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מסםריפ כי הגאון רתי יהושע ליית דיסקין לא התםלל יותר מםעמייפ 
על יד הכותל המערתי, משופ שצערו היה כה גדול, עד כי כאשר היה 

שת לתיתו משפ, היה נוםל ומתעלף מרות תוגה וצער. ואף כשהיה רואה 
את הכותל מרחוק, היו זולגות מעיניו דמעות מרות צער ויגון. כמה חתל 

שהעולפ עסוק תימיפ אלו תשאלות צדדיות, תאיזה אוםן מותר לרחוץ 
הגוף תצונן או תםושרין וכדומה...

 שיחה מיוחדת מכ"ק מרן אדמו"ר מתולדות משה שליט"א, 
על הרגשת הלת תימי תין המצריפ והצער על חורתן תית המקדש 

מאת: ח. יודלתיץ

כשלמדתי בישיבה הקדושה בימי הבחרות, היה לנו גם סדר לימוד 
שמביא  מה  חזיתי  המזון,  ברכת  להלכות  וכשהגענו  ושו"ע,  בטור 
הסכין  את  להוריד  צריך  למה  טעמים,  שני  יוסף'  ה'בית  רבינו 
ה'בית  מביא  אחד  טעם  המזון'.  'ברכת  שמברכים  לפני  מהשולחן 
יוסף' משמו של 'הרוקח', שהשולחן דומה למזבח, ועל המזבח נאמר 
הלקט',  'שבולי  בשם  מובא  השני  הטעם  ברזל'.  עליהם  תניף  'לא 
שמספר שהיה מעשה בחסיד אחד, שפעם בירך ברכת המזון והיה 
לו  היה  ירושלים',  'בונה  לברכת  וכשהגיע  לפניו,  השולחן  על  סכין 
צער גדול כל כך על חורבן הבית ועל אריכות הגלות, עד שבא לידי 
סכנה רח"ל. ולכן מקפידים להסיר הסכין מעל השולחן. ובהשקפה 
ראשונה תמהתי אז על הבאת טעם זה שהוא מוזר בעינינו, כי רחוק 

הוא ממנו ומהמונינו.
הראשונה,  ביה:  דאית  תרתי  משום  בזה  עיינתי  העיון  אחרי  אמנם 
שאכן ראוי לנו לדעת כי פעם היו אנשים במדרגות מופלגות כאלו, 
שצערם על צער השכינה היה גדול עד למאוד, עד כדי סכנת נפשות, 
יהודי להיראות, כיצד  ומורה דרך שנדע איך צריך  שיהיה לנו סימן 
אחרי  הקדושה,  השכינה  של  הגדול  כאבה  את  לכאוב  יהודי  צריך 

אוהביה,  מכל  מנחם  לה  ואין  עבודה,  ומרוב  מעוני  יהודה  שגלתה 
ואחר שהבית הגדול והקדוש אשר נקרא שמו הגדול עליו, היה לעיי 
אנו  שלומדים  שבזה  יאמר,  בה  ושניה  בו.  הלכו  ושועלים  חרבות 
השכינה  בצער  להצטער  בוראו  אל  האדם  לב  נתעורר  כזה,  סיפור 
בעומק  ירושלים"  "ובנה  בברכת  ירושלים  בנין  על  באמת  ולבקש 

הלב, והטעמים האלו היו לי למשיבי נפש. 
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אמי מורתי מרת ריקל ע"ה היתה צדקנית ותמימה מאוד ותעלת מידות 
נםלאות, וגפ מידת החסד שתה היתה להםליא. מאוד היתה מזהירה אותנו 

על עוון לשון הרע ועל 'שלופ' שתין אדפ לחתירו, ומרגלא תםיה לומר 
שאפ מדתריפ תתוך התית אודות מישהו, צריכיפ לדמות שאותו אדפ 

שמדתריפ עליו עומד עתה מאחורי הדלת ושומע כל מה שמדתריפ עליו

גאת"ד העדה החרדית מרן הגאון רתי יצחק טותיה וויס זצוק"ל על תית אתיו ואמו

תלמיד  והיה  'פעזינג',  בעיר  בתים'  ה'בעלי  מחשובי  היה  אאמו"ר 
חכם מופלג ומרביץ תורה לרבים, והיה אומר שיעורים בביתו לבעלי 
את  הרבה  לומד  שהיה  ודכירנא  פרס,  לקבל  מנת  על  שלא  בתים 

מסכת 'נגעים'.
מוסר  דברי  ברבים  דרש  פעמים  והרבה  נפלא,  דרשן  בעל  היה  גם 
זה  ידי  ועל  והיה מדבר ברגש רב ובהתלהבות גדולה,  והתעוררות, 

היה מצליח להשיב מעוון רבים מבני העיר מפשוטי העם והמוניו.
ובאגדתא,  בשמעתא  כתבים  הרבה  לו  והיו  רבה,  ספרא  היה  גם 
ורובם ככולם נאבדו בשנות הזעם, ורק מעט מהם נשארו תחת ידי.

דיתר תהתלהתות תכל רמ"ח איתריו ושס"ה גידיו
היה בעל רגש גדול, וכל פעם כשדיבר דברי תורה, ואפילו בסעודות 
שבת בבית, דיבר בהתלהבות בכל רמ"ח איבריו ושס"ה גידיו. וכמו 
כן כששר זמירות שבת, היה שר בלב מלא געגועים והיה מתרגש 
ומתלהב מאוד. ברוב התרגשות אף הלחין מעצמו ניגונים על כמה 
מזמירות שבת, למשל על פיוט 'מנוחה ושמחה' ועוד. בשנות הזעם 
בעת שהיה ב'פרעשבורג' ואני כבר הייתי ב'לונדון', כתב לי שאקפיד 

לשורר זמירות שבת עם הניגונים שהיו מזמרים בבית.
גם ברכת המזון שלו נאמרה בהתרגשות גדולה, ופעם בליל התקדש 
חג הפסח באמצע ברכת המזון, כשהגיע לברכת 'רחם נא', התעלף 
מרוב התרגשות, עד שהוצרכו לשאתו החוצה על הכסא עד שרווח 
לו. והפטיר רבינו שליט"א ואמר: כשראיתי את אבא מעלף בברכת 
המזון, הבנתי את מה שהביא הבית יוסף )או"ח סי' ק"פ( בשם שבלי 
הלקט, שהטעם שמכסין את הסכין בברכת המזון, משום ש"פעם 
אחת היה אחד מברך ברכת המזון וכשהגיע לברכת 'בונה ירושלים' 

ונזכר בחורבן הבית, לקח הסכין ותקעו בבטנו"...
ומתוך בכיות  גדולה  וכן עבודת התפילה היתה אצלו בהתעוררות 
תורתו  את  עושה  היה  במסחרו,  שהצליח  בשנים  ואף  ודבקות. 
ותפילתו עיקר ומלאכתו עראי, ואף כשהיו קונים רבים מצפים עליו 
במשרדו, היה מאריך בתורה ותפילה בבית הכנסת, והיה בטוח בה' 
לרגל  כשנסע  פעמים  הרבה  ודכירנא  למסחרו.  הדבר  יזיק  שלא 
קודם  בוקר  לפנות  בבית  להתפלל  והוצרך  לעיר,  מחוץ  מסחרו 
שהיה  איך  ושמעתי  מיטתי  על  ושכבתי  ילד  אז  הייתי  נסיעתו, 

מתפלל כל מילה בדביקות נפלאה ובדמעות שליש, ודם את פסוקי 
ואמר:  שליט"א  רבינו  והפטיר  דביקות.  מלא  בניגון  אמר  דזמרה 
דזמרה" של  ה"נעילה" שלי כמו ה"פסוקי  הלוואי שאזכה שתהיה 

אאמו"ר זצ"ל.
לפעמים זכיתי לשמוע אותו אומר לפני התפילה את הפיוט 'צמאה 
בשבת  לפעמים  וכן  הנפש,  ובהשתפכות  יתירה  בנעימות  נפשי' 
כאשר היתה לו התעוררות מיוחדת והיה שר זמר זה. דרכו בקודש 
היתה שהיה הולך בכל בוקר לתפילת שחרית לבית הכנסת כשהיה 

מעוטר בטלית ותפילין וכדאיתא בשו"ע )אוח סי' כה סעי' ב'(.

הביטחון  מידת  ידי  על  פעם  שניצל  איך  לספר  רגיל  היה  אאמו"ר 
והשלווה הנטועה בו, ומעשה שהיה כך היה: בסוף מלחמת העולם 
הראשונה היו הגויים שבעירו פראי אדם ומטורפים, כרגיל במצבים 
מבתי  החפצים  כל  את  והשליכו  ביהודים,  'פוגרום'  וערכו  אלה, 
והוא  לילה,  בחצות  קודש  שבת  במוצאי  זה  היה  לרחוב.  היהודים 
היה יושב אז ואוכל סעודת מלווה מלכה, ומספר לבני ביתו מסיפורי 
אליהו הנביא. וכשנכנסו הגויים לביתו, בביטחונו בה' ובשלוות נפשו 
את  להם  פתח  ואף  לאכול,  להם  ונתן  השולחן,  ליד  לשבת  כיבדם 
הכספת שלו ונתן להם איזה סכום כסף, ובזה יצא ב'זול' מתחת ידם 

ונפטרו ממנו בשלום.

Yonatan Sindel/Flash90
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הביטחון,  בשער  הלבבות'  'חובת  בספר  הרבה  ללמוד  רגיל  היה 
ובכלל בהיותו בדרכים ובנסיעות היה רגיל ללמוד ספרי מוסר, כגון 
בספר 'ארחות צדיקים'. ואמר רבינו )שליט"א(: עדיין נמצא תחת 
שם  מסומן  מקומות  ובכמה  אאמו"ר,  של  צדיקים'  ה'אורחות  ידי 

מקום לימודו, בעיקר ב'שער התשובה'.
ונהג  אשכנז  בגלילות  שנתגלגל  והגם  הדור,  בצדיקי  דבוק  היה 
נוסע  היה  מקום  מכל  כמנהגיהם,  ולנהוג  אשכנז  בנוסח  להתפלל 
'וויען'  לעיר  והגיעו  הזדמנו  כאשר  בפרט  לאדמורי"ם,  לפעמים 
והיה שולח 'פתקאות' עם פדיונות להרה"ק מהר"א מבעלזא זצ"ל, 
וכמה פעמים ששלח אותי לדואר לשלוח פתקאות ל'בעלזא', והיה 

משבח את דרך החסידים שעובדים את השי"ת בשמחה.

הבר מצוה שלי היה מיועד להיות ביום ד' כי תבוא ט"ו אלול תרצ"ט, 
ומכיוון שכן מיד בבואי ללונדון עמלתי והשגתי ג' וויזא'ס )אישורי 
כניסה( לאנגליה לאאמו"ר זצ"ל, ולאחי הב' שרגא יהודה, ולאחותי 
הי"ד, בכדי שיהיה ביכולתם לבוא לאנגליה לבר שלי ולהישאר שם 
אחר,  תירוץ  לשלטונות  לומר  צריך  הייתי  מהם  אחד  כל  על  כבר, 
על אאמו"ר זצ"ל אמרתי שצריך לבוא מפני ה'בר מצוה', וזה היה 
מילתא דמסתברא, על אחי אמרתי שבא בתור 'סטודענט' ללמוד 
'הזמנה' מישיבת הגר"מ שניידער  כן  לו משום  ושלחתי   – בישיבה 
זצ"ל, ועל אחותי אמרתי שתבוא לעבוד אצל אדם בתור משרתת, 
אך לבסוף לא איסתייעא מילתא, ולא הצליחו להגיע לאנגליה לבר 

מצוה.
מלך  עבר  שפעם  "זכורני  )שליט"א(  רבינו  אמר  אורחא  ]באגב 
אנגליה באזור של היהודים ב'גייטסהד', ובאמצע נסיעתו קפץ אחד 
שיאשרו  בבכיות  והתחנן  המלך  אל  התקרב  הפליטים,  מהילדים 
וזכה  תחינותיו  פעלו  ואכן  ולמשפחתו,  להוריו  כניסה'  'אישורי 
להציל את משפחתו.. ראיתי אז במוחש את מה שכתבו הספרים 
על חודש אלול שכאשר 'המלך בשדה' ניתן להתקרב אליו ולבקש 

ולפעול הרבה, יותר משאר ימות השנה...[
שאת  לי:  וכתב  תפילין,  זצ"ל  אאמו"ר  לי  שלח  מצוה  הבר  לפני 
את  ואילו  טובים,  יותר  בתים  היו  שם  כי  מפולין,  הזמין  הבתים 
הפרשיות הזמין מסופר ב'פרעשבורג', אך כשקיבל את הפרשיות 
ולפיכך  ולכן הזמין פעם שניה מסופר אחר,  לא היה מרוצה מהם, 
הבר  לפני  ספורים  ימים  רק  התפילין  את  וקיבלתי  הדבר  נתאחר 

מצווה. ומכאן גם כן נראה עד כמה דקדק אאמו"ר זצ"ל במצוות, 
כי היו ימי צר ומצוק, והפרוטה לא היתה מצויה אצלו, ואפילו הכי, 

הזמין עוד פרשיות כיון שלא היה מרוצה מהראשונים.
שלחתי לו אז מכתב עם ב' שאלות: א. אם ללבוש 'גארטל' כמנהג 
החסידים. ב. אם לקשור התפילין כמנהגו – מנהג אשכנז, או כמנהג 
מו"ר האדמו"ר מסאסוב זצ"ל שרצה שאניח כמנהג ספרד, כנהוג 
זצ"ל  אאמו"ר  לי  השיב  הראשונה  השאלה  על  החסידים.  אצל 
עתה  שלעת  השיב  השניה  השאלה  ועל  'גארטל',  לחגור  שאוכל 
בחזרה  אשנה  שלעתיד  תנאי  שאעשה  רק  ספרד,  כמנהג  אקשור 
למנהג אשכנז. למעשה נתאחרה קבלת מכתב תשובתו עד אחרי 
הבר מצוה ולא עשיתי תנאי, ולכן עד היום אני קושר כמנהג מו"ר 

זצ"ל כמנהג ספרד.
באותם הימים שלח לי אאמו"ר זצ"ל גם 'חוברת' ובה דרשה מוכנה 
לבר מצוה שהכין בעבורי, אולם למעשה לא היה לי היכן לומר זאת, 
מצוה,  הבר  אחרי  בשבת  ולדרוש  לחוג  נהוג  היה  ימים  באותם  כי 
ואילו בשבת אחרי הבר מצוה כבר לא הייתי בלונדון עקב מאורעות 
המלחמה, והחוברת עודנה בידי. בבר מצוה קבלתי בסך הכל כמה 
ספרים בודדים. האדמו"ר מסאסוב נתן לי ספר 'קיצור שולחן ערוך' 
מו"ר רבי שאול שאפער נתן לי ספר 'שב שמעתתא', מאן דהוא נתן 

גליון 'לקראת שבת'  יו"ל בחסות 
'אמונה וחסד' דפוס וכריכייה בע"מ  02-6715501

--------------------------------
זיכוי הרבים בהפצת גליון זה 

לעי"נ הרה"ח תנימין ב"ר דוד צתי רוזנטל זצ"ל
נלב"ע ר"ח אב תשע"ו
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כשהייתי ילד תן שש לקחני םעפ 
אאמו"ר זצ"ל אל גינה הסמוכה 
לתיתנו, וישתנו על סםסל אחד, 
ולימד אותי את םרק 'איזהו מקומן' 
שאומריפ תכל תוקר, ואמר לי אז: 
"אי אםשר לומד את המשניות 
הללו תלי להתין את הםירוש"...
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לאחר שחרורו של כ"ק מרן אדמו"ר מצאנז זי"ע ממחנות ההשמדה של 
הצורר הנאצי, התתטא הרתי ואמר כי אכזתתפ של המשוחרריפ הייתה 

עצומה; "היינו תטוחיפ שרק המשיח הוא שיגאל אותנו ולא האמריקאיפ"...

לקט מיוחד על המתקשיפ גאולה, והכמיהה לתנין תית המקדש

לאחר שחרורו של כ"ק מרן אדמו"ר מצאנז זי"ע ממחנות ההשמדה 
של הצורר הנאצי, התבטא הרבי ואמר כי אכזבתם של המשוחררים 
הייתה עצומה; "היינו בטוחים שרק המשיח הוא שיגאל אותנו ולא 

האמריקאים"....
לביאת  בציפייה  לצרותיו,  מפלט  יהודי  כל  מצא  עברו,  בימים 
עצמנו  חשים  אנו  לבנו,  למגינת  כיום,  השלימה.  בגאולה  המשיח 
הזה  העולם  תענוגי  כל  כלום.  חסרים  אנו  אין  וכאילו  חורין  כבני 
בהכשרים הכי מהודרים, מעופפים ונעים סביבנו, כמי שמבקשים 
טעמו  לפתחיכם,  הכניסוני  אנא!  אליכם,  טלוני  'אנא!  ומתחננים; 

וראו כי טוב'...
צערה של השכינה? חסרונו של המזבח? אורה של המנורה?

כמעט ואין אנו פנויים לחשוב על דברים כגון אלו. בלו"ז היומי אין 
זכר קלוש למושגים שכאלו, אך בלו"ז השנתי של חז"ל, ימים אלו 
כימים של פסק זמן מהווי החולין היומי, שבו אנו צריכים להעלות 

על הלב את זיכרון החורבן וצערה של השכינה הקדושה.
הדבר:  פירוש  ירושלים",  לב  על  "דברו  לנו:  קורא  ישעיהו  הנביא 
זו  הנחה  אולם  החורבן,  על  לבכות  מסוגלים  איננו  כי  אנו  סבורים 
מספקת.  התעניינות  מחוסר  נובע  הדבר  כי  נראה  יסודה.  בטעות 
בו,  וממשמשים  עליו  מדברים  הדבר,  על  חושבים  כאשר  אולם, 
לבסוף לא רק מבינים אותו במוח, כי אם גם מרגישים אותו בלב, 

כפי שיכול להעיד מי שהתנסה בכך.
באחת מן השיחות שהשמיע הגאון רבי אביגדור נבנצל שליט"א, 

הועלו רעיונות להעלאת זיכרון החורבן, מהם נצטט להלן:
יודעים אנו כי בגלל ג' עבירות חרב המקדש, וממילא הדרך להשיבו 
המשקל  תשובת  באמצעות  וזאת  בידינו,  מצויה  היא  אף  אלינו 
שנעשה בכל הנוגע לאותן עבירות. על מנת להמחיש את הדבר, 
נוכל  השתמש הרב נבנצל בדוגמה הלקוחה מחיי היומיום: "כיצד 
בימינו?", שאל. אחת הדרכים לכך  עוון שפיכות דמים  לתקן את 
באמצעות  בדרכים,  ובנסיעתנו  בהליכתנו  התבוננות  ידי  על  היא 
בשפיכות  חלילה  ניכשל  לבל  מאתנו,  הנדרשת  הזהירות  נקיטת 
כל  ליד  בעומדו  המקדש  בבית  להיזכר  בעצם  יכול  אדם  דמים. 
ברמזור  עובר  'אינני  לעצמו:  הוא  אומר  כאשר  רמזור,  או  תמרור 

אדום בכדי שלא לגרום לחורבן בית המקדש'...

התעיה, שכל אחד מתםלל על צרתו
פעם בא סוחר כבשים לפני  הרבי מאפטא, בעל ה'אוהב ישראל' 

הקשיים  את  בהרחבה  תאר  הוא  בעיותיו.  את  בפניו  ושטח  זי"ע, 
בגידול הצאן, והמשיך לדבר על כל הפרטים ופרטי הפרטים, מבלי 

לשים לב לשעה המתארכת.
כל אותה עת ישב ה'אוהב ישראל' מקשיב ומחריש. לפתע פרצה 
אנחה עמוקה מלבו, והוא פנה לסוחר הכבשים ואמר: "אתה מדבר 
כל הזמן על הכבשים שלך, ושכחת לגמרי את האסון הכבד שאירע 

הבוקר לעם ישראל"....
"איזה אסון אירע הבוקר?", שאל הסוחר בבהלה.

נענה הרבי ואמר: "כנראה שכחת שבית המקדש חרב, ועם ישראל 
לא יכול היה להקריב הבוקר את קרבן התמיד..."

תעשה  האחד  הכבש  'את  של  המצוה  את  היום  קיימנו  לא  "אוי! 
בבוקר'"...

הכמיהה והתפילה לגאולת ישראל וגלות השכינה, מקבלת משנה 
תוקף בימי בין המצרים. בימים אלו כל אדם מישראל שופך כמים 
יוסף  חזקיהו  רבי  הגאון  לגלות.  הקץ  על  ומתחנן  ה',  לפני  לבו 
מישקובסקי שליט"א, סיפר דבר מופלא על הרבנית שטיינמן ע"ה, 

כפי שמובא בשמו בספר 'ברכי נפשי':
בערב ר"ח הגיעה הרבנית לבית הכנסת, כדי להתפלל תפילת יום 
כיפור קטן. היה זה בתקופה שבה אירעו צרות רבות רח"ל, הבכיות 
בעזרת הנשים עלו למעלה ראש. כולן הבינו שיש להעתיר ברחמים 
מרובים על שארית ישראל, ולבקש מהקב"ה שיחוס וירחם עלינו, 

ויצילנו מן הצרות הבאות ומתרגשות לעולם.
בתום התפילה, פנתה הרבנית ע"ה אל כמה ממקורבותיה, ואמרה 

להן:
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"אני מרגישה שהיה אפשר לנצל את כל הדמעות הללו שנשפכו 
כאן כמים, לדבר מועיל יותר, והוא- להתחנן בפני השי"ת שיחזיר 
משיח  את  ויביא  מקומה,  אל  השכינה  את  וישיב  חיקו,  אל  אותנו 

צדקנו. שהרי כשיבוא המשיח ויגאלנו, תיעלמנה כל הצרות!".
הרבנית הוסיפה ואמרה, שבוודאי אין לתאר ואין לשער את כוחה 
אחד  שכל  היא  הבעיה  אבל  יהודי,  של  מעינו  הניגרת  דמעה  של 
מתפלל על צרתו שלו, או לכל היותר על צרותיו של הציבור שבו 

הוא שוכן, ולא יותר מזה.
גלות  ועל  ישראל  כלל  על  לתפילה  הדמעות  את  מנצלים  לא 
השכינה, ועל כך שתחזינה עיננו בשובו של השי"ת לציון ברחמים. 
כי אם היינו עושים זאת, בוודאי שהקב"ה היה מאזין לתפילותינו 

ומחיש לנו את הישועה.
משל למה הדבר הדומה? – למשלו של ה'חפץ חיים' שסיפר על בן 
ואביו הרחיקו  מארמונו, הגלהו הרחק הרחק, ושלח  מלך שסרח, 
לאחר  שבפשוטים.  פשוט  איכר  אצל  פרך  עבודת  לעבוד  אותו 
מקורבו  את  ושלח  לבנו,  המלך  התגעגע  חודשים,  כמה  שעברו 
שילך אל האיכר ההוא, שיודיע לנסיך שאביו המלך מעונין לסייע 

לו, וישאלהו במה הוא זקוק לעזרה.
לראות  הזדעזע  המלך,  בן  שהה  בו  הכפר  אל  השליח  כשהגיע 
את מצבו הנורא של הילד המעודן, שהיה מורגל בכל התפנוקים 
שמים  כמרחק  המרוחק  איכר  אצל  לעבוד  עליו  ועתה  שבעולם, 

וארץ מנימוסי מלכות.
זקוק  הוא  במה  ושאל  המלך,  בן  בפני  עצמו  את  השליח  כשהציג 
לעזרה, ביקש הנסיך שאביו המלך ישתדל אצל האיכר שלא ייתן לו 

עבודה כל כך קשה, ושייתן לו מדי יום קצת יותר אוכל...
פרץ  בנו,  של  בקשותיו  על  לו  ודיווח  המלך  אל  המקורב  כשחזר 
המלך בבכי, ואמר: 'הזהו בני?! כך נראה בן מלך?! זה מה שעומד 
לו בראש – שיתנו לו קצת יותר אוכל, ולא ישתעבדו בו?! הלא היה 
באפשרותו לבקש הרבה יותר! הוא היה יכול לבקש ממני שאשחרר 
יצטרך  שבהם  לימים  ואכשירנו  הארמון,  אל  אותו  שאחזיר  אותו, 

לאחוז בתפקיד המלך, ולענוד את הכתר לראשו! ...'.
כך גם אנחנו, אמר ה'חפץ חיים', מבקשים מהשי"ת שייתן לנו קצת 
יותר נחת, אבל שוכחים את  יותר פרנסה, קצת  יותר אוכל, קצת 
העיקר, ולא מבקשים על הגאולה, וחבל. כי אם היינו עושים זאת, 
הצרות  כל  גם  היו   – גאולתנו  ועם  מנה,  מאתיים  שבכלל  בוודאי 

חולפות מן העולם!

מי הוא המוזר?
למעונו של מרן הגאון רבי חיים קנייבסקי זיע"א, נכנס אברך אחד 

ושאל:
"בשולחן ערוך נאמר כי בשעת ברכת המזון יש לכסות הסכין, לפי 
שיש חשש שבזמן שהוא אומר 'רחם נא על ירושלים עירך ועל ציון 
משכן כבודך' – ידקור עצמו בסכין מרוב צער על החורבן. והנה", 
שאל האברך, "מעולם הרי לא שמענו על חשש כזה, שאחד יזיק 

לעצמו כשמזכיר את חורבן בית המקדש?!".

מוזר.  לא  "הדין  לו:  והשיב  האברך  שאלת  את  שמע  חיים  רבי 
ומאבד  החורבן,  עניין  חומר  את  מבין  היה  פשוט  איש  כל  פעם 
את עשתונותיו כשמזכירו, עד כדי כך שהיה חשש אמיתי לסכנת 

נפשות. אנחנו, לצערנו הגדול – משונים, ולא ההלכה!".
גאוני  כל  הרי  הגאולה?!  את  להביא  בכוחי  'וכי  אדם:  יאמר  ואל 
עולם ומצוקי ארץ הפילו על כך שיח ותחינה לפני בוראם, וביקשו 
לעשות  אוכל  הקטן  ואני  נענו,  ולא  המשיח,  ביאת  על  והתחננו 

זאת?!"
אל יאמר זאת, אלא יתנהג כפי שמובא ב'מסילת ישרים', פרק י"ט- 

בביאור חלקי חסידות, וזה לשונו:
ועל  הגלות  על  שאתפלל  ספון  אני  ומה  אני  מי  אדם  יאמר  "ואם 
הישועה?  ותצמח  הגלויות  יכנסו  תפילתי  המפני  וכו',  ירושלים 
כדי  יחידי,  אדם  נברא  לפיכך  ששנינו:  כאותה  בצדו,  תשובתו   –
רוח הוא לפניו  נחת  וכבר  נברא העולם,  יאמר בשבילי  שכל אחד 
יתברך שיהיו בניו מבקשים ומתפללים על זאת. ואף שלא תיעשה 
בקשתם, מפני שלא הגיע הזמן, או מאיזה טעם שיהיה, הנה הם 

עשו את שלהם והקב"ה שמח בזה".
בדורנו,  גם  אדם,  שכל  ישרים'  ה'מסילת  מדברי  מפורשות  למדנו 
להקב"ה  ויש  צדקנו,  משיח  את  שיביא  השי"ת  אל  להתפלל  יכול 

נחת רוח מזה.

טותל םתו תכוס דמעותיו
משה  רבי  זצ"ל,  סופר'  ה'חתם  בעל  הגאון  מרן  מתלמידי  אחד 
מרן  כיצד  למשה'  'זיכרון  בספרו  מתאר  מהמבורג,  נובומסטר 
זי"ע קיים בנפשו את מצוות זיכרון החורבן וצערה של שכינתא 
התבודד  באב,  תשעה  בערב  "פעם,  כותב:  הוא  וכך  בגלותא, 
סיבת  את  לדעת  מאוד  סקרן  הייתי  בחדרו.  סופר  החתם 
התבודדותו, כי הלוא ידעתי שבערב תשעה באב אחר הצהרים, 
לשואלים.  תשובות  בחיבור  ולא  הלכה  בדבר  לא  עוסק  אינו 
המחזה  נורא  ומה  המנעול,  חור  דרך  והצצתי  ברבי,  פניי  העזתי 
הבית,  חורבן  על  ומקונן  יושב  האלו-קים  איש  לעיניי:  שנגלה 
עד  דמעותיו  הזיל  לתוכה  אשר  כוס  ובידו  ספר  מונח  ידו  על 
מכוס  לגם  המפסקת  סעודה  לאכול  שישב  ובשעה  שנתמלאה, 
ותשקימו  דמעה  לחם  'האכלתם  שנאמר  מה  לקיים   הדמעות, 

דמעות שליש'"...
שעלה   – דייטש  שמעון  רבי   – סופר'  ה'חתם  של  תלמידו  את 
לימים לירושלים, מצאו פעם בערב תשעה באב בשעת הסעודה 

המפסקת, כשהוא טובל את פתו בכוסית של דמעות.
"מאי האי?", שאלוהו חבריו.

"כך נהג מורי ורבי ה'חתם סופר'" – נענה להם רבי שמעון – "שהיה 
בוכה  מיוחד בערב תשעה באב אחר הצהרים,  סוגר עצמו בחדר 
ומקונן על חורבן בית המקדש ועל גלות השכינה, אוסף דמעותיו 
בכוס, ואחר כך טובל בהן את פתו בסעודה המפסקת, לקיים מה 

שנאמר 'ושקווי בבכי מסכתי'".

)חלקים מתוך מאמר של הרב בנימין כהן – המבשר תורני פנחס תשע"ח(
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תיופ תשעה תאת, יופ של צער על שכינתא תגלותא, יאסוף אדפ אנשיפ 
ריקיפ מתורה ויחזירפ למוטת. תשעה תאת הוא הזמן להחזיר לקדוש תרוך 

הוא את ילדיו האתודיפ. אלה שזוכיפ להחזיר תתשותה את תניו של תורא 
עולפ, עושיפ לו נחת רוח גדולה

הגה"צ רתי אריה שכטר זצ"ל: על מה עתודת היופ תתשעה תאת?

"ֵאֶּלה ַהְּדָתִריפ" )דתריפ א', א'(

 מובא בספר 'סדר היום': מי שלא הולך בדרך ה', הריהו בצרה גדולה, 
בצרה"  אנכי  "עמו  בצרתו:  עמו  משתתף  הקב"ה   – שבצרה  ומי 
)תהילים צא, טו(. נמצא אפוא, שיש לקב"ה צער גדול מכך שבניו 

לא שומרים תורה ומצוות. השכינה שרויה בצער.
לכן – כותב ה'סדר היום' – ביום תשעה באב, יום של צער על שכינתא 
בגלותא, יאסוף אדם אנשים ריקים מתורה ויחזירם למוטב. תשעה 

באב הוא הזמן להחזיר לקדוש ברוך הוא את ילדיו האבודים.
לו  בורא עולם, עושים  בניו של  אלה שזוכים להחזיר בתשובה את 

נחת רוח גדולה.
היום  כל  ויושב  נכות מהצבא  בא אלי חוזר בתשובה, שחי מקצבת 
בכולל, הלימוד שלו הוא יותר קריאה מאשר לימוד. קשה לו להבין 

את דף הגמרא, הכל אצלו מקשה אחת – הקושיה, התירוץ...
הלך  תורה,  של  ראש  איננו  שלו  הראש  אחר,  מעולם  הגיע  הוא 

המחשבה שלו שונה, המושגים קשים לו.
אמרתי לו: "אתה חייב להתחיל להבין את הגמרא מהשורש!".

סידרתי עבורו תלמיד חכם מובהק שילמד אתו על בסיס יומי, כפי 
שמלמדים תלמיד מתחיל בחיידר. וראו זה פלא! אחרי כמה שבועות 
הוא נהיה אדם חדש. הוא פשוט התחיל לחיות את הדף, להבין את 

הסוגיה. הוא התחיל לקבל ראש של תורה!
כל  את  עזב  הוא  כזה.  מאדם  הוא  ברוך  לקדוש  יש  רוח  נחת  כמה 

מנעמי העולם הזה, התקרב לבורא עולם והוגה בתורתו הקדושה.
עלינו  השכינה.  צער  לקב"ה,  שיש  הצער  את  מסמל  באב  תשעה 
לדאוג לסלק את הצער הזה ולגרום לו שמחה ונחת רוח לפניו. זאת 
על ידי שמלמדים תורה את הזולת ומקרבים אותו לאביו שבשמים.

אך לפני שמחזירים את האחרים בתשובה, צריך האדם להחזיר את 
עצמו בתשובה. לפני שהוא מתקן אחרים – שיתקן את עצמו.

יכולת לשכנע אחרים?  אין לך כושר דיבור? אתה מרגיש שאין לך 
אין בעיה, אתה יכול לעשות זאת בלי להחליף מילה עם איש. פשוט 
מאוד, תתקן את עצמך. כשאדם מתקן את עצמו, יש לכך השפעה 
אינם  שכלל  הרחוקים,  על  והן  הקרובים  על  הן  עצומה,  רוחנית 
מכירים אותו. מכח התיקון העצמי של האדם הוא משפיע השפעה 

רוחנית על אחרים שאף הם יתקנו את עצמם.
חורבן הבית הרחיק אותנו מבורא עולם כביכול. בעוונותינו הושלכנו 

אל הגלות. יחד עמנו גם השכינה נמצאת בגלות, שרויה בצער גדול. 
בידינו לסלק את צער השכינה, אין הדבר תלוי אלא בנו ובמעשינו!

רוח  ה'  ישפיע  וזולתנו,  עצמנו  ותיקון  הגדולה  ההתעוררות  בזכות 
ממרום, יחיש את בנין בית המקדש ויחדש ימינו כקדם, ונזכה לשוב 

לימים של קרבת ה' בעבודת ה' בבית תפארתנו.

הצורה הנכונה לאמירת תוכחה
בתחילת חומש דברים נאמר: "אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל 
ישראל". במשך שלושים ושישה ימיו האחרונים, כמנין "אלה", מא' 
בשבט ועד יום פטירתו בז' אדר, הוכיח משה רבנו את ישראל ומנה 

בפניהם את כל המקומות שהכעיסו בהם את ה'.
"שכל  הקדוש,  החיים'  ה'אור  מדייק  "אלה הדברים"  הכתוב  מלשון 
ארבעים שנה שהיה משה רועה ישראל במדבר – לא דיבר להם קשות 
זולת אלה הדברים הוא שדיבר קשות. והגם שמצינו שאמר להם )במדבר 
כ, י( 'שמעו נא המורים', לא אמר דבר זה לכללות ישראל, אלא לחלק 
אחד שהיו מורים בהוראה, אבל לכל ישראל לא דיבר קשות זולת אלה".

העולה מן הדברים הוא:
במשך ארבעים שנה משה לא הוכיח את ישראל בצורה קשה, אלא 

בצורה רכה.
גם עתה, משכבר החליט להוכיחם בצורה קשה, הוא נזהר בכבודם, 
כמו שכתב רש"י: "לפי שהן דברי תוכחות, ומנה כאן כל המקומות 
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םתאופ הרת הוריד את עיניו הקדושות, חיוך נראה על םניו והוא םונה לתן 
שלי: "אתל תצטרך לשלפ על זה, אתה יודע! אתה תצטרך לגמור את הש"ס 

תתמורה!". התן שלי אומר לי שאומר לרתינו שהוא מסכיפ. רתינו חזר ללימוד 
הגמרא, תוך כדי שהוא מחזיק לו עדיין את ידיו. אמרתי לרתינו: "לו תני 

מסכיפ, אז יהיו לו ילדיפ?", ורתינו אומר: "אתל לסייפ את הש"ס תשנה!"...

סיםוריפ אישייפ מיוחדיפ ומחזקיפ ממרן הגר"ח קנייתסקי זצוק"ל

מאת: הרת אתרהפ ישעיהו שטרן

"ִויָתֵרְך ֶאְתֶכפ ַּכֲאֶשׁר ִּדֶּבר ָלֶכפ" )דתריפ א', י"א(

הבן שלי היה נשוי שלוש שנים ולא היו לו ילדים, הילדים מתחתיו 
הסגולות  את  לו  אמרנו  לחץ...  קצת  כבר  והיה  בילדים  נפקדו  כבר 
שתמיד רבינו אומר, לעשות הבדלה על היין ולהתחיל לגדל זקן, הוא 

עשה את הסגולות ובינתיים אין ילדים. 
'ארמונות  באולם  אחי  לבן  ברק  בבני  חתונה  היתה  תקופה  לאחר 
חן' שקרוב מאוד לבית רבינו, והצעתי לבן שלי איתי להתברך אצל 
רבינו. כמובן שכששמעו זאת בחתונה, אז כל האחים שלי והאחיינים 

שלי ביקשו להצטרף, וכולנו הגענו לבית רבינו... 
לא  שזה  הבנתי  מיד  לתאם.  בלי  הגעתי  אנשים,  מלא  היה  הבית 
מתאים כעת, היה נראה שרבינו רוצה לחזור ללמוד, הרב אומר כעת 
מחכה  אני  כי  לחתונה,  נחזור  "בוא  שלי:  לבן  אמרתי  'בוה"ה'...  רק 
ר'  הנכד  שפתאום  מכיוון  מאוחר  מידי  היה  כבר  אבל  רצון",  לעת 
יעקב ישראל שואל אותי: "מה אתה רוצה? סבא מסתכל עליך", היה 

נראה שרבינו רוצה לדעת בשביל מה באתי...
הרבה  כ"כ  שאני  שלי  הבן  "זה  לרבינו:  אמרתי  עלי,  מסתכל  רבינו 
מבקש בשבילו, הוא כבר גידל זקן ועושה הבדלה על היין, מה שהרב 

אמר ואין לו עדיין ילדים". רבינו לקח את ידו ולחץ אותה בחום.
ופתאום בהפתעה גמורה רבינו מרים את עיניו הקדושות, ומסתכל 
דקות  שלוש  אלא  שתיים  ולא  דקה  לא  בני.  של  העיניים  לתוך 
תמימות שרבינו בוהה עליו. במושגים של רבינו זה היה נראה נצח. 
הקהל  של  הלחץ  את  רואה  והנכד  כאן?  קורה  מה  רועד,  שלי  הבן 

מאחורה ומבקש: "סבא, הוא רוצה ברכה לילדים!".
אך רבינו לא היה איתנו בכלל, הוא היה בעולם אחר. פתאום הרב 

הוריד את עיניו הקדושות וחיוך נראה על פניו ופונה לבן שלי:
"אתל תצטרך לשלפ על זה, אתה יודע!"

ורבינו אומר: "אתה תצטרך לגמור את הש"ס בתמורה!". הבן שלי 
פונה אלי ואומר לי שאומר לרבינו שהוא מסכים. רבינו חזר ללימוד 
אמרתי  אני  בני.  של  ידיו  את  עדיין  מחזיק  שהוא  כדי  תוך  הגמרא, 
אומר:  ורבינו  שאלתי.  ילדים?",  לו  יהיו  אז  מסכים,  בני  :לו  לרבינו: 

"אבל לסיים את הש"ס בשנה!"...

והבן  בשנה!"  זה  את  לגמור  צריך  מסכים?  "אתה  לבני:  אמרתי 
"אני  לי מיד:  שלי, שהרגיש שזו עת רצון שעוד רגע חולפת, אמר 
אבל  מסכים,  "בני  לרבינו:  ואמרתי  התשובה,  עם  חזרתי  מסכים!". 

רבינו מבטיח לו ילדים?"
ואז הרב אומר: "אפ הוא יקתל על עצמו תתוך תשעה חודשיפ אני 

מתטיח!"... ורבינו בירך בכל לב.
יצאנו החוצה ובני אמר לי שיש לו סחרחורת, אם אני מחשב נכון זה 

אומר שצריך ללמוד 13 דפים כל יום!
הימים  כל  ללמוד  והתחיל  הכולל,  את  עזב  שלי  הבן  רגע  מאותו 
והלילות, קבלתי ד"שים מאנשים שרואים אותו בבית כנסת, שלומד 

עד אמצע הלילה, כמובן שמשפחתו התגייסה לעזרתו.
כעבור תקופה, הייתי בחו"ל והבן שלי מתקשר ואומר לי: "אני רוצה 

לבשר לך שיש לנו בשורה טובה!".
כשהגעתי לארץ נסעתי מיד לבית רבינו, ובישרתי לו שהברכה שלו 
פעלה כבר. רבינו הגיב בפשטות: "אתה רואה אל תהיה תרכת הדיוט 
קלה תעינייך"... ככה רבינו הגיב לברכות שלו. רבינו ראה את הברכה 

שלו, כיהודי שבירך מכל הלב ולא כצדיק גוזר. 
יצחק  לסיום אני חייב להודות לאבי מורי איש החסד, רבי שמואל 
אשר  תשע"ב,  אב  בי"ב  שנפטר  זצ"ל,  שטרן  ליפמן  טוב  יום  ב"ר 
עצמי  את  קרבתי  זו  בזכות  ורק  החכמים,  אמונת  את  בנו  השריש 

לרבינו, וזכיתי בעקבות זה לקיים מצוות "ולדבקה בו".

)מתוך הספר 'בצילו'(

הרב אברהם ישעיהו שטרן עם מרן הגר"ח קנייבסקי זצוק"ל
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מרות תדהמה, החל ליתו של מיסטר מקס לםעופ תחזקה, וחופ גוםו עלה. 
הארוחה אותה סייפ זה עתה - התהםכה תמעיו, והוא חש מיחושיפ מוזריפ 

תכל גוםו... "אין זה כי אפ צדק אחי!" – הוא אמר תליתו, ומאחר וזה עתה היה 
עד לגילוי רוח הקודש, תתית מדרשו של אחיו ותשרו אשר הגיע מרוסיה, 

הוא החליט לאתרו תכל מחיר ולתקש ממנו עצה אשר תציל את חייו...

המגיד הגה"צ רתי שתתי יודלתיץ זצ"ל על 'האח שהםסיק להכיר את אחיו'

"ָוֶאְשַׁלח ַמְלָאִכיפ ִמִּמְדַּבר ְקֵדמֹות" )דתריפ ת', כ"ו(

ואמם  אביהם  אשר  הרחוקה,  רוסיה  בערבות  אחים,  שני  היו  היה 
והותירום  בשנים,  רכים  קטנים  ילדים  בהיותם  עולמם  לבית  הלכו 
בודדים וגלמודים בזה העולם. האח האחד, הגדול מביניהם – נקרא 

בשם חיים, ואילו אחיו הקטן נשא את השם מרדכי.
אחים טובים היו השנים, אחים אוהבים ודואגים זה לזה. כל עוד חיו 
שניהם יחדיו, בעיירת הולדתם אשר ברוסיה – לא זזה יד האחד מידו 
של רעהו, את כל מעשיהם עשו בשותפות, ואף את כאבם ושמחתם 

– נוהגים היו לחלוק זה עם זה.
החליט  הצעיר,  מרדכי  דרכיהם.  נפרדו  הימים  מן  שביום  עקא,  דא 
– בהם  וכי מואס הוא בחיים שכאלו  נפשו בחיי האביונות,  כי קצה 
עליו לעמול בפרך בכדי להשיג טרף בצמצום עבור עצמו ועבור בני 

משפחתו.
היבשת   - הרחוקה  לאמריקה  להפליג  מכאן,  לעקור  "החלטתי 
החדשה המשופעת בעושר וברווחה כלכלית, ולבנות שם את עתידי 
בנחת!" - בישר הוא ביום מן הימים לאחיו, והציע לו להצטרף אליו 

בדרכו אל הבלתי-נודע.
היבשת  שמשופעת  כשם  כי  היטב  הוא  ידע  סירב.  חיים  אולם 
- כך בה במידה נעדרת היא אפילו קורטוב  החדשה בזהב ובעושר 
של רוחניות, אין בה תשתית מינימלית לחינוך הילדים, אין בה רבנים 
יושבי על מדין אין בה בתי כנסיות ובתי מדרשות, ובכלל - אמריקה 
של אותם הימים היתה בבחינת 'ארץ אשר כל באיה בל ישובון' בכל 

הנוגע לעתידם הרוחני...
בעוני  חייו  את  לחיות  עליו  נגזר  אם  כי  בליבו  חיים  גמר  לפיכך, 
ובמחסור - מקבל הוא על עצמו את דין השמים באהבה, אולם את 

נפשו ונפש עולליו הוא לא יפקיר תמורת שום הון שבעולם.
לשדלו  ניסה  אשר  לאחיו  נחרצות  השיב  הוא   – כאן!"  נשאר  "אני 
ולדבר על ליבו כי יצטרף אליו, אולם בקשה אחת הוא ביקש: "אנא 
ממך, מרדכי אחי היקר, אם יצליח ה' דרכך ואתה תתעשר ותעלה 
נותר בערבות הקרח של רוסיה,  זכור נא את אחיך אשר   – לגדולה 

ודאג מעט אף לעתידו!"...
נסע  ומרדכי  ונפרד מחיים בנמל לפני כבש האניה,  מרדכי הבטיח, 

עם כל בני משפחתו, ומרדכי עשה חיל והתעשר עושר מופלג, אולם 
מוכן  הוא  היה  הפרידה,  בשעת  אחיו...  את  לחלוטין  שכח  מרדכי 
להשבע בכל היקר לו כי אם אך תהיה האפשרות בידו – הוא ישלח 
שמן  כאשר  אולם  מזומנים...  שטרות  של  חבילות  חבילות  לאחיו 
מעט, כאשר החלה ההצלחה מאירה לו פניה - הוא העדיף להתעלם 

לגמרי מאותן הבטחות...
אשר  שמים  ירא  יהודי  ברוך,  ר'  בשם  אחד  צדקה  בעל  על  מסופר 
מזיל היה מהונו בעין טובה עבור כל ענין טוב וראוי, שביום מן הימים 
התעשר עושר מופלג, בנה לעצמו בית גדול אותו ריפד בשטיחים 
– הוא לא התיר לאביונים להכנס אל  יקרים, ומני אותו היום ואילך 

הבית, שכן חשש הוא פן יטנפו את השטיחים...
במשפט  זאת  להגדיר  היטיב   - המהפך  על  שמע  אשר  אדם-גדול 
אחד קולע, וכך הוא אמר: "בתחילה - היה אותו נדבן בבחינת 'ברוך' 
מרחם על הבריות, אולם קרה מה שקרה, וכעת הוא בבחינת 'ברוך' 

מרחם על הארץ...".
 – לגדולה  עולה  האדם  כאשר  כי  הוא  העולם  טבע  שיהיה.  איך 
מה  וזה  בעצמו.  אם  כי  מרוכז  אינו  וכעת  ומלואו.  עולם  שכח  הוא 
שקרה למרדכי מיודענו. מאז התעשר - הוא שכח לחלוטין את כל 
ייסורי  ואפילו  הימים,  משכבר  והתחייבויותיו  החגיגיות  הבטחותיו 
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מצפון הוא לא חש בליבו...
שבשמים  אביו  אביו.  את  גם  מרדכי...  שכח  אחיו  את  רק  לא  אכן, 
שלשת  על  אפילו  מקפיד  אינו  הוא  כאשר  מהרה,  עד  שכח  הוא   -

הנושאים עליהם הקפידו אבותינו במצרים ובזכותם הם נגאלו...
מלבושם;  ואת  לשונם  את  שמם,  את  שינו  לא   - במצרים  אבותינו 
- החליף עד מהרה את שפתו לשפה האנגלית  ואילו מרדכי הלזה 
בה הוא עשה שימוש בעסקיו, שינה את מלבושו לחליפה מחוייטת 
ומהודרת כמנהג הגבירים בארץ הזהב, ואף את שמו – הוא התאים 
לרוח התקופה והמקום כך ש'מרדכי' - נהיה ל'מיסטר מקס'... השם 
העסקים  אנשי  בקהילת  החדש  למעמדו  התאים  לא  כבר  'מרדכי' 

שבניו יורק רבתי...
את ביתו - בנה מרדכי בפאתי העיר. בית גדול ורחב ידים אשר גינה 
עין.  מרהיבות  ומדשאות  נוי  עצי  ובה  לה,  סביב  משתרעת  גדולה 
למעשה, לא היה זה בדיוק בית... היתה זו מעין טירה קטנה, מוקפת 
בגדר אבנים ושערים בכל פתחיה, שערים בהם עמדו שומרים והגבילו 
ועולמו  רווחה,  חיי  מרדכי  לו  חי  כך  בלבד...  למוזמנים  הכניסה  את 

הישן, העולם שבעיירה, שברוסיה הרחוקה – נשכח לחלוטין מליבו.
ומה עם חיים, עם האח אשר נותר מאחור?

ובכן, חיים המשיך בחייו השגרתיים, שלח את ידו במלאכות מזדמנות, 
אשר הצליחו לכלכל את משפחתו בצמצום. מאחיו, ממרדכי - הוא 
לא שמע מאומה מאז עזב את העיירה, והדאגה לשלומו קיננה בליבו 
והתערבה עם שאר דאגות הקיום היומיומיות. ככלות הכל, הלא לא 
היה לו מה לעשות בכדי להועיל לאחיו – גם אילו זקוק היה לעזרתו...
כך נקפו להן השנים, מרדכי - עושה חיל באמריקה ומרבה את הונו 

מיום ליום, ואילו חיים, אחיו - מתמודד עם בעיות הקיום.
גם את ילדיהם, את הבנים ואת הבנות - חינכו השנים על פי השקפת 
עולמם. ילדיו של חיים - גדלו והתחנכו כמובן בבתי חינוך על טהרת 
הקודש, וצעדו בדרכו של אביהם - דרך ישראל סבא. גם ילדיו של 
מרדכי אחזו מעשה אבותיהם בידם, הם למדו בבתי ספר הרחוקים 
מכל ניחוח יהודי אמיתי, ומשבגרו מעט - החלו משתלבים בעסקיו 

המסועפים של אביהם העשיר.
והנה הגיעה שעת דודים. בנותיו של חיים הגיעו לפרקן, ארבע בנות 
אשר נולדו בזו אחר זו, ולרש אין כל להוצאות החתונה - נדוניה ראויה 
יהבו על  יבוא עזרו. אולם השליך את  ידע חיים מאין  לשמה... לא 
אביו שבשמים אשר דאג לו מעודו ועד היום הזה, את ליבו מילאה 
השמחה, על שזוכה הוא לראות נחת יהודית אמיתית מבניו ובנותיו.
אלא שבאחד הימים הגיע לאזניו של חיים, או ליתר דיוק לאזני אשתו 
- מידע חשוב, אשר הם סברו כי עלול להוות פתח הצלה בעבורם. 
אל העיירה הגיעה שמועה על פיה מרדכי, האח האובד אשר הפליג 
ואף  בעסקיו,  חיל  עושה   – רבות  כה  שנים  לפני  רחוקה  ארץ  אל 

התעשר הוא עושר גדול.
"הבה נשגר מכתב אל מרדכי אחיך, ונבקש כי יעזרנו מעט בהוצאות 
הכבדות המשכימות לפתחנו!" – הציעה הרעיה, וחיים סבר וקיבל. 
על אף שלא היה זה מכבודו לפנות אל אחיו, אשר שכחו מלב ולא 
נזכר בקיומו עד עצם הרגע הזה, ועד בכלל - הוא היה מוכן אפילו 

וממתינות  בבית  יושבות  בנותיו  את  יראה  שלא  ובלבד  להתבזות, 
בעוד שערן מלבין...

אחיו   - למרדכי  חם  מכתב  וכתב  התיישב  הוא  הערב  באותו  עוד 
האובד. מכתב בו פירט את כל אשר עבר עליו מאז נפרדו דרכיהם - 
ועד לעצם היום הזה, דרש בשלומו של אחיו האהוב, אשר על ראשו 
הרעיף שבחים למכביר, ובסיום - העלה את בקשתו לתמיכה וסיוע 

בשעתו הדחוקה.
"נתון אני בצרה, ולא סתם צרה - אלא צרה כפול ארבע... ארבעת 
תחת  לראותן  בכדי  לעזרתך  אני  וזקוק  בביתי,  ממתינות  בנותיי 
אל  הדואר  באמצעות  ושלחו  מכתבו,  את  חיים  סיים   - החופה!" 

הכתובת אשר מסרו לו יודעי דבר.
המעודכן  בשמו  או  אחיו,  מרדכי  של  לידיו  הגיע  חיים  של  מכתבו 
'מיסטר מקס' - בעודו סועד את סעודת הצהריים. זהו מנהגם של 
הגבירים: הם אוהבים לקרוא את המכתבים המופנים אליהם בעת 
סעודתם... המכתב עצמו הגיע עם עוד צרור גדול של דואר, והוא 
מוזהב  טס  גבי  על  בלבושו,  הדור  משרת  בידי  הבית  לבעל  הוגש 

ומפית לבנה פרוסה עליו - על פי כל גינוני הטכס.
בענייני  עסק  מקס,  מיסטר  ידי  על  נפתח  אשר  הראשון  המכתב 
של  גדולה  כמות  דרכו  להזמין  ביקש  אשר  ידיד  זה  היה  מסחר. 
עונג  לעשיר  הסבה  המכתב  קריאת  נוחים.  תשלום  בתנאי  סחורה, 
רב, וחיוך של קורת רוח פשט על פניו. המכתב השני הגיע מאפריקה 
- ואף הוא עסק בענייני מסחר, ואילו המכתב השלישי היה מכתבו 
של חיים. המכתב אשר שמו וכתובתו של האח התנוססו על צידו 

האחורי בכתב רוסי מוכר להפליא.

"אני נשאר כאן!" – הוא השית 
נחרצות לאחיו אשר ניסה לשדלו 
ולדתר על ליתו כי יצטרף אליו, 
אולפ תקשה אחת הוא תיקש: 
"אנא ממך, מרדכי אחי היקר, אפ 
יצליח ה' דרכך ואתה תתעשר 
ותעלה לגדולה – זכור נא את אחיך 
אשר נותר תערתות הקרח של 
רוסיה, ודאג מעט אף לעתידו!"...
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לקראת המכתב הזה לא שמח במיוחד מיסטר מקס. הוא היה מעדיף 
להדחיק את זכרונות הילדות הללו אל תא אחורי במוחו, ולא לפתוח 
פתח לייסורי מצפון אשר עלולים להטריד את מנוחתו... לפיכך, הוא 
בחובו  הטומן  המכתב  את  להשליך  מרובה,  מחשבה  מבלי  החליט 
זכרונות כואבים. וכך הוא עשה על אתר... המכתב הסגור מצא את 

דרכו אל סלסלת האשפה הממוקמת מתחת לשולחן...
ובינתיים, חיים ואשתו ממתינים לתשובתו של מרדכי, האח האובד. 
שבועיים חולפים, שלושה שבועות, חודש כבר עבר - וכל תגובה לא 
מגיעה. בכל בוקר הם עומדים על יד החלון וממתינים לדוור אשר 
יום  בכל  אולם  לים,  מעבר  הישועה  בשורת  את  עבורם  יביא  אולי 
חולף לו הלה על יד ביתם, ומדלג אל הבית הבא... "לא... גם היום לא 
הגיע מכתב!" - הם היו אומרים זה לזה, ופותחים במסכת חדשה של 

המתנה מורטת עצבים ליום הבא.
לאחר חודש וחצי של המתנה, חודש וחצי של תקוה אשר נכזבה דבר 

יום ביומו - העלה חיים את האפשרות כי המכתב לא הגיע ליעדו.
"אילו היה אחי מקבל את מכתבי - הוא היה נענה לבקשתי בלי ספק, 
או לפחות משיב לי דרישת שלום מרחוק! חוסר הענותו למכתבי - 
מעיד בודאי על כך שלא קיבל את מכתבי, ועל כן עלי לשוב ולכתוב 
לו שנית!" – אמר חיים לרעייתו, ועוד באותו ערב כתב מכתב שני 

לאחיו אשר מעבר לים.
אחיו  לגורל  לחלוטין  זהה  היה  השני  המכתב  של  גורלו  שגם  אלא 
שלושה  לאחר  השלישי...  המכתב  של  בחלקו  גם  עלה  וכך  הבכור, 
מכתבים אשר לא גררו בעקבותיהם כל תגובה – הבין חיים כי דברים 

בגו.
אחי  מתכחש  פיו  על  המצער,  ההסבר  מלבד  אחר  הסבר  "אין 
למצוקתי ומפנה לי עורף בעת צרתי!" - הרהר הוא בליבו, והחליט 
בעצת אשתו לצאת בעצמו אל אחיו, לפוגשו פנים אל פנים, ולנסות 

בדרך זו לרכך את ליבו.
לאמריקה  הארוכה  הנסיעה  לשם  הנחוץ  הכסף  שסכום  עקא,  דא 
מעותיו  היו  אילו  הלא  האביון...  חיים  של  ברשותו  מצוי  היה  לא   -
כבודו  את  ומשפיל  זמנו  את  משחית  היה  לא  הוא   – בידו  מזומנות 

בנסיון לגייס את עזרתו של אחיו הבוגד...
יממן  הוא  הנסיעה  הוצאות  את  כי  חיים  החליט  ברירה  בלית 
אשר  בעבודה  בוחר  הוא  כאשר  המסע,  במהלך  שוטפת  מעבודה 
היתה מקובלת למדי באותם הימים: שהיה לצד מיטתם של חולים 

בלילות...
מכירים  אנו  אין   - בית-חולים  ישנו  ישוב  מקום  בכל  כאשר  כיום, 
מקצוע מעין זה, אולם בימים עברו, כאשר החולים טופלו בביתם על 
ידי הרופא המקומי - היה צורך באדם אשר ישהה בשעות הלילה על 

יד מיטתם, ויזעיק את הרופא במקרה של החמרה במצבם חלילה.
את  לממן  הצליח  הוא  ובאמצעותה  חיים,  בחר  זו  בעבודה  ובכן, 
מסעו מעבר לים. בימים - הוא היה מתקדם בכל אמצעי תחבורה 
ואילו  מרובים;  בדמים  עלה  שלא  ובלבד  לרשותו,  עמד  אשר 
לחמו  את  ומרויח  בבתיהם  חולים  על  שומר  היה  הוא   - בלילות 
ואת הצטרכויותיו למשך היממה הבאה... מלבד זאת - דאג חיים 

לשם  באמתחתו  חסך  הוא  אותו  צנוע,  סכום  יום  מדי  להפריש 
האוקיינוס  את  לעבור  יוכל  באמצעותה  אשר  באניה  ההפלגה 

ולהגיע עד לחופי אמריקה.
כך, לאחר מספר חדשים בדרכים - הגיע חיים לאמריקה, ומיד פנה 

לאתר את ביתו של אחיו על פי הכתובת אשר היתה בידו.
כאשר הגיע אל הבית והבחין בשמירה ההדוקה סביבו, כאשר הוא 
ראה באיזה ארמון מתגורר לו אחיו הצעיר - הבין חיים כי בודאי שמן 

ליבו של אחיו ונאטם משמוע אל זעקתו...
"אין ספק!" – הוא אמר בליבו. "בודאי אם אציג את עצמי ואבקש 
להפגש עם אחי – הוא יסרב לראות פני! עלי לנקוט, אפוא, בתחבולה 
אשר תאפשר לי להכנס לכל הפחות אל ביתו של מרדכי, ואזי אוכל 

אולי לרכך את ליבו לב האבן, ולגרום לו להחלץ לעזרתי!".
וממחשבה - למעשה.

חיים ניגש אל השומר אשר עמד בפתח טירתו של מרדכי, וביקשו 
למסור לבעל הבית כי עומד בפתח יהודי אשר מבקש לשוחח עמו 
אודות עסק חשוב. השומר עשה כאשר נצטווה. הוא סיפר למיסטר 
מקס כי יהודי בבלויי סחבות מתדפק על שערי ביתו, ומבקש להפגש 

עמו בעניין עסקי.
להכניס  הורה  הוא   - המשרת  דברי  את  מקס  מיסטר  שמע  כאשר 
את הזר, מתוך סברה כי אפשר וסוחר יהלומים הוא... שכן כך היה 
מנהגם של סוחרי היהלומים באותה תקופה: הם היו לובשים סחבות 
יעלה  וזאת בכדי שלא  ומעמידים פנים כאילו עניים מרודים המה, 

בדעתו של אי-מי לשדדם וליטול את ממונם...
אלא שכאשר נכנס האורח אל חדר עבודתו של הגביר, הוא עמד עד 
ניתן היה לטעות בתווי הפנים הכה-מוכרים,  מהרה על טעותו. לא 
תווי הפנים אשר אולי נוספו בהם כמה תלמים בעקבות הצרות אשר 

פקדו את האח, אולם מלבד זאת - לא חל בהם שינוי משמעותי...
אלא שאם סבר חיים כי אחיו יתבייש למראה פניו ויקבלו בסבר פנים 
יפות – הרי שטעה הוא בטעות חמורה, ועל טעותו הוא עמד חיש 
פנה  אטומות  ובפנים  רגשותיו,  את  כבש  מקס  מיסטר  שכן  מהר... 
אליו ושאלו בתמימות מעושה: "יסלח לי כבודו, אולם מי הוא ומה 

שמו? מה מבקש הוא בביתי?"...
את  ולעורר  זהותו,  על  אחיו  את  להעמיד  חיים  ניסה  בתחילה, 
השנים  בשל  פניו  את  מזהה  אחיו  אין  אולי  כי  סבר  הוא  רגשותיו. 
 - שחלפו. אולם כאשר ניסה להזכיר לו נשכחות ולהציג את עצמו 
התנער הלה מכל זיקה משפחתית, וציין בקרירות כי אין לו כל מושג 
על מה מדבר האורח הנכבד... "אין לי כל אח!" – הוא פסק נחרצות, 

והתנצל בפני האורח אם נפל קרבן לטעות מצערת...
ברגע הראשון - סבר חיים לשוב על עקבותיו, ולברוח כמטחווי קשת 
מאחיו אשר בגד באחווה והפנה לו עורף. אולם כאשר נתן אל ליבו 
את רוב התלאות אשר עליהן התגבר בדרכו עד הלום - לא מצא הוא 
לעשות  "עלי  ריקניות.  בידיים  עקבותיו  על  לשוב  בנפשו  העוז  את 
רעיון  עלה  ובמוחו  בליבו,  הרהר  הוא   - הפחות!"  לכל  השתדלות 

מקורי...
"אחי היקר מרדכי!" - הוא פנה אל בעל הבית. ולא שעה לנסיונות 
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עד  כאן,  עד  אליך  באתי  כי  הינך  סבור  "ודאי  מצידו...  ההכחשה 
לאמריקה הרחוקה, בכדי לבקש את עזרתך הכספית... אולם טועה 
אתה בטעות חמורה! מטרת ביקורי אינה לשם בקשת עזרתך, אלא 

אדרבה! למענך! למען הצלתך!
"דע לך" – לחש חיים באזני אחיו הנדהם - "כי לא נותרו לך כי אם 
עשרים וארבע שעות בלבד לחיות וכן אלו הן שעות חייך האחרונות! 
פונה אני אליך כאח-בכור, ומפציר בך: אנא! הצל את נשמתך! חזור 
בתשובה בעוד הנר דולק, בזמן בו ניתן עוד לתקן!" – סיים הוא את 

דבריו, פנה ויצא מן החדר.
מרוב תדהמה, החל ליבו של מיסטר מקס לפעום בחזקה, וחום גופך 
חש  והוא  במעיו,  התהפכה   - עתה  זה  סיים  אותה  הארוחה  עלה. 
מיחושים מוזרים בכל גופו... "אין זה כי אם צדק אחי!" – הוא אמר 
בליבו, ומאחר וזה עתה היה עד לגילוי רוח הקודש בבית מדרשו של 
אחיו ובשרו, אשר הגיע מרוסיה בכדי לבשר לו על מותו הקרב - הוא 

החליט לאתרו בכל מחיר ולבקש ממנו עצה אשר תציל את חייו...
ואכן, כך הוא עשה... שליחים דחופים נשלחו אל כל בתי הכנסיות 
הרבות  והאכסניות  המלון  בתי  אל  שוגרו  רצים  בניו-יורק,  אשר 
הפזורות ברחבי העיר, ומקץ כמה שעות נמצא האח האובד והוזמן 

אחר כבוד בשנית אל ארמונו של אחיו.
כאשר הגיע הפעם אל חדרו של אחיו - ציפתה לחיים קבלת פנים 
היקר  אחי  "אוי!  ספורות...  שעות  לפני  זכה  לה  מזו  לחלוטין  שונה 
והאהוב! כמה התגעגעתי לראותך!" – נפל מרדכי על צווארו... "הלא 
קודם אך חמדתי לי לצון, ואילו אתה קיבלת את הדברים כפשוטם!" 

- הוסיף הוא והצטדק. כאשר הוא ממהר לגשת לגופו של ענין...
"רואה אני כי זכית לרוח הקודש וכי יודע אתה את הנסתרות מעיני 
בני-אדם" – החמיא מרדכי, ומיד המשיך וביקש: "אנא ממך, גלה לי 
מה עלי לעשות בכדי להינצל מגזר הדין הנורא המרחף על ראשי! 

כיצד אוכל להציל את נפשי מרדת שאולה?"...
וחיים נענה לבקשה, והעניק את עצתו בו במקום: "ידוע, כי צדקה 
לשקול  שעליך  הרי   - נפשך  את  להציל  ברצונך  אם  ממות...  תציל 
לידי במזומן סכום נאה, אשר די יהיה בו בכדי להשיא את ארבעת 
בנותי הבוגרות ברווח!" - הוא אמר ומרדכי אפילו לא התווכח... בו 
במקום הוא פתח כספת נסתרת, שלף מתוכה חבילות של שטרות, 

והחל ממלא את אמתחתו של אחיו בירוק הירוק הזה... 
הכריז   – תמות!"  לא  כי  ולבשרך  דעתך,  את  להניח  אני  יכול  "עתה 
לפעום  שב  ליבו  במקום...  בו  נרגע  מקס  ומיסטר  בבטחה,  חיים 

כסדרו, וחום גופו התייצב...
כעת,  ובזהותו;  בקיומו  והכיר  אחיו  אל  התוודע  וכבר  מאחר  כעת, 
לאחר ששקל את הכסף אשר התבקש ליתן - כבר לא היתה סיבה 
אחיו  עם  בנחת  מלהסב  מרדכי  את  לעכב  תוכל  אשר  שבעולם 
ובשרו, ולהחליף חוויות תוך שיחה נעימה על דא ועל הא... האחוה 
שבה לשכון בין שני האחים כמקדם, והם חזרו לשוחח כמו בימים 

הטובים ההם...
באח  המפעמת  רוח-הקודש  ענין  שוב  לדיון  עלה  השיחה,  במהלך 
הרוסי, ומיסטר מקס ביקש לשמוע לפרטי פרטים כיצד זכה אחיו 

היטב  היה  צרור  הכסף  סכום  כאשר  כעת,  עליונה...  כה  למעלה 
באמתחתו - לא היתה לחיים כל מניעה לגלות את סודו, והוא הסביר 

לאחיו בפשטות:
"דע לך, כי לא נביא אני ולא בן נביא, ואף רוח הקודש לא הופיעה 
תוך  חייך  את  לסיים  אתה  עומד  פיה  על  אבחנתי,  מדרשי.  בבית 
אותו  נסיון  בלבד,  ניסיוני  על  התבססה   - שעות  וארבע  עשרים 

רכשתי בחדשים האחרונים...
- מימנתי באמצעות  הנה, לאמריקה, מרוסיה הרחוקה  "את מסעי 
חולים  על  רפואי  כמשגיח  עבודה  בדרכי,  עבדתי  אשר  עבודה 
איבד  אשר  בחולה  פעמיים  נתקלתי   – זו  עבודתי  במהלך  בלילות. 
הרופאים  בפי  היו  לא  הפעמים  ובשתי  משמרתי,  בעת  הכרתו  את 
בשורות טובות עבורו... בכל פעם בה הגעתי אל הרופא וסיפרתי כי 
החולה עליו השגחתי איבד את ההכרה - ידע הרופא לחרוץ בבירור 

כי בעוד עשרים וארבע שעות לא יהיה הוא בין החיים!
כי הכרתך  וגיליתי  "והנה, כאשר הגעתי הנה, לאמריקה, אל ביתך, 
אבדה עד שאינך מכיר את אחיך, עצמך ובשרך - ידעתי לפסוק על 
כי נמצא אתה בסכנת חיים מיידית... לפיכך פניתי אליך  נסיוני  פי 
והמלצתי לך לשוב בתשובה, שכן חשש כבד מילא את ליבי, פן אלו 
הן שעות חייך האחרונות... זה הכל!" – סיים חיים בחיוך, ומרדכי - 
אשר הבין כי הלך שולל אחר תעתועיו של אחיו – בוש ונכלם, ואף 

מיהר לבקש את סליחתו על התנהגותו המחפירה...
אשר  לאדם  כלל  בדרך  קורה  מה  היטב  ממחיש  והוא  הסיפור,  זהו 
נוטה  אלו  מעין  במצבים  שהקדמנו,  כפי  ומתעשר...  לגדולה  עולה 
האדם לשכוח לחלוטין את הקרובים לו ביותר, והוא מתרכז אך ורק 

בעצמו ובטובתו המיידית...
אולם משה - דעת אחרת היתה עמו... בעודו לבוש בפאר, מתגורר 
כנסיך בבית המלך, ונהנה ממעמד גבוה ומכל טוב – הוא לא שכח 
להיפך!  אלא  בעצמו,  ורק  אך  התרכז  לא  הוא  היהודים!  אחיו  את 
וירא   - "ויצא אל אחיו  וליבו לשאת עמהם בעול גלותם,  נתן עיניו 

בסבלותם"!!

)מתוך דרשות המגיד – פסח(
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יצאתי משפ, והרגשתי שסתפ תזתזתי שלוש שעות מהחייפ שלי... אין 
סיכוי שאדפ תגילו ותמעמדו, עפ המורשת המשםחתית שלו יתחיל להניח 

תםילין תגיל כזה, רק תגלל שמישהו ענה לו על השאלה שהציקה לו...

מגיד המישריפ הג"ר אליעזר יוטקותסקי, עפ מסר חזק מאוד על הכח העצופ 
שמונח תידייפ של כל אחד מאיתנו, להשםיע על אחריפ ועל זרעפ אחריהפ

אליעזר )לייזר( רוט 

"ָהתּו ָלֶכפ ֲאָנִשׁיפ ֲחָכִמיפ ּוְנֹתִניפ" )דתריפ א', י"ג(

באחרונה שוחחנו עם מגיד המישרים הג"ר אליעזר יוטקובסקי, ובתוך 
הממחישים  במינם,  מיוחדים  סיפורים  כמה  ממנו  שמענו  הדברים 
בצורה יוצאת דופן, את כוחה העצום של כל פעולה שאנחנו פועלים, 
לטובה  שינוי  לגרום  מאיתנו,  אחד  כל  של  בפיו  הטמונה  היכולת  ואת 

ולהציל דורי דורות של יהודים מרדת שחת. 
"היה זה לפני שנים רבות", סיפר הרב יוטקובסקי, "באותה עת עסקתי 
גירסה  לפיתוח  זקוק  שהייתי  כלשהו,  אלקטרוני  מכשיר  של  בעניין 
שלו, שתתאים לשימוש בציבור החרדי בלי חשש איסור בשבת ובחול, 

כחלק מהעיסוקים הציבוריים שלי. 
"כשהתחלתי להעמיק בעניין, נאמר לי שיש איזה מומחה אחד, אדם 
שאינו שומר תורה ומצוות, שמתגורר ביישוב מסוים, ושמתאים לבירור 
הגרסה  של  הפיתוח  לגבי  הדרכה  כולל  האלו,  הנושאים  של  וליבון 

המתאימה. 
"קבעתי איתו פגישה, ואכן הגעתי בתאריך המיועד ובשעה שקבענו. 

"הוא קיבל אותי במאור פנים, ניהלנו שיחה מקצועית ורצינית, קיבלתי 
את הייעוץ שרציתי, ופניתי ללכת. 

"אבל לפני שיצאתי, חשבתי לעצמי, למה לא לנצל את ההזדמנות? הרי 
התיידדתי איתו במהלך השיחה, למה שאני לא אגמול עמו חסד ואציע 

לו להניח תפילין... 
אותי  הפתיע  לא  הוא  היום?',  הנחת  כבר  תפילין  'נו...  אותו:  "שאלתי 

כשענה בשלילה. 
"שאלתי אם הוא רוצה להניח, והוא שוב ענה בשלילה. 'אני יש לי שאלה 
אחת, אם תענה עליה תשובה שתניח את דעתי, אני מבטיח לך להניח 

היום תפילין, וממחר אני אניח תפילין כל בוקר'...
והוא שוב לא הפתיע אותי  נראה מה אתה שואל...  'בוא  לו:  "אמרתי 
'על האמונה לאור  והכי מוכרת:  נדושה  ושאל את השאלה הכי  בכלל 

השואה'. 
"ביקשתי ממנו שיביא בבקשה ספר תנ"ך, כשהוא הביא, אני פתחתי 
ואז  כלה,  ועד  וביקשתי שיקרא אותה מהחל  אותו בפרשת בחוקותי, 

יענה לי את התשובה בעצמו...
יהיה  לא  שזה  ראיתי  אני  סוער.  ויכוח  לו  נפתח  וכך  והגיב,  קרא  "הוא 
לוויכוח שנמשך  והכובע, והתיישבתי מולו  קצר, הורדתי את החליפה 

זמן ארוך, וכלל גם טונים גבוהים במיוחד. 
"בסופו של הויכוח הוא אמר לי שהוא צריך עוד לחשוב על זה, ולראות 

אם התשובות שלי הניחו את דעתו.
"יצאתי משם, והרגשתי שסתם בזבזתי שלוש שעות מהחיים שלי. אין 
יתחיל  שלו,  המשפחתית  המורשת  עם  ובמעמדו,  בגילו  שאדם  סיכוי 
להניח תפילין בגיל כזה, רק בגלל שמישהו ענה לו על השאלה שהציקה 
לו. הוא הרי לא באמת חילוני בגלל שיש לו שאלות באמונה. הוא חילוני 

כי ככה גידלו אותו, וזה נחמד לו להישאר במקום הזה.
"נו שוין... לפחות ניסיתי...". 

גידוליפ שגידלתפ
עברו כעשרים שנה מאותו סיפור. יום אחד אני מגיע לביתו של חבר, 
ושם פגשתי בחור שבדיוק היה שם גם כן, בעל תשובה. מאחר וישבנו 
מה  לי  משיב  והוא  לו,  קוראים  איך  אותו  ושאלתי  נחמד  הייתי  יחד, 
פוליטיקאי  לאותו  במקרה  קשור  "אתה  אותו:  שאלתי  משפחתו,  שם 
הראשונות  בשנים  המדינה  מראשי  והיה  הזה  השם  את  שנשא  בכיר 

להקמתה?", הוא אומר שכן.
לאלקטרוניקה,  המומחה  של  הנכד  אולי  "אתה  לברר:  המשכתי 
הסבא  זה  "אכן  בחיוב.  לי  משיב  והוא  וזה?"...  זה  ביישוב  שמתגורר 

שלי"... 
היה  שלך  "סבא  נוסטלגי.  אירוע  לי  מזכיר  שהוא  לו  ואמרתי  צחקתי 
אדם מאוד נחמד", אמרתי לו, "לפני עשרים שנה בזבזתי עליו שלוש 
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ויכוח עקר. התווכחנו על השואה ועל השגחה פרטית ועל  שעות של 
שכר ועונש ועל אמונה בבורא עולם, הוא כמובן לא קיבל ממני אפילו 
לא חצי מילה, ואני יצאתי ממנו בפחי נפש, כי הבנתי שזה היה בזבוז 
זמן... אני לא יודע למה בכלל התחלתי להתווכח אתו, הרי מלכתחילה 

הייתי אמור להבין לבד שלא יצא לי מזה כלום"... 
רוצה  אני  דברים  "שני  לי:  ואמר  נוצצות  בעיניים  עלי  הסתכל  הבחור 
לומר לך: קודם כל, סבא שלי אדם ישר. הוא אולי לא הודה בזה בפה 
מלא, אבל אני בטוח שאחרי שהוא שמע את התשובות שלך לשאלות 

שלו, זה בוודאי עשה אצלו שינוי, גם אם קטן, זה היה שווה את זה. 
סבא  עם  התווכחת  שאתה  שבשעה  לך,  לומר  רוצה  שאני  שני  "דבר 
שלי, ישב שם בצד הנכד שלו. ילד כבן עשר. אתה בכלל לא שמת לב 
לנכד, אבל אני, הנכד, הקשבתי לכל מילה. אני ראיתי שאתה מסביר 
שאתה  והבנתי  קצת,  לגמגם  התחיל  שלי  שסבא  ראיתי  אני  בלהט, 

ניצחת בוויכוח. 
"באותו זמן לא הבנתי את כל מה שדיברתם, אבל כן הבנתי שהאמונה 
היהודית היא לא כזאת מופרכת כמו שטענו אצלנו, שלחרדים האלו, גם 
אם הם שחורים ונראים מוזר מאוד, יש להם שכל, הם אנשים שמבינים 

מה הם עושים, ושבעצם ייתכן מאוד שהם צודקים ואנחנו טועים... 
"מאז החלטתי שכשאני אגדל אני אבדוק את זה ברצינות, והנה אתה 
רואה אותי היום, בעל תשובה כבן 30, עשיתי שינוי בחיים בזכות אותן 

שלוש שעות שאתה חשבת שבזבזת אותן לחינם"... 

מחמאה שהצילה 
הסיפור הזה, שהוא אמיתי לגמרי, מלמד אותנו דבר עצום: אין לך מושג 
כמה הפעולות שלך משפיעות על הזולת. אתה בונה עולמות, ולא יודע 
על זה. אתה מחזיר יהודי בתשובה שלמה, ובמשך עשרים שנה נדמה 

לך שסתם בזבזת שלוש שעות. 
בהקשר לזה אני רוצה לספר סיפור מדהים, ששמעתי מחבר העוסק 

בטיפול בבני נוער. 
הסיפור הזה קרה לפני כמה שנים, עם בחור שהתקשר למוקד הטלפוני 
של אחד הארגונים, ושיתף את המוקדן שם במצוקה שלו. ההורים שלו 
מאוד מרגיזים אותו, אין לו חברים, הוא בודד בישיבה, בבית הכנסת אף 

אחד לא מדבר איתו... החיים שלו דפוקים. 
אומר הבחור הזה, שהוא החליט שהוא כנראה לא נמצא במקום הנכון. 
בין  רגע  עוד  כי  כרגע  לחץ  בישיבה  אין  קיץ,  זמן  סוף  מתקרב  עכשיו 
הזמנים, בבין הזמנים הוא יתארגן ויתכונן, ונראה מה הוא יעשה בראש 
מרגיש  שהוא  הבדידות  ותחושת  הזה  מהלחץ  לו  נמאס  כי  חודש, 

בישיבה.
אותו מוקדן ניסה לדבר על לב הבחור, אך ללא הצלחה. אך בקושי הוא 
הוא  כנסת  בית  ובאיזה  שמו  מה  עצמו,  על  מידע  ממנו  לחלץ  הצליח 

מתפלל. 
כשהסתיימה השיחה, נשאר המוקדן עם טעם חמוץ בפה. יש כאן בחור 
שעלול ליפול, בגלל שטויות. צריכים לעצור את זה, אבל אין שום דרך. 
הוא איתן בדעתו, והיחסים שלו עם ההורים והחברים ירודים מאוד, אין 

מי שיוכל להשפיע עליו... עצוב מאוד. 

חשב המוקדן וחשב, עד שנזכר שהוא מכיר איזה אברך שמתפלל באותו 
בית כנסת בו מתפלל הבחור הזה. הוא הרים אליו טלפון ושאל: אתה 
ג. שמתפלל בבית הכנסת שלכם?... האברך  מכיר בחור בשם מוישה 
השיב בחיוב: "אני מכיר אותו בהיכרות שטחית", הוא אמר, "חוץ מזה 
שאני יודע שזה השם שלו אני לא יודע שום דבר נוסף אודותיו. אף פעם 

לא דיברתי איתו"... 
אומר המוקדן לאברך: "ידידי, עכשיו אתה הולך לדבר איתו והרבה. דע 
ולהשפיע  יש לך תפקיד עכשיו לקרב אותו  לך שהבחור הזה בסכנה, 

עליו בימי בין הזמנים, כדי שגם בחודש אלול הוא יחזור בשמחה"... 
השיב האברך למוקדן: "ידידי, חפש לך מישהו אחר... אני לא איש של 

קירוב, אין לי כלום עם הבחור הזה ואני לא יודע איך לקרב אותו"...
אבל המוקדן משיב לו: "אין לי מישהו אחר. פשוט אין! אני לא מכיר אף 
אחד אחר בבית הכנסת שלכם, רק אותך אני מכיר ולכן אני מטיל את 

האחריות עליך!". 
התקווה  שהוא  הבין  דבר  של  בסופו  אבל  להתחמק,  ניסה  האברך 
האחרונה של הבחור הזה. חוץ ממנו אין עוד אף אחד שיכול לעשות 

משהו. 
הוא היה בטוח שהניסיונות שלו לא יניבו שום תועלת, הרי אין לו שום 
חשב  הוא  אבל  אפילו.  להתחיל  מאיפה  יודע  לא  והוא  בקירוב  ניסיון 
יעשה לפחות מאמץ קטן לעצור  הוא לא  לעצמו, האברך הזה, שאם 
את ההתדרדרות של הבחור הזה, הוא לא יוכל לסלוח לעצמו אחר כך 

כשיראה להיכן הגיע אותו בחור. 
בשבת הקרובה, הוא ניסה לחפש הזדמנות שתתאים לגשת אל הבחור 

ולפתוח עמו בשיחה, אבל לא הצליח. 
והנה מגיעה תפילת המנחה, אצלם בבית הכנסת נוהגים שנוטלים ידיים 
לסעודה  יושבים  מכן  ולאחר  עצמו,  הכנסת  בבית  שלישית  לסעודה 
שלישית בצוותא, והאברך החליט לעמוד על יד הבחור, ולפתוח איתו 
כביכול בשיחה אקראית תוך כדי המתנה לנטילת ידיים. דא עקא, בדיוק 

הםניפ של התחור אורו! העצת 
התהומי שנשקף מעיניו התחלף 
תשמחה ואושר! הוא הזדקף 
תמקופ שלו תתחושת חשיתות. 
האתרך שלמד איתו התין טות 
מאוד למה כיוונו דתרי, ואמר לי 
תחיוך: "תםסת שני ציםוריפ תמכה 
אחת... התכוונת אליו, אתל גפ 
אני הוחמאתי מהדתריפ שלך..."
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הגיע מישהו אחר ושאל אותו שאלה והוא הפסיד את ההזדמנות הזאת. 
לדרישות  קרוב  די  באופן  ידיים  נוטל  שהוא  וראה  בבחור  התבונן  הוא 
בצורה  ידיים  נוטל  אתה  בחורצ'יק,  "היי  לו:  ואמר  בא  ההלכה... 
מקצועית. כל הכבוד!...". הבחור חייך, נהנה מהמחמאה אבל לא יכול 
ראה  הוא  ויתר,  לא  האברך  אבל  ידיים...  נטל  כבר  הוא  כי  לענות  היה 
שאת המחסום הראשון הוא כבר הצליח לשבור. הבחור חייך! זה הישג 

ראשוני. 
שאומרים  לו  ואמר  הבחור  אל  פנה  הוא  החלה,  על  שבצעו  אחרי 
ידיים  זצ"ל, שמתוך כל עשרה אנשים הנוטלים  בשם מרן החזון איש 
לסעודה, רק אחד נוטל כמו שצריך לפי ההלכה עם כל דקדוקי ההלכה 
ידיים!",  ליטול  איך  שיודע  הזה  האחד  שאתה  רואה  "אני  הנדרשים... 

