מקוות ו

 : "השלימו עם המציאות בשקטהפרופסור הניד ראשו ואמר 
הדבר נפל עלינו   !'לעולם לא תזכו לילדים משלכם' ;הכואבת

 כרעם ביום בהיר. כיהודי מאמין החלטתי לחפש רב גדול
שיברך אותנו בפרי בטן. הרב שלי שלח אותי אל הרב חיים 

ט"א. נכנסתי אל הרב ושפכתי לפניו את אשר קניבסקי שלי
אתה קובע עיתים 'ל: ושא בליבי. הרב קניבסקי התבונן בי

השבתי בחיוב, אך הרב לא הרפה והתעניין במה  ?'ורהלת
וכאשר שמע כי קביעות הלימוד שלי   ,בדיוק אני לומד

בפעמיים בשבוע, אמר לי: "אם תקבע עיתים מסתכמת 
משם מלא בתקוה  ם". יצאתי תזכה לבני -לתורה בכל יום 

ל ר אצושמחה. החלטתי לקיים את דברי הרב ולהפסיק לבק
דימונה, ובסמוך אליו היה  עבודתי היה ב מקום רופאים.

כולל. ראש הכולל ששמע על הסיפור שלי הצמיד לי אברך 
צהריים שלי. לאחר חודש שלם שילמד איתי בכל הפסקת ה 

נפקדנו.  מזל טוב!... שהקפדתי על סדרי הלמוד התבשרנו
הרבינו בהודאה לה' מרוב אושר. המשכתי לשמור על 

 ע...  , ושמעו מה אירהתורה בקפדנותמוד  קביעות לי
חודשים אחר הבשורה הטובה, טרדות רבות בעבודה גרמו  4

סתבך, היה  לי שלא להגיע לשיעורים, והנה מצב העובר ה
צורך לאשפוז בבית חולים. כששמע זאת ראש הכולל הוא 

קש ממני להתחזק בקביעות הלימוד, המשכתי את בי
י בכל ואילך הקפדת מעתההמצב הסתדר. ' השיעור, וברוך ה

ע לשיעור בכל יום, עד ללידתו מלאת האושר של כוחי להגי
בני הבכור. לאחר שנה נפקדנו בבן שני! לאחר זמן מה 

במוחו של העובר ממצא מחשיד והרופאים אמרו  התגלה
לא יהיה ילד בריא. נסעתי שוב  ובר עשקיימים סיכויים שה

רופאים על  עת ההרב קניבסקי, סיפרתי לו את דמרן אל בית 
. הצדיק ברך אותי והורה לי להמשיך  רבמום במוחו של העוה

בקבלה של לימוד התורה. קיימתי את דברי הרב וב"ה לאחר 
תינוקת   -תנו שים זכינו בחסדי ה' לחבוק את בארבעה חוד

   בריאה ושלמה.
קצר לאחר מכן גבר עלי היצר והפסקתי את הלימוד זמן 

הטובות נעצרו. לאחר  ות בשורהקבוע בימי שישי. ואז גם ה
נוספות, התעוררתי שוב מתרדמתי ומהעצלות  שנתיים

שתקפה אותי, חזרתי לקביעות הלימוד, והנה זמן מועט 
רת הקביעות... נפקדנו בפעם השלישית בבן נוסף. לאחר חז

נפקדנו בפעם הרביעית, אך הפעם  לאחר תקופה נוספת,
הרב  ו אלרצנ .טענו הרופאים כי התינוק בעל מום בלב

המשכתי  !בלימוד יהיה טובקניבסקי שאמר שאם אמשיך 
 !ללמוד בהתמדה וב"ה זכינו ונולד לנו בן רביעי, בריא ושלם

לוינשטיין ואמר: "ראו עד היכן מגיע   סיים הרה"ג שלמה
כל תחזיות הרופאים בסורוקה,  כוחו של לימוד התורה, כנגד 

 ]1922-בת"נג ש"עו[    .כי התורה כוללת את כל הטובות שבעולם

ום הכפורים     י , אש השנהר ,לולא -ראשי תיבות "אריה" 
 .ושענא רבאה 
 !!!   ִייָראאלו שואגים לכולנו, עורו התעוררו מי לא   מיםי

יראה ופחד, חיל ורעדה אחזו בדורות הקודמים, שאגות 
של עולם לסור מרע חשוב חשבונו ו כל לב לסהאריה המי
ע בימינו שאגת האריה אינה מחרידה, וב. מדוולעשות ט

מדוע לא נראה כל שנוי  מרעידה ומבעיתה את לבות העם, 
של המוני ישראל, מדוע החיים השגרתיים  במהלך החיים 

 הולכים ונמשכים אצלינו כרגיל כתמול שלשום?  
ק כאשר אה ופחד ררנכון הדבר כי שאגת אריה מטילה י

אריה הכבול , ואילו חופשי כאוות נפשומסתובב  האריה
השינוי  מה וסגור בכלוב, שאגתו אינה מרשימה במאומה, אך 

 דורות קודמים? המ שחל בנו
מרוץ אחר שיגרת החיים ב שהסיבה לכך היא טעונה ונראה

יש בה כדי להשכיח מאתנו מה עברנו  , והשגת תאוותיה
ורעות  לחשוב את מא צרנו לרגעע בשנה החולפת, אילו 

בבריאות,  ה בעסק,צלחהשנה החולפת, בפרנסה, בה
בשידוכי בנינו, בשמחה, נחת, עצב, היינו מסיקים כי כל שנה  

שונה לחלוטין מהשנה שחלפה   אינה דומה לחברתה, והיא
שנה שהרבינו בתפלה ובמעשים טובים הרי שההצלחה לה. 

כל שנוי   שיגרה ללאכהאירה לנו פנים, ואילו שנה שהמשכנו 
 שגם תוצאותיה ברורות.  הרי

חשבון נפש, לעצור את המרוץ אחר זמן ל אילו ניקח
הרי שאולי נצליח במעט להרגיש את שאגת האריה  השיגרה, 
 הקודמים. כבדורות 
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הפרשה מאוצרות

פר"ש חידה           פר"ש  חידה         
      אילו ארבעה פסוקים רצופים מפרשתנו נקראים בחג, אך לא בבית הכנסת?                         

 (כו,ב) האדמהולקחת מראשית כל פרי 
רות שבעת המיניםייש להבין: הרי את הבכורים יש להביא מפ

שרובם גדלים על עץ, מדוע אפוא נאמר כאן 'פרי האדמה' ולא 'פרי
העץ'? באר הראשון לציון רבי משה בן חביב: הלכה היא כי ניתן

בגדר 'בסר', כפי ירות עדייןלהפריש בכורים אפילו בזמן שהפ
"יורד אדם בתוך שדהו ורואה תאנהראה רע"ב שם): (בכורים ג א וששנינו 

שבכרה... קושרו בגמי ואומר 'הרי אלו בכורים'", כיון שעל אכילת
לפיכך נקט(שו"ע או"ח רב ב) פרות בסר מברכים 'בורא פרי האדמה 

יכול אתה להפריש את פרותיך –הפסוק לשון: "ולקחת מראשית" 
"פרי האדמה". אפילו בעודם בראשית גדולם, בזמן שברכתם

 ), הובא ב'וכל מאמינים'(חומת אנך

 (כו,ג) ולקחת מראשית כל פרי האדמה.... ושמת בטנא
בכלי!!! התורה מדגישה פה-לתורה חשוב שתשים את זה בטנא

כלי!! ללמדך: יש לך כישורים...? יש-את הדבר הטכני הזה ששמו
אדמה טובה... שאתה יכול להוציא ממנה ךלך כוחות..?? יש ל

פירות טובים..?? אם ככה תכין כלי!!! לא באויר!!! צריך
להכשיר כלי קיבול שהוא יכיל את הכוחות האלו... בימים אלו...
ערב יום הדין... כל אחד מאיתנו פתאום נתקף ברגשות...
בהתלהבות.. בהחלטות טובות.. באאאורות... חכה! ושמת

ל עבודת ה'?בטנא!!!! תכין כלי!!! לא באויר... מה זה הטנא ש
קבלה אחת קטנה ויעילה!!! אני רוצה לגלות לך סוד: כל כלומניק
שמסתובב ברחוב ש... שתכל'ס... לא עשה כלום בחיים... שיהיה
לך ברור שהיו לו רגעים מרוממים לא פחות ממך!!! והיו לו
רגעים שהוא הרגיש מממזה קרוב לקב"ה... וממזה החליט שמהיום

מה הוא נשאר כלומניק?? היה מחסורהוא טוב... נו... אז ל
בטנא!!! הוא לא עשה מזה כלי!!! הכלי הזה נשמע שולי...
הטנא הזה בטל בששים לעומת הביכורים שהם תרומה... הם
קודש... אבל לא!! הטנא זה התנאי הכי מעכב... אם לא היה לו את
הטנא הוא לעולם לא היה מצליח להגיע לפה... זכור: קבלה קטנה

של הרצון שלך להשתנות... קח - -נא של הביכורים שלך היא הט
 (אז נדברו) לתשומת לבך...

ועצה מועילה ליום הדין, אומר לנו מרן המשגיח רבי ירוחם
ליבוביץ זצ"ל, לעשות עסק מדברים קטנים. הנה רואים אנו בפרשת
הביכורים כי כל העסק הגדול בהעלאת הפירות לירושלים בקול

לא עדי לעמוד בעזרה ולומר שאינו כפוי טובה,המון חוגג אינו א
דבר הנראה לכל הטרחה סביב הבאת הביכורים אינה אלא בשבי

להכיר טובה. ואמנם באמת זהו –לעינינו לכאורה כקטן וחסר ערך 
יסוד כל התורה כולה, כי כל פרט בעבודת ה' גדול הוא ונשגב עד

 (דעת חכמה ומוסר ח"א מאמר פ"ג)  מאד.

 )(כו,ג הגדתי היום ואמרת אליו
ואמרת אליו שאינך כפוי טובה (רש"י). הגאון רבי אליהו ברוך
פינקל זצ"ל מדקדק מדוע לא אמר שהנך מכיר טובה, למה אמר
בלשון השלילה שאינך כפוי טובה. אלא מבאר הגרא"ב זצ"ל
שבאמת אין אפשרות להכיר בטובתו של הקב"ה, כי הרי מי יכול

כל טובה וטובה, וכפי שאנו אומריםלרדת לעומקה ופרטיה של 
ילת נשמת כל חי 'אילו פינו מלא שירה כים וכו' אין אנחנובתפ

מספיקים להודות ולהלל על אחת מאלף אלפי אלפים וריבי רבבות,
  א"כ כל שבאפשרותנו הוא רק להיות בגדר שאיננו כפויי טובה.

 (כו, ד) ולקח הטנא מידך
: "הביכורים אין להם שיעור(פ"ב מהל' ביכורים הי"ז)פסק הרמב"ם 

מן התורה, אבל מדבריהם צריך להפריש אחד משישים". ועל אף
ששיעור זה הוא מדבריהם, מצא הגאון רבי אליעזר קופעשקער,
בעל "יעיר קינו" בפסוק שלפנינו: לשון הפסוק הוא "ושמת בטנא".

מצינו ששיעורו של טנאיב,ג) (מהו שיעור "טנא"? במסכת כלים 
נאמר(א,יב) הוא חצי סאה. והנה, במשנה במסכת ביכורים 

שהשיעור הקטן ביותר לחיוב ביכורים הוא אילן וקרקעו. ובמסכת
מצינו: "אין לך אין סרק שבארץ ישראל שאינו טוען(קיא.) כתובות 

משוי של שתי אתונות". וכמה משאו של חמור? זאת למדנו במסכת
כן א חמור או אתון הוא ט"ו סאין, ואםשם נאמר שמשפ.), (ב"מ 

משא של שתי אתונות הוא שלושים סאין, מעתה, מאחר ומן התורה
אפילו אילן סרק חייב בביכורים, בשיעור של טנא שהוא חצי סאה,

(כמוצאהרי החשבון מורה ששיעור ביכורים הוא אחד משישים! 

 שלל רב)

 )כח, נט( וחליים רעים ונאמנים
 )ע"ז דף נ"ה ע"א(רעים בשליחותן ונאמנים בשבועתן. 

פרצוביץ זצ"ל במכתב מופלא שכתב מרן ראש הישיבה הגר"נ
הקשה והיסורים הנוראים לידיד בעיצומן של שנות מחלתו

דברי התעוררות נשגבים בחובת קבלת שאפפוהו, כותב הוא
לימצב בריאותי עתה הוא בערך ב וידיעת תכלית היסורים: היסורים

שהייתי יכול להמשיך באמירת השיעורים, וכמו שינויים, ב"ה
ונשימה שאדם נושם על כל נשימה )בראשית רבה יד, ט(שאמרו חז"ל 

אמרו חז"ל רעים בשליחותן ונאמנים צריך לקלס לבוראו, והרי כבר
אותן שבשעה שמגרים את היסורים על האדם, משביעין בשבועתן,

ביום פלוני ובשעה ולא תצאו אלאשלא תלכו אלא ביום פלוני 
סם פלוני, שהכל ניתן במידה קצובה פלונית ועל ידי פלוני ועל ידי

אף אם אנחנו יודעים זאת, מכל מקום קשה לצייר בדיוק. אמנם
הרי אמרו ולהרגיש ככה, ובפרט כשהזמן הולך ומתארך, ועוד

אדם אל יתייאש מן הרחמים, אפילו חרב חדה מונחת על צוארו של
 ממשיך מרן רה"י הגר"נ וכותב בתמצית לבו, כי כי לא כלו רחמיו.

אם רואה אדם .)ברכות דף ה(עיקר הקושי הוא כמו שאמרו חז"ל 
במעשיו, זאת אומרת שלא מספיק לקבל שיסורין באין עליו יפשפש

שמן השמים דין שמים, דהרי אם נאמר כן הרי יתכן לחשוב באהבה
בלי הסבר, וזה איננו נכון, אלא םשולחים יסורים ומחלות על האד

היא כדי שאנו נבין ונדע שהכל תלוי במעשינו כל מטרת היסורים
במעשיו לחינם באו יסורים אלו, וחובה על האדם לפשפש ולא

כי זוהי התכלית הנרצה ולהבין עבור מה באו ולתקן מה שאפשר,
שכמובן לא חסר במה לתלות, אבל עיקר בזה, וזו עבודה קשה, אף

כך יסורו בזה הוא לתקן את מה שצריך, על מנת שעל ידי עניןה
מאד מאד, אבל זוהי חובת היסורים מעליו, וקשים הידיעה והתיקון

ובפרט בימי זה הרי כל היסורים הם לשוא. ותכלית היסורים, ובלי
באים בדין מחודש, ודאי הדין המשמשים ובאים, שכל הפרטים

 .שהחובה גדולה מאד



 אלול         
 סליחות

לאמירת הסליחות: נצייר לעצמנו אילו אנחנו צריכים בעוד כמה שעות לגשת לחבר לבקש סליחה על מה שחטאנו  במוצ"ש אנחנו ניגשים
בעליל והיה יוצר אצלנו מתח גדול. וזאת הדרך שצריכה להיות בקשת הסליחה שלנו מהקב"ה, להכיר לו, בוודאי שהיה זה דבר בלתי נעים 

  מול מי אנחנו נמצאים, מה המחויבות שלנו כלפיו. ואז נוכל יותר להרגיש: 'ולנו בושת הפנים' וכך מבקשים סליחה.
ונטה למות. ברגע האחרון הזדמן לשם יהודי אחר, וכשראה  נמשיל זאת לסיפור שהיה בשואה: היה יהודי בודד ומיוסר שיום אחד התעלף

את מצבו סיכן את עצמו להצילו, הניחו במקום סתר ופרס לו מלחמו עד ששיקמו. לאחר השואה דאג להשיאו אשה, וכשפתח עסק גדול 
לו. ומה עשה הניצול, הלך דאג למנותו כמנהל העסק, ולא עוד אלא ברבות הימים העניק לו סכום כסף שיהיה לו כבסיס להקמת עסק מש

והקים עסק מתחרה למטיבו כשהוא גונב ממנו בדרך את כל הפטנטים שלמד שם, ועי"ז התמוטט כל העסק של מטיבו עד שהפך לפושט 
ומה אנחנו עושים  –רגל. אומר התומר דבורה, אותו דבר בדיוק אנחנו מתנהגים. כי הקב"ה מטיב עמנו נותן לנו חיים, בריאות וכח לדבר 

עם כח הדיבור שלנו? אנחנו מדברים דיבורים אסורים, אנחנו משתמשים במה שהוא נתן לנו, להילחם נגדו יתברך, ר"ל, ולא עוד אלא שכל 
עבירה שאדם עושה הוא בורא משחית, והמשחית זקוק למזון לקיומו, והיה מן הראוי שהקב"ה יאמר אתה בראת את המשחית אתה 

 א הוא מפרנס את המשחית, והוא זה שדואג לו. היש לאדם בושת פנים גדולה מזו?תפרנסו, והקב"ה לא כך אומר אל
עוד מבט על ההרגשה שצריכה להיות בסליחות ראיתי שמביא רבי ברוך רוזנבלום שליט"א בשם רבי נפתלי טרופ: הנה בסליחות אנחנו 

ן. היינו שאנחנו אומרים לפני הקב"ה שבאנו לפניך אומרים כדלים וכרשים דפקנו דלתך, ולאחמ"כ אומרים שוב דלתך דפקנו רחום וחנו
כדלים שדופקים בדלת לבקש מטבע מיד בעל הבית כעני המתחנן על נפשו שבעל הבית יועיל בטובו לפתוח לו את הדלת ושיחוס עליו 

י עניים, יש עני שיש לו ויזרוק לו איזה מטבע. והקשה רבי נפתלי מה זה שוב האמירה הזאת דלתך דפקנו? עונה רבי נפתלי, יש שני סוג
כסף, רק מה? הוא סוחב, בקושי גומר את החודש, הוא מזמן היה רוצה לקנות איזה מזגן נוסף לבית, ואולי גם לשדרג את הרכב הטרנטה 

ו מה ו כסף לאוכל קצת יותר משודרג וכדו'. אותו עני כשהוא דופק בדלת הוא דופק בעדינות, יפתחשלו, וגם לא היה אכפת לו אם יהיה ל
טוב, הוא יבקש בעדינות וינסה לא יותר מידי פעמים וכו', כי מקסימום אם לא יתנו לו, אז יהיה לו פחות לוקסוס ויצטרך להידחק קצת. 
לעומת זאת יש עני שמלבד בגד קרוע לגופו אין לו כלום, אין לו פת לאכול, ובוודאי לא בגד ללבוש, ומקום להניח את הראש, אין בכלל על 

. הוא צריך כסף בשביל לא לגווע מרעב. לאותו עני אין נימוסים, אין סבלנות וכשהוא דופק בדלת ולא פותחים, הוא דופק עוד מה לדבר
יותר חזק, ולמה? כי הוא יודע שאם לא יפתחו לו, זה לא שלא יהיה לו מזגן בבית אלא הוא יגווע ברעב, הוא יודע שהחיים שלו תלויים 

תח, כזה אדם ידפוק ויחזור וידפוק. אומר רבי נפתלי, אדם שמגיע לפני ר"ה ומבקש הטבה מהקב"ה מה הוא בבעל הבית שפותח או לא פו
צריך לבקש? הוא צריך לבקש כמו אותו עני שאין לו כלום, כי הכל נפתח מחדש. החיים, הבריאות, הנחת, הפרנסה, הכל יכול להשתנות 

יוב ששינו להם את כל החיים? חסר ילדים קטנים שמתו באופן טרגי ופתאומי? ברגע, חסר אנשים שהתבשרו בשנה האחרונה בבשורות א
חסר אנשים שאיבדו את פרנסתם כשבר"ה שעבר הם ישבו על הרבה כסף ועתיד מבטיח? הכל נקבע בר"ה. וזה מה שאנחנו אומרים 

ולא רק באים לבקש השלמת הכנסה, וכאותו עני דפקנו דלתך... דלתך דפקנו, אנו חוזרים ודופקים, כי אנחנו מרגישים שאנחנו בלי כלום, 
שאין לו כלום ואז כשהוא דופק הוא דופק בשביל לחיות, וכשבאים בהרגשה כזאת אפשר לבא לבקש מחילה יותר בתחנונים יותר 

 )שליט"א (הרב שלמה קולדצקי   בשפתיים דולקות. וכל שנה שרשה בתחילתה מתעשרת בסופה.

 

 ולשלם עליוהוציא פרוסה מככר לחם לפני התשלום ושכח ליטול את הככר                      
 מתוך לחם פרוס שהניח בעגלתו על מעשה באדם שהיה בסופר מרקט עם בנו הקטן, והיה הילד רעב וביקש לאכול. נטל האב פרוסה :שאלה

ילם עליה השלחן נשמטה הככר מעיני הקופאי ונשארה שם ולא ש מנת לשלם עליו, ונתנה לילדו. אך כשהגיעו לקופה והניח את המוצרים על
שהככר איננה נבהל שגזל בידו שהרי נטל פרוסה ולא שילם עליה. מיהר לחנות ושם נתברר לו  ולא נטלה. כשהגיע הקונה לביתו ושם לב

 ככר זו בלי לשים לב שחסרה בה פרוסה. האם אדם זה חייב לשלם לסופר מרקט או לקונה? שאדם אחר קנה
מלא עבור הככר אין  הקונה ולשלם לו על הפרוסה, דמכיון שהחנות קיבלה תשלום כמה פוסקים השיבו לי שהאיש חייב לחזר אחר: תשובה

פרוסה פחות, ששילם מחיר מלא וקיבל  שה, אלא ההפסד נגרם ללוקח זהלחנות כל הפסד ממה שע כאן גזל בידו כלפי החנות שהרי לא נגרם
א שאם אינו יכול "רבי יצחק זילברשטיין שליט המעשה של האיש הזה צריך לשלם לו מה שהפסיד. ואמר הגאון י"ומכיון שהוא הפסיד ע

והגאון רבי  א."ים הגאון רבי שמאי גרוס שליטהסכ יעשה בכסף זה צורכי רבים כדין מי שגזל ואינו יודע ממי גזל. וכן למצוא את הקונה
שהיתה שייכת  כרכחנות בלבד, שהרי הוא נטל פרוסה מכלפי הקונה אלא כלפי ה א אמר שאין לאיש זה כל חוב"אברהם דירנפלד שליט

כ החנות "ר שלם. ואשל ככ שייכת לחנות ולא לאיש זה, והחנות מכרה לו ככר חסר במחיר לחנות ולא שילם עליה. והקונה קנה ככר שהיתה
 הפרוסה, ואין זה מעניינו מה שהפסיד, וזה שנטל את הפרוסה צריך לשלם לבעל החנות את שווי צריכה לחזר אחר הקונה ולשלם לו מה
א השיב "והגאון רבי יעקב מאיר שטרן שליט ז או לאו."ה את הפרוסה ואם נגרם לה הפסד עיממנ עשתה החנות בככר זה לאחר שהוציא

 החנות, ומכיון שהקונה קיבל פרוסה אחת פחות בגללו יש לדון שהחנות קיבלה תשלום מלא עבור הלחם אין כאן דין גזל כלפי מכיוןכנגדו, ד
 (וישמע משה)  .א"הגאון רבי נפתלי נוסבוים שליט לחייבו משום מזיק שגרם לו הפסד ונזק וחייב לשלם לו. וכן הורה
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ר. . הילד הרזה הוא השמאלי ביות2. הילד המנומש נמצא לי הילד השחרחר בלבד. 1גבוה, רזה, מנומש ושחרחר. ידוע ש: 
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שהחנות קיבלהמכיוןכנגדו, ד
לחייבו משום מזיק שגרם לו ה
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ושחרח מנומש רזה, גבוה,

 חידה שבועית      

לחידה פר"שתשובה
                                       

                                         
משפחות פריד להולדת הבן הנכד   ן

 מזל טוב         

לו כלום ואז כשהוא ד שאין
בשפתיים דולקות. וכל שנה ש

             
מעשה באדם שהיה ב:שאלה

 פינת ההלכה       



 
 

 
  

 

י ָתבֹוא  י ֹאֵבד ָאִבי ְוָעִניָת ְוָאַמְרּתָ ִלפְ ...ְוָהָיה ּכִ יש הטוענים  .ֵני ה' ֱאלֹקיָך ֲאַרּמִ
 ,כי שנאת האומות לישראל נובעת בשל התבדלותם של ישראל מכלל האומות

על  "שוב לא היתה שנאה",טוענים הללו "היו ישראל מעורבים יחד עמם אם"
אף שהיה חותנו  ,לבן הארמי  "ארמי אובד אבי"כן באה התורה ללמדנו כי 

עם כל זאת  ,עובד היה אצלו בנאמנות ובמסירות ,בשל יעקב ואחי אמו ויעק
 וביקש לבן לעקור את הכל ,לא הועילה קרבה זו להסיר את השנאה 

 ומשיב") שואל"(
 

ֲאֵפָלה אמר רבי יוסי כל ימי הייתי   ר ּבָ ׁש ָהִעּוֵ ֵ ר ְיַמׁשּ ֲאׁשֶ ֳהַרִים ּכַ ּצָ ׁש ּבַ ֵ ְוָהִייָת ְמַמׁשּ
כט} והיית ממשש בצהרים כאשר ימשש -מקרא זה {דברים כח מצטער על

העור באפלה וכי מה אכפת ליה לעור בין אפילה לאורה עד שבא מעשה 
לידי פעם אחת הייתי מהלך באישון לילה ואפלה וראיתי סומא שהיה מהלך 
בדרך ואבוקה בידו אמרתי לו בני אבוקה זו למה לך אמר לי כל זמן שאבוקה 

ואין אותי ומצילין אותי מן הפחתין ומן הקוצין ומן הברקנין:  בידי בני אדם ר
(מגילה כד, ב)בדרשה שנשא רבי ישראל סתם זצ"ל מקלם, לפני אנשי קהלתו 
באמריקה, למען תמיכה כספית בישיבות, התייחס לדברי הגמרא הללו, וכה 
אמר: יתכן פעמים שגם עיור ילך בדרך ולא יכשל, כאשר הדרך סלולה וחלקה, 

א מכיר ורגיל בה, וגם נזהר ללכת עקב בצד אגודל. לא כן בדרך שלא והו
הלך בה מעולם, והדרך אינה סלולה, והוא ‘ממהר לרוץ, אשר ודאי יכשל 
ויפול.בימים אשר דרך היהדות היתה סלולה לפני העם, המסורת היתה חזקה 
ובטוחה, ואילו החיים שקטים ונינוחים, לא היה קושי לשמור את נפש האומה  
והדת. לא כך בתקופתנו, אשר גברה המבוכה בסערות הימים, החיים נעשו 
רועשים ותוססים, והדרך שוב איננה סלולה, רק מלאה חתחתים ומכשולים,  
כל יום שונה מקודמו, היאך נוכל להבטיח לבל נמעוד וניפול.עצה אחת ויחידה  

שהוא   מצאנו לכך, הכריז רבי ישראל. שעה שהעיור הולך והאבוקה בידו, אף 
עצמו בין כך אינו רואה, אבל יבואו אחרים שיראוהו ויזהירוהו. הישיבות הן  
הנה האבוקות המסלקות את חשכת חיינו, הן המגדלות תלמידי חכמים גדולי 
תורה, העומדים על משמר יהדותנו, ומנתבים את דרכנו. אם נטיב להחזיק בה 

ותר, על כל פנים  באבוקה ולא נרפה, אזי אפילו אם אנחנו לא נראה טוב י
בני הישיבות וחכמיהם יראו אותנו, והם שיכוונו ויראו לנו הדרך בה נלך.  

 דברי ישראל)-(פנינים משולחן גבוהאבל אם לא כן, מי יודע אשורנו באפילת התקופה.
 

ר ָנַתן ְלָך ה' :מסופר על אדם  ֶניָך ּוְבֹנֶתיָך ֲאׁשֶ ר ּבָ ׂשַ שביקר  ְוָאַכְלּתָ ְפִרי ִבְטְנָך ּבְ
פעם אצל אדמו״ר מפורסם, ושאל אותו בקשר לדברי הזוהר שכתב שבכל 
דברי התוכחה רמוזה גם ברכה, כיצד יתכן למשל שקללה של ״ואכלת פרי  

בטנך בשר בניך ובנותיך " רמוז בזה ברכה? והרי אין לך קללה גדולה מזו?   
אמנם  אמר לו האדמו״ר: יש לך בנים? השיב האיש בשפה רפה ובכובד ראש:  

יש לי בנים, אבל לצערי אינם שומרי תורה ומצוות, ואפילו כשרות אינם  
  - נענה לו הרבי  - שומרים, ולכן נמנע אני מלאכול בביתם. זוהי כוונת הזוהר 

לעתיד לבוא בניך יחזרו בתשובה, ותהיה רשאי לאכול אצלם בשר ושאר מיני  
ובשר בנותיכם מאכלים שיגישו לפניך, וזהו שכתוב ״ואכלתם בשר ובניכם 

 (לבוש יוסף)תאכלו״...
 

ם ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ֵעץ ָוָאֶבן: וְ  ָ ים  ְוָעַבְדּתָ ׁשּ ֹכל ָהַעּמִ ִניָנה ּבְ ל ְוִלׁשְ ה ְלָמׁשָ ּמָ ָהִייָת ְלׁשַ
ה:התאונן משומד אחד לפני   ּמָ ר ְיַנֶהְגָך ה׳ ׁשָ מוולוז׳ין: משך ימים    רבי חייםֲאׁשֶ

רבים היו שכני הערלים לועגים לי ומכלימים אותי בפרהסיא, עד שגמלה 
לא    החלטתי להתחבר עמהם, והתחלתי לאכול ולשתות בחברתם, אך גם עתה 

אהבוני והמשיכו לזלזל בי. הוספתי להתיידד עמהם, ואף לחלל השבת מחמתם,  
אך עדיין ללא הועיל. לסוף השתמדתי, וגם זה לא הצילני.השיבו רבי חיים,  
אין זה אלא שנתקיימה בך התוכחה הנזכרת במקרא ״ועבדת שם אלהים  

העמים  אחרים עץ ואבן״, וסמך לו המקרא ״והיית לשמה למשל ולשנינה בכל  
וגו״'. למדך הכתוב, שככל שתבקש להתדמות להם ולהתחבר עמהם, עד  
שתסכין אפילו לעבוד את אלוהיהם עץ ואבן, תהיה אתה למשל ולשנינה בכל 

 (פנינים משולחן גבוה)העמים.        

ויום אלול  ראש חודש לנטר זצ"ל היה אומר הימים בין סישראל  רבי
היו באים הסוחרים פעם אחת ,ייפציג ביריד של ל,דומים ליריד  הכיפורים

בשביל כל  ,והיו קונים ומוכרים שם את סחורותיהם,כמה שבועות ,לבשנה 
 ,ואיננו מנצל את הזמן בשביל עסקיו , ומי שמחמיץ את ההזדמנות,השנה 

נוסעים   ,כי הלא בגמר היריד  ,בשביל כל השנה הבאה,מפסיד את פרנסתו  
והנמשל הוא  ,עסקים ואין לו כבר אפשרות לעשות ,כל הסוחרים הביתה

וניתנת לכל אחד   , פותחים את השמים , בארבעים הימים האלו ,מובן
אולם אחרי   ,בשביל כל השנה הבאה , לרכוש לו אמונה ויראה,ההזדמנות 

ומי שלא ניצל את הזמן הרי הפסיד בשביל   , נסגרים השערים  יום הכיפורים
 (רבי חיים פרידלנדר זצ"ל).כל השנה

 
דור שהיה לפני   על אותובוב זצ"ל אוכה מעיד כ"ק אדמו"ר רבי שלמה מב

שהכרת פניהם ענתה ,קודש של החסידים הנעלים העבודת על  השואה:
היתה ,ואש ההתלהבות שבערה בקרבם  , שהגיעו ימי התשובה ,בהם 

לקראת הימים   גדולה,ה הכנה  ד עש חוכל א,בכל צעד וצעד    ,מורגשת היטב
 ,נתרשל בעבודת השי"ת היכן ,להתבונן,וחדר לעומק נפשו  ,הקדושים

שכל ימות השנה היו   גם בעלי בתים פשוטים    ,צריכים תיקון,ובאילו ענינים  
ודש חהתעכבו ב ,לחנותם ולעסקיהם,אחר התפילה ,מזדרזים בכל בוקר 
ועסקו בתורה ובעבודה וכל רצונם ומאוויהם   , עד חצות,אלול בבית המדרש  

ולהכין את עצמם שיהיו ראויים לקבל פני מלכם  , לתקן נגעי בתי הנפש 
 )(פרי הכרם.ובוראם בימים הנוראים

 

 עושה היה ששם ביתו בעלית מקום לו שהיה  החפץ חיים מרן  על מסופר
 רצו בראדין שהיו ל"זצ טרופ נפתלי ורבי ליבוביץ ירוחם ורבי, נפש  חשבון
 את והחביאו לעליה ועלו, החשבון את  חיים  החפץ מרן  עושה כיצד לשמוע
  מאיר ישראל" לעצמו ואומר מתחיל אותו ושמעו אותם יגלה שלא עצמם
 והיה,  בו  עשה  מה  ורגע  רגע   כל  על  עבר  וכך"  היום  עשית  מה   מאיר  ישראל
 בכיות לבכות והתחיל בהם עשה מה זכר שלא דקות עשרה שלש  לו חסר

  כדי   עד   ובכה",  דקות  13  אותן   אם  עשית  מה   מאיר   ישראל"  ונוראיות  גדולות
 של הגדלות וזוהי. שלו מהבכיות שישרפו שחשבו מהבכיות ברחו שהם כך
 ימים   אוהב  חיים   החפץ  האיש   מי "  בתהילים  הפסוק  כמאמר ,  חיים  החפץ   מרן

  ללמדנו בא המלך שדוד הוא הפסוק וביאור, )ג"י ד"ל פרק(" טוב לראות
 את  אוהב"  ימים  אוהב"ש   מי   הוא   בחיינו  לנו   שיש   ביותר  החשוב  הדבר   מהו
 פיקפוק כל ובלא בבירור  לידע  צריך האדם . ורגע רגע  כל ומנצל הזמן

 )   זצ"ל שיינברג חיים פנחס' ר צ"הגה(. הזמן ניצול  זה בחיו ביותר החשוב שהדבר
 

וגם אני ראיתי ,ידוע הוא ומפורסם לכל  :  זצ"לל הלוי וואזנר  שמוא  רביכותב  
  ,מהקהילה,כאשר אמרו ליהודי פשוט    , בשנים קדמוניות לפני עשרות שנים

או שנשתנה ,התוצאה היתה או שהחל לבכות    ,שכעת נמצאים בחודש אלול
 )דרשות ושיעורי שבט הלוי( .פניו מחמת אימה ופחד

 

והנה בא היצר הרע ואומר לנו "ממילא לא תספיק להיות צדיק כמו הבעל 
כדאי להשקיע". לא. לא. אינו צודק. צריך לחטוף,   שם טוב, אז כבר לא

משהו ביד, ומה שנספיק לעשות,   יש להספיק מה שאפשר. העיקר לקחת
והרווחים גדולים    חטאכולו רווח, עוד שיעור גמרא עם הבנה עוד הימנעות מ

תעשה מה   -כל אדם אמר כבר "כל אשר בכוחך עשה" החכם ממאד. 
אין חשבון ודעת ומעשה בשאול אשר אתה הולך  שבכוחך עוד ועוד "כי

לקנות בתשלומים, גם כאן נקנה    שמה" בחנות מכולת יודעים אנו כי אפשר
פסיעה. ואז  בתשלומים קצת ועוד קצת ועוד מעט. וזה שווה הון רב. כל

 )רבי יעקב גלינסקי זצ"ל.(ים חיים.נוכל לבקש "למענך אלוק
 

תבאכי     
30330303

לִלְפ ְוָאַמְרָּת ֹאֵבדְוָָעִניָת ֲאַרִּמי ֹלללֹקיָך ֱא ה' ראשנטר זצ"ל היה אומר הימים בין ֵני



 

 
פעם  זצ"ל השתתף  רבי חיים מבריסקזקני זצ"ל :סיפר רבי משה סולוביצ'יק 

עמד  ,פה יפת רבנים שהתקיימה בימות החורף וכאשר נשלמה האסיבאס אחת
  ,וכל אחד כשהוא קולע אל השערה ,את מעילו ,והגיש לכל אחד מהנוכחים 

השיב ?    ברוח הקודש מקבל מידו את המעיל שלו שאלו אותו האם ידע כל זה  
כי הנה ישבנו פה בצוותא  ,אלא שכל פשוט רוח הקודש,אין פה  רבי חיים:

שפשוט והנה יש דברים ,והספיק לי הזמן להכיר את האנשים ,שעות אחדות ,
ומשנהו ,וממילא מעילו גדול  ,כמו מה שרב פלוני בעל קומה ,לזהות אותם

פלוני יוצא אשכנז ,ויש דברים שבהתבוננות ניתן לזהותם  ,ומעילו בהתאם  ,נמוך  
בזוית מסוימת  ,בקפידה  ,הניח מעילו מקופל על כן ,ייקה ומסודר באופיו,
ממילא ,וכן הלאה ,פינה מעילו זרוק סתם כך ב על כן ,מפוזר "עילוי"ומשנהו ,

 .האיש משה)ו(לכל אחד ואחד.איזה מעיל שייך ,ידעתי לזהות בנקל 
 
 

העם לתשובה, משל למלך  את ולזרז טעם התקיעה משנכנס אלול , להזהיר 
כשבא לצור על עיר ,וכן הצופה על המגדל ,כשרואה חיילות באים על עיר  
 ,דרכם להריע לתקוע להזהיר העם שיהו עומדים על משמרתם 

 (מהרי"ל מנהגים הל' ימים הנוראים)

 
 

חלק נכבד מחיי האדם הוא במצב של "מחכה". בחיי היומיום אדם מחכה 
וכדומה. ילד מחכה לבר מצוה שלו אחר כך לחתונתו ואחר  לאוטובוס, בבנק 

כך לילדים. השאלה היא כיצד מחכים?יש אדם בשעה שמחכה, מדמיין לעצמו  
איך צריך להיות ביתו וחושב שבזה יצא ידי חובת הכנה. בדרך כלל הוא יושב 
שלושים שנה ואינו מתחתן מכיוון שלא מוצא את מה שדמיין לעצמו. אך יש 

איזה מידות צריך כדי לבנות בית ובכך הוא מכין את עצמו.כמו כן  שמתבונן 
מי שממתין לקבל משרה יש מי שמדמיין איזה משרה מתאימה לו, אך חז"ל 
אומרים אין אדם יודע במה ישתכר" וצריך להיות מוכן לכל.כשם שהדבר הוא 
בחיי הפרט כך הוא בחיי הכלל. "ממקומך מלכינו תופיע ותמלוך עלינו כי  

ים אנחנו לך" אנו מחכים כבר אלפיים שנה שהמשיח יגיע. צריך לדעת  מחכ 
איך לחכות למשיח. כלל ישראל עם התורה, חי יותר עם המשיח מאשר הוא  
חי עם העולם הזה. כמה וכמה ברכות אנו מתפללים על הגאולה בשמונה  

אנו מבקשים לראות בעינים שלנו,  –עשרה. אנו מתפללים "ותחזינה עיננו" 
ינים האלו מקולקלות כי ראינו הרבה דברים שלא היינו צריכים לראות, אך הע

האדם צריך להכין את עצמו שיהיה ראוי! וכשאנו מתפללים למשיח אנו צריכים 
, כל ממשלת הזדון תעבור  כשיבוא משיח יתבטל היצרלהיות ראויים לביאתו, 

ושאר דברים איך יעבור את  ,מן הארץ ומי שכל חייו תאוה של ממון ואכילה 
תקופת ביאת המשיח, כל מה שיש לו יתבטל. משיח הרי בא בהיסח הדעת,  
איננו יודעים מתי יבוא, איך נעבור את ביאת המשיח עם המידות הרעות שלנו? 