אומר האברך, והבחור כבר זורח מאושר... 
ידיים. אני בטוח שאם אלמד  "אני רוצה שתלמד איתי הלכות נטילת 
יותר  גבוהה  לרמה  ולהגיע  שלי  ההבנה  את  לשפר  אוכל  ביחד,  איתך 

בדקדוק בהלכות נטילת ידיים". 
הבחור לא הבין מאיפה זה נופל עליו... "שאני אלמד חברותא איתך? 
'בין  ובימי  ויתר,  לא  האברך  אבל  שנה...".  ב-15  ממני  מבוגר  אתה 
במשך  ברורה,  במשנה  ידיים  נטילת  הלכות  יום  כל  למדו  הם  הזמנים' 

רבע שעה... לאחר מכן היו מפטפטים קצת ונפרדים, כל אחד לדרכו. 
כשהגיע ראש חודש אלול, התקשר אותו בחור למוקד, ואמר למוקדן 
עמו שוחח בפעם הקודמת: "שלא תהיה עצוב, אני רק רוצה לספר לך 

שבסוף אני כן ממשיך בישיבה!". 
המוקדן שאל אותו מה קרה, מה השתנה, והבחור השיב לו בהתלהבות: 
"אתה יודע כמה חברים יש לי בבית הכנסת שלנו? יש לי פה חברה, יש 

לי חברותא, אני לא רוצה להפסיד את כל זה...". 
כיום  עומד  בחור  אותו  שנים,  מעט  לא  עברו  כבר  הזה  הסיפור  מאז 
ובני  לו בנים  יהיו  ובעזרת ה' עוד  בראש המשפחה שהקים לתפארת, 
בנים יראים ושלמים, וכל זה בזכות מה? בזכות אותו אברך שהבין שאין 
אף אחד אחר שלוקח אחריות, ושהוא לא יכול להימנע מלעשות את 

המינימום הנדרש, כדי לטהר את המצפון שלו...

קלי קלות 
מכאן תצא הקריאה לציבור הרחב: רבותי, אתם יודעים כמה בחורים 

וגם  צעירים  אנשים,  כמה  יודעים  אתם  בינינו?  מסתובבים  כאלו 
מבוגרים, זקוקים לחיוך שלכם, למילה הטובה, למחמאה, להתעניינות 

ולשאילת שלום? 
הרי בכל קהילה ובכל מקום יש אנשים יותר חלשים מבחינה חברתית. 
הם שקטים, הם לא יודעים להידחף ולהתערב בשיחה. בגלל זה צריכים 
אותם  לקרב  יכולים  לא  אנחנו  חייהם?  ימי  לכל  בדידות  עליהם  לגזור 

קצת, לתת להם הרגשה טובה? למה??? 
בדיוק אתמול יצא לי להיכנס לבית מדרש של איזו ישיבה של בחורים 
שלומד  אברך  יש  שם  בחור  לכל  טיפולית.  ישיבה  של  סוג  חלשים, 

איתו... 
הסתכלתי וראיתי שם בחור אחד שישב ממש כבוי, האברך שלידו ניסה 

לעורר אותו ולדבר איתו, אבל הוא בקושי היה מסוגל לשמוע אותו. 
לא יכולתי לראות את זה. ניגשתי לאותו אברך ואמרתי לו, כאילו אני 
מדבר אליו ומחמיא לו, כאילו אני בכלל לא מדבר על הבחור שלצדו: 
"תשמע, אני מסתכל פה על כל בית המדרש", אמרתי לו, "ואני רואה 
טוב  הכי  בחורים  עם  ללמוד  יודע  אתה  רציני.  הכי  האברך  שאתה 

מכולם... כל הכבוד!!!". 
האברך לא הבין מה אני רוצה מהחיים שלו, הוא שאל אותי: "מה ראית? 

איך אתה רואה שאני יותר טוב מאחרים?...". 
השבתי לו: "מה זאת אומרת? תראה את הבחור שלומד איתך! רואים 
שהחברותא שלך הוא הכי חכם מכל הבחורים פה, רואים עליו שיש לו 
יראת שמים ועדינות. אם הוא נראה כזה בחור מוצלח ורציני, בטח אתה 
דווקא עם  לך  נותנים  היו  ומוצלח מוכלם, אחרת לא  האברך הכי טוב 

הבחור הכי טוב בישיבה...". 
הפנים של הבחור אורו! העצב התהומי שנשקף מעיניו התחלף בשמחה 
ואושר! הוא הזדקף במקום שלו בתחושת חשיבות. האברך שלמד איתו 
הבין טוב מאוד למה כיוונו דברי, ואמר לי בחיוך: "תפסת שני ציפורים 
במכה אחת... התכוונת אליו, אבל גם אני הוחמאתי מהדברים שלך...". 
כל  זה  מסכן?  לבחור  להחמיא  קשה  כך  כל  זה  זה,  על  נחשוב  עכשיו 
כך קשה להחמיא לאדם נורמטיבי שאינו מסכן? למה לא לומר מילה 
טובה, לציין תכונה טובה שראית אצלו? אפשר להציל כך נפשות מרדת 
שחת, ואפשר גם סתם כך לשמח יהודים, ולעשות להם טוב על הלב. 

למה להפסיד את ההזדמנות הנהדרת לעשות זאת? 

 

077-2222-666 או 4992* )שלוחה 7/2/10(
עכשיו בקו השיעורים של דרשו

 

הרצאות, שיעורים וסיפורים בענייני החורבן מיוחד לתשעה באב
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משה חייפ התחין תאתן שלו. ראשו התחיל להתערםל, עיניו היטשטשו 
תחוסר אימון. 'אילו הייתי יודע... אילו הייתי יודע'... מלמל לעצמו רגע 
לםני שנםל ארצה תסערת רגש, על סף ההתעלםות "תית המקדש הולך 

לרדת", נשמעו לחשושיפ, "היינו כחולמיפ"...

הלתתות םיעמו תקול. ולא תתור גוזמא. אלםי שנות גלות גשמית ורוחנית עומדות לקראת 
סיומן. "מי םילל ומי מילל, שדווקא תדור עני זה תתגלה שכינתו ותיראה מלכותו?"

הרה"ח  אהרן כהן

משה חיים עמד נרעש ונסער. הוא כבר הפסיק להתייחס לדמעות 
סביבותיהם  וכל  ההרים  השבת.  בגדי  את  והרטיבו  שזלגו  החמות 
כמותו  שעמדו  אנשים  ברבבות-רבבות  ודחוסים  היו,  מלאים 

מרוגשים עד כלות.
שיום  שלמה,  באמונה  בניהם  את  חינכו  אנשים  של  דורות  דורות 
ונהיה  לתחייה  קם  דורות  של  חלום  זכו.  הם  ועתה  ויהיה.  יבוא  זה 

למציאות.
יופ רגיל זה היה. בתי המסחר היו פעילים כרגיל. בבנקים עמדו אנשים 

והתחננו נואשות לעוד ארכה להשגת הכסף החסר. ופתאום...
כעת עמדו, עיניהם דמעו; "היינו כחולמים", נשמעו אנשים מפטירים 
בהתרגשות, בהודיה ושבח להשם יתברך, שזיכה אותם לראות בעין 

הגשמית את ישועת השם וגאולתם של ישראל.
רגע.  עוד  לחכות  יכול  היה  לא  כבר  הלב  להאמין.  התקשה  המח 
"אנו? למה דווקא אנו? למה אני כן, וההוא... לא?", נשמע ישיש אחד 
שצפה  הפעוט,  בנו   – נכד  למראה  פניו  הוארו  כשלפתע  מתייפח. 
עיר  בירושלים  שהתרכזו  היהודים  במיליוני  גוברת  בהתעניינות 
בראשו,  עבר  מסתמא  שכזה  הרהור  יסבול.  לא  כבר  הוא  הקודש. 

ולכך הוארו עיניו.
"תית המקדש הולך לרדת", נשמעו לחשושים. הלבבות פיעמו בקול. 
ולא בתור גוזמא. אלפי שנות גלות גשמית ורוחנית עומדות לקראת 
שכינתו  תתגלה  זה  עני  בדור  שדווקא  מילל,  ומי  פילל  "מי  סיומן. 
בכיסופים  יהודים,  רבבות  לבבות  התרוננו  מלכותו?",  ותיראה 

והשתוקקות להתקרב להשם...
ציפור לא צייצה. פעוט לא צפצף. אחד לא הסיר את המבט. המח 
למול  יתברך,  לרצונו  והתדבקות  בהתקשרות  נתאחדו  יחד  והלב 

גילוי השכינה הנפלאה שנראה לעין כל.
מן  ירד  והיכלו  מכונו  על  אש  של  מקדש  מדהיפ .בית  היה  המחזה 
שראו  מאמינים,  בני  ישראל-מאמינים  אלפי  רבבות  לעיני  השמים, 
עתה בעינם מה שהאמינו והשרישו בהם אבותיהם באמונה שלמה 
בביאת המשיח, אף על פי שיתמהמה, עם כל זה אחכה לו בכל יום 

שיבוא...
אלפי- של  סדורות  משורות  מורכב  והמפואר  הגדול  המקדש  בית 

חלק  להיות  לשכינה,  להידבק  בחלקן  שנפל  דוממות,  אבנים  אלפי 
מהבית ששם שכינה שורה בישראל.

,כך  זו  הונחה אתן  והתהיק שפ המצוה, שתזכותה  מכל אתן התנוצץ 
אבן  מכל  הבית;  בניית  חישוב  את  השיגו  הגשמית  בעין  שאפילו 

התנוצצה שם המצוה שבזכותה ועל ידה נבנתה אבן או שורה זו...
ואז זה קרה—

עיניו  להתערפל,  התחיל  ראשו  שלו.  באבן  הבחין  חיים  משה 
היטשטשו בחוסר אימון. "אילו הייתי יודע! אילו הייתי יודע!", מלמל 

לעצמו רגע לפני שנפל ארצה בסערת רגש, על סף התעלפות...
לייצב  מנסה  בעודו  חיים  משה  נזכר  כחודש',  לםני  אך  זה  'היה 
עמידתו, נסמך על יהודי שעמד קרוב אליו. יום חמישי זה היה. אחר 
כשבמקביל  הקצוב,  לזמן  ומעל  מעבר  התמשכה  שעבודתו  שבוע 
קושי העבודה עלה אף הוא פלאים. ואז הגיע יום חמישי הזה, הזכור 

לו – לא לטובה.
שקרע  אחר  הבוקר,  על  שמאל.  צד  על  סבב  הכל  היום,  מתחילת 
רכבים  מאות  בעוד  בנחמת...  מתנחם  עצמו  מצא  מהמטה,  עצמו 
העבודות  לסיום  סבלנות,  ללא  רבות  בצפירות  כמוהו,  המחכים 

בכביש.
אחר היה תורה של 'מכת חושך' בלא התראה, שהשתקעה בעסק. 
ואז  למסלול.  חזר  שהכל  לחשוב  כנותן  האור  הבזיק  לפעם  מפעם 

המשך תעמוד 28

איור: יהשוע וייסמן
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תשנייה הראשונה התחרטתי שםניתי אליו. הוא הסמיק עד שורשי 
שערותיו. צדקתי כשחשתתי שזה מאוד יתיך אותו... אתל אחרי כמה שניות 

הוא התעשת ואמר לי: "אוקיי... שת, אני אסםר לך למה אני נאנח"... 

כשהגיעו ימי תין הזמניפ... התחלתי לםרוח. עכשיו אני תעל התית על עצמי. היה לי סדר 
יופ שאתה לא תאמין. הייתי קפ תחמש לםנות תוקר, רץ למקווה, לומד אחר כך גמרא 

הרת עמרפ תינעט 

"ָהתּו ָלֶכפ ֲאָנִשׁיפ ֲחָכִמיפ ּוְנֹתִניפ" )דתריפ א', י"ג(

אחר  בשעת  שמש,  בבית  כנסת  לבית  נכנסתי  אחדות,  שנים  לפני 
צהרים מוקדמת של אחד מימי 'בין הזמנים'. 

בית הכנסת הקטן והצדדי היה ריק כמעט לחלוטין. רק אברך אחד 
ישב שם, בשולחן הראשון, פניו אל קיר המזרח, ולפניו גמרא פתוחה. 

הוא בהה בגמרא, ואני לתומי חשבתי שהוא לומד. 
בית  של  השניה  הזווית  בקרן  האחרון,  הספסל  על  לי  התיישבתי 
רציתי  אני  כך  לעיין,  והתחלתי  ספר'  'חסידישע  פתחתי  הכנסת, 
'להתחמם' קצת, כשהתוכנית היתה לעבור בהמשך ללימוד גמרא, 
והכנת הדפים הבאים של 'הדף היומי' לצורך השיעורים שאני מוסר. 

פתאום אני שומע אנחה כבדה. אפילו גניחה. 
בבית  אחד  אף  אין  הנאנח.  האדם  את  ומחפש  עיני  את  מרים  אני 
"בטח התחתן  היה צעיר למדי.  חוץ מאותו אברך, שנראה  הכנסת 

לפני חודשיים לכל היותר", הרהרתי ביני ובין עצמי. 
מה יש לאברך צעיר כל כך לגנוח? בקושי התחיל את החיים וכבר 
הוא מתלונן? אולי הוא סובל מכאבים? אולי הוא סתם נזכר בבעיות 

שהיו לו בעבר?
אותו  שומע  אני  ושוב  בספר,  לעיין  המשכתי  להתעלם,  החלטתי 

נאנח אנחה המשברת חצי גופו של אדם. 
זה חזר על עצמו שוב ושוב, מדי כמה דקות הוא נאנח. אני כבר לא 
הצלחתי להתרכז בספר שלפני. התלבטתי מאוד אם לגשת ולשאול 
אותו מה קורה, אם הכל בסדר. מצד אחד, זה ברור שהוא לא יודע 
שאני כאן, ואם היה יודע שיש עוד מישהו בבית הכנסת, הוא בטח 
לא היה גונח, אולי זה יביך אותו כשיתברר לו שאני שמעתי את כל 

האנחות האלו... 
החלטתי להרעיש קצת. התחלתי להזיז את הספסל, להשמיע קול 
חריקה, למדתי בקול, שישים לב שיש עוד מישהו בבית הכנסת. חוץ 

מלהפיל סטנדרים וספסלים, עשיתי הכל... 
אבל הוא לא שם לב. בהה בגמרא ונאנח שוב ושוב. 

הבנתי שאין ברירה. אם הקב"ה שם אותי כאן, בבית כנסת שבו יושב 
אברך וגונח, כנראה שהתפקיד שלי עכשיו זה לגשת ולשאול אותו 

אם הוא צריך עזרה... 
ניגשתי אליו, והערתי אותו בעדינות מהמחשבות בהן היה שקוע כל כך. 

"סלח לי, אברכצ'יק, אני שומע שאתה נאנח. כואב לך משהו. אתה 
מרגיש לא טוב???". 

בשנייה הראשונה התחרטתי שפניתי אליו. הוא הסמיק עד שורשי 
שערותיו. צדקתי כשחשבתי שזה מאוד יביך אותו... 

אני  שב,  "אוקיי...  לי:  ואמר  התעשת,  הוא  שניות  כמה  אחרי  אבל 
אספר לך למה אני נאנח"... 

רגיל?  זה אומר  "מה  הוא אמר,  לגמרי",  רגיל  הייתי בחור  "בישיבה 
בעצם לא כל כך רגיל. אני השתדלתי להיות רגיל, וזה אומר שהייתי 

הרבה פחות מהרגיל. לא למדתי כמעט כלום. 
"הרגשתי שהמסגרת מכבידה עלי, אני אוהב את החיים החופשיים 
והמשוחררים. בישיבה אמרו לי מתי לקום, מתי ללכת לישון, מתי 
אחר  ומה  בבוקר  ללמוד  צריך  אני  מה  לי  קבעו  לנוח,  ומתי  לאכול 

הצהרים. 
יכול לציית לפקודות של אחרים? מה עם מה שאני  "די! כמה אני 
ועיון  בבוקר  בקיאות  ללמוד  מעדיף  אני  אם  לעשות?  ואוהב  רוצה 
אחר הצהרים? אם אני נמשך יותר ללימוד של מסכת זבחים ופחות 

ללימוד של בבא קמא...
יותר מדי. השתדלתי  "לכן למדתי רק ב'חצי מנוע'. לא התאמצתי 
לאחר לתפילה רק בכמה דקות כדי שהמשגיח לא יכעס, בסדרים 
הייתי  ובשיעורים  לב,  ישימו  שלא  כדי  בשקט  לפטפט  השתדלתי 
הדובים  את  לעורר  שלא  כדי  מקשיב  אני  כאילו  עצמי  את  עושה 
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מרבצם. בפועל למדתי די מעט, רק מה שנכנס לי באוזן ככה, בלי 
להתאמץ. 

"אבל מה? כשהגיעו ימי בין הזמנים... התחלתי לפרוח. עכשיו אני 
בעל הבית על עצמי. היה לי סדר יום שאתה לא תאמין. הייתי קם 
בחמש לפנות בוקר, רץ למקווה, לומד אחר כך גמרא, מסכת קטנה 
כלשהי, מגילה, חגיגה, אפילו ברכות למדתי פעם אחת... לימוד קל 

יחסית. 
"בשעה 7:00 הייתי מתפלל שחרית אחרי שעתיים וחצי של לימוד, 
ללמוד  חוזר  והייתי  קצרה  בוקר  לארוחת  הביתה  הלכתי  כך  אחר 
היתה  היום  שארית  וגם  הצהרים...  עד  קדשים  מסדר  מסכתות 
כיף של החיים שלי. כל השנה התגעגעתי  זה היה  נראית בהתאם. 

לימי בין הזמנים ול'שטייגען' החזק שהייתי עושה במהלכם. 
"לפני חודשיים התחתנתי )...(, ועכשיו אני כל הזמן עושה מה שאני 
כוללים  של  שפע  ב"ה  ויש  בחירתי,  לפי  לכוללים  נכנסתי  רוצה. 

אפשר ללמוד הלכה או גמרא, נזיקין או קדשים. 
"עכשיו הגיע בין הזמנים, ואני לא מצליח ללמוד בכלל. אני יושב פה 
כבר שעתיים מול הגמרא, בוהה בה ולא מצליח ללמוד מילה. למה? 
אני לא יודע למה. אולי זה בגלל שהייתי רגיל לנצל את הזמן שהיה 
יכול  אני  לחץ,  שום  לי  שאין  מרגיש  אני  ועכשיו  חופשי,  כאדם  לי 
ללמוד מתי שאני רוצה, כמה שאני רוצה ואיזה נושא שאני רוצה. אז 

זה כבר הוריד לי את כל החשק ללמוד... 
"אז הנה, עכשיו אתה יודע למה גנחתי... זאת הסיבה. אני ככה יושב 
כאן כבר כמה ימים, שעות אחדות מדי יום, ולא הצלחתי להתקדם 

אפילו עמוד אחד של גמרא...". 

האמת שהאברך הזה מאוד הפתיע אותי. לא היה לי מה לומר לו. 
חשבתי קצת, ולאחר מכן אמרתי לו, שאני צריך לחשוב עוד הרבה 
לפני שאני משיב על דבריו. הוא תלה בי עיניים וקיווה שאני אסייע 
לו, אבל באמת הסיפור שלו עשה עלי רושם חזק, והרגשתי שאין 
לו. סיכמתי אתו שאני אבוא לפה לחפש אותו מחר  לי איך לעזור 

באותה שעה. אם הוא יהיה, אולי אוכל לומר לו משהו. 
חשבתי על זה הרבה באותו יום, ולבסוף התגבשה אצלי תובנה. היה 
לי משהו לומר לו, והחלק הכי מעניין שזה היה בעקבות סיפור, או 
יותר נכון משל, שקראתי לפני כמה שנים ב... עלון 'לקראת שבת'... 
למחרת הגעתי, הוא חיכה לי. פתחתי את פי וסיפרתי לו את המשל, 
אחרי שהוספתי עליו נופך משלי ושיניתי אותו מעט, וכך אמרתי לו: 
מעשה ביהודי אחד שהיה עובד לפרנסתו, וקובע עיתים לתורה. הוא 
הקים בית ומשפחה, גידל את ילדיו יחד עם אשתו בנחת ובשמחה, 
וב"ה הילדים התחילו להתחתן בזה אחר זה, עד שנותרה לו רק בת 

אחת אחרונה בבית. 
והנה אירע דבר מצער מאוד. האב התחיל לשכוח דברים. הוא נהיה 
מבולבל... לקחו אותו לרופא ששלח אותו לאבחון וכעבור זמן קצר 

הגיעה התשובה: הוא לוקה במחלת האלצהיימר רח"ל. 
המשפחה  כל  נשואה.  לא  בת  עוד  לו  יש  צעיר,  יהודי  ושבר...  שוד 

החלה  היא  שכחו,  כמעט  נשואה  הלא  הילדה  את  לסחרור,  נכנסה 
להתבגר והאבא שלה הלך ואיבד את הזיכרון בקצב מהיר, עד שכבר 
היו צריכים לשמור עליו שלא ילך לכביש חלילה, ושלא ילך לאיבוד 

כי הוא לא זכר איך קוראים לו ואיפה הוא מתגורר. 
ביום מן הימים באה הבת בברית השידוכין בשעה טובה ומוצלחת, 
רוצה  מאוד  מאוד  שהיא  אומרת  והנערה  לחתונה,  תאריך  נקבע 

שאבא יבוא לחתונה, וילווה אותה לחופה. 
אמרו לה שזה בלתי אפשרי, הוא לא במצב שאפשר לקחת אותו 
למקומות עם אנשים, והוא ממילא לא יבין איפה הוא נמצא בכלל 

ומי זאת הכלה שמתחתנת פה. 
אבל הבת התעקשה מאוד, עד שבסופו של דבר הלכו לרופא הכי 
גדול בארץ בטיפול בדמנציה, והוא אמר שבדיוק הגיע לידיו עכשיו 
עוזר  הזה  "הכדור  דמנטיים.  אנשים  בקרב  פלאות  שמחולל  כדור 
לשש שעות בלבד", אמר הרופא, "הוא עולה 150 אלף דולרים. אני 
יודע שזה מחיר מאוד גבוה, אבל תאמינו לי שיש לי רשימה ארוכה 
של אנשים שיסכימו לקנות אותו, כדי להחזיר לעצמם את יקיריהם 
אם  מצויים.  הם  בה  והדמנציה  השכחה  מארץ  שעות  שש  למשך 

תביאו לי בתוך יומיים 150 אלף דולר, אני נותן לכם את הכדור". 
בני המשפחה החלו במסע מהיר לגיוס כספים, והצליחו לאתר איזה 
אלף   100 לשלם  מוכן  שהוא  ואמר  ללבו  נגע  שהסיפור  אחד  גביר 
דולרים, כדי שהכלה תוכל לשמוח בחתונתה עם אבא שפוי ונורמלי. 
המשיכו בני המשפחה, כל אחד נתן כפי יכולתו ויותר מכפי יכולתו 
וביחד השלימו את 50 אלף הדולרים הנוספים... אותם נתנו לרופא 

שאכן מסר לידם את הכדור הפלאי. 
וכדי שלא לבזבז את הזמן של השפעת הכדור,  יום החתונה הגיע, 
חיכו עד שזמן החופה התקרב. רבע שעה לפני תחילת החופה נתנו 

"עכשיו הגיע תין הזמניפ, ואני לא 
מצליח ללמוד תכלל. אני יושת םה 
כתר שעתייפ מול הגמרא, תוהה 
תה ולא מצליח ללמוד מילה. 
למה? אני לא יודע למה. אולי זה 
תגלל שהייתי רגיל לנצל את הזמן 
שהיה לי כאדפ חוםשי, ועכשיו 
אני מרגיש שאין לי שופ לחץ...
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להיות  חזר  אחדות  דקות  ובתוך  אותו  בלע  הוא  הכדור,  את  לאבא 
כאחד האדם. 

הכלה היתה מאושרת, החתן היה נרגש לפגוש לראשונה את חמיו 
לו  ולהראות  סבא  את  לחבק  רצו  הנכדים  כל  שפוי,  במצב  כשהוא 

כמה הם גדלו בזמן שהוא לא היה אתנו... שמחה וששון ליהודים. 
החופה הסתיימה, נוטלים ידיים לסעודה ו... סבא נעלם! אבי הכלה 

איננו. 
מיד נכנסו ללחץ, אולי הכדור הפסיק להשפיע, אולי הוא שכח איפה 

הוא נמצא, בטח הוא הלך לכביש. 
כל בני המשפחה התפזרו באזור והתחילו לחפש אותו, עד שאחד 

הנכדים מצא אותו בבית הכנסת. 
שלך  הבת  של  החתונה  כאן.  עושה  אתה  מה  "סבא.  לו  אומר  הוא 

בעיצומה ואתה הלכת ללמוד???". 
לא  אני  הצלילות,  את  איבדתי  אני  חביבי,  "נכדי  הסבא:  לו  אומר 
יכול ללמוד. עד שיש לי שש שעות שבהן אני אדם צלול אתה רוצה 
שאבזבז אותן בהאזנה לצלילי המוזיקה ואכילת עוף עם אורז? אני 

רוצה לנצל את מעט הזמן שיש לי כדי ללמוד...". 
לך  סיפרתי  מולי,  שישב  אברך  לאותו  אמרתי  כך  זוכר,  אתה  אם 
בהתחלה שאותו סבא היה אדם רגיל, קובע עיתים לתורה. הוא לא 
היה מנצל כל רגע מהחיים כדי ללמוד. הוא למד שעה או שעתיים 

ביום לא יותר.
היא  התשובה  מיומיים?  יום  מה  ללמוד?  רץ  הוא  עכשיו  למה  אז 
שהוא ידע שהזמן שלו קצוב, הוא חזר לכאן לשש שעות בלבד, עוד 
מעט יש ריקודים, הוא לא רוצה לצער את הבת שלו בחתונה שלה, 
בוודאי שהוא יבוא להשתתף אחרי שהיא תצא מהחדר יחוד, אבל 
והוא לא מוכן  יכול לנצל,  זמן מועט מאוד שהוא  לו רק  יש  עכשיו 

להפסיד את הזמן הזה... 

את  לך  שיש  "הרגשת  בחור.  לאותו  הסברתי  בישיבה",  "כשהיית 
שיש  הרגשת  הזמנים,  בבין  השקעת.  לא  לכן  שבעולם.  הזמן  כל 
לך רק שלושה שבועות בחודש אב, רק חודש בחודש ניסן... היית 
תחת הרגשה של לחץ שלא להפסיק את זמן האיכות שיש לך, לכן 

הצלחת ללמוד. 
זמן איכות. אתה אדון לעצמך, אף אחד לא  יש לך הרבה  "עכשיו, 

יאמר לך מה תעשה ומה תפעל... 
"אז קודם כל אני רוצה להקל עליך, ולבשר לך שבעוד כמה חודשים 
ילדים  אתה תראה שאדם נשוי הוא לא אדם חופשי... וכשיהיו לך 

בעזרת ה' אתה תבין את זה ביתר שאת. 
"אבל יתירה מזאת, אני חושב שאם אתה תפנים ותבין, שכל החיים 
אתה  אחרת.  תתנהג  אתה  קצוב,  לזמן  הם  הזה  בעולם  פה  שלנו 
לך בסך הכל שמונים או  יש  כל הזמן שבעולם.  לך את  תבין שאין 
תשעים שנה. מתוכם כבר התבזבזו לו עשרים שנה, כלומר אתה פה 
לעוד 60 שנה פחות או יותר... אתה יודע כמה יש לך להספיק בזמן 
הזה? אתה יודע באיזה לחץ אנחנו צריכים להיות עם כל יום שעובר 

ושלעולם לא ישוב?
מצליח  שאתה  ותראה  הזמן,  איבוד  של  ללחץ  עצמך  את  תכניס 
להספיק הרבה יותר ממה שחשבת. כי כשאדם מבין שזמנו לחוץ, 

הוא ממוקד יותר, מרוכז יותר, ומתקדם בקצב מהיר יותר. 
הבעיה הגדולה ביותר של האדם היא מריחת הזמן, המחשבה שיש 

לו את כל הזמן שבעולם. 
שלי  הדברים  איך  יודע  לא  אני  מאז,  פגשתי  לא  אברך  אותו  את 
הם  השפיעו.  הם  שעלי  לכם  לומר  יכול  כן  אני  אבל  עליו,  השפיעו 
בחיים,  להצליח  שכדי  הזאת,  ההבנה  את  שאת  ביתר  אצלי  חידדו 
והמלאכה  אנחנו צריכים להחדיר לעצמנו את ההבנה שהזמן קצר 
מרובה, בעל הבית דוחק, ואם חלילה וחס הפועלים עצלים, אז אוי 

לנו מיום הדין, ואוי לנו מיום התוכחה. 

קו השיעורים של 'דרשו' 4992*או 077-2222-666קו השיעורים של 'דרשו' 4992*או 077-2222-666

 * שיעורי משנה ברורה לפי 
   סדר דף היומי בהלכה 

 * שיעורים על הדף היומי ועל כל 
   הש"ס ממבחר מגידי השיעורים

 * שיעורים מבוארים בעיון לביאורי 
   תוס' על פי סדר הדף היומי

 * תוכנית יומית מענייני דיומא 
   בהגשת הרב אברהם פוקס 

 * מידע כולל לנבחני דרשו על מועדי 
   המבחנים מסלולי הלימוד ועוד 

 * שיעורי משניות על מסכת 
   שביעית לתוכנית קניין שביעית

הכל במקום אחד 
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"ההלפ שהכה תהפ כשעמדו תםתחו של ההיכל המםורספ של ישיתת 
םוניתז', תלתי ניתן לתיאור. הפ עמדו םעורי םה, עיניהפ התעגלו תתדהמה, 
וניתן היה לראות עליהפ, שהפ לא מוצאיפ מיליפ כדי להתיע את תחושת 

ההםתעה העצומה שנחתה עליהפ תתוך רגע"

םעיל 'אחינו' הרת תנימין שליטא שיחי', מסםר על הטיול המםתיע 
אליו לקח את תלמידי תתי הסםר תנתניה ותמושת קדימה

יחיאל ורטהיימר 

"ההלם שהכה בהם כעמדו בפתחו של ההיכל המפורסם של ישיבת 
התעגלו  עיניהם  פה,  פעורי  עמדו  הם  לתיאור.  ניתן  בלתי  פוניבז', 
כדי  מילים  מוצאים  לא  שהם  עליהם  לראות  היה  וניתן  בתדהמה, 

להביע את תחושת ההפתעה העצומה שנחתה עליהם בתוך רגע".
הרב  הנמרץ,  'אחינו'  פעיל  של  מילותיו  מתוך  לקוח  הזה  התיאור 
בתי  תלמידי  של  קבוצה  האחרונים  בימים  שלקח  שליטא,  בנימין 

ספר המסיימים כיתה ח', ליום סיור בבני ברק... 
"למעשה מדובר באחת הפעולות האחרונות, שנועדו לסייע לנערי 

החמד הללו להחליט להיכן פניהם מועדות", מסביר הרב שליטא. 
"אני מלווה את הילדים הללו כבר מתחילת השנה. פעמיים בשבוע 
קדימה,  במושב  חלקם  לומדים,  הם  בהם  הספר  בבתי  מבקר  אני 

וחלקם בבית ספר 'חורב' בנתניה. 
של  מהותה  כמו  שונות,  בסוגיות  איתם  דן  אני  הללו  "בביקורים 
ישיבה, למה חשוב לימוד תורה דווקא בישיבה, ועוד ועוד. לפעמים 
ויכוח  אני מגיע עם שאלה הלכתית מעניינת ומאתגרת, שמייצרת 
בעצם  שהם  מגלים  ובסוף  בלהט,  מתווכחים  כשהתלמידים  אדיר, 
ועוד  מוכרת,  תלמודית  סוגיא  של  הצדדים  את  מאוד  יפה  הציגו 
דרכים שונות שאנחנו עושים כדי לסייע להם לקבל החלטה חשובה 
לישיבה  שימשיכו  הספר,  בבית  לימודיהם  סיום  ולאחר  וערכית, 
מעט  את  חלילה  יאבדו  הם  שבו  ממלכתי  למוסד  ולא  קדושה, 

האידישקייט שרכשו בשנות ילדותם בבית הספר התורני בו למדו. 
"כשמגיע רגע האמת, אנחנו תמיד נתקלים בהיסוסים. זאת החלטה 
כבדת משקל. כל הילדים האלו, הם כאלו שלא מכירים בוגרי ישיבה 
שחורים  אנשים  זה  חרדים  מבחינתם,  שלהם.  הטבעית  בסביבה 

ששייכים לעולם אחר, זה לא חלק מהעולם הטבעי שלהם. 
"הם מבינים כמה חשוב ללמוד בישיבה, הם רוצים ללמוד תורה, אבל 

זה נראה להם רחוק מהם מאוד... 
חרדי  הכי  במקום  סיור  להם  לעשות  החלטתי  זה,  בגלל  "בדיוק 
שקיים. בבני ברק. לקחתי אותם למקום הכי חרדי בעולם, לישיבת 
פוניבז', והראיתי להם – זה בן ישיבה! כך נראה בחור ישיבה! תחליטו 

אם אתם שואפים להיראות כך או לא... 
הגה"צ  של  במעונו  בביקור  נפתח  שהסיור  מספר,  שליטא  "הרב 

רבי שמעון גלאי שליט"א, שלמרות חולשתו הרבה באותו יום, ועל 
לסרב  יכול  אינו  שהוא  אמר  זה,  ביום  קהל  כמעט  קיבל  שלא  אף 

לתלמידים יקרים אלו כי יש בזה משום הצלת נפשות. 
"היה מדהים לראות איך שהגר"ש גלאי שהיה חלוש כל כך, התחזק 
ברגש  לדבר  התחיל  אליו,  נכנסו  שהם  ברגע  טבעיים  על  בכוחות 
רב כדרכו בקודש, ובהמשך גם שוחח עם כל אחד מהנערים באופן 
שלא  חמות  מילים  עליהם  והרעיף  בחום,  ידיהם  את  לחץ  אישי, 

יישכחו כל ימי חייהם. 
"משם פנינו לישיבת פוניבז'. עלינו במדרגות, הבחורים היו נרגשים 
והבינו שהם הולכים לחזות במשהו מאוד מיוחד, אבל ברגע שהדלת 
היו  הם  צורה.  החליפו  הם  המדרש,  בית  בתוך  עמדו  והם  נפתחה 
המומים ונדהמים. פנינו ל'אהל קדושים', שם הם חזו בפלא העצום, 
מוסר  שליט"א,  אדלשטיין  גרשון  רבי  הישיבה  ראש  רבינו  כשמרן 
נוספת,  נדהמו פעם  והתלהבות כמו בחור צעיר. הם  שיעור במרץ 

ושאלו אותי: 'הרב, איך זה ייתכן? הוא בן מאה, זה לא הגיוני!'. 
פוניבז',  בישיבת  הלומדים  מהבחורים  אחד  שכל  להם,  "הסברתי 
גדלו  'הם  חבריו.  עם  והשתולל  בכדור  ששיחק  ילד  פעם  היה  גם 
לדרגה  להגיע  שרוצה  מכם  אחד  "כל  להם,  הסברתי  והתבגרו', 
הזאת, צריך לדעת שהוא יכול ומסוגל, ושזה הרבה פחות קשה ממה 

שנדמה לכם". 

המשך תעמוד 31

צילום: שוקי לרר
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הקיטון הצר מורק וצוחצח לקראת תיקורו של ר' קלמן, שהוםיע תהדרו 
תשעת אחר הצהרייפ מאוחרת. הוא נכנס אל התית הקטן, וכמעט קרס 
תחתיו. 'מה זה?!' - הוא שאג, 'םה אתפ גריפ? םה?! הרי אני תכננתי את 

הדירה הזו עפ אדריכל מותחר, זה לא יתכן!' - אמר, וכשעיניו יוצאות 
מחוריהן החל להסתותת מסוחרר... ואז, ניגש אל המקרר, שלף את החוט 
מהשקע, והזיז אותו קמעא. דלת. דלת נחשםה שפ. הוא םתח את הדלת 

תתנועה תוטחת, ואז התגלו מדרגות... 

מה גילה האת האוהת תתיקורו תמרתף הזוג הצעיר?

הרה"ג אשר קותלסקי שליט"א

"על אלה אני תוכיה" )איכה א, ט"ז(

מצויים אנו עתה בימי האבל והכאב, תשעת הימים שבין ראש חודש 
אב לצום תשעה באב, הוא היום בו יגיע האבל לשיאו, וכולנו נחלוץ 
נעליים, נתיישב על הארץ, ונבכה את מר גורלנו. הנה כי כן, חלפה 
עברה לה עוד שנה ועדיין לא נגאלנו, בית המקדש עדיין לא נבנה, 

החורבן ניכר מכל עבר ופינה, החסר זועק בתוככי הלב פנימה. 
למשמעות  בנוגע  בהירות  חוסר  ישנו  זו,  בתקופה  כי  נכחד  לא 
ותחושות ימים אלו. יש מי שאינם מרגישים מחוברים לאבל, אחרים 
שואלים את עצמם האם העיקר הוא הכאב, שמא הציפיה, או אולי 
יודעים  אלה,  כמו  אלה  לגאולה.  שיביאו  מעשיות  פעולות  דווקא 
עמוקה,  משמעות  יש  האבל  למנהגי  רגילים,  אינם  האלה  שהימים 

והנפש שלנו מבקשת נחמה.
דווקא לכן, ראוי לייחד מחשבה והתבוננות למשמעות הימים, לדיון 
בעומקו של האבל. הרי כולנו יודעים כי ביהדות עניין האבל מוגבל 
מאוד, ואפילו מוגבל לתקופה של שנה. משמעות העניין היא, שאין 
תועלת או תוחלת בעצם האבל, שהוא אמנם תחושה שאי אפשר 
אנחנו  מדוע  אז  עבודה.  תוכנית  לא  ממש  אבל   - ממנה  להתעלם 
מתאבלים גם לאחר כמעט אלפיים שנות גלות? למה אנחנו משנים 
גם  ממש,  כאבלים  נוהגים  צום,  קובעים  יומנו,  סדר  את  לחלוטין 

בימינו אנו?!
פנימית  שמחה  שמחה,  על  אותנו  מצווה  היהדות  שאת:  וביתר 
הוא תחושה שאינה  כי עצב  ביהדות מצוה של עצב,  אין  תמידית. 
מרוממת את הלב בדרך כלל, בעוד כל מצוות התורה - מרוממות, 
מעשירות, מעלות אותנו טפח וטפחיים. אז האם בימים אלו מוטל 

עלינו להתעצב? מה נרוויח מהעצב הזה? מה תועלתו ותכליתו?!
כדי להשיב לשאלות הללו, עלינו לחדד את ההבדל בין אבלות על 
סבוך  יער  בעומק  שם  אי  אובדנו  לבין  עולמו,  לבית  שהלך  קרוב 

על  וכאב  אבל  ישנו  חלוטה.  גזירה  זו   - הראשון  במקרה  ומפותל. 
או  להתמיד  אפשר  אי  כי   - הלב  מן  שישתכח  גזירה  אבל  לכתו, 

להתקדם בחיים כשעסוקים באבל. לעומת זאת - - - 
על  והכאב  הצער  לצד  היער,  בעומק  לאיבוד  הלך  קרוב  בן  אם 
כמיהה  לשובו,  פוסקת  בלתי  ציפיה  צורב,  געגוע  יש   - האובדן 
אם  וגם  רעות,  חיות  או  בשודדים  מלא  היער  אם  גם  שוב.  לראותו 
הוא נחטף בידיהם - הלב אינו מאפשר להתאבל, אלא רק להתעצב, 
ומיד לפעול בכל הכח כדי להחזירו לביתו, מתוך געגוע לראותו שוב 

מחייך, בחיק משפחתו האוהבת...
ואפ כך הדתריפ תתן אותד, הפ שתעתייפ נכוניפ תאתא אהות, שהיינו 
סמוכיפ על שולחנו וחייפ תהיכלו, תצילו חימדנו וישתנו, אליו עלינו 
לרגל, אצלו כיםרנו עוונותינו, לםניו שםכנו שיח ואותו ראינו מקשית 
כך,  כל  אליו  קרותיפ  היינו  כאשר  מדהימה  תקוםה  לנו  היתה  לנו. 
חשיפ אותו, מרגישיפ את ידו התומכת, נרגשיפ תחצרותיו ונלהתיפ 

תנעשה תמקדשו...
ואז הגיע החורתן, כשמו כן הוא. לא רק תית המקדש נחרת, מערכת 
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שתשמיפ,  אתינו   - לאתינו  אוהתיפ,  תניפ   - תינינו  שלימה  יחסיפ 
רגשותינו  הגלות,  תעומק  שרוייפ  אנו  המקדש.  תית  עפ  נחרתה 
קםואיפ, תחושותינו דוממות. עולפ שלפ של קרתת אלוקיפ גלויה, 
של קשר ישיר ותלתי אמצעי עפ הקדוש תרוך הוא, של גילוי שכינה 

חשוף לעין כל, הלך לאיתוד...
אתל הוא לא הלך ואיננו, ממש לא. הוא רק הלך לאיתוד, תיער סתוך 
גזירות  יש  נוראייפ,  שודדיפ  יש  הזה  תיער  'גלות'.  ושמו  ומםותל 
קשייפ  יש  אוייתיפ,  יש  ייסוריפ,  יש  מחלות,  יש  צרות,  יש  קשות, 
תכל התחומיפ. זהו יער הגלות הנורא, שאנו מתנהליפ תתוכו כמעט 
אלםייפ שנה... – נמצא שאיננו מתאתליפ על משהו שהיה ולא יחזור, 
מתגעגעיפ,  םשוט  אנו  שות,  לתלי  שהלך  משהו  על  תוכייפ  איננו 
שלנו  התחושות  אלו  והצער,  האתל  משמעות  וזו  וכוסםיפ,  כמהיפ 

תימיפ אלה!
רק  לא  הוא  הצורב  שהגעגוע  הדדי,  הוא  שהכאב  יודעים,  גם  אנו 
חפץ  עולם  של  מלכו  בגלות,  שרויה  השכינה  גם  עימנו  יחד  שלנו. 
בראשות  בירושלים,  מקדשו  בבית  כראוי,  מלכותו  לגלות  ורוצה 
צרות  ומסוגרת,  חשוכה  ונמשכת,  הולכת  הגלות  אבל  אהוביו.  בניו 

אחרונות משכחות את הראשונות, ונחמה מבוששת מלבוא...
משהו  על  נתאתל  לא  ונתאתל.  הארץ  על  נשת  אנו  השנה,  גפ  לכן 
שהלך ואיננו, נתאתל על משהו שיחזור, אתל הוא מתעכת מדי הרתה 
לת.  קורעת  תציםיה  נמס  ליתנו  אליו,  תכמיהה  יוצאת  ונםשנו  זמן, 
עפ  הקשר  לחידוש  לםעול  עתודה,  תוכנית  תהחלט  הוא  הזה  הצער 
הגלות  של  העתות  מהיער  לצאת  הדרך  את  לחםש  שתשמיפ,  אתא 
חדש  ונשותה,  אליך  השפ  'השיתנו  הלת  מעומק  לזעוק  הממושכת, 

ימינו כקדפ!'
יער  מתוך  שנזעק  יד,  שנושיט  מחכה  שתשמיפ  אתא  יקריפ!  אחיפ 
הגלות. אפ נזעק תכל הכח, נשמע הד חוזר מגעגועי את לתניו, אשר 
ורגש  מחשתה  נייחד  האתלות,  לתוך  נתכנס  התה  להכילפ.  יכול  מי 
להתגעגע, געגוע עמוק וצורת, געגוע קרות ואוהת. כי ככל שהגעגוע 
- כך הקשר שלנו עפ אתא שתשמיפ  יותר  וטהור  יהיה עמוק  שלנו 
קול  לשמוע  ממש  תקרות  נזכה  הזה  הקשר  ומתוך  ויתעצפ,  יתחזק 

מתשר ואומר 'כי ניחפ ה' ציון...'

התית שהסתתר מעל המרתף
כשר' קלמן הגביר חיתן את בנו בכורו, העריכו כולם כי לבטח ירכוש 
וכיאה לבנו של עשיר כמותו.  ומהודר, כנאה  נאה  לזוג הצעיר בית 
כולם ידעו שסוכם מראש כי בני הזוג יתגוררו בארץ ישראל, והניחו 
כי אביהם הכין להם בית ראוי לשמו, בהתאם לכבודו ומעמדו. גם 
החתן ידע שאביו טיפל היטב בנושא הדירה הממתינה לו בירושלים, 

ולו לא נותר אלא לברר את הכתובת ולקבל מפתח...
לאחר ימי ה'שבע ברכות', נפרד ר' קלמן מבנו וכלתו בהתרגשות אין 
קץ, צייד אותם במפתח ובכתובת, והזוג הצעיר טס ארצה. לאחר טיסה 
בת כתריסר שעות, ולאחר שהעמיסו מזוודותיהם על המונית בשדה 
התעופה וגם פרקו אותן ממנה בחצר הבית בירושלים - לא נותר לבני 

הזוג אלא לנעוץ את המפתח בחריץ המנעול, והדלת נפתחה.

האור הודלק, אבל אז - תחושתם היתה שעיניהם חושכות. אם הם 
בן כמה חדרים,  בית מרווח  לבית ראוי לשמו,  חשבו שהם מגיעים 
מרוהט בכל טוב, רחב ידיים ונאה למראה, מסתבר שהגיעו לסוג של 
מחסן קטן, טחוב למחצה. במחסן מושלכות מיטות חדשות ונאות 
שהוזמנו עבורם, מוצרי חשמל כמו מקרר ומכונת כביסה משוכללים 
ארוזים היישר מהיבואן, אולם השטח קטן וצפוף ממש, וגם המרחב 

לא נראה יפה מדי...
לקח להם זמן להתרגל לעובדה כי זו הדירה, אבל באין ברירה - אין 
ברירה. המקרר חובר לשקע, לכיור שהיה שם הודבקה חתיכת שיש 
והכיסאות  השולחן  'מטבח'.  זו  פינה  שם  ייקרא  ומעתה  מהחצר, 
הדירה  שזו   - מסתבר  הנגדית.  בפינה  והמיטות  הם,  גם  הוצבו 
המדוברת, בה ייאלצו לגור. ומה להם מתלוננים? - הרי קיבלו אותה 

חינם אין כסף...
לא קליפ היו החייפ תקיטון הצר והמחניק. המקופ היה צםוף תיותר, 
הםריטיפ הונחו זה על גת רעהו, ותאוםן כללי - זה היה רחוק מאוד 
ולא  םיללו  לא  הפ  אדפ'.  של  דעתו  מרחיתה  נאה  'דירה  מההגדרה 

מיללו שיגיעו למקופ כזה...
הוא  כי  קלמן  ר'  בישר  שגרתית  טלפון  ובשיחת  כחודשיים,  חלפו 
לחשה   - חיים'  אנחנו  איך  ויראה  שיבוא  'נו,  לביקור.  ארצה  מגיע 
אבא  אם  אולי  הסכמה.  באנחת  שהגיב  לבעלה,  הצעירה  הרעיה 
ישלוף  לשמו,  ראוי  בית  לנו  סידר  שלא  יבין  הוא  המצב,  את  יראה 

שיק ויסדר את העניין...
שהופיע  קלמן,  ר'  של  ביקורו  לקראת  וצוחצח  מורק  הצר  הקיטון 
נכנס אל הבית הקטן,  בהדרו בשעת אחר הצהריים מאוחרת. הוא 
וכמעט קרס תחתיו. 'מה זה?!' - הוא שאג, 'פה אתם גרים? פה?! הרי 
אני תכננתי את הדירה הזו עם אדריכל מובחר, הבית תוכנן בקפידה, 
על סלונו הענק ושבעת חדריו המפוארים, המטבח המתקדם והלובי 
מחוריהן  יוצאות  וכשעיניו  אמר,   - יתכן!'  לא  זה  בכניסה.  המרווח 

החל להסתובב מסוחרר...
ואז, ניגש אל המקרר, שלף את החוט מהשקע, והזיז אותו קמעא. 
דלת. דלת נחשפה שם. הוא פתח את הדלת בתנועה בוטחת, ואז 

התגלו מדרגות. בני הזוג עולים אחריו במדרגות וחושפים - - - 
בית נאה ומפואר, מרווח וגדול. בית בן שבעה חדרים, כל אחד מהם 

כמו סוויטה של בית מלון. ואיזה לובי, ואיזה מטבח, ואיזה סלון...
גרתפ לכפ תמרתף של התית המםואר שתניתי עתורכפ, שפ  'ואתפ 
תחרתפ לגור?' - שאל ר' קלמן ההמופ. 'ציוויתי על הסםקיפ השוניפ 
להניח שפ את הריהוט ומכשירי החשמל, כדי שתוכלו למקפ אותפ 
כרצונכפ תמרחתי התית, לא רציתי שהמותיליפ ילכלכו אותו. ואתפ 
הענק  התית  של  תמרתף  וגרתפ  תמרתף,  אותפ  השארתפ  םשוט   -

שתניתי לכפ?!'
מסוף  יוצא  מתגעגע  אתא  של  קולו  תאת,  תתשעה  יקריפ!  אחיפ 
מואר  כמה  מקדש.  תית  תית,  לכפ  תניתי  סוםו:  ועד  העולפ 
יכוליפ לחיות שפ תיחד,  ואהות. כמה אנו  ונעיפ שפ, כמה נחמד 
תעומק  אלוקיפ  קרתת  לחוש  להתרגש,  להתרומפ,  להתעלות, 
ליתנו! האפ טות לכפ תמרתף? האפ נעימיפ לכפ התנאיפ הנוכחייפ 
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ואשותה  אליי  שותו  למעלה,  מםואר  תית  יש  חייפ?!  אתפ   תהפ 
אליכפ!

חשים  איננו  כבר  כי  עד  המרתף,  לחיי  שהתרגלנו  בהחלט  יתכן 
בחסרונו של הבית הגדול. אבל אם נתבונן נבין, שמעבר לקיר מרתף 
אבא,  של  בצילו  חיים  גאולה,  חיי  ומפואר,  מרווח  בית  יש  הגלות 
אם  בקרוב,  שעריו  כשייפתחו  הגדול,  בבית  אז,  אלוקים.  בקרבת 
נחטא חלילה - נביא קרבן ומיד נראה את הכתם מוסר וממורק. אם 

נרצה להתקרב - רק נקפוץ לביקור מרומם...
ולא  מרגישיפ  לא  אתל  להתםלל,  יכוליפ  אנו  תמרתף.  אנחנו  והיופ 
תידייפ.  חשיפ  ולא  תעינייפ  רואיפ  לא  אז,  כמו  ה'  קרתת  את  חוויפ 
איננו יכוליפ לאכול תשר קדשיפ, אין לנו יכולת לחיות עפ ה' יתתרך 
תתחושות תרות מימוש תידייפ. אלו חייפ תמרתף טחות ועצות, תעוד 

יש לנו תית מםואר למעלה...
– אנא, אתא,  ציון תאיר!'  'אור חדש על  נזעק אל תורא עולפ:  התה 
תזיז את המקרר הכתד מעפ הדלת, תםתח את השער, האר םניך על 
ישועה  נראה אור! תמהר  כי תאורך  מקדשך השמפ, האר את םנינו 

ותחיש גאולה, אתא, תתיא אותנו כתר אל התית הגדול והנישא...

הזוג הכםרי הנתער...
 - אלוקים  כמלאך  ומראהו  הפנים,  נשוא  ההדור,  הזקן  בעל  היהודי 
הוא  הדרך.  אם  שעל  הפונדק  בעל  הכפרי,  ידי  על  בכבוד  התקבל 
ביקש להיכנס וללון בפונדק למשך לילה אחד, לפני שימשיך במסעו 
אל התחנה הבאה. ולא ידע אותו כפרי נבער, כי האיש שלפניו הלא 
הוא אחד מצדיקי הדור, הוא הרה"ק רבי מנחם נחום מטשערנוביל 
זי"ע, בעל הספה"ק 'מאור עיניים'. וגם אם היה יודע את שמו, הרי 

היה כה נבער מדעת, עד שלא היה מבין את המשמעות...
כך או כך, הכפרי קיבל את הרבי בכבוד, סידר עבורו חדר נאה ללינת 
ממיטתו  קפץ  לילה  חצות  לעת  אולם  יצועו.  על  עלה  ואז  הלילה, 
מבוהל, בשומעו קולות נהי ובכי עולים מתוך הפונדק. 'מי יודע מה 
קרה', לחש לאשתו, כפרית נבערת כמוהו, ואץ רץ, לובש מכנסיים 
ברישול ונושא מוט מזדמן, כי מי יודע מה כבר קרה בתוככי הפונדק 

שלו...
הוא יוצא אל בין חדרי הפונדק, אולם הכל שקט. אין קול מלחמה או 
קטטה, רק קול בכי עצוב, נוגה וקורע לב, עולה מאחד החרדים. הוא 
מתקרב אל החדר לפי עוצמת הקול, ומבחין כי זהו החדר של היהודי 

נשוא הפנים, בעל הזקן הלבן...
הוא נוקש בדלת בבהילות, ואז קול הבכי משתתק. חולף רגע, והדלת 
מדמעות,  ולחות  טובות  עיניים  אליו  נושא  הצדיק  כאשר  נפתחת, 
אולם פניו מאירות. 'מה קרה? בכי זה על שום מה? האם מישהו פרץ 
לכאן והפליא מכות לכל עבר? מה קרה? אורחי הפונדק של מושקה 

- לא אמורים לבכות, הם אמורים להיות מאושרים!' – תמה הכפרי.
'איי', הגיב הרבי על אתר, 'בפונדק הכל בסדר. ובכל זאת אני בוכה, 
'הבית?'  נחרד:  והפונדקאי   - הבית...'  בגלל  אלא  הפונדק  בגלל  לא 
בעיירת  שקרה  אסון  בשל  הנה  הגעתם  בביתכם?  משהו  קרה 

מכורתכם ובשלו אתם בוכים?' - שאל בחשש ובדאגה.

'התית של כולנו. היה לנו תית,  'לא התית שלי התעיה,' נאנח הרתי, 
תהיכלו  מסתותתיפ  שתשמיפ,  לאתינו  קרותיפ  היינו  המקדש.  תית 
ומאז אנחנו תגלות, רחוקיפ  הזה,  נחרת, התית  והוא  כתניפ אהותיפ. 

ממנו כל כך...'
דבר  שום  ראיתי  'לא  בסקרנות.  הכפרי  התעניין   - קרה?'  זה  'מתי 
בית  על  סיפר  בוכים  ובקול  שוב,  נאנח  והרבי  אמר,  בעיתון...', 
המקדש שחרב לפני ח"י מאות שנים, על המשמעות של בני ישראל 
שגלו מעל שולחן אביהם, ועל כך שבכיו הוא בכי של ציפיה וכיסופין, 

כמיהה ותפילה, לבואו של משיח בן דוד, גואל ישראל!
אז  או  להתעניין.  הכפרי  הוסיף   - לנו?'  יעשה  הוא  מה  זה,  'ומשיח 
את  יקבץ  כיצד  תיאר  גלויה  ובשמחה  להבים,  הפכו  הרבי  של  פניו 
בני ישראל איש איש ממקום מושבו, ישא את כולם על כנפי נשרים 
בעולם,  תיכון  ה'  מלכות  לתפארה,  ייבנה  המקדש  בית  לירושלים, 
וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עלינו... - ולא היה מאושר מהרבי 

בשעה שתיאר את מעמד הגאולה!
על  לעלות  כזאת,  החלטה  'אבל  הכפרי,  המהם   - מעניין...'  'נשמע 
בלי התייעצות עם  ולנסוע לארץ אחרת, לא מקבלים  נשרים  כנפי 
האשה!' - אמר, ופנה אליה מיד לשאול לדעתה. 'האם העניין הזה 
חן  מוצא  משיח  על  הזה  הסיפור  בעינייך?  טוב  נראה  הגאולה  של 

בעינייך?'
והכפרית, שרויה בעומק הגלות עד קצה הנפש, לא הצליחה להבין: 
היפה  הפונדק  על  יהיה  ומה  לירושלים?  ונעלה  הכל  נעזוב  'הכיצד 
לנו  יש  לול התרנגולות שבחצר?  שבנינו, על העיזים החולבות, על 
וללכת  מאחור  הכל  לעזוב  נוכל  איך  ועשירים,  שלמים  חיים  כאן 
ממש  שהוא  לרבי  שהסביר  בעלה,  באוזני  תמהה   - זרה?!'  לארץ 

ממש מצטער, אבל הגברת לא מסכימה לכל העניין הזה...
הגלות...  עמוקה  'כמה  תתכי,  םרץ  והוא  נשתר  הרתי  של  לתו  'אוי!', 
אמור לרעייתך, כי לצד התרנגולות והעיזיפ, יש כאן גפ גוייפ רעיפ, 
תעידן  הםונדק!  את  וםורציפ  תיהודיפ  שמכיפ  לםעמיפ,  שיכוריפ 
הגאולה זה לא יקרה! כדאי להיגאל, תאמת כדאי!' - אמר הרתי תקול 

מרוסק מכאת, עד היכן הגיעה הגלות לעומק נםשפ של היהודיפ...
טות  יעשה  אולי  הזה,  שהמשיח  לו,  משיתה  מצידה  הכםריה  ואילו 
אפ יקח את הגוייפ כולפ לירושליפ, וישאיר את הםונדק תתםארתו, 
עפ העיזיפ והתרנגוליפ, רק תלי החשש של הגוייפ. 'יעלו נא הגוייפ 
הרשעיפ לירושליפ תראשותו של המשיח המדותר', אמרה הכםריה 

המסכנה, 'ואנחנו נישאר כאן...'
סיפור זה - אותו סיפר בעל ה'מאור עיניים' בתארו את קורותיו על 
אם הדרך, מחדד בפנינו את תפקידנו בימי אבל אלו, לבל נהיה כאותו 
כפרי נבער, לבל נישמע כרעייתו חסרת ההבנה... אחים יקרים, איננו 
כה טפשים וחסרי דעת, אנו מסוגלים להבין ולהתבונן מה היה לנו, 

איזה אוצר יקר איבדנו, כמה קרבת ה' היתה לנו, ואיננה...
אתל זה לא אתוד, תכלל לא אתוד! כל מה שמוטל עלינו הוא לצםות 
ולייחל, לייחד את ימי האתל והצער, את שעות הישיתה על הארץ, 
לםנות  הגעגוע,  את  תליתנו  לעורר  הכיסוםין,  תגודל  להתתוננות 
כל  קיווינו  'לישועתך  כן,  אכן  כי  ולתקש  שתשמיפ  לאתא  תדמעות 
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היופ ומצםיפ לישועה!' – המצת הנוכחי כלל וכלל לא טות לנו, הכל 
חםציפ לראותך תתםארתך!

תימיפ אלה, תהפ הנושא המדותר עשוי להיות תוכניות לחוםשה, התה 
נזכור כי עיסוק תחוםשות או תםנאי, הוא כמו אותה כםריה העסוקה 
תתרנגוליה ותעיזותיה, אינה מתינה מהי גלות ומהי גאולה, מדחיקה 
עכשיו  למימושה.  והדרך  אםשרית  גאולה  אודות  מחשתה  כל  היא 
הזמן להתחתר לאתל על החורתן, עכשיו הזמן לתקש מעומק הלת על 
הגאולה, עכשיו הזמן להצית כיעד מרכזי את השאיםה לראות תתניין 

תית המקדש!
וככל שנתקש זאת מעומק הלת תאמת, ככל שנתיע את געגועינו אלה 
עפ כל הרגש, ככל שנציף תתוכנו את הרגשות הללו תימיפ אלה - כך 
נזכה להתאתל על ירושליפ תאמת - תמשמעות העמוקה של האתל, 
ואז נזכה למימוש ההתטחה הגדולה ש'כל המתאתל על ירושליפ זוכה 

ורואה תתניינה', תקרות ממש, עוד השנה!

שמחה - דווקא תשתת זו!
ההפטרה  את  נקרא  בה  השבת  היא  חזון',  'שבת  הנוכחית,  השבת 
על נבואת החורבן, השבת הקודמת לתשעה באב. מטבע הדברים, 
שבת זו עלולה להיות כאובה או עצובה במקצת, אך דווקא השמחה 

בשבת הזו - יש בה סגולה יקרה שכדאי להכיר ולבצע. כפי שנחשף 
בספה"ק 'אמרי נועם', שם מבאר הוא את דברי חז"ל 'כל המענג את 
השבת נותנים לו נחלה בלי מצרים', במשמעות מאירה: כל המענג 
את השבת, ממתיק בכך את ימי בין המצרים, בכוחו לבטל את צער 

בין המצרים!
בכך הוא מפרש את הפסוק במגילת איכה: 'בנפול עמה ביד צר ואין 
בני  לה, ראוה צרים שחקו על משבתיה', באופן הבא: כאשר  עוזר 
על  'שחקו  הם  אם  אזי  המצרים,  בין  בימי  צר,  ביד  נופלים  ישראל 
האוייבים  את  מבטל  הדבר  השבת,  בשמחת  שמחים   - משבתיה' 

הצרים עליהם, ומבטל את כוחם!
עפ ישראל! חזקו והתחזקו תשמחתה של שתת זו, שתת היופ לה'. גפ 
נוודא  ונקונן, התה  אפ חס וחלילה תמוצאי שתת נתיישת על הארץ 
הסגולה  זו  רוח.  ורוממות  שמחה  מתוך  עלינו  יעתור  השתת  שיופ 
יתן  מי   - הזה  ותכח  צרה,  או  צר  כל  מעלינו  להסיר  תיותר  הטותה 
ונזכה להתתשר תתוא הגואל, ואז שמחתנו תשתת תהיה תאמת חלק 

משמחת הגאולה!

 לשליחת תגובות לכותב הטור ולקבלת העלון 
6182918@gmail.com-של הרב אשר קובלסקי: במייל, כתבו ל 
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השית התחור מעומק ליתו: "ראש ישיתה! אני מסתותת כתר עשר שניפ 
תישיתות, ואין לי טעפ תגמרא, אין לי טעפ!! אומריפ לי שיש טעפ 

תלימוד, אתל אני לא מוצא שופ טעפ, רק תתשר וגלידה!...

יקרה היא מםז ומזהת רת ומתוקה מדתש ונוםש צוםיפ

הרת תנימין תירנצוויג

"ֵּבין ָּפאָרן ּוֵתין ֹּתֶםל ְוָלָתן ַוֲחֵצֹרת ְוִדי ָזָהת" )דתריפ א', א'(

הזכיר להם כל שמות אלו של מקומות שהכעיסו לפני המקום, ולכן 
הזכירם ברמז מפני כבודן של ישראל.

על "די זהב" הביא רש"י את דברי הגמרא בברכות )לב, א(, שהוכיחן 
בעגל,  חטאו  להם  שהיה  הזהב  רוב  שבשביל  העגל  חטא  על  בזה 

ומביאה הגמרא כמה דוגמאות שרוב השפע מביא לחטא.
שהרי  העגל,  לחטא  הביא  הזהב  שרוב  לכך  נפלא  טעם  לבאר  ויש 
לבן  גורם  הזהב  עצום,  חסרון  עצמה  שהיא  גדולה  מעלה  יש  בזהב 
כי הזהב בשונה מכסף  ויותר,  יותר  יותר רוצה  לו  אדם שככל שיש 
אין בו הנאה מצד עצמו כי אינו מטבע העובר לסוחר, וכל שוויו הוא 
צורך  ארגיש  יותר  לי  שיהיה  ככל  ולכך  ברשותי,  מציאותו  מעצם 

ותאווה ליותר, כי זה כל מהותו - ריבוי הרכוש והממון. 
לו  שיש  ממה  סיפוק  לידי  בא  אדם  אין  זהב  שבריבוי  כיון  ומשכך 
וזה  – אלוהים אחרים!  עכשיו, הרי מחפש לעצמו סיפוקים אחרים 
הביא את בני ישראל לחטוא בעגל, כי לא היה להם סיפוק ושובע 
במה שיש להם ורצו מיד לדעת מה קורה עם משה וכשלא באו מיד 

על סיפוקם, מיד עשו עגל להרוות סיפוקם ומאוויים.
ומכך נמשיך לווארט נפלא ומתוק במיוחד, שראיתי בספרו של הרב 
"יקרה  ולדבש  לזהב  נמשלה  התורה  הרי  זצ"ל:  קרלנשטיין  ראובן 
היא מזהב ומפז רב ומתוקה מדבש ונופת צופים", והזהב והדבש הרי 
לאדם  נותן  אינו  שהבאנו,  כמו  שהזהב  במהותם,  לגמרי  הם  שונים 
ועוד ואף פעם  וכל רצונו רק להרבות ממנו עוד  סיפוק מיידי כלל, 
ממנו  שיש  דבר  הוא  לעומתו,  והדבש  לו,  שיש  במה  מסתפק  לא 
סיפוק והנאה מיידית, שהרי אדם הלוגם כפית דבש יהנה ממתיקותו 
עד מאד, אבל מצד שני ישבע ממנה ולא יתאווה לעוד כפית וזאת 
מפני מתיקותו הרבה, וזה התורה הקדושה יש בה גם ממעלת הדבש 
שטעמה מתוק עד מאד מכל מילה ומילה מלימוד התורה, ומצד שני 
יש בה מעלת הזהב שאדם לא מרגיש שובע, וכל חפצו זה לעוד ועוד 

לימוד התורה.

בקרנות  והתמקם  הישיבות,  בעולם  מקומו  מצא  שלא  אחד  בחור 
זצ"ל. לאחר שנכנס,  הרחוב, בקש להכנס למרן הגראי"ל שטיינמן 
להרב  מציגה  'סטייק',  של  תמונות  מוציא  הוא  הגבאים  להפתעת 

שטיינמן, ושואל "הרב אוהב כזה סטייק?"
שאל אותו הרב: "מה זה סטייק?", משיב לו הבחור: "זה בשר, אבל 
רוצה  הרב  האם  טעים,  מאד  מאד  'הבשר',  אלא  בשר  סתם  לא 
שאביא לו כזה בשר לאכול? יש כאן חנות קרובה ואני יכול להביא 

לרב חתיכה משהו משהו!". ענה לו הרב: "לא, אל תביא!".
להביא!  יכול  אני  גלידה,  אוהב  הרב  "אולי  הרב:  את  הבחור  שואל 
שטיינמן  הרב  טעימות....".  מאד  גלידות  יש  הסמוך  ברחוב  בחנות 
ושאלו  לוינשטיין  הרב  על  הסתכל  הבחור,  של  רצונו  מה  תמה 

באידיש 'מה הבחור רוצה ממני?!'.
השיב הבחור מעומק ליבו: "ראש הישיבה! אני מסתובב כבר עשר 
שנים בישיבות, ואין לי טעם בגמרא, אין לי טעם!! אומרים לי שיש 
טעם בלימוד, אבל אני לא מוצא שום טעם, רק בבשר וגלידה! הראש 

ישיבה רוצה אני יביא לו סטייק ויראה כמה זה טעים?!"...
הכי  האוכל  מה  לי  להגיד  יכול  אתה  "אולי  שטיינמן:  הרב  לו  אמר 
יודע כעת  מתוק שיש?", הבחור התחיל לחשוב, והשיב, שהוא לא 
המאכלים  כל  על  לחשוב  הנפש  מנוחת  כרגע  לו  אין  בדיוק,  לומר 

הטעימים ולהחליט מה הכי מתוק.
"אני כן יודע", השיב לו הראש ישיבה ברכות, "האוכל הכי מתוק הוא 
הדבש! הוא הכי מתוק בבריאה, ואספר לך מה שהיה פעם בעירנו: 
יהודי קבל אורח חשוב ורצה לכבדו, וכבדו בכפית דבש מתוק, הגיש 
לו, והאורח טעם ומיד אמר 'אי מר כלענה', זה מר, למה אתה אומר 
לי שזה מתוק?!". אמר לו בעל הבית: "אולי טעיתי ואני גם אטעם?", 
והוא מכניס לפיו כפית דבש והנה מתוק מתוק! שואל המארח את 

'

חייגו: 4992* או 077-2222-666  שלוחה )7/2/10(

קו השיעורים של 'דרשו' - לחייג, ללמוד, לדעת

הגה"צ רבי אריה שכטר זצ"ל

הגאון רבי אליעזר טורק שליט"א

הרב מנחם שטיין שליט"א

הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א

הגאון רבי שמשון דוד פינקוס זצ"ל

הרב שלמה לוינשטיין שליט"א

הרב מרדכי נויגרשל שליט"א

האזינו להרצאות, שיעורים וסיפורים 
בענייני החורבן מיוחד לתשעה באב 

עכשיו בקו השיעורים של 'דרשו' 

"כל המתאבל על 
ירושלים זוכה 
ורואה בשמחתה" 

צילום: שוקי לרר

המשך תעמוד 31
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קו השיעורים של 'דרשו' - לחייג, ללמוד, לדעת

הגה"צ רבי אריה שכטר זצ"ל

הגאון רבי אליעזר טורק שליט"א

הרב מנחם שטיין שליט"א

הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א

הגאון רבי שמשון דוד פינקוס זצ"ל

הרב שלמה לוינשטיין שליט"א

הרב מרדכי נויגרשל שליט"א

האזינו להרצאות, שיעורים וסיפורים 
בענייני החורבן מיוחד לתשעה באב 

עכשיו בקו השיעורים של 'דרשו' 

"כל המתאבל על 
ירושלים זוכה 
ורואה בשמחתה" 
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המשך מעמוד 1 | כ"ק מרן אדמו"ר מתולדות משה שליט"א

ובינו נא זאת, כי מה נורא הדבר הזה ששכחנו העיקר שנמצאים אנו 
אמרו על מרן השפת אמת, שפעם הרגיע איזה אדם  בגלות. וכבר 
שגנבו לו את השטריימל היקר שלו, באמרו: "העיקר שתזהר שלא 
איבדנו  הבית  חורבן  עם  יחד  כי  למבין.  ודי  הראש"...  את  לך  יגנבו 
גם כן את גילוי האלוקות, ואת הרגשת האהבה. והרי "רחמנא ליבא 
קו.[  ]סנהדרין  ובגמ'  מלכנו!  את  לראות  ונשתוקק  שנצפה   - בעי" 
הלשון  שם  וברש"י  בזוה"ק  ואילו  בעי",  ליבא  "הקב"ה  הוא  הלשון 
הוא "רחמנא" בדווקא, כדי להורות לנו שאפילו מידת הרחמים אינה 
ידי  ועל  זה,  לענין  ימשך  כן  גם  צריכים שהלב  מועילה לבדה, אלא 

זכירת בית המקדש יכולין להתדבק בהארת בית המקדש.

ופנימיות  הלב  טהרת  של  זה  בעניין  מאוד  הרחיבו  ישראל  וגדולי 
ההרגשה. וכבר אמר השרף מקאצק כי מי שאינו יודע להתאבל על 
מאמר  וידוע  עצמו.  חורבן  על  להתאבל  עליו  המקדש,  בית  חורבן 
העולם כי היצר הרע רודף אחר האדם להרגו, ומכך שאין האדם צועק 
מפחד יראתו, סימן הוא לנו שהיצר כבר הרגו... וכך הייתה העבודה 
בימי קדם. וכדי לסבר את האוזן בדבר זה עד היכן הדברים מגיעים, 
יש לנו ללמוד ממה שאמר ה'חתם סופר' על בחור אחד, שלא נתן 
קולו בבכי בעת אמירת תיקון חצות בישיבתו הרמה, שצריך לבדוק 
נהגו  שלא  אלו  גם  שעברו  ובדורות  חלילה.  נחמץ  לא  האם  אחריו, 
לומר תיקון חצות, היו מראים לפחות את האבלות בדרכים אחרות, 
הוא  מכוון  ירושלים"  "ובנה  שבאמירת  הצדיקים  אחד  שאמר  וכמו 
מה  עברו,  בימים  האבלות  נראית  הייתה  כך  ואם  חצות.  תיקון  על 

נענה אנן אבתרייהו. 
לייב  יהושע  רבי  הגאון  כי  שמספרים,  במה  להתבונן  הוא  ונפלא 
על  מפעמיים  יותר  התפלל  לא  בירושלים,  שהותו  ימי  בכל  דיסקין 
היה  כאשר  כי  עד  גדול,  כה  היה  שצערו  משום  המערבי  הכותל  יד 
שב לביתו משם, היה נופל ומתעלף מרוב תוגה וצער. ואף כשהיה 
רואה את הכותל מרחוק היו זולגות מעיניו דמעות מרוב צער ויגון. 
כתיב: 'ִּכי ֵאין ֵחֶפץ ַּבְּכִסיִלים'  ]קהלת ה, ג[ כלומר הקב"ה רוצה את 
הלב! וכמה חבל שהעולם עסוק בימים אלו בשאלות צדדיות, כמו 
האם מותר לשמוע מוזיקה כזו או אחרת, ובאיזה אופן מותר לרחוץ 
הגוף בצונן או בפושרין וכדומה, ונתעלמה מאתנו הנקודה העיקרית 
במהות ימים נשגבים אלו, שהיא להתאבל על ירושלים ולהשתוקק 

לקראת העתיד. 

רחמנא ליתא תעי
ואם עסקינן בעניין הלב, כדאי להזכיר את המעשה הבא: בביהמ"ד 
של הבעש"ט התפלל יהודי כפרי פשוט ולו היה בן חסר דעה ל"ע. 
וכאשר הגיע בנו לגיל מצוות חשש אביו שמא יאכל חלילה ביוהכ"פ, 
ועל כן לקחו עמו לבית הכנסת. ולאותו בן היה חליל בו היה מחלל 
לאביו  הבן  פנה  מוסף  תפילת  בעת  והנה  הצאן.  את  שרעה  בעת 
וביקש ממנו, רוצה אני לחלל בחליל, וכשמוע זאת נבהל אביו הכיצד 

יכה החליל בעצם יוהכ"פ, וכמובן שמנעו מכך. אך הבן חזר וביקש 
ממש  מכך  בעדו  מונע  אביו  והיה  לנגן,  חשקו  ברוב  פעמים  כמה 
בכוח. ובעת שהציבור אחזו בתפילת נעילה כשכולם מסביב נאחזו 
להתאפק  הבן  יכול  היה  לא  כבר  עצומה,  והתעוררות  בהתלהבות 
יותר, וחטף את החליל מיד אביו וחילל בו בכל כוחותיו עד שרעדו 
זה  וכן תמהו, מי הוא  ונחרדו המתפללים ראו  החלונות בביהכנ"ס. 

אשר מעז לחלל את קדושת היום.
אולם הבעש"ט פנה לקהל לאחר התפילה, וסיפר להם כי קול נגינת 
הכבוד,  לכסא  עד  התפילות  כל  את  עמו  העלה  הנער,  של  חלילו 
ואף  מאומה  יודע  אינו  הרי  נער  אותו  כי  הבעש"ט  הסביר  ומדוע? 
להתפלל אינו יכול, אבל בראותו ושמעו את כל הקהל סביבו שופך 
ליבו כמים, התלקח בתוכו הניצוץ הפנימי והפך לתבערה גדולה, עד 
כי לא אזר כוח בנפשו ואת כל ליבו הוציא בדבר היחיד אותו הוא ידע 
- נגינה בחליל. וזהו מה שהשי"ת חפץ בו יותר מכל, כי רחמנא ליבא 
בעי - לב טהור שכולו רוגש וכוסף לעשות נחת רוח להשי"ת. ועל 
וראוי  ובזכותה נפתחו שערי השמים.  זו לרצון,  כן נתקבלה עבודה 
לכל איש ישראל להתבונן בזה היטב, מדוע הוא זה שבזמננו אינם 
באבלות  חשים  ואיננו  והחיסרון,  ההפסד  גודל  את  כך  כל  משיגים 

החורבן כדבעי, ועל הדרך לפתיחת הלב לה'. 

קתלת תזיונות - כזכות
וכאן המקום לציין, כי השייכות והרגשת הלב עם הרבוש''ע, שהוא 
תענוג עליון, מקבל האדם אחרי זאת שעושה דבר המנוגד להטבע, 
שומעים  עולבין,  ואינם  "הנעלבין  לו:[  ]גיטין  בגמ'  דאיתא  וכמו 
חרפתם ואין משיבין, עושין מאהבה ושמחין ביסורין, עליהן הכתוב 
יגמור  וה'  ה, לא[,  ִּבְגֻבָרתֹו' ]שופטים  ַהֶּׁשֶמׁש  ְּכֵצאת  'ְוֹאֲהָביו  אומר: 

בעדו לטוב לו כל הימים בזה ובבא".
וכבר היה פעם שנשא הרה''ק רבי רפאל מברשיד את ידיו לשמים 
אכפר  ואיך  מרובים  עוונותי  לי,  תן  בזיונות,  לי  תן  "רבוש''ע  ואמר: 
עליהם, אם לא על ידי בזיונות ויסורין?" וכמוסיף על ענין ראשון, זאת 
וכיוצא בו, כי כל צער וצער שיש לו לאדם הריהו מזכך את נשמתו 
כדי להיות מקורב יותר לה', כי כל המצבים הקשים האלו המה פתח 
ושער להגיע על ידם לאור נפלא וטובה עצומה, וכמו שאמרו בזוהר 
הקדוש "ליכא נהורא אלא ההיא דנפק מתוך חשיכה", וכמו שהייתה 
ברייתו של עולם ויהי ערב ויהי בוקר, כלומר קודם ערב - חושך ואחר 
לאיזו  להגיע  אפשרות  שום  אין  הגשמי  בעולם  כי  אור.   - בוקר  כך 
דרגה ברוחניות, או לשפע בגשמיות, אלא רק לאחר שעוברים מצב 
של קושי וצער, שהוא  כמסילה ושער להגיע אל הטובה המצופה מן 

העבר השני.
וזכורני מעשה שהיה עם בחור מבוגר בא בשנים, שהלך ל'מכבסה' 
בשביל לנקות את בגדו העליון החדש, לאחר שנפל עליו איזה לכלוך, 
וכשהגיע לקחתו בחזרה, מצא כתם לבן וגדול על פני הבגד מבחוץ, 
עד  טענתו,  לשמוע  אבה  לא  והלה  כך,  על  הכובס  אל  בטענה  ובא 
שפרץ ביניהם ויכוח מר שנמשך זמן רב, ונגרם לו מזה הרבה עגמת 
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נפש, מפני שלא היה שייך יותר ללובשו באופן כזה, וההפסד היה רב 
כי היה יקר מאוד בעיניו )ומסתבר שהכובס לא היה מזרע היהודים, 
שאל"כ היה צריך לשלם על ההפסד, עי' חו"מ סי' שו ס"ג(. וכשיצא 
משם, פגש באיזה בחור שאותו הכיר קצת משנים קודמות ]ואותו 
בחור חזר באותה שעה מהצעה של איזה שידוך שלא היה נראה לו 
גודל  לו מה שארע עמו עם הכובס בתארו את  וסיפר  לפי תנאיו[, 
הצער וההפסד שנגרם לו מזה, ונכמרו רחמיו עליו בחושבו, כי לא 
די שעדיין לא מצא את זיווגו, אלא גם מצטער ומפסיד ממון על ידי 

אנשים שאינם מהוגנים. 

כל צער וצער שיש להאדפ לטותה הוא
ובתוך כדי דיבור חשב אותו בחור, אולי השידוך שהציעו לי – ועתה 
ותיכף  הזה?  המבוגר  הבחור  עבור  טובה  הצעה  היא  ממנו,  חזרתי 
הבחור,  משפחת  לבני  השידוך  את  והציע  מעשה,  ועשה  קם  ומיד 
אנו  ומכאן  לטובה!  הדברים  והסתיימו  ושלושה  יומיים  אך  וכעבור 
רואים שכל צער שיש לו לאדם אינו אלא לטובה, על אף שלא תמיד 
זוכים לראות זאת בגלוי. וכן הוא הענין של בזיונות, הגם שאין אנו 
במדרגה ללכת ולחפש בזיונות בעצמנו, אבל כשמקבלים כבר את 
- ודבר זה מצוי בבחורים הנמצאים  הבזיונות צריך לקבלם באהבה 
האחים,  בין  ודברים  דין  או  וויכוח  מתעורר  פעם  ומידי  בביתם, 
הוא  שלמעשה  אף  על  האחרים,  הילדים  את  מצדיקים  וההורים 
צודק לחלוטין, ובכך נגרם לו בזיון וצער - עליו להיות בשמחה גדולה 

שהוא סובל את הביזיונות בבית ולא ברחוב.
מספרים על אחד מהצדיקים שסבל רבות מהמתנגדים כאשר עשה 
גדלות ונצורות להעמיד בעירו הדת על תילה, ולא רק שלא הקפיד 
לאמור  והוסיף  בגינו,  יענשו  שלא  ה'  אל  התפלל  אף  אלא  עליהם, 
בדרך צחות: לא די שהם מצערים אותי כל כך, אלא אף הם מטריחים 
אותי להתפלל עליהם שלא יענשו מן השמים בעבורי, וכך מבטלים 
אותי מהלימוד. ומה מאוד חובת גברא, לשקול בפלס מאזני שכלו 
אזניו  והשמעת  עיניו  ופתיחת  שפתיו  ועקימת  איבריו  תנועת  כל 
ופרטי חושיו, לעבוד את השם ולהתדבק בו, גם בעת שיסורין באים 
עליו, ולבלתי עשות היפך רצונו יתברך ולהתרעם עליו לומר, למה 
אירע לי כזה מקרה לא טובה, כי הכול היא בהשגחה פרטית מאיתו 
יתברך ולטובה, כי מדרך הטוב להטיב לברואיו, וזהו תכלית האדם 

שאפי' בעת צערו ישמח בה'.
וזה היה כוחם וזכותם של גדולי ישראל שזכו לאור באור החיים, על 
ידי היסורין שקבלו באהבה וברצון, ונתגלה אורם וחכמתם ותורתם 
בכל העולם, וכמו ה'אור החיים' הקדוש וכדומה, וזאת איפה לדעת 
כי לרוב הצדיקים הגדולים היה להם התנגדות גדולה מאוד, וזכו למה 

שזכו בגין אמונתם הזכה והתמימה. 
כי אין אנו מעריכים מספיק גודל ההשגה שמשיג האדם על ידי מדה 
זאת. בא וראה מה שמספרים על הרה''ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב 
זי''ע שכידוע היתה לו התנגדות גדולה, שפעם הגיעה אשה ושפכה 
על פניו מים מגונים, ואף דברה כנגדו דברים שאין הדעת סובלתן. 

בא  העולמים,  כל  "בורא  ואמר:  הסתובב  הוא  תגובתו?  הייתה  ומה 
וראה מי כעמך ישראל הרי איזוהי אשה כשירה העושה רצון בעלה, 
ובוודאי בעלה גילה וסיפר לה את האמת - מה אני ומי אני", וכל זאת 
נעשה כי בכל מהותו היה שקוע בדביקות והרגשת מתיקות ועריבות 
כלפי  עצבות  אין  כי  כתיב,  במקומו"  וחדווה  ו"עוז  יתברך,  עבודתו 
על  להקפיד  האלו  העניינים  כל  מקום  אצלו  תפס  לא  ולכן  שמיא, 
צודקת  סיבה  מצא  ואדרבה  שלם,  בלב  להם  ומחל  וכדומה,  הזולת 

לכל ההשפלות הללו.
שראה  שאף  אחרים  על  זכות  בלימוד  מעלתו  בגודל  אנו  ורואים 
בו,  הטמון  הטוב  לגלות  הדיבור  את  ניצל  ופסול,  גנות  דבר  מעשה 
ורואים  בזכותו  להתפלל  שמו  שכשמזכירים  זכה  אכן  זה  ובעבור 
רחמים  לעורר  הנהגתו  היתה  חיותו  בחיים  שגם  כיון  מזה,  נפלאות 
אפי' להמצערים אותו. וכדי לסבר את האוזן עוד עד היכא היה דן 
את כל העולם לזכות, הנה סיפור לפניך: בעת שהיה רב בפינסק סבל 
שם קשות מהמתנגדים לו, עד שבעש"ק אחד סמוך לכניסת השבת, 
לקחו אותו עם כל משפחתו ומטלטליו וזרקו אותם מן העיר תוך כדי 

בזיונות וחרפות וגידופים.
ובאותו זמן נשא הברדיטשוב'ער עיניו לשמים. וכה אמר: "רבונו של 
עולם, בא וראה מי כעמך ישראל. הם סברו שאינני ראוי לשמש יותר 
מחמת  במסירות  מעירם  אותי  והשליכו  זרקו  מיד  כן  ועל  ברבנות, 
שבת  ערב  הוא  שעכשיו  אפילו  כי  בקרבם,  הטבועה  האמת  מידת 
ואת  לרגע".  אותי  סבלו  לא  שבת,  לכבוד  וטרודים  עסוקים  והכל 
הרבים  את  וזיכה  זכה  כן  ועל  אמיתית,  בכוונה  אמר  הללו  הדברים 
הוא  שאוהב  בעצמו  הוכיח  כי  ישראל',  של  'סנגורן  באמת  להיות 
ואף בעתות  ומבין ללבם,  ובלב שלם  את כל אחד מישראל באמת 

הקשים ביותר רוחש הוא כלפיהם אהבה וחיבה גלויה.