ם הקב"ה מחכה לגאול אותנו.כמו צריך האדם להיות ראוי לביאת המשיח כי ג
בחיי הפרט אין ענין סתם לחכות אלא צריך להכין עצמו, גם בחיי הכלל מחכים 

כנים לביאת המשיח, ואם כך נחכה ואנו עד שנגיע לשלמות ונהיה ראויים ומ
 )זצ"ל(המשגיח רבי שלמה וולבה אשרי כל חוכי לו". –לבואו אז נקבל שכר 

 
 

איך ,  הוא שמותר להתיר ציצית מטלית אחת ולקשור אותה בטלית אחרת  הדיןשאלה:
 ?לקשור ציצית בטלית , שהתירו אותה מטלית אחרת יתכן שיהיה אסור

תשובה:  כתב במשנה ברורה  (סי'  ט" ו ס"ק  א')  שאין להתיר  ציצית מטלית של 
והחיוב כיון שהחיוב של הגדול הוא מדין תורה  ,בטלית של קטן הליתנוגדול 

והדין הוא שלא מורידים דבר שקדושתו חמורה   ,של הקטן הוא מדברי חכמים
 לדבר שקדושתו יותר קלה.

 

ים ְוָעַלִיְך ִיְזַרח ה' ּוְכבֹודֹו ָעַלִיְך ֵיָרֶאה: ה ֶאֶרץ ַוֲעָרֶפל ְלֻאּמִ ְך ְיַכּסֶ י ִהּנֵה ַהֹחׁשֶ  ּכִ
 " מתיסובצים"ת שכונתה בשם בזמן השואה היתה קבוצה מחתרתי

מנהיגם היה מתתיהו גלמן ,מוינא ,הוא היה ממשפחה חילונית אבל בגיל 
לאחר שהכיר את הרבי מטשורטקוב הוא חזר בתשובה, הוריו לא  15

הסכימו עם דרכו ,והוא ברח מביתו לפולין ,ולבסוף נעשה מנהיג של כל 
,שכל יהודי  החבורה שם ,כאשר הגרמנים כבשו את פולין ,יצאה גזירה

צריך לגזוז את זקנו ופיאותיו ,אחרת לא יקבל מנת לחם ,ויוכרח לחלל 
שבת, הוא פסק לבני חבורתו אנחנו לא נכנע הגרמנים ,לא רוצים לקחת 
רק את הגוף שלנו ,אלא בעיקר את הנשמה, ואת התורה שלנו ,אנחנו  
בין כה וכה נמות ,לכל הפחות נמות עם הגמרא ביד ,אנחנו לא נכנע 
,הוא פסק שזו גזירת שמד ,וכל הקבוצה שלו ירדה למחתרת, ושם 
המשיכו ללמוד תורה ,הם היו האחרונים שנשארו בגיטו וורשא הבוער 
,והם קפצו מתוך המקלטים שלהם אל תוך האש, כשהגמרא בידיהם 
,וקריאת שמע ישראל על שפתותיהם ,וקידשו שם שמים ,ביומן שכתב 

סובצים הללו נמצא כתוב : נשארתי אחד מאחרוני השרידים של המתי 
לבד אין כבר אף אחד הסבל והיסורים כבר בלתי נסבלים זה עניין של 
שעה שעתים עד שהאש תגיע לכאן הכל כבר אפוף עשן ,לפי ההלכה 
מותר לי כבר לקפוץ לאש, ובכך לחסוך מעצמי את כל הייסורים האלה 

י שלפי ההלכה ,הוא מתדיין אם כן לקפוץ או לא לקפוץ אל האש, אעפ"
זה מותר ,והוא ממשיך וכותב ,נזכרתי בסיפור שהיה בספרד בזמן 
האינקוויזיציה ,עשיר אנוס, שסודו נחשף, ונאלץ להפקיר את כל רכושו, 
ולברוח עם כל משפחתו ,אל מחוץ לספרד כדי להנצל, וכך הוא התגלגל 
והתגלגל, ולאחר גלגולים ונדודים ,הגיע לגיברלטר ,שם הצטרף לאחד 
ממחנות הפליטים, יום אחד פרצה מגיפה במחנה ,שהפילה חללים רבים, 
יום אחד מת אחד מבניו, ולאחריו בן נוסף ,אך העשיר לא מתייאש, לא 
אומר מילה ,יום אחד גם אשתו נפטרה, ורק אז הוא פנה אל הקב"ה, 
ואמר ,"רבונו של עולם מה עוד יש לך לקחת ממני, מה עוד תנסה לקחת 

פסיק להאמין בך ,ואפסיק לאהוב אותך, כך אמר אותו ממני ,כדי שא
עשיר אנוס , רבונו של עולם למרות כל מה שעבר עלי עד עכשיו, לא 

איש נהרגו בגירוש ספרד ,אבל אני   120,000הפסקתי להאמין בך, 
המשכתי להאמין בך, ולאהוב אותך ,הייתי במחתרת שמרתי מצוות וכל 

י את כל רכושי ולא נשברתי זה לא הצליח לשבור אותי ברחתי עזבת
המשכתי לחיות כמו יהודי רציתי עוד יום אחד לשמור מצוות ואז התחלת 
לקחת לי בן אחרי בן ולא נשברתי ,ועכשיו לקחת גם את אשתי ועדיין 
לא נשברתי, אני עוד מאמין בך, עוד אוהב אותך ,מה יש לך עוד לקחת 

נשארו רק שני   ממני ,שיגרום לי להפסיק לאהוב אותך ולהאמין בך,
דברים ,רבש"ע ,דבר אחד זה החיים שלי והדבר השני זו האמונה שלי 
אם אתה רוצה לקחת את החיים שלי בבקשה ,זה לא שלי ,זה שלך 
,הנשמה לך והגוף פעלך, אבל האהבה שלי את האמונה שלי זה לא, אם 
אתה רוצה לקחת ממני את הגוף והנשמה אני אחזיר את זה ביחד עם 

אמונתי לאחר שהוא מביא את המעשה הזה, הוא כותב, אני    אהבתי ועם
מתדיין האם לקפוץ לאש ,ובכך לחסוך ממני שעה שעתיים של ייסורים  
,או שמא לא לקפוץ ,אבל הרי אלה הם הרגעים הכי יפים, אתה נמצא 
פנים אל פנים עם הקב"ה ,ואומר לו , ,פה אני אוהב אותך, פה אני  

אליך ,אז בדיוק עכשיו אני אקפוץ לאש ממליך אותך, פה אני משתייך 
,לא ,אני החלטתי שאני אלחם עוד רגע ועוד רגע, ובכל רגע כזה אני  

 (פרקי מחשבה מר' עזריאל טאובר זצ"ל)                                     אוהב אותך. 
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(המאירי). .ענוה ,המחילה בעת היכולת להרע  
 החכם יודע ערך נפשו, ולא יאבדנה בדברי הבל.(כתר חוכמה).   

  )חזון איש ( .ךברעל בוראו ית ,הוא לפי מדת הבטחון שהאדם משליך יהבו ,ברךהשגחתו ית



עבודת חדש אצלו הכל אז ה אל ומתגעגע כוסף ה את רוצה יהודי

עצמו על חוזר לא דבר שום ביותר והמתחדש החי לדבר הופכת שלו השם

לא פעם אף חדשה מציאות זה רגע כל ראשונה פעם זה שעושים דבר כל

בן הוא בבוקר קם אדם לך נדמה רק כעת לעשות אמור שהינך מה עשית

שטויות היו אתמול בלבולים היו אתמול חדש יום זה יום כל חדש אדם

עכשיו הולך לא אני מחדש מתחיל הכל כלום זוכר לא אני כעס היה אתמול

אני אתמול של הכעס ועם אתמול של הבלבולים ועם אתמול של הכאב עם

מחדש מתחיל

הזמן כל אנחנו אותו ברא אלוקים בצלם ממעל אלוק חלק אנחנו

בדברים בדיוק אותנו מודדים אלוקות להרגיש רוצים למעלה נמשכים

השערה כחוט עצמנו את לנתק להתרומם מצליחים אנחנו כמה האלה

המבוזבזים הרגעים מכל מההקפדות מהמלחמות מהשטויות מהצרות

ולהתרכז בצד הכל להניח בחירה לנו יש ורגע רגע כל החיים של האלה

ה אל אותנו שמקרבים אלה האמיתיים בדברים

הכבדות בתוך החושך בתוך ה עם החיבור על להיאבק זה יהודי להיות

הכל למרות מנסים לנו מסתדרים שלא הדברים כל בתוך השיגרה בתוך

תשובה תעשה ברצון תחזיק להתחבר משהו להרגיש קצת להתרומם

מחדש וההתחלה הנפילה הזו העבודה את אוהבים בשמים

עד שנים כמה לוקח הרי עצים לטעת בה להתיישב האר את לרשת צריך קודם הרי מאד ותמוה ביכורים מצוות מייד לקיים צריך אתה האר אל תבוא כי
נחשב יהיה ביכורים למצוות וההשתוקקות השמחה ידי שעל המצוה לקיים והציפיה ההשתוקקות מעלת גודל לנו להורות היא הכוונה ברם פירות שרואים

משה באר קיימוה כבר כאילו להם

זה מתייאש אדם אם כי מתייאשים שלא העיקר שממשיכים העיקר
עוזב מתייאש ידיים מרים כשאדם כי עושה שהוא העוונות מכל קשה יותר
מעצמו מתרחק הוא שלו הפנימיות מכל מתנתק הוא אז שלו הרצון את
יאוש לדבר מי עם אין כלי לשבר הופך הוא שלו החיות כל את מאבד הוא
מה ה הקב ובלי ה מהקב מתנתק האדם ואז הרצון את לגמרי לאבד זה
את איתנו סוחבים אנחנו אם בשמחה ה את לעבוד אפשר אי נשאר
ההווה את לחיות צריך אדם העתיד של הדאגות ואת העבר של הכשלונות
וטובות חסדים באלפי להתבונן צריך תמיד שמח להיות ההווה עם לשמוח

ולהודות רגע רגע ה מהקב מקבלים שאנחנו

יכול שהוא הראשונה הטובה הרי מחברו טובה שמקבל שאדם כשם
שהוא לו להראות מאירות בפנים שלו הטובה את לקבל היא לו להשיב
פנים עם בעולם כאן מתהלכים כאשר אנחנו כך שקיבל המתנה על שמח
לתת שאפשר גדול הכי והשבח כוח היישר זה ומאושרות שמחות מאירות

עולם של לרבונו

חס צרה שתגיע לפני תמיד לה להודות לשיר לשמוח צריך אדם
תשמח אם כי ממנה להשתחרר זה ואחרי צרה שתהיה לחכות לא ושלום

יגיעו לא צרות גם אז לה תודה לה תשיר

זה ששגרה אפילו לשגרה ליפול לו אסור להתחדש הזמן כל צריך יהודי
עוזרת בראש סדר לנו עושה בחיים סדר לנו עושה שהיא בכלל רע דבר לא

הישגים להשיג בהתחייבויות לעמוד דברים להספיק לנו

ד בס

ט תשע אלול כא קודש שבת
תבוא כי ת ר

ב א כו

מס גיליון

הרבים יכוי היא העלון ת בה רתנו 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 י ולה ל כ ל לם ל יס להד ותר
ר כנא העלון

הבריות את שמזכה במי אם כי ה חפ אין
לאברהם חסד



מילים כמה ותגיד שקטה פינה באיזה תעמוד הצלחת ולא בעבר ניסית
רוצה אני גם פלוני צדיק של קדושה על דרשה עכשיו שמעתי עולם בורא
אצל חשובה ומילה מילה כל תתחנן תתפלל אבא לי תעזור רוצה אני
ממך רוצה שה מה כל לכל יגיע הוא ברצון חזק יהיה אדם עולם בורא
כשאדם מה שהכל יודעים שאנחנו אפילו ממך יבוא שזה שתתעורר זה
בעבירות נכשלתי ואומר מתעורר הוא הזה ומהמקום למטה למטה נמצא
אותך רוצה אני אבל זה את להסביר איך יודע לא אני שנפלתי לאן נפלתי

השם של הנחת זה רוצה אני אותך רק השם

לאדם יש והכיסופים הרצון זה העיקר לכסוף הזמן כל לרצות הזמן כל
צעקת פנימית צעקה אפילו לה וצועק הראש את מרים הוא אז התעוררות
דברים לעשות ממשיך ללמוד ממשיך הוא נרגע כשהוא קול בלי הלב

ולצעוק לבעור הזמן כל אפשר אי כי אחרים

הוא אז טובות תפילות לו יש אז טוב לעשות רצון עם בבוקר קם אדם
הרצון עצמו את לעודד יודע הוא אז לסביבתו טובות מילים להגיד יודע
ההצלחות את מאשר יותר שלך הרצון את אוהב ה האדם הוא הפנימי
ומתחילים קמים שאנחנו שלנו ההצלחה ה הקב של הן ההצלחות שלך
של הזה לזמן ערך אין אז לאיבוד שהלך חפ איזה מחפש כשאדם מחדש

האבידה את מצא הוא שבו הרגע זה שחשוב מה החיפושים

לאור הגעגועים המציאה עצם הוא החיפוש שונים הדברים ברוחניות
את מרים אני רוצה אני אבל זכיתי לא עוד הגעתי לא עוד אומנם האור זה
יכול ה שרק מבין אני מתחנן אני לה צועק אני ה עם מדבר אני הראש

שלך הרצון זה אתה אתה מי לי לעזור

הדיבור הדיבור כמו בוראו עם האדם את ומייחד שמקשר דבר לך אין
ומיד תיכף ה קירבת של מציאות לגמרי חדשה מציאות לברוא מסוגל
והוא נשמתו אור ניצו אצלו נדלק ה עם לדבר פיו את פותח כשאדם
התפילה של הכוח את אותנו לימד הקדוש רבינו חדשה חיות מקבל
אותו בשביל העולם את ברא ה הקב השם עם לדבר נקרא שזה האישית
וירים לרגע יעצור לפעמים המעייפים השיגרה חיי שבתוך יום קשה יהודי

עולם לבורא מילים כמה ויגיד לשמים הראש את

ההלכות שבתורה החוקים שזה החיצוני בחיבור מסתפק לא ה הקב
קוראים שאנחנו מה קבועים דברים מהם לזוז אפשר שאי דברים הגדרים
חיצוני מחיבור שנגיע רוצה ה הקב בעיה כ בד לנו אין זה עם תורה דעת
חוקים שיש תורה שיש בעולם ה שיש לדעת שזכינו אחרי פנימי לחיבור
צריך זה כל אחרי ושמאל ימין מהתורה לזוז שאסור אותם לקיים שצריך
קשה למה ודבר דבר בכל שיש לנשמה הדברים של לפנימיות להגיע
את התורה של הפנימית את לגלות זוכים לא הם כי מצוות לקיים לאנשים
כוח לי ואין חיות לי אין אז חיצוני כשהכל ה אל מחובר שאתה הזה התענוג
מתרחקים יותר עוד ואז חיות פחות עוד לי יש ואז מקצר אני מדלג אני אז

של המתיקות עם העולם של האור עם להתחבר זה ה עם להתחבר
על לשמור החיבור על לשמור זה שלנו העניין כל שלו הנועם עם העולם
תענוגות מיני כל לנו יש אם גם אחר דבר מכל יותר אותנו ישמח זה הקשר
ברגעים העולם מן בפרישות שנמצאים מאלה לא אנחנו שהרי אחרים
כשאוהבים זה גדול הכי שהתענוג מבינים אנחנו השם קירבת של נדירים

נוסף דבר שום צריכים לא שאז השם את

ועכשיו הילדים עם הצלחתי לא עכשיו שלו הכשלונות כל בתוך כשאדם
אוהב אני אבל זוג הבן עם הצלחתי לא ועכשיו התפילה עם הצלחתי לא

מצפה ה מעכשיו רק יש ביהדות קדימה רק אחורה מסתכל לא יהודי
בעיניו ויקרה חשובה הזו וההתעוררות ממש עכשיו קטנה להתעוררות ממך
מחדש להתחיל פעמים עשרות כבר ניסית אם ואפילו שהיה מה לכל מעבר
הזה הרגע כי זה על להסתכל לך אסור שנפלת לאן ונפלת הצלחת ולא
דווקא לזכות יכול אתה מה יודע ומי מעולם היה לא עכשיו בו עומד שאתה

עכשיו

סקרנות עם שמחה עם תמימות עם ילדים קצת שנישאר רוצה ה הקב
אוהב ה שבגללה ישראל של מעלתם היינו יא הושע ואוהבו ישראל נער כי
את אהבתם שאין נער בבחינת הם עת שבכל ישראל נער כי היא אותם
מקבל לא אני שלי החיות את והולכת מתחדשת תמיד אלא מתיישנת ה
ברגע היא שלי השמחה שלי החיות לעתיד תוכניות או העבר מזכרונות

עושה שאני ודבר דבר בכל הזה ברגע ה עם לי שיש בחיבור ממש הזה

הזה הנער אל אמרה וכשנולד שמואל על ארוכות שנים התפללה חנה
החיים כל נער שיהיה התפללתי

ששום צח כך כל זך כך כל שלו שהאור הצדיק אצל מקבלים התחדשות
זוכה אליו להתקרב שזוכה ומי אותו להכהות יכולים לא שיגרה ושום זיקנה
מגלה רצונות לנו נותן הצדיק נער כמו להתחדש ועייפות זקנה בימי גם
מחמם אותנו אוהב ה כמה לנו מראה בתוכנו שנמצאת האלוקות את לנו
אותנו מבעיר שלו הזכים במים אותנו שוטף תקווה לנו נותן הלב את לנו

שלו בלהבה

להפוך יכול אדם תשובה של אחד שבהרהור פלאי כזה משהו זה תשובה
עשה אדם כלומר במחשבה אפילו כוח לה יש תשובה כי המציאות כל את
אור לקבל יכול הוא פתאום קלקל הוא כמה יודע מי קילקל אדם משהו
את ברא ה ככה כי השערים כל את פותח ה הקב וזך נקי אור מן אלוקי
יכול לא והקלקול שהחטא כך כל עליון במקום נמצאת התשובה כי העולם
לפני עוד המים פני על מרחפת אלוקים ורוח הזה הגבוה למקום להגיע
פני נוכח ליבך כמים שפכי התשובה זה והמים מים כבר יש בריאה שיש
יכולים לא הם קילקל שאדם הדברים שכל קדושים זכים טהורים מים ה
העולם מעל היא התשובה כי בתשובה לגעת יכולים לא האלה במים לגעת

שנה שבכל זה את להבין אפשר איך השנה לראש מתקרבים אנחנו
ולמחול לכפר מוכן שה כזו ועצומה נשגבה מתנה מקבלים אנחנו ושנה
כך שכל אחרי שנית אליו אותנו לקרב מוכן שהוא שלנו החטאים כל על
ניסתרת בנקודה טמון הזה שהסוד לנו מגלה הקדוש רבינו התרחקנו
ה הקב של הנצחית האהבה נקודת והיא להגיע יכול לא פגם שום שאליה
כפי שפגם אחרי הזו הנקודה את מחדש לעורר יכול יהודי איך אלינו
שלו החיות שכל אחרי שלו היצרים על להתגבר הצליח שלא אחרי שפגם

בלב לו שידקור שיתבייש לפחות שלו מהתאוות היתה השנה כל

בתנאי אך הכל על ולמחול האהבה את ולעורר לחזור מוכן ה הקב
עבירה דבר העושה כל לתקן נרצה שבאמת שפגמנו במה שנתבייש
היא התשובה עיקר כי ב ע יב ברכות עוונותיו כל על לו מוחלין בה ומתבייש
הוא כן כמו ביותר בעצמנו מתביישים שאנו מה וכל נתן רבי כותב הבושה

יח ה כפיים נשיאת ה ליקו ביותר חטאינו ולמחול לסלוח מרבה יתברך

רוצה כשהוא אמיתית לשמחה להגיע יכול אדם מתי שמחה זה רצון
את מרגיש הוא אז אוהב כשהוא רוצה כשהוא בכפייה עושה כשהוא לא

השמחה

שכבר בגלל זה את תזרוק אל התעוררות לך ובאה דרשה איזה שמעת



האלה הנפלאים הרגעים את אוהב אני כמה הקדושה את אוהב אני ה את
ובוהו התוהו בתוך זוכר כשאדם קטנים רגעים שזה אפילו בתוכי שנמצאים

מתחבר הוא נרגע הוא האלה האהבה רגעי את החיים של

מלבדו עוד שאין לגמרי מבינים אם אמונה עם אלא להתחדש אפשר אי
שהכל לדעת צריכים לשמוח צריכים לחייך צריכים עצובים להיות אסור אז
השכנים עם הזה הבניין עם האלה הילדים עם הזה זוג הבן עם נסיונות זה
הכל זה לו שיש מה עם אחד כל הבריאות עם הזאת הפרנסה עם האלה
בצרות בבעיות בזמן מוגבל פתאום ואני במרחב לשוט רוצה אני צמצומים
הדבר על אסתכל אני שאם הבנה אישזהי עם מהצמצומים יוצאים איך
שהכל אמונה של עיניים זה מה אחרת יהיה הכל אז אמונה של בעיניים
שאני מה בדיוק זה כי מושלם זה שקיבלתי מה שכל לטובה והכל עושה ה
מה כל אלי השם של מהאהבה שזה שלי לשלמות להגיע כדי לעבור צריך

ה של בהשגחה טעויות שאין לי שקורה

יכול כל שהוא עולם בבורא ותמימה בהירה אמונה היא התחדשות
כל לשנות יכול והוא בידיו הכל ממילא הטבע את ורגע רגע בכל שמחיה
לעולם עשה לכן מוסתר זה דבר שיהיה ה הקב רצון אומנם כרצונו דבר
שכל הכל את המחיה הוא שהוא יבחינו שלא כדי טבעיים סדרים הרבה
באחד אמר הקדוש רבינו מחדש רגע בכל ממנו נשפעת העולם לכל החיות
מיני כמה יש כי מעולם עדיין חייתי שלא חיים היום חייתי אני הימים
מעולם חייתי שלא טובים חיים חייתי היום אבל חיים נקרא והכל חיים
לא אמונה עם כשחיים תמיד התחדש רבינו ח מוהרן חיי כאלה חיים

הבא בסיפור כמו להתחדש מפסיקים

אותו לספר לי קשה עדיין אך הסיפור קרה מאז עבר רב זמן אמנם

במושב הארחה בבית הסוכות בחג התארחנו תשע בת ילדה אז הייתי
מדהים נוף היה מסביבו מבודד די היה ההארחה בית האר בצפון דתי
המועד חול מימי באחד גדול שטח על שהשתרעו ושבילים עצים הרבה
גבוה די ע ליד עצרנו בעגלה שישבה הקטנה אחותי עם לטייל הלכתי

נעים היה איתה שיחקתי סיפור לה ספרתי

פראיים היו הם ההארחה מבית היו לא הם נערים חבורת הגיעה לפתע
על לטפס החלטתי אותם כשראיתי מייד מאד משועממים ונראו וקולניים

לרו והחלו אותי קלטו הם אך לטפס התחלתי מפניהם ולהתחבא הע
את ששכחתי נזכרתי ואז הרבה די לטפס הספקתי כבר אני שלי לכיוון
לנדנד והחלו הע את הקיפו הגיעו כבר הם אבל בעגלה למטה אחותי
דק די היה הע עושים שהם מה על חשבו שהם חושבת לא אני אותו
ומתחננת מפחד צורחת בפראות לצד מצד התנדנדתי פשוט ואני ושביר
חיים סכנת היתה זו בשבילי קונדסי משחק היה זה בשבילם שיפסיקו
לי ברור זה ואמות למטה אעוף ארפה שאם ידעתי בע כוחי בכל אחזתי

היום עד

להם ואמר לכיוונם ר הוא יותר לא כבן ילד לשם הגיע ואז
שלך העסק לא זה מכאן לך ואמר אותו היכה הנערים אחד תפסיקו

צרחתי לעזרה תקרא בעיניים שלי הפחד את וראה עלי הסתכל הילד
היא בסוף אומרים אותם שמעתי בנענועים המשיכו הם ובינתיים אליו
להם בעט הוא להם להפריע החל הילד מעמד תחזיק לא היא תיפול
הם באגרופיו אותם היכה להם הציק בחולצה אותם משך ברגליים
נתן כנראה הוא פתאום המשיך הוא אבל חזקות מכות לו נתנו מצידם

הם ביוקר לך יעלה כבר זה צרחה פלט הנער מהם אחד של ביד נשיכה
מהע לרדת לי וסימן לברוח התחיל הוא כולם עליו והתנפלו הע את עזבו

את תפסתי מהע לרדת מיהרתי בקרש להכותו והתחילו אותו תפסו הם
כמה ושלחתי לו תעזרו צרחתי שם ההארחה לבית וברחתי העגלה
את ידיהם על נשאו הם חזרו הם דקות כמה כעבור החורשה לכיוון אנשים
ניסיתי דם מלאות היו הן שלו הפנים את ראיתי לא כבר אותי שהציל הילד
מהחדר יצאתי לא אותי להרגיע כדי לחדר אותי משכה אימי אך להתקרב
חזר אבי מת שהוא בטוחה הייתי הילד של בגורלו התעניינתי למחרת עד
כמה אבל לו האמנתי נפצע רק והוא חולים לבית אותו שהעבירו ואמר
בסביבה אותו ראיתי שלא מכיוון בדבר לפקפק התחלתי מכן לאחר ימים

מה לדעת עז צורך חשתי והתבגרתי כשגדלתי מאז עברו שנים הרבה
שכבר ההארחה בית למנהלי התקשרו והם שלי להורים נידנדתי בגורלו עלה
נשאר הסיפור אבל מדברים אנחנו מה על בכלל ידעו לא הם בינתיים נסגר

בליבי חרוט

כל לא זה שידוכים לשמוע התחלתי בגיל שנים הרבה מאז עברו
לי הציעו אחד יום בשידוכים הייתי שנים ארבע מצידי בעיקר הלך כך
לא עדיין מדוע הבנתי לא ממנו התלהבו וכולם עליו ביררנו אחד בחור
קשה מדוע הבנתי אותו שראיתי ברגע איתו נפגשתי בן היה הוא התארס
היה הוא שפגשתי טוב הכי הבחור מיוחד באמת היה הוא בשידוכים לו
הפנים על נוראה צלקת לו היתה אבל הכל למדן מידות בעל פיקח נבון
טובות פנים לסנטר עד והגיעה מהעין שהתחילה דוחה ממש צלקת
אמרו שלי ההורים עם יחד השדכן הכל שהורסת הזו והצלקת ועדינות

אך מאישיותו התלהבתי פעם עוד איתו נפגשתי תתרגלי אולי תנסי
מתלהבות איתו שנפגשו אלו לכל כנראה קרה זה הזו הצלקת לי הפריעה

אותן מבריחה היתה הצלקת אבל אדם מהבן

אני מה לגשש והחל בסדר זה שמצידו לי הודיע הוא הפגישה בסוף
מצויין בחור והוא גמור בסדר שהוא אמרתי להתפתל התחלתי אומרת

שלך אבל ה מה על יודע אני ואיך לומר מה ידעתי לא אבל וכו וכו
ידעתי לא שתקתי היום עד רווק להישאר לי גרם הזה אבל ה אמר הוא

הפגישה את שנסיים והציע ממקומו קם הוא לענות מה

שלילית התשובה כי גיסתו שהיתה לשדכנית והודעתי הביתה חזרתי
זה הזו הצלקת לו נגרמה היא איך טאקט טיפת בלי שאלתי פתאום
קרש עם לו הרביצו נערים וחמישה בן אז היה הוא אמרה ארוך סיפור
לא אני הפרצוף את לו שהרס מה וזה מסמר בו נעו שהיה היא הבעיה
שהיה עליו תחשבי בטח הוסיפה זה את לך מספרת אני למה יודעת
זה איפה סביבי הסתחרר העולם מכות ללכת שאוהב מופרע איזה
המשכתי לשם הגיע הוא איך המקום בשם נקבה היא שאלתי היה
באופן לדעת מוכרחה שאני לה אמרתי לענות ידעה לא השדכנית לשאול
את לברר הציעה אך מופתעת מאד נשמעה היא כולו הסיפור את מיידי
תועלת מזה לצאת שיכולה לה הבטחתי תועלת בזה שיש בתנאי העניין

שעה חצי כעבור אליי חזרה היא רבה

לבקר באו והם סיפרה היא הארחה בבית שם היו שלו הדודים
הוא קטנה ילדה שהפחידו נערים כמה שם היו חורשה איזו היתה אותם
הספיק כבר השנים במהלך זהו באכזריות אותו היכו והם לעזור ניסה רק
הוא שנים חמש כבר זה את לו הזכירו השידוכים אבל הזה מהעניין לשכוח
כל הזה הסיפור את שיזכור בשמיים דואגים יום בכל וכמעט בשידוכים
טוב מעשה איזה ובגלל מיוחד בחור כזה הוא אמרה עליו לי כואב כך



אזולאי מנחם

רק כי אמיתי רצון חזק רצון עז רצון לי תן
רצון כזה לי אין שבעצם הבנתי עכשיו

ללמוד רוצה ואני להתקדש רוצה אני נכון
על טובה בעין להסתכל רוצה ואני תורה הרבה
משה של כמו ענווה רוצה ואני האדם בני כל
אתה שדרכו הצנור להיות רוצה ואני רבינו
שקשה מי לכל ולעזור לעולם השפע את מוריד
מספיק לא זה אך טובים דברים הרבה ועוד לו

כנה רצון יש אם שרק אבא הבנתי פתאום

אפשר אז רק עז רצון למשהו להגיע ואמיתי

הטובים הדברים כל את רוצים כולם כי להגיע

טובים דברים הרבה ועוד שהזכרתי האלה

מסירות לעשות כנראה מוכנים לא אך אחרים

אותם להשיג כדי הסוף עד נפש

רוצה באמת אני שאם בחיים ראיתי כבר

אהיה אני הסוף עד זה עם אלך אני אז משהו

שאשיג ובלבד לי שיש דבר כל על לוותר מוכן

בשביל העולם את אהפוך אני הזה הדבר את

להתייגע זה על להתפלל אפסיק לא זה

ביום פעמים אלפי למעלה הראש את להרים

על לוותר באמת באמת מוכן ולהיות ולהתחנן

זה בשביל לי שיש מה כל

שאני האלה הטובים הדברים רב עם אבל

רבונו הסוף עד לא זה ככה לא זה אותם רוצה

כנים פלדה כמו חזקים רצונות לי תן עולם של

הרצון זה בחיים לי שיש מה כל כי ואמיתיים

שהיא להבין היה ניתן זה את כשאמרה רעד שלה הקול פעם שעשה
הצלחתי לא אני אני אבל הצליחה גם היא לבכות שלא נאבקת ממש
ארוכה שתיקה היתה לי קורה מה הבינה לא היא בבכי למרר התחלתי
שהגיס הילדה היא אני אני שזו לה לומר הצלחתי בקושי בקול בוכה ואני
נוכחה והיא מזהים פרטים הוספתי אני אבל האמינה לא היא הציל שלה
לי נעלמו פתאום אז שחשתי האושר את שיתארו מילים אין צודקת שאני
שגרמה זו היא לא לומר לי שגרמה הצלקת נעלמו רק ולא הספיקות כל
כמו מאז להתארס מוכנה שאני מיידית לה הודעתי כן להחליט לי
בוקר בכל בעולם טוב הכי הבעל לי יש ועושר באושר חיים אנו שאומרים

איתי שעשה הגדול החסד על ה לקב מודה אני

שחו היא האמת הללו המילים את כותבת כשאני מאד מתרגשת אני

לאחרונה אבל הזה המופלא הסיפור על יודע לא איש הקרובה מהמשפחה

הכל בעולם מקריות אין שלי השמח המקרה על לכתוב הצורך בי התעורר

הדרך על לי ששלח הנפלא הזיווג על ה לקב מודה אני יתברך ה מאת

על ה לקב מודה הכי אבל תתפלא ואולי אותו לי שלח שבה המופלאה

את מבינה אני למעני השנים כל עליו ששמרה זו היא בעלי של הצלקת

הצלקת היתה לא זו טוב נו הצלקת בגלל שלילית תשובה לו שנתנו אלה כל

שלי הצלקת היתה זו שלהן

ohrhaemuna.com האמונה אור מאתר העלון להורדת

http://ladaat.info/gilyonot.aspx לדעת מאתר

r.m.azolai@gmail.com התפוצה לרשימת להצטרפות

בפקס העלון לכותב לפנות ניתן י אי א נו בכל

לטלפון לפנות ניתן אחר א נו בכל

ה ני עון העלון

עצמם על מספרים אנשים ולדר חיים
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  ...כל קול קובע... ערב יום הדיןהסקרים האחרונים והתנודות 

היה יתרון גורף ... באמצע בין הזמנים אב... דווקא בהתחלה... והסקרים משתנים מיום ליום... הבחירות מתקרבות
... באלול ואילך משהו התחיל להתייצב ולזוז ימינה' אבל מא... כל הסקרים כמעט נתנו לו רוב מוחלט... לגוש החובות

  ... אלול כבר התהפך המצב והסקרים התחילו ממש להחמיא לגוש הזכויות' ועד ז... זזוכל יום זה עוד קצת 
יענקלה ... באלול פתאום הורגשה נסיגה' לקראת ט... ואז... המצב תמיד יכול להשתנות... אי אפשר לדעת!!!! אבל

... רים התחילו להתנדנדוהסק.... יותר מדבר דברים בטלים... הוא כבר פחות לולמד... התחיל להתעסק עם הבחירות
אבל בביטול תורה !!! בהם יענקלה לוקח בטוח... יש סקרים שמתמקדים יותר בעבודת המידות... אז כאן כבר תלוי
  ... יש כאלו שמורידים אותו לספרה אחת... שם הסקרים עעל הפנים... ובכוונה בתפילה

כי ... לך להיות אחוז הצבעה גבוה במיוחדשבאופן כללי יש חשש שהו... גם יש דבר נוסף שמטריד את מנוחתנו
תוך יום אחד אפשר לצבור המון זכויות וגם באותה !!! ודיבור זה כח שיש לו תאוצה... יענקלה מאוד אוהב לדבר

אפשר בסדר ... אתה לא יכול לדעת עד הרגע האחרון... כך שכמה שתנסה לקרא את המפה... מידה המון המון חובות
כ הרבה קולות "ומאידך אפשר בליל שישי אחד של נייעס להכניס כ... ה קולות לגוש הימיןכ הרב"אחד להביא כ' א

אתה ... כי גם אם תראה כמות מצביעים גדולה בימין... כך ששום דבר לא ידוע ואסור להיות אופטימי... לגוש השמאל
  ... לא יודע מה קורה בצד השני

תחעכ וב ונעדכן אתכם עם ההת יד נ ה ת   ... ויות אנחנו 
יענקי התחיל לעשות שטייגן עצום !!!! ביומיים האחרונים מפלגה חדשה מתחילה להמריא בסקרים... שלום רב