גודל מעלת האדפ המוחל על עלתונו
וחיבה יתירה נודעת לנו בגודל מעלת האדם המוחל על עלבונו, ומה 
גם שדן אותו לכף זכות שהצדק עמו, שזהו מובחר העבודה לגרום 
לו יתברך שמו תוספת תענוג וישמח ה' במעשיו, ומי יתן והיה לבבם 
זה לאהבה וליראה את השם, ולעבוד אותו יתברך בדרך זה, ולבקש 
יתפעל  שלא  המיצר,  מן  לצאת  ורחב  טהור  לב  להם  ליתן  מהאל 
מאוד,  הרבה  עלבונו  על  המוחל  זה  של  שכרו  כי  האלו.  מהמקרים 

שזוכה לבנים צדיקים, וכדי לשאוב חיות בדבר הא לכם עובדא: 
אביו של הרה"ק ר' אהרן קרלינ'ער שמו היה ר' יעקב מקוברין. אותו 
רבי יעקב היה יהודי קדוש וטהור, פרוש מהבלי העולם הזה וגם ניחן 
ביום הכיפורים  כן מינו אותו לשמש כבעל תפילה  ועל  בקול ערב, 
יוה"כ שהאריך בתפילה  'יאנעווא' בעירו. היה פעם בליל  בביהמ"ד 
ושהקהל  תפילה  הבעל  שהוא  ושכח  מאוד,  עד  והתלהב  בלחש 
והתפלל שעה ארוכה.  וכך עמד  לו שיסיים את תפילתו,  ממתינים 
כל המתפללים כבר סיימו את תפילתם והוא עוד עומד לפני העמוד 
ומחלה בתפילה ובתחנונים לפני בורא העולם עד שסיים לאחר זמן 

רב את תפילת הלחש.  
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עוד  הצליח  לא  המדרש  בית  בקדמת  שישב  הקהל  מעשירי  אחד 
לכלוא את זעמו לנוכח התנהגותו של בעל התפילה, הוא ניגש אליו 
ולפני כל הקהל והעדה סטר על לחיו סטירה מצלצלת, כראוי וכיאה 
למי שאינו בוש לתת לקהל כולו להמתין שעה ארוכה בעודו מתפלל 
בלחש... רבי יעקב לא אמר מילה. הוא פנה אל העמוד בחזרה, ופתח 
הגביר  על  שכעס  בלי  וכו',  תחנונינו",  "יעלה  התחנונים:  באמירת 
שסטר לו ובייש אותו בפני כל העדה הוא. התעלם לגמרי מהביזיון 

כאילו שלא קרה כלום. 
מאוד  שנתבזה  שהבין  מהנגידים,  אחד  אליו  הגיע  התפילה  אחר 
ושבזיונות אלו שווים הון רב, וביקש לקנות ממנו את הבזיונות בכל 
לך,  למכור  מה  לי  "אין   – לו  השיב  יעקב  רבי  אולם  שיבקש.  סכום 
ובפרט שהוא צודק בדבריו,  זה,  לו על  ומיד מחלתי  משום שתיכף 
זה  מעשהו  ובזכות  דציבורא"...   לטירחא  גרמתי  באמת  שהרי 
נתבשר מן השמים, שלשנה הבאה יזכה לבן צדיק וקדוש שיאיר את 

העולם, וכן הווה. 
ואם אנו קובעים בעצמנו הרגשה זו, שכל מה שמתרחש עמנו הכול 
להאשים  ממהר  ואינו  הרחמים,  מקור  שהוא  שבשמים  אבינו  מיד 
האחרים ומקבל את הבזיונות בקלות, אז נמשך עליו חסדים טובים 

מאת הבורא בגשמיות וברוחניות. 
וידוע הוא זאת כי בכל שנה ושנה בימים אלו מתגלה אורו יתברך, על ידי 
זה שמתאבלים על החורבן נתקרב האדם לבוראו, ועל ידי זה כוחו רב 
הוא להתגבר על הנסיונות בעניינים אלו, ולכן נתחזק מאוד להתקרב 

אליו יתברך ולהתעלות בקדושה ובטהרה ובהשפעות גדולות. 

שדיברנו  זאת  כל  ולאור  אלה,  כל  אותנו  ה'  שהודיע  זאת  ואחרי 
הבזיונות  קבלת  בזכות  כי  היטב,  ולשנן  להפנים  עלינו  למעלה, 
והבושות באהבה, ניתן לזכות למתנות נפלאות מן השמים, ובפרט 
ויקח  השלום.  ולמען  יתברך  השם  כבוד  למען  בזיונות  כשמקבלים 
כל אחד רמיזא דחכמתא איך יעבוד את העבודה לשבר את הטבע, 
וראה  בא  והמצות.  התורה  ונועם  טעם  להרגיש  יזכה  אז  רק  כי 
כששואלים מאן דהו האם ברצונו להיות כמו החזון איש או החפץ 
חיים, או לזכות לכך שיהיה לו בן צדיק כזה, בוודאי התשובה תהיה 
חיובית. אולם השאלה היא מה אתה רוצה ומוכן להקריב בגין כך?! 

וכשתקבל את הצער באהבה, זו הזדמנות פז לזכות לכך.
ומעתה חשוב לנו לדעת, כי כל תורת היהדות תלויה לפי מה שפועם 
כל  ושאר  הנפש,  בפנימיות  הבורא  כבוד  עבור  האדם  של  הלב 
הדברים הם כאפס אפסים, כי כל ההשפעה והחיות שמקבל הנפש 
היהודי, הוא מדבר זה שנשפע עליו ההארה גדולה ממעל לו מאשר 
וגם  רבא.  שמיה  ויתקדש  ויתגדל  שמים  כבוד  שנתרבה  רוצה  הוא 
ההשפעה שחברו מקבל ממנו הוא לפי הארות נפשו בטופח על מנת 
מהמצוה  האדם  שמקבל  וההשפעה  האור  כל  ועוד  זאת  להטפיח, 
הוא זה הנעשה ע''י קשיים ומסירות נפש. וכעת הננו מבקשים מאת 
ה' צור ישראל קומה בעזרת ישראל, ופדה כנאומך יהודה וישראל, 
ולשמחה,  לששון  האלו  הימים  שיתהפכו  יתברך  השם  ויעזור 
בהתגלות כבוד מלכותו יתברך בבנין בית המקדש וירושלים במהרה 

בימינו אמן כן יה"ר.

)מתוך 'שיחה מיוחדת'(

המשך מעמוד 15 | הרה"ח  אהרן כהן

ו...  נדלק  האור  לבסוף,  העבודה.  את  והפסיקה  המכה,  חזרה  שוב 
נשאר דלוק. לחץ העבודה התגבר פי כמה. כששעת סיום העבודה 

כבר נראתה כהלצה בעלמא.
גפ זה עותר. בערב מצא עצמו בבית, מספר את גלגולי היום והחושך. 
לשמוע  בבית;  תפקידו  את  למלא  ממוחו  ובמעט  כוחו  בכל  מנסה 

ולהתעניין מה היה עם בני הבית במשך היום...
בכלל  הבחינו  נעצמו  שכמעט  עיניו  איך  יודע,  לא  הוא  היום  עד 
מתחילה  דקות  חמש  שעוד  גילה  השעון  ראה:  הוא  אך  בשעון. 

השעה הקבועה לתורה...
ולא  'חוק  יהודית:  בעקשנות  החליט  ואז  'לא!'.  'כן!',  חשב;  לרגע 
עתים!",  לקביעת  נפש  "מסירות  לתורה!'.  עתים  קביעת  יעבור! 
ידעו האם הוא מסוגל עכשיו  הצטחק למול מראה בני ביתו, שלא 

לצאת מהבית...

נצנצה האבן שלו  ולמול מראה עיני כל ישראל,  מול עיניו  ועכשיו, 
– שנבנתה והושמה בזכות מסירות נפשו באותו מוצאי יום חמישי. 

המילים נצצו לעברו בחן :קתיעת עתיפ לתורה.
חבריו ומכריו שהתאספו בצהלה סביבו, שמחו לראותו חוזר לעצמו. 
"אילו הייתי יודע... אילו הייתי מבין אז בימי הגלות, ערכה של קביעת 
עתים לתורה, לא היה לי בכלל קושי וניסיון לרגע!", חייך משה חיים 
מאושר, כשפניו מוארות ועיניו בורקות מאור המצוה שזכה לקיים, 

עוד בטרם התגלה כבוד השכינה לעין כל...
אילו היינו מתיניפ ערכה של קתיעת עתיפ לתורה...

לא היה לנו תכלל קושי וניסיון לרגע!
)מתוך עלון 'יגדיל תורה' בעלזא תשע"ז(

a0533185209@gmail.comלשליחת תגובות כתבו ל
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חייגו: 4992* או 077-2222-666 

קו השיעורים של 'דרשו' - לחייג, ללמוד, לדעת

שעות 
24ביממה הרב אריה זילברשטיין שליט"א

הדף היומי בהלכה ⋅ עברית
שלוחה 1 

הרב אפרים סגל שליט"א
הדף היומי בהלכה ⋅ אידיש

שלוחה 2 

הרב אליהו אורנשטיין שליט"א
הדף היומי בבלי ⋅ עברית

שלוחה 2

הרב מאיר שפרכר שליט"א
הדף היומי בבלי ⋅ עברית

שלוחה 2

הרב מרדכי שלמה פריינד שליט"א
הדף היומי בהלכה ⋅ אידיש

שלוחה 2

הרב יוסף מגנוז שליט"א
הדף היומי בהלכה ⋅ צרפתית

שלוחה 2

להתקֵשר לתורה
מסביב לשעון

מאת הרבנים הגאונים שליט"א
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המשך מעמוד 19 | הרת תנימין שליטא שיחי'

המשך מעמוד 24 | הרת תנימין תירנצוויג

המשך מעמוד 3 | גאת"ד העדה החרדית מרן הגאון רתי יצחק טותיה וויס זצוק"ל

לי ספר קטן עם פירוש המלבי"ם, ואאמו"ר שלח לי הגדה של פסח, 
כאשר בראשה כתב על ג' דפים את סיפור יציאת מצרים ב'דייטש' 

ובחרוזים, ושמי היה חתום על ראשי הבתים – כדרך הפייטנים.
ויש  ל'פרעשבורג'  עירנו  ובני  אאמו"ר  נמלטו  המלחמה  בשנות 
המלחמה  ימי  בעצם  תש"א,  בשנת  אלי  שכתב  מכתב  ידי  תחת 
ק"ק  מעלת  על  גדולה  ובשמחה  בהתפעלות  וכתב  הנוראה, 
עד   – תורה  שיעורי  הרבה  כך  כל  בעיר  שיש  וסיפר  פרעשבורג, 
שביום השבת הוא קצר מדי מלהספיק להשתתף בכל השיעורים 
סמוכה  שם  שדירתו  רב  בסיפוק  לי  הודיע  וגם  ברבים,  הנאמרים 
ובתפילה  בשיעורים  להשתתף  האפשרות  לו  ויש  הכנסת  לבית 
יהודה  שרגא  הבחור  שאחי  גם,  לי  סיפר  מכתב  באותו  בציבור. 
הי"ד, הוא ממצטייני 'צעירי אגודת ישראל'. ובחבורתם יושב כבר 
משעה חמש בבוקר בבית המדרש ולומד, וכתב זאת בהתפעלות 
ימי הסכנה גדולה  גדולה ובשמחה, ואף שהימים ההם היו בעצם 

וכולם היו בצער ובדאגה.
אאמו"ר  שכתב  'דייטש'[  בשפת  ]הנכתב  בטחון  בעניין  מכתב  יש 
ללשון  בתרגום  וז"ל  ממנו,  פרידתו  בעת  ז"ל  יונה  דוד  הרב  לאחי 
הקודש: לבני האהוב דוד יונה! קח לך לדרך מאביך את המעט שהוא 
יכול לתת לך, אלה הם קשרי האהבה שאף אחד לא יכול לגזול ממך, 
קח עמך מתורותיו והוראותיו וכתבם על לוח ליבך! השי"ת תמיד 
פעם  ואף  בה'  תמיד  בטח  לבד,  תהיה  לא  פעם  ואף  לקולך  ישמע 
לא תהיה לבד, קווה אל ה' בכל עת, בכל מה שהגורל יביא לך, ה' 
יודע מה  לא יעזוב אף פעם את הכורעים לפניו תמיד, כי רק הוא 
שהעתיד יביא עליך ובזה תהיה תמיד בטוח ומוגן מכל צרה וצוקה. 
יכול  שהמחר  מה  לדאוג  צריך  אינו  בלבו  השם  אמונת  לו  שיש  מי 
להביא עליו, כי הוא לא ייטוש ולא יעזוב את הבוטחים בו ומצפים 
אף  ואז  שלי  המוסר  לדברי  יקירי  בני  לבך  שים  לישועתו.  תמיד 
פעם לא תצטרך לדאוג, אלה דברי אביך אוהבך, פעזניג, י"ב תמוז 

תרצ"ט.
ידי כמה מכתבים משנות המלחמה שכתבם לבניו  ישנם תחת  גם 
שכבר נמלטו מ'פרעשבורג', ומאוד מחזקם בביטחון בהשי"ת בכל 
המצבים, ועד כמה צריך להיות בשמחה ושלא לדאוג על העתיד, 
תורה  ניתנה  'לא  בשלח(  פרשת  )מכילתא  חז"ל  מאמר  ומזכיר 
הם  צרכיהם  שכל  להמכירים  שהכוונה  ופירש  המן',  לאוכלי  אלא 

מהשי"ת.

זכרונות מימי נעורי
גינה הסמוכה  ילד בן שש לקחני פעם אאמו"ר זצ"ל אל  כשהייתי 
לביתנו, וישבנו על ספסל אחד, ולימד אותי את פרק 'איזהו מקומן' 

שאומרים בכל בוקר, ואמר לי אז: "אי אפשר לומד את המשניות 
הללו בלי להבין את הפירוש"...

מפעם לפעם היה רושם לי שמות מבני המשפחה שאתפלל בעבורם 
בכל  ובפרט  התפילה,  בכל  הפשוטה  אמונתו  מכח  התפילה,  בעת 

תפילת תשב"ר.
חודשים,  לב'  נופש  למקום  אחת  פעם  לקחני  קטן  נער  בהיותי 
מאמצע תשעת הימים ועד שבוע קודם ראש השנה, ונסענו לעיר 
'אודווארד' )בגלילות קולטא(, שם היה גר דודי ר' אברהם )ב"ר יום 
טוב( פעלדבויער )חתן זקני ר' דוד ווייס ז"ל(, ועל אף שהיה בן צ"ה 
רב  היה  לא  'אודווארד'  זו  בעיירה  באב.  בתשעה  צם  עדיין   - שנה 
קבוע, אלא שהיתה העיירה תחת מרותו של רב העיר הגדולה, כדרך 
הגלילות, והיה שם ת"ח שהיה הש"ץ  והמו"ץ והשו"ב וגם המלמד 
ושמו הרב יהודה טייכמאן ז"ל, וקבע לי אאמו"ר זצ"ל שיעור עמו, 
ולמד עמי גמרא פסחים פרק 'כל שעה', והיה לי לרבי, ומאז נשארתי 
להינצל  שזה  כי  שנותיו,  סוף  עד  שנה  ארבעים  לערך  בקשר  עמו 
מהמלחמה והיה גר בלונדון. בהיותי ב'אודווארד' הגיע לשם בשבת 
קודם ראש השנה הג"ר אריה רייכהארט זצ"ל אב"ד קולטא שהיה 
גם רב הגלילות לומר 'דרשת שבת שובה', כדרך הרבנים שבשבתות 

לפני ראש השנה נסעו בגלילותיהם לומר 'דרשת שבת שובה'.
פעמים  הרבה  לי  אומר  היה  זצ"ל  אאמו"ר  עם  לומד  כשהייתי 
הטוב  הכרת  לתת  צריכים  אנו  כמה  עד  לשער  שאין  בהתרגשות, 

לרש"י ז"ל, שלי הפירוש שלא לא היינו יכולים להבין התורה.

אמי מורתי ע"ה הי"ד
ובעלת  מאוד  ותמימה  צדקנית  היתה  ע"ה  ריקל  מרת  מורתי  אמי 
היה  מנהגה  להפליא.  היה  שבה  החסד  מידת  וגם  נפלאות,  מידות 
תפילת  כל  להתפלל  שתוכל  כדי  בבוקר,  השכם  יום  בכל  לקום 
לה  והיה  גדולה  משפחה  בעלת  שהיתה  אף  על  יום,  כל  שחרית 
מונח  ועדין  תחנונים,  מרבה  היתה  תפילתה  בעת  עבודה.  הרבה 
אמי  היתה  לביה"ס  שהלכתי  בעת  בבוקר  יום  שבכל  איך  בזיכרוני 
ע"ה אוחזת עדיין באמצע תפילתה, והייתי מברכה: 'א גוטן טאג', 
יכלה  ולא  )כי אחזה באמצע התפילה  והיא היתה משיבה ברמיזה 
גם השגיחה מאוד על סדר התפילות של הבנים הקטנים,  לדבר(. 

והיתה משגיחה עלינו שנתפלל מילה במילה.
שבין  'שלום'  ועל  הרע  לשון  עוון  על  אותנו  מזהירה  היתה  מאוד 
אדם לחבירו, ומרגלא בפיה לומר שאם מדברים בתוך הבית אודות 
ולדמות שאותו אדם שמדברים עליו  מישהו, צריכים לצייר במוח 

עומד עתה מאחורי הדלת ושומע כל מה שמדברים עליו.

)מתוך הסםר רתינו הגדול אמרו(
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בבית  הדור  גדולי  רבותינו  של  קברותיהם  את  פקדנו  לכן  "קודם 
העלמין בבני ברק, ובמיוחד את ציוניהם של רבינו הגראי"ל שטיינמן, 
הפעיל  נרגשים  דברים  נשא  שם  זיע"א,  קנייבסקי  הגר"ח  ורבינו 
הוותיק הרב אליעזר הילמן, שעורר את הלבבות והציע למשתתפים 
לקבל על עצמם איזו קבלה טובה ברגעים נפלאים של התעוררות זו. 
הרצאה  לשמוע  פנינו  שליט"א,  הגר"ג  רבינו  של  השיעור  "לאחר 
מפיו של הדרשן הרב ליאור גלזר, שכדרכו לא השאיר את הבחורים 
אדישים, ולא חסך בתיאורים חיים וצבעוניים, אודות ההבדל העצום 
בין מי שזכה ונפל בחלקו להיות מיושבי בית המדרש, לעומת אותם 

יושבי קרנות או אנשים הרצים כל ימיהם אחרי ההבל, ובסוף ימיהם 
הולכים  הם  עולמם  ולבית  טובים,  מעשים  ולא  תורה  לא  בידם  אין 

כדלים וכרשים חסרי כל. 
"משם פנינו לפארק קטן בלב בני ברק, ותתפלאו לשמוע, אבל אחרי 
חיפושים קדחתניים הצלחנו למצוא דבר כזה בבני ברק הצפופה... 
שבו  ומשם  היום,  במהלך  חווינו  אשר  את  ולסכם  לפוש  ישבנו  שם 
מלאים  כשהם  השרון,  שבאזור  לבתיהם  ומשחים  ששים  הילדים 
בחוויות יוצאות דופן, וכשבלבם ההחלטה הברורה והחד משמעית: 

בשנה הבאה, הם לומדים בישיבה!". 

"כן!", השיב האורח,  יש לך פצעים בפה?",  האורח: "תגיד לי האם 
הוא  הדבש  מובן,  "עכשיו  המארח:  לו  אמר  בפה",  פצעים  לי  "יש 
הופך  הוא  אז  פצעים,  כשיש  אבל  בפה,  פצעים  אין  עוד  כל  מתוק 

למר וכואב!".
זה  כל  אבל  מדבש!  מתוקה  היא  "התורה  שטיינמן:  הרב  לו  אמר 
כשאוכלים אותה ואין פצעים בפה, שאין דברים אחרים בראש! אבל 
כשיש דברים אחרים בפה ובראש, אז לא מרגישים במתיקות הדבש 

ולפעמים הוא אפילו נהיה מר!"...
מתיקות התורה היא רק בריכוז כל מחשבתינו בה, בלי לחשוב על 
הבלי העולם הסובבים אותנו, רק אז נרגיש במתיקות העצומה של 

התורה.

 לשליחת תגובות לכותב הטור הרה"ג רבי בנימין בירנצוייג, 
7622500@gmail.com :כתבו ל
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שהכעיסו לפני המקום בהן, לפיכך סתם את הדברים, והזכירם ברמז 
מפני כבודן של ישראל".

בצורה  אותם  לומר  יש  השומעים  באזני  יקלטו  המוסר  שדברי  כדי 
מכבדת, לתת לשומע תחושה נעימה, ושלא יחוש שמישהו 'מעליו' 

מורה לו מה לעשות, ומה לא, ואיך להתנהג.

לרומפ, לא להשםיל
ממגידי  אחד  של  מקום  כממלא  מה  לזמן  שימשתי  תשכ"ב,  בשנת 
מסקווירא  האדמו"ר  הברית.  בארצות  סקווירא  בישיבת  השיעורים 

מעשה:  קודם  אותי  והזהיר  התלמידים  את  לבחון  לי  הורה  זצוק"ל 
"את האמת בנוגע לידיעותיו של כל בחור, תציין לעצמך בדף נפרד. 
אבל כל בחור כלפי עצמו צריך לחוש בסיום המבחן, כי היטיב להשיב 
לאשר נשאל! אסור שבחור ייפול חלילה ברוחו, אלא אדרבה, ירגיש 
שהצליח, ומתוך כך ימשיך לשקוד על תלמודו ביתר שאת וביתר עוז".
בן  האדמו"ר מסקווירא בעצמו לא היה אומר אף פעם מוסר לאף 
אדם! אף על פי כן, כל מי שהסתובב לידו ידע היטב מה רוצה ממנו 

האדמו"ר, גם בלי שדיבר עמו.

)מתוך 'אריה שאג' – בין המצרים(
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 על מה רומזיפ שני ה'עוקציפ' שעל גג האות ת'?
 מה הורה רתי עקיתא איגר לעשות תסםר התורה שנכתת עתורו?

 מה הקשר תין האות ט' לאות ל'?

סיכופ 
שתועי 

ת'דף יומי 
תהלכה'

מהלכות צורות האותיות א' עד נ'

הימנית  ה־י'  צורת  את  לחבר  יש  סת"ם,  בכתיבת  א'  באות   •

לאיזור האמצע של הקו האלכסוני, ואת צורת ה־י' השמאלית 

– לחלקו העליון של הקו.

• על גג האות ב' בכתיבת סת"ם, ישנם שני 'עוקצים', הרומזים 

אל  מעלה,  כלפי  מרמז  השמאלי  העוקץ  העולם:  בורא  על 

שלפני  א'  האות  לכיוון  ימינה  הנוטה  הימני,  והעוקץ  השי"ת, 

האות ב' – מרמז על "ה' אחד ושמו אחד".

• מנהג הסופרים בכתיבת האות ג', לַׁשֵּפַע מעט ימינה את הרגל 

ַהְיָמִנית של האות, כדי שהרגל השמאלית המחוברת אליה, לא 

תבלוט החוצה לשמאל.

השמאלית  הרגל  את  למקם  יש  סת"ם,  בכתיבת  ה'  באות   •

)מימין לשמאל( במקביל לקצה השמאלי של גג האות, וכן יש 

לתחתית  מקבילה  תהיה  השמאלית  הרגל  שתחתית  להקפיד 

הרגל הימנית.

"ָלֵכן  שבפסוק:  שלום  במילה  ו'  שהאות  אמרו  ז"ל  חכמינו   •

ֱאֹמר ִהְנִני ֹנֵתן לֹו ֶאת ְּבִריִתי ָׁשלֹום", היא 'קטועה', וישנן שיטות 

התורה  לספר  בנוגע  איגר,  עקיבא  ורבי  הדבר.  בביאור  שונות 

שנכתב עבורו, הורה ליצור חתך ברגל האות, מתחת לשיעור 

האורך המינימלי הנדרש לאות ו'.

מורכבת  סת"ם,  בכתיבת  ח'  האות  הראשונים,  רוב  לדעת   •

'חטֹוטרת';  באמצעות  המחוברות  ז',  האות  של  צורות  משתי 

ובצורת ה־ז' הימנית, יש לעגל את הפינה הימנית העליונה. ויש 

להוסיף תג בקצה השמאלי של גג האות, על פי שיטת רש"י.

• באות ט' בכתיבת סת"ם, יש לעגל את הקו הימני של האות 

הגג  לכיפוף  הדומה  בצורה  לכופפו  אין  אך  האות,  חלל  לתוך 

באות פ', וכן יש להקפיד שקצה זה לא יגע בגוף האות מבפנים.

'גג',   .1 חלקים:  מארבעה  מורכבת  סת"ם,  בכתיבת  י'  האות   •

3. 'ַּתג',  ו'.  2. 'רגל', קו קצר יחסית לרגל האות  קו עבה וקצר. 

קו קצר היוצא מהזוית השמאלית העליונה של הגג. 4. 'עוקץ', 

קו קטן היוצא מהזוית השמאלית התחתונה של הגג, המכּונה 

פסולה;  האות   – העוקץ  או  הרגל,  ובהעדר  תם'.  דרֵּבנו  'עוקץ 

ובהעדר התג – יש אומרים שהאות כֵׁשרה, אך לכתחילה חובה 

לתקנּה.

הימניות,  פינותיה  בשתי  מעוגלת  סת"ם,  בכתיבת  כ'  האות   •

חדה,  כזווית  עשויה  הפינות  אחת  ואם  והתחתונה.  העליונה 

האות פסולה. )ויש חולקים(.

• באותיות הסופיות הארוכות, יש להקפיד שאורך האות יהיה 

משום  במיוחד,  כך  על  להקפיד  יש  ך',  ובאות  מרוחבּה.  כפול 

שאם רגל האות אינה ארוכה דיּה, היא עלולה לֵהראות כאות ר'.

ו־ו'.  כ'  האותיות  מצורות  מורכבת  סת"ם,  בכתיבת  ל'  האות   •

ויש שכתבו, על פי הזוהר הקדוש, שהאות ל' היא כעין צורת 

אות ט' שנהפכה, וחלקּה השמאלי נפתח והזדקר כלפי מעלה.

ו־ו'  כ'  האותיות  מצורות  מורכבת  סת"ם,  בכתיבת  מ'  האות   •

– המחוברות  ו' משמאל  וצורת האות  כ' מימין,  – צורת האות 

בראשן.

שתחתית  באופן  לכתוב  יש  סת"ם,  בכתיבת  נ'  האות  את   •

האות תהיה ארוכה יותר מגג האות, כדי שלא ֵּתראה כאות ב', 

או כאות כ', שבהן גג האות שווה באורכו למושב האות.

• צורת האות ן' הסופית בכתיבת סת"ם, זהה לצורת האות ז', 

אך ארוכה ממנה. וכאשר היא נכתבת בסמוך לאות פ', לדעת 

רוב הפוסקים, חובה להאריכּה אל מתחת לאות פ'.

David Cohen/Flash90



משה רבינו את עם ישראל, פירט להם 

את כל העבירות והחטאים שעשו, 

ם וגו', כמו שמתחיל מאלה הדברי

ולמה עשה כך? אלא שאם יבוא 

מקטרג וירצה לקטרג על עם ישראל, 

יגידו לו שכל מה שיש לך לומר כבר 

נאמר ע"י משה רבינו בתוכחה, ואין 

לכם יותר מה להגיד. וכך אמר הרב 

מאפטא, מי שרוצה לדבר קיטרוג על 

הכולל בטבריה, ידע שכל מה שרק 

יאמר כבר נאמר על ידי, כי כבר 

את הכל.  פירטתי 

צדקושפטתםאחיכםביןשמוע

ט"ז)-(א' 

ישראלהרה"ק רביעלמסופר

הברחגיגתשבשעתזיע"א,מרוזין

הרבניםאחדידיעלנשאלשלו,מצוה

עתהעדיכולתאיך,שםהמסובין

באלאכשעדייןהרעיצרנגדלעמוד

ברהחתןענההטוב?יצרלעזרתך

באהרעשיצראימתכלואמר:מצוה

כיניצחתתשובהלוהשבתילהסיתני,

לשמועלדייןלואסור,ההלכהלפי

שיבואקודם,דיניםמבעליאחדדברי

אותודחיתיוכךהטוב,יצר-חברו
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534גליון 
י"א תשפ"בשנה 

חזון-דברים 

אלה הדברים אשר דיבר משה אל 

א')–בני ישראל (א' 

-מסופר: פעם בשבת פרשת דברים 

חזון ערב תשעה באב ישב הרה"ק

ה"הבית אברהם" מסלונים בסעודה 

שלישית וסיפר: פעם ביקש הרה"ק 

ה"אוהב ישראל" מאפטא זיע"א את 

משמשו בקודש, שיביא לו הרבה 

ניירות, כי הוא רוצה לכתוב הרבה 

מכתבים לכל עיירות וקהילות 

ישראל, שלא יתנו יותר כסף 

להיושבים בארץ ישראל בעיה"ק 

טבריה, שכן הם אוכלים יוך (מרק) 

ימות החול והם מתענגים על ב

חשבון דרי חוץ לארץ. אחר כך 

ביקש ממנו שוב הרב מאפטא 

שיביא לו עוד הרבה ניירות, יותר 

ממה שאמר לו קודם לכן, ורוצה 

לכתוב לכל עיירות וקהילות ישראל 

שיתמכו ביד רחבה לישוב היהודים 

בעיה"ק טבריה, ואפילו מי שדחוק 

לו פרנסתו יתן הרבה מעות, כי הם

יושבים שם על התורה ועל העבודה, 

והתורה שלהם יקרה לפני הקב"ה 

הרבה יותר משלנו. ושאלו אותו 

מעיקרא מאי קסבר ומה ראה לחזור 

על דבריו, ואמר הרב מאפטא, כי 

מצינו בתורה הק' שבטרם הוכיח 

אבינובא אברהם,בשעה שחרב בית המקדש
לפני הקב"ה בוכה וממרט זקנו ותולש שערות 

ומכה את פניו וקורע את בגדיו ואפר על ,ראשו
והיה מהלך בבית המקדש וסופד וצועק. ,ראשו

ריבונו של פתח אברהם לפני הקב"ה ואמר:
עולם, למאה שנה נתת לי בן, וכשעמד על דעתו 
והיה בחור בן שלושים ושבע שנים אמרת לי: 
"העלהו עולה לפני", ונעשיתי עליו כאכזרי ולא 

ולא -אני בעצמי כפתי אותוריחמתי עליו, אלא
תזכור לי זאת, ולא תרחם על בני?

ריבונו של עולם ואמר:אבינופתח יצחק
כשאמר לי אבא: "אלוקים יראה לו השה לעולה 
בני" לא עכבתי על דבריך ונעקדתי ברצון לבי 
על גבי המזבח, ופשטתי את צווארי תחת 

ולא תזכור זאת לי, ולא תרחם על בני?-הסכין

ריבונו של עולם לא ואמר:אבינותח יעקבפ
עשרים שנה עמדתי בבית לבן? וכשיצאתי 

וג בני מביתו פגע בי עשיו הרשע וביקש להר
ועכשיו נמסרו -ומסרתי עצמי למיתה עליהם

לאחר שגידלתים ,ביד אויביהם כצאן לטבחה

כאפרוחים של תרנגולים וסבלתי עליהם צער 
א תרחם על זכור לי זאת ולולא ת,גידול בנים

בני?!.

באותה שעה קפצה רחל אימנו לפני הקב"ה 
ריבונו של עולם גלוי לפניך, שיעקב ואמרה:

וכשהגיע זמן ,עבד בשבילי לאבא שבע שנים
אבי החליפני באחותי, ולא יעקבנישואי ל

ומה אם קינאתי באחותי ולא הוצאתיה לחרפה.
ודם, עפר ואפר, לא קינאתי -אני, שאני בשר

אתה, מלך חי וקיים ורחמן, מפני -לי בצרה ש
מה קנאת בעבודה זרה שאין בה ממש, והגלית 

מיד נתגלגלו רחמיו של הקב"ה ואמר:את בני?!
"בשבילך, רחל, אני מחזיר את ישראל 

למקומם!"

)מדרש רבה פתיחה למגילת איכה(עפ"י 

זמני כניסת השבת
7:12ת"א: 6:57ירושלים: 

השבתזמני יציאת 
8:46ר"ת: 8:14ת"א: 8:11ירושלים: 
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מהגלותאותנושישחרר, צדקנומשיחאת' הלנוישלחמהרהעד

, המקדשביתחורבןאתהמזכיריםבאבתשעהשלפניהימיםתשעת

, ברוך ממעזבוז זיע"אהרה"ק רבישלחצרועלכבדכענןהעיקו

אחד, יוסלהגם. פנימיתשמחהשלבאוירהשרויההיתהכללשבדרך

מעללגרשהפעםניסה, עליזתמידשהיה. ביותרהצעיריםהחסידים

לומדשהיהשעהמזמזםהיההואאותם, העליזיםהניגוניםאתשפתיו

שחבריועד, הדעתבהיסחזמזוםמשמיעהיהלפעמים. ספרעלרכון

שאין, אמרשרבינומהשכחתכבר, יוסלהיוסלה: לאמרהזהירוהו

אבלשלאלהעצוביםבימים.הימיםתשעתשיעברועד, ושמחהשירה

מחסידיואישלראותמוכןברוךרביהיהלא, המקדשביתאובדןעל

טעמהאתלהרגישכדי", גלות"לערוךיצאהואכי, אמרהושמועה

כאשר, החורבןאחריהרגישושאבותינו, המרההגלותשלהאמיתי

מופיעהיההואמכןלאחר. לעבדיםונמכרולרומיבהמוניהםנלקחו

.איכהמגילתאתלקרואומזומןמוכן, באבתשעהערבחדרובפתח

לאמחסידיוואישהימיםתשעתתחילתמאזברוךרבינעלםהפעםגם

, אותומזהיםהיולאאותורואיםהיואםגםכי, היאהאמת. אותוראה

וסוסיםבעגלהנוהגוהיה, עגלהבעלשלבבגדיוהתחפשהואכייען

כדי, פעמייםהדבראותוהתחפשלאלעולםהוא. המדינהברחבי

שלההסוואהאתהעדיףהואהפעם. אותויזההלאשאישלהבטיח

, שלוהעגלהלידעומדבהיותו.ברגליוחולשהשחשמשום, עגלהבעל

לעיר, לנסיעהאותוושכרפולניאצילאליונגש, דברלכלעגלהכבעל

בעל. ברוךרבישלמגוריוממקוםמ"קשבעים -כשלבמרחקשהיתה

לשםלהגיעבדיוקלויספיקהזמןכיחשבוןעשההמסווההעגלה

שללמקרה, נוסףיוםעומדכשלרשותו, באבתשעהלפניולחזור

.כלשהםעיכובים

בדרכיםנסעהוא, הפולניהאצילואשר לצידכ, לדרךיצאברוךרבי

, שלוהנוסעשלהעוקצניותמהערותיובשקטמתעלם, המאובקות

כדי, עשוהזקניםשהסוסים, הגדוליםהמאמציםלמראהעמוקותנאנח

כאשר, העגלהשלקפיצותיהאתבשקטוסובלהעגלהאתלסחוב

בפונדקיםלילותשניבילוהם. בבוץשקעואו, אבןעלעלוהגלגלים

חדרהיהלא" העגלהבעל"ברוךשלרבי, מאליומובן. הדרךשלצידי

ליד, באורווההקשעללישוןנאלץהואאלא, בולשכבלאצילכמו

קרנינראוכאשרמיד, תפיליןוהניחמוקדםהתעוררהוא. שלוהסוס

מוקדםלדרךלצאתמסוגלהיההואכזובצורה. הראשונותהשמש

-ואיהקשייםזולת, העיראלבדרכםקרהלאמיוחדדברשום.בבוקר

. עגלהבעלכלשלחלקומנתכללבדרךשהםהנוחות

שבובפונדקהאצילהשתכר, חזרהבדרכםהראשוןבלילהאולם

הטובהעסקעלרביםבאזניפטפטלישוןששכבולפני, התאכסנו

שרק, אנשיםבמקוםנוכחיםהיוכאלהבמקריםכרגיל. בעירשעשה

" לשחרר"והעשירבנוסעלטפל" מוכנים"והיו, כזולהזדמנותחיכו

והעירקםברוךרביכאשר, בבוקרלמחרת. בכיסואשרמהכסףאותו

אותוולשאתידיובמואותולהלבישנאלץהוא, שלוהנוסעאתגם

אתשעזבואחרימיד.כלוטשיכורעדייןהיהשהלהמשום, העגלהאל

באותהבוהיתהלאחיהשנפשעבותביערלעבורעליהםהיה, הפונדק

רקהשמשכי, אנשיםולאעגלהלאהיולא, ראתהשהעיןככל. שעה

. לזרוחהחלה

. ברוךרבישלראשועלשקמישהוזרק, קורהמהשידעמבלי, לפתע

וממולועץאלקשורברוךרביעצמואתמצא, הכרתואליוחזרהכאשר

מחוסרעדייןההואכיהיהנראהאולם, עץאלהואאףקשורהיההאציל

. האדמהעלנופלהיה, העץאלאותושהחזיקהחבלאלמלא.הכרה

הסוסוגםכיסיהםאתהריקו, עליהםשהתנפלוהשודדיםכי, התברר

אשר, שלובתפיליןבדשאהבחיןברוךרבי. היוכלאנעלמווהעגלה

בלעדיואשר, שלוהקטןבסידורוכןבהםחפץכנראההיהלאלשודדים

התפיליןאתבראותושמחההתמלאליבו. צעדעושההיהלאהוא

רקהחלוהצרותאולם.ממוותאותושהציל, להשםהודהוהואוהסידור

אתבמקצתלרופףברוךרביהצליחגופובכלתנועותידי-על. מכןלאחר

. האצילאתגםלשחררמכןולאחרלהשתחררהצליחוכךהחבל,אחיזת

הכפולהבשקיתאותםושםאותםנישק, שלוהתפיליןאתהריםהוא

קישוריאתלפתוחברוךרביהצליח, לאצילאשר.לנסיעותלוששימשה

איןכאילוהאדמהעלושכב, עיניואתפתחלאהלהאולם. שלוהחבלים

שבקלאשהאישכךעלהעידהדופקשלחלשהפעולהרק. חייםרוחבו

.חיים

, שוכבהואבאשרשוכב, האישאתלעזובבקלותהיהיכולברוךרבי

הוא. כללדעתועלעלהלאכזהדבראולם. ישובלמקוםבעצמוולהגיע

לעוררובמטרההאצילשלפניואתולרחוץמיםלחפשכדי, קצתהסתובב

כאשר. מעילפונולהתעוררהאצילהתחילאחדותשעותלאחר. לחיים

? העניניםמה? קרהמה: "בתדהמהברוךרביאתשאל, סוףסוףהתעורר

בקול"?הביתהולנסועבעגלהלשבתבמקום, כאןיושביםאנחנומדוע

ברוךרבילוסיפר, והנבערהצייתןהעגלהבעלאתמחקהכשהוא, שקט

האצילקפץ, נשדדושהםהעובדהאתהזכירכאשר. להםשקרהמהאת

שהיוהרובליםאלפיםעשרת, כספיהיכן! כספי: "וצעקנחשכנשוך

צערמרובמדעתויוצאשהואכאילוהיהונראהוייללצעקהוא?" בכיסי

אותולהרגיעהצליחברוךשרביעדמהזמןעבר. הכסףאובדןעל

כאילו, מסויימתבנקודהמבטואתונעץהאדמהעלישבוהאצילאיכשהו

. שםהאבודכספואתלמצואביקש

לאהלהאולם, ברוךרבילעברחשדנייםמבטיםהגניבהואמהזמןאחרי

, עכשיוחזקמספיקאתההאם".בתפילהשקועהיהכי, כללבזההבחין

גמרכאשר, האצילאתברוךרבישאל–"? אתיללכתשתוכלכדי

, ברגללשםלחזורונוכלמהפונדקרחוקיםאנחנושאיןייתכן"–להתפלל

".כלשהוליישובאו, לכבישלהגיענוכללפחותאו

שבאוקולותששמעועדהרחיקולאאולם, לאטלאטללכתהחלוהם

, גבולהיהלאהאצילשללשמחתו. במקוםשעברהציידיםשלמקבוצה

שקרהמהאתלהםסיפרהואמיד. מידידיוכמההציידיםביןגילהכאשר

עםפעולהשיתףשהוא, העגלהבבעלחושדהואכי, הוסיףומיד

כסףסכוםעמינושאשאני, לדעתהםיכלוכיצדכןשאלמלא. השודדים

.האצילשאל–? גדולכה



אציל, הקבוצהראשאולם, הציידיםאחדהציע–!" בונירההבה"

עץאלהעגלהבעלאתלקשור, הציעהוא. אחרתסבר, קשיש

לעזורחבריושיבואוהרי, מהשודדיםאחדבאמתהואאם. "ולחכות

ברוךרביחשב–'" הלייעזוראכן"".לויעזור' שה–לאואם. לו

.לנפשואותועזבההציידיםשקבוצתלאחר, בלבו

האירהירחרק. ממנוחוץחיהנפשהיתהלאוביערירדהלילה

הלילהחצותשעכשיוכנראה.העבותיםהיערלעצימבעדקלושות

לראשומעלבדיוקהיההירחכאשר, ברוךרבילעצמואמר–

", חצותתיקון"לאמרהחלהוא, לחיועלשנגרו, חמותובדמעות

ואכן. לילהכללאמרורגילשהיהדבר, המקדשביתחורבןלזכר

כמו, הגלותשלהעמוקהצעראתעמוקותכךכלהרגישלאמעולם

, קולואתעתההדהדהיערכלכאילו. ויסוריםצערשלזובשעה

ככל, ומוזר. הנשברליבומעומק, התהיליםפרקיאתאמרכאשר

התקווהשבה, נוספתמילהכלעם, התיקוןבאמירתשהמשיך

למקהלההצטרפוהיערעציכלכאילוזההיה. בליבושביתהוקנתה

הירחוכאילוהמקדשביתחורבןעלמקונניםשלגדולהאחת

הישועהקרובההנהשהנה, לולרמוזמנסיםמלמעלהוהכוכבים

.לבוא

שלתפילתואתשהפסיק, הנמוךהקול–!" רגעחכה, שםאתההיי"

שהתנגד, הציידיםקבוצתראשהזקןהאצילשלהיה, ברוךרבי

וראההקולבאשממנולכיווןהביטברוךרבי. בושירולכןקודם

רציתי. "אנשיםקבוצתמלווהכשהוא. אליומתקרבהאישאת

ששדדמיהייתזהשאתההאמנתילאאיכשהו. לךקרהמהלראות

שבו, בפונדקהשודדיםאתתפשוהםבינתיים. הטיפשידידינואת

עלפיטפטשלנושהידיד, לנוסיפרווהםהקודםהלילהאתביליתם

כדי, הנהחזרתילכן. שתויבהיותו, עמונושאשהואהגדולהסכום

שבאההישועהעל' להברוךרביהודהלבומעומק".לךלעזור

שלוהמשרתיםאחדובלוויתסוסלונתןהזקןהאציל. עיןכהרף

הגיעברוךרביכאשר, בלילהמאוחרזההיה. הביתהאותושלח

עםשהשלימוכמעטכברהם. לוומצפיםיושביםחסידיואתומצא

רביונכנססוסיםפרסותקולשמעווהנהיבואלאשהואהרעיון

ברוךרביאמרולילהבאותו. האצילשלמשרתוכשלידוברוך

כוונותמתוך, באבתשעהשלוהקינותאיכהמגילתאתוחסידיו

.לכןקודםמעולםזאתעשושלאכפי, עמוקות

עםברוךרביהתוועד", נחמו"שבת, באבתשעהשלאחרבשבת

, צדקנומשיחאת' הלנוישלחמהרהעד: "להםואמרחסידיו

השחריאירכך, יותרחשוךשהלילהוככל. מהגלותאותנושישחרר

".יקרותבאור

כאשר רוצים לעורר את האדם

מן השמים

לקבוצת ציידים שכמעט הצליחו לתפוס משל

שועל בלב היער, השועל שראה כי כלתה אליו 

הרעה, החליט להעמיד פני מת ושכב על הקרקע 

בלי לזוז וקיוה שהציידים יעזבו אותו לנפשו. אולם 

לציידים היו חשבון אחר אתו לגמרי, והשועל נחרד 

לשמוע כי אחד הציידים מתכונן לחתוך את זנבו, 

הבין כי אם חייו יקרים לו עליו לסבול את ומכיון ש

היסורים הללו באהבה, ולא לזוז בכלל על אף 

הכאבים הגדולים שיסבול מהחיתוך. אולם אם 

סבור היה שבכך תם ,הענין טעה מאד כי הוא שומע 

ציד אחר שאומר, כי כעת הוא עומד לעקור אחד 

משיניו ושוב סבל השועל את יסוריו בדממה ובלית 

ן כי אם ברצונו להיוותר בחיים ולהציל ברירה הבי

את נפשו, עליו לשתף פעולה וכן גם עשה לאחר 

שעקרו ממנו את השן, הוא שומע פתאום על המשך 

התוכנית כי עכשיו מתכונן צייד אחר להפשיט את 

עורו, ועכשיו הבין כי כעת מדובר במוות ודאי, ולכן 

קפץ והתחיל לרוץ, ועד שהציידים רצו לעשות לו 

ו כבר היה הרחק משם בתוך היער. אמר משה

השועל לעצמו חבל שנזכרתי לברוח רק אחרי 

שאיבדתי את הזנב ואת השן, לו הייתי עושה כן 

לכתחילה היו הללו עדיין בי.

כאשר רוצים לעורר את האדם מן והנמשל

השמים, שולחים לו יסורים לסביבת החברים שלו, 

עד אליו אם אינו מתעורר מזה, מגיעים היסורים

תחילה בדברים קטנים, ואם אינו שומע מגיעים 

אליו היסורים הקשים. לבסוף לא תהיה לו ברירה 

וישוב בתשובה שלימה, ואם כך כדאי לו לעשות 

ואת לפני שהוא מאבד את הדברים היקרים לו.

(ילקוט מעם לועז שמות תתת"ד)



"דודי קאר"בחסות 

הסוכן החרדי שלך להשכרת ומכירת 
052-7655-222רכב בכל הארץ 

פוסטרבחסות דפוס 
(פרינטופ במיתוג מחדש)

רחובות54ההגנה 08-8422112
P6422112@gmail.com

שהכעיסמילכלוסולחמוחלהנני

כנגדיחטאאואותיוהקניט

רבי בן ציון אבארה"קהעלמסופר

הלךלאשמימיוזיע"א,שאול

, מישהועלקפידאובלבולישון

ההואשבמקרה,אחתפעםמלבד

לאבושפגעאדםשאותו,קרה

בטענותצודקהואאלאצדק,

אבל, כלפיושלוובטרוניות

שעל שמעקריאתלומרכשהגיע

מוחלהנני"אומריםשאזהמיטה

והקניטשהכעיסמילכלוסולח

אתלומרלא,"כנגדיחטאאואותי

בחשבון.באלאזההזוהתפילה

כלמלבושניקהעדרבזמןישבואז

אתאמרואזאדם,אותוכלפיטינה

יום.כבכלעולםשלהריבונו

יהודי, הוא זה שעושה עבור הזולת

היהל"זצראטה' אלי' רח"הגה

חזון"הק"הרהבשםתדיראומר

, מעןאיזאידוויפל"א"זיע" איש

."צוויטןאפארוטטמעןוויפל

היהדותכמותנמדדתאיךפירוש

ומעשיוידופועללפי, יהודישבכל

.הזולתעבור

יהודינפשלהחיות

" אישחזון"הק"הרהפגשפעם

שישבנפשומרעצובאדםא"זיע

הצדיק , המדרשביתבפינתבדד

מאד ממורמרשהואבוהבחין

אדם מאותווביקש, לשמחווביקש

אדם אותו, ניגוןאיזהלושישיר

, בניגוןמידאורו עיניו ופתח

הקצבלפירקד לפניו" אישחזון"וה

האישולאחר שסיים, במנגינתו

)ט'תלמוד תורה (
הרב שלימד, ולא הבינו התלמידים, לא א)

כמה יכעוס עליהם, אלא שונה וחוזר הדבר
יור"ד, פעמים עד שיבינו עומק ההלכה. (שו"ע 

סימן רמ"ו, סעיף י')
במה דברים אמורים שלא הבינו התלמידים ב)

שהיא הדבר מפני עומקו, או מפני דעתן
קצרה, אבל אם ניכר לרב שהם מתרשלים 

יכך לא ולפבדברי תורה, ומתרפים עליהם,
ולהכלימם הבינו, חייב לכעוס עליהם,

י"א)בדברים כדי לחדדן. (שם סעיף
הבנתי, והוא לא הבין, לא יאמר התלמיד ג)

ואם אלא שואל וחוזר ושואל כמה פעמים,
יכעוס עליו רבו, יאמר לו רבי, תורה היא 

(שם, סעיף י')וללמוד אני צריך, ודעתי קצרה.

יום שבת קודש ט' מנ"א
–(תלמיד הבעש"ט הק' הרה"ק רבי דוד פורקעס

תקל"ד)
הרה"ק רבי יעקב יצחק ("החוזה" מלובלין) ב"ר 

אברהם אליעזר הלוי (תקע"ה)
יום ראשון י' מנ"א

יששכר בן יעקב משבטי קה (ב"א שי"ח)
רבי דון יצחק אברבנאל ב"ר יהודה (אברבנאל 

רס"ח)–עה"ת 
ה"ק רבי נתן נטע שפירה ב"ר שלמה (מגלה רה

שצ"ג)–עמוקות 
הגה"ק רבי מרדכי בנעט אב"ד ניקלסבורג ב"ר 

אברהם (תקפ"ט)
יום שני י"א מנ"א

הרה"ק רבי הלל מפאריטש ב"ר מאיר (תרכ"ד)
רבי יצחק בלאזר ב"ר שלמה (תרס"ז)רה"ק ה

יום רביעי י"ג מנ"א
ב"ר שלמה (ה"מגלה הרה"ק רבי נתן נטע שפירא 

שצ"ג-עמוקות" 

יום חמישי י"ד מנ"א
י הירש מליסקא ב"ר אהרן (אך פרי הרה"ק רבי צב

תרל"ד)–תבואה 
י ט"ו מנ"אשיום שי

הרה"ק רבי מאיר נתן ב"ר חיים האלברשטאם 
מצאנז (תרט"ו)

הרה"ק רבי אשר (השני) מקארלין ב"ר אהרן 
מסטאלין (תרל"ג)

הרה"ק רבי יעקב מראדזין ב"ר מרדכי יוסף 
(תרל"ח)

זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל אמן

במאורהחזון אישלואמר, לנגן

אותיעל שהחייתכחךיישרפנים,

.הנעיםבניגונךהיום

המידות בישיבהענין עבודת

החכמים מתלמידיאחדסיפר

אלפעםשנכנס, בירושלים

שטיינמןלייבאהרןהרה"ק רבי

להיכןההתלבטותובפיו, זיע"א

, גדולהלישיבהבנולשלוח את

העילוייםכאחדשנודעאחר

להעלותהחלהוא, בישיבתו

אוזהבאופןהלימודבדרךצדדים

מדתועל, ההספקעלדיבר, אחר

הפסיק.' וכוהישיבהשלנסיונה

-בשאלההישיבהראשאותו

, המידותעליותרעובדיםהיכן

הואשמושךמשראה? ביררת

, בדברשאינו יודעכמיבכתפיו

עבודתעניןשיבררלואמר

שעובדיםוהיכן, בישיבההמידות

אתישלחלשם, יותרטובכךעל

.ברכהממנוויראהבנו

למה לא לעשות טובה ליהודי

רה"קהסירבשנים רבות מסופר: 

זיע"ארבךעאוירבי שלמה זלמן

במו ידיו "חאלקה"לעשות 

לילדים בני שלוש. עד שיום אחד 

ה"ק רשגם ה,סיפר לו נכדו

בתחילה סירביע"אז"סטייפלרה"

לגזור את שער הפעוטות, והיה 

אך יום אחד . אומר שאינו ספר

התרצה ואמר: "נו, טוב, למה לא 

רבי לעשות טובה ליהודי". שמע 

ואמר: "זה סיפור שלמה זלמן 

יפה. בלי נדר, גם אני מקבל על 

, "חאלקה"להסכים לעשות עצמי 

."כדי לעשות חסד
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75:81 

71:78 

דבריםפרשת   

  בברכת שבת שלום

 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

 
 

71:75 

 

 לעילוי נשמת  העלון מוקדש

 משה בן גורג'יה ז"ל

 

 

 

02:21 

ין ִהִשיגּוהָּ  רְֹדֶפיהָּ  כָּל" ִרים בֵּ  (ג, א איכה) "ַהְמצָּ

 

 

 לרפואה שלימה

 לנוריאל בן אסתר 

 

שאין מתאבלין על ירושלים כראוי היה די 
להאריך גלותינו, והיא בעיני הסיבה הקרובה 
היותר גלויה ועצומה וחזקה לכל השמדות 

ות הגדולות והנוראות המבהילות המופלג
 הרעיונים אשר מצאנו בגלות". 

 

"בכל מקומות פזורינו על צווארנו נרדפנו ולא 
הונח לנו להרגיע בגויים עם שפלותינו עוניינו 
ומרודינו לפי שיצא האבל הלזה מליבנו 
בהיותנו שוקטים בארץ לא לנו שכחנו את 
ירושלים ולא עלתה על לבבנו כאשר יוכיח 

  ון ביחוד ביום ט' באב המר".הניסי
 

"מי ומי המתאבל ונאנח על חורבן הבית 
ושממות ארצנו כראוי מעמקי הלב. כמה דמעות 

מר בשאר ימות ונשפכות על זאת ואין צריך ל
השנה אין זוכר ואין פוקד ואין דובר ממנה 
אפילו במחשבה לא בא זכרונה, כאילו מקרה 

וד היה לנו על כן שבנו לחטאת אבותינו ללמ
דרכי העכו"ם שממנה נמשכו כל הרעות בכלל", 

 עכ"ל. 
 

אם את הדברים האלו אמר בזמנו, על אחת 
כמה וכמה הדברים נכונים בזמנינו. האבל על 

 חורבן הבית נחלש ביותר בליבנו. 
 

עלינו ללמוד מרבותינו אשר תמיד חורבן הבית 
לא זז מנגד עיניהם ובפרט בימים אלו. בעז"ה 

 צדקינו במהרה בימינו. נזכה לביאת משיח
 

 ה'תשפ"ב אב 'ט
 
 

02:20 

ש   רָּ ִריםת פָּ בָּ י – דְּ ִרין בֵּ  םַהְמצָּ

 לרפואה שלימה
 לאיידה חיה בת אסתר

 ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 אורי חיים בן שליולילד 

 

 

07:22 

 

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

 

 

 

02:21 

 

ימים אלו של בין המצרים הם ימי חשבון נפש. 
אלו ימים מסוגלים מאוד לאדם לזכות 
ולהתקרב אל ה' ולקדש את שמו יתברך 

 במעשיו. 
 

כל דור : ")ירושלמי יומא פ"א ה"א(חז"ל אמרו 
שלא נבנה בית המקדש בימיו מעלין עליו 

". הרי שכל זמן שאנחנו לא כאילו הוא החריבו
מתקנים את המעשים שלנו שטעונים תיקון 
ולא עושים ולא פועלים ליישם את התיקון 
ולקדש את שמו יתברך אז נחשב כאילו 

המקדש. אם נתחזק ונתקרב -החרבנו את בית
אליו יתברך אנחנו מקימים שכינתא מעפרא 

 ומשרים השכינה בתוכינו.
 

בעוונותינו הרבים החוש שלנו קהה מאוד 
ונחלש. זכר החורבן לא מורגש בתוכינו 

יומיים משכיח -וההתעסקות בחיינו היום
 ומרחיק את המטרה האמיתית שלנו בעולם. 

 

אפילו בימים של בין המצרים בקושי מרגישים 
ורואים את הצער על פנינו. בדרך כלל אנחנו 

בוכים עלולים למצוא את עצמינו מצטערים ו
אבל על מה רק על דברים חולפים וקטנוניים, 

שיש לבכות באמת ולבקש עליו אנחנו לא 
 נותנים אל ליבנו. 

 

בדורות הקודמים האבילות והצער של ימים 
אלו היו מורגשים כל השנה וכל עת. על אחת 
כמה וכמה האבלות היתה מורגשת בימי בין 

היה ניתן לראות את האדם בצער המצרים. 
 מי שמתו מוטל לפניו ממש. ובאבל כ

 

היעב"ץ כותב דברים כדרבונות בעניין זה: 
"והנה כאן מקום שראוי להרחיב בו את 
הדיבור אלמלא לא היה אלא עוון זה בידינו 

להצלחת ולרפואת אברהם גורג'י בן דליה אפרת 
 יוסף ליאור בן דליה אפרת וב"בוב"ב והצלחת 

 

 

 

 

07:22 

02:81 

 הצלחה בגו"ר
 יצחק אריאל בן טובה               חגי חיים וב"ב
 שמואל אימן בן אסתר זרי        שגית בת רותי

 שמים יראת        -ברכה רחל  מאיר ישראל בן
 ליאור יהושע סומך וב"ב         גלית בת מסודי
 יהודה אריה בן רחל ברכה       ארז בן שושנה
 רונן אברהם וב"מ            קסירר אפרים וב"ב

 רחל ברכה בת פדילה דליה       משפ' שטרית                      
     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

 שולמית ומרדכי חיים דויטש וב"ב 
 עמית בן אהרון וב"ב       רז דוד בן לאה וב"ב

 

 זיווג הגון וכשר במהרה

 אורן חיים בן אלן אסתר          רונית בת סימי            
 תרצה בתיה בת ימנה נינט      יוסף בן רוחמה  

 יפית שרה בת ג'ינה             ט   יאילן בן ג'ולי
      דרור בן סופיה        אנאל חביבה בת שולמית   

 מיטל בת מלכה            מאיר בן שרית ואליהו
   נעם בן שרה      טליה עדן אסתר בת שולמית 

 דוד עומרי בן יהודית  שירי ימנה בת שולמית  
 שמעון בן שולמית  שושנה שירה בת סילביה  

 עמית בת טובה   סיון רבקה בת אלן אסתר    
 אורן בן נעמי     אברהם גורג'י בן דליה אפרת

 

 זרע קודש בר קיימא

 גלית בת מסודי              אליהו נזרי בן ימנה                    
אילנה בת רוחמה  שמואל אימן בן אסתר זרי     

 סיון בת אסתר            רחל מרים בת יהודית
 דניאל בן שרה               ואושרית בת שושנה
 נעמה בת יפה                   דגנית בת שושנה

 נתנאל בן ג'ינה                                אסף בן סופיה
 מיטל בת שושנה

 

 רפואה שלמה

 ברכה     יצחק בן עזרא 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

 מיכאל יהודה בן מרים       סימי בת סוליקה  
 אורן בן אסתר                        דינה בת מזל 

 נעם יצחק בן רחל ברכה           נעמי בת רחל         
 שירה שילת בת אורלי            אפרים בן שרה
 לביא ישראל בן תמר חיה   אסתר בת סוליקה
 מוריה בת רחל ברכה              נחום בן כיריה
          יהודה אריה בן רחל ברכה      ישראל בן חווה

  רחל בת זוהרההצלחה ורפואה    -יפה בת שרה

 עינת בת רחל ברכה             משה בן נזימה  
 רפאל משה בן רחל                 יצחק בן פנינה            

 רחל ברכה בת פדילה דליה      יצחק בן רבקה     
 קסנש בת דגטו                   רונית בת סבריה

 יצחק בן חנון               רפאל אבידן בן תקווה
בנימין בן ברכה                       אליהו בן רחל            
 נעימה בת שרה               אלן אסתר בת שרלוט

     יהודה לייב בן אסתר מלכה
רפואה שלמה ובריאות    -נעם אלימלך בן אושרית

 איתנה    
בריאות ואריכות   -יהודית אסתר פראדל בת חיה

 ימים

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 רחל נלי בן דביר להצלחת

 רחל נלי בן דביר

 

 

 

 

 

71:70 

 פניני עין חמד

02:21 

 

 הצדיק ר' חיים אבישלום כהן פרחיה בן בלנקה זצ"ללע"נ 

 

 

02:81 

 

 לאוקמי שכינתא מעפרא העלון מוקדש 

 דליה אפרת בת נעימה ע"הי ימא תלעילוי נשמת מרו
 

 



 

 

 

 מה הם דיני תשעה באב?
 

 :'הכשרות למעשה'רבנות מקומית מבשרת מתוך ספרו  מפי ר' אליהו חיים פנחסי,סיכום ההלכה  להלן
 

יש לאחר את זמן תפילת ערבית במוצאי שבת, כדי שהאנשים יוכלו להתארגן. אחרי שיעברו עשרים דקות מהשקיעה 
יחלוץ את נעלי העור ולא ילבש נעלים אחרות מיד, כדי שלא יראה שכוונתו לאבלות. רק אחרי כמה דקות ילבש נעלי 

לפני כן 'ברוך המבדיל בין קודש לחול'. הנוהגים תשעה באב יחליף את בגדי שבת רק אחרי צאת הכוכבים. טוב שיאמר 
 הגר"ש דבילצקי.  מקורות:כר"ת ילבשו בגדי חול בצאת הכוכבים, לדעת הגאונים. לעניין עשיית מלאכה ינהגו כר"ת. 

 

אחרי תפילת שמונה עשרה לפני קריאת 'איכה', מדליקים נר. החזן מברך 'בורא מאורי האש' ומכוון להוציא את כולם ידי 
 ומותר לומר לחברו שבוע טוב.  -חובה. לא אומרים שום פסוקי הבדלה אלא מיד ברכת 'מאורי האש' 

 

'שם  מקורות: ת רצון גדול לקבלת התפילות.יום תשעה באב הוא יום סליחה וכפרה. בזמן שיושבים על הקרקע,  זו ע
 משמואל' פרשת דברים. 'אמרי פנחס מקוריץ' 

 

כדי שיהיו מותרות לעשות מלאכה, ויברכו לעצמן על הנר.  -נשים שנמצאות בבית יאמרו 'ברוך המבדיל בין קודש לחול' 
רך ברכה זו. גברים בדיעבד יכולים לדעת הספרדים הנשים תברכנה בשם ומלכות. לדעת הרבה מחכמי אשכנז, אין להן לב

 לברך בשם ומלכות על הנר כל הלילה.
 

קטנים שאוכלים בתשעה באב והגיעו לחינוך, לדעת מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל צריכים לעשות הבדלה. לדעת מרן 
 הגרי"ש אלישיב זצ"ל לא צריכים לעשות הבדלה. 

 

דילו מיד במוצ"ש. הם לא צריכים לעשות סעודה רביעית, ולא יאמרו חולים, מעוּברות ומיניקות, שיש להן היתר לאכול, יב
 שום פסוק לפני הבדלה.

 

 חולה, שצריך רק לשתות מים בתשעה באב, לא צריך לעשות הבדלה.
 

יש  -בתשעה באב שנדחה שו"ע תקנד ו.  מקורות: חולה, שנפל למשכב פטור מלצום בתשעה באב, אפילו כשאין בו סכנה.
 ביאור הלכה תקנט ט ד"ה ואינו. מקורות: במקצת חולי.שמקילים אפילו 

 

ולא צריך להקפיד על "פחות מכשיעור" כמו ביוהכ"פ. אבל  -אדם שעשה שאלת רב ומותר לו לאכול, יכול לאכול כדי צורכו 
 לא יתענג באכילה, כדי שישתתף עם הציבור. הוא אומר 'נחם' בתפילה, אבל לא יאמר 'עננו' ולא יעלה לתורה. 

 

לדעת האשכנזים, אסור שו"ע תקנח א.  מקורות:במוצאי הצום לספרדים מותר לאכול בשר ולשתות יין וכן לכבס ולהסתפר. 
 רמ"א שם, משנה ברורה סק"ד. מקורות:בבשר ויין מפני אבלות היום וכל שאר העינויים מותרים. 

 
 

 

 
 

'. יש בו כדי ללמדנו כי הנפטרים יודעים בדיוק מה נעשה כאן בעולם, יאיר נזרובגיליון 'להלן סיפור מופלא ביותר שהובא 
וכן עד כמה הם צריכים את הקדיש. להלן הסיפור מפי עורך הגיליון. את הסיפור דלהלן, שמעתי מכלי ראשון, מגבאי בית 

 הכנסת פא"י ברחובות, שהיה נוכח בשעת מעשה. 
 

נה, כאשר תשעה באב חל בשבת. הצום נדחה ליום ראשון שלאחריו. רב בית הכנסת, הרב היה זה לפני יותר משלושים ש
רובין, הגיע לפני מנחה לבית הכנסת. בגלל חולשת הצום הרב השעין את ראשו על השולחן ונמנם. לפתע הקיץ בבהלה. 

ש!". הרב רובין קרא מיד הרב ראה בחלומו אדם שאומר לו: "מדוע אינכם אומרים עלי קדיש? הבטחתם שתאמרו עלי קדי
 לגבאי ושאל אותו: "האם אתה יודע על מישהו שצריך לומר עליו היום קדיש?".

 

הגבאי אימץ את זכרונו, ואז נזכר. אכן, יש כאן שלט הנצחה מיהודי בשם פרידמן שלא זכה לזש"ק. הוא תרם כסף לבית 
ו עליו קדיש. אותו יהודי נפטר לפני כחמש עשרה הכנסת, וביקש שביום היארצייט שלו יזכרו אותו בבית הכנסת ויאמר

 שנים ביום י' באב. אחיו בכל י' באב היה אומר אחריו קדיש, בכל שנה ושנה. 
 

היהודי הגיע מהעולם העליון לבקש שיקיימו את ההבטחה להזכיר  -שהוא יום היארצייט שלו  –האח נפטר השנה. היום 
אין מי שיאמר עליו קדיש! הגבאי תיאר בפני הרב רובין כיצד אותו יהודי נראה.  -אותו ביום היארצייט. מכיוון שאחיו נפטר

 תיאורו התאים בדיוק לאותו האדם שהרב רובין ראה בחלום.
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 גלאט?"-עושה אירוע שמחה באולם שמחות וברצונך להפוך אותו לכשרות "מהדרין
 חל מזמן אספקת הבשר ועד למנה האחרונה.צוות משגיחים תלמידי חכמים ידאגו לכך בכל איזור בארץ. ההשגחה ה

 )הנייד באישור ועדה רוחנית( 950-4400166 בפיקוחו של הרב אליהו חיים פנחסי שליט"א 
 
 



 

 

ר אותנו  "הרי הינך לבוש במעיל שלי. בכיס מצויות כמה חתיכות סוכר. לך נא אל בית המקשה ללדת ותן לה חתיכת סוכר. אחר כך תחזור לבשֵׂ
בשורת מזל טוב". וכן היה. ר' ישעיה הלך לביתה של המקשה לילד, והוציא כמה חתיכות סוכר מכיס מעילו של רבו, עבור המקָשה ללדת. כאשר 

 לפיה, היא ילדה בשעה טובה ומוצלחת. ר' ישעיה חזר אל רבינו לבשרו בשורת מזל טוב, והמשיכו את דרכם לצאנז. הכניסו חתיכת סוכר
 

עברו מספר ימים ממאורע זה. הדיין דק"ק בארדיוב הגיע לצאנז. ר' חיים מצאנז שאל: "למה באת הנה, הרי לא חודש ולא שבת היום?". הדיין 
ענה: "באתי להתלונן על רבי צבי הירש פרידמן מליסקא". הדיין סיפר כי הרה"ק מליסקא עבר דרך בארדיוב, והראה את כוחו  מבארדיוב

 בהשפעת ישועות נפלאות בלי להתפלל על הזקוק לישועה או לברכו. רק בחתיכות סוכר לבדן פעל ישועה. 
 

קדושה חלילה. האדמו"ר ר' חיים הלברשטאם מצאנז אמר לו: "אתה אדם כפי הנראה, הדיין מבארדיוב חשש, שמא הישועה באה לא מצד ה
חכם ואני אסביר לך. הצדיק הרב צבי הירש פרידמן מליסקא קידש את כל אבריו והגיע לדרגת אדם הראשון קודם החטא. לכן כל מה שהוא לוקח 

 מסוגל לרפואה". )מופת הדור( -בידו 

יל. מכיוון שלא היה להם מקום להתארח, הם נאלצו להיכנס לבית המדרש. שם עסקו בתורה עם רבינו ובנו נכנסו לעיר אחת באישון לפ

הקדושה. הרעב גבר והטריד אותם מעסק התורה. באותה שעה היתה אישה אחת מקשה ללדת בעיר. אימו של רבינו באה לאמא של המקשה 
ע ששוויו עשרה זהובים( לבני השוהה עתה בבית המדרש. בזכות ללדת בחלום ואמרה לה: "אם ברצונך שבתך תחיה, לכי נא ותני צנריל )מטב

 זה בתך תלד מיד בנקל". 
 

האם מיהרה לבית המדרש, ועשתה כפי שנצטוותה, ואכן מיד נולד בן לבתה במזל טוב. אחרי הדברים האלה רבינו פנה לבנו ואמר: "אם אימי 
אישה בחלום הלילה, וכי לא היה ביכולתה לצוות עליה לתת צוואנציגר? כבר ירדה ממנוחתה בגן עדן לעולם השפל הזה, ונגלתה אל אותה 

 )מטבע ששוויה עשרים זהובים( ומדוע אמרה לה רק צנריל ותו לא? אלא כשהשי"ת רוצה צנריל יהיה רק צנריל. כל מזונותיו של אדם קצובין לו,
 יעשה". -ואי אפשר להוסיף עליהם ולא לפחות מהם. ככל היוצא מפיו של בורא עולם 

 

באויהל  (1191)ה' אייר ה'תקנ"ח -נולד ב -האדמו"ר הרב צבי הירש פרידמן מליסקא זצ"ל
התייתם מאביו בגיל צעיר. מסופר כי אימו היתה קמה בחצות הלילה, ממררת בבכי  )הונגריה(.

רוחצת את מצח  המקדש. בדמעות שזלגו ללא הפוגה היתה-על צער השכינה ועל חורבן בית
 בנה. 

 

כשהיה כבן שמונה שנים התייתם מאביו ובגיל צעיר התחיל להתפרסם  (1114)בשנת ה'תקע"ו 
כעילוי. למד בשקידה רבה וידע בעל פה את כל 'חושן משפט' וה'קצות'. שם משפחתו במקור 

 היה פרישמן, אבל הוא שינה אותו לפרידמן כדי להימנע מגיוס לצבא. 
 

עייתו פתחה חנות ברחוב שבו לא היו חנויות של יהודים, כדי שלא להשיג את לאחר נישואיו ר
גבולם ורבינו לימד תורה לנערים. לאחר פטירת רבו, האדמו"ר ר' משה טייטלבוים, ייסד את 

 חסידות ליסקא במחוז ֶזמפֶלן שבצפון מזרח הונגריה ועמד בראשה. 
 

כנות לקבל את עצתו וברכתו. רבים פנו אלפי חסידים נהרו אליו מרחבי הונגריה והארצות הש
אליו ונושעו. אהב כל יהודי. פיזר סכומים עצומים שקיבל ככספי פדיון, לאביונים ועניים. ביתו 
היה דל, ִרצפת ביתו היתה אדמה חשופה ולא היו אפילו קורות עץ לכסות את אדמת הבית. 

. חתנו, ר' חיים פרידלנדר, מילא שנים. ציונו בליסקא 44-חי כ (.1186)י"ד אב ה'תרל"ד -נפטר ב
 את מקומו.

 

 )בת ר' יצחק הכהן מהעיירה אויהל(.מרת קריינטשא  אשתו:מרת שרה.  אימו:ר' אהרן.  אביו:
האדמו"רים ר'  מרבותיו:מרת חיה שרה.  בתו:ר' זאב וואלף טשקווער, ר' יהודה לייבוש.  אחיו:

ר' חיים הלברשטאם, ר' אברהם  המובהק(,בעל 'ישמח משה'. היה רבו  -)הראשוןמשה טייטלבוים 
ר' שלום רוקח מבעלז.  )מח"ס 'טיב גיטין'(,מדמביץ, ר' מאיר מפרמישלאן, ר' צבי הירש הלר 

ר' יוזפא גולדברגר, האדמו"ר  'טל חיים וברכה'(,-)מח"ס 'טל חיים' ור' חיים פרידלנדר  מתלמידיו:
שמואל קאמאדר ועוד הרבה מגדולי  רבי ישעיה שטיינר מקרסטיר, ר' הירצקא ראצפרטר, ר'

אך פרי • מספריו:הגאונים ר' חיים פרידלנדר, ר' יוזפא גולדברגר.  חתניו:רבני אונגארין. 
 על המועדים, דרשות והספדים. -הישר והטוב•על התורה  -תבואה

 שרבינו שימש ברבנות בעיר ליסקא, לא רצה בשום אופן להשתמש במשכורתו שלו, רק הניח את הכסף.כ

כנסת גדול בעיר, הציעו לו גם לבנות בית בשבילו. רבינו לא הסכים בשום פנים ואופן ואמר -כאשר בנו בית
 שאין לבנות בית קבע כאן, כאשר אנחנו נמצאים בגלות.

רבינו  רבי ישעיה'לה מקרסטיר שהיה שמשו של רבינו(עם אחת ליווה את הצדיק הרב ישעיה שטיינר )פ

, בדרכו להסתופף בצל הגה"ק האדמו"ר ר' חיים הלברשטאם מצאנז )בעל 'דברי חיים'( הרה"ק מליסקא
 זיע"א. בדרך הרכבת עצרה בעיר בארדיוב. שם המתינו זמן קצר עד שתגיע רכבת שבה ימשיכו את נסיעתם. 

 

בעודם ממתינים שם מחוץ לעיר, הדיין דמתא ניגש אליהם. הדיין הלך ביחד עם אברך אחד אשר אשתו 
תקשתה ללדת והיתה בסכנה גדולה. הדיין ביקש מרבינו מליסקא להיכנס לעיר לביתה של המקשה ללדת, ה

 להתפלל עבורה ולהאציל את ברכת קודשו. 
 

 רבינו מיהר לדרכו באותו הזמן. לכן התנצל לפניו, והסביר כי הוא צריך להגיע עוד באותו היום לצאנז
לכן  ולהתפלל שם תפילת מנחה. אם ייכנס עתה לעיר, ינהרו אליו תושבי העיר ובגלל זה תתאחר נסיעתו.

 רבינו פנה אל משמשו הנאמן )הצדיק הרב ישעיה שטיינר( ואמר לו:
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כך במשך כמה ימים ר' משה ישב אצל הרבי לשעת לימוד 
וחיזוק. הרבי חיזק אותו, עד שליבו היה שלם ובטוח 
שבאמת אין עוד מלבדו. הנהגה זו היתה פלא עצום, כי 

נייני הכלל במשך כל היום הרבי הרי היה עסוק עם ע
והלילה. עם כל זה הוא מצא זמן לשבת עם יהודי וללמוד 

 איתו ענייני אמונה. 
 

הרבי הסתכן בכך, שאם השלטונות היו תופסים את ר' משה 
אצל הצדיק, הם היו אוסרים את שניהם. הרבי למד עם ר' 
משה במסירות נפש ממש. בסוף של 'תקופת ההכשרה' 

 יו אתה יכול לנסוע, וה' יהיה בעזרך".הרבי אמר לו: "עכש
 

הנוהל היה שמי שמקבל אישור שנשלח אליו בדואר היה 
מגיע לנמל התעופה ביום המיועד להפלגה. שם הוא חיכה 
שיקראו בשמו. ברגע שהוא קיבל את הניירות המתאימים, 

 הוא יכל לעלות לאוניה. 
 

 ר' משה ובני משפחתו ארזו את החפצים שלהם ויצאו לנמל.
הם ישבו באולם הנוסעים וחיכו שיקראו בשמם. ישבו וישבו, 
ושמעו את שמותיהם של המאושרים שקיבלו ניירות ורצו 
לאוניה. עברה שעה ועוד שעה. האולם הלך והתרוקן. בני 
ביתו של ר' משה היו לחוצים מאוד. רק ר' משה היה רגוע. 

 ה' מנהל את העולם. הכל לטובה ואין עוד מלבדו.
 

תרוקן לגמרי. האוניה עמדה להפליג ממש בדקות האולם ה
הקרובות. והנה נכנס קצין בכיר לאולם ושאל את ר' משה: 
"מה אתם עושים כאן?" ר' משה אמר שהוא בא לקבל 
אשרת יציאה כפי שהזמינו אותו. הקצין שאל עוד מספר 

 שאלות. לאחר מכן הוא נתן לו חבילת ניירות. 
 

ר' משה ובני ביתו רצו במהירות לאוניה. הם הספיקו לעלות 
עליה ברגע האחרון. כך זכו לעלות לארץ ישראל, להשתקע 

 בה ולגדל דורות ישרים. 
 

היהודי ממודיעין עילית סיפר: "סבא שלי הוא ידיד של ר' 
משה מאותם ימים. פעם אחת כשהוא הגיע לארץ, הוא 

עלו זיכרונות, ואז אמר ביקר בביתו של ידידו ר' משה. הם ה
 לו ר' משה: "בוא תראה דבר מעניין".

 

הוא הוציא את הניירות שקיבל מהקצין הרומני ואמר: 
"לאחר מספר ימים באוניה עניין אותי לראות מה כתוב 
בניירות שקיבלתי. תראה מה כתוב פה!". הסבא הסתכל 
ב'אשרת היציאה'. מול עיניו הנדהמות היתה חותמת אדומה 

על אדם זה חל איסור כי  -לצד הוראה ברורה ובולטת
  יציאה מהארץ!

 

את הניירות האלו הוא הראה לשומרים. עם זה הוא יצא 
מגבולות המדינה שכל כך 'שמרה' עליו. כך בנה את חייו 
כאן בארץ הקודש. איך קרה דבר כזה? זאת לא שאלה, הוא 

 הרי למד את סוגית הביטחון עם הרבי מסקולען זי"ע...
 

השגחה להלן סיפור מופלא ביותר שמעובד מתוך העלון '
'. עלינו להפנים ולדעת כי כל מה שקורה איתנו הוא פרטית

יתברך. אם נאמין ונתחזק באמונה זו, נזכה לראות  רק מאיתו
 ניסים מעבר לגדר הטבע. להלן הסיפור מפי בעל המעשה:

 

אני גר במודיעין עילית. סבי, שגר בארה"ב, יצא מרומניה לפני 
עשרות שנים. הוא סיפר לי מעשה מופלא: ברומניה שתחת 
השלטון הקומוניסטי הידוע לשמצה גר יהודי ששמו ר' משה. 

וע שלפי כללי המשטר הקומוניסטי, אנשים לא ממש יכלו יד
 להתקיים. 

 

ההגבלות על אפשרויות הפרנסה היו פשוט בלתי נסבלות. 
כמו רבים וטובים ר' משה שלח את ידו במלאכה שאינה 
חוקית. בשלב מסוים השלטונות עלו על כך. ר' משה הבין 

 שאם חייו יקרים לו, עליו לברוח ולהסתתר. 
 

חבא בדירת מסתור. מפעם לפעם החליף את ר' משה הת
מקום מחבואו. כך עברה עליו תקופה ארוכה, עד שביום מן 
הימים קיבל הודעה שהגיע לביתו מכתב כי אישרו את 

 בקשתו. הוא ומשפחתו יקבלו אשרת יציאה מרומניה.
 

במכתב היה כתוב כי לצורך קבלת האשרה עליו להגיע 
א שמח מאוד. אחרי למשרד הפנים ולסדר את הניירת. הו

מספר רגעים התחיל לחשוש שמא מדובר במלכודת. אולי 
 ברגע שיגיע למשרד הפנים יתפסו ויכניסו אותו לכלא?

 

ר' משה לא ידע מה לעשות. כמה אפשר לברוח ולהתחבא, 
כשהוא מנותק ממשפחתו ונרדף על ידי השלטון? בצר לו, 

ה תל החליט ללכת אל האדמו"ר מסקולען. ביתו של הרבי הי
תלפיות לכל היהודים באזור, קרן אורה בתוך החשכה 

 הקומוניסטית הנוראה. 
 

הרבי מסר את נפשו למען כלל ישראל. הוא חשב. הצדיק 
בודאי יוכל לתת לו עצה טובה ולמשוך לו ישועה ממרום. ר' 
משה הגיע לרבי וסיפר לו מה שאירע וממה הוא חושש. הרבי 

לך. זאת שאלה קשה מאוד". ענה לו: "אני לא יודע מה לענות 
כששמה את התשובה, ר' משה בכה ואמר: "רבי, חוס על 

 נפשי. אני בצרה גדולה. מה אעשה?"
 

הרבי אמר לו: "אתה מבין בעצמך שבדרך הטבע אין לך שום 
דרך להימלט. רק אם תאמין באמונה שלימה שרק בורא עולם 

אז  -יכול להציל אותך, ויהיה לך ביטחון גמור שה' יעזור לך
 תבוא הישועה". 

 

ר' משה אמר: "אני מאמין באמונה שלימה!". הרבי השיב לו: 
"לא מספיק לומר את זה. צריך להאמין באמת, בפנימיות 

 הלב. לשם כך, הבה ונלמד את ענייני הביטחון". 
 

בענייני  הרבי ישב עם ר' משה במשך שעה ארוכה ודיבר איתו
אמונה וביטחון. לאחר מכן הרבי אמר לו: "לך לשלום. מחר 

 תשוב אלי ונעסוק שוב בסוגיה".
 

 ֱאמּונָּ ה רַ ק ְבבֹורֵּ א עֹולָּ ם
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בתחנוניםא. לעמוד  – התפילה  כוח  בידינו  נשאר  עדיין מעשה... ולאחר ייאוש' כ'לאחר שנראה  במצב גם ועוד , זאת

רבי  מהגה "צ אבדלחט"א ששמעתי וכמעשה הטבע ... דרכי כל כנגד  גם מועילה והתפילה שבשמים, אבינו  לפני

זצוק"ל  ת"ו  ירושלים  גאב"ד  ווייס  טוביה  זכרונם)יצחק הן הן  דבריהם  אלא לצדיקים נפשות עושים קדם(אין נישואיו)שבימי (לאחר

משנפל זיווגו, במציאת לסייעו הגרי"ט של נפשו וחשקה  יתום, בחור שם  למד יצ"ו מאנשעסטער בעיר ישיבתו בעת

הכלה צד עם קודם  לדבר החליט לשידוך, רעיון איזה בלאו)בדעתו הכלה  מצד  יענו אם לצערו רצה ולא היה  יתום שהבחור  (אחר 

לו יש  לב שלדאבון ענהו הבחור אך עצמו, לבחור השידוך את והציע הגרי"ט  פנה משם ב'הן'. ענו בירורים  ולאחר

חסרון רפואית...)איזו הבחור(בעיה כדברי לעשות אכן האם  הגרי"ט  ידע  ולא כך , על  להודיע עליו מצדו  כי מבין והוא

בלית  וכו '... בו יש  סכנה  והאם  החיסרון גדול  כמה  עד לו ברור  היה לא כי  – לא או  כך על הכלה  לצד ולהודיע

מבית  ביציאתו גם ברורה... תשובה עם הרופא מבית יצא לא אך לעשות מה  כדת לברר  לרופא הגרי"ט פנה  ברירה

תשובה בידו הייתה  לא ולכאן לכאן הצדדים עם שאלתו את שטח בפניו  שגם לאחר דאתרא המרא – דשם הרב

מעשה של  דינו מה  רבינו' 'ילמדנו בארה"ק  אז  דר  שכבר זצ"ל  דסלר הגר"א לרבו מכתב שלח  שכן מכיוון ברורה .

קם לא והשידוך ירחים  כמה  עברו  לבינתיים לעשות... מה מפורשות לו הורה ולא ענהו לא דסלר הרב גם  אך זה,

בו, לנהוג יש כיצד  זה  כגון זי"ע  החזו"א מרן הגה "ק את שישאל  בבקשה  לרבו  מכתב הגרי"ט  שלח שוב זע ... ולא

טעלעגרא"ם בשמחה נתקבל  זמן בקצרה (מברק)לאחר נכתב ובו  הגרי"ט יבואלידי והמכתב להגיד, שלא  (כידועמוטב 

ההכרח) כפי  אלא בה  כתבו  לא ע"כ  רב ממון עלתה  בטעלעגרא"ם תיבה  כתובשכל ובו ה 'מכתב', הגיע שבועות כמה  אחר - היה וכן ,

למקרים מכאן ללמוד לא אבל הכלה , לצד  להגיד  שלא  מוטב לי ויען לעשות, מה  ושאלתיו  החזו "א  אל נכנסתי

–אחרים אחרים למקרים ללמוד שלא הדברים כוונת מה  זה  בכתב לך לבאר אוכל לא דסלר, הרב בה  ומסיים ...