וככל הנראה הסדר הזה הולך להיות ... וזה כמובן מצטרף לחיזוק כללי שהיה לו בשנה האחרונה בסדר הזה' בסדר ג
תעת הבחירות ולכן גם כולם לוטשים עיניים על הסדר ... את הגושהוא הולך להיות הלשון מאזניים שיכריע  ה

ולכן הוא מביא על יענקי ... היצר הרע מפעיל כעת את כל כובד המשקל לפסול את הסדר הזה מלרו לבחירות... הזה
אבל גוש הימין לא טומן ידו בצלחת !!!  כי הוא יודע ששם נמצא המשקל האמיתי... כל מיני מפריעים שונים ומגוונים

הזה הוא באמת הזכות הגדולה שלו להינצל מיום הדין ולכן הוא משתדל להחזיק אותו ' י מבין שהסדר גויענק
  ..  בשיניים למרות הקשיים

אם ... אנחנו אפילו נעשה איתך הסכם עודפים... נותנים לך את הגיבוי... מעודדים אותך בכל עת... אנחנו איתך יענקי
העיקר שלא ... אנחנו ננדב לך איזה שעה על חשבון בין הסדרים... לךערב אחד לא תצליח ללמוד את הקביעות ש

  ... נפסיד את הקולות היקרים האלו
ה איתכם לאור כל הדרעכ תחויות...  אנחנו  ן נעדכן על ההת   ...אנחנו כל ה

והפעם זה ... שמורגשת האטה באחוזי ההצבעה בגוש החובות... בשעה האחרונה הגיע עוד נתון מעודד ובכן
וזה גרם להאטה ... שיענקי החליט למחול ולא להקפיד" המעביר על מדותיו מעבירים על כל פשעיו"כתוצאה מ

וכתוצאה מזה ..." מעביר ראשון ראשון"כי ... ומיתון בהרבה מאד חובות שהיו לו עד כה וכעת הם נהיו לא רלוונטיות
הקערה תמיד  אסור להקל רא אבל עדיין... יש כעת איזושהי צבירת פער מסוים חיובי לטובת גוש הזכויות

  ... אנחנו נשוב ונעדכן... יכולה להתהפך על פיה
כמה פליטות פה לא ... נתונים מדאיגים מגיעים כעת מהמטה של גוש הימין ובכן... לאחר כמה שעות

ועושה על זה ... במקום והתבטאויות מקוממות בגוש הימין גרם לזליגת קולות לגוש השמאל שחוגג על זה
ז גם בצהרים הוא על התוצאות של הבחירות וא' יענקי ביומיים האחרונים מפטפט כל סדר א... כן... קופה

והיצר הרע ... הביטול תורה הגדול הזה לא הטיב לתדמית שלו בסקרים... הוא נרדם' ובסדר ב... לא ישן
יוצאת מכאן קריאת חירום ... והוא שותה את הקולות של גוש הימין... לאט לאט התחיל להמריא בסקרים

זה ייעשה ... ים בחזרה לגושלגוש הימין לצאת בתעמולה רצינית כדי להחזיר את הבוחרים הטבעי
וניתבאמצעות לימוד מוסר והתחזקות    ...לצד השני כדי להתאזן חזרה כנגד הריפיון קי

ואם זה ... אבל יום אחרי הבחירות אולי זה כן מומל!!! תענית דיבור בדורנו זה לא מומל... כן בחור יקר
תוך איזה בית מדרש וללמוד שם שש שעות ולהיכנס ל... יתכן שצריך לעשות משהו דרמטי יותר... לא עוזר

חו מזה חייבים לצאת עם איזה הכרזה !!! אין ברירה... רצוף בשביל להחזיר את האיזון לשליטה
יענקי חשב על רעיון שיכול להביא לו קולות ... בומבסטית ומרשימה שתחזיר את הזרקורים לגוש הימין

והתעניין ' תפס כמה בחורים משיעור א... ירד לעםהוא פשוט ... ואז נפל לו רעיון מבריק... מהשמאל
הכנסת אורחים לפעמים חשובה יותר ... דבר כזה עושה רעש גדול בשמים... דאג להם... בשלומם

  ... שוב הסקרים מחמיאים' וברוך ה... מהשכמת בית המדרש והזרקורים חזרו לגוש הימין בגדול
ומשום מה הם ... ום סיכוי לעבור את אחוז החסימהיש כמה מפלגות קטנות שאין להם ש!!!! אבל עדיין

כמה שיום ... כן!!!!   אין עם מי לדבר... כמה שהסבירו להם שאין להם סיכוי... מתעקשות להמשיך לרו
שאני מתקשה להיפרד " בייבי"אבל יש לי  כמה ... הדין מתקרב וכולנו מבינים שצריך לחזור בתשובה

אבל ככל ... שאני לא מצליח להתנתק מהם גם בימים אלו!!! ל שלילייםאב... אמנם הרגלים קטנים... מהם
ה ברגע האחרון גם המפלגות "וב!!! ככה הנתונים מתחדדים... והמתח גבר... שיום הדין הולך ומתקרב

או ... קבלתי על עצמי לפרוש מכמה חברים רעים... האלו גילו אחריות והסירו את עצמם מהרשימה
  ... בשביל שלא לאבד קולות יקרים... כמה מספרים לא סימפטייםלהכניס לרשימת הדחיה 

   

... סופרים קולות... מלאכים יחפזון!!!! פחד פחדים!!! פחד!!!! והנה יום הדין לפקוד על כל צבא מרום בדין
ואחרי שעות מורטות ...  מתח... דאגה מה יהיה... מעמידים זכויות מול חובות... מודדים אחוזים

יותר בשביל ' היה לנו רק שלוש עשרה שורות גמ... ממש על חודו של קול... עברנו' ברוך ה ...עצבים
כי במטה !!! אבל זה עדיין לא מאוחר... האמת היא שיש הרבה כאלו שלא עברו בראש השנה!!!! לעבור

אם כך שגם ... הבחירות הכללי ניתנת אפשרות להגיש ערעורים ולפסול קלפיות שלמות שנמצאו מזויפות
  ... ופשוט לפסול קלפיות של חובות... אתה תמיד יכול לחזור בתשובה... ה לא עברת"אחרי ר

זה הרבה הרבה יותר מלחי מיום !!! אבל להוי ידוע לך בחור יקר... עד כאן פטפטת סביב יום הבחירות
המון המון כח יש לנו !!!! ואפשר!! כל קול קובע!! זה הרבה יותר נוגע אלינו מיום הבחירות!! הבחירות

... רו... לשנות את המצב ולהכריע את גזר הדין לטובהאנחנו יכולים !!! ואנחנו יכולים... המון כח בפה... בידיים
    ...כל קול תורה קובע... רו לחדרי תורה

  
  

  אחות קטנהה
ני ימים הנוראים ובו מאמרים בעני

  .והמסתעף

 ---  
  ???מה בחוברת

מה היחוס המיוחד של אותה אחות  .א
... ואם כבר אחות?? ה"שאיתה פותחים את ר

  ???קטנהאז למה אחות 
  

כ קשה לנו להרכיב ממשלה עם "למה כ. ב
  ??  ה"ה בר"הקב

  

?? השאלה איך.. צריך להרבות בתפילה .ג
האם לחזור על אותה בקשה מלא מלא 

  ??מה העניין?? ...פעמים
  

הלחוצים ... מאמר מיוחד לעוייבדים .ד
בימים הנוראים מהרגע והשניה שבה הכל 

  ?? האם זה באמת ככה... נגזר
  

האם אפשר לחזור בתשובה גם באמצע  .ה
  ?? השנה
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בקרוב ממש

זה לנו כבר השבוע השלישי שאנחנו מתמקדים בנקודות 
נקודות ... שצריך לשוב עליהם בתשובה' מהותיות בעבודת ה

כידוע רבינו יונה מאריך ... 'מתוך ספר שערי תשובה חלק ג
! שם לבאר את הארבע כתות שאינם מקבלים פני שכינה

  ... ב"ולדעת רבינו יונה זה ממש כפשוטו שאין להם חלק לעוה
  , וכת מספרי לשון הרע, כת ליצנים, כת חנפים, שקריםכת 

היום כולם יודעים ... לשון הרע מאוד צבר תאוצה: אז ככה
וזה כמובן בזכות מרן החפץ !!!! שלשון הזה זה דבר חמור

... חיים שמסר את נפשו להחדיר את העוון החמור הזה
אבל צריך לדעת שחוץ מלשון הרע יש עוד שלוש כתות 

לא ... תנהגויות שמאוד מאוד מצויות אצלנושל אנשים וה
   ... פחות מלשון הרע

ואם תשאל למה לא בכת ( הפעם משום מה נפתח 
אין לך מושג ... מרוב שזה מסובך... אענה לך בכנות?? ליצנים או שקרים
   ...)ל"מה הגדר של שקר אסור ומה זה ליצנות ואכמ, כמה שזה מסובך
זה !!! עיקר החנופה האסורה בתכלית!!! על כל פנים

ובגלל ... לעמוד מול אדם שעושה מעשים שלא יעשו
אז אתה כביכול ... שאתה מפחד ממנו או לא נעים לך ממנו

ו... מסכים איתו ומגבה אותו
... וזה פחד פחדים כי  

בא נעשה כעת סריקה ... בא... זה הרי מעשים שבכל יום
תעביר לנגד עיניך כמה דמויות ... חשבון נפש כללי.. קצרה

זה ... אם זה הבוס בעבודה... אותם" לרצות"שאתה צריך 
יכול להיות אפילו  אישיות תורנית מסוימת שיש לך סיבה 

ק 'שאתה מקבל ממנו צאו (לשמור איתו קשרים טובים איתו 
ואם ... שלא תמיד בסדר... ויש דברים ש ...)בסוף חודש

החבר שלך מהשטיבלאך היה עושה ככה היית עושה לו 
אז !! ואתה צריך אותו!!! ובגלל שהוא אדם חזק... פרצוף

ואם הוא יגיד איזה משפט לא ... אתה פשוט מרצה אותו
ל באיזה במקום או ידבר בגנותם של גדולי ישראל או יזלז

ותוסיף איזה ... מצוה אתה תחייך אליו כזה חיוך מסכים
  ... משפט ליווי

מביאה זה ' הדוגמא הקלאסית שהגמ... כן 
!!! אגריפס היה מלך צדיק: רק שתבין... מאגריפס המלך

וחכמי ישראל חיפו ... היה מגיע לו תמיכה!!! באמת צדיק
ובכל זאת ... רעליו ממקום של הערכה שהגיע לו ביוש

..." לא תוכל לתת עליך איש נכרי"ברגע שהוא קרא בתורה 
וזלגו עיניו דמעות כי הוא הבין שעל פי תורה הוא לא ראוי 

ברגע שחכמים טפחו לו על השכם ואמרו לו ... להיות מלך
כי מה ?? ולמה ... אחינו אתה

ק בתורה בשביל אי אפשר למחוק פסו!!! זו האמת... נעשה
  ... לרצות בן אדם

הרי אנחנו חיים אחד עם 
אני סבור שמי ... ויש בינינו כל מיני חילוקי דעות... השני

והרי  שחזיק אייפון לא מסונן בכלל 
שיש ... ש... יש לנו הרבה התחככויות עם כל מיני אנשים ש

יש את אלו : וכאן מתחיל ההבדל הקיצוני... הלהם את ז
הם לא מוכנים לדבר עם מי שיש לו !! שהולכים עד הסוף

ואני אומר ... 'וכו' לא רוצים לצרף אותו למנין וכו... אייפון
!! זה לא גישה נכונה!!!! זה לא נכון: לך עם יד על הלב

בתורה שלנו יש כללים ברורים איך מתמודדים עם אנשים 
זה לא .. ויש מקום למשא ומתן איתם... כשרים לא לגמרי

יש ... אה... כאן מגיע הצד השני??? רק מה!!! בום בום בום
לי עסקים עם בן אדם שיש לו אינטרנט ואני כן מתנהל 

ואז מגיעים כל ... אז אנחנו חברים? מולו באנושות ואדיבות
מיני רגעים של חיכוך שהוא עושה משהו שלפי העקרונות 

ואז בשלב מסוים אני ... וזה לא נעים... לעשותשלי אסור 
לך זה ... זה בסדר... אחינו אתה: טופח לו על השכם ואומר לו

... מותר
 
להגיד לך שמותר לבזות אותו באמצע הבית מדרש ולא לצרף 

?? אתה בסדר בזה... אבל להגיד לו ??? אותו למנין
מאוד קשה מצד אחד לחיות עם בן !!! וזה מאוד קשה

אבל ... והכל טוב... להיות נחמד... אדם בייחסי שכנות טובים
בסיטואציה שהנושא ... כשמגיע נקודת חיכוך לא נעימה

לך ... אין לך רשות לחייך במבוכה ולהגיד לו... לפתע צף
אבל יש כאלו !!! ממש לא?? זה קל...  משלנו אתה... מותר

אם זה ... זו התמודדות יומיומית שלהם... שזה לחם חוקם
במשפחות המורחבות שנפגשים ושומרים קשרי משפחה 

... ולכל אחד יש את המצב הרוחני המסוים שלו... טובים
!!! אבל גם לא לתמוך... ולמחות הרבה פעמים לא צריך

מי שמתחכך עם  
ההתמודדות הזו הרבה מומלץ לו בחום ללמוד בעיון את 
ביאור כת חנפים של רבינו יונה ולהסיק מסקנות להבא איך 

  ...  זה מהעבירות החמורות ביותר!! זה לא צחוק... מתנהלים
יש מקומות שבהם .. .כמובן שיש כל מיני פרטים בעניין זה

ויש מקומות שזה בכלל לא בגדר חנופה ... ףמותר להחני
  ... ל"אבל אכמ



”  

 

   !!  ממלאים את הפהה!!  לא סותמים את הפהה
פקה ... כל היום אני מדבר... שאני לא מסוגל לשתוק... אחת החולשות הגדולות שלי בחיים

אוטומטית יש לו גם פליטות פה לא ... בן אדם שכל היום מדבר... ומה אתה חושב... פקה פקה
... ולמה הייתי צריך להגיד את זה... למה אמרתי את זה... ואז אני אוכל את הלב... וםתמיד במק

  . ושל עוד כמה אנשים... ו... זה האופי שלי... אבל מה אפשר לעשות
אני נזכר ... כי תמיד שמגיע חודש אלול ???תנחש למה נזכרתי בזה דווקא עכשיו!! עכשיוו

תענית דיבור כל הארבעים יום שמראש חודש  בדמויות הוד של בעלי המוסר שהיו עושים
גם אני רוצה ... ותמיד כשמגיע חודש אלול אני נתקף בקנאת סופרים!!! אלול ועד יום הכיפורים
... ואני לא היחיד שחולם על זה!!!! גם אני רוצה לשתוק אחת ולתמיד!!! לעשות תענית דיבור

לו שאיפה לעשות את התענית כשמתחיל חודש אלול יש ... כל בחור ישיבה בעל שאיפות
ובפרט אנשים כמוני שזו החולשה שלנו אז השאיפה שלנו לעשות תענית דיבור ... דיבור הזו

זה ... אבל כמה שניסיתי להתחיל!!! באלול זה ממש חלום ששנים אני כבר רוצה להגשים אותו
בר מהר והתחלתי לד... ואז בבת אחת הקאתי את הכל... לא החזיק מעמד יותר מכמה שעות

אולי ... כך תמיד שאפתי וחלמתי והתאכזבתי וקיויתי שאולי בשנה הבאה: בקיצור... מהר מהר
  ... עד אז אני כבר אהיה מסוגל

ושם הוא מדבר אש וגפרית על חומר העוון  ...'ששנה אחת למדתי שערי תשובה חלק ג!!!!! עד
באמצע האש !! באמצע!!! !ושם...  הוא מדבר שם בחריפות על פגם הדיבור... של לשון הרע

המשפט הזה שינה לי !!!! שהייתי בההההלם... הוא פתאום אומר שם איזה משפט... והגפרית
  ...תקשיב טוב טוב... אני מקריא את לשונו...  את כל הגישה בנושא הזה

אתה מבין מה  "

על אותם !! רבינו יונה פשוט מדבר עלי ועל חברים שלי??? רבינו יונה אומר במשפטים האלו
על אותו אחד שלא מסוגל לסגור  !!!לדבר תמידשחפץ "על האיש !! אלה שלא יכולים לשתוק

שלא ידבר בדברי  !!!!!שיאכל פריההעצה הנכונה אליו  ??מה אומר רבינו יונה... נו!!! את הפה
רבינו יונה אומר פה יסוד מאוד מאוד חשוב שצריך ... 'וכו' ומוסר וכו אך בדברי תורהבטלה 

  : לדעת אותו
מ מ  ?? רק מה... לו את הפה לא  ס ו ת מ י ם ... הרבה מי שיש לו טבע לדבר!! אין לסתום פיות

   ...ל א י ם  לו את הפה בדברים חיוביים
אתה לא : הוא הודיע לי חד משמעית... רבינו יונה סתם את הגולל!! זהו??? אתה קולט  

  ??אז מה כן!!! אף פעם לא!!! תעשה תענית דיבור
??? שמעת... זה הכל... רק תדבר דברים טובים... אתה תדבר ותדבר... אתה תהיה נדברו

אתה שכל היום אוכל את הלב שאתה לא מושלם ואתה כל היום מדבר ומתי אזכה ... כן... אתה
  ... כמו אותם קדושים ששתקו

תכונה  ה נטע בך"הקב!! ה לא רוצה שתהיה כזה"כי הקב!!! אתה אף פעם לא תהיה כזה!!! לא
אתה תדבר כל ... והוא עשה את זה בשביל שאתה תאכל פריה"!!! רוצה לדבר תמיד"שאתה 

  .היום דברים טובים
וסתם מנסה להילחם ... אתה סתם מתעלל בעצמך!!! אל תנסה להתחיל לעשות תענית דיבור

  !!! ה נטע בך"בתכונה קדושה שהקב
... במאה שמונים מעלות שיניתי את כל הגישה שלי!! מאז שקלטתי את המהלך הזה

!!!! בדיוק ההיפך... במקום לנסות כל שנה מחדש לעשות תעניות דיבור כושלות
הייתי אז ... 'התחלתי לעשות כל מיני עסקנויות רוחניות שיגרמו לי לדבר בעבודת ה

התחלתי לכתוב כל יום שאלה יומית בלימוד ותליתי את זה מול הנטילת ... בחור צעיר
תי לב שככל שהשאלה יותר מעצבנת ככה הציבור יותר קוראים ואז שמ... ידיים

... לעצבן זה הבעיה האחרונה שלי... אין בעיה??? ככה.. אה... וניגשים להתווכח איתי
וכולם ניגשים אלי ומתווכחים ... התחלתי לכתוב כל מיני קושיות כאלו מעצבנות כאלו

ופתאום אני מגלה ... ת עצמיואני עומד כולי אדום ומנסה להסביר א... איתי בלימוד
הכל גמילות ... ח של אוכל"ואז פתחתי גמ !!!ובלימוד... ו... שאני כל היום מדבר ו