בפנים ... פנים לך  אבאר מאנעשעסטער בעירך כשאהיה מקרים, משאר זה מקרה נשתנה מה

טבת  בכ "ד הנה זצוק "ל , הגאב "ד החזו"א (תשי"ד)וסיים נסתלק  לפניו דסלר , הרב ורבי מורי תשי"ד)נסתלק חשון ,(ט "ו

וגיליתי  המדובר הבחור אל  שניגשתי שבשעה לך לומר אוכל  זאת אבל היום... עד  אדע  לא הנימוקים את כן על 

כלומר, חסרון... כל  בי אין וכבר לגמרי נתרפאתי ב"ה  – ואמר הבחור נענה  שקבלתי ה 'פסק' את בטוחלו החזו"א  כי

בתפילתו מחליו  הבחור את וריפא  תפילה של בכחה  כי היה  החולי דבר  על  מאומה  לגלות שלא ציווה זה  ומטעם ,

וחסרונותיו . חולאיו מכל  הבחור יתרפא ממש  שבקרוב בוודאי ידע



דברים פרשת - הפרשה âבאר

ãîììåàìù äøöå äøö ìëá ,àöé åìåë ììëä ìò
àåäù íãàä òáèî ïëàù ,íãàä ìò àåáú

åì øöá úåëáì ìåëé óàå øòèöîå áàåëבíìåòì êà ,
åúåå÷ú ãáàé àìגøùà íéîìåòä ìë àøåáá åúðåîàå

הטהורב. שולחנו  את וערך  זי"ע מלענטשנא לייב שלמה רבי הרה "ק ישב שפעם סיפר זי"ע ישראל ' ה 'בית הרה"ק

אמירתו כדי תוך אחת'. אנחה אפילו  שווה כולו העולם 'אין ואמר, נענה קדשו דברי  בתוך סוכות. חוה "מ  בשבת

שם עמד כאב . אנחת נאנח אשר לייב שלמה  ברבי הספסל  ופגע החסידים, בין הדוחק  מפאת אחד ספסל נשבר

אנחה אפילו שווה  העולם שאין עתה זה  אמר הרבי הרי ושאל , תהיה', 'תמים  של  יתירה במידה  שנתברך אחד חסיד

ונזעקים . נאנחים  שכואב בשעה אך כדברך , אכן ואמר , לייב שלמה  רבי ענה  גרידא. אחת

כשכואב לזעוק  לאדם מותר וודאי כי לו, לומר  התכוון לייב שלמה  רבי הנה זי"ע , ישראל ' ה'בית הרה "ק וביאר

באמונתו אותו, מהקורות יתפעל  ולא אחת. אנחה  אפילו שווה הזה העולם אין שבאמת יזכור זעקותיו עם אלא לו,

לטובתו . ממעל  שהכל 

שיני  לרופא הקטן בנו את הנוטל  רחום  לאב דומה , הדבר  למה  המשל, שיניוידוע  את וירפא בו שיטפל  כדי ים 

מחמת  ורק הוא, אנוס האב אך שונים , ומיחושים  עזים בכאבים כרוך זה שטיפול  וידוע  תיקון, הצריכות המקולקלות

וישכנעו לבו אל ידבר ולכן לעתיד, לו ויטיב שירפאו הרופא אל  אותו לוקח הוא כן על  הבן בטובת חפץ  שהוא

שלא  בודאי לו ויכאיב הרופא בו  שיטפל  שעה באותה והנה היסורים, על  ולהתגבר הרופא את לבקר  ובנעימים  בטוב

ס 'טוהט 'אז  המפורסם העולם וכפתגם צער, בעת ולהתאונן לבכות העולם  דרך היא כך כי הבן, יבכה אם האב יקפיד

שכל קשים  דברים בו  ויטיח בטרוניא אליו ויבוא הבן עליו יתרעם  אם אבל  צועקים], [-כשכואב  מען' שרייט  וויי

של שמץ  בהם  שאין דבריו  על  נפשו עליו ותתעגם  האב יצטער בודאי לו, להרע  כדי ורק  אך היא ומטרתו כוונתו

טבע וזה עולמו את הקב"ה ברא כך כי מצבו, על בוכה  האדם אם  חסרון שאין דעת, בר  לכל  מובן והנמשל  אמת.

ויסורים צער סובל  שהוא לו נדמה  בשר  בעיני אם  ואף  הנהגתו , על  תגר יקרא ולא יתרעם  שלא העיקר אך הבריאה ,

ובשמחה . באהבה  ויקבלנו לטובה  שהכל  שלימה באמונה יאמין

שנאמר  מה לפרש  הרמב"ן שכתב כמו הם הדברים  א-ב)ויסוד ולא (יד תתגודדו  לא אלוקיכם לה' אתם 'בנים

ולא  ה', וסגולת קדוש עם שאתה אחרי יאמר וז "ל , אלוקיך ', לה' אתה קדוש  עם  כי למת, עיניכם  בין קרחה תשימו 

ימות  ואפילו נפש על ולהקרח להתגודד לכם  ראוי אין נדח, ממנו ידח לבלתי מחשבות וחשב  נפש, אלוקים ישא

בחייםבנוער, אף  ונדודם  האוהבים  בפירוד  לבכות יתעורר הטבע  כי הבכי הכתוב  יאסור לרבותינוולא  סמך ומכאן ,

כז:) דף  מדאי (מו "ק יותר נפש  על להתאבל ובמידה ...באסרם  בגבול  אך לבכות, שמותר והרי עכ "ל . .

שבעת  ימי בתום  בארה"ב, הרבנים  מזקני שליט "א, מסיגייט הגה"צ  של  בתו נלב"ע  שנים  כמה קרא לפני האבלות

לשתייה, החלב ראוי אימתי עד בצדו  נכתב כנהוג אשר  חלב  בקבוק להם והראה  משפחתו לבני שליט"א הגה"צ

'חמוץ ', הוא ואילך שמכאן 'תאריך' יש שלחלב כמו להם, ואמר טעם... בו  אין ושוב נחמץ  החלב נקוב  יום  ומאותו

חמוצה .. היא אלא טעם בה  אין  ואילך ומעתה  'תאריך', יש ולבכי לאבל  גם כך

כתיב הי"ד, צאצאיו י "א כל  ואת ב"ב את איבד בה  הנוראה  המלחמה  לאחר זי"ע חיים' ה'שפע הרה "ק  אמר וכה 

ט ) לג צער(תהילים לשון אלא 'ויהי' אין והרי ויעמוד', ציוה  הוא ויהי אמר הוא י :)'כי מגילה  אמר(עי' הוא קאמר, והכי ,

הצרה , את הביא והוא הצער שיבוא וציוה אמר אשר  רבש "ע אותו – להתחזקויהי שנקום – ויעמוד ציוה  הוא

מעפר  הבכא.ולהתנער בעמק  שקועים נהיה  ושלא

ראשג. זצ"ל  שפירא שמואל  משה רבי הגאון עם  אנטוורפן גאב "ד זצ"ל  קרייזווירט  חיים  רבי הגאון נפגש  פעם 

וכשסיים דולר ... מיליון חצי ששווה  'ווארט ' לי יש  בהתלהבות, חיים  רבי אמר הדברים ובתוך יעקב', 'באר ישיבת 

לי  החזר  אלא בחינם , דולר מיליון חצי 'מתנה' לך נתתי לא ואמר , שמואל  משה  לר ' פנה  נפלא רעיון אותו לומר

לך  'לשלם' לי  אין חיים , לר ' ואמר חוב... בעל  רמ "ש  שנשאר  עד הדברים , נתגלגלו וכך משלך , יקר בווארט כנגדו

הרבנית. שאמרה יקר  בדבר  'אשלם ' כן  על משלי...

חז "ל אמרו  ב)שהנה ח דכתיב(אסת"ר לעשו', יעקב הזעיק אחת ש 'זעקה  לד)שמאחר כז את (בראשית עשו  'כשמוע ְִִ

אצל נאמר שם המן, במעשה  בשושן  הקב"ה ממנו נפרע  כן על  מאוד ', עד ומרה  גדולה צעקה  ויצעק אביו  דברי

ומרה' גדולה זעקה  'ויזעק א)מרדכי ד כתיב(אסתר  עשו אצל  כי לסיבתו , בדומה  העונש היה  לא ולכאורה  גדולה,

מאוד עד  רק ומרה  זעק מרדכי ואילו ומרה, גדולה  ביאורו,זעקה  אלא מאוד ', 'עד 'מציאות'בלא אין  יהודי שאצל 
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ìë úà øåëæé øåëæå ,ãéáò áèì àðîçø ãéáòã éàî ìë
,äæä íåéä ãòå åãåòî åðå÷å åøåö åîò ìîâ øùà úåáåèä
àìå íéáåøîä åéîçøá åì øæò äðä ãòù éî éàãååáå

åúåà ùåèé àìå åúåà ùèð àì íâ åáæòדå"çה.

úôñåúäîìù éáø ÷"äâä ãåò áúë äæ ìò äáåøî
äëéà ìò 'íé÷åùòä úòîã' åøôñá ò"éæ øòâåì÷

(âì àúçéúô ø"ëéà)øîàðù äî øàáì(æè¯ãé àì äéîøé)ìå÷'
äéðá ìò äëáî ìçø íéøåøîú éëá éäð òîùð äîøá
êìå÷ éòðî 'ä øîà äë ,åððéà éë äéðá ìò íçðäì äðàî
'ä íåàð êúìåòôì øëù ùé éë äòîãî êéðéòå éëáî
åáùå 'ä íåàð êúéøçàì äå÷ú ùéå ,áéåà õøàî åáùå

.ïàë ùé úåäéîú 'â äøåàëìù ,'íìåáâì íéðáàòåãî .
äòîãî êéðéòå éëáî êìå÷ éòðî øåîàì åðåùìá ìôë,
ùé êøåö äîå ,éëáî ìåãçì àåä ãçà ïééðò äøåàëìù

.åéøáã ìåôëìå úåëéøàááéòðî øîàù åäî .êìå÷,éëáî
' åøîåà äøåàëì .â .'éëáî éòðî' øîåì éã äéä éøäååáùå

êéøö äéä àìà ,êë ìë ÷ã÷åãî åðéà 'íìåáâì íéðá
êúéøçàì äå÷ú ùéå' øîåìåáåùéå.ãéúò ïåùìá 'íéðá

àìàúæîåøä ìçøì ä"á÷ä øîàù ,àåä ïééðòä øåàéá
íöò ìò äðòèá àá éðéàù óà ,ìàøùé úñðëì
êë éë ,ìàøùé úåøö ìòå øîä úåìâä ìò äééëáä
ìù áàë ìò åìéôà øòèöäìå úåëáì íìåò ìù åëøã

éòðî ù÷áà úàæ êà ,úçà äòùêìå÷ìà ,éëáî
åîéøú ìàå ,íëúà ìàâà ãåòù äåå÷úä úà åãáàú
åøàùéù íéçåèáå äìåàâäî íéùàééúîù éîë éëá ìå÷

éë ,çöðì íúåìâáïîöòì íéîøåâå úåìâä ïéëéøàî äæá
øúåé êåøà ïîæ úåëáìïëà íà àìà .é"ä ,éòðîú

éëáî êìå÷êåúî äåå÷ú åì ùéù øáã ìò äëåáë ÷ø
àåäå åðòéùåî àåäù íéîùáù åðéáàá äðåîàä ó÷åú

åðòéùåééìãçúù ¯ äòîãî êéðéòù êì çèáåî éæà
äìåàâä áø÷úú æ"éò éë éøîâì úåëáìäæ êøã ìòå .

øîàù äîì íòè ïúåð àåäù áåúëä íåéñ íâ ùøôúé
,åúìéçúáêúéøçàì äåå÷ú ùé éë éëáî êìå÷ éòðî,

úùâøäå ùåàéé êåúîå ìå÷á úåëáì íå÷î ïéà àìéîîå
,ïãáåàêá íéé÷úé ,äìåàâá äðåîàá úå÷æçúää é"òå

ùîî äìåàâä äéäú éë éøîâì äòîãî êéðéò åìãçéù
íìåáâì íéðá åáùå.

מאו 'עד ומרה  גדולה  זעקה עשתונותיושל מאבד  אינו הדעת על  להעלות שניתן ביותר הגדולה בצרה  גם  כי ד '...

מאוד' 'עד  שבו  החיים  לטובתוורוח  אלא זה  ואין הגדולה , הצרה את עליו שהביא הוא שבשמים  שאביו בידעו  ,

האמיתית...

מאד' עד תעזבני אל אשמור חוקיך 'את משיחא מלכא דוד שאמר מה יתפרש  ח)ובזה קיט  אל(תהילים  - שביקש ,

מאד... עד גדולה שהצרה שארגיש עד בך האמונה את ממנו ותיטול  תעזבני

אין  כי ללמדנו 'ריבוע', בצורת  ולא 'כדור' בדמות העולם שנברא בטעם לרמז נשגב צדיק  איש אמר יקר מאמר

העולם ... 'נגמר ' לא ביותר הגדולה  בצרה  גם העולם '... 'סוף  של  מצב אין וועלט ... עק של  מציאות

בפרשתןד. הפסוק על  זי"ע  ישראל ' ה 'עבודת הרה "ק כתב ז)וכך לכתך (ב  ידע ידך  מעשה בכל  ברכך אלוקיך ה ' 'כי

ומרמז בו , ט' עד אב ר"ח שאחר ימים בט' תמיד קריאתה  הזאת הפרשה הנה  וז "ל , וגו ', הזה' הגדול  המדבר את

עמנו היה אלוקינו  וה' למקום ממקום  עברנו אשר את להזכיר עניינים , בכמה  עובריםהפסוק  שכשאנו  הגם  להורות

איש , עבר לא בארץ במדבר שהוליכנו  וכמו  ונחלתו , עמו  את ה ' יטוש לא כי – בו ט ' עד  אב  ומר "ח המצרים בין

וגו' לפניהם ' הולך  צלמות 'וה ' וגיא מדבר כן גם  נקראים  אשר הללו  בימים  וכו '.כן

'ה . מביא זי"ע  ברוך' ה 'אמרי מפורסמהרה "ק צדיקים מפי את סגולה  לעצמו האדם  יזכור ר"ל  צרה  בעת  אשר ים ,

מצרה יוציאהו  כעת גם  בודאי כן אם  ומושיע , למגן לו היה  רחמיו ברב  והשי"ת וכזאת, כזאת עליו עבר  כבר אשר

לבוא קרובה  וישועתו בבטחונו נפשו  ותתחזק פרשתןלרוחה , בסוף שנאמר מה מבאר  ועפי"ז  כא-כב)'. יהושע(ג 'ואת

לכל ה' יעשה  כן האלה  המלכים לשני אלוקיכם ה' עשה  אשר כל  את הרואות עיניך לאמור  ההיא בעת ציויתי

יהושע לב ירך שמא משה שחשש  לכם', הנלחם הוא אלוקיכם ה' כי תיראום  לא שמה , עובר אתה אשר הממלכות

ולא  במלחמה ינצחו לא וממילא השכינה, עימם תשרה  לא ושוב לעצבות, ויפלו גדולים מלכים ל "א בראותם והעם

אזי בלבבך פחד יכנס  ישראל  לארץ בבואך שאם  ההיא, בעת לו אמר כן על  הארץ , את לכבוש  לעצמךיוכלו תאמר

אותנו הושיע  כבר  הקב"ה היאך לעצמך ותזכיר  האלה ', המלכים לשני אלוקיכם ה' עשה אשר  כל את הרואות 'עיניך

'לא  ושוב שמה' עובר אתה  אשר  הממלכות לכל  ה ' יעשה  ש'כן בטחונך תתחזק  ובזה ועצומים , גדולים מלכים  מידי

בעזרך. ה ' יהיה  ועי"ז תיראום',
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óàåúòá äðåîàá ÷æçúîäù ,ììëä ìò ãîìì äæ
äøäîá 'ä úòåùéìå úéèøô 'äìåàâ'ì äëæé øúñääו,
'ìàâéäì íéãéúò äðåîàä úåëæá' ì"æç åøîà øáëåז.

éîå÷' åîöòá íéé÷é ,äáøãàåäìéìá éðåø'(èé á äëéà)¯
úä êùåçäå 'äìéì'ä é÷îò êåúá,äáåè äåå÷úá ÷æç

àäéù ãò ,äðéøå äçîùá äúòî øáë àìîúé àìéîîå
'äìéìá äëáé' øùà íå÷îá 'äìéìá éðåø' åìöàח.

êëåøîàðù äî í"éáìîä ùøéô(è¯ç áî íéìéäú)íåäú'
éìò êéìâå êéøáùî ìë êøåðéö ìå÷ì àøå÷ íåäú ìà
'íåäú'ù é"ùø ùøéô øáëå ,'åâå 'åãñç 'ä äåöé íîåé ,åøáò

åðééä àøå÷ 'íåäú ìà íåäú'å ,úåøöä ìò ìùî àåääøö
äúøáçì äàøå÷í"éáìîä øàéáå ,úåøö éìò åàáù úòáù'

úåàìôðå íéñéð éì äùòúù úôåîå úåà éìöà äæ äéä úåìåãâ
úåìåãâøééöéå 'åëåïåùìá øîåà áåúëäù øîåìëå ,ìùîå øåéö ïåùìî)

(ïåéîãíéáø íéî úåìå÷ äìàä úåìå÷ä åòîùð úòá éë
éë òîù íéøáùîå úåîåäú íéøéãàåòéãåäå íìå÷á å÷òö

àåáì ïëåî 'ä ãñç éë óëéú'ä äåöé éë ïîéñ äæ éëå ,
øîàù åäæå ,íéúôåîå úåúåàå úåàìôðå íéñéð ññåðì åãñç

æà éúòîùùøåîàì øçàä íåäúì àø÷ ãçàä íåäúù
åãñç 'ä äåöé íîåéíâ äæá ùøôì í"éáìîä óéñåäå .'

éë ,'ééç ì¯àì äìéôú éîò äøéù äìéìáå' ÷åñôä êùîä
äéä æà øáë äìéìå êùåç äéä ãåòùë úåøöä úòá íâ
åéìò éúììôúäå ãñçä øéù éúøù øáëù' ¯ éîò äøéù

,ééç ì¯àì äìéôúéúòãé íéøáùîäå úåîåäúä àùðäá éë
'íäéøçà ãñçä àåáéùçáùîå øù äéä åéùëòî øáëå ,

.åîéò úåùòì ä"á÷ä ãéúò øùà ãñçä ìë ìò

íéøáãäåìò ìáàä éîé åìà íéîéá øúåéá íéëééù
,åðúøàôúå åðù÷î úéá ïáøåçøå÷îå ùøåùù

עניין,ו . באותו לעניין באהבהומעניין אותו  ומקבלים  הדין  את עליהם  המצדיקים  של  שכרם וראה  במדרשבא  וכמובא ,

מט ) א, 'חלוק'(איכ"ר  לה קנו ואף  מידיהם  אותה ופדו בעכו הגויים לבין שנשבתה  הנחתום בייתוס בת מרים  על 

למצולות  הבגד את עמו ו'נטל ' ושטפה אחד גל והגיע לכבסו אותו לשטוף הים לחוף  וירדה ללבוש , בגד  לה שיהא

לגבאי  לו 'הניחו להם אמרה שלישי בגד לה לקנות וכשרצו הגלים, בין נשטף  הוא וגם  אחר, חלוק  לה קנו  שוב ים ,

חובו , את éליהשיגבה  לה  והוציא לים  הקב"ה רמז הדין  את עליה  שצדקה  '.כיון  ֵֶָ

ב 'ירושלמי' גם איתא ממש זה ה "ז)כעין פט "ז וירדו(שבת בשיחין סימאי בן יוסי בחצר דליקה שנפלה 'מעשה

קוצרה  השר)בני להן.(אנשי הניח ולא לכבות ציפורין הענןשל  עליו  קשר מיד חובו . שיגבה  לגבאי הניחו  להן  אמר

'.וכיבהו

התוס' בעלי רבותינו שכתבו מה הבאנו י כבר ויקרא זקנים  טו)(מושב הדיןט את עליו  מצדיק שיהודי שעה  שבאותה 

השרת  מלאכי על  מתפאר שמעוני'הקב"ה  ב'ילקוט מצינו וכזאת תשפז). רמז הכהן (במדבר  אהרן של  מיתתו בעניין

הקב"ה לך יאמר אם אחי אהרן ליה , אמר וכו', העולם  מן ליפטר זמנך הגיע  לאהרן לומר  מתבייש  משה ש 'היה 

ליה, אמר  תאמר, מה שתמות שנה  מאה הדייןלאחר ליהצדיק אמר לו , תאמר  מה  היום לך יאמר  ואם  הדיין, צדיק

עלי  הוא  כשהנאמן  אחריו  הולך אהרן היה הקב"ה. לי אמר שכן ההר לראש  נעלה  עליך וקבלת הואיל ליה  אמר  ,

יובל  ז)לטבח נג  ישעיה  סרב ,(מלשה "כ ולא המזבח  על כשעלה יצחק על תמהים  הייתם השרת, למלאכי הקב"ה  אמר

מיתה לקבל  הקטן  אחיו אחר הולך הגדול את וראו '.בואו

זי"עז. חיים ' ה'חפץ  הגה "ק של  הנפלאים לדבריו  ושמע פכ"ו)הסכת ישראל לידע(מחנה האדם צריך עוד שעיקר וז "ל ,

בהקב "ה לו שהיה  וההתחזקות  האמונה  גדר לפי ואחד אחד  לכל  מגיע יהיה  הגאולה  בימי העתידה  השלמה טובה 

הגלות  רז "לבעת שאמרו  וכמו לבוא, לעתיד שולחנו זה  ידי על  מתבזבז  ושלום  חס אז ידו רפה  שאם העכו"ם, בין

הפסוק י)על  ד שהיתה(זכריה אמונה  קטנות לבוא, לעתיד שולחנם  שיתבזבז  לצדיקים גרם  מי קטנות', ליום בז  'מי 

בי. האמינו  שלא עושהבהם  שבוודאי לו  שאירעו  העניינים בכל  תמיד והתבונן בה ', שלמה  אמונתו  הייתה אם  אבל 

טוב כל  ממולא  שלם שולחנו  ויהיה  לבוא, לעתיד מאד מאד  מדרגתו זה עבור יתרומם - לטובה  זה  עמו .הקב "ה 

בפרשתןח. בהאמור  רמז בדרך דרש דרוש זי"ע  מלעלוב דוד רבי טו)הרה"ק  שלכן (ג  הגלעד ', את נתתי 'ולמכיר

'ולמéיר' כאן, לדרוש  יש  וכך הצורך. כפי התורה פסוקי את לדרוש  שנוכל  כדי התורה , בספר  'נקודות' נכתבו ִַלא

השמחה, – והוא ה ', בהנהגת ומכיר מאמין האדם  האם  ידו על  להכיר נתתי זה  סימן אומר, הקב"ה  פת"ח, בניקוד

לטוב, והכל  הרעות, תצא לא  מאתו  כי יודע  ה ' בהנהגת המכיר וממעשהכי פלוני  ממקרה  ולהתעצב לדאוג לו יש ומה 

אירעאלמוני, ומדוע אירע  מה על חשבון לקוב"ה יש  מאורע בכל השמחההרי הגל -עד', את נתתי 'ולמ éיר, וזהו  .ִִֵַ

הקב"ה . את מכיר שהוא נאמנים עדים הם והגילה 
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'äìéìá äééëá' äúåà ìù äðåîàä ïåøñçî íøâð ïáøåçäט,
'îâá àúéàãëå(.èë úéðòú)áéúë' ,(à ãé øáãîá)ìë àùúå'

øîà ,'àåää äìéìá íòä åëáéå íìå÷ úà åðúéå äãòä
,äéä áàá äòùú íåéä åúåà ïðçåé éáø øîà äáøøîà

íëì òáå÷ éðàå ,íðç ìù äéëá íúéëá íúà ä"á÷ä íäì
úåøåãì äéëáéøä ,'ïáøåç'ä úáéñ åæ íàå .'éø÷éòî

áà åðéáà ä"á÷äá äðåîàá úå÷æçúää àåä 'ïå÷éú'ä
àìùå ,åðúáåè ìò äòù ìëáå úò ìëá ã÷åùä ïîçøä

íðéç ìù äéëá úåëáìäðåîàá úå÷æçúää úãåáòù óàå .
áéåçî åðéàù òâøå òâø êì ïéàå ,íééçä úãåáò àéä
åìà íéîéá êà ,ä"á÷äá ïîåà úðåîà åîöòá ùéøùäì
'íðéç ìù äéëá' åùøåùù ïáøåçä ìò íéìáàúî åðàù
.áåèä ì¯àá åððåçèá ÷éîòäì øúåéá åðà íéëéøö éæà

ìàå'íðéç ìù äéëá' àø÷ú éúééëáì éëå ,éðéáéùúéøä ,
éë ,éðîî åéðô 'ä øéúñä ,àåùðî äù÷ éáöî
ìàøùé éðá íâ éøäù ,êúééëá áùçéú íðéç íðéç úîàá

äòù äúåàá åéääìéìá',øúñäå ïåéñð ïîæá ¯ 'àåää
,'íðéç ìù äéëá' àåäù äæë áöî ìò ì"æç åøîà î"îå

éë àîòè åðééäå,íéîçøáå ãñçá åîìåò âéäðî ä"á÷ä
äòù ìëáå úò ìëá åéúåéøá ìë ìò äçå÷ô åðéòå,óàå

íéðéîàî' åðà éøä ,øùá éðéòá ïë äàøð ïéàù äòùá

úéèøô äçâùäá çâùåîå âäðåî ìëäù 'íéðéîàî éðá
ìù äéëá úåëáìî ÷éñôé äæáå ,ãéîú åðîò áéèéäì

íðéçי'àøéé àì åáì êåîñ 'äá çåèá åáì ïåëð' äéäé éë ,
(ç¯æ áé÷ íéìäú)ïëàå .øúñää úòùá äðåîàá ÷æçúîä

ùøåù úà àåä ï÷úî éøä ,'éîò äøéù äìéìá' íâå êùåçå
'àåää äìéìá íòä åëáéå' ìù íâôä.

והדין  ה'חורבן' בשעת האהבה תוקף - תזכור רחם  ברוגז

ïúùøôá(æë à)'ä úàðùá åøîàúå íëéìäàá åðâøúå' ,
ì"æç åøîàå ,'åâå 'íéøöî õøàî åðàéöåä åðúåà

(ë æè ø"îá 'éò)øîàð êë ìòù(ç áé äéîøé)éìò äðúð'
'úîà úôù'ä ÷"äøä øàáîå ,'äéúàðù ïë ìò äìå÷á

(úàðùá ÷åñôá ä"ã á"îøú)'ìòå ,åðéúáåèì áùç ä"á÷ä éë
äàðùì å"ç êôäð úàðùá åøîàù éãéíéðîàð úåãåñé 'á .'

.íéøö÷ä åéøáãá åøîàð.ààìà íðéà ä"á÷ä éùòî ìë
éðéòá úàæ úåàøì íéëåæ åðà ïéà å"ç íà óàå ,äáåèì
õôç ä"á÷äù äðåîàá ÷æçúäì åðéìò ïééãò ,øùáä
äëæðù íéîòô ,äòøä àöú àì ïåéìò éôîå ,åðì áéèéäì
íéîòôå ,äëøáì äðëää àéä äòøä ãöéë ãéî úàæ úåàøì

ïîæ øçàì ÷ø äìâúéùיא.áíå÷îä éðéòá øåîç äîë ãò .
...'åðúåà 'ä úàðùá' ìù ìåâéô úáùçî äúåà

זי"ע ט. הלוי' ה 'בית במדרש)הגה "ק הנה ד "ה בא ותוכן (פר' והשני, הראשון בית חורבן בסיבות לבאר מאוד מאריך 

משום הוא השני הבית חורבן  וסיבת החטא שורש זאת לעומת זרה, עבודה חטא בו היה  הראשון שבית דבריו,

חינם שנאת נגרם ושעי "ז שבע "פ  בתורה  ובפרט האמונה  '(עיי "ש)חסרון שם  ומוכיח האמונה, וחסרון המינות שחטא 

ע "ז  של  החטא  מן  יותר הרבה  וגםקשה  שנה, שבעים רק נמשכה  הראשון הבית חורבן שלאחר  בבל  גלות  כן  ועל  ,'

ועדיין  שנים  הרבה  כ "כ  היא ארוכה  הזו  הגלות זאת לעומת קשה , בעבודה  בהם משתעבדים הבבליים  שהיו  מצינו לא

קודם הכי ומשום בזה "ל, שם ומסיים ואכזריות. קשות בגזירות עולם  עלינו הכבידו  הארצות גויי גם נושענו, לא

והוא  הרבה, ישראל  ממנו  ויסבלו החכמים ובדברי שבע "פ  בתורה  ובפרט  הכפירה של  היצה"ר  שנית יתגבר הגאולה

הבית, נחרב שבעבורו החטא אותו לתקן לגאולהכדי יזכה  באמונתו  שלם ישאר אשר מהומי מבאר ובזה  עכ "ל . .

בגמ ' כד.)דאיתא שנאמר(מכות אחת על  והעמידן חבקוק ד)'בא ב נבואה(חבקוק  אותה כי יחיה ', באמונתו וצדיק 

שם וכדכתיב  המשיח, ביאת על ג)נאמרה לו',(פסוק חכה  יתמהמה אם וכו' למועד חזון עוד  באומרו'כי סיים כך  ועל 

ויחיה' לו  יקרא צדיק אז באמונתו ושלם  חזק שישאר 'מי – יחיה ' באמונתו  .'וצדיק

הכתובי. בלשון ביארו  ה )וכה  פב גם(תהילים תמימה  באמונה  הנוהג זה כי יתהלכו ', בחשכה יבינו ולא ידעו 'לא

'בחשכה  הרי יבינו ', ולא ידעו  שיפול ...יתהלכו''כשלא מבלי ובשלווה ברוגע  'להתהלך' יוכל  החשכה בעת גם -

הוא... מתמוטט  ומאיליו רח "ל , מעמד להחזיק יוכל לא החושך בעת אזי דבר כל 'להבין' הרוצה  זה  לעומתו

זי "עיא. ממונקאטש  תשובה ' ה'דרכי הרה"ק  ביאר תריד)וכה  עמ' בנים  בפרשתן(תפארת דקרא יא)בלישנא אלוקי (א 'ה '

כאשר  אתכם ויברך פעמים אלף ככם עליכם  יוסף  'דיבור'אבותיכם  כי חז "ל  שאמרו מה  ידוע  שהרי לכם ', דבר

שנאמר [וכמו  קשה  לשון ל)הוא מב  רך,(בראשית לשון היא 'אמירה ' ואילו קשות'], אתנו הארץ אדוני האיש  'דיבר 

כאשר אתכם  'ויברך לומר  שייך מה  כן כאשרדבר ואם  לומר  לו היה ולכאורה כלאמר לכם', כנגד כי אלא, לכם.

שנאמר  דרך ועל גדולה, טובה לבוא עתידה טו)'רעה ' צ  בדבר(תהילים וכיוצא רעה ', ראינו  שנות עניתנו כימות 'שמחנו

משה , להם הטובהאמר בריבוי  אתכם  יברך כן  קשים בדינים  לכם דבר .שכאשר
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äæáå'åäéìà øåæà' øôñá ùøéôïîøòì åäéìà éáø ö"äâäì)

(÷öà÷î ÷"äøä éãéîìúî ,èé÷ñéåå ÷"ãáàáåúëä úà
ïåæç úáùì äøèôäá(â¯á à äéòùé)éúîîåøå éúìãâ íéðá'

ìàøùé åéìòá ñåáà øåîçå åäðå÷ øåù òãé ,éá åòùô íäå
,ì"æå ,'ïðåáúä àì éîò òãé àìú"éùä ìù å÷ñò ìë éë

äàøð äáèää íãå÷ êà ,ìàøùé éðáì úåáåè úåðáì àåä
äæ éãé ìòù éãëá êøáúé åëøã ïë éë ,êôéää íéîòôì

áåè øúåéä ãö ìò äáèää äéäéיבïéáé àì øùà ùéàå ,
ìáà ,å"ç òø åì äùåò ú"éùäù åúòãá äîåã úàæ úà
åòùô íäå éúîîåøå éúìãâ íéðá äæå ,àåä ïë àì úîàá
äöåø éðàù ,éá íäìù íéøåñéä ïéìåú íäå øîåìë ,éá
ìòá åìéôàù åðééä 'åëå åäðå÷ øåù òãé ,ïøñééì å"ç
úåîäáäå íúîäá úåáåèá íéöåø øåîçä ìòáå øåùä
äëëéà íçéëåî àéáðäù øîåìëå .ì"ëò .äæî íéòãåé
åìéôà éøäå ,å"ç òø íëì äùåò ä"á÷äù íëúòãá äìòé
áéèéäì ÷ø íéöåøù íäéìòáá íéøéëîå íéòãåé øåîçå øåù
íéîòô óìà øîåçå ì÷ ìù åðá ïá øîåçå ì÷å ,íäì
.åéáåäà åéðáì áéèäì àìà íðéà ä"á÷ä ìù åé÷ñò ìëù

,úîàáååéðáì 'ä úáäà ìãåâì àìà íðéà íéøåñééä ìë
áèåîì íøéæçäì éãëáåáéúëãëå ,(ä ç ïìäì)

åîëå ,'êøñééî êé÷åìà 'ä ïë åðá úà ùéà øñéé øùàë'
äðåé åðéáø øàéáù(ø"äãî :áë úåëøá)äéîøé íééñù íòèä

úôö÷ åðúñàî ñåàî íà éë' åøîåàá 'äëéà' úìéâî úà

äçëåúá íééñ êàéä äù÷ äøåàëìå ,'ãåàî ãò åðéìò
,íéîåçéðå áåè øáãá íééñì ì"éé÷ù óà ,áåè åðéàù øáãáå

ì"äæá øàáîå(øåàéá úö÷ úôñåúá)íà éë áéúëã éàî ,
ñåàî éëå ,ì"ø êëù [àìà] äçëåú äðéà åðúñàî ñåàî
äúéä àì øîåìë ,åðéìò úôö÷ [àìäå ,äéîúá] åðúñàî
øáãä åîë åðúåà ñåàîúå åðéìà áåùú àìù ë"ë äàðùä
,åðéìò úôö÷ àìà ,ììë åá äöåø íãà ïéàù ñåàîä
'óö÷'ä íöòù ,øîåìëå ,ì"ëò ,äöøúîå øæåç óöå÷ù éîå
ïë ìò øùà ,åðúåà áäåàå åðúåà ááçî ä"á÷äù äøåî
äéä íà éë ,áåèäå øùéä êøãì åðøéæçäì øñééîå çéëåî
ìò äìåòä ìëë úåùòì åðçéðî äéä ¯ å"ç åðá ñàåî

ììë õôç åá ïéàù øáãë ,øöéä úöò éôì áìäיג...

óàååðùã÷î úéá ïáøåç ïîæá ,ìàøùéì äù÷ä äòùá
åúåà ìëå ,'úé åúáäà äøñ àì ïééãò åðúøàôúå
úøâà' øôñá áúëù åîëå ,íéìåãâ íéîçøá äéä ùðåò

'ìåéèä(à úåà ,âàøôî ì"øäîä éçà íééç éáø ÷"äâäì)ìëá éë
úãéî ìò äøåîä 'íé÷åìà' íù øëæð àì 'äëéà úìéâî'
øàáîå ,íéîçøä ùøåù àåäù ä"éåä íù ÷ø àìà ïéãä

' øáãä íòèóèùá àì éë øåëæé íçø æâåøá éë òéãåäì
åîò èåôùé äîç'ידàìà íðéà úåøöä ìëù åðééäå ,

å"ç æâåøå ïéã éãé ìò àìå 'íéîçø'áטו.

äáøãàåìò íéøåñéé àéáî ä"á÷äù äòùá à÷ééã
æà åà áöîä ìôùá àöîð àåäå íãàä

זי"ע יב . חי' איש  ה 'בן הגה"ק  שכתב מה להביא העניין ראשונה )ומן  שנה  אב(בפרשתן, נקרא זה חודש  ולכן שהואוז "ל ,

חדשים , לכל  אב  להיות חדשיםעתיד מכל יותר מרובות טובות בו  שיהיו  מוכרח  רעות בו שנעשו  דרך מאחר על  ,

הכתוב שאמר טו)מה  צ  הטובות (תהילים על  הוא סימן רעות בו שנעשו  ש 'זמן' והרי עכ "ל . עניתנו', כימות 'שמחנו

סימן  הם האדם  על  הבאות הגדולות שהצרות ב'נפש ', גם  זה דרך על וכן השנה , תקופת באותה להתרחש  העתידים

עליו . לבוא העתידים  ונפלאות לניסים  טוב

יאכליג. לבל  מזהירו הרופא אשר זמן שכל  רח"ל , קשה מחלה  בגופו נתגלה  אשר לאחד דומה , הדבר למה משל 

יש שעדיין  מוכיח זה  הרי ולנפש  לגוף  קשים  טיפולים  סדרת לעבור שעליו  לו מודיע ואף ופלוני , פלוני מאכל 

ראייה לך אין הקרובה בתקופה שיחפוץ  היכן ולהלך בעיניו כטוב לעשות שיכול  לו  'מבשר' הרופא אם  אך  תקווה ...

ח"ו ... מהם נתייאש שלא בעליל מורה הרי ישראל בני את מייסר שהקב"ה זמן כל כך הנואש... מצבו על  מזו גדולה 

זי"ע יד. מאפטא ישראל' ה'אוהב הרה"ק  זאת למה )ורמז ד"ה  איתא (פנחס  כי לחודש , בתשעה החורבן  זמן בעצם

ולרמ לתוכה, כפוף שראשה  ט' האות בצורת  המקובלים רואיםבספרי כשאין שאף כלומר בגוויה', גניז  'טובא כי ז 

לחודש התשיעי ביום מועד' עלי 'קרא כן ועל בתוכה, וגנוזה טמונה גדולה  שטובה היא האמת אך הטובה, את

הנורא. החורבן בתוך הקב"ה שפעל  הטובה ריבוי על  ללמד

מבאבובטו. מהר"ש  האב(השני)הרה "ק מבחין והנה  ההרים , בין ארוכה  לדרך בנו עם שיצא לאב  משלו  נשא זי"ע

והעמיד  האב קפץ  כן על רח "ל , תחתיה ותמחצנו  בבנו האבן תפגע  רגע  כמעט  ועוד  ההר, מראש  סלע שניתק

לבניו . אהבתו מרוב ואבנים עצים על  חמתו  שפך הקב"ה כך בבני. ולא בי הסלע  יכנס מוטב באמרו – באמצע  עצמו

החסד' 'מידת על רומז  אריה שהנה אריה , אב מזל  לדבר בספרים)ורמז  שה(כמבואר  אריה ' אב 'מזל  כארי נוהגאבוזהו 



דברים פרשת - הפרשה באר ç

äøéúéå äæò äáéç úøøåòúîטז÷"äøä áúëù åîëå ,
ò"éæ 'ìàøùé áäåà'ä(ïåæç úáùì)éúìàùðù êøã ìò'

ãòåî íåé äéä àì íù àúéàã ùøãîä øàáì úçà íòô

ùã÷îä úéá áøçðù íåéë ìàøùéìיזàåäå ,ïàë ãò ,
àìôíéëøã úùøô øåäèä åøôñá 'êìîì äðùî'ä äæá ãîò øáëå)

(ù"ééòéë äæá øîåì ùé 'áì úøòäå ìëù íåùá íðîà .

זי"ע  לוי' ה'קדושת הרה"ק שכתב וכמו  בהסתר , היה  שהחסד אלא וברחמים, בחסד דב)– הפסוק(ד"ה  את לפרש 

י) ג אך(איכה אורב , כדב  החורבן בעת הקב"ה  נראה  היה  חוץ  שכלפי במסתרים ' ארי לי הוא אורב -במסתרים'דב

מבחי' הנהגתו הייתה  הבורא הנהגת ורחמיםארי בפנימיות חסד של  אחת מקשה הייתה שהמטרה .(עיי "ש),

זי "עטז . מווילנא הגר"א פירש  זה טז)כעין א שה "ש הגר"א מפי' ומקורו ישראל, אשי בסידור יצחק 'אהבה(שיח  התפילה בלשון

ש עלינו', חמלת ויתירה  גדולה  חמלה אלוקינו ה' אהבתנו אהבתנורבה רבה ובזמן אהבה  האבות בימי היינו

בעגל  שחטאו ולאחר מצרים, שהיאחמלהיציאת אלא עוד ולא עלינו, ויתירהחמל  הראשונה,גדולה  מאהבתו

מבראשונה וכלשונו טובה  יותר עוד  עלינו מקודםוכו''שהשפעת לנו  היה  שלא  בינינו  שוכן  '.להיות

זי"ע משמואל' ה'שם הרה "ק כתב הדברים  יצירה )מעין  בספר ד"ה  תער"ד הישועה,(נח  ומכוסה טמון ה'נפילה' שבתוך 

הכתוב  לשון בזה  ח)ומדייק  ז '(מיכה נאמר  שלא קמתי', נפלתי שהקימהאחרי 'כי  וכלשונו , נפלתי', 'כי אלא קמתי ' נפלתי

אלא מהנפילה , לגמרי נפרד דבר  הקימהאיננה בה  ומכוסה  טמונה  עצמה  שבכלל שבנפילה  וכמו בפרט. גם  אשרכך  ,

קימה , עניין בה  טמון כן גם הפרט  העתידהבנפילת הקימה  את בנפילה  תיכף  יריח  טוב דבר על עכ "ל .והמשכיל  .

בדבריו להתבונן רווח ליתן הפסקה  לעשות צריך אלא ה 'גליון', בקריאת הלאה להמשיך לנו  אין כי  אמרו, באמת

הקדושים דבריו וישנן יחזור ונפילתו, איש איש - ומכאובו בנגעו  איש איש העניינים, בכל  כושלות ברכיים כל  המחזקים

הקימה בה  ומכוסה טמונה  עצמה  והרישבנפילה  בקרבך , רוחך תיפול כי לך  מה אדם , בן אתה  וממילא כלבתוך,

כל  נמצא הנפילה  שבתוככי אלא עוד ולא לקום , לך ומסייע עליך מחכה הקב"ה  ו 'הנפילה' החדש ...יסודהקושי הבניין

חז"ל שאמרו מה יא)ידוע  פתיתחא בלשון (אסת"ר זי"ע  מסטרעליסק הרה"ק  לה  ורמז משיח , נולד באב שבתשעה 

ו)הפסוק ל ישראל(תהילים על  הקב"ה כעס  בו  באב מתשעה  יותר באפו ' 'רגע לך שאין ברצונו ', חיים באפו  רגע 'כי 

ישראל , תפארת ארץ  משמים  דודוהשליך בן  למשיח  וחיות חיים שניתן – ברצונו ' 'חיים כבר שעה באותה  הנקרא אך

ז)'חיים ' טו להלן שנאמר(אוה "ח מה  גם מבאר זה  ובדרך א). ג מרמז(איכה  'עני' כי עברתו ', בשבט  עני ראה  הגבר  'אני

חמור ' על ורוכב כ 'עני להתגלות שעתיד המשיח מלך צח .)על  סנהדרין ט; ט היום(זכריה  באותו  לידתו את הנביא וראה 

שהיה והנמהר, המר ביום  דייקא צדקנו  משיח להולדת דבר של  טעמו  בספה"ק  ונתבאר  עברתו'. 'בשבט הוכינו בו

גבן' היא חביבותא ש'עדיין ישראל  לבני להורות פח :)זה  עדיין (שבת אליהם  שבא העונש  וכל  שעשו מה כל  שלמרות ,

חשוכא, מגו אלא נהורא לית ואדרבה  ח "ו, אהבתו סרה חושךלא הביתואותו  חורבן של  נורא וערפל  הואענן 

הטובההמצמיח את להביא ההכנה  ריבוי ועל  העזה האהבה על  מורה  זה הרי הצרות שיתרבו וככל  ישועה, קרן

הימנה . למעלה שאין הגדולה 

שנאמר במה  ביארו גם  ח)וכך ב קו',(איכה נטה ציון בת חומת  להשחית ה' להשחית 'חשב ה ' שחשב מיד שתיכף

בימינו במהרה  שיבנה  השלישי לביהמ "ק הבניין' קו  'נטה  כבר המקדש  בית ולהחריב ציון בת חומת שאמרואת וכמו  ,

ג :)חז"ל  כל(ב"ב 'חורבן' בעת ולפרט לכלל  וללמד אחריתי'. כנישתא בי דבני עד כנישתא בי איניש  ליסתור 'לא ,

מכינים כבר הזמן שבאותו  נאמנה ידע אלא ח"ו, ברוחו יפול ולא יתייאש  שלא וברוח, בגשם  עניינו לפי ואחד אחד 

הקודם ... מהבית כבודו יהיה  גדול אשר החדש  'הבניין' יסודות את בשמים

זי"עיז. שלום' ה 'נתיבות הרה"ק כתב נפלא קמח)חיזוק  עמ ' קודש בעידן (מכתבי חסדיו ברוב לי השי "ת שהאיר 'מה

הנמוכה המדרגה כי ומבאר אופנים'. בג' לבן האב באהבת למתעמק אחזה  מבשרי כי נפש, עד  מים  שבאו עקתא

ואין  הבן שנתרחק בשעה ב . אהבתו. לגודל  מתנה לו ונותן  עמו  ומשתעשע  האב יד על  נמצא שהבן בשעה  היא

לעשות  צריך שרופא בעת הוא זה מכל  למעלה 'אך ג. געגועים . ברוב נמס  וליבו עמו  ולהשתעשע  לראותו יכולת לאב

אותו ויפריע  הרופא עם יאבק  שלא כוחותיו בכל  בידיו להחזיקו  צריך הרחמן והאב חייו, את להציל  לבנו  ניתוח

כמים, דמו  ולשפוך לנתחו צריך בעצמו והאב ברירה שאין או בלבמלנתחו , הבוערת האהבה  את במילים  לתאר אין

האב מצד אכזריות מעשה  את רואים  חוץ  וכלפי אהבה מרוב מתפוצץ לבו זה , הרחמן,אב  אב אבינו בזה"ל , ומסיים  .'

אנושית , השגה מכל  למעלה היא שלו  והאהבה  איןהרחמנות הדין במדת הכלל  עם  או  הפרט  עם  לנהוג וכשצריך 

מתגברת  ר"ל הדין שמדת בשעה  דווקא האהבה  את  עכ "ל .לתאר .



דברים פרשת - הפרשה èבאר

äô÷åú àìîá íéòø úáäà úøøåòúî äãéøôä úòá
,äæåòåúåìâì ìàøùé éðá úàö úò úéáä ïáøåç úòùáå

ïë ìò åéðáî ä"áå÷ ìåëéáë ãøôð äæä øäîðäå øîä
íäéðéá äîåöòå äæò äáäà æà øøåòúð.

éøùàåúòãì 'øúñä'ä úòùá åúðåîàá ÷æçúîä ùéàä
ìãåâì íéîùáù åðéáàî àåä åéìò àáä ìë éë

åúáäàיח'úîà úôù'ä ÷"äøä ãåò áúëù åîëå ,(ì"ðä)

äàðùì êôäð 'åðúåà 'ä úàðùá' åøîàù éãé ìò íàù
,äáåøî äáåè äãéîá øîåçå ì÷ ãåîìì åðì ùé éøä ,å"ç

,åðúåìâá äúò íâ÷æçúî àåäå åøñééî ä"á÷äù éî
áàë 'åúáäà' ìãåâì åçéëåî ä"á÷äù øîåàå åúðåîàá

,åðá úà øñééîäøîàðù åîë(áé â éìùî)øùà úà'
'çéëåé 'ä áäàéäáäà êåúî äéäéù úîàá êôäúé æ"éò ,

åéúåðååò ìë åì íéìçîðù ãòøîàðù åäæå .(áé é éìùî)

ùé ïëà íà äøåàëìù ,äáäà äñëú íéòùô ìë ìò
ïéìá÷îùë' àìà ,äáäàä íúåà äñëú ãöéë íéòùô áåø
íéòùôä ìë éæà 'äáäà êåúî ïéøåñéäå ïéùðåòäå äçëåúä

,åéä àìë íéîìòðéãé ìò úøøåòúîä äáäàä ìãåâì
'åðúåà 'ä úáäàî' àéä åæ 'úåðòøåô' ìëù øîàù.

óéñåîå,ì"æå à"ôùäúà áäåà' ùåøéô ø÷éò äæå
'úåçëåúä(å å úåáà)äáäàî àåä éë ïéîàäì,

.äçëåúä ïéìá÷î àåä ïîàð áäåà çéëåîäù ïéòãåéùë
ìò' áéúë äæ ìòå .äáäàì úîàá êôäð äæ éãé ìòå
äáäàì àáì ïéìåëé êéàå ,'äáäà äñëú íéòùô ìë
ïéùðåòäå äçëåúä ïéìá÷îùë ÷ø ,íéòùô áåø ùéùë

áéúë ïëìå .äáäà êåúî ïéøåñéäå(çé à äéòùé ,'äøèôä'á)

,'åëå íéðùë íëéàèç åéäé íà 'ä øîàé äçëåðå àð åëì'
ùåøéôíéàèçä åðáìúé äçëåúä úìá÷ éãé ìò.ì"ëò .

השמים  מן פרנסה  - בשר לכל לחם נותן

ïúùøôá(áì à)'äá íéðéîàî íëðéà äæä øáãáå' ,
ò"éæ ïéèòøèñî ÷"äøä øàéáå ,'íëé÷åìàìâã)

(íéøáã 'øô ä"ã ,úåèîùä ,äãåäé äðçîéîì æîøì àá éë ,
,÷ñåò àåä øùà ÷ñòá åúñðøô úáéñ äìåúù,àðà

äàøå êðéò ç÷ô,úîàá éøäù ,êãéá äìåãâ úåòè éë
àåä íà ,ìùîì .ä"á÷ä àìà íãàä ñðøôî ÷ñòä àì

'éãðàø'ä úà ÷éæçî(õéøôäî äâéæîä úéá úåøéëç)áùåç àåäå
íåéá íàù éøä ,åúñðøô àåáú äæ 'äâéæî úéá'î à÷ééãù
ïéùìäå 'øñåî' àá éë ¯ ÷ñòä äæ åðîî åç÷é íéîéä ïî
,åéúåðåúùò úà äìä ãáàé ,á"åéëå ,õéøôä ìöà åéìò

úîçî åì àá äæ ìëå ,åúåå÷ú äñôà éë áåùçéåäìåúù
éë òãåé ïéîàîä êà .÷ñåò øùà ÷ñòá åúñðøô úáéñ
ñðøôîå ïæä ù"áúé àøåáä àìà åñðøôî ÷ñòä àì

,íéðéë éöéá ãòå íéîàø éðø÷îòéùåäì 'äì øåöòî ïéàå
ïåùàøä äæî øúåé áåè øçà íå÷îî åúñðøô åì ïéîæäìåיט.

äæåáåúëä ùåøéôäæä øáãáåøáã'î à÷ååã éë áùåçä ,
,äñðøôä åì àåáú úéðåìô 'úåìãúùä'å ÷ñòî ¯ 'äæ

àåä ïîéñíé÷åìà 'äá ïéîàî åðéàùïéîàî äéä íà éë .
ïéðò ìëå ,àéä 'ä éãéá äñðøôäù øéëîå òãåé äéä
ïåéë íãàä ìò úìèåîä äáåç àìà åðéà úåìãúùää

הוצרך  בו באב  תשעה כיום לבניו ה ' אהבת בתוקף  לישראל  מועד לך  אין אכן, כי המדרש, דברי את מבאר  ובזה 

אותם ... 'לנתח '

בפרשתןיח. הכתוב  בלשון זי"ע מידנער  משה רבי הגה "צ פירש  ז)וכך דבר',(ב חסרת לא עמך אלוקיך שכאשר 'ה'

דבר  יחסר לא שוב  עמו  אלוקיו ה' כי בליבו המלךיודע  בבית דבר חסר כלום  כי אבות), בתורת .(הובא

חיפשיט . הערים לאחת בהגיעו לעיר , מעיר נודד שהיה ואביון לעני זה ענין זי "ע מרוז'ין הרה "ק  שהמשיל  וכפי

יפות  פנים  בסבר  ומקבלם  אורחים מכניס שבעליו פלוני לבית העיר  אנשי וישלחוהו הרעבה, נפשו להחיות אוכל

מאכלבאכילה תקבל  כאן אכן בעה "ב, לו אמר האורחים ', 'הכנסת בעל  לבית העני ויבוא כסף . אין חינם  ולינה שתיה

שעה למשך הבית עבודת תעבוד  למעשה  קודם כתנאי אך נפשך , תאווה אשר ככל  ונדיבה  רחבה ביד ומשתה

קשה עבודה  בהם  שעבד  שעות כמה כעבור ומלאה . רחבה  ביד  ומשתה במאכל נפשך תשבע  ולאחמ "כ ושעתיים,

שם הסמוך הבית אל  נא הכנס בעה"ב הראהו משכורתי, לי שלם עתה  בעה"ב, אל בשמחה  העני פנה  ומייגעת

הצטרכותו . וכל  ושתיה אכילה  ובשפע  לבב ובטוב בשמחה  פתוחות בזרועות העני שם נתקבל ואכן משכורתך, תקבל 

אשר על  המארח , של  ליבו טוב את בהתפעלות משבחים לצדו היושבים שהאורחים העני שמע  אכילתו  כדי תוך 

'טוב יקרא לזה וכי נפשו , במר  אליהם צעק כן העני כשמוע  כסף, אין חינם והכל  יפות פנים  בסבר אורחים  מכניס

להיכנס שזכיתם  עד עבדתם ובמה היכן לי נא הגידו להאכילם, 'טובה' עושה  ואח"כ  העניים את בפרך שמעביד לב',

עובד... מי ועבור  בפרך עובד מי סח , אתה מה  יודעים איננו כנגדו , ענו הם אף  ובמשתה , במאכל  ליבכם לסעוד לכאן



דברים פרשת - הפרשה באר é

'íçì ìëàú êéôà úòæá' ¯ êøáúé åúîëç äøæâ êëù
(èé â úéùàøá)äñðøôä úà íãàì äàéáîä àéä àì êà ,כ,

àéäùäéåìú äðéàå ,åì áö÷ðä éôë íéîùä ïî äàá
úåìãúùää èåòéî åà éåáéøáכא.

ïúùøôá(æ á)êé÷åìà 'ä ...øáãîä úà êúëì òãé' ,
,ùøãîáå ,'øáã úøñç àì êîò'øô ù"å÷ìéá)

(à"ä éë ä"ã ,çúú íéøáã,êëåìëì ,êëåìä ¯ êúëì òãé åäî
,êúñðøôá êøòöåøîåì àáù íé÷éãö äá åøàéáå .ì"ëò

íãàä êìëìúî äîë ãòå òãåé êøáúé 'ä éë ,äæá
åáéìå åùàøù ãò ,äñðøôä úãøèá åéìò äôåøè åúòãå
,'êîò êé÷åìà 'ä' ¯ äéçéå íãàä äùòé äîå .åîò ìá
,ñðøôîå ïæä àåä éë ¯ íé÷åìàä 'ä úà ãéîú øåëæé
,ïëà æàå ,åøåñçî ìë àøáð øéöé ìëì àìîîä àåäå

'øáã úøñç àì'ù àåä çèáåî÷"äøäì äñðøôå äðåîà)

(èî 'îò ò"éæ íéðåîà øîåùä.

êëåïúùøôá øîàð(áé à)íëçøè éãáì àùà äëéà'
åéäù ãîìî ¯ íëàùî' ,é"ùøáå ,'íëáéøå íëàùî

úáéúá æîåøî ïëéä ,øåàéá êéøöå .'íéñøå÷éôàíëàùî
ùéâøîä ,ïëà éë ,åøàéáù ùé ,íéñøå÷éôà åéäùíëàùî

àåäù ,àåä åìù àùîäù ¯,åúñðøô ìåò úà ãáì àùåð
,úçðäå êåðéçä ìåò ,íéëåãéùä ìåò ,äàåôøä ìåò úà
,íéáåøîä åéúåéåëøèöä øàùå ,åéëøö ìë ìò úéáä ìåò

åîöòáå,àåùðî åéìò äù÷ä åéúåøö àùî úà àùåð
,àéä äøåîâ úåñøå÷éôà åæ äùâøäòãåé 'äá ïéîàîä éë

ïåëð ìàìë úàå åúåà ìåëéáë åéáâ ìò àùåð ä"á÷äù
åéúåøö úåìéáç'ä ìò êéìùé ,êë ìë ïðåàúäì åì äîå ,

åäìëìëé àåäå ,åàùî ¯ åáäéכב.

úàæëò"éæ 'óñåé á÷òé úåãìåú'ä ÷"äøä æîø,åö 'øô)

('êéùìà'ä íùá ,ãåòå ú÷åçäøèôää éøáãá,ïúùøôì)

(â à 'éòùéìàøùé åéìòá ñåáà øåîçå åäðå÷ øåù òãé'

היכן  ידיעתו חוסר ואת תמימותו את שניצל אחר  אדם  של  לביתו בטעות נקלע זה שעני הדברים  שהתבררו עד

בכפו . עוול  לא על  בפרך העבידו והלה  האורחים , הכנסת משכן הוא

הצדדים. לשני נלמד זה אחראממעשה ענין עבור אלא האוכל , עבור הייתה  לא העני של  ועמלו  עבודתו  שכל .

תחילה . עבודתם בלא אף האורחים ' 'מכניס מבעה "ב מנתם  קיבלו  לידו היושבים כל  אף שהרי שהאוכלבלגמרי, .

שהעבידו בעה "ב עבור עובד היה לא אם  אף שהרי שעבד , הפרך  עבודת בעד  תשלום כלל  היה  לא העני שקיבל 

אורח מהמכניס מקבל  היה  ג"כ והנמשל ,חינם מנתו . את  את ים לאדם  מביאה  ההשתדלות  שלא  לדעת האדם  על 

ידע פרנסתו ועוד לחם ', תאכל  אפיך 'בזעת המלך גזירת אם כי אינה  ההשתדלות חובת וכל  לו, באה  לא  שפרנסתו

השתדלותו , כמות מחמת אליו  יגיע הכל  בוודאי פרנסתו, תתרבה  השתדלותו  רוב שלפי לו נראה  מדוע  ומעתה,

שמיא. מן לו שנקצב

-כ . שנים' 'שנים עומדים  שהם השדה, פועלי  מעשי נתגלו  ולעיניו לשדה, שנכנס לאחד דומה  הדבר למה  משל

עמלים מדוע מאד , עד האיש  תמה  חלילה . וחוזר  נוסף, לבור ומשם  בעפר, אותו  ממלא וחברו בור  חופר אחד 

האחד  יחדיו, שלושה שלושה  המה  פועלים יום שבכל  הפועלים, אחד לו הסביר וכיסוי, בחפירה ולריק, להבל  הם

בעפר . אחריו השלישי מכסה  ומיד  פארות, רב  אילן יצמח ממנו זרע  גרעיני  הגומא תוך אל  מכניס השני בור, חופר

יתבטלו כן משום האם  אך איננו , - הזרעים  את להכניס  תפקידו אשר האמצעי  שזה ראינו  השדה  אל  היום משבאנו

שנראה מי נשתנה במה  תאמר , צא לריק, לעבוד  טיפשותם גדלה  כמה עד מבין דעת בר וכל  מעבודתם... האחרים 

בלתו, פועלים  שאם  הקב "ה, – שותף כאן שיש  יודע  ואינו  עצמו, בכוחות ומזונות לפרנסה לדאוג לו שאפשר  לו

ולריק . להבל רבה  ויגיעה עבודה  אם כי כאן אין

את כא. שהוכיח באחד מעשה להיפך... מוכיחים  ומעשיו הוא שמאמין בפיו שיאמר  ולא באמת להאמין צריך אבל ,

לו השיב האסורים', מה 'כלים  ברשותך מחזיק  הינך מדוע בשמחות, ומשורר' כ 'מזמר לפרנסתו המשמש רעהו

בני  את בקרוב להשיא בעז"ה אני עומד  כי לך דע  לו, ואמר האיש  חזר  פרנסה... לצרכי רק  זאת עושה  איני הלה,

ועוד  כזה , כלי שברשותו מי להזמין במקומנו' כן יעשה  'לא אבל  השמחה, את להנעים אותך לשכור וחשבתי החתן

ה 'משורר', לו  השיב זה , כלי לעזוב  לך  עדיף 'פרנסה ' מצד כן, ואם  הרבה , מפסיד ונמצאת כמוני, נוהגים  אחרים  רבים

היא ... השמים מן פרנסה פרנסהנו , לצורך  גדר פורץ  אחד מצד האיש , חי ואיטלולא' 'חוכא ואיזו 'סתירה ' באיזה  ראה 

וה השמים ... מן שהכל הוא מאמין כי מכריז  שלו .ובפיו בעניינו  אחד  כל  לו , להידמות שלא להיזהר לנו  יש רבה

במרכבתוכב . נוסע כשהוא העשירים אחד לידו עבר  גבו, על  כשתרמילו הדרכים  בצידי מהלך שהיה בעני מעשה

שאף רואה  הוא והנה  עגלתו, על לעלות  קראו לכן והמשא, הדרך מעמל  ויגע עייף ההלך את  וראה  ההדורה ,



דברים פרשת - הפרשה àéבאר

àéáðä çéëåî åìà íéøáãá ,'ïðåáúä àì éîò òãé àì
ìàøùé éðá úààìîîå íñðøôî éî åððåáúä àì òåãî

íøåñçî ìëäðòè àîìùá ,øåàéá êéøö äøåàëìå ,
øåùä òåãî ¯ àéä äðòè ,åäðå÷ øåù òãé ¯ äðåùàøä

åäéî òãåéåéìòáíøåöá íéøéëî íðéà ìàøùé éðá åìéàå ,
ìáà .íéàåøáä ìë úà âéäðîå àøåá àåäù ,íðå÷å
åæ àéä äðòè äî ,åéìòá ñåáà øåîçå ¯ 'áä äðòèä
éëå ,íìëàî çðåî ïëéä íéòãåé íðéàù ìàøùé éðá ìò
,àìà .íúééúùå íìëàî çðåî ïëéä úòãì íäì ïéðî

,àø÷î ìù åøåàéá êëøåîçäìò âàåã åðéàåñåáàéë
àåäòãåéåéìòáùàéáðä àá á"åéë ,åøåñçî ìë ÷ôñé

,ìàøùé éðáì äðòèá,íëúñðøô ìò íéâàåã íëðä òåãî
'ä ìò íéëîåñ íëðéàå ,íëøåñçî ìëå ,äúùîå ìëàîá

åìåë íìåòä úà ïæä ¯,,åáìá úùøùåî äðåîàäù éîå
äñðøôä úâàã âåàãì äáéñ ìë ïéàù ïåëð ìà òãåé

.ä"á÷ä é"ò àìéîî åì úðúéðä

מהמחלוקת הרחק ישראל, אהבת  - לחברו אדם בין

ïúùøôá(áé à)íëàùî íëçøè éãáì àùà äëéà' ,
ò"éæ 'íòåð éøîà'ä ÷"äøä øàáîå ,'íëáéøå

(äëéà øîàé åà ä"ã)ìàøùé éðáì íäì øîà åðéáø äùîù
äìåàâäå ïáøåçä ÷ñòá éåìúù äîàùà éãáì éëðà

àìà ìèåî åðéà íëéìòå .úàæú÷åìçîäå áéøä úà ï÷úì
íëáù íðç úàðùåכג,íëàùî íëçøè' åøîåà åäæå

ìèåî íëéìòù ,'íëáéøåùãå÷ àùîå äçøéèúà ï÷úì
ìàåâä àåáé äøäîá æàå ,íðç úàðùå íëáéøכד.

êëå'åäéìà éáã àðú'á àúéà(çë àáø)ä"á÷ä íäì øîà
àìà ,íëî ù÷áî éðà äîå ...éáåäà éðá ìàøùéì

ïéáäåà åéäúùכהäæ úà äæכוäæ úà äæ ïéãáëî åéäúåכז...

àúéààøîâá(:è àîåé)äìâúð íðååò äìâúðù íéðåùàø'
äìâúð àì íðååò äìâúð àìù íéðåøçà ,íöé÷

íéðåùàøá øàáúðå ,'íöé÷(ãåòå ù"àøä 'ñåú)ïáøåçáù ,

העשיר תמה  המשא, מטורח  כואב  גופו וכל – גבו על הכבד משאו את לישא ההלך ממשיך העגלה על בשהותו

שהנני  בכך די לא וכי  המסכן, ויען העגלה , קרקע  על  הכבידה וחבילתו תרמילו  את מע"כ יניח  לא מדוע – בפניו 

זה אין  עגלתך, על  משאי את גם  שאעמיס – בכך  צדק  יש  האם כזה , גדול  מרחק אותי לשאת מע"כ  את מטריח

שוטה ואמר, העשיר, נצטחק בעצמי... אשא הכבד  המשא את ואילו אותי, רק תישא שהעגלה  היושר מן אלא

בעצמך, המשא בנשיאת במאומה  מועיל  אינך יחד , גם  תרמילך ואת אותך נושאת עגלתי אין  כעת וכי שכמותך ,

עליך. המשא להחזיק  לריק  תתייגע  מדוע

בעצמי  אשא אלא  – הבורא את כך כל  אטריח  לא - בחשבו  ה ', על  יהבו  כל משליך  שאינו – הדואג אדם  כיו"ב ,

גמור  שוטה  זה  הרי אותי... לישא כביכול לבורא  אסייע ובזה  מדאגותי, גבי ...חלק מעל  שמיקל  שחושב הלך  כאותו

מיותרות... בדאגות לריק  תיגע  ומדוע  הקב"ה, על כביכול  נמצאים  משאך וכל  אתה  עדיין – לדברך אף  הרי העגלה,

קה ) עמוד בשלח, עה "ת בח"ח  .(כעי"ז

זי"עכג. הרי"ם' ה'חידושי מהרה "ק המצרים)איתא בין הרי"ם  בליקוטי  להפטר(הובא הללו, בימים עצמו לייגע  יש וז "ל .

והיינו חנם . חנם .משנאת שנאת  הוא  זה  אחד כל  על טובה עין לו  שאין מי ואפילו  אחרים . בשל רעה שעינו מה 

בימיו נחרב  כאילו בימיו נבנה  שלא א)וכל  א יומא, הבית.(ירושלמי יבנה  ובזה  – יבורך הוא עין וטוב ,

היוכד . לוחות' 'שני כי בזה יש  ורמז  הלוחות', 'נשתברו  בתמוז  בי"ז  אבותינו  את שאירעו דברים מחמישה אחד

וזהו תגנוב'. ו'לא תרצח' כ'לא לחברו אדם לבין והב' לך', יהיה ו'לא כ 'אנכי' למקום אדם בין לענייני א' מחולקים

לגמרי... זלזלו לחברו  אדם בבין  ואילו  למקום, אדם  שבין התורה  חלק  את  רק  וקיימו ביניהם , שחילקו הלוחות ', 'נשתברו 

המדרש  בדברי מצינו  לדבר  יב)רמז  כ לוחות(ויק "ר לשבירת אהרן  מיתת נסמכה מה  מפני יודן, י)א"ר פרק  ,(דברים

ורודף שלום אוהב היה הכהן אהרן כי והיינו  לוחות, כשבירת אהרן של מיתתו הקב"ה לפני קשה שהיה מלמד אלא

כאן,שלום, האמור הלוחות שבירת זהו  לחברו', אדם 'בין בחלק להיזהר ופסקו – אהרן אחד ומשמת את שעזבו

לחברו '... אדם ב'בין רק העוסק  מהלוחות

כן כה . על  הצרעת בנגע  היה  נגוע  הלה  יעקב, רבי ושמו הנוראה 'המלחמה' בימי ירושלים  בעיה "ק היה יהודי  איש 

והיה שבירושלים ... אחת טהרה  במקווה אפילו  רגלו להציג הרשות לו ניתנה לא ואף הבריות, ממנו התרחקו

זי"ע  מזוועהיל שלומ 'קה רבי הרה "ק  הנוראהאומר המלחמה  כל הייתה  במקווה  רגל דריסת יעקב  לרבי נותנים  היו אילו 

אחר  באופן לים  מעבר הגזירהמתחוללת תהא שלא להמתיקה אפשר  היה מקום מכל אך הגזירה, שנגזרה אף  והיינו , ,

כך. כל  ואכזרית קשה



דברים פרשת - הפרשה באר áé

àø÷á åðì åìéâù åðééä 'íðååò äìâúð' ïåùàøä úéá
úåøåîçä úåøéáòä 'â ìò åøáòù úîçî ¯ áøçðù äáéñä

('îâá ù"ééò àø÷î ãîìðå)õ÷ äéäù ¯ 'íöé÷ äìâúð' ïëì ,
áúëð àìù éðù úéáá åìéàå ,äðù íéòáù óåñá íúåìâì
óåñ àåáé éúî äìâúð àì ïéãò ,áøçð äî ìò àø÷îá
ò"éæ õéùáééà ïúðåäé éáø ÷"äâä äù÷ä .åðúåìâì õ÷å

(æ ùåøã ùáã úåøòé)åìéâù éðôî éëå ¯ äæì äæ ïéðò äî ,
,ãåòå ,íöé÷ äìâúð ïëì íàèç åäî ùøåôî ÷åñôá åðì
øáëù øçàî àåä éðù úéáá íðååò äìâúð àìù äî éøä
éáúë åáúëð àì øáëå ,ìàøùé éðáá íéàéáð åéä àì

.ùãå÷ä

àìà,'ùáã úåøòé'ä øàáîøøáåäù äðååëä 'äìâúð'ù
íîöò ìàøùé éðáì ïååòäïååò ùéù åðéáäù ¯

úåøåîçä 'â ìò åøáòù ¯ íðååò äìâúð íéðåùàøä ,øáãá
åìéëùä àìéîîå ,ïáøåçä úà íøâ àåäù 'íðååò'á åøéëäå

åùúá áåùì ïáøåçä øçàõ÷ äéä ïëì ,êë ìò äá
éðùä úéáá êà .äðù íéòáù úåàìî øçàì íúåìâì

,'íðéç úàðù' äéä íðååòùãòå ,åáù àì ïééãò äæî

íðç àåðùì äàîåèá íé÷éæçî íåéäכחêøãë íéâäåðå ,
íéùé åáìáå åäòø íò øáãé íåìù åéôá ¯ íéòåáöä
ìòá áùçéé íëçìå ,åúì÷úå åúìôîá çîùéå ,åáøà
íéôéòñä éðù ìò áëåøå 'åéôá ãéö' øùà úåìåáçúä,

זי"ע מפראג  המהר"ל כתב פ"ג)וכבר חסדים  גמילות בגמ '(נתיב דאיתא הא ל :)לבאר חרבה(ב"מ לא יוחנן רבי 'אמר

פירוש  וז"ל, הדין', משורת לפנים  עבדו ולא תורה דין על  דיניהם שהעמידו על  אלא חטאיםירושלים להם שהיה  אע"ג

אחר  עונש  להם משלם  היה  הקב"ה  אלא החורבן בא היה  לא  ולא אחרים , תורה דין על דבריהם  העמידו כאשר אבל  ,

אותם, להחריב בהם שולט  שהיה  הדין מדת ידי על  החורבן מזה בא בדין רק  משורת רצו לפנים עושים  היו  אם  כי

פנים להם  נושא  הקב"ה  היה  כן גם  אומר הדין הכתוב הרי הדין משורת לפנים  עושים היו אם לפיכך פט וכו ', (תהילים

כןג) גם ללמוד יש  עצמו זה ומדבר יבנה', חסד עולם העולם'אמרתי חורבן  הוא החסד הרחקת עכ "ל .כי ,

זי"ע  מבוטשאטש  קו)הרה"ק אות השדה בדבש הכתוב(הובא בלשון ו)דרש ט  שלום',(ישעיה שר עד אבי גבור 'א-ל 

ומלך  'שר ' בבחי' הוא הרי ולפעמים  כבודו , על ומוותר בניו על  המרחם 'אב' כמנהג עמנו  נוהג הקב"ה פעמים שהנה 

מחול , כבודו  ואין ארץ, יעמיד במשפט  תלויהאשר 'שר' או  'אבי' הוא  אם כלומר, שר' עד מ 'אבי ההנהגה  ואופן

כמלך.ב'שלום' הוא הרי ח"ו ביניהם מחלוקת אם  אך כאב, עימם  נוהג הקב"ה אזי  ישראל  בני אצל  שלום יש שאם  ,

והיהכו. ושעל , צעד כל  על  רבה לעזרה  הנצרך ל "ע  חולה בבעל  'מטופלת' שהיתה  אחת חשובה ברבנית מעשה

התקשר אחת  פעם הימים, כל  וטובתם בשלומם ודורש תמיד אותה  מחזק  זצ"ל בראנדסדארפער  מאיר רבי הגה "צ

הא  אותה שאל  הדברים  ובתוך שבת, לקראת לברכה בער"ש מאיר רבי ולסייע ,אליה  לעזור חסד  אנשי מגיעים ם 

ותאמרי  הקב"ה, אל  זאת 'תספרי' שב"ק  לכבוד הנרות את שתדליקי לאחר  ממך , אבקש  ר "מ , לה  אמר 'הן', והשיבה

לנו , לסייע  העומדים  יקרים אברכים  שיש  בניולו אודות טובים ' 'דברים  מלשמוע  יותר לאבא אהוב  דבר  אין ...כי

ישראלכז. מבני הרבה  הוזמנו הקידוש  אל  במעונו , שהייתה ה'שמחה' לכבוד 'קידוש ' ראטשילד הבארון ערך פעם

וגביעים יין רק הערוכים  השולחנות על  מצאו לא הגדול  לאולם  בהיכנסם  ויהי דאז , הדור וגדולי מאורי בראשות

סעודה ' במקום אלא קידוש  'אין שהרי יקדשו, כיצד ידעו ולא – בהם קא.)לקדש  'מזונות'(פסחים מבלי יקדשו כיצד 

הבארון  נטל  זצוק"ל , עוזר חיים  רבי הגדול  הגאון ישב ולידו ותפארתו  הודו במלוא הבארון הופיע והנה  השולחן... על 

כי  לכל  ונתברר ואכלו. הגביע  על מזונות' מיני 'בורא בירך ולאחמ "כ בפה "ג, בברכת היין על קידש  בידו הגביע את

את  הבארון כיבד לאחמ"כ  סעודה, במקום קידוש  ידי לצאת כדי  ה'מזונות' והוא אכילה ' 'בר בעצמו הוא הגביע

שפתח עד זמן, למשך במחשבותיו  מתעמק והחל  בידו  נטלו ה 'כוס' את מילא הגרח"ע  היין, על  שיקדש הגרח"ע 

התעמק במה רבינו, ילמדנו מקורביו, שאלוהו משיצא ואכלו... הכוס  על  מזונות מיני בורא ובירך עליו, וקידש

יין, על  ואקדש  בידי מזונות אחזיק  כיצד לחשוב נתעוררתי הגרח "ע, ענה מיד... קידש  ולא בידו בגביע  כשהחזיק

בושתו ' הפת יראה 'שלא לכסות יש הפת את ט )והרי רעא או"ח  כשהנני (עיי' מ "מ  המנהגים, רבו ב'מזונות' אם  ואף 

ראטשילד, הבארון יתבייש אקדש לא אם לחשוב, חזרתי  שוב בושתם , יראו שלא לחשוש יש וודאי בידי אוחזם

ראטשילד ולא בושתו ה'מזונות' שיראה  מוטב - אמרתי כן תרע"ב)על שנת ישורון .(קובץ 

עליוכח. דיבר או לו שהזיק זה  על  באה  השנאה שהלא 'חנם ' זה  אין שלכאורה חנם', 'שנאת לשון שביארו יש

עצים לה  כשיוסיפו ספורים , רגעים תוך תכבה קטנה  עץ  בפיסת הבוערת דהאש לומר, צריך אלא כיו"ב, כל  וכן 

רוב כפי דבר, של כללו  הלאה . וכן ימים כמה האש  תבער הבוערים  חפצים ועוד שמן ובהוספת שעה , למשך תבער



דברים פרשת - הפרשה âéבאר

ãò úåàøìå úåìâì åìéëùä àì ïééãò äæä íåéä ãòå
åøæç àì ïééãòå ,ä"á÷ä éðôì øáãä áòåúî äîë
'íöé÷ äìâúð àì' êë íåùîå ,äæ ìò äîéìù äáåùúá

äìåâá áø ïîæ íéáùåé åðàåכט,äáéñäù ïîæ ìë éë
äìåçä úåàôøì øùôà éà ,øñåú àì éìåçä úà äàéáîä

íìåòáù íéîñå úç÷øî éðéî ìëá.

èáä÷åñôá 'ø÷é éìë'ä éøáãá àð(á â úåîù)àøéå'
àøéå äðñä êåúî ùà úáìá åéìà 'ä êàìî
äøåàëìå .'ìëåà åððéà äðñäå ùàá øòåá äðñä äðäå

äåîú úö÷àøîà òåãî .ùàá øòåá äðñäùàä éøä ,
'äðñá øòåá ùàä' øîåì åì äéäå äðñä àìå úøòåá

áùà úáìá åäî .êåúîäîöò ùàä éøä ,äðñä
.äúåà øéòáî äðñä àìå úøòåá

àìàíãà ïéá ùéù äàðùä àåä ¯ 'äðñä' ,åøåàéá
ìò íéøáåòä úåáøä úåøöä àéä 'ùà'äå ,åøéáçì

,é"ä ìàøùé éðá íòùàá øòåá äðñäåé"ðá úâäðä ¯

'íéöå÷ë äæì äæ íéáéàëîù(íéöå÷ àìî àåäù 'äðñä' úîâåãë)

äæåøéòáîúàùàéìë'ä ìù åðåùìëå .úåìâäå úåøöä
,ùàá íéøòåá íäùë ìå÷ íéòéîùîä åììä íéöå÷ë ,'ø÷é
,åéáéáñ úç÷ìúî úåøöä ùàù ïîæá åìéôà ìàøùé êë
,øéàîî ïåìéñå áåàëî õå÷ åøáçì ãçà ìë íå÷î ìëî

...ìå÷ íéòéîùî ãéîúå .åììä úåøåã âäðîëø÷éò åæå
ìëáî øúåé íäéðéáù äàð÷äå äàðùä ãöî ,úåìâä úáéñ
,é÷ð ïéà ìàøùé ìë úà åòéîùä ïåùìä éìòáå ,úåîåàä
íéøòáî úåáàä ,ú÷åìçîä òìñî ú÷åìçîä ùà àöú éë
ùà íäá äøòá ïë ìò ¯ íéöò íéè÷ìî íéðáäå ùà
ùàù éô ìò óà éë ìëåà åððéà äðñäå øîàð êëì ,'ä
øàùð äðñä úåàéöî íå÷î ìëî á÷òéá øòáé úåàìúä
ïî íéöå÷ä åìëé àì éë 'ìëåà åððéàå' øåã ìëá íéé÷

ì"ëò ,ìàøùé úéá úåàáö 'ä íøëלéîð øàáî äæáå .
êøåà ìù 'ùàä úáì' ìë éë ,äðñä 'êåúî' åøîàù äî
íäá ùéù êåúî ,'äðñä êåúî' àåä úåøöäå úåìâä

øúåîì êà íééúôù øáãå ,ïéøåèìãלא.

וכדו' לו לענות הלה יוסיף  לא אם  המחלוקת, אש  היא ממש  כך לבעור . האש תוסיף כן למדורה  שיוסיפו השמן

יענה זה  אם אך ותכבה , מעצמה  האש  ימיםתשקע  כמה  עד לידע אפשר אי אזי – וכיו"ב אחרים  ויגרור יצעק וזה 

שהוא אמרו  והצעקות הגערות – השמן הוספת ועל  המחלוקת. תמשך  תיכףבחנם ,ושנים לו מחזיר  היה  לא אם כי

כך... כל  גדול  למרחק  מתפשטת  האש  הייתה לא כפלים  בכפלי

המעשה כט. דבר האר "י)ידוע  בשבחי חדרים(הובא ותיקן מתלמידיו, עשרה  עם הסגר זמן באיזה  עשה  שהאריז"ל

ושלא  זה, עם  זה ורעים  אחים  באהבת יזהרו  שמאד תדיר , אותם מזהיר היה  לתלמידים, וחדרים והטף , לנשים

ומשם בנשים החלה אשר  ביניהם , מחלוקת פרצה  בערש"ק  אחת פעם וכלל , כלל  במחנם המחלוקת רגל  תדרוך

לקבל כמנהגו החברים עם האר"י יצא ערב לעת האריה "ק, של הגדולים תלמידיו המשפחות ראשי עד נתפשטה 

עושה, מה זה ליגון מהרח"ו שאלו התפילה  שסיימו לאחר נפולות, שפניו ראהו וויטאל  חיים רבי ומוהר"ר השבת,

תיספו' מלככם גם  אתם 'גם - הפסוק  זה  ואמר הס "מ  את שבת קבלת בעת שראיתי מפני  האר "י לו (שמואל אמר

כה ) יב לשטן,א' היה לא  ביניכם  שלום  שהיה  זמן כל  כי ביניכם, קטטה  היום  שנעשה  בעבור אלא  הדין  גזר נחתם  ולא 

לקטרג  כניסה  ישראל .בית של  רבן רום לשמי נסתלק זמן באותו ואכן ,

הקודש ל . בארץ  אמת' ה 'אמרי הרה "ק של שהותו שם)בעת להשתקע עלותו משה(בטרם רבי הגה "צ של  למעונו עלה

בכי  שהיה הרוחני המצב על  לבו מקירות באנחה אמת  האמרי נענה הדברים בתוך טבריא, גאב"ד זצ"ל קליערס

ע פורקי כאשר להתאנחרע , לכם  יש  עליהם וכי ואמר , קליערס משה  רבי נענה וכיו "ב. שבת בחילולי ראש  הרימו  ול 

אלא  והמצוות. תורה  טעם  מעולם טעמו שלא שנשבו כתינוקות והם מימיהם , מאורות ראו לא הללו  והרי - כך  כל 

זה ודוקרים תורה לדין לפני באים החול  ובימות בדבקות , בשבת המתפללים אברכים על  דווי וליבי אנחותי רבות

קבכינא. וודאי דא על  שבלשונם, בחרבות זה  את

'לחיים' השולחן אצל  והגישו אחת, לעיר זי"ע  מבעלזא המהרי"ד הרה"ק  ובא הגיע  שפעם המעשה  דבר ידוע 

ויי "ש) ידקור(מזונות שגוי גורם  הוא הרי בביהמ"ד , בלשונו  רעהו את דוקר 'כשיהודי נענה רק  לשתות, הרה"ק  רצה ולא

בחרב ' מישראל  מפי איש  עיר, של ברחובה יהודי איש  גוי דקר  אכן שעה  שבאותה מדרשו, בבית הופיעה  הקודש' ש'רוח הוברר  דבר  (סוף 

זי"ע) נאראל .גאב"ד

המלחמהלא. אחר מיד הכיפורים יום  בליל  זי"ע  מקלויזנבורג מהרה"ק  ששמע  ז "ל  ארנפעלד  חיים ר' הרה "ח סיפר 

הכתוב בלשון לבאר יח-יט )הנוראה , לב  בניו(דברים מכעס  וינאץ  ה' וירא ,ý מחלל א-ל  ותשכח תשי ילדך  ְְֶֹ'צור



דברים פרשת - הפרשה באר ãé

,äðäåúìéàù' íéîëç åøñà òåãî ,íéù÷îä íéáø
úðúåð ïéãä úøåù éøä ,'áàá äòùú'á 'íåìù
ùé ¯ íðéç úàðù ïååòá éðù úéáá áøçð úéáä íàù
,íðéç úáäàå íåìù úìéàùá øúåéá íåéá åá úåáøäì
ïîæá åá ,äæ íåéá 'äøåú ãåîìì' åøñà òåãî äù÷ ãåòå

.'éúøåú úà íáæò ìò' áøç ïåùàøä úéáù

ïéðòäåïéèéâ úëñîá àøîâä éøáã éô ìò ïáåé(.çð)

éøâðã àéìåùá äùòîúåðîåà øâð ìöà ãîìù ãéîìú)

(úåøâðäùøâé øâðä åðåãàù úåìåáçú äùò åáéì òåøáù
äî' ãéîìúä úà ìåàùì áøä àáùëå ,åúùà úà
êååìà éðà' ,ãéîìúä åì øîà ,'äáåøî äúáåúëå äùòà
,äàùðå ãéîìúä êìä ,äùøâå äæ ãîò ,'äúáåúë äì ïúå
,åòøôì åì äéä àìå äàååìää òåøôì åðîæ òéâäù ïååéë

øâðä åðåãàì ãéîìú åúåà åì øîà(åúùà úà àùð äúòù)

,êáåçá éîò äùòå àáúéáä úãåáòá åìöà ãåáòéù åðééä)

(áåçä ïî òøâé åøëùáåíä åéäå ,øâðä áøä úùà äùàäå ãéîìúä)

(äìéçúîàåäå ,ïéúåùå íéìëåàå íéáùåé(ïåùàøä äìòá)äéä
úåìôåðå åéðéòî úåøùåð úåòîã åéäå ,ïäéìò ä÷ùîå ãîåò

,ïäéñåëáïéã øæâ íúçð äòù äúåà ìòå.