ופתאום מצאתי את !! הכל קודש לחזק עמלי תורה!!! החלטתי שאין רווחים... חסדים
ואילו בקומה של ... בקומה של הבית מדרש... או סביב הלימוד... עצמי כל היום מדבר

ובדיוק יש כמה שאמרו לי שהם ... ח של ביסקויטים"יה יש שם איזה גמהפנימ
מצאתי את עצמי מדבר כל היום או ... מעדיפים שאני אקנה ופלים במקום ביסקויטים

... באותה תקופה היה בדיוק בחירות... ומה אתה חושב!!!! בתורה או בגמילות חסדים
... ן שאני תמיד צריך להגיד הפוך מכולםכמוב(... ויש לי הרבה הרבה מה לומר בקשר לבחירות

אני לא !!! אבל אין לי זמן ...)אחרת למה זה אנוכי... אחרת... ולהצדיק את מי שכולם לא מצדיקים
אני באמצע להתווכח על ההלכה המוזרה שכתבתי שלשום שהצלחתי !!! מגיע לזה

... יםצ של השכונה שניגש לברר מה המקורות של הדבר"להעלות את חמתו של המו
ח צרכי רבים "ואני באמצע לאסוף שלוש וחצי שקל בשביל קיסמי אזניים לגמ

  ... שהספקתי לפתוח
מה זה ? מה זה השטויות האלו: היה לי חבר שניגש אלי ושאל אותי ???ומה אתה חושב

אתה ... ועוד דף' אתה לא יכול לשבת כמו בן אדם וללמוד דף גמ?? הבלגן הזה שאתה עושה
אדוני : עניתי לו ???וכי ככה יוצאים גדייילים??? היום פרובוקציות בלימוד חייב לעשות כל

אתה מסוגל לעשות ... לפי התכונות שלך ולפי האופי הממוזג והמסודר שלך... אתה... היקר
חפץ לדבר "אני בן אדם ש !!!לי אסור??? אבל אני... אלול ועד יום כיפור' תענית דיבור מא

אז אין לי ... והיות ואני לא יכול לסתום את הפה!!! ם את הפהאני לא יכול לסתו "!!תמיד

אני לא סתם עושה עקשען בתורה ובגמילות !!!! את הפה למלאותאני חייב !!!!! ברירה
הוא ... שאם אני לא ממלא אותו במשהו... יש לו פה פתוח!!! יש לי פה מפגע... חסדים

ל הזמן להאכיל אותו בדיבורים אני חייב כ... מתחיל להשמיע כל מיני רעשים מוזרים
זה !!! אתה תעשה תענית דיבור??? אתה... ועקשען של חסד' של תורה ועבודת ה

  !!אני לא!!! אתה מסוגל!! החלק החזק שלך
את התכונה למלאות יכול ... טיפוס מאופק!! כל אחד צריך למלאות את התכונות שלו

בל אחד כמוני שמדבר כל א... שלו בהספק והישג אדיר של תענית דיבור כל אלול
אני צריך למלאות את התכונה שלי בכמה שיותר דיבורים ריצויים של ... אדרבה... היום

  ... תורה ועבודה
  !!!!  ממלאים תכונות!!!! לא סותמים תכונות: זכור

---  

יש אנשים שיש להם ... לאו דווקא בדיבור או בשתיקה... הגישה הזו נכונה בכל תכונה
ומשום מה היות והחולשה של ... ויש כאלו שהם היפראקטיבים... טבע רגוע

אוטומטית כל השאיפות שלו .. שהוא לא יכול לשבת על המקום... ההיפראקטיבי ש
שאני רוצה לשבת שמונה שעות ... הוא תמיד חולם ומדמיין!!! מתמקדות בחסר הזה

תמיד חלמתי שאני אהיה הרב אליישיב שאני אוכל לשבת עשר ... כן... רצוף על המקום
אל !!! לא!! אתה לא תשב אף פעם על המקום!!! שעות על המקום וזה פשוט לא נכון

  ... השאלה איזה שאיפות... צריך שאיפות... כן!!! תשאף לזה
יש ... שלא תתבלבל: שים לב !!!!תכונותלאתה צריך להתאים את השאיפות 

אבל אני לא ... ליכולות... משפט מוכר שצריך להתאים את השאיפות לכוחות
לי -הסיבה ש!!! אני מדבר שצריך להתאים שאיפות לתכונות... מדבר על זה

זה לא רק בגלל שאני מאוד רחוק ... אסור לשאוף להיות כמו הרב אליישיב
... היה כן מקום לשאוף... אם זו הייתה הבעיה(!!! לא... יוזה לא המדרגה של... ממנו

ממילא זה לא !! זה לא התכונות שלי!!! אבל כאן...) שלאט לאט אני אגיע למדרגה הזו
אני צריך לחפש דמות אחרת שכן מתאימה לתכונות ... אדרבה!!! שייך אלי

ת כמו הרב מאוד התחברתי לשאיפה להיו... אני לגופו של עניין... ובאמת... אלו
כמובן בתור ... אצלי באופן אישי זה הרבה יותר התאים לתכונה שלי... עובדיה
זה !! אבל לפחות בכיוון... כי אני מאוד רחוק מהמדרגה שהוא אחז... שאיפה
שהתמונה של מרן הרב ... יכול להיות לך בחור ספרדי.. לעומת זאת! התכונה

טיפוס ... שהבחור הזה מטבעואבל מה נעשה ... עובדיה מתנוססת אצלו בסלון
דווקא הוא צריך לשאוף להיות ... יש לו סדר לימוד מאוד מסוים... עקבי ומסודר

  ??הבנת את הרעיון... כמו הרב אליישיב
  !!!! כל אחד צריך להתאים את האיפות לתכונות שלו

  !!!צריך למלאות תכונות!! אסור לסתום תכונות!!! לא משנים תכונות
כ "אני כ... לי זה היה רעידת אדמה... אורך זמן לעכל את זה... פשוטזה לא : ותדע לך

שארך לי ... כ ראיתי בזה פסגת השלימות"כ!!! התרגלתי לשאוף להיות השתקן הנצחי
להפסיק לשאוף להיות כמו הגדולי עולם האלו שכל מילה ... זמן להחליף דמויות בראש

... אבל אני אדבר טוב... אפסיק לדבראני דברן ואני לא ... אדרבה... שלהם הייתה בסלע
ואתה כל היום מקנא ומייחל ... ואם אתה בחור שתקן בטבעך... אדבר דברים טובים

יש מעלות ... לא בכל מחיר?? למה!!! לא... מתי תתחיל לדבר כמו הדברן הגדול ביותר
כמה ... אני אספר לך כמה כדאי לשתוק... תבא אצלי... גדולות לתכונה של השתיקה

  ... ש אוכלים מהדיבורק
תפסיק כל היום לייחל מתי אני אהיה המרובע ?? אתה טיפוס לא מסודר

!! הכינוי שלו בלימוד התורה זה אוצר בלוס... רבי עקיבא... הנה לך... הגדול
הוא היה אוסף פה מימרא ושם !!! לא בשיטה... הלימוד שלו לא היה מסודר
זה מתאים !! סוים של צורת לימודזה סוג מ... ע"מימרא ומהבלילה הזו יצא ר

... לעומת זאת יש לך את רבי אליעזר שהוא קופת הרוכלים... לאנשים מסוימים
... יש לך את הסיני ויש את העוקר הרים... כל דבר עומד במקומו... הכל מסודר

ואין שום עניין לאחד שיש לו !!!! אין שום עניין לסיני להיות עוקר הרים בכח
 ...)לא הלך לי... ניסיתי(... ס הישיבתי'להתאמץ בכח לדבר בלומד... ראש של הלכה

זה שתי ... ויש אחד שיש לו גישה לדרשנות... יש אחד שיש לו גישה לנוער
יש לך אחד שיש לו משיכה לפנימיות !!! 'שליחויות שונות לגמרי בעבודת ה

יה ויש אחד שיש לו נט... בכל דבר הוא נשאב לרובד הפנימי יותר... התורה
אז כל אחד ושליחותו ... להיאחז בפשט והמוח שלו פשוט לא נתפס לנסתר

יש אחד שיש לו נטיה לעסקנות קודש וזה מכניס לו צבע בלחיים ויש !!! הוא
  ... אחד שהוא לא בסגנון הזה בכלל ובשבילו להתעסק בצרכי ציבור זה עונש

דרש וכל מה שנ!!!! ה מתאים לכל אחד את השליחות שלו"הקב: בקיצור
  !!!!מאיתנו זה לזהות מה התכונות שלי ולפי זה להתאים שאיפות

---  

סוף סוף כל אחד  ...זו תובנה שיכולה לעשות סדר גם לקראת הימים הנוראים
... מאיתנו עומד מול עצמו בימים אלו ומקבל על עצמו לעשות את הוראת חייו

ץ בכח להיות אני מפסיק להתאמ!! אני מפסיק לפזול לדשא של השני!!! אז זהו
בתוך התכונות !!! אני רוצה לעשות את ההכי טוב בתוך!!!! מה שלא אני

תורה לי מה !!! הדריכני באמתך ולמדני... 'אנא ה... ה נתן לי"היחודיות שהקב
למענך אלוקים ... במה אני יכול לקדש שם שמים... השליחות היחודית שלי

... ת האמונה בשליחותיתן לי את הכוחות ואת החיים ואת המרץ וא... חיים
...ושאעשה את תפקידי באופן המושלם והרצוי ביותר לעבודתך
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 " נתן ו ה חוכמת י "  
 " קנאות לא במקום " פרק ב'  

 . " אסור ליטול מהכלל את זכותו למצווה "   ] ג ח" [ 
אך    אברך עילוי תוסס מאד ששקוע מאד בלימוד,   , ץ ישנה חברותא בשם ר' פינחס ' יהונתן אייבשי ר הגאון  ל   : מורחב   תקציר 

,  לון בית הכנסת ח  עד שיקוץ ע"ז נורא נשקף מב  רך כי גילה אותו אב מוד לי  מאוזן בנפשו, באחד הימים תוך כדי קצת לא 
, הוא לא מסוגל  סהרורי נהפך  מאותו רגע הוא    , כל הלימוד שלו הולך לחיצונים   מאותו רגע לא נחה נפשו, הוא מדמה בנפשו כי 

אסון    למנוע מערך העניין כדי  יט  ' יהונתן מנסה להרגיע אותו ולהמע ז מהעולם, ר כל מוחו נתון בביעור הע"   , להתרכז בלימוד 
בו פנימה רוגש סער,  י רגע אך בל תץ את הע"ז, הוא מצליח במעט, כלפי חוץ הוא נ שה מעשה נואל לנ ע י כבד אם חלילה וחס  

לפועל את  איך להוציא  הטומאה בעולם. הוא מחשב    רבה את כוחות ומ שמכשיל את הרבים  כזו שיקוץ  יך אפשר להותיר  א 
תאים לביצוע  לעשות עבודת מחקר אימתי הזמן המ   ליט הח בות  לאחר הרבה מחש     הדבר.   את   תוכניתו בלי שאיש יתפוס 

 המשימה הכבידה.  
לאחר    , קרדום מלוטש בידו ש ינחס אל הרחוב כ פ   ' ר יצא   , כבידה   רדמה ת שעה שכל העיר שקועה ב  , וקר לפנות ב   4בשעה  

שומר  ל והקים רעש גדול שגרם    ל פ נ הראש    , את ראש הפסל   כרת   תפילה חרישית שנשא למיגור כוחות הטומאה מן העולם 
אזקו  , הוא תפס אותו בכוח  בסוף העבודה כאשר הפסל מרוסק לחתיכי חתיכות   ינחס ש למקום, הוא תפס את ר' פ ו ח ל העיר  

  , ירה הנוראה צו את משפטו למות בשריפה, תדהמה נוראה שררה בין כל מי ששמע את הגז שחר   נסיה כ כמרי ה   רו לידי ומס 
ת חברם תמורת  חרר א לש  הלכו לכומר הראשי וביקשו ממנו  ים אברכ נתן חברו המסור. שני בפרט זעזע הדבר את ר' יהו 

הוא היה מוכן להרשות לאברכים  ו וסירב לבקשה,  כבש את יצר היה חמדן גדול  שתמיד  למרות  אך הכומר    , סכום כסף גדול 
  ו עשה מ גשו את חברם שבור ורצוץ ומלא רגשות חרטה על בכלא פ  כסף גדול)  ם רת סכו ו תמ להיפרד מחברם (וגם זה 

  חת על צווארו של ונ חרב חדה מ פילו א  , את ידידם במאמר חז"ל  האברכים חיזקו . מהר שנעשה בלי מחשבה מספקת הנ 
 ריכים לצפות לנס של הרגע האחרון. , צ אש מן הרחמים אל יתיי   אדם 

  . לדל כום עתק לכיסו המדו ס יח עסקה טובה שיכולה להכניס  ר הוא ה   , יים ראה אותם אחד הסוהרים הראש א  מן הכל   בצאתם 
ות לשחרר את חברם  שיש לו את האפשר להם  אמר    גישה פ ב ת.  חר ו מא לילה    ת ביקש מהם להיפגש עמו בסתר בשע הוא  

להמציא לו עד למחרת בלילה,   הסכום הזה עליהם  את  , טהור ובלי כסף עשרת אלפי ר דרש סכום עתק  אך תמורת זאת 
 ורג למחרת.  לה חברם  יוצא  באם לא  

יט  עה החל י את היד   נתן שקיבל ו ה ם אחד, רבי י את המאמץ הכביר תוך יו היו האברכים לעשות    מוכנים סור  למרות העוני והמח 
מיהר  ו עמדה על הסכום הנ"ל את כל הנדוניה שקיבל מחמיו ש  הר לביתו והוציא הוא מי  , הוצאות ה חת על עצמו את כל לק 

זק בלי לתת תמורה.  ט ונמצא מוח וגם שלא יתחר   מיים יטול פע י שהוא מבטח את העניין שלא    לפגוש את הסוהר החמדן תוך 
פני  מ   יתו י להסביר לרע   כי אין לו מה   , תו לאחר כזה מעשה הוא לא יוכל להיות בבי   , דע שעשה מעשה לא פשוט רב יהונתן י 

 ישלים עליהם. מה מיהר לתת את כל הונו ולא המתין לראות מה יאספו האחרים ו 
,  ובלים ר   שמונת אלפי כ יום התברר שהגיעו לסכום של    המדרש עם כל הכסף שהצליחו לאסוף באותו האברכים לבית    כשבאו 

תעתם מודיעם  הם ביתרת הכסף, להפ אם יוכל לעזור ל שאלו את רב יהונתן  ו מהסכום  הם היו לחצים כי חסר עדיין חלק גדול  
ותפים  יות ש את הזכות לה   היו נדהמים הם ביקשו ממנו שיתן להם הפדיון. האברכים כום עבור  נתן את כל הס כי  ר' יהונתן  

רן  שכל הכסף שנאסף ישמש לק   הוחלט , לבסוף  מא ל ע המצוה שבידו בעד כל חללי ד מיאן למכור את  הונתן  במצוה, אך ר' י 
       . חרת ו א הוא המציא לידי האברכים את חברם בשעת לילה מ   , הסוהר עמד בהטחתו חרים,  יינים כאלו וא צדקה עבור ענ 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^ 

לחברותא  הבטיח ר' יהונתן  פרדו פני שנ רגע, ל נ העיר לא  רה מהירה את ב בסי ס עוז ר' פינח  עד שלא ראה רב יהונתן איך 
  בדרך [   מכתב הוא ביקש את ר' פינחס שיעביר לו    , לכל מחסורם   כל תרו מאחור בעירום ובחוסר  ו שנ חה  פ ש שידאג לבני המ 

   . סדר בהמשך את מעבר בני הבית למקום כדי שיוכל ל   , היכן הוא נמצא   ] לא דרך 
את חפציו  עוד באותו יום ארז    . לב השני של תוכניתו ש הונתן ל בר ר' י ע   , ר ביות יין על הצד הטוב  ידר את כל הענ לאחר שס 

בו התגוררו מעט  כפר נידח  ל   יע הג יו  וד ד בנ ,  . ו במעט מזון ושתיה כדי שלא יסבול מחרפת רעב עצמ הוא צייד    , במזוודה קטנה 
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ולמד  מעט ריק מספרים יה כ שה  בית המדרש שם ישב ב  , וכה לוי מהעיר הסמ ידעו על העי בעלי השגה דלה שלא יהודים 
   . חש בביטול תורה כך לא    , לפניו כה  התורה הייתה פרוסה וערו   , פרים כמעט לס   זקק נ הוא לא    , ומה בהתמדה עצ 

קשה מאד, איש לא ידע להסביר למה    ה בצור   ו בית נחת על בני    , תיר כל הודעה בלי להו ל רב יונתן מביתו  י ש עלמו המסתור י ה 
לא  מהם אך איש  , שבויים יונתן מסר סכום כסף אסטרונומי לפדיון  ברכים שידעו שרב ר א ספ אמנם היו מ  את ביתו, עזב 

שדעתו עמדה גבוה מעל  גדול  גאון  של  , קשה היה לרדת לחקר דעתו  נעלם   כך על דעת עצמו ובשל  חשב לרגע שהדבר נעשה  
כל   לבני המשפחה על  לא טרח לספר מהם ש אי  , יון הגבוה עלמות עם מסירת הפד י לפיכך איש לא קישר את הה  , לם כו 

מעולם לא נהג רב    , המסתורית   מאד מההיעלמות אשתו והוריה היו מבוהלים    . המעשה שאירע עם ר' פינחס ושבגינו שוחרר 
שלא    , ושים שקטים ביותר על כן עשו חיפ   , הבריות הם בושו לעשות מזה עניין גדול שמא ירכלו    כה רבה, וריות  סת במ   תן נ יהו 

 . ושים פ יות קשה היה להתקדם בחי בסוד כיון שהכל נעשה  ת לב הבריות, אך  עוררו את תשומ י 
ל  האם חלילה וחס פגעה בבעלה האהוב שבש   , פשפשה בכל מעשיה היא  הפחדים אותם עברה הרבנית הצעירה היו גדולים,  

נאצלות  דות מיוחדות ו , שניהם היו בעלי מי ה ביניהם לא היה שמץ מריב ידעה היטב כי  היא    , מיד נרגעה , אך  ב את הבית ז זה ע 
  ' כיאות, תמיד היה ר  ה צרכי הבית שלא נעש פרט מ לא הייתה טרוניה על מילה בהקפדה ו  ם לא נאמרה איזו מעול  , יותר ב 

  ל ה עזב את הבית, אב שלא מחמת ז ספק  ה  ל   לא היה אהבה גדולה, כך ש ה ב כל שיחו ושיגו עמה הי   , מחייך   ו מגיע לבית   יהונתן 
 וזה רבץ על לבה   יה רחוק מכל התנהגותו זה כל כך ה ?  הותיר שמץ הודעה ל   בלי   , למספר ימים את הבית  ולמה עזב  על מה  
ך לא  א   , לעזוב את הבית   י ר ו אולץ על ידי איזה כוח מסת בטוחה הייתה ש   היה משהו עגום למדי, לא    אם   חששה מיכן    לאחר 

ול לרצות לעשות לו  מי יכ  , כל קשר עם איש  וד תורה אין לו ץ מלימ ו מי יכול להתאנות לאברך הצעיר שח  , הצליחה להבין 
איזה גוי  אולי ש  ה הי  שלה  פחד , ה חמורה  ת לאיש בצורה כה תאנו לה ולים נשים רעים שיכ היא לא מכירה בעיר א  ! רעה? 

עם    סק ר' יהונתן כי מאימתי התע ו   , תשובה זו לא התקבלה על דעתה   אולם גם ,  חטף את בעלה בגין איזו סיבה   וין ז ליסטים מ 
איזו שהיא   וץ לעיר בשל סע מח נ , שאולי הפחד הוא נורא, היא חששה לגרוע ביותר  , להיערך כשאין למה ו  ? גויי הסביבה 

   . מלהזכיר הס    , הם ה' ישמור עשו לו דבר לא טוב .. ביער ו פגעו בו  שמצויים שם  אנשים רעים  ו   סיבה 
ב בעגינות ימים  שלא תש   , עורר את רחמי הגדולים שיתפללו עליה שאולי צריכים ל   ה חשב   , לאחר שעברו יומיים בלא ידיעה 

 רבים. 
לפתע שומעת היא דפיקה    , ומיים תמימים י כ שינה מעיניה    אחר שנדדה ל   , שעות   ום מספר ננת לנ תכו כשהיא מ באותו לילה  

היא  תדהמתה הרבה רואה ל , היא מיהרה אל הדלת ו לה האהוב אולי זה בע  , על דלת ביתה, לבה יצאה מקרבה  ית ש חרי 
אם עתה לא רוצים   רונה, מי יודע נבהלה מאד וזעקה חנוקה יצאה מג א טוי רעלה כבידה,  הי ע  גבר הבית עומד  בפתח 
 . להרגה 

ס לעשות  נשמע קול צרוד שבקע מבעד לרעלה הכבידה, לא באתי חלילה וח מאד,  מראי מפחיד  שאני לבוש כך ו   חה סלי " 
  , ביותר עשה מעשה חמור  ש רך אחד מקהילתכם  אב פס  נת לך משהו חשוב ביותר. לפני מספר ימים    ומר באתי ל   דבר רע, 

  , לכמרים שמיהר למסור אותו  י שומר העיר נתפס על יד באמצע מעשהו , נו לדת ת אחד הפסלים החשובים הוא ניתץ א 
בויים ומוכנים  יון ש למוות בשריפה, היות וידעתי שאנשיכם אמונים על מצוות פד ודברים קצר נידון האברך  לאחר דין 

מבית האסורים    את האברך הנ"ל ר להם ולביתי בפרנסה הקשה. הצלחתי להוציא  החלטתי לעזו   , לתת עבור זה ממון רב 
אבל נצנוץ   , סיכון רב מעשה שעשיתי ב  טלתי נ העיר. ידעתי ש  גו להבריחו מן שדא  אברכים שני י סרתי אותו ליד ומ 

התחקות  החלו ל   הם   , היו מוכנים לעבור על כך בשתיקה י הכמרים לא    המטבעות נטל את שיקול דעתי, לא ידעתי כי הפעם 
  הדק הערב שמעתי כי מת  . על ד מי הייתה במ י  , כדי להוציא הודאה  , לענות אותם לו אחרי צעדי כל הסוהרים והחלו אפי 

כדי למצוא ממצאים חשודים   , לעומק ים שעות יבואו אל ביתי לערוך חיפוש  מספר יודע שבעוד  י חבל החנק, אני יב סב 
  , בכלא  ך שנות שירותי כסוהר בות שעשיתי לאנשים במש צבור הון רב שקיבלתי מהרבה טו  בידי  , שמתי יוכיחו את א ש 

אבל אין ביכולתי לברוח    רע ומר. יהיה  לי  ר ו ג פסו אותי ואז  ני שית פ לברוח ל   י החלטת , לפיכך  עתה חושש אני שמא יגלוהו 
   . הפקיד אותו ביד אדם הגון שלא יקח את הכסף לעצמו כי אני עובר דרך מסוכנת מאד, לפיכך החלטתי ל עם כל הרכוש  

ך והביא לי בעצמו סכום  הוא הל נו,  י נוכחתי לדעת שהוא אדם מיוחד במ ר ימים יצא לי להכיר את בעלך היקר ו ני מספ לפ 
לו את כספו בחזרה, כי איני רוצה   ר להחזי  , ל את חברו מהגרדום, לפיכך החלטתי קודם כל רונומי כדי להצי כסף אסט 

צלי  אלפי רובלים שהצטברו א וכמה  סכום של כמה    , פיקדון ל   מעבר לזה אני מעביר ,  קדוש כמוהו   מכסף של אדם   נות ה י ל 
הם שהיו  יקירי  טובות עבור  י ממנ ראשיים וקיבלתי מאנשים שביקשו אחד הסוהרים ה ם שכיהנתי כ ת השני ו במשך עשר 

 מזה פרוטה אחת.   לא יקח שוהים בכלא, בטוח אני שבעלך שהוא צדיק מאד וזהיר בממון אחרים  
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אותו קיבל מבעלה הצדיק,  כסף  יו, באחד מהם היה סכום של עשרת אלפי רובל  שני שקים שהיו ביד הראה לה על  י  הגו 
שקים  סוגרת את ה  הבית בעלת אחר שראה כי . ל רי זהב שונים נ י כסף וד  אלפי רובלי כמה ונחים עוד שק השני היו מ וב 

בור בשלום את  לה מאד וביקש שתתפלל עליו שיע הודה לא לפני ש  , הגוי לדרכו  פנה  , ם במקום המשתמר ושמה אות 
     . במעבה החשכה   שעליו לחצות כן  הגשר המסו 

המעשה  תכעס מאד על ש  בטוח היה , הוא ללא הסבר  העיר  ברח מן  בעלה ש  ה ב י את הס למפרע הרעיה בינה עתה ה 
י, הוא יחכה  הוא פוחד מהתגובה שלי ושל הור כנראה  "   . לדאוג למחר בלי  את כל כספו עד לפרוטה האחרונה  לתת    , שעשה 

היא לא תפסיק להתפלל  הייתה כי שוב ישוב בעוד מספר ימים, אמנם  עתה בטוחה  , ח בקרבה ו לבה רו  " עד יעבור זעם 
 לא אירע עמו כל דבר רע. ה, עתה ידעה כי  אבל הפחד הגדול מפני הנעלם עזב חמיו וחסדיו,  להקב"ה לר 

  , בשדה קוצים   שהתפשטה בעיר כאש   סנסציונית ה   עה הגויים לא פסקו מלהשיח בידי   , פוצה שמועה בעיר חרת הבוקר נ למ 
אחריו כדי  החיילים דלקו  , לט אל מחוץ לעיר של בית הסוהר המרכזי שבעיר שנראה נמ רים י כ הב והרים על  אחד הס 

קפץ  ו הגשר  הוא דילג מעל גבי    , עשה מעשה נמהר   , מלט מידם א יוכל להי אה של משר   , צדדים הם הקיפוהו מכל ה   , פסו לתו 
  נית ק ת אייבשיץ, הרעייה הצד משפח   בית ל ן רב עד שטבע למוות. הידיעה הגיעה עד  עבר זמ לא    , מימי הנהר השוצפים אל  

 רשותם. עברו ל דו בידם  כל הכספים שהופק הבינה כי מעתה  
פי  לא די לי שלקחתי את כל כס "   . ו ראוי, הוא ייסר את עצמו עשה אינ המעשה ש   י כ   , ליט רב יהונתן רבעה ימים הח לאחר א 

מוסיף לה צער וכאב על  כשאני  , ל רעייתי הצדקת, אני מוסיף על כך עוד חטא כבד ש שותה את ר  הנדוניה בלי לבקש 
 אומית. בעקבות הבריחה הפת   ה מ ר שנג   נפש ה   גמת ע   להסביר ולפייס על כל תיכף ומיד  לשוב  לי  ע   , תאומי פ ה למי  ע י ה 

ות  עלמ י ד לא הזכיר לו את הצער העצום שנגרם עקב הה , אף אח אות שמחה עצומה י ר התקבל בק בית ל כנס כשנ 
  על שלא התייעץ הביע חרטה עמוקה ש תוך כדי  , עד שעשה ר את הצ יב להסבי ו ח מ עצמו הונתן חש , אך ר' י סתורית מ ה 

שמים  הגדולה שקיימת נחשבת ב   כל ספק כי המצוה אין  " ואמרה לו:    ויס פ ליו במבט מ עמה קודם לכן, הרבנית הביטה ע 
  , הושב אליך בחזרה בויים  דיון ש לפ חברך  ילמת עבור  סף שש כי לא רק שהכ   ה פירות בזמן קצר כל כך, ב י מאד, עד כדי שהנ 
 . " וספים כסף נ   נתנו לך עוד אלפי רובלי כי    , ת  על כך שכר גדול משמים אלא שעוד קיבל 

ית לא נתנה לחידה הזו להימשך זמן רב, היא הובילה אותו  ייתו הצדקנ בל רע א ומם לכוונתה, הביט בה משת נתן ו ה רב י 
צרות הרבים שהיה בשק  יה בשימוש הבית, היא פתחה את הארון והראתה לו את האו עט ולא ה מ כ ש לחדר בירכתי הבית  

   . ו המשתאות נתגלו לעיני   ות בני חן רב א ו   ות לפני שברח מהעיר. מאות מטבעות נוצצ הגדול שנתן לה הסוהר  
 חשכו עיניו ובכיה מרה פרצה מפיו.   , זאת שראה רב יהונתן  כ 

כדי שיוכל לשבת על   אותם  ישמש ישמח מאד באוצר הגדול ש וחה הייתה כי ת, בט גובה הפתאומי מהת אשתו נבהלה 
 מצטער מאד על כך? ודה במנוחת נפש גמורה, והנה הוא  תורה והעב ה 
 אלה בעניין. ש "  ? ר ודם מתנת בש   ו ואין ז   נו זאת משמים בל הלא קי   , ה מצטער מפני מה את " 
שמים הראו  מ ון שבויים כי  י ד , לחינם נתתי את כל כספי לפ תי כי אין חפצים במצו   , שמים רואה אות מ אני    , סבור כן   ני נ אי " 

א  הל במה חטאתי,    ל איני יודע ב א   , לא עשיתי טוב ש הוי אומר    , שאין מצוותי רצויה   בחזרה   הכסף לי את כל  זה ששלחו  לי ב 
 . " איום ונורא   ממות   י להציל את ידיד   , באמת חשבתי לשם שמיים 

הוי אומר שלא החשיבו את    , ינה ב הייתי מ   ת פ ס כל תו אם היית מקבל את כספך בלי    : שאלה ומק דעתו ו רעייתו לא ירדה לע 
  , , אבל אם קיבלת שכר על כך צער איום ונורא בשל זה שלא שאלת אותי ובשל כך נאלצת לברוח והיה לי    אולי   , זה כמצוה 

   יבלת על כך שכר? למה ק   , כן שאם לא    , וה גדולה מצ   הי ש לנו הוכחה שזו י 
 שואל אותה ר' יהונתן בחיוך מריר.   ? " ליכא   מא צוה בהאי על שכר מ " ומה אם  " 
 . " עונה היא בחיוך מלא דרך ארץ ימת להם לעוה"ב והקרן קי   פירותיהם בעולם הזה " אולי זה בגדר  " 
  גוי אותו    ר שהרי את כל כספו אג   , בעושר שנרכש בדרכי מרמה פץ  שבשמים מרוצים מהמעשה ואיני ח   , בור כמוך איני ס " 
  דרש טבין ותקילין כביכול הוא רוצה לעשות להם טובות, אבל על כל דבר    , לים שק את כל האומל דרכי מרמה כשהוא עו ב 
 . " יכול היה להשית כל אשר  כ 

לילה וחס איזו שהיא  ם עשה ח לו משמים, הא מה רמזו  , צער, רוצה היה לדעת  כל אותו יום היה רב יונתן סוער ומלא 
וך מספר צומות ולעשות לאחר מיכן  ר א החליט לע ו בכפל כפליים. ה ועל מה השיבו לו את ממונו  , עשה הזה מ עבירה ב 

 ל כך. ו משמים תשובה ע אולי יענו ל   " שאלת חלום " 



 פורי המגידמס
 

4

אירות ביותר מתגלה  מ   והנה איש זקן בעל פנים   חלם רבי יהונתן   , ה לאחר מספר ימים שהיה שקוע בצומות וסיגופי תשוב 
כדי  ית עבירה בנתינתך את כל כספך  עש חס לחשוב כי  חלילה ו קשה וכה אמר לו " שאלתו ה יו ל הירה בפ ותשובה ב אליו  

לך  נת  ייתה נות ה   , תה , אם היית שואל או ד יש להימלך בבני הבית תמי  א)   : בזה שני פגמים   ך היו , א שחת רדת  ציל חבר מ לה 
היה להם זכות   , ל המצוה חבריך נמנו ע  ב)  . תרת שעברה מיו  גמת נפש ו ע ה ך היה נמנע ממנ כ  , את הסכמתה בלב שלם 

  ה כבירה זו, אך אתה חפצת ליטול את כל המצוה הזו לעצמך ולא להותיר ממנה לאחרים כלום, נויים במצו ות מ גמורה להי 
  , אבל כיון שלא נהגת כן   , בפרט שכבר נמנו קודם לכן   , האחרים ה את  תמיד יש עניין לשתף במצו הדרך ואין זו העיר,  אין זו  

 וגע בחברו. נפש הגדולה להצלה, ואין אחד נ ה ת  מסירו היה בשל    נוסף ה כסף  ה ו   , זרה בח פך  את כס   השיבו לך 
שראל יש חלק  לכל כלל י  , מוסר עצום למד מכך אבל  , ה דעתו נוחה שחלילה וחס לא נכשל ית הי משנתו ר שקם לאח 

 מצוות. ה לות על  ם אין ליטול בע פני בשום    , יד יש לשתף את הכלל במצוות ותמ 

 ! סוף 
קצת יותר  י שתרעת על פנ שמ  , ביותר קשה מדהים ביותר על תקופה סיפור  " פיכה מתוך הה "  יהיה הסיפור הבא  , שי"ת בעזרת ה 

  הפחדים בטרם המלחמה והבריחה  , ניה מלחמת העולם הש  רום ט  , אמשינוב בפולין עיר ב נרקמת תחילתה  , ש עשרה שנים חמ מ 
   . שנת תשי"ג ל עד    שוב היהודי רקמות הי חילת הת בשנים הקשות של ת העלילה    קר עי מתרחשת    שם   , לפני המלחמה   לארץ ישראל 

טורים של המפלגה  מגדולי הסנ אחד את  תוכו רב ב ע מ לארה"ב ו  עד  הארץ  את גבולות  צה ו ח ש  , לף ביותר מדהים ומא ור סיפ ה 
שהרי    , מתרחש   עתה ש   פי כ   , חרדית דות ה שמצר את צעדי היה הציוני  כנגד הממסד  חזיתית  צא  ו שי יהודי בעל לב חם    , הדמוקרטית 

   . " ארעא חד הוא סדנא ד " 
לטלות לא פשוטות  ט שעוברים    , יראת שמים ורה ו ביותר בת יים מופלגים  עילו   ] גיבורי הסיפור" " [   צעירים ה ם  י בחור ה שני  את    יש וך  בתו 

   . עד לרגע בו מפציע אור הישועה   , ת ט תמוטטות מוחל את משפחתם לפני ה   ת ו שמעמיד 
רב שמחה יהודה  וכשר  המ רדי  נכתב על ידי הסופר הח ש י החלון)  ר ו (מאח "  נסטער ע פ   אונטערן " בשם  שאי  י איד סיפור    על   בנוי הסיפור  

ם  מאד ע   סחרר מרתק ומ יהיה  בס"ד    . " מסיפורי המגיד " של    ברוח היצירה   עריכה שונה לחלוטין ד  " בס יעבור    וא ה אולם    , מארה"ב גרוס  
  ) ם י אנש עות ולשמות ה ועריכה שונה למאור   וגיים מתבקשים חוץ משינויים ל (   הסיפור ישמר במתכונתו   , חזק ביותר בתי  מארג מחש 

שמתאימים  מידי הגויים ארץ ישראל גאולת פלפולים בדיני ו קנאות דברי כ ר ( שאינם רלבנטיים לסיפו  חלקים  כמובן  ממנו  יושמטו 
   . ) ילה סוחפת על לא ל ו ופילוסופיה  הגות    י לספר 

כנית  ו פת השר רבי דון יצחק אברבנאל זצוק"ל. בת מתקו   ך מהיכן" דו שי " יסטורי  יתפרסם הסיפור הה   , "ד נ בל בעזרת הי"ת    לאחר מיכן 
ו בבית  אלי הספר המדהים שקראתי אות  אלא שלאחר שהגיע  " הונתן חכמת י " לאחר להתפרסם ור הסיפ היה אמור  ית ר המקו 

מרתקת  בשל העלילה ה  , הפעם שאחרוג החלטתי  ורי המגיד" מסיפ " סיפורת של צאתיו מתאים לרוח ה ומ  הזמנים בנשימה עצורה 
 .  שהיא כמעט עכשוויסטית 

לעורר    , וב סיפורים שמטרתם היא לכת ו ד  להמשיך את התפקי   , תגובות מחממות לב   , ל פה מייל ובע וראים שמעניקים לי ב לק ישר כוח  
   דישקייט. אי ובים ב מסרים חש 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
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 . לשונו הרעה פשטה בכל להתגורר איש זקן בעל  בעיר אחת ברוסיה                 
הכפר, כאש בשדה קוצים פשטו המריבות מבית לבית, ובעיקר בסביבות ביתו של הזקן.                                          

שונו הרעה של הזקן השכן ממול ביתו של הזקן הרגיש שהוא לא מסוגל יותר. ל חייהם של שכניו הפכו לבלתי נסבלים.
של הזקן, אולם האיש ה פגעה בו קשות, והוא הרגיש שהאווירה בה הוא חי מורעלת ומזיקה. הוא ניסה 

  היה אטום. הייתה לו לשון ארוכה, אבל לא אוזניים. והוא המשיך בתחביב היחיד שהיה לו, לסכסך ולעורר מריבות.
 