äøåàëìåùðåòì íä íééåàø äæ øåáò éëå ,øåàéá êéøö
,ìàøùé úà úåìâäìå úéáä áéøçäì ¯ äæë
,äøåúá ùøåôî ïéã ìò äøéáò ìë ïàë äúééä àì éøäå
úãë åéä ïéàåùéðäå ,äøéáò íåù øáò àì äìéçúî éë
ùøéô àìà ,êë ìë íäéìò åøéîçä òåãîå ,ìàøùéå äùî

õ"áòéä(íúçð ä"ã ñ"ùä ìò åøåàéáá).ì"æå ,äàøð ïàëî'
,íå÷î íåùá øàåáîå ùøåôî åðéàù ïååò ùéù øåøáàåäå

,úåøåîç úåøéáòî øúåé íå÷îä éðéòá éåàðùå ãàî øåîç
åøåáòá íéáøä ùéðòäìììë åì ïéùùåç ïéàù ìéáùá ,

ìëùì ãâðúî åúåéä íòäæ øáãù ïéáî íãàä ìëùù åðééä)

(åúåùòì áòåúîå õå÷ùãéîúî øáã äéäù éðôî àåäå ,
.ì"ëò ,'ãéáòú àì êøáçì êì éðñã ïàî ììëá íåñøôá
øåñéà íåùá åììëð àìù íéøáã ùé äáøãàù åðééäå
úà øñà éî' ïåòèì íãàì åì øùôàå ,äøåúá ùøåôîä
êà ,øåñà øáãäù äøåúá áåúë ïëéä ¯ 'äæä øáãä
ãâðúîå ,åø÷éòî êøôåî äæ äùòî ìù åúåäî ìë ,úîàá
íåçø àåä äî' éøäù åì íéîåã äéäðù àøåáä ïåöøì

'ïåðçå íåçø äúà óà ïåðçå(:âì÷ úáù),úéøæëà úåòùøå
íìåòä íåé÷ êôéä àåä éøâðã àéìåùä úîâåãë åæ.

æ"éôòìë ìåàùì áàá äòùú íåéá åøñà òåãî øàåáé
ùéù ,ááìì äàøé ä"á÷ä éë ,åäòø íåìùá ãçà

íéáøíéðô íéøéáñîääòø' ìáà íäéòø ìà'íááìá,
íäéìò íéáùåçå íäéòø úà íä íéàðåù íáéì éëëåúá

òøäì úåáùçî(ìéòìã ùáã úåøòéä éøáãë),ì"æç åøîà ë"ò ,
,êòø íåìùá ìàùú ìà ,äðùá ãçà íåé êâäðîî çðä
íãà ïéá' úâäðäá áèéä ïðåáúäå êîöò éðôá àð áù
úà êåôäì øøåòúé åæ úåððåáúäá éìåà .úàæë 'åøáçì

.áåèì åáéì

éàäîåàåä éë íãà ùéâøé àìù ,ãåîéìä åøñà àîòè
àìà ,äøåúá ÷ñåò àåä éøäù ¯ åéëøãá íìùåî
åðéúåáà íò äéäù äîá ïðåáúéå ,íééçä úöåøîî øåöòé
êåúî åøáç íåìùá ìåàùì ìéçúé æàå ,äæä íåéá åðîòå

äáéçå äáäàúéúéîàî"ò ãåîìì äøåúá ÷åñòé íâ ,

ילדךובנותיו ', וכו ',צור  וכו' וכבוד פרנסה חיים  להם  ונותן לכל  מיטיב הקב "ה א-ל,תשי - שוכחיםותשכח  הם והרי -

זה על  רצונו , כנגד  וממרים  הבורא של טובותיו שבין מחוללךמכל  אלו  חטאים על  מוחל  הקב"ה  מחול -לך , מלשון –

אך למקום, וינאץאדם  ה ' כעסו,וירא  ויתגדל  יתרבה  מה על  ובנותיו ,- בניו  ומכאיביםמכעס  שמכעיסים  זה על

מוחל . אינו ע "ז ולבנותיו, לבניו 

שנאמר במה  זי"ע קלוגער שלמה  רבי דהגה"ק  משמיה אומרים ו)כעי"ז ב  וינאץ(איכה ושבת מועד  בציון ה ' 'שכח

שכביכול וכהן', מלך  אפו ה'בזעם חשכח אשר חטאם את ושבת טאווהעביר ועלבמועד ויו"ט, שבת שחללו  -

אפומה בזעם  שעשוינאץ מה  על  ולכהן- מוחל .למלך  אינו כך שעל  ,

הכיתה מבנות  כשש  באו ולתהילה לשם הידועים הסמינרים באחד יצ"ו, מאנסי בעי"ת תשע"ז  בשנת שהיה מעשה 

ויהי  הכיתה... בנות כל בין אחד שידוך אפילו  נגמר לא ומחצה שנה  למשך ומאז  בסמינר, בעודם האירוסין בברית

במשך  והמחנכות מהמורות באחת פגעה מהן אחת שכנראה והחליטו בדבר דנו  כולן, נאספו  שכן מכיוון לפלא, הדבר

תשע "ז תמוז י' שלישי ביום מי... אל  תפנה  מי סדר  ועשו  ביניהם נדברו עמדוהשנים, וכבר  טוב  בכי הדבר נגמר 

למחרת  כי ולמופת, לאות ויהי  ומחילה , סליחה אחת מכל  וביקשו  והמחנכות המורות לכל  הטלפונים  מסע  כל  אחר

באותה שידוכים שני נגמרו חמישי ביום הטלפונים, מסע  כל  את שניהלה  אותה  של  השידוך נגמר לחודש  בי "א

שישי וביום  מאומה ...(ומוצש "ק)הכתה , זז שלא ומחצה  שנה  אחר – שידוכים  ג' נגמרו



דברים פרשת - הפרשה åèבאר

áìáå úîàá 'äøåúä ïúåð ïåöø' úà íéé÷ìå úåùòì
¯ åéúåìååòå åúåòùø øéúäì äøåúá ùîúùé àìå ,íìù

íøâù ,éøâðã àéìåù åúåàëäøåú é"ôòúçúî äàéöåäì
äðàùé àåäù äìòáלב.

משיבים  ואינם חרפתם לשומעים - נתתי ירושה 

ïúùøôá(ä á),'øéòù øä úà éúúð åùòì äùåøé éë' ,
äøùò ,íäøáàî' ¯ åùòì äùåøé ,é"ùø ùøéôå
ïä éðåîã÷å éæéð÷å éðé÷å ,íëì äòáù ,åì éúúð íéîîò

åùòì íäî ãçà ,øéòùå áàåîå ïåîò,èåì éðáì íéðùäå
øîåà äéäù äî ìò ÷úùå íéøöîì åúà êìäù øëùá

åðáë åàùò ,àéä éúåçà åúùà ìòõôç'ä ÷"äâä áúëå .'
'íééç('ä úåà à"ô íéîù ãåáë øîàî),ì"äæáäëåæ íéîòôìå

úòùá ïåâë ,åãé ìò íìåòä íéé÷úîù åéô úîéñç éãé ìò

úåðòì àìù åîöò úà ùáåë àåäå äæáúîù ,äáéøî,
ì"æç åøîàù åîë(.èô ïéìåç)÷åñôä ìò(æ åë áåéà)äìåú'

íìåáù éî ìò íéé÷ íìåòä éî ìò ,äîéìá ìò õøà
ìò íéîòôìã ,äãîá äãî àåäå .'äáéøî úòùá åéô
é"òå ,äìëäì íìåòä ìåëéå ïéâåøè÷ä åáøúð úåðååòä éãé§¦¨¤

éçà àð äàøå .íäéô úà ïéîúåñ åæä äùåã÷ä äãî
,ãåòêë ìë áåùç íãà äéä àìù èåì åìéôàùéøäù ,

áåúëá(àé âé úéùàøá)ùøéôå] 'íã÷î òñéå' åéìò áúëð
éùôà éà øîà ,íìåò ìù åðåîã÷î åîöò òéñä' é"ùø
òîùù éðôî éëä åìéôà [åé÷åìàá àìå íøáàá àì

,àéä éúåçà øîà íäøáàùåòøæë áåúëä åàùò ,÷úùå

äùåøé åì ÷ìçå,é"ùø ùøéôù åîëì÷á ïåãéð äéðéîå
éìàøùéä ùéàùë ìëä ïåãàî åòéâé úåáåè äîë ,øîåçå

øáãìî åéô íñåçלגäæá àöåéëå äáéøî úòùáì"ëò .לד.

חז "ל לב . מד.)אמרו בו(ב"מ לחזור לו אפשר עדיין  ממנו, לקנות שברצונו  חפץ  איזה תמורת לחברו 'מעות' הנותן ,

אמרו אבל  משיכה, קנין עשה  שלא זמן שאינוכל  ממי יפרע  הוא הפלגה  ודור המבול  דור מאנשי שפרע  מי

בדיבורו והפלגה'עומד המבול 'דור נקטו מדוע  ביאור  וצריך ירושלמי , ובתלמוד וכיו"ב, ומצרים  מפרעה  שפרע מי ולא ,

ה "ב) פ"ד חמס '(ב"מ הארץ  מלאה  'כי היה  המבול  דור עוון כי המבול לדור דומה  זה  שאדם יג)אמרו  ו והיינו(בראשית

גזלו הם  כי  אלו, מעשי כך אלו כמעשי – ממונו  מכל הנגזל  שנחסר  עד פרוטה  משווה פחות פחות גוזלים  שהיו 

ממנו . ויפרע יתבע  הקב"ה אבל  בדיינים לתבעו  אפשר  אי בו החוזר זה  ואף בדיינים , להוציאה  אפשר  שאי בגזלה 

למוכר הפסד בזה שגורם  על  כלל  מתחשב אינו מהמקח בו החוזר זה כי לאלו, אלו שדימו מה  ביותר ויתבאר

שאין  באופן שגזלו המבול  דור בני היו בזה  כיוצא בו, לחזור לו ומותר המקח חל  לא עדיין תורה  פי שעל  בטענתו -

לתבוע  תורה מקום פי זה,על עבור העולם כל  את והחריב לפני' בא בשר כל 'קץ  הקב"ה  אמר זה על  ודייקא כי -

את  מסדר הוא  הרי וצדקותו ' 'צביעותו שלרוב אלא  ידיים, בשתי ב 'רשעותו ' שמחזיק זה  על  בא מעלה  של  אף חרון

תורה עפ "י בטענה  עליו לבוא  נוכל  שלא באופן ממי רשעותו יפרע  הוא המבול  מדור שפרע  מי - ממנו  יפרע מי .

מפורש מקרא למצוא שתוכל  מבלי לרעהו , איש  דם  מצצו  זה , של  כמנהגו נהגו  הם שאף  בדיבורו , עומד שאינו

בתורה . כנגדם

משמיהלג. וכדמטו  הפה'... 'חסימת מאותה ית"ש שבשמים אבינו  לפני שיש  רוח הנחת גודל לשער ואין לתאר ואין

הכתוב לשון  את זי"ע  משמלויא הגה"ק  יא)בשם  עו האדם(תהילים שכאשר ôח áר', חמת Łארית èדõô אדם ְְֲִֵֵֶַַָָָֹֹ'חמת

– חמות שארית אלא עוד ולא ית', לפניו תודה' כ 'קרבן נחשב זה  הרי ומתאפק שותק  והוא חמה מהמתמלא

פנימה בקרבו  חימה  מאותה  בה,שנשאר תחגור כביכול  הרי על ... חמתו  שפך ולא כעסו כשכבש  כביכול, שהקב"ה 

בה עצמו  בגדיו .חוגר על  כחגור ,

שנאמר  במה זי"ע  חיים ' ה'אמרי  הרה "ק אמר זה  ב)כעין קמז ר"ל ,(שם יכנס ', ישראל  'דוחה''נדחי שיהודי מה 

תאוו ומתאפק  מלמלא התאפקויות מיני  בשאר והן  כהוגן שאינו  בדיבור חביביםתיו)(הן הם כי לאוצרותיו , ומכנס  אוסף הקב "ה  אותם

מהכל יותר ...לו 

מצאצאיולד . כמה  להשיא זכה  כבר  אשר לצעירים, חשובה  בישיבה שיעורים ' ה'מגידי מחשובי אברך לנו סיפר

והמעט 'הצעות', הגיעו ולא כמעט מה' ו'משום השידוכין לעונת הגיעה  בגרה' 'בתו  והנה וראויים , הגונים  בזיווגים 

למגינת  בבית בדד יושבת והיא לימודיה את סיימה הזמן, חלף וככה רגליים '... ובלי ידיים  'בלי היו להם שהציעו

לעשות... מה ידעו  ולא הוריה , ולב ליבה

ומעולם במנוחה... אחד רגע  לשבת יכול  היה ולא בכל ... ידו מעללים  רב בחור היה  זו בשנה  מתלמידיו אחד והנה 

השיעור, מהלך בכל  והפריע הסאה את הלה הגדיש  ימים כחודש  לפני דנן... מהבחור כמו  תלמיד משום סבל לא



דברים פרשת - הפרשה באר æè

ולעודדם  ישראל  בני  לבות לחזק - לב על  דברו

óåñáïúùøô(áë â)àåä íëé÷åìà 'ä éë íåàøéú àì' ,
úùøô úìçúî åéøçàì ãéîå ,'íëì íçìðä
ñðëéäì äëæéù ììôúä åðáø äùîù ¯ ''ä ìà ïðçúàå'

'íéøåèä ìòá' áúëå ,é"àì(ïðçúàå 'øô ùéø)åðéáø äùîù
øîàéìò íçøé éìåà ìàøùé úà éú÷æçåúåáéùç êì éøä ,

åäòø úà ÷æçîä ìùלהúåîåöòä 'úåâøãî'ä ìë íòù ,
ìà íéðô 'ä åòãé'å íéàéáðì áà äéäù ,åðéáø äùî ìù

êà ,'íéðôäãé ìò íéîçø øøåòì åîöòá úåëæ àöî àì
,é"àì ñðëéäì ìëåéù 'äáéøî éî' ìù äøéæâä úà ìèáì

'ìàøùé úà éú÷æç'ù äîá àìà.

úåàøåðúåãåà ò"éæ 'óñåé úéá'ä ïøî éøáãá åðéöî
éøáã øéúòäìî åîöò òðåîä ìù íâôä øîåç

åúìåæì ãåãéòå ÷åæéçלוáéúë äðäù ,(æ¯ã âë)àåáé àì'
åîã÷ àì øùà øáã ìò ,'åâå 'ä ìä÷á éáàåîå éðåîò
àì ,'åâå íéøöîî íëúàöá êøãá íéîáå íçìá íëúà
úéá'ä äù÷äå ,'íìåòì êéîé ìë íúáåèå íîåìù ùåøãú

'óñåé(íé÷éãö øåà øôñá ñôãð ,à"÷éøäî úåùøã)äî éðôî ,
øáã' ìò úåøåãä ìë óåñ ãò íúåà áòúì ä"á÷ä äåéö
äàéìôäå ,íéîáå íçìá íúåà åîãé÷ àìù 'äæë èòåî
íéëéøö åéä àì ìàøùé éðá àìäù íééúòáù ìãâú
äéä ïëå 'íéîùä ïî íçì' íäì äéä éë íéîå íçìì
ùéã ,ì"äæá øàáîå .øàáä éîéîî úåúùì íéî íäì

ìò' øîàù øîåì'øáãøîåì äöåøåðúð àìù øåáòá
íéîåçéðå íéáåè íéøáã íäì'øáã ìò' øîàù åäæå ,

øåáéãä ìéáùáøîàðù äîî úàæ çéëåäå] ì"ëò ,èé)

(ãì"æç åùøéôå ,'çöåøä øáã äæå'(ç"î é"ô úéòéáù)àåäù
ïëå ,éðåãáëú ìà øîåì çöåøä êéøöù ,'øåáéã' ïåùìî

.[úåîå÷î ãåòá

íéøáãäåíçì' úàáä éàù ,íäá ïðåáúîì íéàøåð
íéøáã úòéðî åìéàå 'èòåî øáã'ì áùçð 'íéîå
ìë óåñ ãò äæë ìåãâ ùðåòì äîøâ íéîåçéðå íéáåè
éëå ¯ äåîú øáãä äøåàëìù àìà ãåò àìå .úåøåãä
éðá íéëéøö áàåîå ïåîò úîâåãë úåöøàä ééåâî ÷åæéçì

בשלו, ממשיך  וההוא הגונה ... שמירה עליו  לשמור שיוכל  בכדי  לידו שישב 'חזרה' בסדר  המג"ש  לו שאמר עד

יכול היה  לא כי משם להסתלק  המג"ש  שנאלץ  עד נוראות ולבזותו המג"ש  על  ללעוג והחל  פיו את פתח  ולפתע 

לסלקו ומוכרחים  הנוראה  החוצפה לנוכח לשתוק אפשר שאי אמרו הישיבה רבני ולעג . חירופים דברי באותם לעמוד 

להבליג החליט המעשה ' 'בעל  אך ימים , לכמה הפחות אברךלכל  לסדר שמוכרחים לו  ואמר הנ"ל ה 'תכשיט' אבי עם שדיבר (אלא

אירע) מה  לו  לפרט מבלי בחברותא, עמו  לזיווג שילמד ביתו  תזכה בזיונות אותם שבזכות שבשמים אביו לפני שיחו ושפך ,

מרבים, שמים  ירא ת"ח שבלכתחילה ,הגון , לכתחילה  – דשופרא משופרא  בחור לו להציע  התקשרו  היום באותו ואכן

טוב בכי הדבר נגמר ימים כשבוע  ...ולאחר

הלה . הגה "ק זי"ע כתב חיים ' פ"ז)'חפץ ח "ב הלשון , 'דינער '(שמירת יערכו אם נתבונן, הבה התרמה ), בית (מסיבת 'בנין לרגל 

ה 'חפץ הוסיף זו , גדולה  מטרה  עבור באהבה ביתו הון כל  את יתן איש שכל  ספק כל  ללא אזי השלישי' המקדש 

אומר הנביא הרי כן, אם  ואמר, בצדקהחיים' צדקה,ושביה  מצוות קיום ידי על  נבנה השלישי  הבית שבנין והיינו –

נחשבת לצדקה פרוטה  כל  כי מגעת, שידו כמה  עד  אחד כל בצדקה להרבות השלישי.כתרומה עלינו הבית בנין עבור 

הפה לנדיבות הכוונה  אלא מעות, לו שאין  מי יעשה שמה כפשוטו , מעות לנתינת רק  הכוונה שאין ייאמר, ולדידן

נדיבה . ורוח  טובה במילה זה  את זה  ישראל  בני שיחזקו  -

קללו. הרי  טובים ', 'דברים  מדבר שאינו  מי על  הקב"ה  הקפיד כה שאם לעצמו, וחומר קל אחד  כל  ישא מעתה

הנה בו. וכיוצא הרע לשון  או  בזולתו וזלזול  גנאי דברי רעים ', 'דברים שמדבר למי וחומר קל  של  בנו  בן וחומר

בגמ ' וכמובא המקדש , בית נחרב ידו שעל קמצא ובבר בקמצא המעשה נו .)נודע  בר(גיטין  את ש 'השליך ' שלאחר ,

בר והשיב יימר', 'מאן המלך שאלו  יהודאי', בך 'מרדו למלך  וסיפר  קמצא בר הלך כל , לעיני וביישו מסעודתו קמצא

מומא ביה  'שדא ובדרכו  יקריבוהו, האם ונראה לביהמ"ק  קרבן המלך עמו  שישלח מום)קמצא בו שפתים(הטיל בניב

הרמז בדרך בזה  ופירשו וכו ', מומא' לאו ולדידהו  מומא הוה דלדידן דוכתא שבעין, בדוקין לה ישראלואמרי בני כי

להרע עין בקריצת – שבעין  בדוקין וכן כהוגן, שלא  בדיבור – שפתיים ניב  ידי על  ולפגוע 'להרוג ' שאפשר ,יודעים 

כפשוטו ... זיין  בכלי אלא להרוג אפשר  ואי כמום ... נחשב זה  שאין  אומרים  הארצות גויי מומא, לאו  לדידהו אולם

הכתוב בלשון לדורותיהם הדורות צדיקי ביארו ו)וכבר מט  בעקימת באפם'כי(בראשית סגי  פעמים  כי איש' הרגו

נאז)האף די מיט  כדי(קרימען  פלוני נפש .להרגועל  ולרצחו 
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åðãîì ïàëî àìà ,ìàøùéäðäð íéìåãâáù ìåãâä åìéôàù
íéîåçéðå ÷åæéç éøáãá åùôð äééçîåלזíä íà åìéôàå ,

'íéúåçôáù úåçô'î íéàá'äáåè äìéî' ìù äçåë ìåãâ éë ,

äùãç çåø çéôäìå ùôðä úà íîåøìלחìà äúòîå ,
øåáéãä çë àìäù ,íéøçà ÷æçàù éðà äîå éðà éî øîàú

'åúéòá øáã' úò ìëá àåäלטáåè äîå .מ,

קטן לז . היה  טהרה  המקווה  והנה ל "ע . דעה חסר והיה בדעת שלם היה  שלא אחד  יהודי דר היה  טבריא בעיה"ק 

זי"ע סלאנים חיים מרדכי רבי הגה"ק  שפנה בשעה חד  יומא שניים. או אחד איש  אם כי החזיק  ולא ביותר 

האנשים בין ומחכה  עומד מוטל  רבי את בראותו שם. נכח יהודי אותו ואף  הרבה  אנשים שם שהו הטבילה  לבית

הביטו להם , ואמר לסובביו פנה  המקווה  מן הרה "ק שיצא לאחר שבינותינו. קדוש  לרבי מקום פנו  ואמר, להם  קרא

נהניתי  ואעפי"כ  וכלל . כלל  מכובד  ובאופן במקום  עמד שלא אלא עוד ולא בנפשו, בריא אינו זה  יהודי הנה  וראו, נא

באזניו הנשמעים  עידוד מדברי ליהנות  – בבריאתו  הקב "ה טבע  כן כי נלמד מכאן שהנחילני, הכבוד ממעט מאד

מאד. עד גדול  ומחזק  המעודד של  ושכרו שיהיה. ממי יהיה 

כעין לח. ויום . יום בכל  כבוד מלאה אחת' 'כף  חיותו לכדי נזקק  בחור  שכל  זי"ע , איש ' ה 'חזון הגה"ק  אמר  וכבר

לדבר הוקדש  אשר גדול  מעות סכום לידו שהגיע לאחד למעשה ', 'הלכה  זצ"ל  הדור  מגדולי אחד  פסק זה 

בחורים לחזק יהא תפקידם אשר אברכים  שישכרו  לו, והשיב המעות, את יתן  'צדקה ' מין לאיזה לשאול  והלך צדקה,

להם ... ולחייך

אש להבות  חוצב ובקול  רוחו  בסערת זצוק "ל ווייס  הגרי"ט  הגאב"ד  לי אמר נתוניםוכך ומחשבותיו רעיונותיו שכל 

ישראל בחורי לחזק המעיינות...היאך  ובראש  עולם  של  ברומו  העומד כדבר ראה  מה וצדיק, גאון אותו והתבונן, עמוד ...

הגדול הגאון פסק  שפסק מה  מראה  זצוק"ל והיה פיינשטיין משה כו)רבי סימן ד , אבהע"ז ח "ז, וז "ל ,(אגרו "מ הוריתי , אך 

שצריך  אף  חכם  תלמיד  שמתבטל(ללמוד)שכל  אף  אחרים  עם גם  הזמן  מקצת ללמד  מחויב  מאוד, גדול והוא  לעצמו 

עצמו , פעמים מתורת מאות ד' תלמידו עם למד פרידא דרב מהא לדבר  נד:)וראיה  אפשר(עירובין היה שבוודאי אף

שנה, מאות ד' עד חייו ימי שארכו  שכר זה  על  קיבל ואכן בתורה, יותר  ולהתעלות זה , בזמן  לעצמו  ללמוד לו

שם , עדומסיים  להוסיף יכול  ואולי תורה , ללמוד לו שיש הזמן עשירית - 'מעשר' שיעור גם שהוא  לי ומסתבר

השיעור  לענין  וצ"ע  .חומש ,

מסתובבים קהילה  ובכל  ישיבה ובכל  מדרש בית בכל  אלא כלל, נדירה' 'מצווה זה  ואין היא' לים 'מעבר לא ובאמת

רבים כי המחנכים גדולי ומעידים  טובה, מילה להם ויאמר פנים להם  שיאיר למי ומצפים המחכים ובחורים אברכים 

אותם , ויעודד במצבם שיתעניין מי להם חסר היה  כי שהגיעו לאן והגיעו נפלו  רח "ל  הנושרים' קונהמ 'הפירות ויש

שחת  מרדת טהורות נפשות הציל שעי"ז  שאמר, טובה אחת במילה .עולמו 

זצ"ל  משאץ  הרה"צ שכ"ק  איך שמע  שפעם  מדרשותיו, באחד זצוק "ל הגאב"ד פעם אמר הוכיח(מלאנדאן)וכבר

בחריפות  לו  ואמר כהוגן, היה לא דיבורו אך המקוה , ממי רטובים  הארוכים  פיאותיו  עם המקוה מן שיצא לאחד

א הייסט  חסידות פיאות... דיינע  מיט  מקוה  די אויסשעפן וועסט  דו חסידות.. איז דאס אז מיינסט  דו  'יונגערמאן,

אויגן' היילגע און מויל  שמורות,ריין  ועיינים נקי פה היינו חסידות פיאותך ... עם  המקוה  ממי את תשאב חסידות... נקרא שזה  לך  נדמה  (אברך,

זצוק "ל) מהגאב"ד  דמלכא משולחנא .גליון

מהדרך  והרחיק ב 'תלם ' הלך לא בחרותו שבשנות זי"ע, מזוועהיל  מזשה  גדליה רבי הרה"ק של  מנכדיו אחד סיפר 

הקשה, מצבו  עקב החולים לבית אותו לקחת הוצרכו  אדמות עלי הרג"מ  הרה"ק  של  האחרונים בימיו והנה הישרה,

'רכב' חשקו(קאר)והביאו  שם שעמדו  מהצעירים ורבים כ "כ , נפוץ  מחזה זה היה לא ההם ובימים אותו, להוביל 

בכל חייו, תהפוכות בכל כי אחד , אותו ומסיים  עמו... שייסע לו ואמר  הרבי בו והביט  עמו ... ולנסוע  עליו לעלות

ו זקנו , של  דיוקנו דמות לפניו  נעמדה חמורות לעבירות להסיתו  היצר  בו שבער והרגשת עת פנים  הארת אותה 

הרכב...חמימות  אל  שיעלה לו כשאמר  בו שלשנטע בסופו  אותו  שהחזירה  והיא  מהיצר, להינצל  לו  שעמדה  והיא 

למוטב ...דבר

בני לט. לבות  את  לחזק  אחד כל  על חובה הזה שכהיום  זי"ע  חיים' ה'חפץ  הגה"ק  אמר מדרשותיו  באחד כי ידוע

של כוחו גדול  אכן, ביניהם, מדברים מהנמצאים כמה שמע הבימה  מן שירד בשעה יכולתו. כפי – ישראל

גדול לשר משל  חיים ' ה 'חפץ  להם אמר זו. בדרגה  איניש בר כל  לא אך ישראל  בני ליבות  את לחזק  חיים' ה 'חפץ 

שהספיקו טרם מים המשרתים  לפניו  הביאו מיד שתייתו, לצורך חיים  מים לפניו  שיביאו ועבדיו משריו שביקש 
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ושבת המצרים בין  בימי  ובפרט  השבת  קדושת - שבת  לך רב
חזון 

÷"äøäò"éæ 'éåì úùåã÷'ä(éçöð ãáà øîåàå ä"ã ,äëéà)

'ïåæç' úáù éåðéëä úà øéáñîמאïåùìî àåäù ,
íéáåèä íéãåòééä úà åðì äàøî ä"á÷äù ,'äéàø'

àåáì ãéúòì åðéìò àåáì íéãéúòäמב.

øáëåò"éæ 'ìàøùé áäåà'ä ÷"äøä éøáã úà åðàáä
(ïåæç úáùì)ìåãâ øúåé àåä ïåæç úáù øùà ì"é

äðùä úåúáù ìëî äìòîáמג.

äðäåä"á÷ä ìù åúáäà øúåéá øøåòúî ÷"áù íåé ìëá
åúðéëù äøùî àåäå ,åáåø÷ íò åéáéáç åéðáì

צלולים שאינם מים כמוני נכבד שר לפני להביא תעיזו הכיצד – בהם  עלתה  השר  וחמת המים. את  ולזכך  לנקות

את  לכבות מים  להביא שיחושו  עבדיו אל  וצעק השר , של  בארמונו גדולה  שריפה פרצה היום למחרת דיים. וזכים

גמרו שכאשר פשיטא כמוהו... נכבד  לשר  כיאה  המים  את ולזכך לנקות שפנו מכיוון – התמהמהו הם אך השריפה ,

רכושו כל  את כמעט שרפו כבר האש לשונות שכן במים, צורך  כל היה לא כבר  המים  את והביאו  מלאכתם  את

– וצלולים  זכים  מים על  ממתינים  הבוערת אש לכיבוי וכי שוטים, להם, ואמר השר עליהם שאג השר . אששל הרי 

טובה חלקה  עוד  לכלות  זמן  לאש  נותן מיותר רגע וכל במחנה  לזככם),בוערת יש לשתיה .(ורק

להיות  החיזוק  דברי הוצרכו במחנה , האש ' 'בערה  כשלא עברו, בימים  לדידן, בזה  כיוצא - חיים' ה 'חפץ  להם אמר

ויתום, עני דור  בדורנו אבל  מעשה, ואנשי צדיקים ביד רק אחרים לחזק  היכולת היתה ולכן ומזוקקים , מנופים 

חיים שנשמת מי כל  על קדוש ' 'חוב ברוחם , יהודים ועוד  עוד נופלים ויום  יום  וכל  ישראל, במחנה  בוערת כש 'אש '

בנפשם יפלו  לבל  ולחזקם  לקום  ...באפו,

ידיומ. שנטל  ובעת רגעים, לכמה מביהכ "נ זצ"ל  חדש מרדכי משה  רבי הגאון יצא נדרי ' 'כל  לאחר השנים באחת

יוה "כ עבודת סדר את לערוך שבא רבות שנים זה זיווגו את מצא לא שעדיין הישיבה מבוגרי אחד את ראה 

יהא  הרי עמנו, להיות באת אתה  אף  אה... ואמר... ומסבירות מאירות בפנים  לעומתו רמ"מ  נענה הישיבה ... בכותלי

יוה"כ... אנדערע א ומרומם)לנו נעלה באופן אותו ...(יוה "כ וחיזקו ריפאו  ללבו, עמוק עמוק  נכנסו אלו חיזוק דברי והנה  ,

ובגשמיות  ברוחניות הכר  לבלי מצבו  ונשתנה  ונתעלה עלה אז ומני ה'גמרא', אצל  עצמו הלה  ישב יוהכ "פ  ממחרת

הם מעמד באותו הישיבה ראש של הקצרים דבריו  כי עצמו  על מעיד והוא תורה , של  עולה  ממקימי הוא וכהיום

מקומו . על  שהעמידוהו הם

חדש הגרמ "מ  של  בישיבתו למד בחרותו שבימי שליט"א פרוש דניאל  רבי הגאון סיפר בזה כיוצא מעשה  עוד

ריקן  כמעט  היה כשההיכל גדולה  בהתמדה  בתורה ועסק  ישב השישי בימי ובאחד אלחנן', 'אור ישיבת – זצ"ל 

הוריו, לבית  להתקשר מיהר גם  מאד, ושיבחו מאד עד נתרגש כך  ומצאו להיכל  הרמ "מ  נכנס הזמן באותו מלומדים,

ולומד  הישיבה  בהיכל  ב'יחידות' יושב מצאו  עתה וזה ומתעלה ההולך  בנם  על בהתלהבות לה סיפר ענתה  וכשאמו

הגיעו הדברים  יולדתו'... 'אשרי לומר ניתן  מעתה  וכבר  לגדולות, עדיו  בוודאי  וכי לרוב שבחים  עליו  ושפך בהתמדה ...

'ארחות  לתפארת ישיבה להקים שזכה  עד הגדולה עלייתו 'פתיחת' ומשם מרובים, נפש כוחות בו ונסכו ר"ד , לאזני

הדור . ופארי ת"ח  של  דורות ומעמיד לעדרים תורה מרביץ  הוא בה זצ"ל , הרממ"ח רבו  ע "ש  משה '

וכמומא. ירושלים, על  'להתאבל ' אלא הללו ובימים באב בתשעה  נצטווינו ולא מעולם , ה'עצבות' הותרה  שלא אף

החזו"א בשם  איששידוע ועיי "ש)(מעשה  לקמן, והובא קסג, ישח"ד בשבת מ"מ  לשמחה, סתירה זו אבלות שאין

ב'ספרי' חז "ל  אמרו וכבר  זה, בענין זהירות במשנה  יט )להיזהר השבתות'....(בהעלותך אלו שמחתכם 'ביום

משמומב . אמרו בראהין)וכבר בק"ק בשב "ק בהיותו  שאמר  מבא"ד הרב בשם מאביו ששמע איכה  למגילת צדק צמח  להמשיל(דרושי

חשיבות  את להעריך השכיל  לא הבן אך והדר, פאר מיני בכל  ומפואר  יקר בגד לבנו  שעשה למלך הדבר , את

השכיל לא ועדיין חדש , בגד לו לתפור האב והוכרח קרעים, לכמה הבגד  ונקרע  כראוי, עליו שמר ולא ויקרו, הבגד

על ברחמיו  האב עשה מה כבתחילה , וקרעו שמרו  לא ושוב החדש , הבגד גדולת תפארת יקר את להחשיב  הבן

לו, ואמר לבנו  קרא לפעם ומפעם שמור, במקום תלאו אלא לבנו נתנו לא הפעם  אך  בשלישית, בגד  לו תפר בנו,

ובגדיך  עצמך  את לשמור ותלמד  הנלוזות מדרכיך תשוב  אשר עד  תקבלהו לא אמנם  עבורך, מוכן  הבגד זה בני , ראה

ובשניה בראשונה  הבית נחרב וכבר הבחירה, בית את לנו בנה הקב"ה והנמשל , המפואר , הבגד את לקבל  תשוב אז  -

שנה ובכל  לנו, נתנו לא שעדיין אלא מקדשינו  לנו  הכין בשלישית כן על  ולכלוך, מטינוף  עצמנו שמרנו לא אשר על 

אמנם השמים, מן באש  ארצה  לרדת מוכן עומד השלישי הבית את נא ראו - לנו ומראה  לנו, קורא חזון', ב'שבת



דברים פרשת - הפרשה èéבאר

øàéáù éôëå .åá íéàöîð íäù áöî ìëá øúåéá íäéìò
ò"éæ õéùáééà ïúðåäé éáø ÷"äâäùåøã à"ç ùáã úåøòé)

(â"é'îâá åøîàù äî(:ãð àîåé)íéáéåà åñðëðù äòùáù
åù÷äå ,äæá äæ íéøåòî íéáåøëä úà åàø ìëéäì

íéðåùàøä(ø"àùå .èö á"á à"áèéøå ùàâéî é"øä)àúéà éøäù
'îâá(.èö á"á)ìù åðåöø ìàøùé íéùåòù äòùá ÷øù

íðéàùë êà ,åéçà éôìë ùéà íéáåøëä éðô éæà íå÷î
ãöéë ïë íàå ,úéáä ìà íäéðô íå÷î ìù åðåöø íéùåò

äæ íéøåòî íéáåøëä åéäøàáîå .ïáøåçä úòùá äæá
éîìùåøéá àúéàã äî éô ìò ïúðåäé 'ø éáøäúéðòú)

(ä"ä ã"ôäòùúá øéòä úîåç äò÷áð ïåùàø úéááù
áàá ãçàá äéä úéáä ïáøåçå æåîúá'è øçàì íåé à"ë)

(æåîúãçàá äéä äðù äúåàá áàá äòùúù åðéöî øáëå ,
úáùá(.èë úéðòú)íåé íöòá ìç áàá ãçàù àöîð ,

,äæá äæ íéøåòî íéáåøëä åéä êë íåùîå ,úáùäéë
íðéàùë åìéôà ìàøùéì åúáéç äàøî ä"á÷ä ÷"áùá

íå÷î ìù åðåöø íéùåòמדùøãîä ïåùì øàáî äæáå .
(:èò÷ â"ç ÷"äåæ 'éò)åìéôàå ìàøùéî äðéëù äææ àì íìåòî

ìåç ìù úåúáùáåäî øàáì íéùøôîä åãîò øáëå ,
êà ,íéðåùå íéáø íéðôåàá åùøéôå 'ìåç ìù úåúáù'

àéä äðååëäù øîåì ùé øåîàäìúåììçúîä úåúáùì
äðéëù äææ àì íå÷î ìëî êà ,ìåç âäðî íäá íéâäåðù

ìàøùéî.

àúéàò"éæ 'ìàåîùî íù'ä ÷"äøäî(ò"øú éòñî)íùá
ò"éæ 'ùåã÷ä éãåäéä' ÷"äøäåìà úåúáùùøúåéáå)

(ãåòå ÷éãö éúôù 'ééò ,ïåæç úáùáìë ¯ íéøöîä ïéá ìù
'ïéåòøã àåòø' àåä 'úòì úòî'äïîæù íòèä ìë éøäù ,

ïéåòøã àåòø àåä ùãå÷ úáùã äçðîä'úåðåöøä ïåöø' ùåøéô)

(àéä ìëì ïåöø úòåòåáùä úåîé ìëá åæ äòùá éë ,úòá)

(äçðîäòù äúåàá êãéàì ,ãàî ãò íéðéãä íéøáâúî
ïéã øùàëå ,úáùä úùåã÷î íé÷úîð íä úáùä íåéá
ìåãâ ïåöø úòå íéîçø úòù àåä éøä íéîçøì êôäð

äòù äúåàá êëìå ,ãàîçëúùà ïéåòøã àåòøæ"éôò .
ìë áùçð ìåçä úåîéáù íéøöîä ïéá éîé ìò øîåì ùé

áåàëîå ïéã úò íåéä(äçðî úòùá ÷ø àì)øùàë àìéîî ,
íìåòä ìò ùøåô ä"á÷äå 'äçåðî äàá úáù äàá'
ìëå ,íéîéä åìàá íéøåùä íéðéãä íé÷úîð íéîçø úëåñ
éøòù úåøøåòúäå íéðéã ú÷úîä àéä äìåë úáùä

.ïéåòøã àåòø ïãéò äìåëå íéîçø

לכם אורידנו  מיד כראוי עצמכם ותשמרו מעשיכם לטנף תפסיקו אם אליכם'. ואשובה אלי 'שובו - הדבר' 'בידכם

אמן. בימינו במהרה  השמים, מן 

אומריםמג. היו באבוב בית זוצדיקי שב "ק בכניסת שבת' ב 'תוספת  להרבות יראה  המשכיל  את כי  הוא הופך ועי"ז  ,

ביציאתה ... גם  שבת' 'תוספת לעשות שתא בהאי שנזכה  ה' יעזרנו וכה  ואנחה ... יגון ונס  שב"ק , ליום  האבל  ימי

הרמב"ןמד. כתב ב)וכבר כח זוגו(במדבר בת ישראל  שכנסת מפני המוספין כל  כשאר חטאת השבת במוספי אין

יבין והמשכיל שלום , .והכל



באב  תשעה - הפרשה באר ë

באב תשעה

גלות ועל  הבית  חורבן  על ודואג מיצר להיות  - תבכה בכה 
ישראל 

áúë'øôåñ íúç'ä ÷"äøä(æ"ù ãåîò ,ñ"÷ú áà 'æ ùåøã),
'åîå÷îá äååãçå æåò' ãéîú éë(æë æè 'à ä"ã)ïéàå ,

úåáöò êåúî äøåù äðéëùä(:ì úáù)äòùú íåé íðîà ,
áéúëãë øî íåé àø÷ð áàá(áé áë 'éòùé)íé÷åìà 'ä àø÷éå'

,'äçø÷ìå ãôñîìå éëáì àåää íåéáìëì ïåëðå áåè ïëìå
åììä íéîéá ãåôñìå úåëáì íéëåáðä ùôð éøîמהøùà

ãôñäå éëá äùåò ìòîî íéîùá åðé÷åìàמו,äìåò æà éë
(ïáøåçä ìò ìáàúîä)äåáâ ìòî äåáâ ãòàì åäéàã â"òàå ,

,éæç äéìæî éæçäëåá åîù êøáúé äìòî ìù åìå÷ òîåùå
,åãâðëåäæåêì øöá(ì ã)øîäå òøä úåìâ úåøö ìëá

íéîé ìù ïúéøçàá 'äìàä íéøáãä ìë êåàöîå' ,äæä
áàá 'è àåäù'ä ãò úáùå' æàå ,êåøøåòéå êåàöîé æà

'êé÷åìà'ä ãò êúåéëá äìòéùúòîùå' æà éë íòèäå ,
çðâ éçåðâ äìòîì íâ æà àåä éë ,ïë íâ 'åìå÷áמז.

øáëå÷"äåæá àúéà(:áé á"ç),÷çöé éáø øîà'àð÷øet§¨¨
éëáa àlà àéìz àì ìàøNécìàøùé úìåàâ ¯ ' §¦§¨¥¨©§¨¤¨¦§¦

øîàðù äîî úàæ ãîìðå ,éëáá àìà äéåìú äðéàäéîøé)

(ç àì.'íìéáåà íéðåðçúáå åàåáé éëáá'

חצות מה . עת בהגיע  המצרים  בין מימי יום  בכל  נהגו  בפרעשבורג, זי"ע  סופר' ה 'חתם הרה"ק  של  שבישיבתו מסופר

במג"א כמובא חצות תיקון לערוך מ"ה )היום תקנ"א אחר(סי' ההם  בימים שיתאבל  כתב האר"י 'ובכוונות וז "ל .

שעה ' חצי כמו ויבכה  היום קהילות)חצות בהרבה היום עצם עד נהיגי סופר(וכך פישל  רבי הגה"ק  שימש ציבור כשליח ,

יומא  ויללה, בבכי אחריו געו  הקהל  שכל  עד ששמם, ציון הר על  בכה רבה ובכיה מעם, מורם  איש שהיה  זי"ע 

התיבה לפני לגשת שיואיל  לימים צעיר אחד נער במקומו ושלחו מדרשא, דבי לספסלי מבינות פישל  רבי נעדר  חדא

בתפילת  עתה זה  הוא עומד משל  בסלסולים בגרונו הנעים ואף התיקון, את  'אמר ' נער אותו חצות, תיקון באמירת

אינו אם אחריו בדיקה  צריך זה נער  ואמר , סופר החתם  נענה חצות, התיקון  אמירת שתמה ולאחר  ויו"ט , שבת

האלוקים עיר חורבן על  והקינות התפילות את  מפיו להוציא שמים ירא אדם  יוכל  היאך כי חלילה ... ש"ץ מכת

ללמדנו זה בעובדא יש והרבה  עצמו, לו נוגע זה  אין כאילו  נפש , ושאט שאננות בכזו תחתיה, שאול  עד המושפלת

אלוקינו . בית שריפת על  כתנים דמעות ולהזיל  לקונן צריך כמה  עד 

לכותל.מו  בדרכו אליו  שנלווה זי"ע מזוועהיל שלומ 'קה רבי הרה "ק של  משמשו זצ"ל  ראטה  אליהו רבי הגה "ח סיפר

הרה "ק שאלו צאתם אחר  הימים', ב 'תשעת כמיםהמערבי דמעות הוזילו המערבי שבכותל  שהאבנים  ראה  האם

החורבן צער על  אלו  והנורא.בימים  הגדול  החורבן על  תזעק' מקיר 'אבן אפילו  אלו בימים  כי ...

זצ"ל מז. פינקוס  שמשון רבי הגאון ביאר  ודעת טעם  קנא)בטוב - קמז עמ' ונחמה, על(גלות מורה  הבכיה ענין כי ,

בלווית  שהרי עולם , של  ממנהגו חזי פוק השכינה. ובצער ישראל , כלל  של  הרוחני במצב האדם של  ההשתתפות 

הקודש חורבן על אבילות של אלו  בימים כך לבכי. מתעורר קירבה  שמרגיש מי ורק בוכים, המשפחה  קרובי רק  המת 

הקב"ה . ועם ישראל  עם עם שלו והשותפות השייכות מהי הקדושה, אל  קרבתו מידת כמה  אחד כל  נבחן  ִַוהמקדש ,

החסרון, על הכאב את שאבד, לדבר השייכות את מבטא הבוכה  השייכות... תחושת את ולחזק  לעבוד צריך ובזה 

שם, ומסיים הדבר. אל  יותר ונקשר מתקרב המקדשוכך בית חורבן  על  המצרים' 'בין בימי לבכות  מסוגל שאינו  מי

בקרבו הקודש חורבן על  מר בבכי ולבכות הרצפה  על  לשבת עליו השכינה , גלות לבכות,ועל מסוגל שאינו זה  על  ,

הרי  המקדש , בית של  החסרון את מרגיש  אינו כאשר המקדש , בית לחסרון שייכות לו  ואין לו, אכפת שלא ועל 

בבכי. להתעורר באמת ראוי זה  ועל וגלוי. ניכר  ברוחניות חסרונו

היעב"ץ  טז)כתב אות ו חלון ט"ב עניני יעקב בית כראוי (סידור מתאבלין שאין – בידינו זה עוון אלא היה לא אלמלא

גלותנו , להאריך די כראוי, ירושלים המופלגות על  השמדות לכל  וחזקה  עצומה  גלויה  היותר הקרובה  הסיבה  בעיני והיא

בגוים להרגיע  לנו הונח  לא נרדפנו , צווארנו  על  פזורנו, מקומות בכל  בגלות מצאונו  אשר הרעיונים  המבהילות הנוראות

מלבנו ... הלז האבל שיצא  לפי ומרודנו , עניינו שפלותנו  עם 



באב  תשעה - הפרשה àëבאר

åâéìôäååîëå ,'ïåéö éìáà' úìòîá íäéøáãá ì"æç
åøîàù(:ì úéðòú)'ìëמחíéìùåøé ìò ìáàúîä

äúçîùá äàåøå äëåæ'מטáøã àú÷éñôá àúéà êëå .
,ä"ëô àðäë(ã"ì ïîéñ éìéâ øîàîá),ì"æåéðôìî àéä äòåáù

äáåèì åá ãéòî éðà éúåëìîì äëçîù éî ìëùøîàðù ,
(ç â äéðôö),'ãòì éîå÷ íåéì 'ä íàð éì åëç ïëì'íéìáàá

åéùëò ,íîåùä éìëéä ìòå áøçä éúéá ìò éîò åøòèöðù
íäá ãéòî éðàíòåøæ äéä' ,ì"äæá íù àúéà ãåò .

'äøö úòá åðúòåùé óà íéø÷áì(á âì äéòùé),íúåà
åðúòåùé óà ,íéîçø ù÷áì ø÷åáå ø÷åá ìëá íéîéëùîù

ø÷åáå áøò äòåùéä úà åãîçù íéìáà åìà äøö úòá
íéøäöå'íåøéëé íäéàåø ìë' ,'åëå(è àñ íù)éìáà åìà

íéìáçîå ,äìáç éëàìî åîìåò ìò ä"á÷ä äùòù ,ïåéö
'åëå íéëìåäåíéàöåé íäîòå íéñðëð íäîò ïåéö éìáàå

íúåà ïé÷éæî ïéàå àöåéå åøáç ìöà ñðëðù íãàëì"ëò .נ.

המתחדשות ישראל צרות  - חדש מספד  ושנה  שנה  בכל  אספוד 
ביהמ"ק  מחורבן  כתוצאה 

áúëò"éæ 'øôåñ íúç'ä ÷"äøä'îò ,æ"ô÷ú áà 'æì ùåøã)

(åëùíäéúåðååò åøôëúð ùã÷îä úéá ïáøåçá ,äðä ,

שקונן  ה'קינה ' בלשון  לדייק זצ"ל  אברהמסקי יחזקאל  רבי הגה"צ בשם  זצוק"ל וויס  הגרי"ט הגאב"ד אמר וכה 

הקליר אלעזר כד)רבי הäדŁ'(קינה וכי הרס  כי המקדש  בית חרבן  היהעל שלכאורה חדש ', מספד שנה בכל אספוד ַַֹ

אלא והודש... הורס  ה 'חורבן' וכי ביהמ "ק , חורבן על  שאמר  ומהו הודש, וכי הורס  כי המקדש בית על  שעלצ"ל 

בגודל מתבוננים  אנו  אין ביהמ"ק... בחורבן  והצער האבל  גודל להבין  לב  על  שמים אנו  שאין על  קבכינן, גופא הא 

האורה והעדר והודש ...החסר הורס  עצמו החורבן ואכן ...

החורבן. בצער  להרגיש הלב לעורר מסוגל שבתהילים  י' מזמור  שאמירת הק ' מהשל "ה מובא אורחא, אגב

הגמ 'מח. בלשון מדייקים היו  שב 'קלם' אומר, היה זצ"ל  לאפייאן אליהו רבי היכן כל הגה"צ שכידוע  המתאבל ,

אותנו, שלמדו אלא המתאבל, 'כל ' כשאמרו  כאן לרבות חז"ל  באו ומה לרבות, בא זה  הרי 'כל ' שאפילושנאמר

מביאה המקדש  על האבלות עצם מ "מ ירושלים, בשמחת לראות ראוי ואינו עבירות 'מתאבל ' אותו  בידי  יש אם 

בשמחתה  ולראות לזכות יוכל  שכבר עד  האדם  על  שצו)קדושה  עמ' קלם .(בית

כתיבמט . וז "ל , זי"ע, הגר"א דברי יסוד על  זצ"ל  בראוודע  שלמה רבי הגאון של  המרטיטים  לדבריו  אזניך הטה

א) ז גלויות (שה "ש ד ' כנגד 'שובי' פעמים  ד' אמר  הגר"א, ופירש  בך', ונחזה  שובי שובי השולמית שובי 'שובי 

כולם  שיתקבצו הארץ , כנפות ד ' שובי ונגד כולם  יתרג וישאגו  לא והיאך ע "כ. ונפשו,, לבו בכל  האדם ויתפעל  ש 

שעברו הדורות בכל  הצדיקים  כל כשיתקבצו  הזה , והנורא הנשגב המחזה  רעיונו  על ויעקבבהעלותו  יצחק אברהם ,

והאחרונים והראשונים הגאונים  והאמוראים, התנאים  בנו, ושלמה המלך דוד הנביאים, וכל  השופטים וכל  ואהרן משה

עם יחד לישועתה, ומצפים  ירושלים  על  מתאבלים שהיו הדורות, שבכל  ומצות תורה  שומרי ישראל  בית  המון  וכל 

הגולה , תפוצות בכל  האחרון בדור  שישארו ישראל  אמוני שלומי להתחנןכל הבית  הר סביבות יתקבצו יחד  כולם

– השולמית שובי שובי לשמים , ליבם מקרב ישאגו  יחד  וכולם  בקביעות. בינינו  לשכון עוזו שכינת שיוריד להקב"ה 

ויקוים ישראל , כל לעיני השמים  מן השכינה תרד ואז  שכינה . לגלוי ונזכה  בך , ונחזה  שובי שובי הקדושה , השכינה

הכתוב  יא)בהם  נא ישראל(ישעי' כל  אז שישמחו  העצומה  השמחה  גודל  לשער יכול  מי ראשם ', על  עולם 'ושמחת

כולו העולם  וכל וארץ ושמים  ושכינתיה , וקוב "ה  רינה.יחד  ולשוננו פינו  שחוק ימלא אז  לזכות . ירצה  לא  מישראל מי

בשמחתה ולהשתתף  לראות יזכו  הדורות במשך  ירושלים על המתאבלים רק אמנם זו , בשמחה  מי ולהשתתף וכל  .

רח "ל . בשמחתה  יראה לא ירושלים  על  מתאבל  שאינו

זי"ענ. פאלאג'י חיים  רבי סו)הגה"ק  אות אב חודש חי' לכל 'מועד  המזבח'(בספר 'קטורת ספר  בשם עלמביא המקונן

י  לאריכות וזוכה עוונותיו מכפרים  הבית ימיםחורבן  יאריך  זרע  יראה  בחייו, ימותו לא  ובניו .מים,

בהם משתמש והיה חצות, תיקון עריכת בעת שהזיל  הדמעות את שומר היה זי"ע  אסאד המהר"י שהגה "ק  ידוע ,

הנכרים  לצבא מגיוסם  ישראל  בחורי להצלת מצוא הדמעות.לעת מאותן  לטעום  נותן שהיה  – ט פ"ט  תרצ"ו  קליין  שמואל, (תולדות

ועוד) זי"ע, דושינסקי המהרי"ץ הרה"ק רביםמעדות ומופתים  אותות ועוד רח "ל, עיניו מאור שכבה  מי בהם הציל  כן וכמו ,

ידם . על  פעל 

שהבוכה החת"ס  שאמר וכמו רח"ל , הצורר הצר  ידי על  שחת מרדת ישראל  בחורי הצלת  גם הדברים ובכלל 

טובים לבנים זוכה  הבית חורבן על אלו קוממיות)בימים גאב"ד מנדלזון הבנים(הגר"ב  הצלחת  על  להעתיר  גרמא והזמן .

בחורי'. לשבור מועד עלי 'קרא של  הנוראה  הגזירה  מן להינצל  ויר"ש , בתורה
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é"ùø áúëù åîëå ìàøùé ìùæ ø"÷éåî àåäå ,ä ë ìà÷æçé)

(àáåø÷ íå÷îä éðôì äùåáë åæ äàðù äúéäù éøä'
ùøãîá àúéà ãåò ,'íéøöîá åéäùî äðù úåàî òùúì

(àé úåçéúô ,ø"úñà)...'íéìùåøé äãëìð øùàë äéäå' .óà
íçðî ãìåð íåéá åáù äçîù àìà äøö äðéà àéää

(çéùî)éëåôà ìàøùé åìèðå(íäéúåðååò áåç øèù ïåòøô)ìò
ïäéúåðåòìàøùé åìèð äìåãâ éëåôà ìàåîù éáø øîàã ,

àåä àãä ùã÷îä úéá áøçù äòùá ïäéúåðåò ìò
áéúëã(áë ã äëéà)ïåéö úá êðååò íú.

ìòå'øôåñ íúç'ä øîåà ïëäååä àðéôúñîã éìåìå
,àåä äçîùå ïåùù íåé äéôåâ áàá 'è íåéã àðéîà

ïåéö úá êðååò íú' øîàð éøäù'êúåìâäì óéñåé àì
ä"åòá ùãç ïáøåç ìò äðù ìëá éëáäå úåìáàä êà

åøéáçî äáåøî åúìì÷ ïéàù íåé êì ïéà éë,áùçðå
ùãçî ÷"îäéá áøçð äðù ìëáù åîëנאïîù àöîð ,

ïáøåçä ìò àåää íåéá 'äì úåãåäìå çåîùì äéä éåàøä
...øáòäïéôéñåîå åðöé÷ åëéøàä åðéúåðååòù ïååéëî àìà

ùãçä ãôñää ,ïåà ìò ïåâéנבäðùéä äçîùä äçåãנג.

זי"ע הישר' ה'קב שכתב וכמו ה 'אבות', לגבי גם  אף ה 'בנים' לגבי דווקא כל(פצ"ג)ולאו בידי, היא  אמיתית וקבלה 

תורה לכתר זוכה  השכינה  גלות על  צער תדיר שבליבו  .מי

בחז"ל נא. וכדאיתא ישראל , של  עוונותיהם לכפר בכדי היה הבית חורבן שם)כי  ברש"י  והובא פקודי, פר' על(תנחומא

כא)הפסוק לח  בשני (שמות שנתמשכן למקדש  רמז פעמים ב' 'משכן' ונאמר העדות', משכן המשכן פקודי 'אלה

וייסורים, צרות ל "ע עלינו באים להתכפר  במה לנו  אין הבית שחרב עתה אך ישראל, של עוונותיהם  על  חורבנין

דירה' 'בית  חוב לבעל  שיש  זמן שכל  המרובים, לנושים לשלם  בידו היה ולא לרוב חובות לו שהיו לאחד וכמשל

החובות, את יפרעו  בעדה  שיקבלו ובממון וימכרוה, דירתו  את ממנו שיקחו ידי על  החובות את  לגבות ניתן  עדיין

שישלם עד אותו  ומכים  עליו מאיימים  ואזי להם, המגיע את לגבות ממה  להם אין שוב הרי ביתו נמכר כבר אם אכן

והנמהר, המר  בגלות אך העוונות, חובות עבור משכון הבית היה  קיים ביהמ "ק שהיה זמן כל  זה דרך ועל  חובותיו .

חובותיו ... ויפרע בתשובה  האדם שישוב עד ורעות רבות צרות משלח הקב"ה

במדרש  דאיתא הא מבואר  כד)(איכ עפי"ז א הפסוק "ר ב)על א שהיתה(איכה  אחת באשה מעשה בלילה , תבכה  בכה 

קולה  את שומע גמליאל  רבן והיה בלילה , עליו בוכה  והיתה ומת תשחורת בן לה והיה  גמליאל, רבן של  והיהבשכונתו 

עיניו ריסי שנשרו  עד עמה  בוכה  והיה המקדש  בית חורבן המקדשנזכר בית על  הבכיה ענין מה ביאור, צריך ולכאורה ,

אלא, בנה. שמת בצערה  בהשתתפות הבכיה  בית תחת מחורבן  הוא  ומקורן  הצרות כל  ששורש והבין ידע  גמליאל רבן

הבן.המקדש למיתת הגורם  הוא שהוא הבית בחורבן נזכר הפרטי צערה על  בוכה  קולה את שמע כאשר כן על  ,

על להתאונן  לנו יש כן ועל  לעולם, לבוא המתרגשות הצרות כל  מקור הוא באב' ב'תשעה  הבית שחורבן נמצא

סופר' ה'חתם שכתב  וכמו הבית, שז)חורבן  עמו  ירמי', ד "ה תקנ"ט , אב לז' אמורה(דרוש מילתנו חייב'וכבר ודור דור שבכל

מירושלים יצא כאילו  עצמו  את לראות הקליראדם  אלעזר רבי קונן כך ועל  כד)'. כי '(קינה  המקדש בית חרבן על

חדש מספד שנה  בכל  אספוד Łדä ה וכי לעריכת הרס  חדשות  סיבות עוד בעווה"ר  עלינו  נוסף ושנה  שנה  בכל  אכן כי ,' ַַֹ

אלה על  ליבנו  דווה  זה ועל  תשפ"א... שנת של להספד  תשפ"ב  בשנת ההספד דומה ואינו  הבית, חורבן על  'מספד'

עיננו ... חשכו

רבותנב . ישראלואכן צרות ועל  המתחדשים  ה 'חורבנות' על ולקונן  לבכות אישעלינו מתהומותיך נוהם יעקב קול ,

הכתוב מאמר  מעין בנו נתקיים כאשר כה', עוללת למי והביטה ה ' 'ראה  ולהתחנן ולזעוק  לבבו , מנגעי (איכה איש 

ו) הםב  אלא בבתיהם שבת בשולחנות  לישב יכולים  אינם לימים צעירים כשאברכים  ושבת', מועד בציון ה' 'שכח

ועינוי  במכות מלומד אברך לי אמר וכבר שולחן .... מעל  שגלה  לאב לו  ואוי רח"ל , החולים  בבתי מיטתם  על שוכבים

בראותם יותר מרובה  סבלם  שמא או ילדיו , משל  גדול  צערו  האם יודע שאינו  'לצעוק ' יכול אינו  שכבר עד  סבל 

כזה . במצב מוטל  אביהם את

מהילדים אחד שנחסר  ישראל  בתי באותם ושבת', מועד  בציון ה ' ש 'שכח על דמעה כנחל  להוריד עלינו גם 

כאשר רח "ל, תחתית בשאול  מטה  מטה של ל 'ישיבה ' שירד או מעלה  של לישיבה  שעלה מחמת אם  ממקומו ...

שולחנות-שבת... באותם טעם  שום  ואין שמחה כל  ערבה

חולים לבית השנה נכנסו ילדים  כמה העטופים'... עולליך נפש על כפייך  אליו שאי ה ', פני נוכח  ליבך כמים 'שפכי

ואם די. לצרותינו יאמר לעולמו שאמר שמי ולהתחנן לזעוק ועלינו אביהם , שולחן מעל  שגלו  לבנים להם  ואוי ל "ע ,

ית"ש . הבורא עלינו וירחם יחוס  עדי דמעה' כנחל  'הורידי הרי תפילה' מעבור  לך בענן 'סכותה של  במצב אנו  נמצאים
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אלוקינו ' בית כשריפת  צדיקים  של  מיתתן יח :)'שקולה הפסוק (ר"ה על  חז "ל  שדרשו מה ידוע גם סא), כל(כח 'גם

בתורה', כתובה  לא אשר 'מכה  היא אשר צדיקים מיתת זו – הזה' התורה בספר כתוב לא אשר  מכה וכל ֳִחלי

– צדיקים' 'מיתת על  דווי וליבי אנחותי ירידהורבות אחר בירידה  ונפלו צדקותם ' 'מתה  אשר  ישראל בחורי אלו 

עדי רח "ל להתנחם  מאנה  בוכיה, אני אלה ועל  ל"ע, המאררים הכלים  מחמת היו ישראל  בני בתי חורבנות וכמה  ,

הקדושה ... לגבול בנים ישובו

כבן  ילד בהיותו כי הי"ד, זי"ע אלחנן רבי הגה "ק של  בנו זצ"ל  ווסרמן שמחה רבי הגאון שסיפר מה  הבאנו  כבר

הח"ח נשא לא שנה  באותה  והנה הכיפורים, ביום זי"ע  חיים' ה'חפץ  הגה "ק  של  קדשו  בצל  להיות זכה שנים  עשר 

בשעה ונוח שלם כסא על  לישב אפשר היאך אמרים, בקוצר אמר נעילה תפילת קודם  רק  אלא התעוררות דברי

בבכיה . העם  כל  וגעה  שלם'... הכסא ואין שלם השם ש'אין

אך לבבנו , סגור שיפתח  חיים' ה'חפץ מרנא את לנו אין ורעיי, כשמאאחיי שאנן לישב  ניתן יהודיםכיצד ואלפי ות

הארץ' על  'יושבים  ושלמים  מרהיראים  באב,ומתאבלים  בתשעה  הארץ  על  לישב חז "ל  תקנו זה  מטעם כי ויתכן, ...

שלמים כסאות על  במנוחה  לישב אפשר אי אכן ...כי

אבותינו,נג. שיערו  לא אשר ורעות רבות צרות האחרונה, בשנה  עלינו שעבר  מה כל אחרי נדבר ומה נאמר ומה

הוא  לדבר דוגמא שחקים , הרקיעו הפרט  צרות הרי הכלליים  האסונות ומלבד  ואנייה . תאנייה  יהודה  בבת ותרב

צרורה צרה באותה העטופים', עולליך  נפש  על כפייך אליו 'שאי הכתוב בלשון חדש  פירוש עלינו שנתחדש מה 

מקונן  כאשר הנולד , לרך הברית  ביום חי לכל חיים שבקה צעירה  יולדת כאשר יצ"ו, באנטוורפען לאחרונה  שהיתה 

ובשמחה בנחת עולליהם  לגדל  ההורים שיזכו – עולליך נפש  על  בוכיה אני אלה  ועל  התינוק, את יגדל  מי בבכי

ושנים . ימים  לאורך 

על יצ"ו אלעד  בעי "ת עקד "ה נהרג אביו אשר מנער  שמעתי כאשר אביהם, שולחן מעל  שגלו לבנים להם  אוי

להשית  יכול  ואינו  ומצוות, תורה לעול  היכנסו קודם שבועיים  אז  היה  והוא משונה , במיתה  ימ "ש  ישמעאלים  ידי

אבי... מבלי ל'בר-מצווה' לילך אוכל היאך בנפשו עצות

המושלים יאמרו  כן ישראל)על  משקה וכיו"ב(קונטרס תמונות מצויירים  בה טבלא מניחים אשר היום מצוי  הנה כי

ויש צדיקים , של  תמונות הטבלא על המדפיסים יש  מבכיו, וירגע  בהם  יתבונן למען לראשו סביב התינוק  בעריסת

אותו מיטתו, בראש  אריה  דמות הניחו אשר  בתינוק היה ומעשה חיים, בעלי של  תמונות עליה  המדפיסים  להבדיל 

הנקרא  החיות בגן לטיול  משפחתו בני כל  עם  נסע  שנים  כמה  בן היה  וכבר שגדל  לאחר ובקומו... בשכבו ראה

נז הימים , משכבר  ידידו את שפגש כמי אליו לרוץ  החל ה'אריה' את ובראותו  לתפסו'ספארי', המשפחה  בני עקו 

של לגל ולהפכם חיים אנשים  לטרוף ובידו מאוד , מסוכן חי בעל  הינו שהאריה לו והסבירו ח "ו, מאוחר  יהיה בטרם 

עושה ולא בשקט  שוכב והוא לידתי... מיום מכירו  אני והלא כן, תאמרו  מדוע  בתקיפות, הילד להם  נענה  עצמות,

מכיר אינך לו, אמרו אתאותוכלום ... 'תמונתורק כי יאמר  לענייננו מכיר... אריההנך – אב הראומזל זו ובשנה ,'

ממנו ... לפחד  יש והרבה 'תמונה '... רק ולא אמיתי אריה  הינו  זה 'אריה ' כי מהשמים לנו

לשוב אותנו  לעורר בכדי אלא ח"ו , ונקמה  כעונש  הצרות תכלית אין כי ה ', עד  ונשובה  ונחקורה  דרכינו  נחפשה

הניטלת  הלווה כסות את להחזיר התורה  שהזהירה  המשכון', על  'מלוה בעניין שנאמר  במה ביארו וכך ית'. אליו

' הרי כן, לא שאם אני'והיהבמשכון, חנון כי ושמעתי אלי  יצעק כו)כי חז "ל (כב  אמרו שהרי תמוה , ולכאורה  (בר"ר ,

ג) מן מב כי אלא, לשכב, במה  לו  שאין על  הלווה  כשיצעק  הגדולה  השמחה ומהי שמחה ', לשון אלא והיה 'אין

הורידו כן על  לדבר, שם  לא הלה אך לעוררו, היתה הדבר  וסיבת עניות, לידי והביאוהו ממונו את נטלו השמים

עד  בתרדמתו, הוא ממשיך ועדיין היחידה, כסותו את כמשכון ולתת ללוות שנצרך עד ירידה אחר  ירידה  שסוףאותו

התעורר  מזלו,סוף  רוע על  ה' אל  ונשאלצעוק שבשמים  באביו הלה ש 'נזכר' על בשמים היא  גדולה  שמחה  ואכן

למרום .עיניו 

למלך  נותר  שלא עד והנהגותיו  דרכיו ועיוות ומורה ' סורר 'בן היה  אשר מלך  לבן משל לבי, אל אשיב זאת עוד

אותם בין הלה ישתקע  שמא המלך חשש  אך אדם'... 'בן  להיות שילמד  עד רחוקה  לארץ  מעמו  לשלחו אלא ברירה

הכין  כן על  למוטב , שיישוב אלא גלות באותה התכלית אין והרי מולידו, מאביו לגמרי וישכח ולב , רוח גסי  איכרים 

ואהובי יקירי בני לך דע כתב, בה אגרת לו הטמין החבילות ובתוך לדרך' 'צידה משא טאטעלו  א  בלייבט טאטע ...א 

האסורים לבית נכנס הנני אהבתך שלגודל  אלא עוד ולא עליך, ומחכה  אותך אוהב  הנני  מצב  בכל  אב... נשאר  אב -



באב  תשעה - הפרשה באר ãë

שמחה מתוך והעבודה  זה , ביום ה' אל  קרבתנו - מועד עלי קרא

äë'ùãå÷ òøæ' øôñá áúë(â ùøãîá ä"ã íéøáã 'øô),
øîàð úåðé÷á äðäù(à à äëéà),'ããá äáùé äëéà'

ìåëéáëù' 'äkià' ïåùìî àåä 'äëéà' úáéú ùåøéôå¥¨©¤¨

äôéàå ,äéà åðéúåìâ éîé ìë êùî åðéìò ìàåù êøáúé
øîàðù åîë åðúåà àöîéù ãò åðçðà(é è òùåä)éúàöî'

,'ìàøùééãé ìò ¯ åðúéà çîùé ìåëéáë åðúåà àöîéùëå
ïéìàåù åðàå úåìâá åúåà íéù÷áî åðà àñéâ êãéàìù

...åöéøòäì åãåáë íå÷î äéàë"òנד.

èáäíéòéâî íéøáãä ïëéä ãò ,äàøåäæä íåéá éë
àéäù ¯ äðéëùä ìù áöî åúåàá ìåëéáë åðà

,äðéëùäå ìàøùé úåìâ ìò äëåá ïë íâåðúáø÷ àìéîîå
ìà äìåãâ äáø÷ ïîæ àåäù ,ãòåî íåéë ùîî 'ä ìà

'ñçðô éøîà'ä áúëù äî ïáåé äæ éôìå ,ä"á÷ä'éò)

(äøòäáä"á÷äù íå÷î åúåàá ìåëéáë íãàä àöîð æàù
äöåøù äî ìåòôì ìåëé ïë ìòå àöîðנה.

àúéàò"éæ 'ìàøùé úãåáò'á(à â úåáà)ãçàì ìùîë
åðáì äååéöå ,äôùàä êåúá úåáåè íéðáà øæéôù
ìãâéù éàãåå éøä ,úôåðéèä ïî íúå÷ðìå íúåà è÷ìì

íééååéöáî øúåé ,äæá áàä úååöî íåé÷á ïáä ìù åøëù
êåúî è÷ìì ¯ äëàìîä åéìò äù÷ éøäù ,íéøçà
ïéá åðééäã ,íéìôù íäù äðùá íéîé ùé ...úôåðéèä

...øúåé úåìòäì íãàä ãéá æàù ,íéøöîäìëåéù äîå
ï÷úì ìåëé åðéà ,úåìôùá àåäù áàá 'èá ï÷úì íãà

äøåú úçîùáנו.

,òãåíéëéùîî åðà úéáä ïáøåç ìò úåìáàä éãé ìòù
íéîìåòä ìë àøåáì úå÷áãäå øù÷ä úàåîëå ,

ò"éæ 'øôåñ íúçä'ä ÷"äøä øîàù(è"ö÷ú áà 'æì ùåøã)

÷åñôä ìò(á æî÷ íéìéäú)ìàøùé éçãð 'ä íéìùåøé äðåá'
ïåùìá 'äðåá' øîàð òåãî øåàéá êéøö äøåàëìù ,'ñðëé
ì"æç åøîàù éô ìò ,àìà .ãéúòá 'äðáé' àìå äååä

(åøúé àúìéëî)åðéðáì íéðåî íúà íéëåæ íúàùëéàùëå ,
àåä äðååëä ÷îåòå ,åðáøåçì íéðåî íúà íéëåæ íúà

åøîàù äî íã÷äá(ãåòå ,ö"ì ä"ã é"ùøá .ì ä"ø)úéáù
¯ íéîùä ïî éåðá ãøé éùéìùä ùã÷îääðåáä àåä éîå

øòöäå äéëáä éãé ìò åäæ ,äðáð äéäé äîáå ¯ åúåà
äæá ,äðù ìëáå ,åðáøåç ìò íéìáàúîä ïåéö éìéáà ìù
íä éøä åðáøåç ìò úåëáì íéöá÷úî ìàøùé éðáù

בצערך, להשתתף  ברזל  של  בשלשלאות עצמי את להוציאוקושר תוכל  אתה רק כי בידך, נמצא  המנעול של והמפתח

הסוהר  מבית עוד אותי ולא אהבתו, סרה  לא אך  שולחנו , מעל  להגלותינו נאלץ  מלכנו  שאבינו הנמשל, הוא וכן ...

הסוהר בבית נמצא הוא אף  שכביכול כב .)אלא כא: בשלשלאות,(תיקו"ז עצמו קשר  וכביכול  בידינו ..., נמצא וה 'מפתח '

העבירה מן האדם  את המרחיקים  וסייגים  בגדרים  שמים  יראת בענייני ונתחזק חינם  משנאת שנחדל ידי ...על 

ואבלנד. בצער שרוי  הבן  הרי לעיניו, ואמו אביו את והורגים  שפלים מרצחים שבאו איך שראה  יקיר  לבן משל 

עפר ישני  וירננו  יקיצו שלא עוד  וכל עולמם לבית הלכו  כי ביודעו אחריהם  ומחפש  תר אינו ומ "מ רבים ימים

בחיפושיו כולו העולם  כל  את הבן יהפוך  בשבי, והאם האב את לקח שפל רשע אם אבל  בעיניו... לראותם יזכה  לא

וישפוך  מאד עד הבן יתרגש שימצאם ובשעה  נפשו, שאהבה את שימצא עד  ישקוט ולא ינוח לא ואמו, אביו אחר

אחריך... תמיד חפשתי אני גם  – לו  אומר והאב אחריך, חפשתי – 'איכה' - אביו  לפני ושאלתו בזעקתו  נפשו

זי "ענה. מקאריץ  פנחס רבי הרה "ק שע"ח)כתב אות פנחס כשאדם(אמרי כי נפשות, סכנת הוא באב בתשעה 'שהשחוק ,

יושבת  כביכול  השכינה הזה וביום  שמירה  בלא הוא משם כשנתרחק  כן שאין מה נשמר , הוא אזי  המלך במקום

ה כל  שם שורה , שהשי"ת 'במקום  ש"פ , באות כתב האלו כדברים הארץ '. וכיון על והממונים ', והעולמות מלאכים

מייללת השכינה  כביכול  זה גםשביום כשהאדם מעולהלכך  בשמירה נשמר  הוא הזה במקום  באבכן בתשעה ולכך ...

שם כתב עוד שצריכים'. מה בתפילה  השי"ת אצל  לפעול  יכולין הארץ , על שפ"א)כשיושבין לאדם(אות יחסר שאם 

הארץ על שיושבין  בעת באב בתשעה  זה  על  מהשי"ת ולבקש  להתפלל היא  טוב עת דבר, .איזה 

שביארו  הי"ד)יש  רבו בשם גיפטער מרדכי להגאון  שסב, א-ב אמונה  הפסוק (פרקי  את זה  טו)לפי א מועד',(איכה עלי 'קרא

בתשעה ואף  רבה, כי באהבתו ישראל  עמו עם יחדיו  להתוועד הקב"ה  בא שביו"ט – 'וועד' מלשון פירושו  ש 'מועד '

את  מרה ומבכים הארץ  על  יושבים  שהם היאך בראותו  לבניו  לו יש גדולה  אהבה כי – עמנו  מתוועד הקב"ה באב 

בגלותא. שכינתא ועל מאיתנו ריחוקו

פינחס 'נו . תד)ב'אמרי '(אות זי"ע  מקאריץ  פינחס  רבי הרה"ק בשם עוונותכתב  מכפר באב  שנעשיםשתשעה  מחמת

מאד, ונדכאים  כיפור נשברים יום  אחרי כמו הרגשה  קצת אחריו כן '.על



באב  תשעה - הפרשה äëבאר

úéáä äèîì ãøé ïéðáä äæ øîâåéùëå ,åðéðáá íéôéñåî
ììëåùîå éåðá'נזåðà äðäå ...'áë äæ åðéðáá íé÷ñåò

¯ äðù éôìàåðáøåç ìò ïéìáàúî åðàù íéðùä øôñîëå
äðáð àåäù íéðùä øôñî ïë ¯ìò éëáäå ãôñää éë

ïéðáä úåîöò àåä ïáøåçäïåùìá 'äðåá' øîàð ïëìå .
êìåä ä"á÷ä éë ,äååääðåáåìò íéìùåøé úà úò ìëá

éãéíéñðëúî ìàøùé éçãðùìò úåëáìå ïðå÷ì ãçàë
äæä øîä úåìâä úåëéøàנח.

íòèîåä"ìùä áúë äæïéðòî ,äåöî øð 'ô úéðòú 'ñî)

(âì úåà ,äãåáòäúåìéáà ïéàù íòèä øàáì
úáùá(à à"ð÷ú ç"åà 'ééò)àéä úåìáàä øåîàëù íåùî ,

.úáù äçåã ùã÷îä úéá ïéðá ïéàå ,úéáä ïéðá àéä

íðîà'úåáöò'ì ïáøåçä ìò 'úåìáà'á äðååëä ïéà
,àãéøâò"éæ 'ùéà ïåæç'ä ÷"äâä øîà øáë éë

(÷ñéøáî æ"éøâä íùá à"é ,âñ÷ ã"ç ùéà äùòî)ùé äøåàëìù ,
å÷îéøäå ,àéä äàåáð éøáã 'äëéà' éøäù úåù÷äì í

ì"æç åøîà(:ì úáù)êåúî àìà äøåù äðéëùä ïéà'
úìéâî' úà åäéîøé àáðúð ãöéë äù÷ ë"à ,'äçîù
íãàä úà íéàéöåîå íéãéâë íéù÷ä íéøáã íäù 'äëéà
úåàåáð òåîùì øùôàù ,ïàëî àìà .äçîùä ììëî
äúåàáå ...äìéìá äëáú åëá ¯ íäéìò ïðå÷ì óàå úåù÷
'ìáàúäì' êéøö éàãååù åðééäå ,äçîùá úåéäì íâ úòä

'úåáöò'á úåéäì àì ìáàïéá êìäì êéøöù 'íéøöîä ïéá' åäæå)

(å"ç úåáöòì ìåôéì àìá ,äçîùì úåìáàä.

á"åéëò"éæ 'ìàøùé úãåáò'ä ÷"äøä éøáãá åðéöî øáë
(éòñî úùøô)úà õîàìå ÷æçúäì ïéðòä ø÷éòå'

ãåáòî úåìùøúää úùøá ìåôé éúìáì åììä íéúòá åááì
,äìéìç 'ääàøîì êùåç àåäù áàá äòùúá åìéôàå

ïéò,åðúàöî øùà ìë ìò ùôð øîá úåëáì ùéù íâä
äçîùá êìîä áì çîùì ùé íå÷î ìëî ,àåää íåéá
'ä çîùéå äøäîá åðìàâéå íçðî ãìåé åáù äãéúòä

íã÷ éîéë äëåìîä åì äúéäå åéùòîá.'

יושיענו והוא אלוקינו שהוא האמונה - לישועה  ציפית

íéîéáïáøåç ìò úåìáàá íé÷ñåò åðà øùà åìà
äééôéöä úà åðîöòá øéáâäì åðéìò éæà ,úéáä
åðéðáá åðéàøäå' åðá íééå÷é øáëù äåå÷úäå äòåùéì
äåöîá ì"æå ,÷"îñä áúë øáëå .'åðå÷éúá åðçîùå

äðåùàøäåúåàù òãéì .äðåî àåäù úååöîä ïéðîî
'ãáå äèîå äìòî ìùåî åãáì àåä õøàå íéîù àøáù

áéúëãë úåçåø(á ë úåîù)áéúëå ,'êé÷åìà 'ä éëðà'
(èì ã íéøáã)'ä éë êááì ìà úåáùäå íåéä úòãéå'

ïéà úçúî õøàä ìòå ìòîî íéîùá íé÷åìàä àåä
.åéô çåøá åìåë íìåòä úà âéäðî ä"á÷ä ïëà ...'ãåò
ïéàå ,úåàìôðä ìë åðì äùòå íéøöîî åðàéöåä àåä
åéìò ïéæéøëî ïë íà àìà äèîìî åòáöà ó÷åð íãà

øîàðù äìòîìî(âë æì íéìéäú).'åððåë øáâ éãòöî 'äî'
íéîëç åøîàù äî éåìú äæáå(.àì úáù)íéìàåùù
åðéã úòùá äúéî øçàì íãàìäòåùéì úéôö.ïëéäå

הסבירנז. השולחן אצל  ישיבתו  בעת הטהור, שולחנו לעריכת מלהיכנס זי"ע  מטאלנא דוד  רבי הרה"ק  נתאחר  פעם 

בני  את כבר ויגאל  עתה זה  יתגלה  האם בפיו ושאלתו הצדק , גואל דוד בן משיח  אצלי היה  עתה הנה  לחסידיו ,

ולאחר תיקונם, אל  לבא הצריכות רבות נשמות עוד שיש מאחר יתמהמה  שעוד שעדיף  או המרה, מגלותם ישראל 

עדיף ולכן הנשמות, אלו  על  לרחם יש  אכן שלדעתי לו, ועניתי עולמית, עצמם  לתקן בידם יהא לא הגואל  ביאת

בליעל בני כמה אותם בגלל  'וכי - מהעומדים  אחד נענה תיקון. הצריכות הנשמות כל שיתוקנו עד  להתגלות שימתין

א  הוא אתה  'הן לו , ואמר הרה "ק לעומתו הפטיר לסבול ', צריכים אנו  תיקונם  אל  הגיעו לא כלשעדיין מאלה '... חד 

הזה . הגדול  הסער מי בשל יודע  ומי לבבי, זיכיתי יאמר  מי כי זו... עובדא בשמעו  בעצמו יתבונן אחד

זי"ע נח. מטשארטקוב ישראל  רבי  הרה"ק ביאר זה  תרס"א)בדרך ואתחנן  ישראל  בגמרא(גנזי דאיתא כד:)הא כיון (מכות

מה מפני  לו אמרו מצחק . ור"ע  בוכין הן התחילו הקדשים  קדשי מבית  יוצא שועל  ראו  הבית להר שהגיעו

בו שכתוב מקום לו אמרו  בוכים , אתם מה  מפני להם  אמר מצחק, נא)אתה  א ועכשיו(במדבר  יומת' הקרב 'והזר

של שנבואתו בידוע  אוריה  של  נבואתו שנתקיימה עכשיו מצחק... אני לכך להן אמר נבכה, ולא בו  הלכו שועלים 

תתקיים, זכריה  של נבואתו  שגם שבטח מפני מצחק  היה עקיבא רבי שהרי ביאור צריך ולכאורה  מתקיימת. זכריה

שאמר מהו  כן מצחקואם אני שאכן,לכך  ביאורו, אלא חבריו. של  בבכייתן תלויה ששמחתו  שנראה מפני , – לכך

מצחק אני בוכים  אתם וראיה,שעדיין סימן גופא וזה החורבן, על מתאבלים שהם שראה מתוך באה שמחתו שכל

וירושלים . ציון בבנין להבנות  הבית שעומד 



באב  תשעה - הפרשה באר åë

,äåöîä úàæ äáåúë¯ äæá éåìú äæ àìàùéù íùë
êé÷åìà 'ä éëðà' áéúëã íéøöîî åðàéöåäù ïéîàäì åðì

,øîà÷ éëäå ,'íéøöî õøàî êéúàöåä øùàëéðàù íù

äöåø éðà êë ,íëúà éúàöåä éðàù éá åðéîàúù äöåø
õá÷ì ãéúò éðàå ,íëé÷åìà 'ä éðàù éá åðéîàúù
áéúëãë ,úéðù åéîçøá åðòéùåé ïëå .íëòéùåäìå íëúà

(â ì íéøáã)'íéîòä ìëî êöá÷å áùå'úåäâä'á åøàéáå .
'õøô åðéáø(ã úåà),äáåúë äåöî äòåùéì úéôö ïë íà

àéä äøåúá('êé÷åìà 'ä éëðà' ïåùàøä øåáéãá),ïéìàåù êëìå
äìòî ìù ã"éáá äéìò.

,àöîðøá ìëì êééù 'äòåùéì úéôö' ìù äæ ïéðòù
'êé÷åìà 'ä éëðà' éøäù ,äéäéù éî äéäé ìàøùé

,ë"à ,øîàð ìàøùé éðá ìëìåéúåáà éìâø åëøãù éî ìë

äæá êééù éðéñ øä ìòíéîé úåëéøà øçàì éë ,ãåòå .
'äòåùéì úéôö' äìòî ìù ã"éáá ãçà ìëì åìàùé íéðùå

(.àì úáù)ìë àìà ,ïë åìàùé øåãä éìåãâ úà ÷ø àì .
ïåéìëá äëéçå äôéö íàä úåðòì êøèöé ìàøùéî ùéà

åðùôð úåãôå åðúìåàâì íééðéòנטí"áîøä áúë øáëå .
(à"ä íéëìî 'ìäî à"éô)'ìëåúàéáì äëçî åðéàù éîסéøä

äøåúá øôåë àåäסא.'åðéáø äùîáå

מעייניונט . בראש  זה  ענין להעמיד יראה  כן כן)על גרמא שהזמן  אלו בימים מדובנא',(לכה"פ ה 'מגיד זאת המשיל וכבר ,

ושמו מהילדים  ואחד היום, ויהי תורה , למקום לגלות הים ' ל 'עבר בניו  חמשת את ששלח ונגיד  עשיר לאב

ל" חלה  נענה'ראובן' בדיקות' ב'שבעה  שבדקו ולאחר  הגדול , המומחה ה'רופא' לפני אותו החישו  הדואגים האחים  ע ,

שכמעט המציאות יקרי סממנים במיני אלא למכתו  תרופה ואין היא אנושה  אחיכם של  מחלתו כי נא דעו  ואמר ,

ובעל הוא נכסים  עתיר  אבינו  מליבך, דאגה הסר  האחים , לו השיבו יקרים, ודמים ' 'ממון תמורת רק בנמצא ואינם

וז"ל , לאביו, 'מכתב' וכתב האחים, גדול  נתיישב תיכף המרובים. מאוצרותיו  לנו ישגר  ומיד  אגרת לו נשלח  יכולת,

זקוק 'לוי' אף המשקפיים, נשברו  ל 'שמעון' כי הרבה מעות הנה  שלח  הגדול, בחסדך שליט "א, מורי אבי לכבוד

הגיע וכבר דינרים  450 סך משכנו לווה יהודה אחינו כבודו , לפי ואינם וישנים מרוטים  כבר ובגדיו הואיל למעות

עולים עליהם  המליץ  שהרופא והרפואות למות  הנוטה  חולה הוא כי הרבה  מעות תשלח 'ראובן' בעד גם הפרעון, זמן

שלא  וכמעט עיניו , חשכו האב לידי המכתב הגיע כאשר  לאביו. הדואר  בית דרך האגרת את ושלח  תועפות... להון

והזכיר היוצרות את הפך  כיצד ה'סופר'... בנו של  וטפשותו כסילותו על  יחד... גם  וכעס  תדהמה  מרוב נפשו יצאה 

– שבני השעה בזו ייחשבו  ואפס כאין צרכיהם שאר כל והרי  כ 'טפל ', המכתב  בסוף ה 'חולה' של  מחלתו דבר את

המבקשים לאותם מגולה, בתוכחה לבב בר  לכל ברור והנמשל  מנגד... לו  תלויים  וחייו  דווי ערש  על  מוטל  אחיהם

זו 'בקשה ' והלא בימינו... במהרה  המקדש  בית שייבנה גם  אגב  בדרך להוסיף 'נזכרים ' ולבסוף צרכיהם, כל  מהקב"ה 

מעיינינו . בראש  תמיד להיות צריכה

דבש' רנג)וב'יערות דף  יג, דרוש סוף  כמו(ח"א  החורבן, בצער כ "כ  ירגיש לא שלימה, דעתו שאין מי וז "ל , איתא,

בעוה"ר, מרגישאנחנו שוטה  ואין דעתנו, לחסרון  מקדשנו , בית חורבן  כ"כ  מרגישים  שלמי שאיננו  הגדולים אלה  אבל  .

ואובדן  החורבן ע "י שלמותנו העדר משיגים היינו אנחנו ואילו הבית. בחורבן האבידה  עוצם הרגישו הם הדעת,

בעפר . להתפלש אם  כי ולשתות, לאכול  לנו ערב היה  לא תפארתנו,

הנערה בתו  לו שאמרה שנים, כשלוש לפני מזוגתו נתאלמן של "ע  שמש  בית בעי"ת החבורה  מבני אחד בפני סח

להרגיש הספקתי עוד אני עצמה , על באמרה הקטנות, אחיותיה של  מסכנותם  צער לסבול  יכולה  שאיננה  ,16 בת 

כאשר הגדול  חסרון  מכירה הנני ולכה"פ  צרכי, לכל  ודואגת אלי מסורה  ע "ה אמנו היתה  כמה  עד אם , באהבת

לילדיה, אם ממסירות 'לטעום' זכו ולא כמעט ושש, חמש  כבנות שבבית , הקטנות אבל, ל "ע , איננה הבית' 'עקרת

באו ביתמותם. להם חסר מה  כלל  מבינות ואינם כלל , אותה  זוכרות  ומר,ואינן גדול  בבכי  'האלמן' פרץ  שעה תה

לה , לבדואמר זה  ועל  לנו , חסר מה  כלל יודעים אנו  שאין  עד  הלזו , הארוכה בגלות מצבנו  את היטב הבנתי עתה 

לבנו דווה  .היה 

כי ס . ושמיעה , ראייה  עד היה  שהוא זצ"ל  חיים  ר ' הרה "ג מאביו ששמע  מה  שליט "א ברלין משה רבי הגאון סיפר

ובתוך  הזמן, באותו שהיו  הצרות אודות ושוחחו  מבריסק , זי "ע הלוי הגרי"ז אצל  אנשים קבוצת ישבו  פעם

לחברו והפטיר אחד נענה ולגאלנו, להושיענו  דוד בן משיח יבוא שכבר  אנו  שמוכרחים  מהם אחד  אמר  הדברים

נשמעו דבריו  ולביאתו, לאורו שנזכה עד זמן עוד שיש  לומר , כוונתו  והיתה מהר '... כך  כל  מגיע  איננו 'המשיח בלחש

עמו ונכנס  דאמר ' 'מאן  לאותו  קרא רגע  וכעבור כאש , בבעירתו אדומות נעשו  שפניו  עד מאוד ונסער הגרי"ז , באזני



באב  תשעה - הפרשה æëבאר

בכאב מוכיחו הגרי "ז כיצד ושמע הדלת, אל  אזנו את הנ"ל  חיים ר ' היטה מיד אחריו. הדלת את וסגר  הפנימי לחדר

ווארטובסערה  אזא זאגן  יוד  א  קען אזוי ווי זאך , אזא  מען זאגט  אזוי יכולווי יהודי איך  כזה , דבר אומרים  איך  – ַ

לא  לביאתו , מחכה  שאינו או בו מאמין שאינו מי 'וכל  בלשונו  לו  והראה  הרמב"ם  ספר את והוציא דבר, כזה  לומר

וכו', רבינו' ובמשה  בתורה אלא כופר הוא בלבד נביאים בשאר

האמונהסא. במצוות החזקה ' 'היד הגדול  ספרו  את פותח הרמב"ם הנה כי זצוק "ל , הלוי' 'שבט  בעל  הגאון  כתב

וסיום נמצא', לכל ממציא והוא ראשון  מצוי שם שיש לידע  החכמות ועמוד היסודות  'יסוד קדשו וכלשון בה ',

והמשפטים, החוקים ההלכות כל  נכתבו  'וביניהם' המשיח, בביאת באמונה הוא כולההרמב "ם התורה  כל כי ללמדנו 

הללו האמונה  חלקי בב ' .תלויה 
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כל המתאבל על ירושלים – זוכה ורואה בבניינה!

אם חלילה וחס לא יבוא משיח צדקנו עד מוצאי השבת הבעל"ט, הרי שעם צאתה 
כבר  המקדש.  בית  חורבן  על  ונתאבל  ויגון,  צער  מתוך  הארץ  על  כולנו  נתיישב 
כמעט 2,000 שנה שמדי שנה בשנה עם ישראל בכל תפוצותיו מתאבל בכאב על 

בית המקדש שחרב, ועדיין לא נגאלנו...

הכאב והאבל על חורבן בית המקדש והגלות הקשה, אינם מתבטאים בצער בלבד, 
אלא גם בחמישה עינויים – מניעת אכילה ושתיה, איסור רחיצה, אי נעילת נעלי 
עור ועוד, מתוך תכלית שכל אלו, לרבות הישיבה על הארץ, יובילו אותנו להתנתק 

בנוחות  העיסוק  את  להפסיק  שלנו,  יום  היום  מצרכי 
שלנו, ולקרב אל הלב את תחושת הגלות והחוסר הנורא.

ביום הזה, אנו מבקשים להגביה את המבט מעל לצרכינו 
על  השכינה,  צער  על   – מעבר  קצת  ולחשוב  האישיים, 
הגעגוע ההדדי שבינינו לבין אבינו שבשמים. הנה כי כן, 
הם  חלילה,  להוריו  אובד  בן  שכאשר  יודע  דעת  בר  כל 
ודאגה  ליבם מלא בחרדה  מנוח,  אינם מוצאים לעצמם 
שב  לראותו  וכמיהה  בגעגוע  יוצאת  ונפשם  לשלומו, 

אליהם בריא ושלם.

לאבינו שבשמים היה בית וכולנו היינו בו בני בית. בכל 
עת שמחה או צער, בחג ובמועד, נקהלנו ובאנו אל ביתו, 
ואהובים בחיקו. אך מפני חטאינו  שם הרגשנו חבוקים 
בנים  מיליוני  יש  האוהב  לאבינו  ועתה  מארצנו,  גלינו 
ואבודים  אובדים  חלקם  הצער  כשלמרבה  רחוקים, 
כמה  עצוב,  כמה  כואב,  כמה  אותו.  מכירים  לא  ואפילו 

מצער!

האישי  לכאבנו  מעבר  הארץ,  על  כשנתיישב  הזו,  בעת 
על הגלות הארוכה, מעבר לצרות האופפות אותנו כחלק 
מתמודדים  שכולנו  והאתגרים  לנסיונות  מעבר  ממנה, 
לכאוב  מחשבה  נייחד  הבה  הקשה,  הגלות  עקב  עימם 
שנפשו  להבין  געגועיו.  את  לחוש  אבא,  של  כאבו  את 
של אבינו שבשמים יוצאת אלינו, ורצונו עז לקרב אותנו 
אליו בשנית, חפץ הוא שנהיה ראויים להיגאל, ושנשיב לו 
בפסוק החותם את ספר 'איכה': 'השיבנו ה' אליך ונשובה, 

חדש ימינו כקדם!'

בנו  גואות  לא  אלו  שתחושות  לכחד,  נוכל  לא  אמנם, 
עסוק  מאיתנו  ואחד  אחד  כל  שבעולם,  בנוהג  בנקל. 
אנו   – וכואב  עצוב  כמה   – באב  בתשעה  וגם  בענייניו, 

מתקשים לחוות את החסר, לחוש את הכאב ולהיות אבלים באמת. הרגשות כבר 
שנראים  מושגים  אלו   – הגלות  על  והכאב  השכינה  צער  נאטמו,  הלבבות  קהו, 

רחוקים מאיתנו...

לפיכך, נדרשים אנו לחדד בליבנו את הכאב. להדגים לעצמנו על מה אנו מבכים, 
לתאר בעיני רוחנו את רגע הגאולה והאושר הצרוף שיהיה מנת חלקנו אחר בואה. 
כאשר הכאב שלנו על חורבן בית המקדש ילווה בציפיה כנה לגאולה, כאשר הצער 
ולצפות  להתאבל  נוכל  אז  רק   – לגאולה  וגעגוע  חסר  תחושת  מתוך  יבוא  שלנו 

לגאולה כראוי!

ושואלים  בבניינה'.  ורואה  זוכה  ירושלים  על  המתאבל  'כל  הבטיחונו  חז"ל 
היו  שלא  עד   – כראוי  ירושלים  התאבלו  לא  הקודמים  הדורות  וכי  המפרשים: 
ראויים לבניינה? היתכן שהדור שלנו דווקא, השקוע עד צוואר בעסקיו וענייניו, 
הוא הוא הדור שיתאבל כראוי על ירושלים ויראה בבניינה?! איך יתכן שדווקא 

אנו נזכה, וכי האבלות שלנו היא האבלות הנדרשת?!

ירושלים  בניין  על  חז"ל  ברכת  זאת  אין  זי"ע:  סופר'  ה'חתם  בעל  הרה"ק  וביאר 
את  ממש  בהווה  רואה  שהוא  עתה,  למתאבל  הבטחה  זו  אלא  בקרוב.  לעתיד, 
 - כלומר  כראוי,  מתאבל  כשאדם  כי  בבניינה.  ירושלים 
הוא  ה', כשהאבל  בגאולת  לראות  בציפיה  כשלבו מלא 
ואראה  אבוא  'מתי  והתרפקות  געגוע  תחושת  מתוך 
פני אלוקים', הרי שמתוך האבל הוא זוכה לראות מעט 
אותן  את  חווה  והוא  ירושלים,  של  מבניינה  מזעיר 

הרגשות של קרבת אלוקים בהן יזכה לעת הגאולה!

אחים יקרים! הבה לא ניתן לצער ולכאב להכריע אותנו, 
על  'המתאבל  אותנו.  לשבור  הגלות  לרגש  לתת  חלילה 
ירושלים' מתוך אמונה וציפיה לראות בישועת ה', 'זוכה 
מהטוב  קצת  חווה  הוא  כי  אבלו,  בתוך  בבניינה'  ורואה 
הבורא  בחיק  מרגיש  הוא  הגאולה,  לכשתבוא  לו  הצפון 
הצער  לגעגוע,  הופך  שלו  הכאב  האבל.  כדי  תוך  יתברך 
אלוקים  קרבת  של  הוד  לרגעי   – והאבל  לציפיה,  הופך 

עילאית, של שותפות עם געגועיו של אבא בשמים!

ובפרט בשבת קודש זו, שבת חזון, שהיא שבת מרוממת 
מכל שבתות השנה, כפי שצדיקים זי"ע ביארו 'רב לך' – 
כמה גדולה המעלה של – 'שבת בעמק הבכא' – השבתות 
זי"ע  שלמה'  ה'תפארת  בעל  הרה"ק  הצער.  בימי  שהן 
מגלה, כי על ה' נאמר 'ביום השביעי נתעלה וישב על כסא 
כבודו' – ביום השבת קודש ה' יתברך מתעלה מרגשות 
יד  להושיט  הזמן  וזהו  אהוביו,  בניו  עם  לשמחה  הצער 

ולהתעלות יחד עמו לשהות בצל השכינה בשבת קודש!

לנו  חלילה  אך  ואבלים,  כואבים  אנו  יקרים,  אחים 
להתייאש או להתעצב עד חידלון המעשים. את רגשות 
הכאב נהפוך למנוף של ציפיה, ואת הלב המלא באבלות 
נמלא בתחושות געגוע. אם לא ניגאל חלילה ואכן נתאבל 
ה',  ונבכה שעות של קרבת  יהיו השעות בהן נשב   – כך 
ומתוך  בבניינה',  ורואה  ה'זוכה  את  בהן  שנחוש  שעות 
ובגאולה  ירושלים  של  בבניינה  לראות  באמת  נזכה  כך 

השלימה, במהרה בימינו אמן!

הציפיה לרופא שיבוא...

האב  ומודאגים.  חרדים  נראו  החולה,  אביהם  של  המיטה  סביב  שעמדו  הילדים 
ניסו  הם  וכואבים.  קשים  ייסורים  וסבל  לנשום  התקשה  ניע,  ללא  כמעט  שכב 
יכולתם, אלא שיכולותיהם היו מוגבלות מאוד. המחלה הקשה  להקל עליו ככל 

עושה שמות בגופו של אביהם, ואין לאל ידם להושיע.

מה הקשר בין הרופא שלא בא, ל'קאפטן' שאינו נלבש?

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

ת.נ.צ.ב.ה.

מצוה לפרסם! סגולה בדוקה לעורר רצון לקדושה, לטבול לעילוי נשמת

הרה"ח רבי פתחיה סעלישער בן הר"ר יוסף יונה הי"ד רוזנברג 
מזקני חסידי בעלזא, נעקה"ש בשנות הזעם - י"ג בסיון תש"ד

שלא יתבלבל מהאורח...
הגיע  טבריה  העיר  אל  בשנים.  עשרות  לפני  זה  היה 
אורח נכבד וחשוב, הרה"ק בעל ה'שפע חיים' מצאנז 
זי"ע, שהוזמן להשתתף כסנדק בשמחת 'ברית מילה'. 
והכל  השמחה,  נערכה  בו  המקום  אל  שנכנס  לאחר 
הסנדק  כס  על  התיישב  לקראתה,  ערוכים  היו  כבר 
לעצור  מבקש  הוא  הנה   – לכיוונו  ניגש  כבר  והמוהל 

לרגע, וניגש ללחוש דבר מה באוזני המוהל...

הוא לחש את שלחש, היה נראה שהמוהל לא כל כך 
למלאכת  וניגש  התחייך,  הבין,  הוא  כך  אחר  מבין, 
הכל  הסתיים,  כשהאירוע  המילה.  למצוות   – הקודש 
חשוב  כה  היה  מה  לשמוע  וביקשו  המוהל  אל  קרבו 
את  למול  ניגש  שהוא  לפני  רגע  לו  ללחוש  לרבי 

התינוק...

להפתעתם, השיב להם המוהל: 'הרבי אמר לי, שבחז"ל 
יש דעה שמשיח צדקנו יופיע תחילה בטבריה. לפיכך 
יגיע  ומוכן, שאם משיח  הוא ביקש ממני להיות דרוך 
ידי  על  תקלה  ותארע  אבהל  שלא   – הברית  כדי  תוך 
חלילה, אלא שאהיה ערוך לתרחיש כזה, ואשלים את 
שלא  לו  חשוב  היה  הנפש.  במנוחת  הברית  מלאכת 
יהיה סיכון של מהומה גדולה עקב ביאת המשיח תוך 

כדי הברית...'

אחים יקרים, זוהי ציפיה לישועה אמיתית. יהודי מגיע 
לטבריה, ניגש ל'ברית מילה', אבל משהו מדאיג אותו. 
משיח עשוי לבוא כל רגע, המוהל עשוי להתבלבל... כי 
אכן משיח יכול לבוא כל רגע, גם הרגע! הבה נצפה לו 
בכל לב, הבה נתפלל שיבוא הרגע, ואולי באמת נזכה – 

והוא אכן יבוא הרגע, כאן ועכשיו, אמן!
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ואז, בדרך אגבית למדי, התבשר אחד הבנים כי פרופסור מומחה במיוחד עתיד 
של  הקשה  במחלה  לטפל  מסוגל  שהוא  עליו  שאומרים  כזה  העירה,  להגיע 
היום  על  מבררים  הבנים  ממש.  צעירותו  כבשנות  לבריאותו  ולהשיבו  אביהם, 
ולו רגע קט,  והשעה המדוייקים, וכשנודעים להם הפרטים – הם לא ממתינים 

שולחים את אחד מהם להמתין לבואו של הרופא ולהזעיקו מיד...

חולפות כמה שעות, והנה דפיקות בדלת. כל הבנים מזנקים ממקומם בציפיה כי 
זהו הרופא, אפס – כי זה לא הרופא אלא אחיהם – זה ששלחו אותו להזמין את 
הרופא. הוא מספר להם כי פגש את הרופא, הוא אמר שהוא צריך לנוח מעמל 
הדרך ויש תורים מוזמנים מראש, אולם בהמשך היום – אין בעיה, הוא יסור לבית 

אביהם ויבדוק את מצבו.

ממקומם,  מזנקים  הבנים  כל  בדלת.  דפיקות  נשמעות  ושוב  שעה,  רבע  חולפת 
מקווים ומייחלים כי זהו הרופא. כשהדלת נפתחת, ניצב שם השכן, מבקש ללוות 
שקית חלב... – הם מעניקים לו שיחת חלב בפנים חתומות, כשהלה תמיה מה כה 

מאכזב אותם בבקשתו, למה הם נראים כה מאוכזבים מביקורו...

האחים  כשאחד  בסערה,  נפתחת  הדלת  דפיקות.  ושוב  חולפת,  שעה  חצי  עוד 
לוחש 'עכשיו זה בטוח הרופא'. אלא שלא היא – זהו אותו שכן... הוא התקשה 
ולכן אץ רץ למכולת לרכוש חלב ולהשיב להם.  להבין את המבטים החתומים, 
כעת הוא תמיה במידה בפולה: הן גם כשהשיב את החלב הכל הביטו בו באכזבה...

שנשמעת,  נקישה  בכל  נחש  כנשוכי  ממקומם  מזנקים  שהאחים  יודע,  לא  והוא 
מתוך תקווה וציפיה שמא ואולי זה הרופא שיחיש מזור לייסוריו של אבא. ולכן, 
גם כשמאן דהוא נקש על הדלת לבקש צדקה, וגם כשחבר הגיע להעביר משהו 
לאחד הבנים – כולם התקבלו במבטי אכזבה, כי הבנים כולם מצפים לאורח אחר, 
לרופא שהבטיח שיבוא והם מצפים לו בכל יישותם, ליבם לא עומד בציפיה לבואו!

בכל  בישראל.  בתים  של  כדרכם  נקישות,  נשמעות  פעם  מדי  נוקפות,  השעות 
פעם שהן נשמעות הכל מזנקים ממקומם, בטוחים שהפעם, הפעם – זה בטוח 
שגם  לחיים,  גורלו  את  ויחיש  אביהם  את  שיציל  לרופא  הם  מייחלים  כה  הוא. 
בפעם העשירית הם קופצים ממקומם אחוזי תזזית לקראת הנקישות הנשמעות, 

מייחלים כי הנה זה הרופא שהבטיח שיבוא!

אין   – לגאולה  ציפיה  ומוסיף:  זצ"ל,  מבריסק  הרב  מספר  היה  זה  מעשה  את 
פירושה לדעת  שמתי שהוא תבוא הגאולה, ואנו בהחלט מחכים שתבוא, אבל 
של  כציפייתם  היא  לגאולה  ציפיה  אז...  עד  חלילה  בלעדיה  להסתדר  ננסה 
הבנים היושבים ליד מיטת אביהם המוטל על ערש דווי, כאשר כל נקישה בדלת 

מקפיצה אותם ממקומם, כי הנה, עכשיו זה בטוח הוא!

מי שהבטיח לנו שהרופא-הגואל בוא יבוא, נאמן הוא עלינו יותר מהרופא שאמר 
שבמשך היום יגיע לבקר את אבא. אנו סמוכים ובטוחים, מאמינים בני מאמינים 
בביאת המשיח, ואף על פי שיתמהמה עם כל זה נחכה לו! – לכן, גם רגעי האבל 
התחושה  את  בליבנו  מחדדים  לגאולה,  הציפיה  למחשבת  הם  מיוחדים  והכאב 

שהנה – תיכף תתרחש הגאולה, בן דוד יבוא ויגאלנו!

אחים יקרים, אל תיפול רוחנו מרוב צער, בל נתייאש מן הגאולה. את הכאב והאבל 
שהרגע  היכלו',  אל  האדון  יבוא  ש'פתאום  ובהירה  חזקה  לאמונה  מייחדים  אנו 
לראות  במהרה  ונזכה  הלב,  מכל  שלימה  לגאולה  נצפה  הבה  והולך.  קרב  הגדול 

בביאת המשיח!

ה'קאפטן' שאי אפשר להשתמש בו!

הגה"צ רבי מנדל גפנר זצ"ל, נודע בירושלים של מעלה כדמות הוד של עבודת 
ה' תמימה, מתוך צער וכאב על גלות השכינה וציפיה תמידית לישועת ה'. מתוך 
געגועיו המרובים הוא שייסד את מעמד 'ברכת כהנים' ההמונית הנערכת בכותל 
המערבי בימי חול המועד פעמיים בשנה, מבקש לחוש מעט מזעיר את התכנסות 

הכהנים בבית המקדש ועבודת הקודש שלהם ברגלים.

בארון שבביתו, החזיק רבי מנדל 'קאפטן' – בגד שבתי מיוחד, שנקרא ה'קאפטן 
 – תועפות  בהון  קנה  מנדל  שרבי  וייחודי,  חגיגי   – שבתי  בגד  זהו  משיח'.  של 
ויוקרתי. רבי מנדל לא לבש אותו מעולם, רק  ימים, בגד מפואר  במושגי אותם 
הכין אותו בארון - שיהיה לו בגד לקדם בו את פני משיח צדקנו, שלבואו קיווה 

וייחל בכל יום!

מעת לעת, היה ניגש אל הארון ומלטף במבט מלא געגוע את ה'קאפטן של משיח'. 
לעתים, היה מודדו בזהירות, מבקש לוודא שמידות גופו עודן תואמות ל'קאפטן' 
הייחודי. בכל יישותו חש את הרצון הבוער להיות מוכן לרגע הגעת הגואל, ולא 

רצה להיתפס בלי בגד מהודר ומפואר כיאה לרגע הגעת משיח צדקנו!

בערב שבת אחת, בשעת הצהריים, הוציא רבי מנדל את ה'קאפטן' השבתי הרגיל 
שלו מהארון, וגילה כי ה'קאפטן' נקרע. כנראה כשהשיבו לארון במוצאי השבת 

שעברה לא שם לב לקרע שנפער, ועתה – עומד הוא בפני 'קאפטן' קרוע, שאינו 

כך  כל  לא  כבר  כראוי  אותו  לתקן  גם  מאידך,  הקרובה.  בשבת  ללבישה  ראוי 

אפשרי, שכן השעה מתחילה להתאחר ושבת המלכה מתקרבת...

ה'קאפטן'  את  קמעא  שתתקן  ממנה  וביקש  הצדקנית,  לרבנית  מנדל  רבי  פנה 

השבתי, על מנת שיוכל ללובשו איכשהו בשבת הקרובה, כאשר במשך השבוע 

פניה,  את  והעוותה  בקרע  הביטה  הרבנית  במלואו.  הדרוש  התיקון  בו  יבוצע 

בהסבירה לבעלה כי הקרע עמוק וארוך, וקשה למצוא לו פתרון בזמן קצר כל 

בארון,  ממילא  שעומד   - משיח'  של  ה'קאפטן  את  הזו  בשבת  תלבש  'אולי  כך. 

ולאחר השבת אתקן את ה'קאפטן' השבתי ביישוב הדעת?' – הציעה הרבנית.

ורבי מנדל השיבה בפנים תמהות: 'והלא משיח יכול לבוא בכל יום! גם היום! ואם 

לי  באין  ממילא  לובש  שאני  'קאפטן'  באותו  פניו  את  אקבל  הכיצד   – היום  יבוא 

'קאפטן' אחר?! – לא אוכל ללבוש את ה'קאפטן של משיח', הרי הוא צריך להיות 

מוכן לתפקידו בכל רגע, שהלא מחכה אני לבואו של המשיח בכל רגע!'

גנץ  צבי  שמואל  הר"ר  המוכשר  הסופר  מידידנו  שקיבלנו  הזה,  הנפלא  הסיפור 

שליט"א, פותח לנו את העיניים לרגע: אחים יקרים, 'אחכה לו בכל יום' – כן, גם 

עכשיו, גם היום! הבה נראה לנגד עינינו את דמותו של רבי מנדל התמיה איך ניתן 

להשתמש ב'קאפטן של משיח' באופן חד פעמי ביום שגרתי, ונבין:

כן כן, אנו מחכים למשיח כל יום, כל רגע! הצער שלנו על הגלות – משולב בתקווה 

פעמי  קול  את  ונשמע  להתהפך  הכל  יכול  בדיוק  רגע  בעוד  כי  ובוערת,  עמוקה 

משיח! וככל שהאבל והצער שלנו יהיו מתוך תחושות אלו – כך נזכה באמת לקרב 

את בואו, והלוואי והוא באמת יבוא בעוד רגע ממש!

האמונה מקרבת!

היה זה בעת 'סעודה שלישית' בבית הגאון רבי יוסף שלום אלישיב זצ"ל. בביתו 

נכחו אז בנו – להבחל"ח הגאון רבי בנימין שליט"א, הרה"ג רבי אפרים הולצברג 

שליט"א – שסיפר את הסיפור, ועוד כמה נכדים ונינים. לפתע נשמעו נקישות על 

דלת הבית ומאן דהוא ביקש להיכנס, אך בני הבית השיבו כי בשעה זו הרב סגור 

ומסוגר, והבית ייפתח לכניסת הקהל רק לתפילת ערבית של מוצאי שבת.

האיש – שמאוחר יותר התברר שהוא רב נכבד וחשוב של קהילה בארה"ב – ניאות 

להמתין. בצאת השבת נפתחה הדלת והכל נכנסו לתפילת ערבית, והרב הבין כי 

יתכן שגם לאחר ערבית יתקשה לשאול את אשר על לבו. לפיכך האריך בתפילת 

'שמונה עשרה' עד מאוד, הכל כבר עזבו את הבית כשהרב אלישיב נשאר כמעט 

לבדו, ואז הוא סיים את תפילתו וניגש אל הרב.

הרב הביט בו מופתע, שכן לא היתה זו שעה בה היו שואלים שאלות. אולם האורח 

ניצל את שעת הכושר, ומיד אמר: 'האמת שיש לי הרבה שאלות לשאול, אבל אני 

מבין שאין זו העת. לפיכך אשאל רק שאלה אחת: 'מחד גיסא – הרי העם היהודי 

מאויים מאוד, באיומים מבית ומחוץ. מאידך גיסא – קשה לומר שהציבור חש את 

צער הגלות, רוב האנשים עסוקים בענייניהם. מה ניתן לעשות כדי להחדיר את 

הציפיה לגאולה ולקרב את הגאולה השלימה?'

בני הבית הופתעו לשמוע את השאלה. בטוחים היו שמדבר בעוד שאלה הלכתית 

מהסוג שהרב משיב עליהן בקלות מתוך גאונותו העצומה. והנה – האורח הזה 

אלא  עליה  להשיב  מיהר  לא  שהרב  ומעניינת,  מרתקת  שאלה  הרב  בפני  מציב 

החל להרהר בכובד ראש...

ואז נשמע קולו אומר: 'יש לעודד ולחזק את אמירת 13 עיקרי האמונה הנאמרים 

לאחר תפילת שחרית בכוונה. זו הדרך להעמיק את הציפיה לגאולה ולקרבה עד 

מאוד!'

מדהים! הנה לנו מבטו של גדול בישראל. קירוב הגאולה עובר דרך אמונה תמימה 

המשיח,  בביאת  האמונה  עצם  הוא  מהם  שאחד   – העיקרים  ב-13  כוונה,  מתוך 

ובהמתנה לו בכל יום שיבוא!

על  לבכות  הקינות,  את  לזעוק  הארץ,  על  להתיישב  עומדים  אנו  יקרים!  אחים 

לחידוד  הללו  הרגשות  את  ניקח  הבה  ובבכי,  בצער  רק  נישאר  לא  הבה  החורבן. 

וככל  נזכה להיגאל.   – ומיד  – תיכף  הציפיה לגאולה, להעמקת התחושות שהנה 

כפסע  ניצבים  שאנו  באמת  שנרגיש  ככל  בליבנו,  יפעמו  הללו  שהתחושות 

מהגאולה – כך באמת נזכה לקרב אותה, ולהיות מהמתאבלים על ירושלים כראוי 

– הזוכים ורואים בבניינה בקרוב ממש, אמן!
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 ספר דברים

בקול אליהו שכמו שיש בין כל שני מדרגות ממוצע, כמו  א”כתב הגר
בין מדבר לחי, בין חי לצומח, בין צומח לדומם, כך יש ממוצע בין תורה 

פ שהוא חומש דברים, כי כל מה שאביי ורבא ”שבכתב לתורה שבע
ה נתן להם כח לעשות ”אומרים דברים מפי עצמן, הוא מה שהקב

פ להיות גדר לתורה ”רה שבעמשמרת למשמרתי, גדרים וסייגים בתו
פ שאינו מפי החכמים, כגון מה ”שבכתב. והנה יש דברים בתורה שבע

אלא ’, מפי עצמן‘שהאתרוג הוא הפרי עץ הדר שכתוב בתורה, זה לא 
פ שהוא מפי עצמן, ”הלכה למשה מסיני הוא, אך יש חלק בתורה שבע

מפי ה אמר שבשר בהמה אסור בחלב, ורבינא ורבי אשי אמרו ”כי הקב
      עצמו שגם בשר עוף בחלב אסור.

 )הגרמ"י רייזמן(

 )א, א(אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל 

רע, הגמרא )בבא בתרא קסה, א( אומרת השון לבק אר"ת  אל"ה
שמיעוטן של ישראל נכשלים בעריות רובן בגזל וכולם באבק לשה"ר, 

"הדברים אשר  אבק לשה"ר –" ה"אל"רבי אברהם פלאג'י לפי"ז מפרש 
 ישראל" שהרי כולם נכשלים בזה. כלדבר משה אל 

אומרים, שלכן ברמב"ם מופיע הלכות לשה"ר ואילו בשלחן  בדרך הלצה
ערוך אין הלכות לשה"ר כי הרמב"ם מביא גם את ההלכות שלא נוגעות 

          בזמן הזה ואילו השו"ע לא מביא הלכות שאינן נוהגות בזה"ז...         
 (דיסקין הר"א)

שפעם בא רבי  מספר הרב שלמה לוינשטייןהזה של "רובן בגזל" ובעניין 
ישראל מסלנט אל איזה נדיב, וישבו שניהם ע"י השולחן, ועל השולחן 
היה מונח סכום גדול של כסף, והנה כשהם יושבים באו לקרא לעשיר 
למשהו חשוב שלא סבל דיחוי, אמר הנדיב לרבי ישראל, תמתין כמה 

אן, אני מיד חוזר, והנדיב יצא מן החדר, איך שהוא יוצא רואה דקות כ
הוא את רבי ישראל יוצא אחריו, שואל אותו הנדיב למה יצאת? אמרתי 
לך שתמתין ע"י השולחן, אמר לו רבי ישראל, לא רציתי להישאר לבד 
עם הכסף כיוון שהגמרא אומרת ש"מיעוטן בעריות ורובן בגזל", ואם 

וטן נכשלים בזה גזרו חז"ל על יחוד, גזל שרובם לגבי עריות שרק מיע
   נכשלים בזה, וודאי שיש בזה איסור יחוד... 

 )הר"ש לוינשטיין(   

 )א, א(זהב  ודי וחצרות

זה מחלוקת קרח ועדתו, ודי זהב זה מעשה העגל. שואלים  חצרות
המפרשים למה הפך את הסדר, הרי קודם היה מעשה העגל ולמה 

 נשנה כאן אחרי מחלוקת קרח?

לתרץ עפ"י הגמ' שבת )קיט( שלא חרבה ירושלים אלא בשביל  ואפשר
שביזו בה תלמידי חכמים, ומה הטעם שדוקא בגלל זה? אלא מצינו 

בינו כשביקש על סדום שאל אולי יש שם צדיקים שיגנו אצל אברהם א
על העיר, רואים מכאן שאע"פ שיש עבירות גדול כח הצדיק להגן על 
אנשי דורו, והנה בירושלים אף שעשו עבירות כדאיתא שנחרב על ג' 
העבירות החמורות, מ"מ היו צדיקים שהיה בכחם להגן על הדור שלא 

מידי חכמים, הרי כבר לא יחרב ביהמ"ק, אמנם, כשביזו בה תל
מחשיבים אותם וא"כ אין בכחם להגן, וזה כוונת הגמ' שלא חרבה אלא 

 עבור שביזו בה תלמידי חכמים וממילא לא יכלו להגן על הדור.

כאן אחרי מעשה העגל בא משה רבנו ובקש והתחנן עבור כלל  והנה
ישראל והקב"ה קיבל בקשתו וסלח, אבל כשבאו עדת קרח וביזו את 

ה א"כ שוב לא יכל כוחו להגן עליהם לכן כתב הפסוק קודם מש

"וחצרות" היינו מעשה קרח ורק לאחמ"כ "ודי זהב" שהקטרוג נתעורר 
             רק אחרי מחלוקת קרח. 

 )תפוחי חיים בשם מעגלי צדק(                                           

 )א, א( ודי זהב

לימודים בפסוק הראשון, ’ דברים ט’ פבתחילת ’ האור החיים הק כתב
שלא יהיה להוט אחר דברים הנדמים לאהוב הון ’, ט‘ ונזכיר התשיעי:

וצריך ’, לבו בטל הוא מעבודת ה עולם הזה, שכל ההולך אחר תאות
שיאמר ” זהב ודי“האדם להסתפק בהכרחי והוא מה שרמז באומרו 

בעיניו דבר  לזהב די: או ירצה על זה הדרך שכל מה שיהיה לו יהיה
 (א”ד מ”אבות פ)כאילו יש לו כל זהב, והוא על דרך אומרם  מספיק

לעבודה העליונה היא  יטה לבבו איזהו עשיר השמח בחלקו, ובזה
שלא ללכת אחר  הרי לנו ללמוד ששייך לכולנו’. ים חייםקאל’ עבודת ה

 תאוות הלב, רק לומר לזהב די. ולהיות שמח בחלקו.

ע שפעם אחת עמדו לפניו שורה אנשים ”ן זיי’ק מרוז”מסופר על הרה
ינאי אלא ’ממנו. אחד מהעומדים לא היה חסיד רוז שבקשו להתברך

לבקש ברכה. האיש עמד וראה  ין ונכנס דרך אגב’שבדרכו עבר מרוז
יהיה לך ‘ אחד החסידים מניח קוויטל לפני הרבי, והרבי מברך אותו

הוא יקבל ברכה האיש שמח אולי גם ’. ממון רב ומעט יראת שמים
לו הרבה כסף ולא יהיה מצומצם מחמת יראת השם,  כזאת, שיהיה

לפני הרבי, וביקש שגם הוא רוצה  הוא העיז פניו’. ויחיה משוחרר וכו
ואמר האיש הזה  ין חייך’ק מרוז”ברכה כמו שבירך לאיש הקודם... הרה

 הוא היימישער והוא מבין מה שהתכוונתי. כסף יהיה לך הרבה, היינו
נייני פרנסה, כל מה שיש לך, יהיה בעיניך כהרבה מאד. שלא כעושר ע

יש לו ארבעים מליון רוצה שמונים מליון נוספים,  שתמיד הוא בוכה,
צודק, כי באמת אין לו רק בקושי  תמיד העשירים אין להם לתת, הוא

הרבה כסף,  שליש ממה שהוא רוצה. לכן ברכתי אותו שיהיה לו
היה לו הרבה. רבי חנינא בן דוסא די לו בקב שתמיד כמה שיהיה לו, י

היה אומר די על קב חרובין, יש לו המון. ומעט יראת שמים  חרובין,
שמים, יבין שזה עדיין מעט, שלא כדרך  היינו שכמה שיהיה לו יראת

 האנשים שנדמה להם שכבר יש לו יראה.

  ’האם אתם גם רוצים ברכה כזאת?...‘ינער סיים ואמר לאיש: ’הרוז

 )הגרמ"י רייזמן(

  )א, ז( פרת נהר הגדל הנהר עד

 מלך עבד אומר הדיוט משל גדול קוראו י"א עם שנזכר "מפני י"רש כתב
 .מלך וכו'"

אל רבו, אותו חסיד  הרה"ק מלעכוביץשפעם נסע אחד מחסידי  מסופר
, וכביכורים לרבו הביא אתו חלה דר בארץ ישראל ונסע ללעכוביץ

מארץ ישראל, כמובן שבמהלך הנסיעה הארוכה הצטמקה החלה 
ונתקטנה, וכשהביא את החלה לרבו, הסתפק הרה"ק מלעכוביץ על מה 
לבצוע בברכת המוציא, שכן היה לו חלה אחת גדולה שנאפתה שם 
וההלכה היא לבצוע על הגדולה ומאידך החלה מארץ ישראל אמנם 

 בל יש בה חשיבות מיוחדת שהיא מארץ ישראל.קטנה, א

שהכריע לבצוע על החלה מארץ ישראל עפ"י דברי רש"י אלו עד 
מפני שנזכר עם אר"י,  הגדולבפרשתן, שכתב רש"י שלכן נקרא הנהר 

רואים מכאן שמה ששייך לארץ ישראל נקרא "גדול", א"כ אף החלה 
          גדולה".הקטנה היות שמקורה טהור מארץ ישראל ודאי נקראת "

 )ציוני תורה(
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 )א, יב( ’איכה אשא לבדי טרחכם ומשאכם וריבכם

איכה אשא לבדי ‘כתב הערוגות הבושם בדרך צחות, על הפסוק 
נביאים אמרו ’ וידועים דברי המדרש ג’, ומשאכם וריבכם טרחכם

משה רבינו ראה אותה בשלוותה ואמר איכה אשא לבדי, ’, איכה‘
ישעיה ראה אותה בניוולה ואמר איכה היתה לזונה קריה נאמנה, 

 וירמיה ראה אותה בחורבנה ואמר איכה ישבה בדד. 

י, ”ש רש”והנה משה רבינו התעסק עם בני ישראל שהיו טרחנים, כמ
היה קשה להנהיג את הדיני תורה, כי אם נכנסים לדין שני אנשים 

ע ודי בזה. ”פשוטים, אין לדיין עבודה קשה, כי פוסק מה שכתוב בשו
אך אם בעלי הדין הם תלמידי חכמים ובקיאים בחושן משפט, אזי 
רחמנות גדולה על הדיינים, כי בעלי הדין מזכירים בכל פעם עוד מיגו, 

 ’. וכו’ שלך שלי‘פ מיגו ”אלא ע’, שלי שלי‘לי, ולא רק עוד קים 

ך ”וכיון שמשה רבינו לימד אותם כל הלכות התורה, כל דברי הש
ע קצות ונתיבות, כשלחן הערוך ממש, אך בזמנו של ישעיה ”והסמ

 כ. ”הנביא כבר למדו פחות, ולא היו טרחנים כ

כמו המשל שאמר הישמח משה, פעם אחת היה סוחר של יין ]
שהחביות היו במרתף למטה, ובתחילה הצליח מאד במסחר היין, והיה 
מתלונן מאד שכל היום הוא צריך לרדת למרתף להביא עוד יין 
מהחביות. לאחר תקופה נחלשה הצלחתו, ולא באו אנשים לקנות, 

כ רווחים, ובסוף נסגרה החנות לגמרי, אזי ”החל להתלונן שאין לו כ
 התחיל לבכות ביותר. 

נו בכה שקשה לדון דיני תורה עם תלמידי חכמים, ישעיה משה רבי
איכה היתה לזונה ’ האיך נקח כאן את האנחה של משה רבינו‘בוכה 

קריה נאמנה, מלאתי משפט ועתה מרצחים, אין מי שילמד חושן 
ש בבכיה של ”משפט, הלוואי שיהיה את הבכיה של משה רבינו, כ

  [ירמיה הנביא שכבר ישבה בדד.

רבינו מה יעשה עם הלומדים האלה, אתחיל לקבל שכר וחישב משה 
בטלה לדין תורה, ואז הלומדים יפסיקו את הטענות שלהם, כי כל שעה 
עולה הרבה כסף, כטענת רבי משה שטערן על דייני אמריקע שבזמנו, 
שכל דין תורה לוקח הרבה שנים, משום שהדיינים מקבלים שכר לפי 

 שעה, לכן מושכים את הזמן. 

איכה אשא לבדי. ‘י הפלאיים: ”באר הערוגות הבושם דברי רשובזה מ
לכם,  (א שאמרנו”ס)אם אומר לקבל שכר, לא אוכל, זו היא שאמרתי 

כי על דברי תורה אין ’ ה”לא מעצמי אני אומר לכם אלא מפי הקב
’. מה אני בחינם אף אתם בחינם‘ל ”לוקחים מעות, כמו שדרשו חז

רב מותר לו לקחת מעות על פ שיש עצה לקחת שכר בטלה שה”ואע
שמתבטל ממלאכתו, אמנם במדבר לא שייך שכר בטלה, כי צריך 
שיהיה שכר בטלה דמוכח. אמנם משה רבינו כן יכול לקחת שכר בטלה 

במדבר. כי הרב ששומע את הדיני תורה והטענות הקשות של ’ אפי
ת כשיושב ללמוד גמרא, ראשו מתפוצץ מכל ”בעלי הדין, אזי לאחר הד

’, דפי גמ’ ות וטענות של בעלי הדין, ובמקום שהיה יכול ללמוד זהצעק
על זה היה יכול משה ’ הוא לומד רק דף אחד, וזהו שכר בטלה. ולכאו

 לקחת את המעות. 

אני לא ’, כי לא מעצמי אני אומר‘אמנם משה רבינו גם זה אינו יכול, 
ה כלל ה אני אומר, ולא שייך בז”מעצמי, אלא מפי הקב’ יושב ללמוד גמ

ביטול תורה. אמנם רבנים אחרים יש להם עצה טובה להנצל 
מהלומדים הטרחנים, פשוט לקחת שכר בטלה, ואז יפסיקו להרבות 

 )הגרמ"י רייזמן(  בטענותיהם. 

 דבר כאשר אתכם ויברך פעמים אלף ככם עליכם יוסף אבותיכם אלקי ה'
 )א, יא(.לכם 

 דבר כאשר אתכם יברך הוא אבל הוא, משלי זו להם רש"י: "אמר כתב
לכם". דהיינו שמשה רבינו נתן להם מעצמו ברכה על אלף פעמים ככם. 

 פעמים ככם?,  אלףויש להבין למה נתן דווקא 

 "ועתה י( לג, )שמות ה"למשרע ה"הקב אמר העגל לבאר, במעשה ויש
 במרגלים וכן "גדול לגוי אותך ואעשה ואכלם בהם אפי ויחר לי הניחה

 ועצום גדול לגוי אותך ואעשה ואורישנו בדבר "אכנו יב( יד, )במדבר
 דיבור כל יוסי רבי משום יוחנן רבי "אמר )ז.( בברכות איתא והנה ממנו"
 בו". חזר לא תנאי על אפילו לטובה ה"הקב מפי שיצא ודיבור

פורענות  הגמ' )סוטה יא.( אומרת שמרובה מדה טובה ממדתוהנה 
חמש מאות פעמים. וכאן אמר הקב"ה "ואשמידם" ואעשה אותך לגוי 
גדול הכוונה שמשה רבינו יהיה חמש מאות פעמים יותר, והרי פעמיים 

הבטיח לו זאת הקב"ה כאמור, וזה מה שהתכוון משה באמרו "ד' אלוקי 
פעמים" ושפיר אומר רש"י "זו משלי"  אלףאבותיכם יוסף עליכם ככם 

 (יפות פניםש לי כח של אלף פעמים.            )כי אני י

 בו והתגר רש החל ארצו ואת חשבון מלך סיחון את בידך נתתי ראה
, ב) לאמר שלום דברי חשבון מלך סיחון אל מלאכים ואשלח מלחמה

 ( כו-כד

 עשה לכאורה סיחון אל שלום דברי שלח כאשר דמשה לתמוה יש הנה
 שלח והאיך במלחמה בו להתגרות ציווהו ה"דהקב, ה"הקב ציווי נגד

 . שלום דברי אליו

 המה אדבר וכי שלום אני( ז, קכ תהלים) שכתוב מה פי על לומר ואפשר
 סובר שלום עימו מדברים שכאשר, הוא הנכרי שטבע כלומר, למלחמה
 רצה כאשר משה כן וכמו. במלחמה מתחיל ולכן הימנו שפוחדים

 ובזה. נגדו למלחמה שיצא כדי שלום דברי אליו שלח סיחון את לגרות
   מלחמה. בו והתגר ת"השי שציווהו מה קיים

 (חמד כרם)    

 אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו אם יאדימו כתולע כצמר יהיו
 )הפטרת חזון(

 כשלג כשנים חטאיכם יהיו אם" אומר ג("ה ט")פ בשבת ה'ירושלמי'
יש   ,"שני בית זה יהיו כצמר כתולע יאדימו אם ראשון בית זה ילבינו

 להבין למה מרמז השני על בית ראשון והתולע על בית שני?

לומר, שהנה ה"שני" זה חוט שצבוע מבחוץ בצבע אדום, משא"כ  ויש
ה"תולע" שזה תולעת אדומה מחמת הדם שלה. הגמרא אומרת שבית 
ראשון נחרב בעבור ג' העבירות החמורות של ג"ע שפ"ד וע"ז, ואילו 

עבור שנאת חינם. והנה, ג' העבירות החמורות הם בית שני נחרב ב
עוונות ששייכות לחיצוניות, שהלך האדם ועבד ע"ז או שרצח ר"ל וכו', 
לכן מדמה הירושלמי את חטאם ל"שני" שרק צבוע באדום מבחוץ. 
אבל "שנאת חינם" שייך למידות של האדם שזה בפנימיותו לכן מדמה 

 את חטאם ל"תולע" שזה אדום מבפנים.

בהלכות מראות נגעים מצאנו שהשלג יותר לבן מהצמר, אומר לנו  נהוה
הנביא אם זה עבירות שהם רק בחיצוניות "כשנים" אזי אפשר להלבין 
ולמחוק את זה לגמרי שילבין כמו השלג, אבל אם זה עבירה בפנימיות 
"כתולע" זה כבר יותר חמור, וזה אפשר להלבין רק כמו הצמר שהוא 

 עוונם שנתגלו ראשונים"אפשר לבאר את דברי הגמ' זה לפי פחות לבן. 
שבית  , "קיצם נתגלה לא עוונם נתגלה שלא אחרונים  קיצם נתגלה

ראשון "נתגלה חטאם" דהיינו שהיה חטא רק בגלוי ובחיצוניות, אבל 
בבית שני ש"לא נתגלה  לא בעצם, זה יותר קל ולכן "נתגלה קיצם" אבל

חטאם" דהיינו שחטאו בפנימיות "לא נתגלה קיצם" כי זה כבר יותר 
 חמור. 

    )משך חכמה(                   

 ד, ט("רק השמר לך ושמר נפשך מאד פן תשכח" )

סיני, הברקים,  אזהרה מיוחדת הזהירנו הקב"ה מפני שכחת מעמד הר
שהדברים צריכים להיות  הקולות והדברים שנאמרו שם, והורה לנו

 חקוקים היטב על לוח לבנו.

אולם מידת  כל אחד ואחד חייב לעשות את מרב המאמצים לשם כך,
בכשורים בהם ניחן  הצלחתו שלא לשכוח, תלויה כבר בידי שמים,

 מאת הבורא יתברך.

מן הספור  מושג כלשהו ב"לא תשכח" של גאוני הדורות, נוכל לקבל
 חכמים":הבא, המובא בספר "שמוש 

 זצ"ל. באחד הימים פגש רבי אלחנן וסרמן זצ"ל את הרוגצו'בר

  שאל אותו הרוגצו'בר: "מה כבודו עושה?".

 "לומד עם ילדים", ענה לו רבי אלחנן.

 "היכן?".

 "בישיבת ברנוביץ".

 "ומה חדשתם?".

  בתשובה נענה רבי אלחנן ואמר לו חדוש מסוים שחידש.

 "בארבעים שנה לא חדשתם כלום?", התפלא הרוגצ'ובר.

כארבעים שנה  נסה רבי אלחנן להבין את כוונתו, עד שנזכר, כי, אכן,
     דוש...יאותו ח )!( קודם לכן פגש בו ואמר לו בדיוק את
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 )לאור הנר(         

  מאוצרות המגידים 
אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן במדבר בערבה 

 )א, א( מול סוף בין פארן ובין תפל ולבן וחצרת ודי זהב

באור החיים הקדוש מבאר דרך רמז, שמשה רבינו הזהיר את כלל 
 "כיישראל לקחת עמם תשעה הנהגות ראויות ובלשונו הקדוש: 

 הצריכין ההגונות ומדות' ה יראת כללות משה למד מועט במקרא
 :תשעה" מדות והם', ה בתורת להולכים

, העברי אברם( יג יד בראשית) דכתיב אברהם של מדתו לוקח "שיהיהא. 
 ":בעבר" באומרו שרמז מה והוא

מה מתכוון האור החיים הקדוש בכך שנקח את מדתו של אברהם 
במילה "בעבר"? אפשר לבאר בדרך אפשר  העברי? ומדוע נרמז דוקא

לפי מה שכתב בספר הקדוש "באר מים חים" שלכן נקרא אברהם אבינו 
בתואר "העברי" על שם שהבדיל את עצמו מכל יושבי העולם עובדי 
ע"ז, כמו שאומרים בהגדה ואקח את אביכם "מעבר לנהר". הרי לנו 

גם אם כל העולם ש"עברי" פירושו להיות נבדל מכל דרך לא טובה, ואף 
גם אז, בכל מחיר ובכל מצב להיות  –נמצא מעבר לנהר ואתה הנך בודד 

 דבוק בהקב"ה. 

על זוג חשוכי ילדים  סיפורבענין הזה התפרסם בשנים האחרונות 
שהמתינו המון שנים לישועה ולא זכו לראות פרי בטן, לאחר המון 

או ישועה מאמצים, השתדלויות ורפואות, תפילות וסגולות, ומשלא ר
השלימו עם המצב. מכרים סיפרו להם על אפשרות של אימוץ, ולאחר 
הרבה מחשבות והתלבטויות החליטו לנסות להגיש בקשה לאימוץ. 
זאת עליכם לדעת כי הגשת בקשה כזו היא מסלול עם המון מכשולים, 
ראשית, ישנם מאות בקשות כאלו, ובנוסף עוברים בדיקות ותחקורים 

תאמה מטעם הממונים הסוציאליים. הזוג הזה ניסו שונים על מידת הה
את מזלם כאשר נושאים הם תפילה לשמים שיזמן להם הקב"ה לפחות 
תינק לאימוץ. והנה הגיע היום, קבלו טלפון שהינם מוזמנים לפגישה 
אודות תינוק שנמסר לאימוץ. אחוזי התרגשות התקשרו אל עורך דין 

ליהם אל הפגישה גורלית. שליווה את הגשת הבקשה, והוא התלווה א
עורך הדין הזהיר אותם שיענו על השאלות בדיוק כפי שינחה אותם כי 
שם פוסלים על כל סיבה פעוטה את ההתאמה. ולכן, הם חייבים לענות 
 שהתינוק הזה הוא משאת חייהם ואותו יאהבו יותר מכל דבר בעולם...

 העובדת הסוציאלית, התחילה את הפגישה, ובמהלכה שאלה את
ההורים: באם תקבלו את התינוק לרשותכם, את מי תאהבו מספר אחד 

ענו ההורים, מבלי למצמץ. "את  –בעולם?" "את הקדוש ברוך הוא" 
שאלה שוב, וההורים רואים את העורך דין שכל כולו זועם  –מי?" 

ענו שוב  –ורותח, "את הקדוש ברוך הוא, ומיד אחריו את התינוק" 
עם עוד מספר שאלות, ואמרה להם ההורים. העובדת המשיכה 

להמתין בחוץ לקבלת התשובות. אך יצאה העובדת והעורך דין התפרץ 
עליהם: "אתם משוגעים?! כל עבודתינו ירדה לטמיון!!! אמרתי לכם מה 

צרח  –צריך לענות, כעת אין כמעט סיכוי שיאשרו את בקשת האימוץ" 
 כמובן.עליהם. לאחר כמה דקות נמסרה להם תשובה, שלילית, 

ההורים חזרו הביתה. עם לב שבור, אך שלם מאין כמותו. בידעם 
לא מפסידים. זה נקרא  –שמלסמוך על הקדוש ברוך ולקדש את שמו 

"העברי", לעמוד מעבר לכל העולם, לעמוד ולענות תשובה שונה 
מאשר כל העולם היה עונה בסיטואציה קשה כזו, ולהכריז כי נאה את 

 ל כך כל מחיר!הקדוש ברוך הוא ושלם ע

כמובן, "אין אדם שומע לי ומפסיד", כעבור שנה, כעת חיה, חבקו 
ההורים תאומים!!! מה שלא הצליחו כל הרופאים, ובניגוד לכל 

רופא כל בשר הושיעם בעבור שמו את מבטחם ונאמנותם  –התחזיות 
 המוחלטת בו יתברך שמו.

 בלבו מרדות המידה השניה, מבאר רבינו אור החיים הקדוש: "שיהיהב. 
 ממאה אדם של בלבו אחת מרדות טובה.( ז ברכות) ל"ז כאומרם תמיד

 ""הירדן" באומרו שרמז מה והוא, מלקיות

חז"ל הקדושים גילו לנו שישנה דרך, קצרה ומועילה בהרבה מ"מאה 
מלקיות" והיא, "מרדות אחת", מאי ניהו מרדות אחת? שהלב ימרוד 

ין חומד ורוצה את הדברים במעשים הלא טובים. שכן אם הלב עדי
הפסולים, מאה מלקיות לא ישנו זאת, באם נצליח להביא את הלב 

 עצמו שימרוד במעשים הלא טובים, זכינו ועשינו שינוי אמיתי.

בשדה החינוך, יש צורך כפול ומכופל לזכור דברי חז"ל נוקבים אלו, 
למצא את הדרך אל ה"מרדות האחת" שהיא הרבה פחות זמינה 

 לקיות"...מה"מאה מ

]והודפס ב"אורו של עולם" ומובא  סיפר הרב אברהם הכהן בהר"ן
באוצר הסיפורים למחנכים[, ששימש כראש אולפנת כפר פינס, ועוד, 

 והיה מחנך דגול:

כרוב ילדי ירושלים, התחנכתי בתלמוד תורה "עץ חיים" שבלב העיר, 
שה בצהריים היינו אוכלים ב"מסעדה" של החיידר. במצב הכלכלי הק

דאז, הייתה זו לרבים מאיתנו הארוחה העיקרית, שאותה אכלנו באותו 
 היום.לעיתים היה גם קינוח, מעדן אמיתי של אותם ימים: פודינג מתוק!

ים אחד הזדרזתי לאכול את מנת הפודינג שלי וביקשתי מטבע הדברים 
מנה נוספת. לצערי, גם המנה השניה, נגמרה, חיש מהר, ולא נודע כי 

קרבי. ישבתי וחשבתי במהירות, שאם אמתין, עד שהכל באה אל 
יקבלו, סיבוב שני, של פודינג, לא ישאר עוד מן האדום המתוק הזה, 

 ניגשתי איפה ובקשתי מנה שלישית. 

אולם כאן נכונה לי אכזבה קשה. הטבחית התבוננה בי ואמרה: "לא, 
ה אתה כבר קיבלת פעם שניה, וישנם בים שקבלו רק פעם אחת". באות

עת היו הממתקים מעטים ולא יכלתי להשלים עם ההכרעה הקשה של 
הטבחית. ברגע של כעס החלטתי: "גם לי גם לך לא יהיה", והפכתי את 
הסיר על פניו! מיד קמה מהומת עולמים: ילד השתגע ושפך את כל 

 הפודינג!

נלקחתי אחר כבוד אל ההנהלה, ונאמר לי שמחר בבוקר עלי להתייצב 
שגיח", הצדיק רבי אריה לוין. וכי יש צורך לומר, שלא בחדרו של ה"מ

ישנתי כל הלילה? מה אענה ל כשישאל איך עשיתי דבר נורא כזה?! כל 
הלילה עברו במוחי העונשים, שתטיל עלי הנהלה למחרת. נכנסתי 
בדחילו ורחימו ובפיק ברכיים, לקיטון הקטן של ה"משגיח" שהיה 

 ממוקם מתחת לגרם המדרגות.

ישבתי מולו והוא פנה ושאל: "אמור לי האם נכונה השמועה ששמעתי 
 בקשר אליך?" 

 הרכנתי ראשי, ואמרתי בקול נמוך: "כן".

 "מבין אני, מסיפור זה שהנך אוהב מאוד פודינג?".

 ראשי הקטן, אישר את דבריו בשתי תנועות נמרצות. 

, "הנה "אם כך", שלח רבי אריה את ידו הצידה והרים צלחת מן השולחן
 הבאתי לך פודינג, קח ואכול להנאתך!".

באותו רגע התעלה ליבי הקטן להבין, שחינוך אמיתי, הינו מתוק הרבה 
יותר מפודינג. אז, לראשונה בחיי נצנצה בי שאיפה: "אם יזכני ה', אגדל 

 ואהיה מחנך בישראל! מחנך כמו רבי אריה לוין".

 בה ממאה מלקיות...הנה לנ דוגמא ל"מרדות אחת" בלבו של אדם הטו

המידה השלישית, מגלה רבינו אור החיים, שמשה רבינו מלמדנו היא: ג. 
, כמדבר עצמו אדם ישים לעולם.( נה נדרים) ל"ז כאומרם, הענוה "מדת
, מרפידים ויסעו בפסוק( ב יט שמות) יתרו בפרשת שפירשתי מה ועיין
 "":במדבר" באומרו שרמז מה והוא

מידת הענווה, שעליה אומר הרמב"ם שאין בה הקצנה, ככל שיותר עניו 
עדיף. וכמו שחז"ל אומרים במסכת שבת שהתלמיד חכם צריך  –

להוסיף כפיפה על כפיפתו. וכפי שהיה מרן הגראי"ל שטיינימן זצוק"ל 
חוזר על מה ששמע מאחר האדמו"רים החשובים ש"נס שהקב"ה 

ווה על הגאווה כיצד היינו מקיימים ציווה על הענווה, שאילו היה מצ
 זאת"....

 בדרך לא הנאות בדרך הענוה שתהיה המידה הרביעית כותב רבינו: "ד. 
( ח-ו הלכה ה"פ) דעות בהלכות ם"הרמב שכתב כמו, הנמאס הפחיתות

 יראה אם, עון על תוכחות להרחיק בה ישתמש שלא הענוה תנאי עוד
 צריך אלא, גדולים אנשים להוכיח ביתי ומי אני מי ויאמר' ה פי עובר איש

 שני כלל" בערבה" באומרו שרמז מה והוא, בערבות חיוב לצד להוכיח
 חן ומצא( ד ג משלי) אומרו דרך על, ערבה הענוה שתהיה' א, דברים
 וגדול לקטון עון על להוכיח שיצטרך, הערבות חיוב' ב', וגו טוב ושכל

 זה". בענין בענוה ישתמש ולא

שמלמדת על המבט הנכון של העניו, כמו שכתב רבינו שלא  עובדא
תהיה בדרך הפחיתות והנמאס, סיפר הגראי"ל שטיינימן זצוק"ל, 
לאחר שבירר את הסיפור לאשורו, פעם ניגש אחד ושאל את מרן החזון 
אי"ש זי"ע אם הוא יודע שהוא גדול הדור, והשיב שכן, וחזר הלה ושאל 
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יב לו ה"חזון איש": "אם לאחרים היו "אם כן מה שייך ענווה?" והש
 כוחות כמו שלי היו יכולים יותר לגדול"...

ור החיים אהמידה החמישית, שמשה רבינו מלמדנו ברמיזא כותב הה. 
' וכו דברים בשלשה הסתכל( א"מ ג"פ אבות) התנא הקדוש: "מאמר

 ב"פ שם) התנא אמר וכן' וכו עתיד אתה מי ולפני' וכו הולך אתה ולאן
 יום תמיד שיזכור היא שהכוונה שם ופירשו', כו אחד יום ושוב( י"מ

" סוף מול" באומרו שרמז מה והוא, המיתה גבול זמן הוא יום ושכל, מותו
 ותכליתו"." אדם סוף" עיניו למול שיהיה

הממחיש את המחשבה הנצרכת על משמעות החיים כפי שכתב סיפור 
 רבינו כאן, מובא בספר "דורש טוב":

ישיבתו של רבי אלחנן ווסרמן זצ"ל הי"ד "אוהל תורה" ברנוביץ', היתה 
שרויה במצוקה כספית קשה. רבע מאות תלמידים גדולים בתורה 
וביראה, ישבו ולמדו תורה בשקידה, אב לא היה להם לחם די שבעם. 
מפעם לפעם היה רבי אלחנן נוסע לאסוף כסף להחזקת הישיבה. המצב 

והורע. לא רק שהיה קשה להשיג חם כדי הכספי של הישיבה הלך 
שבעם של התלמידים, קשה היה בכלל להשיג לחם. רבי אלחנן נסע 
לרוסיה וגם לפולין, אבל התוצאה היתה כשלון מוחלט. הוא לא הצליח 

 להשיג כסף שיהיה אפשר להמשיך את הישיבה. 

"זהו רצון ה' יתברך", אמר רבי אלחנן. "הישיבות במצב כלכלי קשה, על 
מנת לאפשר ליהודים נוספים לזכות לקבל חלק בתורה הקדושה על ידי 

 –תרומתם. על כן אסע לארה"ב". נסיעה לארצות הברית פירושה היה 
שהות של שנה לפחות בניכר. היה עליו לעזב את  –באותה עת 

 התלמידים ואת הישיבה למשך שנה שלימה.

ליבשת כוכה בימים ההם, לפני קרוב למאה שנה, היתה נסיעה מיבשת 
בממון ובמאמץ רב. להחליף רכבות, ואח"כ מסע של כמה שבועות 
באניה. לאחר כחודש ימים של טלטולים ותלאות, מגיעים סוף סוף רבי 

 אלחנן ומקורביו לחופי אמריקה.

היה שם אדם בשם רבי יוסף אליהו אנטל. אותו אדם אמר לרבי אלחנן 
לו פנחס ווסרמן, והיום וסרמן.: "יש במנהטן יהודי אחד, שפעם קראו 

קוראים לו פיליפ גודסטין. הוא אדם עשיר מאוד, בעל מפעל גדול של 
 מעילים, ואם הוא רק ירצה לעזור...".

"פנחס ווסרמן? אני מכיר אותו. כשהיינו ידים למדנו יחד בחיידר. 
 בבקשה קח אותי איליו!.

התרחק  ר' יוסף אליהו היה די מסוייג. "ישנן שתי בעיות: ראשית, הוא
מאוד מתורה וממצוות. ושנית, הא קמצן נוראי. להוציא ממנו דולר 

 אחד זו משימה בלתי אפשרית".

 אמר רבי אלחנן ווסרמן: "אעשה את ההשתדלות הנחוצה ואנסה".

פיליפ, אבל המזכיר הודיע שהנ"ל -רבי אלחנן ניסה לפגוש את פינחס
של מיסטר פיליפ  עסוק. שוב ניסה רבי אלחנן, ושוב הודיע צוות עוזריו

 גודסטין, שהוא עסוק.

פיליפ, -בפעם השלישית הצליח רבי אלחנן להעביר הודעה לפנחס
 שהוא מחפש אותו.

האיש שמח מאוד לשמוע שרבי אלחנן, חברו מילדות, נמצא באזור, 
 ובקש שיבוא לפגוש אותו בהקדם האפשרי.

ות פיליפ, והתקבל בהתרגש-רבי אלחנן הגיע לביתו המפואר של פנחס
 גדולה.

"ספר לי בבקשה, מה קורה איתך? מה עבר עליך בשנים הארוכות   
 הללו שלא נפגשנו?"

רבי אלחנן סיפר: "למדתי אצל ה'חפץ חיים' הקדוש, ואחר כך בכול 
בקובנה. היום ב"ה יש לי ישיבה עם ארבע מאות תלמידים, שלומדים 

 תורה לשמה. ומה איתך?"

פיליפ, -"הגעתי לארצות הברית בגיל שבע עשרה" סיפר פינחס
"מצאתי מכונת תפירה ישנה, תיקנתי אותה והתחלתי לעבוד איתה. 
היום יש לי מפעל לייצור מעילים, שמעסיק שלש מאות עובדים. אני 

 נחשב היצרן הגדול ביותר של מעילים במנהטן".

 ם מה באת?"פיליפ את רבי אלחנן: "לש-לאחר זמן מה שאל פינחס

 "רציתי לומר לך שלום".

אמר לו פיליפ: "נו, רבי אלחנן... אתה היית העילוי של החיידר, מאחורי 
כל מעשה שלך עומדת מחשבה עמוקה. אתה כמובן לא באת מרוסיה 

 לומר לי שלום, למה כן באת?"

 "רציתי לומר לך שלום", שב ואמר רבי אלחנן.

ן על סיבת בואו. רבי אלחנן השיחה הסתיימה, מבלי שסיפר רבי אלחנ
חזר לאכסנייתו. לא חלף זמן רב, ופיליפ יצר איתו קשר, ובקש ממנו 

 לשוב ולבקר אצלו בהקדם האפשרי.

למה באת? אני בטוח שמשהו גדול  –"תגיד לי בבקשה את האמת 
וחשוב עומד מאחורי הנסיעה שלך לארצות הברית. אין לי מנוחה כל 

 בבקשה, למה". זמן שאני לא יודע. תגיד לי,

אמר לו רבי אלחנן וסרמן: "אתה רוצה לדעת למה באתי? הנה, תראה 
יש פה רק שני כפתורים, אחד מהם רפוי, ועוד כפתור  –את המעיל שלי 

אחד חסר לגמרי. יש לך מפעל שלם של מעילים, אני מבקש שתתפור 
 לי את הכפתורים".

יזו מטרה גדולה יי, ר' אלחנן, מה כוונתך? יש לך א-פילפ מחייך. "א
וסמיה. נראה לך שאין לי שכל בקודקודי? היית מגיע לכל העושר הזה 

 מדוע באת לכאן?" –בלי שכל?... ר' אלחנן, אנא ספר לי את האמת 

שאל אותו רבי אלחנן: "מדוע נראה לך פשוט וברור שלא באתי בשביל 
 הכפתורים?"

. כרטיס אמר לו: "הכפתורים האלה עולים כמה קופיקות, כום ביחד
הנסיעה באנייה להפלגה ארוכה של שלשה שבועות מרוסיה לארצות 
הברית, עולה כמה מאות רובל. אתה לא תשלם כמה מאות רובל 
בשביל לתפור כפתורים, נכון? ולא תצא לנסיעה כל כך ארוכה ומפרכת, 

 מבלי שתהיה לכך סיבה חשובה ומספיקה".

בר. הגמרא במסכת אמר לו רבי אלחנן: "ישמעו אזניך מה שפיך מד
חגיגה אומרת, שכל רקיע מהלך חמש מאות שנה, בין רקיע לרקיע 
מהלך עוד חמש מאות שנה. הנשמה שלך היתה חצובה מתחת כסא 
הכבוד, והקב"ה שלח אותה לדרך הארוכה הזאת של חמש מאות שנה 
כפול ארבע עשרה פעמים... בשביל מה שלח הקב"ה את הנשמה שלך 

כל הדרך הזאת? בשביל לתפור כפתורים?!  לעולם הזה, לעבור את
שביל זה בת לעולם, פנחס, לתפור כפתורים?! כלום ניתן לחשוב כך?! 

 תורה, אתה לא לומד. צדקה, אתה לא נותן. מה יהיה איתך???"

 פנחס התחיל לבכות. בפעם הראשונה, מזה שנים רבות, נזכר בבוראו.

 , כעת!"."בבקשה ממך, רבי אלחנן, בא תלמד איתי דף כמרא

ר' אלחנן פותח גמרא, ולומד איתו סוגיא במתיקות גדולה. פתאום שבו 
 אל פנחס רגשות קדומים, פתאום הוא מתעורר לתשובה.

"אני חייב להתחיל ללמוד", הוא אומר לר' אלנן. ורבי אלחנן, ללא 
 עיכובים, סידר לו חברותא ומקום קבוע ללימוד.

 ""עכשיו יגיד לי הרב באמת לא בא לכאן?

 אמר לו רבי אלחנן: "באתי כי לישיבה בברנוביץ' אין כסף.

 כל הישיבה על חשבוני!" –אמר לו רבי פנחס: "בעז"ה, שנתיים שלמות 

זה מה שאמר רבינו אור החיים הקדוש, לחיות עם ה"מול סוף" עם הדין 
וחשבון בסוף ימיו של אדם, ועם מחשב כזו, של "מאין באת" כמה 

אתה הולך יחיה האדם את שנותיו במילוי היטלטלה נשמתך, ולאן 
 חובותיו בזה העולם.

 הלבבות חובת) החסידים המידה השישית, מבאר רבינו: "מאמרו. 
, בלבו[ ואבלו] ודאגתו בפניו צהלתו הפרוש ל"וז( ד"פ הפרישות שער
 אמר בפניו צהלתו כנגד", תופל ובין פארן בין" באומרו שרמז מה והוא

 הלב עצבון וכנגד, רעות פנים שהוא עצבון היפך, פאר לשון פארן בין
 שמא מפחד, לבו אל ויתעצב עליו ערב לבו יהיה שלא, תופל ובין אמר
 בעבודה מיעט שמא או, בקטנות או בגדולות ידיעה בלא' ה פי את עבר

 עשות". שצריך ממה

זצ"ל כפי  בהקשר לדברי רבינו נציין לדברי הגאון רבי יצחק בלאזר
שמביא בספרו "נתיבות אור" על אפיזודה שאירעה לרבו הנודע הגאון 

 רבי ישראל סלנטר זצ"ל בימי נעוריו:

היה זה בערב יום כיפור לפנות ערב... בשעה שיהודי העיירה צעדו אל 
בית הכנסת לתפילת "כל נדרי"... האוויר ברחוב היה טעון מאימת יום 

ית ששלטה בשעה זו הייתה כל כך הדין הקרב ובא, האווירה הרצינ
סמיכה ודחוסה עד שניתן היה לחתוך אותה בסכין... ברחוב השקט 



 

 ה 

פסע לו בצעדים נפחדים יהודי נכבד בעמיו, שרבי ישראל סלנטר מכנה 
אותו "מגדולי היראים" מכונס היה אותו יהודי בתוך עצמו, וחרדת יום 

, כל מהותו כאילו הדין נסוכה הייתה על פניו שהיו רציניים עד לאימה
הכריזה על מתח ולחץ... אלא שבדיוק ברגעים אלו היה רבי ישראל 
צריך לשאול את אותו יהודי נכבד שאלה מסוימת, ב"דבר הנחוץ לו" 
פנה רבי ישראל אל אותו יהודי עם שאלתו, אבל אותו יהודי "מגודל 
עצבונו ויראתו" פשוט התעלם מרבי ישראל, ולא י שלא השיב לו, אלא 

 אפילו לא חנן אותו בניד עפעף...ש

"עם רגשות קשים ביותר, הקול  –מספר רבי ישראל  –"עזבתי אותו" 
הפנימי שבקרבי החל, כביכול, לסדר את טענותיו למול אותו יהודי: 
'מה הנני אשם כי הנך ירא אלוקים, ותפחד ותרעד מיום הדין? מה זה 

וח! כי זהו מדרכי נוגע אלי? הלא מחויב אתה להשיב על שאלתי בנחת ר
ההטבה וגמילות חסדים...! האם אימתך ויראתך הגדולה מיום הדין 

טען  –פוטרת אותך מהמחויבויות שלך שבין אדם לחבירו? ויתר על כן 
אם אותו יהודי באמת ירא וחרד לדבר השם, מדוע  –אותו קול מסתורי 

הוא בכלל לא חשב על ההרגשה המאוד לא נעימה שנגרמת לחבירו 
 מתעלמים ממנו, כאילו שאינו קיים כלל... כאשר

 שהתפלל כדרך, ונקי טהור לב לו והמידה השביעית, כותב: "שיהיהז. 
 הבריות שנאת ממנו וירחיק', וגו לי ברא טהור לב( יב נא תהלים) דוד

 לו שיהיה" ולבן" באומרו שרמז מה והוא, והמשטמה והתחרות והקנאה
 ""לבן" של זה כינוי לטהרה שיתיחס, טהור לב

רבינו מרמז בכאן על מידת הנקיות, לב נקי וזך, בלא שום קנאה, בלא 
 שום שנאה, לב גדוש בטוב "לבן לגמרי"... 

 וסיפור על עניין זה מובא בסיפורי צדיקים:

זי"ע פנה פעם לרבו ואמר לו כי  אחד מתלמידי מרן הגרש"ז אויערבאך
ביום חמישי הקרוב לא יגיע לישיבה, כי הקב"ה עזר לו והוא אמור 

 לעבור לדירה גדולה יותר לרווחתה של משפחתו הגדולה.

לאחר מספר ימים פנה רבי שלמה זלמן לתלמידו ואמר לו כי ברצונו 
לבוא לבקר בדירתו החדשה. האברך הופתע מהבקשה, וכמובן שקיבל 

 ת בשמחה ובהתרגשות.זא

כשנכנס רבי שלמה זלמן לדירה, ערך סיור בכל הדירה, התעכב בכל 
חדר וחדר ואמר בהתפעלות: "אח, איזה בית יפה... איזה חדר יפה...". 
גם למטבח נכנס והביע את התפעלותו בקול רם. ולא הסתפק בזה, וגם 

ות לחדר האמבטיה הציץ והביע את סיפוקו, ולפני צאתו בירך בלבבי
 את בעל הדירה שיזכה לישוב טוב מתוך בריאות ונחת והרחבת הדעת.

האברך שהיה נפעם מכל הביקור, לא יכול היה להתאפק ושאל את רבו: 
"ילמדנו רבנו, מה כל הרעש והטרחה שטרח בביקורו? ויותר מכך, מה 

 היה העניין לבקר בכל פינה בבית ולהביע את התפעלותו?".

 ק שפתיו:השיב רבי שלמה זלמן במת

"תלמידי היקר, כאשר סיפרת לי שאתה עובר לדירה גדולה יותר, 
חששתי שמא יקנאו בך אלה שאין ביכולתם לרכוש דירה כזאת, ועלול 
חלילה לפגוע בך עין הרע ר"ל, לכן החלטתי לעלות לביתך ולהכניס עין 

 טובה בכל פינה בבית, כדי שח"ו לא יפגע שם עין הרע".

 כיעקב, בקביעות תורה ותב בלשון קדשו: "תלמודהמידה השמינית, כח. 
 והוא, עראי ללמוד לא, אהלים יושב( כז כה בראשית) דכתיב אבינו

 מדרשות". בתי שהם' ה חצרות הם" וחצרות" אומרו

הן יסוד זה גלוי ונראה אצל כל גדולי ישראל שגדלו והצליחו עבור 
]אוצר הסיפורים  הסיפור הבאשקידתם המופלאה בתורה. אמנם, עפ"י 

 בשם 'אמונה שלימה'[, יובן לנו פירוש נוסף בדברי רבינו:

היה זה במסעו הנדיר של מרן הגה"צ רבי יהודה צדקה זצ"ל לאנגליה 
לצורך גיוס כספים להקמת בניין הישיבה הקדושה. ברדתו מן המטוס, 
פנה הישר אל תחנת הרכבת הסמוכה, עלה אל אחד הקרונות, ישב 

חזיק באמתחתו, והחל ללמוד מבלי לדעת כלל או ופתח גמרא שה
 לשאול היכן יהיה עליו לרדת בכדי להגיע אל מחוז חפצו.

הרכבת החלה בנסיעתה וגמעה מרחקים, הקרונות חלפו במהירות על 
פני תחנות שונות, והרב שקוע בלימודו. לפתע, כשעצרה הרכבת 

בו מי בתחנה מסויימת, עלה פתאום בליבו לשאול את הנוסעים סבי
מהם יודע היכן זה מקום פלוני. ענו לו: בדיוק בתחנה הזאת! עליך 

 לרדת, ומיד, כי בעוד רגע הרכבת ממשיכה בדרכה.

מיהר הרב כהרף עין ואחז במזוודה שהכילה את כל חפציו האישיים 
הנצרכים, מיהר לפתח וקפץ החוצה בזריזות, כשדלתות הרכבת 

 היוצאת נסגרות מאחוריו.

", סיפר לימים, "למדתי שני דברים: א. צריך ללמוד בלא "מאותו מאורע
שום דאגה, כי אז הקב"ה דואג לך שלא תאחר ולא תחמיץ מאומה. ב. 
יש לזכור תמיד לקחת עמך את המזוודה על תכולתה... גם כשתעלה 
לשמים לאחר מאה ועשרים, תדאג שיהיה לך במזוודה את כל מה 

 שתצטרך לשם...

מצב של "ארעי", כגון בדרכים, או מצבים שונים, לעניינינו, גם כשהנך ב
 תמיד יש ללמוד במצב של "קביעות", ולא ללמוד בצורה של "עראי"... 

 להוט יהיה והמידה התשיעית, כותב ה"אור החיים הקדוש": "שלאט. 
 לבו תאות אחר ההולך שכל, הזה עולם הון לאהוב הנדמים דברים אחר
 שרמז מה והוא בהכרחי להסתפק האדם וצריך', ה מעבודת הוא בטל

 :די לזהב שיאמר" זהב ודי" באומרו

 כאילו מספיק דבר בעיניו יהיה לו שיהיה מה שכל הדרך זה על ירצה או
 השמח עשיר איזהו( א"מ ד"פ אבות) אומרם דרך על והוא, זהב כל לו יש

 חיים". אלקים' ה עבודת היא העליונה לעבודה לבבו יטה ובזה, בחלקו

כותב כאן שתי בחינות שונות, אבל באמת, על פי רוב ילכו יחדיו, רבינו 
אלו הם המרגישים שיש להם כל  –אלו שמסתפקים במועט ובהכרחי 

 צרכם וכי יש להם די זהב...

כפי שניכר ממה שידוע ומפורסם שהיה אצל מרן הגראי"ל שטיינימן 
ה, זצוק"ל, שהיה גר בדירת שני חדרים בדמי מפתח, שמעולם לא שופצ

בית דל, מט ליפול ולא מסויד, השתמש במיטות פשוטות "מיטות 
סוכנות" עשויות ברזל, וישב על כסאות שהוא ניסר מארגזי עץ עתיקי 

 יומין של תפוזים, וללא משענת... בחלונות היו התריסים שבורים....

כשלימד פעם תלמידים את דברי חז"ל: "דירה נאה מרחיבה דעתו של 
א לכך, והשיב בפשטות: "הנה ביתי הוא דירה אדם", שאלוהו דוגמ

נוחה ונאה המרחיבה דעתו של אדם". והרבנית של הרב שטיינימן, 
כשהייתה קונה דבר לבית הייתה אומרת: "אני קונה עכשיו דברים 
לווילה שלי"... הוא אשר דברנו, שבדרך כלל ילכו יחדיו שתי הפירושים 

תו הזמן ההרגשה היא להסתפק במועט, ובאו –של רבינו "די זהב" 
 שיש להם "די זהב".

 )ציוני תורה(

 

"אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר 
הירדן, במדבר, בערבה, מול סוף, בין פארן ובין תופל 
ולבן, וחצרת, ודי זהב" "חזון ישעיהו בן אמוץ אשר חזה 
על יהודה וירושלים... ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו, 

 דע עמי לא התבונן".ישראל לא י

אילו אתם הייתם יודעים מה שאני חושב, כולכם הייתם צוחקים? אבל 
 יש נס שאינכם יודעים מחשבות.

 אבל אני רואה שאתם רוצים לדעת, אז אומר לכם.

בזוהר הקדוש כתוב כי יש רקיע אחד שהוא מצלם את כל מעשי בני 
אדם, ולא רק מעשים אלא גם את המחשבות. וכאשר האדם יבוא לדין, 
יראה כמו סרט איך שאנחנו עתה יושבים, אני שותה וגם חלק מהציבור 

)ר' שלום שתה מחמת יובש  - - -שותים תה, וככה אומרים שמוע'ס 
על כך ולכן חייכתי: איך זה היה נראה שם  הפה שסבל ממנו(. חשבתי

 בסרט של הרקיע.

יצנות חס ושלום, אבל מילתא לתא, לא וובזה יצאנו ידי מילתא דבדיח
 תא לפקח את הלב. טוב.ודבדיח

רש"י מבאר כי בתחילת הפרשה מנה משה רבינו את כל המקומות 
שהכעיסו לפני המקום "לפיכך סתם את הדברים ברמז, מפני כבודן של 

 ישראל".