העיר וסיפר לו על הזקן שמרעיל את האווירה. אבל ראש העיר, לא סבל כל כך בצר לו פנה השכן הסובל לביתו של ראש 
, מלשונו הרעה של הזקן, והוא דחה את האיש ולא התייחס אליו: 'למה לך לבחוש בענייניהם של אחרים, 

ראש השכן שיצא מאוכזב מביתו של  כאן כל אחד חי לו לעצמו, ואל לו להתערב בחיי זולתו'. 
העיר חיפש את הדרך ללמד אותו לקח, ולהמחיש לו מה משמעות החיים לצידו של זקן שכזה. הוא חזר לביתו, לקח פרה 

 תוך יום יומיים החל בשר הפרה להעלות צחנה.  גדולה, שחט אותה ותלה אותה על מוט גבוה בחצר ביתו.
 

, הם הגיעו כמעט עד ביתו של לו הסרחון התפשט אט אט, תחילה באזור הסמוך לבית, ואחר כך עלו 
והאיש ענה לו באותה מטבע לשון שבה  'מה אתה עושה?!' נזף בו ראש העיר שהוזעק על ידי שכנים סובלים.  ראש העיר.

השתמש : 'למה לך לבחוש בענייניהם של אחרים, תתעסק עם עצמך. כאן בכפר כל אחד חי לו לעצמו, ואל לו להתערב 
'והוא, הזקן שממול בעל הלשון הרעה,' השיב לו  - 'אבל אתה מרעיל את האוויר בעיר!' מחה ראש העיר. בחיי זולתו'.

 האיש, 'האם הוא לא מרעיל את כל העיר?! אתה פשוט עוד לא מרגיש את זה!'
 

 שבו נאמרו, הן מגיעות הרבה יותר רחוק ם גם מילים יכולות להזיק ולהרעיל, והשפעתם 
 )העורך(דם צריך לישמור על עצמו וכן על הסובבים אותו מלדבר לשון הרעכמה א

 

ת באוטובוס כאחד היה נראה נוסע בפשטו לא אחתת
 שליט"א  שמריה בן שלוםהאדם מקורבו הג"ר 

 

 עלה לאוטובוס וראה את  המקובל  מספר לנו כי פעם
זצ"ל יושב בספסל הראשון ופניו  שלמה שרעבי רבי

לרב שוב ושוב אך  הלמולו הלה ניסה 
הרב לא משיבו משהגביה הלה את קולו והצמיד את פניו 

 רש בשלומו בשמחה רבה למול הרב נעור הרב ופ
 

 הרב הסביר אז כי בלכתו ברחוב 
ומנסה לחדש בו  נו הינו 

 וממילא אין שם לב למתרחש.

  בכדי להבין את השיעור היטב  
 בי, הרה"ח רבנימין זאב חשין של רבי נוובב  יש להקשיבב  אין לשאול שאלותת

שליט"א ציטט לאחר פטירתו את  זלמן שלמה
שונמית: המובא בנביא על אלישע שהחיה את בן ה

 'וישם פיו על פיו ועיניו על עיניו וכפיו על כפו ויגהר 
 

 -עליו ויחם בשר הילד' וכן על המצב שלנו אפשר לומר
הוסיף בנו של רבנו, כי בזמן שעלו הרבה מעדות 

המזרח לארץ הקודש, היה מורנו בבחינת פיו על פיו, 
והיה  ם שהיה יורד לתוך האנשים 
היבשות ומחזקם,  מחיה את העצמות

 

והיה צריך לשמוע לפעמים דברים כאלו שמי שנמצא 
בקדושה זה ממש ייסורים בשבילו, אך היה מוסר עצמו 

 ף כדי להחזירם בתשובה, ולבסוף 
 שחזרו בתשובה וראה את הפירות.

מוכרחים ללמוד  אנחנוו
 י להסתכל אחד על השני 

, אנחנו צריכים 
ם השני יקר מאוד גלזכור ש

 כל יהודי יקר אצל ה'.  -בעיני ה'
 

על הקנאה  םמוכרחים 
הרעה הזאת להפסיק לפסול. 

 שאני מעל כולם פה.  

 את החתולה בעדינות... הורידד
 

בגודל מידותיו ראוהו לא אחת, כי בעת 
 זצ"ל  אלם יעקבסשישב רבי 

ללמוד בחדרו, היתה חתולה מטפסת על 
ברכיו, והוא בעת שהבחין בכך היה 

 מוריד אותה בעדינות פעם אחר פעם. 

 , 
 מגודל רחמנותו על בריותיו של ה'.

דחף את זצ"ל  שמעון שקאפ רביי
 תלמידיו להתרגל לחשוב ולעיין. 

 

ן לתלמידיו הקרובים נוהיה מש
ם בדברי אחרונים יעיינשמשאפילו 

את כל הנאמר בהם. ישקלו היטב 
 כאמן המחשבה העמוקה והריכוז, 

 

האציל על תלמידיו רוח של 
תה יערה ופעילה ולכן הי 

הישיבה תמיד סואנת מפלפולא 
 דאורייתא וברזל בברזל יחד. 

 

פעם שאלו אותו אם אין מן הראוי 
אחת  םבמקום 

רבות להספיק במקום זה יותר כמות. 
"הורים מעדיפים השיב הרב במשל: 

שיהיו להם שלשה ילדים בריאים 
 מעשר עשרה בני מומים". 

 המודה שהוא פחדן הוא
 בעל אומץ לא רגיל

 כשאדם נכשל בעבירה, 
 

קדושת שבת גדולה מאד  "  –הוא מבלבל את קדושתו 
ובקושי התירו לומר 

"שלום" בשבת, 

 כמה החמירו. 

כי כאשר  זצ"ל יצחק דודרבי על  סיפרוו 
נתן לאחיו הגדול היה ילד בן שנה וחצי לא 

ממנו בשנה וחצי, שמחמת הדחקות ישן עימו 
בבוקר בלי  ה, באותה מיטה, 
 מידי יום ביומו, מספרים בניו,  -נטילת ידיים

 

כשהיה צועד ל'עץ החיים', היה בפשטות עוצם 
ר כשהוא נצמד לקיר, את עיניו ופוסע כעיוו
 במראות אסורות,  כדי שלא ייכשל

 

רבה של  -זצ"לקרייזווירט"ח ומעניין כי הגר
אנטוורפן, התבטא פעם בעת שביקר בירושלים 
כי הגרי"ד הוא אחד מל"ו צדיקים, או כדברי 

, "אם יש במקומותינו ל"ו מבריסקהרב 
צדיקים, רבי יצחק דוד זצ"ל הוא אחד מהם..."

 
 

ע״טתשה אלול ׳כאשבת 

הדלקת 
 נרות

צאת 
השבת

 
 ר״ת
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  הפטרה
 " ומי אוריק"

 כל הברכות והישועותבני דבורה         ,,    ,      ,             העלון לברכת והצלחת 



 

מגיע לרופא עם  אחדד
שואל   .האוזניים כוויות

 ?הרופא: מה קרה לך באוזן
אומר: הייתי עסוק  אז הוא 

לפון צלצל בגיהוץ כשהט
ואני בטעות שמתי את 

 .המגהץ על האוזן
מופתע, שואל הרופא: בסדר, 

 ?אבל לאוזן השנייה מה קרה
 עונה : אותו אחד

! 

ה' במעלה הגרדום דווארט, פולין, אב תש"ב  מניין  קידושש
ל ידי הצוררים בעיירה דווארט, ביניהם גם יהודים ניתלו ע

 אליהו לסקובסקה"מרא דאתרא", הרב 
, מהחשובים בעיר סוכוצ'וב ומגדולי הרבנים בפולין. הי"ד י

הוא ניתלה יחד עם תשעה יהודים נוספים ועם בנו ישראל הרש 
 "לסקובסקי, שנמנה עם טובי התלמידים בישיבת "

בר הגרדום בתחושת הנידונים למוות צעדו לע ".
התעלות של קידוש ה'. בצעדם אל המוות הכריז הרב: "גזירה 

 היא מן השמיים וצריך לקבלה באהבה. 
  יבוא ועל היהודים לזכור ולא לשכוח!" 

, בנו דובערהאמצעי מליובאוויטש (רבי  אדמו"ר
של בעל התניא) היה נוהג לומר מאמרי חסידות עמוקים 

ביותר, מתוך הסבר רחב ומפורט. כשנערכה החתונה 
בז'לובין, שבה נישאה בתו לנכדו של רבי הגדולה

יצחק -, הביע לפניו רבי לויצחק מברדיצ'בי-לוי
את פליאתו, איך אפשר לעסוק בעניינים מופלאים 

 כאלה בלי לצאת מהכלים.
 

יצחק מאדמו"ר האמצעי לומר -פעם אחת ביקש רבי לוי
מאמר חסידות. אדמו"ר האמצעי הסכים בתנאי שרבי 

יצחק יתחייב שלא לצאת מהכלים, והוא הסכים. -לוי
, התלהב רבי לאולם כשהתחיל 

כך, עד שלקח מגש ועליו כוסות -יצחק כל-לוי
ושברן.אמר לו אדמו"ר האמצעי: "הלוא הסכמנו שלא 

תצאו מהכלים!". 
 

יצחק: "ומה אעשה שראיתי -השיב רבי לוי
מקשיבים לתורתכם, וחששתי  

 שיקנאו בכם, ושברתי את הכוסות כדי שילכו"...

על ערש זצ"ל נתן צבירביששכב ביום
דווי בירושלים, קרה מקרה שאחד 

התלמידים ששימש אותו, טעה ובמקום 
למזוג לו כף מים מזג לו כף גדולה של 
ספרייט נקי מבקבוק שעמד במקרה על 
השולחן. הספריט כמעט החניק אותו 

והבהילו מיד רופא, ורק לאחר כמה זמן חזר 
לאיתנו. התלמיד הסתלק מיד מן המקום 

 וצער.  
הרגיש בהיעדרו ותוך כדי נתן צבי  רבי

. שים ביותר דרש שיקראו אותורגעיו הק
כשבא אליו התלמיד למחרת, קיבל אותו 

ואמר, "הרי גרמת לי אמש  
שמחה, כי בתחילה נבהלתי מאוד ולאחר 

תה ישהוקל לי ונוכחתי שאין בזה כלום, הי
 לי שמחה רבה".

תנועת  -ידי מעשה כלשהו -אחר יכול להתקיים רק על כל חטא
 . - -יים יד או רגל, תנופת ראש או עקימת שפת

 

שוכב אדם במיטתו, אינו מניע אפילו אצבע קטנה, וחושב בליבו: 
 כמה גדול אני...

 שלמה קרליץ היה מעשה בהכנסתו של בנו בכורו של רבי וכך
בבריתו של אברהם אבינו ע"ה, אשר נערכה בירושלים עיר זצ"ל 

הקודש, בהשתתפותם של רבים וטובים מיקירי קרתא, ובראשם 
 נה של ירושלים. סלתה ושמ

נוכחותם של גדולי ירושלים, הביאה את רבי שלמה לתכנן את כל 
מערך ה"כיבודים" על הצד היותר טוב, אך לפתע גילה רבי שלמה 

הלה  ו, אדם אחד, אשר השתתפותו העלתה חשש בלבו,
באם לא יקבל "כיבוד", אך מאידך, לא היה אדם זה ראוי לקבל 

י הרבנים. טיכס הרב עצה בנפשו, כדת מה "כיבוד" במקומם של גדול
לעשות למען לא יבוא הלה לכלל פגיעה, ובגאונותו עלתה מחשבה 

וכן  תבלבו, לגשת לאותו אדם ולשתף אותו בקביעת 
עשה. הוא ניגש אל אותו אדם כשפיו בקשה: "אולי תוכלו לעזור לי 

 בענייני הכיבודים?" 
מה שנראה לו, לתת לזה כיבוד זה,  תוך כדי כך, הציע הרב בפניו את

ולמשנהו כיבוד זה וכן הלאה, כשעל כל פרט ופרט הוא שואל את איש 
 שיחו: "מה דעתך ומה אתה אומר על כך?"

 דוד פורקעסבי שבא ר מעשה
זצ"ל  טוב-שם-הבעלעם זצ"ל 
-קודש קוסטונטין, וצווה הבעל-לקהילת
טוב שיבוא השוחט להראות לו -שם

טוב -שם-הסכין, ולא בא תכף, ועמד הבעל
 להתפלל, ובא השוחט ולא רצה להמתין. 

 

הבית שתתן לו לשחוט -וגער באשת בעל
אמר  . ונתנה והלך. 

בא השוחט?  טוב: עדיין לא-שם-הבעל
והשיבו לו: כבר בא ושחט העופות. 

והעופות עדין היו מונחים במליחה, והביט 
שיאכל, ורבי טוב ואמר -שם-בהם הבעל

 לא רצה לאכול,  דוד
 על זה.  ב טוב -שם-והבעל

למד הרה"ק  בילדותו
 אברהם מרדכי רבי

מגור זיע"א עם הרה"ק 
גרשוןמאוטרובא רבי

זיע"א. יום אחד, באמצע 
גרשון רביהלימוד, העיר 

 .המרהש"אמשהו על 
 לאחר ארבעים שנה 

גרשון לגור  רביהגיע 
 ונכנס לרבי. 

הרבי על הסולם,  
הוריד ספר, פתח אותו 
ואמר: "כאן מצאתי את 

אשר הערת על המהרש"א 
 ו יחד".בעת שלמדנ

ללמוד... והחלו

בתורה שבעל פה מגדלים שמו 
יתברך, שדורשין על כל קוץ 
 וקוץ תלי תלים של הלכות

 

 
הם יקרים 
יותר מכל 
מכונית, 

 -דירה,או טיול
 הודה בכך

  האם אתה 
 במה שזכית, 

 

אז אתה בדרך הנכונה 
 לצמיחה.

אמר  ב הרש"ב הרבי
 לאחד מחסידיו ב'יחידות': 

כשם שמוטלת חובה על כל אדם 
מישראל להניח תפילין בכל יום, כך 
מוכרח כל יהודי שיהיו לו כל יום 

 עשרה דקות -חמש
 .להתבונן למי אפשר לעשות טובה

 , והנורא הגדול הדין יום לקראת ענק בצעדי קרבים אנו
 כל רק ולא, ולמשפט לדין) א"ע טז ה"ר( מרון כבני לפניו עוברים עולם באי כל שבו
 במשפט עומדים כולם, והבהמות החיות העופות, כולה הבריאה כל אלא עולם באי

" ולמות לחיים כירםלהז יפקדו בו ובריות, "השנה ראש ביום עולם בורא לפני
 .במים ומי באש מי, ימות ומי יחיה מי), ה"ר תפילות מנוסח(

 
 ספורים ימים הישיבה לתלמידי שיחה מסר, ל"זצ י רבי הצדיק הגאון
 מאורעות כל את כתב בו כרס עב ספר הוציא השיחה במהלך, השנה ראש לפני

 זה אם בין, היום עדו הקודם השנה ראש מיום משפחתו ולבני לו שקרו החיים
 יכול! השנה בראש? נגזר זה כל ומתי, חלילה ויסורין צרות זה אם ובין, וגיל שמחות
 השנה לראש נכנס הייתי, אלול בחודש טוב יותר עצמי את מכין הייתי שאם להיות

 .הרב סיים! קורה היה לא זהוכל טוב יותר
 

 חיים רבי הגאון של אביו( ל"זצ בי רבי שסיפר המעשה ידוע וכן
 התקרר שבעלה וסיפרה אלמנה אשה אליו נגשה אחת פעם), ל"זצ שמואלביץ

. עולמו לבית ונפטר ראות בדלקת חלה מכן ולאחר, מהשלגים כתוצאה טבת בחודש
 בחודש התקרר שבעלה בתמימותה חשבה אלמנה אותה, לתלמידיו אלטר רבי אמר

 ויום השנה בראש כבר ורהק את להרגיש התחיל שהוא היא האמת אך, טבת
 ..מאוד קר היה הוא ההכנה חודש – אלול שבחודש מפני וזאת, הכיפורים

 

 מעומק בתפילות, המצוות בקיום, התורה בלימוד אלול בחודש חם היה הוא אם
י ַחם, טובים ומעשים חסדיםובעשיית הלב י ִלּבִ ִקְרּבִ ֲהִגיִגי, ּבְ  לא הוא, ֵאשׁ  ִתְבַער ּבַ
 לראש יבוא, אלול בחודש היטב עצמו את שחימם אדם.. טבת שבחוד מתקרר היה

 .בדין זכאי לצאת ויזכה, בשכינה ודביקות תפילה כולו כל כאשר, חם השנה
 

ִכין,  ם ּתָ יב ִלּבָ ְקׁשִ , אלול מחודש לנו שנותרו הימים את לנצל, ָאְזֶנךָ  ּתַ
.אמן, טוביםלחייםויכתבנו, השנהראשביוםלטובהיתברך' היזכרנוכךובזכות

 

 לכל בית ישראל שבת שלום ומבורך
 

ניסים בן רימה, שרה בת חורשיד, דינה בת והב, יוסף דהאן בן שמחה,  ליאור בן אילנה, ששון בן טיפחה, נשמת:לעילוי 
סעידה מזל בת יעקב,  חיא בן לולו'ה, פנחס חיים אוחנה בן חנינה, נעימה בת עזיזה, שולמית חיה בת אסתר, ישמחה בת לולו, 

יחזקאל בן שמחה, דדה   אלעזר בן שמחה, יעקב בן אורית,הרב ם אלבז, מלכה בת שרה. פנחס בן פנחס, יגאל בן מלכה, דוד ומרי
, אלברט בן זוהרה  אליעזר בן רגינה, אפרים אליהו בןיעקב יוסף בן מרגליתהרב בת אסתר בוגנים, יעקב בן נטלי, רפאל בן קלרה, 

אל בן שמחה סבג, אואסינה בת גור'ה חלפון,שמעון בן רינה, ישר מרים, שלום בן אורה מורי  הרב יורם אברג'ל, הרב יהודה יאיר,
ג'יהרעובדיה יוסף בן גומרן הרב שמואל בן רבקה זכאי רחל רשל בת קלרה, חכם יהודה בן חנה פתייא     

hamaor.net 

רשימת תפוצה 
hamaor.net@gmail.com

אהבה עזה לשומעי לקחו וכוונה להקנות להם ידיעות ברורות ומבוססות, זצ"ל  שמעון שקאפ רביל היתה
בדברי טעם שלא עלו על דעתו לפני השיעור, לא היה נחפז  ר אם ארע שמאן דהוא העיר 

 מעיין ביחד עם השואל, בכדי להעמידו על אמיתת העניין. להשיב, אלא אחרי השיעור היה 
 

, ופעמים שהיו תלמידים אחרים מתרעמים על ה גם כאשר שאל התלמיד שאלה שניכר היה 
 הפרעתו, היה הרב מאזין לטיעוניו בנחת רוח.

שקיבל  בחמאסס ללחיי
עונש לא לצאת הביתה 
מנסה בכל מחיר למצוא 

פתרון כדי לקבל חופשה. 
 

הוא שולח הביתה חבילה 
ובתוכה רימון יד ופתק: 

אמא, אם תמשכי 
 מהמסמר, 

!

 אין השגים 
 

 ללא מאמץ