מדוע משה רבינו אמר את תוכחתו  -הרבי שלי הביא מדרש בו נאמר 
ברמזים: "בעבר הירדן, בערבה, מול סוף וגו'"? משיב המדרש, כי אם 

כך עד שלא היתה להם אפשרות  היה מפרש יותר היו מתביישים כל
 מול משה רבינו ע"ה, היו מתעלפים, לכן דיבר ברמז בלבד: לעמוד

 שאמרו מי יתן מותנו במדבר. בשביל -"במדבר" 

 שחטאו בפעור בשיטים בערבות מואב. -"בערבה" 



 

 ו 

 שאמרו המבלי אין קברים במצרים וכו'. -"מול סוף" 

נתבונן כיצד הדורות יורדים דור אחר דור, כי  -אמר הרבי  -א"כ נראה 
בהפטרה של פרשת השבוע, נאמרו דברי התוכחה של ישעיה הנביא 

י ורוממתי והם פשעו בי" "ידע שור קונהו ממש מפורש "בנים גידלת
וחמור אבוס בעליו, ישראל לא ידע עמי לא התבונן" כמה דורות חלפו 
בסך הכל ממשה רבינו עד דורו של ישעי' הנביא, והנה ישעיה הנביא 

"הוי גוי חוטא  -כבר יכול היה לדבר בנוסח ברור ונחרץ ללא שום רמז 
 ד. כי קיימת ירידת הדורות.עם כבד עון זרע מרעים וגו'" נורא מא

יש לדעת כי ירידת הדורות לא נעצרת, אלא הדורות הולכים ויורדים. 
 היכן אנו עומדים...? -ועד דורנו, דור עיקבתא דמשיחא. א"כ נחשוב 

כתוב בזהר הקדוש מדוע הדור, בו יבוא המשיח, נקרא עיקבתא 
עקב כמו ה -דמשיחא? מפני שאותו דור יהיה המגושם מכל הדורות 

המגושם שבגוף. כלומר? אם יכניסו מחט חס ושלום לעין היא מיד 
תדמע ואף תתעוור חלילה, ואם ביד, יחושו בכאב, אך אם תוחבים 

 מחט בעקב, לא נורא, הרי שהעקב הוא הפחות מכל הגוף. כך דורנו...

אך עם כל זאת, העולם אומר בשם הרבי מקוצק, שעמד פעם ונקש בכף 
ון, מה שנאמר על דור העקב, אבל תדעו, כל הגוף ידו על השולחן: "נכ

 עומד על העקב"... כל הדורות עומדים על הדור שלנו.

ואם נכון שכה היו דבריו של הרבי מקוצק, נבוא ונתמה, ממה נפשך, 
איך יכול להיות שאפילו שאנו כמו עקב )מגושמים(, עם כל זאת כל 

 הדורות יכולים לעמוד על כזה דור חלש?!

 ההפטרה ונבין גם את זה. הפלא ופלא. נסביר את

"חזון ישעיהו בן אמוץ אשר חזה על יהודה וירושלים, ידע שור קונהו 
 וחמור אבוס בעליו, ישראל לא ידע עמי לא התבונן".

"קונהו". )בהיותי בחור צעיר והלכתי  -השור יודע להכיר את בעל הבית 
להתפלל תפילת מעריב ב'אחוה' ירושלים, שם בדרכי לקראת ערב היו 
שבים מהשדה שוורים של בעלים שונים, היה מעניין לראות איך הם 
שבים יחד מהשדה, נפרדים, וכל אחד הולך מעצמו לבית אדונו...( אך 

קונהו", השור מכיר את הבעלים עצמו. "וחמור אבוס  דווקא "ידע שור
בעליו" החמור אין לו הבנה כהשור להכיר ממש את קונהו, אבל את 

 האבוס הוא כן מכיר.

ישעיה הנביא אומר תוכחה קשה כזו לישראל, השור ידע, החמור 
 "ישראל לא ידע עמי לא התבונן". -מכיר, אתם כביכול, גרועים מהם 

 נשאלת השאלה.

השור והחמור למדו בגימנסיה )אוניברסיטה( להכיר את בעליהם,  וכי
זו הרי מציאות טבעית שנולדת עם השור והחמור, א"כ מה ה' רוצה 
מאיתנו ומה אשמתנו?! הם יודעים באופן טבעי ללא מאמץ והתבוננות, 
ולנו הדבר כרוך בלימוד והתרגלות, ומדוע מכנים אותנו כגרועים 

 מהשור והחמור?!

טמונה בתוכחה עצמה. הנביא מגלה לנו בתוכחה זו, ואומר התשובה 
בשם ה', לשור נתתי טבע שיכיר את בעליו, ולחמור את האבוס, גם לכם 
נתתי טבע להכיר אותי! כן כן! כלומר, לעם ישראל יש טבע קודש שנטע 

 ה' בתוכנו להכיר את ה' יתברך!

עלו על כאשר  -אנו רואים כך מעז ומעולם, לדוגמא, מסירות הנפש 
המוקד באינקוויזיציות, נשרפו באש וקפצו למים ילדים צעירים על 
קידוש ה', וכל יהודי באשר הוא, בשעה שמת אומר "שמע ישראל", 

 אפילו הפחותים ביותר.

שמעתי מעד ראיה ישיש, כי בתקופת הקומוניזם, בימים הקשים, 
וגם היו  -כאשר יהודים רבים שירתו יחד במפלגת הקומוניסטים 

"מהרסיך ומחריבייך ממך ייצאו!" והנה יהודי  -ראשי המפלגה ל
 -קומוניסט אחד שחטא והחטיא בעיירתו, הגדיל לעשות בחטאיו 

וערב בהיר אחד נעמד ברשות הרבים הוציא עימו ספר תורה והחל 
לקרוע את גווילי הספר ברחובה של עיר, ה' ירחם. ויהי לפלא, כי ממש 

לפה שם מרכבה עם סוס. העגלה סטתה, בעודו קורע ואוחז בגווילים ח
ופגעה בו. הוא נסחף מתחת לגלגלים, עצמותיו החלו להישבר. ואז 
שמעו כולם איך שצועק בין הגלגלים: "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' 

  - - -אחד!" הקומוניסט הזה 

)רבי שלמה וולבה זצ"ל סיפר על הימים ששכב בבית החולים בשוודיה, 
בבית החולים אושפזה גם כן אישה ששבה  היה זה לאחר המלחמה.

מאושוויץ, והיא סיפרה לו, כי באותם שנתיים שעבדה ליד תאי הגזים 

באושוויץ, לא היה אחד שנכנס לתאי הגזים ולא אמר 'שמע ישראל ה' 
אלוקינו ה' אחד', רבבות משומדים פורקי עול וכולם הכיר אות בוראם 

, ה' ינקום דמם!(. רואים טבע קדוש של יהודי -ומתו על קדושת שמו 
מכאן שגם הדור הפחות ביותר עיקבתא דמשיחא, יש לו טבע קדוש 

 להכיר את ה'.

"ידע שור  -וכאמור זהו יסוד גדול, כי לכך מתאונן הנביא בתוכחתו 
קונהו וחמור אבוס בעליו, ישראל לא ידע" אם אינכם יודעים זו טענה 

 י.עליכם, כי בראתי אתכם בטבע נעלה להכיר אות

ומה הסיבה שבאמת לא יודעים ולא מכירים, התשובה נמצאת באותו 
פסוק: "עמי לא יתבונן" אילו אדם היה מתבונן היה מכיר ויודע את ה'. 

 "עמי לא התבונן!". -ובלי התבוננות הוא גרוע מהשור. וי, וי, 

 "בזמן שעושים רצונו"

ועתה, לאחר שהסברנו את הטבע הקדוש של עם ישראל, נבין את 
 המשך הפסוקים בהפטרה: "הוי גוי חוטא זרע מרעים בנים משחיתים".

 ועל כך יש ויכוח בגמרא קידושין דף ל"ו:

"דתניא בנים אתם לה' אלוקיכם, בזמן שאתם נוהגים מנהג בנים אתם 
קרויים בנים אין אתם נוהגים מנהג בנים אין אתם קרויים בנים דברי ר' 

כך אתם קרויים בנים שנאמר בנים יהודה. רבי מאיר אומר בין כך ובין 
 סכלים המה ואומר בנים לא אימון בם וכו' זרע מרעים בנים משחיתים".

רבי מאיר אומר כי אפילו כאשר עובדים לעבודת כוכבים נקראים בנים! 
במקום אחר בגמרא נאמר כדברי רבי יהודה, רק בנוסח שונה קצת: 

אין עושים רצונו  "בזמן שישראל עושים רצונו של מקום נקראים בנים
 נקראים עבדים"

צריכים להסביר מה הכוונה "רצונו של מקום", לא כתוב "בזמן 
שישראל עושים ציוויו של מקום", עוד יש להבין וכי "בזמן שאין עושים 
רצונו של מקום נקראים עבדים", עבדים?! איזה עבד הוא האומר 

לי לא לאדונו: אמת שאתה האדון ואני העבד, אבל כל מה שתאמר 
 אעשה. הינו מורד באדונו, לא עבדו.

 ניישב זאת עפ"י משל. אני מבחין שאתם מקשיבים טוב:

ערב יום טוב אחד נכנסתי לחנות גדולה )איך קוראים לה? סופרמרקט( 
 קונים וקונים ובעל הבית לא מצליח לעמוד בעומס הקונים.

ראיתי באחת הפינות, ישב לו פקיד עם דפים ועט ועסק בניהול 
"רואה חשבון" חרוץ. חשבתי לעצמי, הנה  -שבונות בלי הפסקה ח

הפקיד יכול היה להטות שכם להוריד קצת מהלחץ של בעל הבית 
בערב חג, אך אינו עושה כך, מדוע? הוא כאילו לא נמצא כאן יושב לו 
בפינה ועוסק בשלו. והוא צודק כי אומר לעצמו "אני עושה תפקידי 

ון, וזהו, לסייע לקונים או לפרק סחורה לעסוק בביקורת חשב -באמונה 
 לא שייך אלי", כך חושב לעצמו בצדק.

אבל. נכנסתי לחנות שניה ממש בסמוך לאותה חנות, גם היא עמוסה 
"רואה חשבון" במלאכתו, אך כאשר  -בקונים, גם שם ישב איש בפינה 

רק היסב את ראשו וראה כי יש צורך בעזרה, התרומם, סגר את הפנקס 
במכירות, הוריד סחורה, ניגש לקופה וסייע בחשבון לקונים והשתלב 

 ועוד.

 במה שונה השני מהראשון?

 בחנות השנייה רואה החשבון הוא גם בן של בעל הבית...

הביזנעס הם שלו. לכן, כאשר צריך להוריד סחורה ובעקבות כך יהיה 
רווח גדול של ערב יום טוב, הוא שולח את ידיו לסייע, אם קשה לאביו 

וא עוזר ורוצה לעזור. אבל הפקיד בסופרמרקט הראשון הוא בסך ה
הכל פקיד, וכי איכפת לו הרווחים וההפסדים של המנהל, שיכאב הגב 

 לבעל הבית, לא לי...

 כך גם בענייני תורה ומצוות:

שואלים לפעמים את ר' פלוני "למה אתה עושה כך וכך, וכי מה שאתה 
 עושה מותר וראוי?!"

י כתוב בשולחן ערוך שאסור לעשות כך?! היכן ראית והוא משיב: "וכ
 כתוב בשולחן ערוך לא לעשות מה שעשיתי?" מתרעם בשאלה.

לדוגמא, זכורני מימי נערותי. חבר שלנו הלך לשחק פוטבול )כדור רגל( 
 הוא היה השוער.

מת, כמו שאומרים מדוע אתה "מה זה?" שאלו אותו החברים בתרעו
 כבן ישיבה משחק פוטבול?



 

 ז 

 "מה?! תמה הבחור "האם כתוב בשולחן ערוך לא לשחק כדור רגל?!"...

 בזה התירוץ על השאלות הנ"ל.

הפסוק לא מדבר במי שמורד ממש באדוניו ולא שומע להוראותיו, 
עבדים  -אלא שלא עושה רצונו של מקום, ולכן נקראים עבדים 

 שעושים ציווי אבל לא רצונו.

 , מה שה' רוצה.אבל בנים כן עושים רצונו של מקום

 בלב כתוב לא רק בשולחן ערוך...

באחת האסיפות דיבר החפץ חיים על ענין חשוב בתקנת הציבור, בתוך 
דבריו אמר: והרי ודאי תשאלו אותי היכן זה כתוב? אומר לכם: זה כתוב 

כתוב בלב! אדם המרגיש כי רצון ה' לא  -הצביע ודפק על ליבו  -פה 
גל הוא לא שואל אם כן כתוב או לא להסתובב עכשיו במגרש כדור ר

 אינו עושה. -כתוב, אם רצון ה' לעשות עושה ואם לא 

בפיו הרבה, פעם חלף לידי במסדרונות  קר)היה לי חבר שהיה שו
מה זה?!   -הישיבה ושרק בפיו )כמדומה שהיה זה בשבת( שאלתי אותו 

וא והוא הגיב "היכן כתוב שאסור?" הצעתי לו לשאול את החזון איש. ה
הסכים. קמתי ונסעתי מירושלים לבני ברק. אמרתי שהבחור שואל 

"יש דברים שאי אפשר לומר  -"היכן כתוב שאסור?" הגיב החזו"א 
 מותר או אסור, צריכים להרגיש...", אמר ולא יסף(.

"אימתי נקראים בנים בזמן שעושים רצונו של מקום. ואם לאו נקראים 
 עבדים".

נו, לא רק מצוותיו. כי יש לנו טבע קדוש ה' רוצה מאיתנו שנעשה רצו
להבין מה הרצון של האבא שלנו. )ואדרבה, לכן באמת דעת רבי מאיר 
במסכת קידושין דף ל"ו הנ"ל, כי גם כאשר אין נוהגים מנהג בנים 
נקראים בנים, מדוע? כי תמיד טמון בקרב עם ישראל הטבע קדוש 

ין להתעלות לעשות רצונו של מקום, )יש לנו את האפשרות להב
ולעשות רצונו של מקום( אלא שדעת ר' יהודה כי כיון שאין נוהגים 

 מנהג בנים אינם קרויים בנים.

*** 

 הנחש באפגניסטן שלא המית

אספר לכם בענין מה שאמרנו כי ה' נטע בקרבנו טבע קודש שיכירו את 
 ה'. ובמעט התבוננות יהודי מכיר את ה' יתברך.

האחרונות התעוררות של בנים אבודים בכל הנה רואים בעשרות שנים 
ישנם יהודים היושבים  -קצווי תבל אפילו באפריקה, רוסיה ואסיה 

ולומדים במשניות וגמרא, מי הביאם לידי כך, וכי הקומוניסטים 
הבולשביקים? מי עוררם? אם לא מאמר הכתוב: "ולקחתי מכם לב אבן 

וש 'תינוק מקרבכם ונתתי לכם לב בשר" בקצווי תבל אפשר לפג
שנשבה' שבעבר לא ידע אפילו שיש תורה בישראל, אבל כיון שהתחיל 

 להתבונן: מה אני איפה אני? הגיע.

 זה סיפור ששמעתי לפני שלושה וחצי שבועות )שנת תשמ"ו(.

בחור עולה מרוסיה הביא לפני חבריו מכתב שנשלח אליו מידיד בן גילו 
הוא אשם נעבאך(, והם בולשביק מושבע )מה  -יהודי בצבא ברוסיה  -

 סיפרו לי מה שכתוב במכתב. תשמעו מעשה ותתפעלו.

הוא נסע עם פלוגת חיילים בשליחות הצבא הרוסי באפגניסטן. אם 
אתם יודעים או לא יודעים, שם בהרי אפגניסטן מורדים נלחמים 
ברוסים, יש לרוסיה צרות מהם כבר שבע שנים רצופות. פלוגה זו 

 נשלחה למשימה חשובה.

בוצת החיילים חנתה באחד הכפרים, הבחור יצא לו קצת לטייל ק
בסביבות הכפר. והנה הבחין בנחש ארסי מתפתל. וכיון שאהב בעלי 
חיים ולמד בשיעורי טבע כי אפשר להתיידד עם נחשים, ניסה את מזלו, 

 שב למחנה הביא לנחש אוכל, הנחש אכל בתאבון.

טחון עם הנחש למחרת הביא לו שנית, כך כמה ימים עד שחש ב
הנחש והוא, הסתובבו זה לצד זה בידידות. היה זה בהר  -והשניים 

 הסמוך לכפר.

 הוא הקפיד לשהות עם הנחש במשך שעה ויותר מידי יום. ידידים...

ויהי היום, התקבלה הפקודה להתקדם במהירות האפשרית ביותר, 
לעזוב את הכפר ולצאת לאחד ההרים, ומשם לעבור להר רחוק יותר. 
לפני שיצאו לדרך מיהר הבחור היהודי ורץ להיפרד מהחבר החדש 
שלו, הנחש... פשוט הביא לו אוכל בפעם האחרונה. הנחש אכל. 

 ולפתע...

לפתע הזדקף מולו בפה פתוח וקול שריקת נחש ארסי )בזעם ורצון 
להכיש ארס(. החייל רעד מפחד. אך. גם זאת למד בספרי הטבע, כי אם 

מצב, שהנחש עומד ממול זקוף כמקל, אסור  נקלעים חלילה, לכזה
לברוח. בריחה תביא אותו אחריך, ובדרך כלל הוא המנצח והסוף הוא 

 מות. לכן מה עושים? נשארים לעמוד זקוף ממולו בעמידה איתנה.

הבחור באמת הצליח להתייצב לעמוד על פי הכללים ועפ"י ההוראות. 
, אתם שומעים? שעתיים. שלוש -שעה. עמד עוד שעה והנחש מולו 

 ארבע, חמש שעות תמימות! הוא היה על סף עילפון.

החברים שלו שהמתינו שעה קלה לבואו, משלא הגיע יצאו במהירות 
לדרכם לפי הפקודה ותוואי הדרך. אך הוא נשאר שם על עומדו כשהוא 

 מתאמץ ונזהר לא לעשות אפילו תנועה קלה של בריחה.

 לדרכו ונעלם לו. לאחר שש שעות ירד הנחש, התקפל, פנה

והוא הרי בחור קומוניסט, מה כבר יכול היה לחשוב על מה שקרה, וכי 
מהקב"ה? טוב, הוא מיהר  שהכל -ידע את הכלל "שוויתי ה' לנגדי תמיד 

למחנה, שכמובן היה ריק מאנשי הקבוצה שיצאה לדרכה, נטל את 
מטלטליו, וכיון שידע את כיוון הליכתם, יצא אחריהם בדילוג וריצה, 
קיווה לעקוף אותם עוד לפני רדת החשיכה. ירד מההר ורץ לפי 
השבילים. והנה. באחת הפינות מצא את כל הקבוצה כולה שוכבים 

 ם. המורדים ארבו להם והרגו אותם בחרב.שחוטי

תראה,  -אתם רואים נס? חמש שעות הראה הקב"ה לתינוק שנשבה 
 איך אני מציל אותך...

בסוף המכתב הוא חתם בנוסח שלו )אני אומר בנוסח שלנו(: ולפיכך 
התעוררתי להאמין שבורא עולם הוא מנהיג לכל הברואים והוא עושה 

 ויעשה לכל המעשים.

 שאבעס!

ומה אתם חושבים כי רק ברוסיה? גם כאן בארץ ישראל הולך לו יהודי 
רחוק, אוי רחוק, עוסק בביזנעס שלו ופתאום צצה מחשבה במוחו: 
"מה איתי, במה אני יהודי?" הוא ממשיך ומתבונן הולך וחושב על 

 מעשיו עד שמתחיל להשתפר. והוא נהיה צדיק, נורא ונפלא.

לה ושכב בבית חולים לאחר שהבריא חבר שלי רבי ברוך ידלר ז"ל נח
 ושב לביתו, באתי לבקרו והוא סיפר לי כך.

בחדר עימו שכבו עוד חולים ל"ע, אחד מהם יהודי חילוני גמור. והנה 
באו לבקרו )את החילוני( בנים ונכדים צעירים בעלי זקן ושיראים של 

חליפה וכובע. ר' ברוך המתין להזדמנות והתעניין בעדינות  -חרדים 
 לצאצאים כאלו?". -איך הוא הגיע לכך "

 "זה סיפור ארוך אספר לך מחר". השיב.

 למחרת כאשר הוציאו את החולים לחצר, סיפר לו:

התגוררתי בקיבוץ מסוים )נקב בשמו( שבת אחת יצאתי לטייל, עליתי 
על רכב של הקיבוץ נסעתי לירושלים לטייל בה עד ככר השבת. שם בלי 

וצעקו: שאבעס! שאבעס! לא ידעתי מה זה  תכנון מראש נעמדו ילדים
בכלל מה הצרחות הללו. כעסתי מאד. פתחתי את הדלת "וירקתי 

 עליהם קללות" כלשונו, הם ברחו מפחד שמא אכה אותם.

 נכנסתי לרכב להמשיך בנסיעה ושוב התאספו כולם: שאבעס!

יצאתי שנית והם ברחו. וחוזר חלילה. לא יכולתי להמשיך בנסיעה, עד 
רב אלי רב אחד, שכן מאחד הבניינים ואמר לי בנחת: "אתה שהתק

רואה מה הולך פה, הילדים לא יעזבו אותך אתה תאלץ להישאר פה, 
והוא המשיך: "הסתכלתי מהחלון והבחנתי כי יש כאן שיח חירשים, 

הם אינם מבינים אותך ואתה לא מבין כלל  -צועקים אחד מול השני 
וניין להבין, תעלה אלי לשעה מה הם צועקים, תשמע, אם אתה מע

 שעתיים עד צאת השבת ואסביר לך".

בקיצור לא אאריך. עלינו, אני ורעייתי, לביתו. התיידדנו. חלפו ימים 
אני ואשתי,  -ביקרנו אצלו שוב, אח"כ ביקרנו בביתו עוד פעם פעמיים 
 וזה לא היה בכלל פשוט מצידנו לבקר בבית חרדי כל כך.

תם הרי סוציאליסטים יש לכם אפשרות באחד הימים אמר לנו "א
לחיות בקיבוץ שלכם אבל האם יש בו בית כנסת?" הוא סידר לנו בית 
כנסת, ומפקידה לפקידה נכנסתי לבית כנסת. הדברים התגלגלו עד 
שביום מן הימים נכנס לנו בחשבון הבנק 'שילומים' כי שנינו מילדי 

ו את דירתנו טהרן, היה זה כסף שלא ציפינו לו, ואז פשוט עקרנ
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מהקיבוץ לירושלים. כאן גידלנו את המשפחה והילדים. ותראה מה 
 יצא מהם. ע"כ.

אם נשב עד אור הבוקר בדרשה לא אסיים מה שאני שומע אודות 
 חזרה בתשובה. רק עוד עובדה אחת.

 מה ראה רבי חיים קנייבסקי?

 - , בן ואביול"זצוקרבי חיים קנייבסקי  -נכנסו אל בנו של הסטייפלער 
הבן בעל תשובה והאב שעדיין אינו שומר תורה ומצוות, להזמינו 

 לשמש כסנדק בברית של הבן הנכד.

 השיב ר' חיים: "לא, אתה תהיה הסנדק" והצביע על הסב.

 "מה, וכי אני אהיה הסנדק, וכי אני ראוי לכך?!"

"אני רואה על הפנים שלך קדושה, אתה צריך להיות הסנדק" פסק ר' 
 ו.חיים את פסוק

 הסב היה הסנדק.

אחרי הברית הוא התחיל לחשוב "למה הרב אמר עלי קדושה, וכי אני 
 קדוש?!"

 הרהר בדעתו ובמעשי חייו, והבין... וגם התעורר ושב בתשובה שלימה.

 מה הבין ומה נזכר?

 הוא חיפש בהסטוריה של חייו. ומצא. מעשה שהיה.

היה זה עשרות שנים קודם לכן כאשר עמד להינשא בקיבוץ לפני 
החתונה קראה לו המיועדת להיות אשתו )הסבתא של הרך הנימול 
ואימו של אבי הבן( לשדה בפאתי הקיבוץ, ואמרה לו כך: אספר לך. אני 
הרי ניצולה מהשואה כפי שאתה יודע. ואיך ניצלתי? נסעתי יחד עם 

ושוויץ. בנסיעה כבר חששנו כולנו כי אכן אבא ואמא ברכבת בדרכנו לא
אנו בסוף החיים. באחד הרגעים אמא התייפחה בבכי ואמרה לי: אנו 
צועדים לקראת המוות, רצוני לזרוק אותך מחלון הרכבת, רק כך אולי 
תזכי את להישאר בחיים, ויישאר מאיתנו זכר. ובכן, אמרה אמא 

אותך" באותה  "בשעה שהרכבת תאט באחד מעיקולי הדרכים אשליך
שה בכתה עוד ואמרה: "וכאשר תזכי להישאר בין החיים תחיי 
בנעימים, תתבגרי, וגם תזכי לבוא בברית נישואין, קודם לכן תשאלי 

 יהודים מה זה טהרת הבית היהודי, שהיא חובה של יהודים".

 והשלכתי. והגעתי עד הלום.

לפני כמה ימים שאלתי את מזכירת הקיבוץ מה זה טהרת הבית? היא 
אמרה בזעם "סתם כלום", לכן מהכעס שלה, אדרבה, הבנתי כי אני 
צריכה לברר והלכתי לשאול רב דתי, נסעתי לעיר ושאלתי, והרב כן 
הסביר לי ברור מה החובה של התורה. ועתה, אם אתה מסכים 

 לא אתחתן!" כך אמרה. -לאו  שנשמור על צוואת אימי, טוב, ואם

לאחר שלושה ימים נתתי את הסכמתי וכך התחתנתי. וכנראה משום 
כך ר' חיים ראה עלי מעט קדושה, ולכן זכיתי לבנים ונכדים, ואני מכריז 
בזאת, כי גם אני שב עתה בתשובה ואזכה לשמור שבת ושאר תרי"ג 

 מצוות. נורא ואיום. ע"כ המעשה.

ארוכה(, אולי מפאת שאני עייף אני חושב  אתם כבר עייפים )דרשה
שאתם עייפים... טוב, וה' יזכנו לראות בישועתו ונראהו עין בעין בעגלא 

 ובזמן קריב.

 )להגיד(      קדיש, כבוד הרב.

  בין המצרים 
 (לשבת חזון )הפטרהעמי לא התבונן 

ף סוף למה הדבר דומה, לזוג שלא היו להם ילדים הרבה שנים, סו משל
 לאחר הרבה שנים נפקדה האשה.

הלכו לביה"ח, הבעל מחכה בחוץ, ועובר הרבה זמן,  ,הגיע זמן הלידה
הבעל שם לב שהדלת נפתחת ונסגרת הרבה פעמים, רופאים יוצאים 

 המצב חמור מאוד!  :ונכנסים, ניגש אליו רופא ואומר לו

  בסכנת נפשות!אשתך 

ש גם אפשרות יש אפשרות להציל את האשה אבל התינוק ימות! י
 להציל את התינוק אבל אז האשה תמות, תחליט מה לעשות. 

 אמר הבעל, רגע, זה דיני נפשות, אני צריך ללכת לרב לשאול! 

 אין זמן לרב, תחליט עכשיו!  :אומר הרופא

 טוב, אם כך צריך לשאול את האשה בעצמה, זה החיים שלה. 

, לכן תצילו את שאלו את האשה ואמרה, לחיות בלי הילד, זה לא חיים
ק מי הייתה אמא שלו! הילד. ואמרה לבעלה: תגיד ותספר לתינו

  שמסרה נפשה!

ונולד בשעה טובה ומוצלחת תינוק חדש.  ,עשו הרופאים מה שעשו
 למחרת התקיימה לוויה רווית יגון ואנחה, 

 עצוב מאוד מאוד. רבנים הספידו, אנשים געו בבכיה,

האבא קורא לחתן הבר מצוה,  מצוה.והגיע יום הבר התינוק גדל וגדל, 
בני: אתה יודע שהיום היארצייט של אמא שלך? באותו יום שאתה 

תיגש להתפלל  ! ולכן היום בערב כשיבוא האורחיםנולדת אמך נפטרה
 מעריב כי אתה 'חיוב', אני מבקש ממך תתפלל ברגש, תתפלל לאט. 

דק' סיים  5הילד ניגש לעמוד: "ְתַקַדה ְתַקַדה שמיה רבה פפם פפום 
 מעריב. 

 האבא התעלף. 

לאחר שהתעורר, ניגש אל הבן ושואל אותו: למה? למה אתה ככה 
  !מתפלל? הרי בקשתי ממך

מה אתה רוצה ממני, רגש? איזה רגש? את אמא שלי לא  -עונה הבן
אני יודע שבבית קברות יש איזה אבן  !לא ראיתי אותה מעולם !הכרתי

 שם נמצאת אמא שלי. 

 ן וקצף. וכדי בזיו

זצ"ל ]ומביאם הר"ש לוינשטיין[, הקב"ה  רבי שבתי יודלביץאומר 
החריב את בית המקדש השכינה גלתה ממקומה, "שפך חמתו על עצים 
ואבנים" והכל כדי להציל את הילד את כלל ישראל, ואנחנו הילדים 

 "תקדה תקדה שמיה רבה" 

 "למה א"א להתרחץ?" 

 איך אפשר להתרחץ!!!  -

 אלא מאי, אין לנו רגש! 

שרבי שלום שבדרון היה חוזר על כפי  האדמו"ר מקוצקנסיים בדברי 
 זה.

  .השו"ע מביא הלכה "שיהא ירא שמים דואג ומיצר על החורבן" 

הרי השו"ע מיועד לכל כלל ישראל א"כ למה  ,שאל האדמו"ר מקוצק
הלכה ליראי שמים בלבד? וכי מה יעשה מי שאינו ירא  מביא השו"ע

 שמים? 

, ומי שאינו ירא בית המקדש חורבן' יתאבל על ירא שמים'ותירץ: 
    ...שמים שיתאבל על החורבן של עצמו!

 (הגר"ש לוינשטיין)

 רבי יעקב גלינסקי זצ"ל – "כי נגע עד ליבך"

 .שלא שמים לב אליה נעמוד על נקודה בסיפור החורבן, שכמדומני
נזכיר את ספור הגמרא )גיטין נה, ב( על קמצא ובר קמצא חרבה 

שאוהבו קמצא ואיש ריבו בר קמצא עשה ירושלים. שאותו אדם 
 סעודה, אמר למשרתו: קרא לקמצא.

 הלך והביא את קמצא.

בא ומצאו יושב. אמר לו: "הואיל ואתה איש ריבי, מה מעשיך כאן, קום 
 צא".

 איל ובאתי הניחני, ואתן לך דמי סעודתי".אמר לו: "הו

 אמר לו: "לאו".

 אמר לו: "אתן לך דמי מחצית הסעודה".

 אמר לו: "לאו".

 אמר לו: "אתן לך דמי כל הסעודה".

 אמר לו: "לאו", אחזו בידו הקימו והוציאו.

אמר בר קמצא: "הואיל וישבו חכמים ולא מחו בו, מוכח שהסכימו 
 –הלך ואמר לקיסר: "היהודים מרדו בך"  עמו, אלך ואלשין עליהם".

כך התגלגל הדבר הדבר, ונחרב הבית, וסימו )שם נז ע"א(: תניא, אמר 
רבי אלעזר, בוא וראה כמה גדול כוחה של בושה. שהרי סייע הקדוש 

 ברוך הוא את בר קמצא, והחריב את ביתו ושרף את היכלו.
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החינם ידוע, וכתב המהרש"א )יומא ט ע"א( שהיא היא שנאת 
שבעוונה חרב הבית. אבל המעיין יראה, שבדברי בר קמצא אין הדגש 
על הבושה שבישוהו, אלא על כך שחכמים שתקו ולא מיחו. ומודע 
שתקו, כתב המהרש"א: "שלא מיחו מפני שלא היה בידם למחות". ועם 

 כל זה, מפני העדר מחאתם נסתבב חורבן בית אלוקינו!

לא היו מועילים, יתכן וירושלים לא  אילו היו קמים, ומוחים, גם אם
 היתה נחרבת!

ונוסיף בענין זה: בגמרא )שבת י ע"ב( אמרו: לעולם אל ישנה אדם בנו 
בין הבנים, שבשביל ]משקל[ שני סלעים מילת ]משי[ שנתן יעקב 
ליוסף יותר משאר בניו ]בתוספת פס אריג סביב פס ידו, היא כתנת 

אחיו ונתגלגל הדבר וירדו הפסים שעשה לו )רש"י([ נתקנאו בו 
אבותינו למצרים. והקשו בתוספות, הרי עוד קודם לכן נגזר עליהם 
שעבוד ארבע מאות שנה בארץ לא להם )בראשית טו, יג(. ובאר 
המהר"ל )"נתיבות עולם", נתיב השלום פרק ג(, שמכל מקום צריך היה 

ינו שתהיה סיבה גדולה שעל ידה תצא הגזרה על הפועל, "כי דבר קטן א
 –נעשה סיבה לדבר גדול" 

ואם שתיקת החכמים היתה סיבה לדבר גדול כחורבן הבית, כמה 
 נוראה ואיומה היא!

כיוצא בכך, שנינו )שבת נה ע"א( שבחורבן בית המקדש הראשון פגעה 
מידת הדין גם באלו שהקדוש ברוך הוא העיד בהם שהם צדיקים 

רק משום שלא מחו, גמורים וקימו כל התורה כולה מאל"ף ועל תי"ו, 
 למרות שמחאתם לא היתה מועילה!

ושנינו )שבת קיט ע"ב(, שלא חרבה ירושלים אלא בשביל שלא הוכיחו 
זה את זה. שנאמר )איכה א, ו(: "היו שריה כאילים", מה איל ראשו של 
זה בצד זנבו של זה, אף ישראל שבאותו הדור כבשו פניהם בקרקע ולא 

 הוכיחו זה את זה.

ברי הרב מבריסק זצ"ל בבאור דברי הגמר"א )סוטאה יא ע"א, וידועים ד
סנהדרין קו ע"א( שלושה היו באותה עצה ]של "הבה נתחכמה לו פן 
ירבה"[, בלעם ואיוב ויתרו. בלעם שיעץ נהרג, איוב ששתק נדון 

 ביסורין, יתרו שברח זכו מבני בניו שישבו בלשכת הגזית.

 ג, הרי זו מידה כנגד מידה.ושאל: בלעם שיעץ להרוג ילדי ישראל נהר

יתרו שברח כי התנגד לפעול לרעת ישראל זכה ומבני בניו פעלו לטובת 
 עם ישראל, מידה כנגד מידה.

 אבל איוב ששתק נדון ביסורין, היכן כאן הנהגת מידה כנגד מידה.

ובאר: מדוע שתק איוב, כי ראה שדעת פרעה נוטה לעצת בלעם, ולא 
 לו למחות, שתק.יועיל במחאתו. אם כך, מה 

מה עשה הקדוש ברק הוא, הביא עליו יסורים וזעק במכאוביו. לא מובן: 
וכי מה תועיל בזעקותיך. אבל כשכואב, צועקים! אז איך יכול היית 

 לשתוק בגזרת "כל הבן הילוד היארה תשליכהו"? כי לא כאב לך!

 ה לעומת זה"!וב"ז

שמות ז, ז(. בן שמונים שנה היה משה רבינו בעמדו לפני פרעה )
שמונים שנה, התן תקופת חיים! "ימי שנותינו בהם שבעים שנה, ואם 
בגבורת שמונים שנה" )תהלים צ, י(. מה עשה משה רבינו שמונים 
שנה? במדרש )ריש ילקו שמעוני שמות( מבואר שהיה משנה למלך 
מצרים, ומלך כוש, וכלוא עשר שנים במדין, ומכל זה אין התורה 

 –מספרת מאומה 

 –ה מספרת היא, שיצא אל אחיו לראות בסבלותם מ

 –וראה איש מצרי מכה איש עבר מאחיו, והרגו 

 –וראה שני אנשים עברים נצים, וגער בהם 

 –וראה רועים המציקים לבנות יתרו, והושיען 

 זוטות, לכאורה.

אבל, אמר רבי ירוחם ממיר זצ"ל, כל ה"משה רבינו" צפון בזוטות אלו! 
מה זכה להיות מושיען של ישראל ומנחיל התורה בהן מגלה התורה ב

– 

וכי במה יועיל לעמו, אם יראה בסבלותם. "שהיה בוכה ואומר חבל לי 
עליכם, מי יתן מותי עליכם, והיה נותן כתפיו ומסיע לכל אחד ואחד 
מהם" )שמות רבה א, כז(. לכמה היה יכול לסיע! ומה הועיל כשהכה 

תערב ברבי דתן ואבירם וקוממם את המצרי, הלא רק סכן עצמו. וכשה
 –עליו והלשינוהו 

ברם, היא גופא: לא שיקולו כדאיות ותועלת היו כאן, אלא התקוממות 
רגשית, שנאת עול קיצונית, אי השלמה תהומית עם ההשחתה והרוע. 

 אי יכולת להבליג ולשתוק!

 –ונספר 

 רב עירה ביקר אצל ה"חפץ חיים" זצ"ל, לבקש עצתו וברכתו.

 חקרו: "מה מצב הדת בעירכם". כהרגלו,

 נאנח הרב. המצב אינו משובב נפש.

 ה"חפץ חיים" לא הרפה: "החינוך הטהור נשמר?"

ספר הרב: "המשכילים פתחו בית ספר 'תרבות' כפרני, הלימודים בו 
חינם אין כסף, וההורים העניים נפתו לשלוח לשם את לידיהם, ומה 

 בכוחי לעשות?!"

 "והכשרות, נשמרת?"

הרב: "הקצב אינו מקבל מרות. 'פוסק' בעצמו ומכשיר נבלות  סיפר
 וטרפות. והקהל מקבל דבריו, ומה בכוחי לעשות?"

 המשיך ה"חפץ חיים" ושאל: "והטהרה נשמרת?"

סיפר הרב: "סדקים נתגלו בקירות המקוה והבנין עומד ליפול. סכנה 
 להכנס אליו. נסיתי להתרים לבדק הבית ולא עלה בידי. ומה בכוחי

 לעשות?"

התרגש ה"חפץ חיים": "מה בכוחו לעשות?! אבער חלש'ין, קענט אר 
 דאך! להתעלף הרי אתה יכול!"...

 –לא מובן 

 יתעלף, ומה?

 מאומה, אבל איך אפשר להבליג?!

 –ונספר 

מי לנו גדול מהמהרי"ל דיסקין זצ"ל, השרף מבריסק. והיה אומר: אני 
כחומץ לגבי יין. עד  –זצ"ל  הגאון רבי בנימין מוולקוביסק –לגבי אבי 

 כדי כך!

 מובן שתמהו, לא הבינו ולא קבלו.

 אמר: אספר לכם, ותבינו.

סיפר שבבחרותו נהג לשבת בחדר החיצון בעוד אביו הוגה בתלמודו 
בחדר הפנימי. כשהיו באים עם שאלות בהלכה או דיני תורה היה 

מם מעכבם לשמוע דבריהם ותוך כדי דיבור גיבש עמדתו, ונכנס ע
לחדר הפנימי לראות האם קלע אל המטרה או שמא דעת אביו אינה 

 כדעתו.

ויהי היום, ושרפה פרצה בישוב הסמוך. בתי העץ היו למאכולת אש, 
ובין הבתים גם בית הכנסת. כששקעה האש ליקטו היהודים את שרידי 
יריעות ספר התורה המפוחמות והביאון לוולקוביסק הסמוכה, לשאול 

 מה דינן.

יעו, שמע הנער את שאלתם ומיד ידע את דין השולחן ערוך )יורה כשהג
 –דעה רפב, י( בנדון. קם, ונכנס עמם אל אביו 

 והאב לא פסק כמוהו.

 גם לא פסק אחרת.

 כשראה את הגווילים המפוחמים, התעלף!

 –ובנו, הגאון הקדוש, עודנה נער, ייסר עצמו: למה אני לא התעלפתי 
 חומץ בן יין אני!

 –הכל מובן ועכשיו 

ירמיהו הנביא קונן: "דרכך ומעלליך עשו אלה לך. זאת רעתך כי מר, כי 
נגע עד לבך" )ירמיה ד, יח( זה בית המקדש, שנאמר )מלכים א ט, ג(: 
"והיו עיני ולבי שם כל הימים" )פתיחת איכה רבתי טז(. שבית המקדש 
היה לבם של ישראל. והלב שלנו הוא בבחינת בית המקדש שבקרבנו 
)זהר ח"א קסא, א(. וכמו שכתב בספר "חרדים" )פרק כא אות יז(: "הנה 
הלב היכל לשכינה דכתיב )תהלים עח, ס(: "אהל שכן באדם", וכתיב 
)דברים כג, טו(: "כי ה' אלקיך מתהלך בקרב מחנך", ופרש רבי שמעון 

קרב מחנך" זה עו, א(: "מחנך" רמ"ח איברים, ו"ב בר יוחאי )זהר ח"א
שיך הקדוש זצ"ל כתב: "זה אלי ואנוהו" )שמות טו, ב(, הלב". והאל

]מלשון נוה[ אבנה לו בית המקדש )כתרגומו(, בלבי. שהוא ענין: 
 –"ושכנתי בתוכם" )שמות כה, ח(, כי "היכל ה' המה" )ירמיה ז, ד( 
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ומשלא מחו, משגלו אדישות, גם אם לא היה בידם לפעול, אבל איך 
אוחזים בידו של אדם, מקימים אפשר לשתוק כשרואים כזה עול, ש

 –אותו ומסלקים אותו 

 אם הלב אטום, נאטם גם בית המקדש, לבם של ישראל!

ומבואר בגמרא )יומא ט ע"ב(, שכל זמן שלא יסולק גורם החורבן, לא 
 –תבוא הגאולה 

 ומה על לבנו. הלא קהו רגשותינו, דבר אינו מזעזענו!

 )והגדת(               לו הימים!האם יש ראיה גדולה יותר, משויון נפשנו בא

  ?על מה היה חורבן בית שני

מתוך חתונה, , זורקים אותו מול כולם !קמצא-בושה וחרפה שעשו לבר
 הוא מוכן לשלם את כל החתונה!  

 תשאיר אותי פה, אל תבזה אותי!    

 עזוב לא רוצה, אתה עושה לי שחור בעיניים. צא מהחתונה!    

 הוא יוצא, יושבים כולם ואף אחד לא פותח פה.   

 תניא אמר רבי אלעזר  – אומרת הגמרא }מסכת גיטין נז, א{

בא וראה כמה גדולה כוחה של בושה שהרי סייע הקב''ה את בר קמצא 
 .  והחריב את ביתו ושרף את היכלו

    ?הוא הולך עם הכבש ששלח הקיסר ועושה לו פצע. איפה

צא החוצה  –אמרו לו , הרעה, ובפה שבייש אותו בעין -בעין ובפה 
 מפה!   

 נחרב הבית השני!   

 זה לא בית ראשון שנשפך דם כמים!?    !מה, אבל הוא לא הרג אף אחד

 !  ?מה זה לא הרג?  אתה חושב שבר קמצא חי

 !! עוף מפה!!!   !לך –מוזמנים, עומד המחותן ואומר  600 עומדים

אחרי חמש דקות כולם יודעים  .ים על זהכולם מסתכלים, וכולם מדבר
   .ששפכו את דמו

זה רצח בדיוק כמו  !לא צריכים לשפוך דם !זה רצח –אומר הקב"ה 
 שאתה תוקע חרב!   

אצל אדום צריך רצח בדם קר, אצל יהודי, מספיק להלבין את פניו, כדי 
 שיחשב לרצח!   

    !אז תרדו לגלות של אדום

 למה אדום?   

יך את כל האלות קאלה'  }פרשת ניצבים  ל, ז{ ונתן אומרתכי התורה 
 "וךהאלה על איביך ועל שנאיך אשר רדפ

    ?מי זה האויב ומי זה השונא – שואל רבינו בחיי

   .האויב זה ישמעאל, והשונא זה עשו – ואומר

 ' ?למה הוא נקרא 'שונא

 הלכה בידוע, שעשו שונא ליעקב.   –יוחאי -אמר ר' שמעון בן

 תגיד, למה אתה שונא אותו?    

 שונא.   

 למה שחטתם שישה מיליון יהודים???    –תשאל את הגרמנים 

   .סתם 

שעשו , יוחאי הלכה בידוע-אדום לא צריך סיבה. אמר ר' שמעון בר
 שונא ליעקב!!!   

אם בית שני נחרב בגלל שנאת חינם, ואתה שואל  –אומר הקב"ה 
   .שם השנאה בלי סיבה"למה", אתה תרד לגלות אדום, כי 

כל המדינות, כולל ברק אובאמה וכל  !תסתכלו בעולם !שונאים אותנו
 מי שנראה כחבר של ביבי, כולם שונאים אותנו!!!  

 למה???   

    .זה גלות אדום

 :   רבותי, אני רוצה להגיע לנקודה, ובזה לסכם את הדברים

אמר רבי אבהו כגון  -  יש גמרא שכולנו מכירים }מסכת קידושין לא, ב{
השפיץ של כיבוד אב, זה הבן שלי, אבימי, אבימי ברי קיים מצות כיבוד 

חמישה בנים חמשה בני סמכי הוה ליה לאבימי בחיי אביו  אין כמוהו! 
 וכי הוה אתא רבי אבהו היו לו, לאבימי, כולם חיו אצלו בביתו בחייו 

נותן דפיקה היה קרי אבבא כשרב אבהו היה בא לבקר את בנו אבימי 
היה אבימי רץ  רהיט ואזיל ופתח ליה  !תפתחו לי –על הדלת ואומר 

וכל הדרך עד השער, היה צועק ואמר אין אין עד דמטאי התם לשער 
יום אחד הגיע רב אבהו יומא חד   אבא אנחנו באים, אבא אנחנו באים! 

אבא מה  –שאל אותו  .ב"ה יש כורסא מתנדנדת, התיישב בסלון, לבקר
סודה קר עם הרבה גזים והרבה קרח אמר ליה אשקיין מיא   ?תשתה

הלך אבימי והביא לו, אבל בינתיים ר' אבהו נירדם  אדאייתי ליה נמנם 
אבימי לא העיר אותו. נשאר לעמוד עם גחין קאי עליה עד דאיתער 
הילים ת) איסתייעא מילתיה ודרש אבימיהכוס סודה עד שיקום אביו 

שמו  שךטמאו את היכל קדתך באו גוי בנחל יםלקמזמור לאסף א( א-עט
 בא הקב"ה וגילה לו סוד, על מזמור בתהילים.     לעיים, ים את ירושל

    !על זה אומרים מזמור!?   תגיד קינה  

אלא, גילו לו מהשמים שהקב"ה הוריד את זעמו על עצים ואבנים 
   .במקום על עם ישראל

בדיוק כשהוא עמד ליד רבותי, למה אבימי קיבל את התשובה הזאת, 
    ?הוא לא יכל לקבל את החידוש הזה בבית הכנסת ?אביו

   .היה הנכד של קרח אסף, - מזמור לאסף  –תוספות אומר ביאור נחמד 

    ?משל למה הדבר דומה טבעו בארץ שעריה,( איכה ב, ט)כתוב בפסוק   

   .משל לשפחה שנפל לה כד לתוך הבאר

 עכשיו אין מי שיוציא לי את זה מהמים.    - 

   .הגיעה השפחה של המלך, הביאה כד מזהב ונפל לה גם לתוך הבאר

עכשיו יבואו להוציא את כד הזהב בטוח , ב"ה –היתה השפחה שמחה 
   .שיוציאו גם את שלי

 אמר אסף מזמור. מה המזמור?   

יקע ברצפה, "ריבונו של עולם, כשיוציאו את השערים שדוד המלך ש
 יוציאו גם את הסבא שלי, את קרח".   

אמרו , היות ואבימי כיבד את אבא שלו – א"כ התשובה פשוטה מאוד
   .לו את הביאור במזמור של אסף, שהיה נכדו של קרח

 אבל מה שייך חורבן בית המקדש, לכיבוד אב של אבימי?   

שראיתי  ף,רבותי, אני רוצה להיכנס לנושא נוסף, ולהסביר רעיון נוס
בנושא הזה של  , שאולי יביא אותנו, לאיזה הרגש,אמונת עתךבספר 

 :   חורבן הבית

עשו מכבד את  –למי ששם לב, הגויים מצטיינים במצוות כיבוד אב 
 אבא שלו.  

 "כי אבא אמר".  , אליפז, הולך להרוג את יעקב אבינו

עם  ויבא עמלק וילחםעמלק הולך להילחם בישראל מרפידים, שנאמר 
 למה?    !פרסה 400 ישראל ברפידם,

תן לי תקיעת כף  –כי אמא שלהם, תימנה, השביעה את עמלק 
 שכשיבוא הזמן שעם ישראל יצא ממצרים, תחסל אותם!  

    !כיבוד אם

בעו מיניה מרב  - רבותי, שואלת הגמרא }מסכת קידושין לא, א{ שאלה
   ?עד היכן מצות כיבוד אב -עולא עד היכן כיבוד אב 

    ?לאיפה הגמרא שולחת אותנו

    .גוי מאשקלון, שהיה סוחר בתכשיטים ובאבנים טובות – דמא בן נתינה

עם ישראל היה צריך לקנות אבן שנאבדה מאבני החושן. האבן נקראת 
 ישפה, כך אומר הירושלמי.  

אדוני, יש לך את האבן הזאת  –באו אליו החכמים ושואלים אותו 
    ?ישפה

 בסדר, תביא.      $100,000     כמה עולה?         .כן  

אם שם  –נכנס הביתה ורואה שאבא שלו נרדם, יש מחלוקת בגמרא 
   .את הרגליים על הכספת, או המפתח של הכספת היה מתחת לראש



 

 יא 

   .סליחה, אבל אני לא יכול לתת לכם את האבן –הוא יוצא לחכמים 

 אבא שלי ישן.    למה?    

   $ 150,00 ניתן לךתעיר אותו,  

 .לא, לא רלוונטי. אבא ישן 

 200,000$ 

 .לא 

 250'000$ 

 .לא 

   $300,000 

 .לא 

 פעמיים חי?     - $ 360,000 

 .לא 

 פעם אחת מת     $ 440,000ניתן  

    !לא 

 ! $600,000 

 לא מעיר את אבא שלי!    !לא, אין מה לדבר 

 טוב.  -הקב"ה ישלח לך רפואה שלמה. כל  

 תגיד, יש עוד את האבן?   –הולכים ממנו החכמים וחוזרים בערב 

 .כן 

 כמה עולה???    

   $ 100,000 

 !  ?$ 600,000 אבל הצענו לך עליה כבר 

    !מילה שלי זו מילה 

שילם לו הקב"ה את החצי מיליון דולר הנותרים. הוא  – אומרים חז"ל
   .לא הפסיד, אל תדאג

אדומה ושילמו לו עליה חצי מיליון דולר. בשנה אחרי זה, נולדה לו פרה 
   .לא הפסיד שום דבר

 אתה רוצה לדעת מי הדוגמא לכיבוד אב?!?   

 , הוא הסמל של כיבוד אב!   דמא בן נתינה

  !אהה, בומבה לבמבה

אין לנו דוגמא כזאת אצל  – רבותי, אני רוצה לשאול אתכם שאלה
 !  ?נהדמא בן נתיהיהודים, צריכים להביא דוגמא מגוי 

שמספר , תפתחו תוספות}מסכת קידושין לא, ב{, ובירושלמי בהרחבה
ישב על הרצפה, כדי  –מה עשה ר' טרפון לאמא שלו, איזה כיבוד אם 

   .שאמא שלו תעלה עליו ותוכל לעלות למיטה

 מה, לאמא שלו נגמרו הנעליים!?   

   !??דמא בן נתינה ?זה הסמל של היהודים

    ?נאמר שזו הדוגמא, האם כך היא ההלכה – ועוד יותר מזה, רבותי

תשמע, אני  –סוחר יהלומים יהודי, שמגיע אליו שיח פרסי, אומר לו 
 קרט, כמה עולה?   30 צריך עכשיו יהלום

   $ 1,500,000 

   .בסדר, תביא 

 הוא ניגש לכספת, אבא שלו ישן עם הרגליים על הכספת.  

 ן על הכספת.  תשמע, אני לא יכול למכור לך, אבא שלי יש 

 $ הולך?    5,000,000 

 .לא יכול 

מיליון  5האם זאת ההלכה שלא מעירים את אבא בשביל רווח של 
 דולר???   

 5ודאי שמעירים אותו על  , אם מעירים אותו על גוגו  !ודאי שמעירים
 מיליון דולר  

 מיליון דולר!?    5

מה הבעיה...  תעיר אותו, קח את היהלום, תמכור אותו, אחר כך תיקח 
 'שיישן חצי שנה רצוף , אותו למלון' רמדה

   !דמא בן נתינה! מ?ממי אתה מביא דוגמא

 למה לא הערת את אבא שלך??    !טמבל

לבש בגדי זהב וישב עם  דמא בן נתינהשיום אחד,  – הגמרא מספרת
כל מלכי וחשובי רומא לישיבה, באה אמא שלו הכניסה לו שתי 

  !סטירות, קרעה לו את הבגדים, ולסיום ירקה עליו

   ."ברוכה תהיי", אמר דמא בן נתינה לאמו - 

 אין דוגמא אחרת, רק מכאן???   

מה  – פינשטיין רבותי, אני רוצה לומר יסוד, שכתוב בספר של ר' משה
אתה מביא דוגמא ממשוגעים!?  ראית פעם אדם שהולך לישון עם 

 הרגליים על הכספת!?    

! ראית פעם אמא שבאה לבן שלה בישיבת קבינט, נותנת ?אין לך ספה
 לו שתי סטירות וקורעת לו את הבגדים!?   

 אז מה אתה מביא לי דוגמאות ממשוגעים!?   

על הבן, ואתה מביא אבא דפוק ישן על הכספת. אמא משוגעת יורקת 
 ?? אין לך דוגמאות יותר יפות???  ?לי דוגמא ממנו

אתה יודע מתי לא מעירים את אבא?? כאן  – אומר ר' משה פינשטיין
 למה?    !במקרה הזה, לא מעירים את אבא

כי אם יש אמא משוגעת, מסתמא 'ענבי הגפן בענבי הגפן' גם האבא 
 משהו לא בסדר אצלו.   

קוקוריקו, לוקח כדורים, אז ודאי שלא מעירים אותו, אם האבא הוא 
הוא יכול להיבהל ואז ייקחו אותו לאשפוז, אבל אם האבא נורמאלי, 

 אין ספק.   !וסתם ישן עם רגליים על הכספת ודאי שמעירים אותו

הגמרא כאן, מביאה דוגמא  – רבותי, אני רוצה לשאול אתכם שאלה
באת דוגמא מעוד גוי מאשקלון. מגוי אחד באשקלון, וגם בירושלמי מו

  ?מה, כל אלה מהכת של כיבוד אב היו באשקלון

    ?באשדוד לא היו כמה

כי  ?אתה יודע למה כולם מאשקלון – אמונת עתךאומר הספר 
   .באשקלון גרו פלישתים, ופלישתים כולם ממזרים, כך כתוב בחז"ל

    !להםכי זה בכלל לא האבא ש !אתה יודע למה הם כיבדו את האבא?

, של הרב אמונת עתךאני רוצה לומר מכאן יסוד, שראיתי אותו בספר 
   .משה וולפסון

עד  –כשחז"ל שואלים   -  הוא כותב יסוד אדיר, והוא פותח בשאלה
היכן כיבוד אב, למה הגמרא לא מביאה לכך מקור?  תגיד גזירה שווה, 

    !תגיד קל וחומר, תביא מדרש, אבל תביא משהו

 תלך לדמא בן נתינה.       כיבוד אב?   עד היכן  

 דמא בן נתינה זה האדם שחייב בכיבוד אב?   

לא לומדים ממנו כיבוד אב. באים חז"ל ללמד  – אומר תשובה נוראה
   .אותנו, מה השכר שהקב"ה משלם לגוי על כיבוד אב

גוי לא חייב בכיבוד אב, ואם הוא כיבד את אבא שלו, על אף שהוא לא 
   .בכלל, משלם לו הקב"ה אחר כך בפרה אדומהחייב 

אדם חייב במצוה והוא מקיים אותה, שהוא מצווה -מזה תלמד, כשבן 
 ועושה, כמה הקב"ה ישלם לו על מצוה אחת של כיבוד אב!    

 ? בא ותסביר לי מה גודל המצוה.   ?כיבוד אב עד היכן -  שואלת הגמרא

ת ההלכה, מגוי אני יוכיח אני לא אסביר לך עכשיו א – אומרת הגמרא
 לך מה הקב"ה משלם, ומזה תלמד על אחת כמה וכמה ליהודי.  

אותו יצר הרע,  – רבותי, אומר הרב משה וולפסון בספרו רעיון מצמרר
 שאומר לנו "לא לכבד הורים", אומר לגויים "תכבדו הורים.".. למה??   

 כדי לקטרג על עם ישראל. גוי שמכבד הורים זה קטרוג לעם ישראל!    

   ?למה זה קטרוג



 

 יב 

הקב"ה ציוה על כיבוד הורים. אתה  –חז"ל אומרים לנו  – פשוט מאוד
 יודע למה?   

שמתוך שמכבד את אביו, יבוא לכבד גם את  – בספר החינוךתסתכלו 
    !סבא שלוהקב"ה, שהוא אבא שלו, ואבא של אבא שלו ואבא של 

 הולך גוי ומכבד את אבא שלו. אתה יודע מה הוא רוצה להגיד?   

ריבונו של עולם, אתה זוכר שהחרבת את בית המקדש השני?! אתה  - 
בגלל שהוא כיבד את  -יודע למה עשו החריב את בית המקדש השני  

 אבא שלו.  

 .יעם ישראל, הוא העם היחיד בין שבעים אומות, שאתה קורא להם 'בנ
 'אתה לא קורא לאדום בני, ולא לבבל ולא לאף אחד.  

    .עם ישראל –", יש רק עם אחד בנים אתם לה' אלוקיכם"

תסביר ריבונו של עולם, אם אתה אבא  –אם ככה, בא עשו ואומר 
 שלהם, איך הם מכבדים אותך??   

   !}א, ו{ ואם אב אני איה כבודאומר הקב"ה לנביא מלאכי 

ליד אבא שלו ומחזיק את הכוס, מגלה  לו הקב"ה   כשעומד אבימי
החרבתי את , אתה יודע למה באו גויים בנחלתיך – מזמור לאסף

    ?ביהמ"ק ושמו את ירושלים לעיים

 כי הם בנים שלי.   –מסיבה אחת 

    !כיליתי את זעמי על עצים ואבנים, ולא כיליתי את זעמי על הבנים שלי

 בית!   אני אגלה לך מה סוד חורבן ה

    ?אתה יודע איזה אבן נאבדה – המשך חכמהאומר 

    .אבן ישפה –כתוב בירושלמי 

    ?של מי האבן הזאת

 של בנימין.  

 בית המקדש נבנה בחלקו של בנימין.  

    ?למה

    !כי בנימין הוא היחיד שלא פגע בכבודו של אבא -  משך חכמהאומר 

 פגעו באבא.   –קב מתאבל עשרה אחים היו שותפים למכירת יוסף. יע

   .היחיד שלא היה שותף לזה, היה בנימין

במקום של  -בית המקדש יבנה רק בחלקו של בנימין  –אומר הקב"ה 
 כיבוד אב.   

עשו, שכיבד את אבא שלו זכה לפגוע בבית המקדש, כי אם אין כיבוד 
 ?   !אב, אם אתם לא חיים טוב ביניכם, מה יש לאבא

 מתי האבא מאושר?   

יש צער , ..כשהילדים רבים אחד עם השני.כשכל הילדים חיים ביחד
    !לאבא

אם אתם אחים ואתם בנים שלי, למה אתם לא אוהבים  –אומר הקב"ה 
  !! אם אני האבא שלכם, תחיו טוב אחד עם השני ?אחד את השני

   .וכשאתם לא חיים טוב אחד עם השני, מגיע עשו, ומחריב את הבית

 לבנימין יש חלק בבית המקדש!   

כשהעניין של כיבוד אב היה נגוע, איבד הקב"ה  – אומרים רבותינו
 בכוונה את האבן של בנימין, שהיה סמל של כיבוד אב.  

זה זכויות , אם ככה, נוכל להבין, שמי שיש לו אבא ודאי חייב בכיבוד אב
בא שיש לכולנו שהא, בבנין בית המקדש. מי שאין לו אבא, לפחות ידע

 הוא אבינו שבשמים.  

   .אין לנו היום בית מקדש, יש לנו בית מקדש מעט

   .בית המקדש של מטה, הוא משכן של הקב"ה, ד' אמות של הלכה

כמה אתה דואג לכבד  !אם זה בית המקדש, איה כבודי? –הקב"ה שואל 
האם  ?האם אתה לא מדבר בתפילה ?את בית המקדש של מטה

 ה אתה לא מרים טלפונים?   באמצע התפיל

תארו לעצמכם שבית המקדש היום יורד לנו. עם כל מערכות 
פתאום מתנגן לו ברקע , התקשורת. אדם היה מתוודה על קרבן חטאת

 שיר חסידי מרגש, מה, יש לו טלפון.  

 .רגע, אני באמצע, חכה רגע ?כן, מה רצית - 

אתה תענה לטלפונים בזמן הקרבת  ?תגיד, ככה מתנהל בית המקדש
 הקרבנות??   

    !תפילות במקום קרבנות תיקנו

 כמה אנשים עונים בתפילת הלחש לטלפונים???   

אתה נכנס למנין, כל כיס רוקד  !אני לא מדבר על השירים והפזמונים
    !בצורה אחרת

 ?? סגור את זה!!!   ??? מה השירים האלה?מה קרה לך

   !י?ואם אב אני איה כבודקדש  אתה נמצא בבית המ

 )ברוך שאמר(

  בדרך הדרוש 
 ( א קלז תהלים) בכינו גם ישבנו שם בבל נהרות על

 בכו המים אצל כשישבו דווקא למה חדא לדקדק יש
 כשהגיעו שבכו בזה קרא אשמעינן מאי גם. החורבן על

 משמע דגם, שחר לו אין בכינו' גם' תיבת גם. המים אצל
 ישבנו שם כתבי הוי אי סגי לא ומי ריבוי לשון מקום בכל

  'וכו ובכינו

 איכה מדרש לבאר לי נראה ותחילה, לבאר ונראה
 מי, לך ירפא מי שברך כים גדול כי פסוק על( יז ב רבה)

 ל"הנ והמדרש. ל"עכ שברך גם ירפא ים של שבר שירפא
 ומאי הוא מאי ידענא לא ים של דשבר, כלל מובן אינו

 . בזה זה דתליא ישראל של לשבר לו יש שייכות

 במדרש דאיתא מה פ"ע .פשוט פ"ע לבאר ונראה
, ל"וז ,המים בתוך רקיע יהי פסוק בראשית פרשת רבה

 השפל בעולם למטה שירדו המים בכו, כן ה"הקב כשאמר
 המים לניסוך מהם שיקחו שציוה בזה השם שפייסם עד
. ממים שבא' מלח תקריב קרבנך כל על' וכן, המזבח על

 ל"הנ הפיוס מהם שנתבטל החורבן בזמן בוודאי זה ולפי
 כיום גדול שנאמר וזה, כמקדם לבכות המים חזרו וודאי

 השבר דהיינו ים של שבר שירפא מי, לך ירפא מי שברך
, שלהם הפיוס שנתבטל החורבן י"ע להם שאירע

 אז, במהרה לעתיד שיחזור ק"בהמ בנין י"ע יהיה ורפואתם
 הכתוב כוונת מבואר ממילא זה ולפי ישראל שבר גם ירפא

 וראו בבל לנהרות מירושלים בגלותם ישראל כשהגיעו כי
 ביטול י"ע כעת להם הנולד שלהם שבר על המים שבכו

 שברם על עמהם לבכות הן גם נתעוררו אז ל"כנ המקדש
  המים משברם גם שיתרפאו עד יתרפאו שלא

 שבכו וכשראינו ישבנו שם בבל נהרות על שנאמר וזה
 להם אחד שבר כי עמהם אנחנו בכינו גם שברם על המים

 ק"ודו

 )חוט המשולש(

 אלה הדברים אשר דבר משה וכו', 

פירש רש"י דבתחילה הוכיח אותם על מחלוקת קרח 
דמעשה העגל ואח"כ הוכיח אותם על מעשה העגל ותמוה 

הי' קודם מחלוקת קרח והוי לי' להוכיחן בתחילה על 
מעשה העגל ואח"כ על מחלוקת קרח, אבל נ"ל דאיתא 
במפורשים ישראל יש להם תירוץ על מעשה העגל 
שמשה יכול לומר לי צוית ולא להם, איתא בפסוק אמר 
קרח כי כל העדה כולם קדושים כולם שמעו בסיני אנכי 

אתי שפיר בתחילה הוכיחן על מפי הגבורה והשתא 
מעשה קרח ממילא מוכח ממעשה קרח שכולם שמעו 
בסיני ואין להם תירוץ על מעשה העגל לכך אמר אח"כ 

 הוכיחן על מעשה העגל ודו"ק:

 אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל 

יש לדקדק למה כתב כאן כל ישראל ולא כתיב בני 
יתא בגמ' ישראל או אל ישראל, ולתרץ נקדים מה דא

בשעה שאמר משה משנה תורה הי' ג' ימים אחר מיתת 
אהרן ופריך הגמרא הא הוי אבל ואבל אסור בת"ת ומשני 
הגמרא דאי רבים צריכין לו מותר בד"ת והשתא אתי 

שפיר אלה הדברים אשר דבר משה וקשה הא הוי אבל 
ואסור לעסוק בד"ת לז"א אל כל ישראל שרבים הי' צריכין 

 ודו"ק: לו ממילא מותר

 )מדרש יהונתן(

 וחצרות ודי זהב. 

הוכיחן על חטא העגל ומחלוקתו של קרח. חצרות זה 
מחלוקתו של קרח, ודי זהב זה חטא העגל וכו'. ויש לדקדק 
הלא מעשה העגל היה קודם למחלוקתו של קרח ולמה 
הקדים את המאוחר. וכמו כן קשה על מאמר נעים זמירות 

ו' תפתח ארץ ותבלע וגו' ישראל בתהלים ויקנאו למשה וג
יעשו עגל בחורב וגו'. הקדים גם כן מעשה קרח לחטא 
העגל. ויש לפרש על פי מה דאיתא במדרש מובא ברש"י 
בפרשת יתרו דאמר משה לפני הקב"ה מפני מה אתה 
רוצה לענשן על חטא העגל הלא אמרת אנכי ולא יהיה לך 
 בלשון יחיד ולי צוית ולא להם ובזה היה מלמד עליהם

זכות. והנה במחלוקתו של קרח אמרו כלנו שמענו מפי 
הקב"ה אנכי ולא יהיה לך. וכונתם דמחמת ששמענו 
בלשון יחיד אם כן כל אחד ואחד מאתנו חשוב בעיני 
הקב"ה כמשה. והשתא יובן הענין, וחצרות כלומר מכח 
החטא של קרח ועדתו נתעורר ודי זהב דהיינו החטא של 

וד עליהם זכות ולהצטדק עגל דשוב אין יכולים ללמ
 דמעדת קרח יש סתירה לזה כנזכר לעיל:

 לב אריה על התורה(: -חנוכת התורה )



ַמֲאִמיִנים
' ם י ִנ ּו מ ֱא י  ֵנ ּבְ ' ת  י ּבֵ ִמ י  ִע ּו ב ׁשְ ן  ֹו י ּלָ ּגִ
יֹון מס' 444 ּלָ ָנה ט | ּגִ ָבִרים תשפ"ב ׁשָ ת ּדְ ָרׁשַ ּפָ

ת י ּב מ י  ע ּו ב ׁש ן  ֹו י ּל תּג י ב מ י ע

ְוֹכ
ה ֻאּלָ ְרכֹות ַהּגְ 'ָאֵמן' ַעל ּבִ

ָאב.  ְלחֶֹדׁש  ַהְּתִׁשיִעי  ַּבּיֹום  ָנצּום  א  זֹו  ְּבָׁשָנה 
ְוַהּצֹום  ְּבַׁשָּבת,  ַהְּתִׁשיִעי  ַהּיֹום  ָחל  ַּכָּידּוַע  ָנה,  ַהּׁשָ
ִמְתַּפְּלִלים  ְמַקּוִים,  ֻּכָּלנּו  ִראׁשֹון.  ְליֹום  ִנְדֶחה 
ֶׁשַהְּתִפּלֹות  ְּכָלל;  ָלצּום   ִנְצָטֵר ֶׁשֹּלא  ּוְמַיֲחִלים 
ָהַרּבֹות ֶׁשַעם ִיְׂשָרֵאל נֹוֵׂשא ְּבֶמֶׁש ִּכְמַעט ַאְלַּפִים 
ּוְמִׁשיַח  ַּבְּמרֹוִמים  ְוִיְתַקְּבלּו  ַיֲעלּו  ָּגלּות,  ְׁשנֹות 

ִצְדֵקנּו ָיבֹוא ְוִיְגָאֵלנּו ִּבְמֵהָרה. 
ַלְּגֻאָּלה  ַהִּצִּפָּיה  ַּגם  ֲאָבל  יֹוְדִעים  ֶׁשֹּלא  ֵיׁש  אּוַלי 
ֵמַהְּבָרכֹות  ְּבַרּבֹות  ָאֵמן.  ֲעִנַּית  ְּבִמְצַות  ְּכרּוָכה 
ַהּגֹוֵאל,  ְלבֹוא  ַּבָּקָׁשה  ְטמּוָנה  ֲחָכִמים  ֶׁשִּתְּקנּו 
ַאֲחֵריֶהן,  עֹוִנים  ֶׁשָאנּו  ָה'ָאֵמן'  ּוְבֶאְמָצעּות 
ַמִּביִעים ָאנּו ֶאת ֱאמּוָנֵתנּו ְוִצִּפָּיֵתנּו ְלבֹוא ַהְּגֻאָּלה.
ַהְּגֻאָּלה,  ִמִּבְרכֹות  ְׁשַּתִים  ַעל  ָאֵמן  ַלֲעִנַּית  ְּבנֹוֵגַע 
'ֵסֶפר  ַהָּקדּום  ַּבֵּסֶפר  ְמֻיֶחֶדת  ִהְתַיֲחסּות  ָמָצאנּו 
ַהַּגן ְוֶדֶר מֶֹׁשה' (ְליֹום יא): ְמֻסָּפר ָׁשם ַעל אֹודֹות 
ֶׁשִרְבבֹות  ִיָּתֵכן  ֵּכיַצד  ְלָהִבין  ֶׁשִּבֵּקׁש  ֶאָחד  ָחִסיד 
ָנְׂשאּו  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשְּכַלל  ְוַהַּבָּקׁשֹות  ַהְּתִפּלֹות  ַאְלֵפי 
ַהְּגֻאָּלה  ְלבֹוא  ַרִּבים  ּכֹה  ּדֹורֹות   ְּבֶמֶׁש ְונֹוְׂשִאים 
ִמְתָאֶרֶכת  ְוַהָּגלּות  ִהְתַקְּבלּו,  ֶטֶרם   – ֵלָמה  ַהּׁשְ
ִמן  לֹו  ִּגּלּו   ָּכ ַעל  ֶׁשִהְתַעָּנה  ְלַאַחר  ְוהֹוֶלֶכת. 
ְוָהעֹוָלם  ַהְּגֻאָּלה  ָּתבֹוא   ֵאי" ַּבֲחלֹומֹו:  ַמִים  ַהּׁשָ
ֶׁשָּבֶהן  ַהְּבָרכֹות  ַעל  ָאֵמן  ַלֲענֹות  ַמְׁשִּגיִחים  ֵאיָנם 
ְׁשִכיָנתֹו  'ַהַּמֲחִזיר  ִּבְרַּכת   – ַהְּגֻאָּלה  ַעל  ְמַבְּקִׁשים 
ְּדַרָּבָנן']  'מֹוִדים  לֹוַמר  ֶׁשְּמַמֲהִרים  [ְלִפי  ְלִצּיֹון' 
ֶׁשְּמַמֲהִרים  [ְלִפי  ָׁשלֹום'  ֻסַּכת  'ַהּפֹוֵרׁש  ּוִבְרַּכת 

לֹוַמר 'ְוָׁשְמרּו']?!" 
ַהְּגֻאָּלה  ַּבָּקַׁשת  ִמְּלַבד  ִּכי  ָלנּו  ִּגּלּו  ַמִים  ַהּׁשָ ִמן 
ֵמִאָּתנּו  ִנְדָרׁש  ּוַבְּתִפּלֹות,  ַּבְּבָרכֹות  ְוַהְזָּכָרָתּה 
ְּבָרכֹות  ַעל  ִּכְדָבֵעי  ָאֵמן  ַלֲענֹות   – נֹוָסף  ַמֲאָמץ 
ִנְזֶּכה   ,ָּכ ַעל  ְלַהְקִּפיד  ַנְׂשִּכיל  ַרק  ְוִאם  ֵאּלּו, 
 ,ָּכ ַעל  ָיֶפה  ֶרֶמז  ֵמָחֵבר  ַּפַעם  ָׁשַמְעִּתי  ְלִהָּגֵאל. 
ָראֵׁשי ַהֵּתבֹות ֶׁשל ַהַּבָּקָׁשה: "ּוְבֵנה ְירּוָׁשַלִים ִעיר 

ַהּקֶֹדׁש" ֵהן ְּבִגיַמְטִרָּיה ָאֵמן. 
ֲחָכִמים  ְּבַמֲאַמר  ִנְרָמז  ֶזה  ֶׁשִעְנָין  לֹוַמר  ַאף  ִיָּתֵכן 
ַלִּדין,  ָאָדם  ֶׁשַּמְכִניִסים  "ְּבָׁשָעה  א):  לא  (ַׁשָּבת 
ִצִּפיָת  ֶּבֱאמּוָנה?...  ְוָנַתָּת  ָנָׂשאָת  לֹו:  אֹוְמִרים 

ִליׁשּוָעה?" 
ְל'ִצִּפיָת  ָהדּוק  ֶקֶׁשר  ֵיׁש  ֶּבֱאמּוָנה'  ְוָנַתָּת  ְל'ָנָׂשאָת 
ֶׁשהּוא  ְּכלֹוַמר  ְּב'ָאֵמן',  ְונֹוֵתן  ַהּנֹוֵׂשא  ִליׁשּוָעה'; 
ֶׁשּיּוַכל  ֶזה  הּוא  ָּכָראּוי,  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ַעל  ַמְקִּפיד 

ַלֲענֹות ַעל ְׁשֵאַלת: "ִצִּפיָת ִליׁשּוָעה?"
ֲעִנַּית   – ְּבַפִּטיׁש'  ַה'ַּמָּכה  ָחֵסר  ְּבָרָכה  ֶׁשְּלָכל  ְּכִפי 
ֵיׁש  ַהְּגֻאָּלה  ִּבְרכֹות  ֶאת  ַּגם   ָּכ ַאֲחֶריָה,  ָאֵמן 

ְלַהְקִּפיד ּוְלַהְׁשִלים ַּבֲעִנַּית ָאֵמן. 
ִּבְקִריַאת "ַהַּמֲחִזיר ְׁשִכיָנתֹו ְלִצּיֹון. ָאֵמן"

ּוְבִבְרַּכת ַׁשָּבת ְׁשלֹום,

יע˜ב „וב מרמור˘טיין.

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִפּלָ ִניֵני ּתְ ּפְ

ל ּלֵ 'ֵעת ָרצֹון' ֵיׁש ְלִהְתּפַ ּבְ
 ַעל ֶהָעִתיד

ְּפָעִמים  ֶאֶלף  ָּכֶכם  ֲעֵליֶכם  יֵֹסף  ֲאבֹוֵתֶכם  ֱאֵקי  "ה' 
ִויָבֵר ֶאְתֶכם ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָלֶכם" (א יא)

ֵּפֵרׁש ַרִׁש"י (ע"פ ִסְפִרי א יא) ֶׁשְּלַאַחר ֶׁשֵּבֵר מֶֹׁשה 
ְּפָעִמים",  ֶאֶלף  ָּכֶכם  ֲעֵליֶכם  "יֵֹסף  ִיְׂשָרֵאל:  ֶאת 
ְלִבְרכֹוֵתינּו",  ִקְצָּבה  נֹוֵתן  ַאָּתה  "ֵּכיַצד  לֹו:  ָאְמרּו 
ְלַאְבָרָהם  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִהְבִטיַח  ְּכָבר  ַוֲהא 
(ְּבֵראִׁשית יג טז): "ְוַׂשְמִּתי ֶאת ַזְרֲע ַּכֲעַפר ָהָאֶרץ"? 
[ַהָּקדֹוׁש  ְוהּוא  ִהיא,  ִּלי  ִמּׁשֶ "זֹו  מֶֹׁשה:  ָלֶהם  ָאַמר 

ָּברּו הּוא] 'ִויָבֵר ֶאְתֶכם ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָלֶכם'". 
ֶאת ַטֲעָנָתם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ְוֶאת ְּתׁשּוָבתֹו ֶׁשל מֶֹׁשה, 
ִּפי  ַעל  ֵמִבין'  ַה'ְּפֵני  ַּבַעל  ְפִריד  ְנַתְנֵאל  ַרִּבי  ֵּפֵרׁש 

ָמָׁשל:
ְּבַהְכָרָזה  ָיָצא  ֻהַלְּדּתֹו  יֹום  ֶׁשְּלֶרֶגל   ְּבֶמֶל ה  ַמֲעֹשֶ
ְלָפָניו.  ֶׁשֻּתַּגׁש  ַּבָּקָׁשה  ָּכל  ְלַמֵּלא  הּוא  ָנכֹון  ִּכי 
ִמּתֹוָׁשֵבי  ַרִּבים  ּוָבאּו  ִמֲהרּו   ַהֶּמֶל ַהְכָרַזת  ְלֶׁשַמע 
ַהַּמְמָלָכה, ּוָבֶזה ַאַחר ֶזה ָׁשְטחּו ֶאת ַּבָּקׁשֹוֵתיֶהם. 
ַהֶּמֶל ָאֵכן א ִאְכֵזב, ָּכל ַּבָּקָׁשה ֶׁשֻהְּגָׁשה ֻמְּלָאה 

ִלְׂשִביעּות ְרצֹונֹו ֶׁשל ַהְּמַבֵּקׁש.
ִלְקַראת סֹוף ַהּיֹום ִנְכַנס ְלַחְדרֹו ֶׁשל ַהֶּמֶל ְיִדידֹו 
ְוֵרעֹו ַהָּקרֹוב ְּביֹוֵתר. ָׂשַמח ַהֶּמֶל ִלְקָראתֹו ּוִבֵּקׁש 
ַהָּלה  ִּבֵּקׁש  ְּבָחְכָמתֹו  ְמֻבָּקׁשֹו.  ֶאת  ִלְׁשמַֹע  ִמָּיד 
ָהְיָתה  ּתֹם, ּוַבָּקָׁשתֹו  ַעד  ַהּכֶֹׁשר  ְׁשַעת  ֶאת  ְלַנֵּצל 
ֶׁשְּיַבֵּקׁש  ּוִמְׁשָאָלה  ַּבָּקָׁשה  ָּכל   ָוֵאיָל ֵמַעָּתה  ִּכי 
ְלָרצֹון  ִּתְתַקֵּבל  ָׁשָעה,  ּוְבָכל  ֵעת  ְּבָכל   ,ֵמַהֶּמֶל

ְלָפָניו. 
ַהָּפסּוק  ֶאת  ְלָבֵאר  ְּכֵדי  ַהִחיָד"א  ֵהִביא  ֶזה  ָמָׁשל 
ָרצֹון  ֵעת  ה'   ְל ְתִפָּלִתי  "ַוֲאִני  יד):  סט  (ְּתִהִּלים 
ְּבֵעת   ;"ִיְׁשֶע ֶּבֱאֶמת  ֲעֵנִני   ַחְסֶּד ְּבָרב  ֱאקִים 
ֶׁשִּמְתַּפֵּלל ָאָדם ַּבִּצּבּור ֶׁשִהיא "ֵעת ָרצֹון" ְלַקָּבַלת 
 ַהְּתִפָּלה (ְּבָרכֹות ח א), ְיַבֵּקׁש ָהָאָדם "ְּבָרב ַחְסֶּד
ֲעֵנִני ֶּבֱאֶמת ִיְׁשֶע" – ְּבָכל ֵעת, ַּגם ַּכֲאֶׁשר ֶיֱאַרע 
ְּתִהִּלים   'ֲאָנ ('חֹוַמת  ִּביִחידּות  ְלִהְתַּפֵּלל  ְוֵיָאֵלץ 

ָׁשם).

ַאף ְלִעְנָיֵננּו, ֶטֶרם ְּפִטיָרתֹו, ְּכֶׁשָרָאה מֶֹׁשה ֶׁש'ֵעת 
ֶאָחד  ָּכל  ִיְׂשָרֵאל  ֶאת   ּוֵבֵר ָעַמד  זֹו,  ִהיא  ָרצֹון' 
ָׁשָעה.  ְּבאֹוָתּה  לֹו  ִנְצָרִכים  ֶׁשָהיּו  ָּבִעְנָיִנים  ְוַאַחר 
ָעה,  אּוָלם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶׁשִּבְּקׁשּו ְלַנֵּצל ֶאת ּגֶֹדל ַהּׁשָ
ָטֲענּו ְּכֶנְגּדֹו: ֵּכיַצד "ַאָּתה נֹוֵתן ִקְצָּבה ְלִבְרָּכֵתנּו" 
ִיְתַוְּספּו  ֵעת  ּוְבָכל  ְצָרֵכינּו,  ֵהם  ְמֻרִּבים  ֲהא   –
ִמָּיד  ֵּכן  ַעל  ֲחָדִׁשים?  ְצָרִכים  ָועֹוד  עֹוד  ֲעֵליֶהם 
ַהּכֹל  ַהּכֹוֶלֶלת  ה'  ֶׁשִּבְרַּכת  ּוֵבְרָכם  מֶֹׁשה  ָעַמד 
ְועֹוֶמֶדת ָלֶנַצח ְּתַלּוֶה אֹוָתם ְּבָכל ֵעת ('ְּפֵני ֵמִבין'). 

ה ֶמֱחָצה ה עֹוׂשָ ִפּלָ ּתְ
"ַוֵּתְׁשבּו ְבָקֵדׁש ָיִמים ַרִּבים ַּכָּיִמים ֲאֶׁשר ְיַׁשְבֶּתם" 

(א מו)

ְּתַׁשע  ְּבָקֵדׁש,  ָיְׁשבּו  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ִּכי  ַרִׁש"י  ֵּפֵרׁש 
ְּבִדּיּוק   – ְיַׁשְבֶּתם"  ֲאֶׁשר  "ַּכָּיִמים  ָׁשָנה,  ֶעְׂשֵרה 
ִנים ֶׁשָּבֶהן ָנעּו ְוָנדּו ִּבְׁשַאר ַמְּסעֹוֵתיֶהם  ְּכִמְנַין ַהּׁשָ
ַּבִּמְדָּבר. ְוֵיׁש ְלָהִבין ֶאת ַהִּסָּבה ֶׁשְּבִגיָנּה ִהְתַחְּלקּו 
ִיְׂשָרֵאל  ַעל  ֶׁשִּנְגַזר  ָׁשִנים  ּוְׁשמֹוֶנה  ְׁשלֹוִׁשים  אֹוָתן 
ֶחְצָין   – ַהְּמַרְּגִלים  ֵחְטא  ֵמֲחַמת  ַּבִּמְדָּבר  ִלְנּדֹד 

ִּבְמנּוָחה ְּבָקֵדׁש, ְוֶחְצָין ִּבְנִדיָדה ִמָּמקֹום ְלָמקֹום?

ֵּפֵרׁש ַרִּבי ִּפיְנָחס ַהֵּלִוי הֹורֹוִויץ ַּבַעל ַה'ַהְפָלָאה':

ִנְגַזר  ֶׁשּבֹו  ַהְּמַרְּגִלים  ֵחְטא  ְלַאַחר  ִּכי  ִמְסַּתֵּבר 
ָלָאֶרץ,  ְלִהָּכֵנס  ְוא  ַּבִּמְדָּבר  ִלְׁשהֹות  ִיְׂשָרֵאל  ַעל 
ִהְתַּפְּללּו מֶֹׁשה ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶׁשְּלָכל ַהָּפחֹות ִיָּמְנעּו 
ִטְלטּוֵלי  ֵמֲחַמת  ַהִּנְגָרִמים  ְוַהּקִֹׁשי  ַהְּיִגיָעה  ֵמֶהם 
ַהֶּדֶר. ְוֵכיָון ֶׁש'ְּתִפָּלה עֹוָׂשה ֶמֱחָצה' (ויק"ר ז א), 
ִהְתַחְּלקּו ְׁשנֹוֵתיֶהם ַּבִּמְדָּבר – ְּתַׁשע ֶעְׂשֵרה ְׁשנֹות 
ְנדּוִדים, ּוְתַׁשע ֶעְׂשֵרה ְׁשנֹות ְמנּוָחה ('ָּפִנים ָיפֹות'). 

ִניֵני ֱאמּוִניר  ָעִריםּפְ ְ+חּו ׁשְ ּפִ
ֵני ֱאמּוִנים' יא 'ּבְ ד ּוְנׂשִ ַבר ְמַיּסֵ ּדְ

ת.ד 102 בני ברק
פקס : 03-5055919

9139191@gmail.com

ן לֹוַמר  ּקֵ ה ּתִ ֹמׁשֶ
ָרכֹות' 'ֵמָאה ּבְ
"ה' ֱאקֵי ֲאבֹוֵתֶכם יֵֹסף ֲעֵליֶכם ָּכֶכם ֶאֶלף ְּפָעִמים 

ִויָבֵר ֶאְתֶכם ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָלֶכם" (א יא)

 ֶׁשֵּבֵר ֶׁשְּלַאַחר  יא)  א  ִסְפִרי  (ע"פ  ַרִׁש"י  ֵּפֵרׁש 
ֶאֶלף  ָּכֶכם  ֲעֵליֶכם  "יֵֹסף  ִיְׂשָרֵאל:  ֶאת  מֶֹׁשה 
נֹוֵתן  ַאָּתה  "מֶֹׁשה  ִיְׂשָרֵאל:  לֹו  ָאְמרּו  ְּפָעִמים", 
ַהָּקדֹוׁש  ִהְבִטיַח  ְּכָבר  ֲהא  ְלִבְרכֹוֵתינּו",  ִקְצָּבה 
"ְוַׂשְמִּתי  טז):  יג  (ְּבֵראִׁשית  ְלַאְבָרָהם  הּוא   ָּברּו
מֶֹׁשה: "זֹו  ָלֶהם  ָאַמר  ָהָאֶרץ"?  ַּכֲעַפר   ַזְרֲע ֶאת 
 ִויָבֵר' הּוא]   ָּברּו [ַהָּקדֹוׁש  ְוהּוא  ִהיא,  ִּלי  ִמּׁשֶ

ֶאְתֶכם ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָלֶכם'". 

 ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ְּבִבְרַּכת  ִיְׂשָרֵאל  ֻהְבְטחּו  ְּכָבר  ִאם 
ַמּדּוַע  ִקְצָּבה,  ָלּה  ֶׁשֵאין  ִּבְבָרָכה  ְלַאְבָרָהם  הּוא 

ּלֹו? ֻהְצַר מֶֹׁשה ְלהֹוִסיף ָלֶהם ְּבָרָכה ִמּׁשֶ

ֵּפֵרׁש ַרִּבי ַיֲעקֹב ַּבַעל ַהּטּוִרים: 

מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ִלֵּמד ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְלָבֵר 'ֵמָאה ְּבָרכֹות' 
הּוא  ְּבָרָכה  ָּכל  ֶׁשל  ָכָרּה  ֶׁשּׂשְ ְוֵכיָון  יֹום.  ְּבָכל 
ֶׁשַּכֲאֶׁשר  ִנְמָצא  א),  פז  (ֻחִּלין  ְזהּוִבים  ֲעָׂשָרה 
ְיָבְרכּו 'ֵמָאה ְּבָרכֹות' ִיְׁשַּתְּכרּו ֶאֶלף ְזהּוִבים ְּבָכל 
יֹום. ְוֶזהּו ֶׁשָאַמר ְלִיְׂשָרֵאל: ִּבְׂשַכר ִמְצַות ֲאִמיַרת 
ִּתְׂשַּתְּכרּו  ֶאְתֶכם,  ֶׁשִּלַּמְדִּתי  ְּביֹום  ְּבָרכֹות'  'ֵמָאה 
יֹוִסיף  זֹאת  ִמְּלַבד  אּוָלם  ְּפָעִמים",  ֶאֶלף  "ָּכֶכם 

ִויָבֵר ֶאְתֶכם ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֵמאֹוָצרֹו. 

 ֶׁשּמֶֹׁשה הּוא ֶׁשִּלֵּמד ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְלָבֵר ְלָכ ֶסֶמ
'ֵמָאה ְּבָרכֹות' ִנָּתן ִלְלמֹד ֵמַהָּפסּוק (ְּדָבִרים לג א): 
"ְוזֹאת ַהְּבָרָכה ֲאֶׁשר ֵּבַר מֶֹׁשה ִאיׁש ָהֱאִקים"; 
'ֵמָאה'  ֵּתבֹות  ָראֵׁשי   – ָהֱאִקים"  ִאיׁש  "מֶֹׁשה 

('ַּבַעל ַהּטּוִרים' ְּדָבִרים לג א; 'ִמְנַחת ְיהּוָדה').



ה בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ

אֹוָתּה  ִאיָרן־ִעיָרק.  ִמְלֶחֶמת  ְיֵמי  ַהָּיִמים, 
ְּביֹוֵתר  ֵמַהָּקׁשֹות  ִמָּדם,  ֲעקּוָבה  ִמְלָחָמה 
ָהַאֲחרֹונֹות.  ִנים  ַהּׁשָ ְּבַעְׂשרֹות  ָהעֹוָלם  ֶׁשָּיַדע 
ָּכֵבד  ָּדִמים  ְמִחיר  ְּבַמֲהָלָכּה  ֶׁשָּגְבָתה  ִמְלָחָמה 
ַהְּצָדִדים  ִמֶּקֶרב  ֲהרּוִגים  ִמיְליֹון  ֵמַעל  ֶׁשל 
ְלַאַחר  ָמה  ְזַמן  ֵהֵחָּלה  ַהִּמְלָחָמה  ַהּלֹוֲחִמים. 
ָאה ָהִאיָרִני ַוֲהָקַמת ִׁשְלטֹון  ְנִפיַלת ִׁשְלטֹון ַהּׁשְ
ָהַאָּיתֹולֹות ַהֻּמְסְלִמי ְוִנְמְׁשָכה ְלאֶֹר ִּכְׁשמֹוֶנה 
ֶׁשל  ִּבְנִסיָגָתם  ֶׁשִהְסַּתְּיָמה  ַעד  ָקׁשֹות,  ָׁשִנים 
 ְּבַמֲהַל ֶׁשָּכְבׁשּו  ָטִחים  ֵמַהּׁשְ ַהְּמִדינֹות  ְׁשֵּתי 
ְלַקְדמּותֹו,  ָׁשב  ַהְּגבּול  ַקו  ַּכֲאֶׁשר  ַהִּמְלָחָמה, 

ְּכִפי ֶׁשָהָיה ֶטֶרם ְּפִריַצת ַהִּמְלָחָמה. 

ְלַאַחר  ַהָּקָׁשה,  ַהִּמְלָחָמה  ְיֵמי  ֶׁשל  ְּבִׂשיָאם 
ַאְלֵפי  ָהִאיָרִנים  ִאְּבדּו  ֶׁשָּבֶהם  ֲאֻרִּכים  ֳחָדִׁשים 
ִּגּיּוס  ַעל  ְלטֹונֹות  ַהּׁשִ הֹורּו  יֹום,  ִמֵּדי  לֹוֲחִמים 
ָמִסיִבי ָּכפּוי ֶׁשל ְמאֹות ַאְלֵפי ַחָּיִלים ִמָּכל ַרֲחֵבי 
ַהְּמִדיָנה. ַּגם ָּדִנֵּיאל ַּבְרִּדי, ָצִעיר ְּכֵבן ְׁשלֹוִׁשים, 
ְרִׁשּיֹות  ַהּׁשָ ַהְּיהּוִדּיֹות  ֵמַהִּמְׁשָּפחֹות  ְלַאַחת  ֵּבן 
ָהֵעת  ְּבאֹוָתּה  ֻאַּלץ  ֶׁשְּבִאיָראן,  ִׁשיָראז  ָּבִעיר 

ְלִהְצָטֵרף ַלַּמֲאָמץ ַהִּמְלַחְמִּתי.

ְּבַצַער ַרב הּוא ֶנֱאַלץ ַלֲעזֹב ֶאת ֲעבֹוָדתֹו ְּבֵבית 
ֶאל  ְוָלֵצאת  ָאִביו  ֶׁשִּנֵהל  ַהִּמְׁשַּפְחִּתי  ָהֵעֶסק 
ָּבֳחָדִׁשים  ְוַהְּמַדֵּמם.  ַהְּמֻרָחק  ַהְּקָרב  ְׂשֵדה 
ַהָּבִאים ָהָיה ָעִתיד ַלֲעבֹר ֲחָויֹות ָקׁשֹות ִמְּנׂשֹא, 
ַלֲחזֹות ְּבַמְראֹות ָקִׁשים ְּביֹוֵתר ּוְלִהָּלֵחם ִּבְתָנֵאי 
ֶׁשַטח ִקיצֹוִנִּיים. ֶטֶרם ֵצאתֹו ֵמַהַּבִית הּוא ִהִּניַח 
ָידֹו ַעל ַהְּמזּוָזה ְוָנָׂשא ְּתִפָּלה ַחָּמה ֶׁשה' ִיְׁשמֹר 

ֵצאתֹו ּובֹואֹו ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם.
ָהָיה  ָיכֹול  ַהִּמְצוֹות  ְׁשִמיַרת  ִּבְתחּום  ְלָפחֹות 
ָּדִנֵּיאל ִלְהיֹות ָרגּוַע. ִׁשְלטֹון ָהַאָּיתֹולֹות ָהִאיָרִני, 
ַהָּדת  ׁשֹוְמֵרי  ֶאת  ִּכֵּבד  ַהִּקיצֹוִני,  ָאְפיֹו  ַלְמרֹות 
ְּבאֶֹפן  ָּדִנֵּיאל  ֻהְרָׁשה   ָּכ  ּוִמּתֹו ַהְּיהּוִדית, 
ְמֻיָחד ְלַקֵּבל ֲחִבילֹות ָמזֹון ָּכֵׁשר ֵמַהַּבִית. הֹוָריו 
ֶׁשַפע  ָׁשבּוַע  ִמֵּדי  ֵאָליו  ְלַׁשֵּגר  ָּדֲאגּו  ָהאֹוֲהִבים 
ַלַחָּיִלים  ְּבַיַחס   ,ְוָכ ּוֵמִזין,  ַמְׂשִּביַע  ָמזֹון  ֶׁשל 
ַהֻּמְסְלִמים ֶׁשְּלִעִּתים ַרּבֹות ָסְבלּו ִמַּתת ְּתזּוָנה, 

ָּדִנֵּיאל ֶנֱהָנה ֵמְרָוָחה ַיֲחִסית.
ְמֵלָאה,  ִמְצוֹות  ְׁשִמיַרת  ַעל  ַהֵּגָאה  ַהְקָּפָדתֹו 
ָּגְרָמה  ַהָּקׁשֹות,  ַהִּמְלָחָמה  ִּבְׁשעֹות  ַּגם 
ֶׁשְּסִביבֹו  ָהִאיָרִנים  ֵמַהַחָּיִלים  ֶׁשַרִּבים   ְלָכ
ְלַמֲעָמד  ָּדִנֵּיאל  ָזָכה   ָּכ ְוִכְּבדּוהּו.  ֶהֱעִריצּוהּו 
ְוַהְּמַפְּקִדים,  ַהַחָּיִלים  ְּבֶקֶרב  ַיֲחִסית  ְמֻכָּבד 
ָּדָבר ֶׁשֹּלא ַּפַעם ָּפַטר אֹותֹו ִמַּתְפִקיִדים ֶׁשָהיּו 

ְּכרּוִכים ְּבִחּלּול ַׁשָּבת ְוַכּדֹוֶמה.
ְּבאֹותֹו יֹום ֶׁשּבֹו ִהְתַרֵחׁש ִסּפּוֵרנּו, ִּבְׁשַעת ַאַחר 
ִמְׁשַמְרּתֹו  ֶאת  ָּדִנֵּיאל  ִסֵּים  ְמֻאֶחֶרת,  ָצֳהַרִים 
ְלַאַחר  ֵׁשֵרת.  ֶׁשּבֹו  ַלַּמֲחֶנה  ַּבְּכִניָסה  ְּכׁשֹוֵמר 
ָעֵיף  ָהָיה  הּוא  ְרצּופֹות  ְׁשִמיָרה  ָׁשעֹות  ֶׁשַבע 
ֶׁשַּיֲחִליֶפּנּו.  ַלַחָּיל  רּוַח  ְּבקֶֹצר  ְוִהְמִּתין  ְמאֹד 
אֶֹהל  ְלִכּוּון  ִלְצעֹד  ֵהֵחל  ְוָדִנֵּיאל  ִהִּגיַע  ַהַחָּיל 
ֶאָחד  ֵאָליו  ִנַּגׁש  ָאז  ֶׁשְּבִדּיּוק  ֶאָּלא  ָנה,  ַהּׁשֵ
ָלֶרֶדת  ִמֶּמּנּו  ְוָדַרׁש  ָהַאְחָרִאִּיים  ֵמַהְּקִציִנים 
ִמֶּמּנּו  ְוִלְׁשאֹב   ַהָּסמּו ַּלַּמֲעָין 
ֶאת  ְלַמֵּלא  ְּכֵדי  ַמִים  ְּדָלֵיי  ַּכָּמה 

ֵמיַכל ַהַּמִים ֶׁשל ַהַּמֲחֶנה.
ְּבֵאזֹור  ְמֻמָּקם  ֶׁשָהָיה  ַּבַּמֲחֶנה, 
ּכּוְרִדיְסָטן  ְּבֵלב  ּוְמֻבָּדד  ֲהָרִרי 
זֹוְרִמים.  ַמִים  ָהיּו  א  ָהִאיָרִנית, 
ְגָרה ֶׁשַהַחָּיִלים  ָהָיה ֶזה נַֹהג ֶׁשַּבּׁשִ
ָהיּו ִנְדָרִׁשים ִמַּפַעם ְלַפַעם ָלֶרֶדת 
ָהַרִּבים  ֵמַהַּמֲעָינֹות  ַאַחד  ֶאל 
ַהְּפזּוִרים ַּבְּסִביָבה ְוִלְׁשאֹב ֵמֶהם 
ֶאת  ְלַמֵּלא  ְּכֵדי  ַמִים  ְּדָלֵיי  ַּכָּמה 

ִתָּיה ֶׁשל ַהַּמֲחֶנה. ְמָכֵלי ַהּׁשְ
ָהֵעז  א  ָהַרָּבה  ֲעֵיפּותֹו  ַלְמרֹות 
יֹוֵדַע  ָהִאיָרִני  ַּבָּצָבא  ַחָּיל  ָּכל  ְלִהְתַוֵּכַח,  ָּדִנֵּיאל 
ֶׁשִּיְהֶיה,  ְּכָכל  ָקָטן  ִוּכּוַח,  ְּפֻקָּדה!  זֹו  ֶׁשְּפֻקָּדה 
ֵהֵחל  ָּדִנֵּיאל  ָּכֵבד.  עֶֹנׁש  ַאֲחָריו  ִלְגרֹר  ָעלּול 
ֵאפֹוא ָלֶרֶדת ְלִכּוּון ַהַּמֲעָין, ֶאָּלא ֶׁשָאז ֶנֱעַצר ַעל 
נֹוְתרּו  ִנְזַּכר.  ִמְנָחה!'  ִהְתַּפַּלְלִּתי  'ֶטֶרם  עֹוְמדֹו. 
ְוָדִנֵּיאל  ִקיָעה,  ַלּׁשְ ַעד  ִּבְלַבד  ְספּורֹות  ַּדּקֹות 
ִהְתַלֵּבט ָמה ַלֲעׂשֹות. ִּכיהּוִדי ְמַדְקֵּדק ְּבִמְצוֹות 
ֶׁשֹּלא  ְּביֹוֵתר  ַהָּקִׁשים  ַּבְּזַמִּנים  ַּגם  ִהְקִּפיד 
ְלַהְפִסיד ׁשּום ְּתִפָּלה, ַהִאם ֵיָאֵלץ ַהַּפַעם ְלַוֵּתר 

!?ַעל ָּכ
ַאַחד ַהַחָּיִלים, ִהְבִחין ִּבְמצּוָקתֹו ְוִהְתַעְנֵין: "ָמה 

ָקָרה?" 
ַחָּיב  הּוא  ָּדתֹו  ִמְצַות  ֶׁשְּלִפי  לֹו  ִהְסִּביר  ָּדִנֵּיאל 
ַהְּפֻקָּדה  ֶאת  ַהּסֹוֵתר  ָּדָבר  ַעְכָׁשו,  ְלִהְתַּפֵּלל 
ָרצֹון  ֶׁשל  ְּבֶפֶרץ  ַעָּתה.  ֶזה  ָעָליו  ֶׁשֻהְׁשָתה 
 ֵל" ְלָדִנֵּיאל:  ְוִהִּציַע  ִמַּיד  ַהַחָּיל  ִהְתַנֵּדב  טֹוב 

 ,ְלִהְתַּפֵּלל, ֲאִני ֵאֵרד ִלְׁשאֹב ֶאת ַהַּמִים ִּבְמקֹוֵמ
ּוְבַפַעם ַאֶחֶרת ִּתְׁשַאב ַאָּתה ִּבְמקֹוִמי".

ֶׁשל  ִמִּפיו  ִנְפְלָטה  ְרָוָחה  ֶאְנַקת  ה'!'   ָּברּו'
ָּדִנֵּיאל, ְוהּוא ִמֵהר ְלָאֳהלֹו ְּכֵדי ְלִהְתַּפֵּלל ְּתִפַּלת 

ִמְנָחה.

ְלֶפַתע  ִנְׁשְמָעה  ְלִהְתַּפֵּלל  ֶׁשִּסֵּים  ִלְפֵני  ְמַעט 
ְמַטר  ֵהֵחל  ֶרַגע  ּוִבן  ְויֹוֶרֶדת,  עֹוָלה  ַאְזָעָקה 
ְּפָגִזים נֹוֵחת ַעל ָּכל ֵאזֹור ַהַּמֲחֶנה. ִמְסַּתֵּבר ִּכי 
ַמָּמׁש ְּבאֹוָתם ְרָגִעים ֵהֵחּלּו ָהִעיָרִקים ְלַהְפִּגיז 

ִּבְכֵבדּות ֶאת ַהַּמֲחֶנה ָהִאיָרִני.

ִמָּכל  ִנְׁשְמעּו  ְּפצּוִעים  ְוַזֲעקֹות  ַּפַחד  ִצְוחֹות 
ָלַאְרִטיֶלְרָיה  ֲאֻיָּמה.  ָהְיָתה  ַהָּפאִניָקה  ִּפָּנה. 
ָהִאיָרִנית ָלְקחּו ַּדּקֹות ֲאֻרּכֹות ַעד ֶׁשִהְתעֹוְרָרה 
ָּדִנֵּיאל  ִנְׁשַּכב  ֵּביְנַתִים  ֶנְגִּדית.  ְּבַהְפָּגָזה  ְלָהִגיב 
 ּתֹו ְּבָיָדיו,  רֹאׁשֹו  ַעל  ְוגֹוֵנן  ָהאֶֹהל  ִרְצַּפת  ַעל 
ְּבָׁשלֹום  ָלֵצאת  ֵלב  ְּבָכל  ִמְתַּפֵּלל  ֶׁשהּוא  ְּכֵדי 
ְוַרַעם  ָהִעיָרִקים  ִּפְגֵזי  ִּפיצּוֵצי  ֵמָהֵארּוַע. 
ִנְׁשְמעּו  ֵאׁש  ַהְּמִׁשיִבים  ָהִאיָרִנים  ַהּתֹוָתִחים 
ַּדּקֹות  ַעְׂשרֹות  ַּכָּמה  ְלַאַחר  ְוַרק  ִּכּוּון,  ִמָּכל 

ֶקט ֶאל ַהַּמֲחֶנה. ֲאֻרּכֹות ּוְמתּוחֹות ָׁשב ַהּׁשֶ

ֶאת  ִלְסּפֹר  ָהִאיָרִנים  ִהְתַּפּנּו  ַהְּסָעָרה   ְֹּכׁש
ֵהֵחל  ַהֵּמיָדע  ְּפצּוֵעיֶהם.  ֶאת  ְוַלֲחבֹׁש  ְמֵתיֶהם 
ְלַאַחר  ְוַרק  ַהִּפּקּוד,  ֲחַדר  ֶאל  ַטח  ֵמַהּׁשֶ ִלְזרֹם 
ֶׁשָהֲעָרֶפל ִהְתַּפֵּזר ֵהִבין ָּדִנֵּיאל ֶאת ַהֵּנס ַהָּגדֹול 
ֶׁשַּנֲעָׂשה ִעּמֹו; ַהַחָּיל ֶׁשִהְתַנֵּדב ָלֶלֶכת ִּבְמקֹומֹו 
ֶאל ַהַּמֲעָין, ִנְמָצא מּוָטל ְלַצד ַהַּמֲעָין, ְּכֶׁשּגּופֹו 

ְמֻרָּטׁש ִמְּפִגיָעה ְיִׁשיָרה ֶׁשל ָּפָגז.

ַעל  ַהְקָּפָדתֹו  ִּבְזכּות  ָּגלּוי  ְּבֵנס  ֶׁשִּנַּצל  ָּדִנֵּיאל 
ְוהֹוָדה  ַמִים  ַלּׁשָ ֵעיָניו  ָנָׂשא  ִּבְזַמָּנּה,  ְּתִפָּלה 
ָעָליו  ַמר  ֶׁשּׁשָ הּוא   ָבּרּו ַלָּקדֹוׁש  ִלּבֹו  ֵמעֶֹמק 

ְוִהִּצילֹו ִמָּמֶות ָּבטּוַח.

ָׁשָנה  ֶׁשל  ֵׁשרּות  ְלַאַחר  ִמֵּכן,  ְלַאַחר  ָמה  ְזַמן 
ִּבְׂשדֹות ַהְּקָרב, ִּבֵּקׁש ָּדִנֵּיאל ִמְּמַפְּקָדיו ָלֵצאת 
ֶאת  לֹו  רּו  ִאּׁשְ ַהְּמַפְּקִדים  ְקָצָרה.  ְלֻחְפָׁשה 
ְמֻבָּקׁשֹו, ְוהּוא ִנַּגׁש ְלַחְדרֹו ְוָנַטל ֶאת ֲחָפָציו ַעל 

ַּדַעת ֶׁשֹּלא ַלֲחזֹר.

ָּדִנֵּיאל ָנַסע ְלֵביתֹו, ָאַרז ְלַעְצמֹו ֲחִביָלה ְקַטָּנה 
ָּתְכִניתֹו  ַעל  ְלהֹוָריו  ְוהֹוִדיַע  ּוְבָגִדים,  אֶֹכל  ֶׁשל 
עֹוְדדּוהּו  הֹוָריו  ְלִׂשְמָחתֹו,  ָלָאֶרץ.  ַלֲעלֹות 
ְמֻכָּבד  ֶּכֶסף  ְסכּום  לֹו  ֶהֱעִניקּו  ְוַאף  ְוָתְמכּוהּו, 
 ַהֶּדֶר  ְּבַמֲהַל אֹותֹו  ְלַׁשֵּמׁש  ֶׁשּיּוַכל  ְּכֵדי 

ַהָּקָׁשה.

ַמְבִריַח  ָּדִנֵּיאל  ָׂשָכר  ֵמהֹוָריו  ֶׁשִּקֵּבל  ַּבֶּכֶסף 
ֶׁשִהִּסיַע אֹותֹו ַּבֲחַׁשאי ֶאל ֵמֵעֶבר ִלְגבּול ִאיָרן־
ֶׁשִהְבִריחֹו  ֶרֶכב  לֹו  ִהְמִּתין  ְּכָבר  ָׁשם  ָּפִקיְסָטן, 
ם ָנַסע ֶּדֶר טּוְרִקָּיה  ֶאל ַמֲעַמֵּקי ָּפִקיְסָטן. ִמּׁשָ
ְלֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש, ּוָבּה ֵהֵחל ִלְלמֹד ּתֹוָרה ִּביִׁשיַבת 
ֶנֱאָמן  ַּבִית  ֵהִקים  ַאף   ּוַבֶהְמֵׁש ָׂשֵמַח',  'אֹור 

ְּבִיְׂשָרֵאל.

ִמִּפי ַּבַעל ַהַּמֲעֶׂשה

ים   ֶות ְלַחּיִ יָלה ִמּמָ ִהּצִ ת ִמְנָחה ׁשֶ ִפּלַ   ּתְ

י ֱאמּוִניר  ַמֲעׂשֵ

ְלִהְתַּפֵּלל  ֶׁשִּסֵּים  ִלְפֵני  ְמַעט 
עֹוָלה  ַאְזָעָקה  ְלֶפַתע  ִנְׁשְמָעה 
ְמַטר  ֵהֵחל  ֶרַגע  ּוִבן  ְויֹוֶרֶדת, 
ְּפָגִזים נֹוֵחת ַעל ָּכל ֵאזֹור ַהַּמֲחֶנה. 
ִמְסַּתֵּבר ִּכי ַמָּמׁש ְּבאֹוָתם ְרָגִעים 
ֵהֵחּלּו ָהִעיָרִקים ְלַהְפִּגיז ִּבְכֵבדּות 

ֶאת ַהַּמֲחֶנה ָהִאיָרִני.

ָהִעיר ִׁשיָראז ְּבִאיָראן



ָרכֹות  ט ְמרֹוָמם ַעל ֵסֶדר ַהּבְ ַמּבָ

ֲהִנים   ת ּכֹ ְרּכַ ְצָוה ַעל ּבִ ת ַהּמִ ְרּכַ   ּבִ

ִלְפֵני ִקּיּום ִמְצָוה זֹו ְמָבְרִכים ַהּכֲֹהִנים 'ִּבְרַּכת ַהִּמְצָוה', ְּכַתָּקַנת 
ֲחָכִמים ְלַגֵּבי ְּכַלל ַהִּמְצוֹות. 

ְמֻיָחד  ֻנָּסח  ֲחָכִמים  ָקְבעּו  ַהִּמְצוֹות  ִּבְרכֹות  ִמֶּיֶתר  ְּבׁשֹוֶנה  ְואּוָלם, 
ֶׁשִּנְצַטּוּו  ַהִּמְצוֹות  ְלָכל  ֲחָכִמים  ֶׁשָּקְבעּו  ַהְּמֻיָחד  ַּכֻנָּסח  זֹו,  ִלְבָרָכה 
ֶאת   ְלָבֵר ְוִצּוָנּו  ַאֲהרֹן  ֶׁשל  תֹו  ִּבְקֻדּׁשָ ִקְּדָׁשנּו  "ֲאֶׁשר  ַהּכֲֹהִנים:  ָּבֶהן 

ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ְּבַאֲהָבה" (סֹוָטה לט א). 

ַהִּסָּבה ֶׁשִּתְּקנּו ַלּכֲֹהִנים ְלָבֵר ְּבֻנָּסח ׁשֹוֶנה ִהיא ְלִפי ֶׁשַהֻּנָּסח ַהְּכָלִלי: 
ִקּיּום  ַעל  הֹוָדָאה  ְּבַמְׁשָמעּותֹו  ֵיׁש  ְוִצּוָנּו",  ְּבִמְצוֹוָתיו  ִקְּדָׁשנּו  "ֲאֶׁשר 
ת ִיְׂשָרֵאל. ְלִפיָכ, ִלְפֵני  ַהִּמְצוֹות ֶׁשִּנְצַטּוָה ָּבֶהן ָּכל ִמי ֶׁשִּנְכָלל ִּבְקֻדּׁשַ
ַהּכֲֹהִנים  ֶׁשְּיָפְרטּו  ֲחָכִמים  ִּתְּקנּו  ַהְּכֻהָּנה,  ִמִּמְצוֹות  ֶאָחת  ָּכל  ִקּיּום 
ְּבִבְרָכָתם ֶׁשּמֹוִדים ֵהם ַעל ָּכ ֶׁשָּזכּו ַלִּמְצָוה, ֶׁשַרק ֵהם ֶׁשִּנְתַקְּדׁשּו 

תֹו ֶׁשל ַאֲהרֹן ִהְצַטּוּו ָּבּה ('ַנַחל ֵאיָתן' טו ה).  ִּבְקֻדּׁשָ

ה ִפּלָ ֲחָזַרת ַהּתְ ֲהִנים ּבַ ת ּכֹ ְרּכַ ּבִ

ָרָכה ְמקֹור ַהּבְ

ַנת ָאֵמן ּוָ ּכַ

ָרָכה ח ַהּבְ ֻנּסַ

ִים ּפַ יַאת ּכַ ָרָכה ַעל ְנׂשִ ּבְ
ֲחָכִמים (סֹוָטה לח א) ָּדְרׁשּו ִמן ַהָּכתּוב ֶׁשַהּכֵֹהן ָצִרי ְלַהְגִּביַּה ָיָדיו 
ָהַרב'   ָערּו ְלָחן  ַּב'ּׁשֻ ּכֲֹהִנים.  ִּבְרַּכת  ֲאִמיַרת  ְּבֵעת  ַּכַּפִים']  ['ְנִׂשיַאת 
(או"ח קכח יז) ָּפַסק ֶׁשֵאין ַלּכֲֹהִנים ָלֵׂשאת ֶאת ַּכֵּפיֶהם ִלְפֵני ֲאִמיַרת 
ַהְּבָרָכה  ְּפסּוֵקי  ֲאִמיַרת  ִּבְׁשַעת   – ְלַאֲחֶריָה  ֶאָּלא  ַהִּמְצָוה',  'ִּבְרַּכת 
["ְיָבֶרְכ" ְוכּו']. זֹאת ְלִפי ֶׁש'ְּנִׂשיַאת ַּכַּפִים' ִהיא ֵחֶלק ֵמִעַּקר ַהִּמְצָוה, 
['עֹוֵבר  ַהִּמְצָוה  ֲעִׂשַּית  קֶֹדם  ֶׁשֵּתָאֵמר  ְצִריָכה  ַהִּמְצָוה  ִּבְרַּכת  ַוֲהֵרי 

ַלֲעִׂשָּיָתּה']. 
ְואּוָלם ַה'ַּכף ַהַחִּיים' (ָׁשם עו) ֵהִביא ְּבֵׁשם ַה'ַּפֲעַנח ָרָזא' (ַּבִּמְדָּבר ו 
כז) ִּכי ִעַּקר ַהִּמְצָוה ִהיא ַרק ֲאִמיַרת ְּפסּוֵקי ַהְּבָרָכה, ְוִאּלּו 'ְנִׂשיאּות 
ְלַהְקִּדיָמּה  ֵיׁש  ֶׁשַאְּדַרָּבה  ָּכַתב  ֵּכן  ַעל  ַהִּמְצָוה,  ֵמִעַּקר  ֵאיָנּה  ַּכַּפִים' 
ַלִּמְצָוה.  ַהְּבָרָכה  ֵּבין  ְל'ֶהְפֵסק'  ִּתְגרֹם  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  ַהִּמְצָוה,  ְלִבְרַּכת 
ַה'ַּפֲעַנח ָרָזא' ַאף ֵהִביא ֶסֶמ ְלִׁשיָטתֹו ִמְּלׁשֹון ַהָּכתּוב (ְּתִהִּלים קלד 
ב): "ְׂשאּו ְיֵדֶכם קֶֹדׁש ּוָבְרכּו ֶאת ה'" – 'ְׂשאּו ְיֵדֶכם' ִלְפֵני 'ָּבְרכּו ֶאת 

ה''. 
ִהיא  ַּכַּפִים'  ֶׁש'ְּנִׂשיאּות  הּוא  ַאף  ָנַקט  ֵמַאְמְסֶטְרָּדם  ֵליּב  ַאְרֵיה  ַרִּבי 
ֵחֶלק ֵמַהִּמְצָוה, ּוְלִפיָכ ֵאין ַהּכֵֹהן נֹוֵׂשא ַּכָּפיו ֶאָּלא ְלַאַחר ַהְּבָרָכה. 
ְּבָכ ֵּפֵרׁש ֶׁשִּדְבֵרי ַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ַׁשּמּוַע (ָׁשם לט א): "ִמָּיַמי... א 
ָנָׂשאִתי ְּכִפי ְּבא ְּבָרָכה" ֶנֶאְמרּו ִּכְפׁשּוָטם; ֶׁשִהְקִּפיד ֶׁשֹּלא ְלַהְגִּביַּה 
ָיָדיו ִלְפֵני ֶׁשֵּבֵר ִּבְרַּכת ַהִּמְצָוה, ֵּכיָון ֶׁשִחֵּדׁש ֶׁשַהְגָּבַהת ַהָּיַדִים ִהיא 

ֵחֶלק ֵמַהִּמְצָוה ('ִּבְנַין ֲאִריֵאל' ח"ב ַמֶּסֶכת סֹוָטה). 

ַּבְּגָמָרא (ְמִגָּלה כז ב) הּוָבא ִּכי ַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ַׁשּמּוַע ָאַמר ְלַתְלִמיָדיו ֶׁשַאַחת 
ְּבא  ַּכַּפי  ָנָׂשאִתי  א  "ִמָּיַמי...  ָהְיָתה:  ָיִמים   ְלַהֲאִרי ָזָכה  ֶׁשְּבִגיָנן  ַהִּסּבֹות 
ְּבָרָכה". ְוָתְמהּו ַהְּמָפְרִׁשים: ֲהִיָּתֵכן ֶׁשְּיַיֵחס ַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶאת ִסַּבת ֲאִריכּות ָיָמיו 

ַלַהְקָּפָדה ַעל ָּדָבר ֶׁשְּבחֹוָבה ְּכ'ִבְרַּכת ַהִּמְצוֹות'?
ַה'ּטּוֵרי ֶאֶבן' (ָׁשם) ֵּפֵרׁש ִּכי ַעד ְלָיָמיו ֶׁשל ַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ַׁשּמּוַע א ָהיּו ְמָבְרִכים 
'ִּבְרַּכת ַהִּמְצָוה' ַעל ִּבְרַּכת ּכֲֹהִנים, ְוֵכיָון ֶׁשהּוא ֶׁשִּתֵּקן ְלָבֵר ָעֶליָה, ָּתָלה ֶאת 

ֲאִריכּות ָיָמיו ִּבְזכּות זֹו. 
ַמּדּוַע ֶּבֱאֶמת א ֻּתְקָנה ְּבָרָכה ְלִמְצַות ִּבְרַּכת ּכֲֹהִנים ַעד ְלָיָמיו ֶׁשל ַרִּבי ֶאְלָעָזר? 
ַהָּנִצי"ב ('ַהֲעֵמק ְׁשֵאָלה' ְּבַהֲעְת ְׁשִאיְלָתא קכה אֹות יא) ֵּפֵרׁש ֶׁשַחְכֵמי ַהּדֹורֹות 
ַהִּמְצוֹות'  ְּכ'ִבְרַּכת  ֶנֱחֶׁשֶבת  עֹוָלם'  'ַאֲהַבת  ֶׁשִּבְרַּכת  ֶׁשְּכֵׁשם  ָסְברּו  ַהּקֹוְדִמים 
ִלְקִריַאת ְׁשַמע ַהֶּנֱאֶמֶרת ַאֲחֶריָה (ְרֵאה ַרְמָּב"ן ְּבָרכֹות יא ב), ָּכ ִּבְרַּכת 'ַהּטֹוב 
ִׁשְמ ּוְל ָנֶאה ְלהֹודֹות' ֶׁשְּמָבֵר ְׁשִליַח ַהִּצּבּור, ִהיא ְּכ'ִבְרַּכת ַהִּמְצוֹות' ְל'ִבְרַּכת 
ּכֲֹהִנים' ַהֶּנֱאֶמֶרת ַאֲחֶריָה. ּוְלָכ א ִּתְּקנּו ָלּה ְּבָרָכה ְמֻיֶחֶדת. אּוַלם ַרִּבי ֶאְלָעָזר 
ֶׁשָּבִקי  ִמי  ֶאת  ִּבְתִפָּלתֹו  מֹוִציא  ַהִּצּבּור  ְׁשִליַח  ֶׁשֵאין  ֶׁשֵּמַאַחר  ָסַבר  ַׁשּמּוַע  ֶּבן 
ִּבְרַּכת  חֹוַבת  ְיֵדי  ָלֵצאת  ְיכֹוִלים  ַהּכֲֹהִנים  ֵאין  א),  קכד  או"ח  (שו"ע  ַּבְּתִפָּלה 

ַהִּמְצָוה ְּבִבְרָכתֹו, ּוְלָכ ִּתֵּקן ָלֶהם ְּבָרָכה ְמֻיֶחֶדת. 
עֹוד ֵיׁש ֶׁשֵּבֵאר זֹאת ַעל ִּפי ִּדְבֵרי ַהּפֹוְסִקים (ְרֵאה 'ֵּבית ָּדִוד' או"ח סי' פג) ֶׁשֵאין 
ְמָבְרִכים ַעל ִקּיּום ִמְצוֹות ֶׁשַּמהּוָתן ִהיא ֲאִמיַרת ְּבָרָכה, ּוְלִפיָכ א ִּתְּקנּו ְּבָרָכה 
ֲחָכִמים  ִּתְּקנּו  א   ֶׁשְּלִפיָכ לֹוַמר  ֵיׁש  ְלִעְנָיֵננּו  ַאף  ַהָּמזֹון'.  'ִּבְרַּכת  ִמְצַות  ַעל 
ָסַבר  ֶאְלָעָזר  ַרִּבי  ְואּוָלם  ְּבָרָכה.  ִהיא  ֶׁשַּמהּוָתּה  ַהּכֲֹהִנים  ִּבְרַּכת  ַעל  ְּבָרָכה 
 ֶׁשַרק ַעל ְּבָרָכה ַהְּמֻכּוֶֶנת ְּכַלֵּפי ה' [ְּכִבְרַּכת ַהָּמזֹון] ֵאין ָמקֹום ְלהֹוִסיף ּוְלָבֵר
ְּבָרָכה ְלָפֶניָה, ַא ִּבְרַּכת ַהּכֲֹהִנים, ַאף ֶׁשַּמהּוָתּה ְּבָרָכה, ַהֹּלא ְמֻכּוֶֶנת ִהיא ְּכַלֵּפי 
ִיְׂשָרֵאל, ְוָלֵכן ֵיׁש ְלָבֵר ָעֶליָה ְּכַעל ֶיֶתר ַהִּמְצוֹות ('ִּתּקּון ְּתִפָּלה' ַּבִּסּדּור 'אֹוַצר 

ַהְּתִפּלֹות' ֵסֶדר ִּבְרַּכת ּכֲֹהִנים ִּבְתִפַּלת ְׁשלֹוָׁשה ְרָגִלים). 
ַעּמֹו  ֶאת   ְלָבֵר ַהּכֲֹהִנים  ֶאת  ִצּוָה  הּוא   ָּברּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש  הּוא  ֱאֶמת 

ִיְׂשָרֵאל ְּבַאֲהָבה.

ְרלּו ֱאמּוַני ּבָ

ַּבְּבָרָכה  יֹום  ְּבָכל  ִיְׂשָרֵאל  ֶאת   ּוְלָבֵר ַלּדּוָכן  ַלֲעלֹות  ַהּכֲֹהִנים  ֶאת  ַהּתֹוָרה  ִצּוְָתה 
ַהְּכתּוָבה ַּבּתֹוָרה (ַּבִּמְדָּבר ו כד-כו): "ְיָבֶרְכ ה' ְוִיְׁשְמֶר; ָיֵאר ה' ָּפָניו ֵאֶלי ִויֻחֶּנָּך; 

א ה' ָּפָניו ֵאֶלי ְוָיֵׂשם ְל ָׁשלֹום". ִיּׂשָ
"ץ, ְלַאַחר ִּבְרכֹות ָהֲעבֹוָדה  ֲחָכִמים ִּתְּקנּו ֶׁשַהּכֲֹהִנים ְיַקְּימּו ִמְצָוה זֹו ְּבתֹו ֲחָזַרת ַהּׁשָ
א ַאֲהרֹן ֶאת ָיָדו  ְוַההֹוָדָאה, ְוָסְמכּו ַּתָּקָנָתם ַעל ְלׁשֹון ַהָּפסּוק (ַוִּיְקָרא ט כב): "ַוִּיּׂשָ
ֶׁשֹּלא  ַמְׁשָמע  ִמֶּמּנּו  ָלִמים",  ְוַהּׁשְ ְוָהֹעָלה  ַהַחָּטאת  ֵמֲעׂשֹת  ַוֵּיֶרד  ַוְיָבְרֵכם  ָהָעם  ֶאל 
ִהְסַּתֵּלק ַאֲהרֹן ִמן ָהֲעבֹוָדה ַעד ְלַאַחר ֶׁשֵּבֵר ֶאת ָהָעם. ְלִפיָכ, ִמַּצד ַהִּדין ְצִריָכה 
ָהְיָתה ַהְּבָרָכה ְלִהָּקַבע ְלַאַחר ִּבְרַּכת ֲעבֹוָדה, ְואּוָלם ְּבפַֹעל ִּתְּקנּו ְלאֹוְמָרּה ַרק ַאַחר 
"ֶׁשַההֹוָדָאה  ְּכלֹוַמר:  ִהיא",  ִמְּלָתא  ֲחָדא  ְוהֹוָדָאה  "ֲעבֹוָדה  ֶׁשֵּכן  'הֹוָדָאה',  ִּבְרַּכת 
ֲעבֹוַדת ַהָּמקֹום ִהיא, ְוֵאין ְלַהְפִסיק ֵּביֵניֶהם" (ְמִגָּלה יח א; ַרִׁש"י ָׁשם ד"ה ֲחָדא). 
ָהַאְדמֹו"ר ַרִּבי ְזֵאב וֹוְלף ִמְּסְטִריקֹוב הֹוִסיף ְוִהְסִּביר ֶׁשַההֹוָדָאה – ּתֹוְצַאת ָהֲעבֹוָדה 
ִהיא, ֶׁשֵּכן ְלַאַחר ֶׁשַּמְקִריב ָאָדם ָקְרָּבן ִלְפֵני ה' ִנְׁשָּבר ִלּבֹו ְּבִקְרּבֹו, ַּכָּכתּוב (ְּתִהִּלים 
נא יט): "ִזְבֵחי ֱאִקים רּוַח ִנְׁשָּבָרה", ּוִמּתֹו ָּכ ֲהֵרי הּוא ִמְׁשַּתֲחֶוה ּומֹוֶדה ְלבֹוְראֹו 

ְּבַהְכָנָעה ('ֵזר ָזָהב' פר' ַצו). 

ָרָכה. ֲעֵרי ּבְ ַחְברּוָתא – ּפֹוְתִחים ׁשַ ַחר ּבְ ַ ְרכֹות ַהּשׁ ּבִ

03-91-7-91-91 
ְׁשלּוָחה  1  

ְׁשִמיַעת ְּכָלֵלי 
ַהֵּמיָזם

ְׁשלּוָחה  3  
ְׁשִמיַעת 

ְׁשמֹות ַהּזֹוִכים

ְׁשלּוָחה  2  
ַהְרָׁשָמה ְלִהְׁשַּתְּתפּות ַּבַהְגָרָלה, 

ֵּבין ַהָּׁשעֹות 20:00–22:00

ַאְבֵר ָיָקר!
ְּבִהְצָטְרפּות ְלֵמיַזם 'ֶּדֶר ֱאמּוָנה' ִּתְזֶּכה ִלְצּבֹר ִּתְׁשִעים ֲאֵמִנים ְּביֹום, 
ּוְבָכ ִּתְזֶּכה ְלִהָּמנֹות ַעל ָהְראּוִיים ְלִהָּקֵרא: "גֹוי ַצִּדיק ׁשֵֹמר ֱאֻמִנים". 

ַהַּמְקִּפיִדים ַעל ְּכָלֵלי ֵמיַזם 'ֶּדֶר ֱאמּוָנה' 
ְּבַמֲהַל חֶֹדׁש ָאב, ַזָּכִאים ְלִהְׁשַּתֵּתף ַּבַהְגָרָלה ַעל

6 ְמָלגֹות ְּבַס 500 $ ָּכל ֶאָחת.
ַהַהְגָרָלה ִּתְתַקֵּים אי"ה ְּביֹום ְׁשִליִׁשי ג' ֶּבֱאלּול תשפ"ב.

ַהּזֹוִכים ְיַקְּבלּו הֹוָדָעה ּוְׁשמֹוֵתיֶהם ְיֻפְרְסמּו 
ְּבמֹוֵקד 'ֶּדֶר ֱאמּוָנה' ְׁשלּוָחה 3. 

מֹוֵקד 'ֶּדֶרְך ֱאמּוָנה' 

ֶרְך ֱאמּוָנה ָבָחרְ ּתִ י ּדֶ

ֶרְך ֱאמּוָנה' ִזי"ַע ַעל ַה'ּדֶ לע"נ ָמָרן ּבַ

יִתי ּ תְר רָח ָב
ממֱאמוָנה רֶדֶרְך ּ

ע"ַעַע זִזיי מּוונָנהה' ממֱאֱ ַה'ֶּדֶרְך ַּבַַעל מָמרָרןן "ננ
""עע עעעלל



ֲהָר"ם  ַהּמַ
ֶנעט ִזי"ַע  ּבַ

ָאב תקפ"ט  י"ג ּבְ

ֵאל ֶלָעִתיד ָלֹבא ָ ִיׁשּ
ֵאל ָּכל  ַהּמֹוִכיַח ַרִּבי מֶֹׁשה ַּכֲהָנא ִמִּגיִּביְטׁש ּכֹוֵתב ִּכי ֶלָעִתיד ָלבֹא ִיּׁשָ
ָאָדם ַהִאם ִהְקִּפיד ַלֲענֹות ִמֵּדי יֹום ִּתְׁשִעים ֲאֵמִנים, ְוֵכן ַהִאם ָעַמד 
ְּדָבָריו:  ְוֵאּלּו  ה,  ֶׁשִּבְקֻדּׁשָ ִלְדָבִרים  ֲחָכִמים  ֶׁשָּקְבעּו  ַהִּמְכסֹות  ְּבֶיֶתר 
ֵאל ָּכל ָאָדם ִאם ָהָיה 'ַצִּדיק',  "ָּכְתבּו ַחְכֵמי ֱאֶמת, ֶׁשֶּלָעִתיד ָלבֹא ִיּׁשָ
ֶׁשִּנְרְמזּו  ה  ֶׁשִּבְקֻדּׁשָ ַהְּדָבִרים  ִמְכַסת  ֶאת  יֹום  ְּבָכל  ִקֵּים  ִאם  ְּדַהְינּו 
ָּבאֹוִתּיֹות ַצִּדי"ק: "צ' ֲאֵמִנים, ד' ְקֻדּשֹׁות, י' ַקִּדיִׁשים, ק' ְּבָרכֹות..." 

('ֶּדֶר מֶֹׁשה' ְליֹום יא)

יק ל ַצּדִ ְנָין ׁשֶ ּבִ
ַרִּבי ִׁשְמׁשֹון ָּדִוד ִּפיְנקּוס ָהָיה אֹוֵמר ִּכי ַלֲעִמיָדה ְּבִמְכסֹות ַהְּדָבִרים 
ה ֵיׁש ַמְׁשָמעּות ְמֻיֶחֶדת ְּבנֹוֵגַע ִלְקִביַעת ַּדְרָּגתֹו ֶׁשל ָהָאָדם.  ֶׁשִּבְקֻדּׁשָ
ֶׁשֲהֵרי ָקְבעּו ַהַּקְדמֹוִנים ֶׁשֵאין ָאָדם ִנְקָרא 'ַצִּדי"ק', ַעד ֶׁשַּיְׁשִלים צ' 
ֲאֵמִנים, ד' ְקֻדּשֹׁות, י' ַקִּדיִׁשים ְוק' ְּבָרכֹות. ִנְמָצא ֶׁשִאם ָחֵסר ְלָאָדם 
ה, הּוא  ַאַחת ֵמַהִּמְכסֹות ֶׁשָּקְבעּו ֲחָכֵמינּו ַלֲאִמיַרת ְּדָבִרים ֶׁשִּבְקֻדּׁשָ

ְּכָבר א ַצִּדיק! 
ֶׁשל  ִּבְנָין  ָּכאן  ָלנּו  ֵיׁש  ָאֵמן,  ָּפחֹות  אֹו  ָאֵמן  עֹוד  ֶׁשל  ִעְנָין  ֶזה  ֵאין 
'ַצִּדיק' – ְוִאם ֲחֵסָרה ָלנּו ָאֵמן ֶאָחת, ָּכל ַהִּבְנָין ֶׁשל ַהַּצִּדיק ָחֵסר! ְּכִפי 
ֶאָּלא  ֶאְצַּבע,  ָּפחֹות   – 'ָאָדם'  ֵאינֹו  ֶאָחת  ֶאְצַּבע  לֹו  ֶׁשֲחֵסָרה  ֶׁשָאָדם 
הּוא ְּבֶגֶדר 'ַּבַעל מּום' ֶׁשָחֵסר לֹו ִּבְׁשֵלמּות ָה'ָאָדם', ָּכ ָאָדם ֶׁשֹּלא 
ִהְׁשִלים ִמְכָסה זֹו, ָחֵסר לֹו ִּבְׁשֵלמּות ַה'ַּצִּדיק' ('ֶנֶפׁש ִׁשְמׁשֹון' ַעל ִסּדּור 

ַהְּתִפָּלה עמ' קלח).

ִלְכבֹוד ַמֲעֶרֶכת ְוכֹל ַמֲאִמיִנים, 
ּתֹודֹות ְורֹב ְּבָרכֹות ַעל ֶהָעלֹון ַהִּנְפָלא, ַהְּמַׁשֵּמׁש ַּבֲעבּוִרי ְּכ'ַזְרקֹור' 

ָנִדיר ַהֵּמִאיר ֶאת ָּכל נֹוְׂשֵאי 'ֲעבֹוַדת ַהֵּלב'.
ִנֵּתן ִלְקרֹא ַעל ָּפָעְלֶכם, ֶאת ַהְּקִריָאה ֶׁשָּקָרא ַרִּבי ֲעִקיָבא ִּבְׁשָעתֹו 
(ָאבֹות דר"נ ֶּפֶרק ו) ִּבְראֹותֹו ֶאת ָהֶאֶבן ַהֲחקּוָקה ַהֻּמַּנַחת ַעל ִּפי 
ַהְּבֵאר: "ֲאָבִנים ָׁשֲחקּו ַמִים". ְּכַמִים ַהּשֹׁוֲחִקים ֲאָבִנים, ֵּכן ּפֹוֲעִלים 
ְמִביִאים  ַאֶּתם  ֲאֶׁשר  ְוַהְּמבֲֹאִרים,  ַהְּברּוִרים  ַהְּמקֹוִרִּיים,  ָהַרְעיֹונֹות 
ַמְׁשִליִמים  ֵהם  ַאט  ַאט  ֻמְפָלא.  ְוִתְזמּון  ְּבִגּוּון  ָׁשבּוַע,  ִמֵּדי  ְלָפֵנינּו 
ִמְתַרָּבה   ָּכ  ּוִמּתֹו ֶהָהמֹון,  ְּבֵלב  ְמַחְלֶחֶלת  ַהּתֹוָדָעה  ִיעּוָדם,  ֶאת 

ַהַהְקָּפָדה ַעל ְּכבֹוד ָׁשַמִים ָּבעֹוָלם. 
'ְּכטֹוֵפַח ַעל ְמַנת ְלַהְטִּפיַח' – ַרִּבים ִמּקֹוְרֵאיֶכם ַהֶּנֱאָמִנים הֹוְפִכים 
ַאט ַאט ִמ'ִּמְתַחְּזִקים' ִל'ְמַחְּזִקים'. ֵאין ֵהם ִמְסַּתְּפִקים ְּבִהְתַחְּזקּוָתם 
ֵהם   ָּכ  ּוִמּתֹו זּוָלָתם,  ֶאת  ְלַזּכֹות  ַאף  ְמַבְּקִׁשים  ֶאָּלא  ָהִאיִׁשית, 

ַחר ֵמַהִּמְתַּפְּלִלים.  ַמְקִּדיִמים ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ִלְׁשִמיַעת ִּבְרכֹות ַהּׁשַ
ְיִהי ָרצֹון ֶׁשֵחֶפץ ה' ְּבֶיְדֶכם ַיְצִליַח, ְוַתְמִׁשיכּו ִלְפעֹל ְּגדֹולֹות ּוְנצּורֹות 
ַעד ִּכי ִנְזֶּכה ִלְראֹות ִּכי ָּכל "ֲעַדת ִיְׂשָרֵאל ַיֲעׂשּו ֹאתֹו" [ָראֵׁשי ֵּתבֹות 

ְּבִגיַמְטִרָּיה 'ָאֵמן'] – ֶאת ָה'ָאֵמן'.
ְּבִבְרַּכת 'ּכֹה ֶלָחי', 
ָׁשלֹום ַוִיס,
ְירּוָׁשַלִים. 

ִנָּתן ִלְׁשַח ִמְכָּתִבים ְלַפְקס ֶׁשִּמְסָּפרֹו 08-9746102
9139191@gmail.com :אֹו ִלְכתֶֹבת ַהֵּמייל 

יֹום  ִעים ֲאֵמִנים ּבְ ׁשְ ת ּתִ ב ִמּקֹוֵרא ֶנֱאָמןֲעִנּיַ ִמְכּתָ
ֶר+ ֱאמּוִנירֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים ִאּגֶ

ַרִּבי ָמְרְּדַכי ַּבֶנעט ִמִּניְקְלְׁשּבּוְרג 
ֶׁשְּבהּוְנַּגְרָיה  ׁשּוְרָגא  ָּבִעיר  נֹוַלד 
ַרִּבי  ְלָאִביו  ה'תקי"ג,  ִּבְׁשַנת 
ִּביִׁשיָבה  ִלְלֹמד  ִנְׁשַלח  ְּכָבר  ָׁשִנים  ֶעְׂשֵרה  ַאַחת  ְּכֵבן  ִּבְהיֹותֹו  ַאְבָרָהם. 
ֶׁשָּשְׁכָנה ָּבִעיר ֶאִטיְנֶגן, ּוְברֹאָׁשּה ָעַמד ַרִּבי ַיֲעקֹב ַקַצֶנְלּבֹויֶגן. ְּבִגיל ְׁשמֹוֶנה 
ֶעְׂשֵרה ָעַבר ִלְפָּראג, ָׁשם ָלַמד ּתֹוָרה ִמִּפי ַרב ָהִעיר ַּבַעל ַה'ּנֹוָדע ִּביהּוָדה'. 

ְּבַהִּגיעֹו ְלִפְרקֹו ִנְלַקח ֶּכָחָתן ְלִבּתֹו ֶׁשל ֶאָחד ִמִּנְכְּבֵדי ָהִעיר ִניְקְלְׁשּבּוְרג. 
ְׁשֶמעְלֵקא  ר'  ָהַרִּבי  ָהִעיר  ַרב  ֶׁשל  ְּבִצּלֹו  ִהְסּתֹוֵפף  ִנּׂשּוָאיו  ְלַאַחר 
ִמִּניְקְלְׁשּבּוְרג ֶׁשָהָיה ִמְּמאֹוֵרי ַהֲחִסידּות, ּוְלָיִמים ָרָאה ּבֹו ְּכַרּבֹו ַהֻּמְבָהק.

ָעַקר   ַּבֶהְמֵׁש אּוָלם  ִניְקְלְׁשּבּוְרג,  ְּבִעירֹו  ְלַדָּין  ַרֵּבנּו  ִהְתַמָּנה  ִּבְצִעירּותֹו 
ְלַאַחר  ֵאירֹוָּפה.  ֵמָעֵרי  ְּבַכָּמה  ַרָּבנּות  ְּבִמְׂשרֹות  ְלַׁשֵּמׁש  ְּכֵדי  ֵמַהָּמקֹום 
ְּפִטיַרת ָהַרִּבי ר' ְׁשֶמעְלֵקא, ֶנְעַּתר ָלׁשּוב ּוְלַמֵּלא ֶאת ְמקֹומֹו ְּכַרָּבּה ֶׁשל 
ִניְקְלְׁשּבּוְרג. ָּבִעיר ִניְקְלְׁשּבּוְרג ָעַמד ַרִּבי ָמְרְּדַכי ְּבָראׁשּות ְיִׁשיָבה ְּגדֹוָלה 
ֶׁשַעל ַסְפָסֶליָה ִנְמנּו ְּכַאְרַּבע ְמאֹות ַּתְלִמיִדים, ֵּביֵניֶהם ַרִּבי ְיהּוָדה ָאָסאד 
אֹוְסְטִרָּיה  ֵקיַסר  ַעל  ְּביֹוֵתר   ָמֳעָר ִּבְהיֹותֹו  ִיְׂשָרֵאל.  ִמְּגדֹוֵלי  ְועֹוד  ָזָצ"ל 
ְפַרְנץ ָהִראׁשֹון, ִמָּנהּו ֶזה ְּכַרָּבּה ֶׁשל מֹוַרְבָיה ֻּכָּלּה. ֶאת ַמֲעָמדֹו ָהָרם ִנֵּצל 

ְּכֵדי ְלָהֵגן ַעל חֹומֹות ַהָּדת. 

ִּבְהיֹותֹו  ַקְרְלְסַּבאד,  ַהְּמַרֵּפא  ֲעָיַרת  ֶאל  ָמְרְּדַכי  ַרִּבי  ָנַסע  ִזְקנּותֹו  ְלֵעת 
ָׁשם, ְּביֹום י"ג ְּבָאב ה'תקפ"ט ִנְתַּבֵּקׁש ִליִׁשיָבה ֶׁשל ַמְעָלה. ִנְטַמן ָּבִעיר 
ִליְכְטְנְׁשַטט ַהְּסמּוָכה ְלַקְרְלְסַּבאד, ַעל ְּתַנאי ֶׁשַּיֲעִבירּוהּו ַּבֶהְמֵׁש ְלִעירֹו 
ִמִּליְכֶטְנְׁשַטט,  ֲארֹונֹו  ֳהָעַתק  ְּפִטיָרתֹו  ַאַחר  ָׁשָנה  ַּכֲחִצי  ִניְקְלְׁשּבּוְרג. 

ְוִנְטַמן ִלְמנּוַחת עֹוָלִמים ְּבִעירֹו ִניְקְלְׁשּבּוְרג. 

ל ֶאָחד ְוֶאָחד ַחר ִמּכָ ַ ְרכֹות ַהּשׁ ּבִ
ּתֹוְלדֹות  ַעל  ֶׁשָּכַתב  ַּבֻּקְנְטֵרס  ְמָתֵאר  ַּבֶנעט,  ַמֲהָר"ם  ֶּבן  ַיֲעקֹב,  ַרִּבי 
ִמן  ָהָיה...  ְּדָבָריו: "ֵמעֹוָלם  ְוֵאּלּו  ּבֶֹקר,  ִמֵּדי  ַהְנָהָגתֹו  ֵסֶדר  ֶאת  ָאִביו  ַחֵּיי 
ִּבְרכֹות  ֶאת  ֵּביתֹו  ִמָּבֵאי  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ִמָּכל  ְוָׁשַמע  ִראׁשֹוִנים,  ָהֲעָׂשָרה 
ַחר ְּכֵדי ַלֲענֹות ָאֵמן ַאֲחֵריֶהם, ְוַאֲחֵרי כֵן ָאַמר הּוא ַעְצמֹו ַהְּבָרכֹות ַעל  ַהּׁשַ
ִליַח ִצּבּור ִּבְתִפָּלה" ('ּתֹוְלדֹות  ַהֵּסֶדר ְּבקֹול ָנִעים ּוְבַכּוָָנה, קֶֹדם ֶׁשָעַמד ַהּׁשְ

ר' ָמְרְּדַכי ַּבֶנעט' עמ' 16).

ֵרי ָהֱאמּוָנה ת ִעּקְ לֹׁשֶ ָאֵמן – ׁשְ
ַּבַעל ֵסֶפר ָהִעָּקִרים (ַמֲאָמר ִראׁשֹון פ"ד) ָסַבר ֶׁשִעְּקֵרי ַהָּדת ֵהם ְׁשלֹוָׁשה: 
ַמִים; ג. ָׂשָכר ָועֶֹנׁש. ַמֲהָר"ם ַּבֶנעט ֵּבֵאר  א. ְמִציאּות ה'; ב. ּתֹוָרה ִמן ַהּׁשָ
ִּכי ַהִּמָּלה ָאֵמן ִהיא ַהְכָרַזת ֱאמּוָנה ִּבְׁשלֹוָׁשה ִעָּקִרים ִאּלּו. ֶׁשֲהֵרי ָאְמרּו 
ֲחָכִמים (ַׁשָּבת קיט ב) ִּכי ְׁשלֹוׁש אֹוִתּיֹוֶתיָה ְמֻכּוָנֹות ִלְׁשלֹוׁש ַהֵּתבֹות: "ֵא-

ל ֶמֶל ֶנֱאָמן". ְוִהֵּנה, 'ֵא-ל' ִהיא ַהְכָרָזה ַעל ֱאמּוָנה ִּבְמִציאּות ה' ַהּמֹוֵׁשל 
ִמן  ְּבתֹוָרה  ָהֱאמּוָנה  ַעל  ַהְכָרָזה  ִהיא   'ֶמֶל' ֻמְגָּבל.  ִּבְלִּתי  ְּבכַֹח  ַּבּכֹל, 
ִנְקֵראת  ְוַהּתֹוָרה  ָאֵהב",  ִמְׁשָּפט   ֶמֶל" ד):  צט  (ְּתִהִּלים  ַּכָּכתּוב  ַמִים,  ַהּׁשָ
ִמְׁשָּפט, ַּכָּכתּוב (ְּתִהִּלים יט י): "ִמְׁשְּפֵטי ה' ֱאֶמת ָצְדקּו ַיְחָּדו", ְו'ֶנֱאָמן' ִהיא 
ַהְכָרָזה ַעל ֱהיֹותֹו ֶנֱאָמן ְלַׁשֵּלם ָׂשָכר ִלְמַקְּיֵמי ִמְצוֹוָתיו ְועֶֹנׁש ָלעֹוְבִרים 

ֲעֵליֶהן ('ְּדָרׁשֹות ַמֲהָר"ם ַּבֶנעט' ְּדרּוִׁשים ְקָצִרים).

דֹול י ָאָדם ּגָ יׁש ִמּפִ ַקּדִ
ֵאֶׁשת  ִּכי  ִמּטֹוְלֶצ'ָוא,  ְּגִליק  ִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ַרֵּבנּו,  ֶנֶכד  ִסֵּפר 
לֹום, ָהְיָתה ִמְתַּפֶּלֶלת ֶׁשַּבֲעָלּה  ַרֵּבנּו, ָהַרָּבִנית ָמַרת ָׂשָרה ִפיְנֶקל ָעָליו ַהּׁשָ
ַאֲחֶריָה  יֹאַמר  ְּכמֹותֹו  ֶׁשַּצִּדיק  ֶׁשִּתְזֶּכה  ְּכֵדי  ִמֶּמָּנה,  יֹוֵתר  ָיִמים   ַיֲאִרי
ַקִּדיׁש ְוִיְלַמד ְלִעּלּוי ִנְׁשָמָתּה. ַּבָּקָׁשָתּה ִנְתַקְּבָלה, ְוִהיא ָאֵכן ִנְפְטָרה ְקָצת 
ָנה ְלָפָניו [כ"ז ְּבִאָּיר תקפ"ח], ְוַרִּבי ָמְרְּדַכי ָאַמר ַאֲחֶריָה ַקִּדיׁש  יֹוֵתר ִמּׁשָ

ָנה ('ַצִּדיק ַּכָּתָמר ִיְפָרח' עמ' כח).  ְּבֶמֶׁש ָּכל ַהּׁשָ

ַעל ַהִהּלּוָלא ַנת ּבַ ִמׁשְ ָאֵמן ּוְבָרכֹות ּבְ ֱאמּוָנתֹו  יק ּבֶ ַצּדִ

ַהַּמֲהָר"ם ַּבֶנעט ִזי"ַע 



והשב את העבודה

מאשליה למציאות

אני לא אוהב להרוס לחתנים הצעירים את האשליה 
המתוקה שמציפה אותם וגורמת להם להרגיש כל 
כך טוב, אבל אני יודע שכדי שהאשליה המתוקה לא 

תהפוך לסיוט ארוך ומתמשך, 
ואדרבה כדי שאותה אשליה 
מתוקה תוכל להפוך למציאות 
מתוקה, אני חייב לגלות את 

האמת בנוגע לחיי הנישואין.

לא  מוצלחים  נישואין  חיי 
אהבה,  על  לא  מבוססים 
ככל  חזקה  חוויה,  על  ולא 
שתהיה. חיי נישואין מוצלחים 
מבוססים על עבודה, עמל, 
נשוי  זוג  מאמץ. תשאלו כל 
שמצליח להחזיק קשר טוב 
ובריא, קשר של אהבה ואחווה 
ושלום ורעות, למעלה מעשר 
שנים. נכון שזו עבודה מתוקה 
ונכון שעם  בצידה,  ששכרה 
גדול  סיפוק  מפיקים  הזמן 

מהעמל והמאמץ כשלעצמו, אבל זו עבודה. אדם לעמל 
יולד ולפום צערא אגרא.

"עבודה" זו מילה מאוד גדולה ומאוד כוללת, "מילה 
מפוצצת", שיש לה כמובן פרטים רבים ופנים רבות, וזה 
לא נושא המאמר. הארכתי בזה רבות בספרי ההדרכה 
שלי לשלום בית. אבל כדי שחיי נישואין יצליחו, כדי 
שהאושר יתמיד לאורך ימים ושנים, וכדי שהבית ימלא את 
ייעודו להשראת השכינה ולהוות מקום קדוש בטוח ובריא 
לגידול ילדים מוצלחים באמת שיהיו אנשים מוצלחים 
ומבורכים – חייבים ללמוד כמה דברים נוספים. והעיקר, 

כמובן, זה לא רק ללמוד, אלא ליישם ולחיות אותם.

בית שנבנה בלי היסודות הללו, יסודות העבודה – הוא 
בית הרוס. לצופה מן הצד – זה יכול להיראות נפלא, 
זה יכול להיראות כקשר חם ואהבה פורחת, מציאות 
מושלמת. אבל אנשים עם אפילו מעט ניסיון בחיים 
יודעים שהכול זה זמני, חיצוני, 
רחוק מהמציאות כרחוק מזרח 

ממערב.

השאלה היא לא האם יבוא 
הפיצוץ והניתוק, אלא השאלה 
היא מתי זה יקרה וכמה כואב 

זה יהיה.

לא  בישראל  בית  הקמת 
לא  גם  בחתונה,  מתחילה 
באירוסין ואפילו לא בתהליך 
השידוכין. הקמת הבית מתחילה 
בחינוך האדם ובהכוונה נכונה 
היא  הבית.  הקמת  לקראת 
מתחילה בהבנה מהו בית ומהם 
היסודות שלו, ובמיקוד הנכון 

לתכלית של הבית.

מקום של עבודה

וזה בדיוק אותו דבר בבית של כל עם ישראל, בית 
המקדש.

בית המקדש היה מקום יפה מאוד, החוויות הרוחניות 
שבו היו חזקות ביותר כמתואר בחז"ל. אבל כשהוא 
חרב – זה לא הפתיע את גדולי ישראל. הם ידעו היטב 
שהבית לא חרב ברגע החורבן, אלא הוא כבר היה 
חרוב שנים רבות קודם לכן. "בית חרוב החרבת", נאמר 

לטיטוס הרשע.

כי המשמעות העמוקה של בית המקדש היא מקום 
עבודה. זה המקום לריכוז כל העבודה של כל עם ישראל 
ושל כל יחיד ויחיד. מקום שבו העבודה, על כל סוגיה 
ופרטיה, באה לידי שלימות ומיצוי מלא. על שלושה 
דברים העולם עומד ואחד מהם הוא "על העבודה" 
והמדובר הוא כמובן בעבודת בית המקדש. כאשר הבית 

מפסיק להיות מקום לעבודה – אין לו שום משמעות.

וכמו שאומר רבי נחמן, בכל המהלך של ימי האבלות 
על החורבן אנחנו לא מתגעגעים למשהו שהיה ואיננו, 
אנחנו לא מתרפקים על עבר מפואר של עמינו; אלא 
אנחנו לומדים, מפיקים לקחים, ובונים בפועל ממש את 

בית המקדש השלישי!

ואיך בונים את בית המקדש השלישי? לא על ידי 
עצים ואבנים ולא על ידי זהב וכסף, אלא על ידי שאנחנו 

מחזירים את העבודה למרכז החיים.

כאשר העבודה היא מרכז החיים של האדם, מבחינתו 
בית המקדש כבר קיים, ומתוך הנקודה הזאת נתבונן 
על בית המקדש ונבין מה אנחנו צריכים להחזיר לחיים 

שלנו כדי להיחשב לבוני בית המקדש השלישי.

עבודה זו תפילה

קודם כול, בית המקדש נקרא בית תפילה, "כי ביתי 
בית תפילה ייקרא לכל העמים". וגם הרגל השלישית 
שעליה העולם עומד שהיא רגל העבודה שחסרה מאיתנו 
כיום, כי אין לנו קרבנות – עדיין קיימת והעבודה שעליה 
העולם עומד בימינו היא עבודת התפילה, איזו היא עבודה 

שבלב? זו תפילה, והתפילות תוקנו כנגד הקרבנות.

מכאן שבניין בית המקדש השלישי הוא להפוך את 
התפילה לרגל מרכזית שעליה העולם עומד ועליה 
החיים האישיים שלנו עומדים. שהתפילה לא תהיה 
חובה אצל האדם אלא צורך קיומי. שהאדם יתגעגע 
לתפילה וישתוקק לתפילה, ויתייחס לתפילה במלוא 

מאמר ראש הישיבה
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הקמת בית בישראל 
לא מתחילה בחתונה, 

גם לא באירוסין ואפילו 
לא בתהליך השידוכין. 
היא מתחילה בהבנה 

מהו בית ומהם היסודות 
שלו.
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תשעה באב החל במוצאי שבת וכמה פרטים מתשעה באב עצמו

שבת לפני תשעה באב נקראת “שבת חזון” ובספרי 
החסידות כתוב ששבת חזון גדולה במעלה יותר מכל 
שבתות השנה, ובפרט בשבת זו שתשעה באב עצמו חל 

בשבת. אוהב ישראל מאפטא )פרשת דברים(. ומובא 
עוד ששבת זו כולה הוא עת רצון, וכמו ששעת 

המנחה בכל יום הוא זמן של התגברות 
הדינים וביום שבת נהפך שעת המנחה 

לשעת “רעוא דרעוין”, כך בשבת 
חזון שכל ימי החול שסביב לה 
הם ימי דין, והשבת מהפכת 
אותם לרחמים, ולכן בשבת 

ויגיע  שיתקן  לאיש  נקל  זו 
לשורשו בקדושה. שפתי צדיק 

)שבת חזון( בשם הרבי מלובלין.

בשנה זו שחל תשעה באב בשבת 
והסעודה  ראשון,  ליום  נדחה  והצום 

המפסקת היא בסעודה שלישית האם צריך 
לנהוג איזה שהם מנהגי אבילות?

אסור לנהוג מנהגי אבילות כלל ואפילו בסעודה 
שלישית שמסתיימת סמוך לשקיעה, אוכלים בשר 
ושותים יין, ומעלה על שולחנו כסעודת שלמה המלך 

בשעת מלכותו. ואסור להמנע מאכילת בשר בסעודה 
זו מטעם אבילות, שלחן ערוך )סימן תקנ"ב סעיף י'(. 
ורק מי שאינו רגיל לאכול בשר בסעודה זו בכל שבת 
מטעמי בריאות וכדומה, יכול להמנע גם בשבת זו. מגן 
אברהם )שם( ילקוט יוסף )סימן תקנ"א סעיף ט'(.

האם יש שורש למנהג להעלות את 
רב בית הכנסת לעליית מפטיר?

יש מקהילות האשכנזים שנהגו 
להעלות את רב בית הכנסת 
בשבת זו לעליית מפטיר - חזון 
ישעיהו בן אמוץ. כן כתב באליה רבה 
)סימן רפ”ב אות י”ד( ובמגן אברהם )שם סעיף 

קטן י”ד( והספרדים לא נהגו בזה. יביע 

אומר )חלק ו’ אורח חיים סימן כ”ה(.

האם מותר ללמוד בשבת זו לאחר חצות 
היום בדברים שליבו חפץ, או שצריך ללמוד רק 

דברים המותרים בתשעה באב?

יש נוהגים להחמיר שלא ללמוד בערב תשעה באב 
אחר חצות היום, אלא בדברים המותרים ללמוד בתשעה 
באב, כגון מדרש איכה, הלכות תשעה באב, הלכות 

אבלות וכדומה, ויש מחמירים בזה אף בשבת זו שתשעה 
באב שחל בשבת ונדחה ליום ראשון, ולענין הלכה נראה, 
שאף שמעיקר הדין יכול ללמוד בשבת כאוות נפשו 
במה שליבו חפץ, מכל מקום המחמיר ללמוד דוקא 
בדברים המותרים ללמוד בתשעה באב, תבוא עליו 
ברכה, ובכל ענין יזהר שלא יבטל כלל מלימודו מחמת 

כן. הליכות עולם )חלק ב' עמוד ק"נ(.

כיצד הסדר של הדברים מהסעודה השלישית עד 
החלפת הבגדים?

סעודה שלישית יש לקיים כרגיל, ללא שום מגבלה.

יש לסיים את הסעודה קודם השקיעה בכמה דקות, 
שלא יבואו לטעות ולאכול לאחר השקיעה.

את הבגדים שמחליפים וחליצת המנעל יש לעשות 
אחר שעברו 20 דקות משקיעת החמה.

גבאי בית כנסת, ממתי מותר להכין את בית הכנסת 
לתשעה באב ולפנות הספסלים?

מעיקר הדין יש להמתין שיעור זמן של 20 דקות לאחר 
השקיעה באופן שיהיה וודאי לילה, אמנם אם יש צורך 
גדול כגון שיש הרבה מתפללים בבית הכנסת, אפשר 
להקל להתחיל לסדר מייד לאחר השקיעה. )משום 
שכל דבר שאסור משום שבות לא גזרו עליו ביה”ש. 

עי’ בזה חזון עובדיה פסח עמ’ רסח(.

הרה"ג ר' ירון אשכנזי שליט"א ר"כ חושן משפט
בישיבת "חוט של חסד" מנהל רוחני ב"קו ההלכה"
קו ההלכה הספרדי: 3030*

שו"ת של חסד
ע"י בית הוראה "חוט של חסד"

הפרשה לאורו של
הנחל נובע

האמנם?! להתאבל להתנחם ולהתחבר גם יחד....
"והנה מה שעבר אין, כי כבר נשרף בית מקדשנו. אך 
כעת, שהשם יתברך מצפה לשוב אלינו ולחזר ולבנות 
בית מקדשנו, ראוי לנו שלא לעכב, חס ושלום, בנין בית 

המקדש, רק להשתדל בבנינו.

על כן מאד צריך לזהר לקום בחצות, להיות מתאבל 
על חרבן בית המקדש, כי אולי בגלגול הראשון היה הוא 
הגורם שיחרב הבית המקדש, ואפלו אם לאו, אולי הוא 
מעכב עתה בנין בית המקדש, ונחשב גם כן כאלו הוא 
גרם להחריבו )עין ירושלמי יומא פ"א ה"א(. על כן צריך 
לזהר מאד לקום בחצות, ולהיות מתאבל מאד על חרבן 
בית המקדש, והשם יתברך הבטיח לכל המתאבל על 
ציון לשום לאבלי ציון "פאר תחת אפר" )ישעיה ס"א(. 

'פאר תחת אפר' דיקא")ליקוטי מוהר"ן ח"ב ס"ז(.

עמודים אנו ביום מאד גורלי לעם ישראל, יום שנאמר 
בו "כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה" 
ומי לא מאיתנו שלא רוצה לזכות בשמחת ירושלים, 

ובשובה של שכינת עוזינו לשכון בתוכינו.

אלא שהאמת אם נאמר, לא תמיד קל הוא גם להאדם 
להתחבר כראוי לאותה אבילות שלכאורה היא כבר ישנה, 
ובפרט שאנו נמצאים כבר קרוב לאלפיים מאותו בנין 
קדוש ויפה עם כל השלימות הרוחנית שהיתה אז בשיא 
תפארתה, והאיך יכולים לדרוש מאיתנו אנשים מגושמים 

עם לב אטום, להתגעגע ולבכות על דבר שהוא כל כך 
רחוק מאיתנו. רבים מאיתנו לא יודעים היאך ואם אפשר 
בכלל להתחבר להתרגש באמת לאותה בכיה אמיתית 
שעליה אנו מצווים וגם רוצים להיות נמנים עליה בכל 

חצות ליליה ובפרט ביום תשעה באב. אמנם איך??

והנה בקטע שלפנינו שכולו ציטוט מתוך דבריו של 
הצדיק האמת בליקוטי מוהר"ן ח"ב סי' ס"ז, משנה לנו 
את כל התפיסה המקובלת אצל רוב העם, ה"עבר אין" 

קובע רבינו הקדוש!

לא בוכים על חלב שנשפך! הבכיה היא לא של תסכול 
על מה שאיבדנו, אדרבא מרחיב גאון עוזינו מוהרנ"ת 
בליקוטי הלכות, שבכיה על העבר דומה היא כאותה בכיה 
של שבוכים העם האמורי על מתם, עד כדי שקורחים 
ושורטים בעצמם מרוב יאוש ותסכול,  שכל זה מראה 

על חוסר תקווה ויאוש עמוק.

וכל זה אסרה התורה באיסור חמור. ניצני כפירה יש 
בבכיה כזאת.

כאן הבכיה היא על משהו אחר לגמרי, ידיעה אחת 
חזקה צריכה להיכנס אלינו עמוק עמוק לאורך כל ימי 
בין המצרים ובפרט לקראת העבודה של תשעה באב 
היא "שהשם יתברך מצפה לשוב אלינו ולחזר ולבנות 

בית מקדשנו" מגלה לנו רביה"ק בהמשך דבריו הקדושים, 
האבלות של תשעה באב היא בכיה של געגוע, היא 
תוצאה של ידיעה ברורה והרגשה חזקה שהש"י הוא 
זה שמצפה אלינו הוא זה שמתגעגע לחזור אלינו, והוא 
עוד יבוא אלינו ויחזיר לנו את כל מה שאיבדנו, גם אם 

מדובר בדברים שכבר שכחנו מה הם. 

ידיעה זו מעוררת אצלינו את הגעגועים העצומים אליו 
חזרה, אני לדודי ודודי לי, כמים הפנים אל הפנים.... 

מגילת איכה מתחילה במילה "איכה", משמעותה 
הפשוטה היא: לשון "איך" יכול להיות שקרא כזה אסון 
כמו החורבן, אבל במובן הפנימי של המילה היא איפה, 
א-י-כ-ה... איכה זה צעקה של חיפוש, של געגוע אחרי 
משהו שאנו מרגישים בוודאות שהוא קיים, שהוא קרוב 

אלינו מאד מאד.

ממקום כזה כל הבכיה היא אחרת לגמרי היא בכיה של 
בטחון, שהנה הנה משיח בא, מתוך אמונה שדווקא אותם 
דמעות של געגוע ממשיכים יותר ויותר את  הבורא אלינו,

וגם אם בשביל זה אנו צריכים לקרוא את מאורעות 
החורבן והגלויות אחריו, אלא שכל זה לא בשביל 
להידכדך על מה שיהיה פעם, אלא בשביל להגביר 
את עוצמת הכיסופים והגעגוע לקראת העתיד המובטח.

זו בכיה שכל אחד יכול להתחבר, זו בכיה שמגיעה 
אחריה נחמה, אחריה מגיעים מוחין קדושים, שעליה 

נאמר "זוכה ורואה בשמחה"...
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בזכות תפילה בציבור

שאל אותו הרבי: "אמור לי נא האם עדיין 
שומר אתה את מנהגך הטוב להקפיד 

לא להפסיד בשום אופן תפילה 
במניין גם שאתה בדרכים?"

אחד מחסידי רבי מרדכי מלויעב- טשרנוביל 
זיע"א היה חסיד מיוחד במידות טובות וירא שמים 

ומדקדק במצוות בצורה מעוררת השתאות.

הגם שהחסיד שלח את ידו בעסקים שונים והיה סוחר 
מוצלח, בכל מקום בו נמצא, היה שומר על דרכי התורה 
והחסידות, במיוחד היה מקפיד על תפילה בציבור בכל 
מצב ללא יוצא מן הכלל. בכל מקום שאליו היה מגיע 
במסחרו לא ויתר על תפילה בציבור זה היה כרוך 
במסירות נפש ממש, פעמים היה צריך לעבור בדרכו 
בעיירות שיש שם תפילה בציבור אחת בלבד בשעה 
מסוימת ולכן הוא היה צריך לתכנן את נסיעתו שיגיע 
למקום בזמן התפילה שחלילה לא יפסיד את התפילה 

עם הציבור.

רבות הפעמים שנאלץ לעשות סיבוב גדול מאוד כדי 
להגיע למקום שיש בו תפילה בציבור ומדובר  היה על 
נסיעה של עוד כמה שעות שבהם היה מקיף את האזור 
ואפילו מתרחק ממקום שאליו הוא צריך להגיע והכל 

בשביל לא לפספס את המצווה.

אחד משכניו של החסיד קינא מאוד בהצלחתו של שכנו 
שזכה להיות גם ירא שמים וגם עתיר נכסים הקינאה 
העבירה אותו על דעתו הוא חשב רבות מה הוא יכול 

להציק ולפגוע בשכנו .

כדי להוציא את זממו לפועל ולהזיק לחסיד החל 
לעקוב אחרי מעשיו ולגלות אולי ימצא משהו שיוכל 

לעזור לו לפגוע בו.

לאחר מעקכב של תקופה הוא גילה משהו קטן 
מפעולותיו של הסוחר שהיא לא תקינה לפי החוק. 
אותו שכן שפל עשה מעשה איום ונורא והחליט להלשין 
לשלטונות החוק על הסוחר. העלילה הייתה קשה מאוד 
באופן כזה שלא יהיה כל סיכוי שהסוחר יחלץ מעונש.

העונש שהשלטונות נותנים על עבירה כזאת היא 
קנסות כספיים כבדים ואף עונש מאסר ובדאי שמדובר 
על סוחר יהודי העונש הוא מחמיר ביותר. השכן הקנאי 
הוסיף וניפח את הסיפור כאילו מדובר בכנופייה פורעת 
חוק וסדר וכתב ההלשנה שהגיש לשלטונות היה ארוך 

ומלא בשקרים.

לאחר ימים לא רבים קיבל  החסיד הזמנה לדיון בעניינו 

ה  א ר ש מ ם ו ה מ
החוק  שעליהם הוא סעיפי 

ויש נדרש לענות חשכו  מאחר  עניו 
בדברים גרעין קטן של אמת יהיה קשה מאוד להפריח 
את שאר השקרים שהעלילו עליו והוא הבין שאין עו"ד 

שיסכים להגן עליו בעניין זה.

כשראה שהצרה כזו כבדה, בצר לו פנה אל רבו 
רבי מרדכי שיעשה הכל להושיעו מהצרה שנחתה 
על ראשו סיפר החסיד לרבו על העלילה ועל העונש 
הכבד שמרחף מעליו והוא לא יודע איך להיחלץ ממנה .

שאל אותו הרבי: "אמור לי נא האם עדיין שומר אתה 
את מנהגך הטוב להקפיד לא להפסיד בשום אופן תפילה 
במניין גם שאתה בדרכים?" ענה החסיד בעוז : "כמובן, 
חסד ה' עלי שלעולם לא הפסדתי תפילה במניין גם 

שהדבר גורם לי לטורח רב מאוד".

כאשר שמע זאת הרב  מפי החסיד בירך אותו ברכה 
נרגשת מעומק הלב והבטיח לא כי אל דאגה עוד הוא 

יצא במשפט זכאי!

בהגיע יום המשפט השכן הרע כבר היה ממש שמח 
שהינה הינה תתגשם הרעה על שכנו, אך השופט פסק 
בצורה פלאית ממש כי אין בסוחר כל אשמה והחסיד 

יצא לחרות בנס ממש.

לאחר תקופה שאלו את הרבי איך יכול היה להבטיח 
דבר כזה הרי זה לא סביר בכלל שמשפט כזה יצא 

בלא עונש.

ענה להם הרבי ואמר: "אין כאן שום דבר פלאי. אלא, 
הדבר פשוט הוא שהחסיד היה חייב לצאת זכאי מאחר 
ובבית האסורים אין יכולת להתפלל במניין מאחר שאותו 
חסיד מוסר את נפשו בעבור מצווה זאת ללא יוצא מן 
הכלל הרי שידעתי בוודאות שמהשמיים יעזרו לו וישמרו 

עליו שיוכל להמשיך להתפלל בציבור כמנהגו הטוב.

כובד הראש והרצינות.

עבודת  הזה:  בעולם  האדם  עבודת  עיקר  וזו 
התפילה.

וגם התפילה עצמה כוללת חלקים רבים שכולם 
היו בבית המקדש.

עבודת הקרבנות כללה וידוי ותשובה. זה היה העיקר 
בקרבן. כל הנביאים מוכיחים את עם ישראל על כך. 
להביא קרבן ולכבד את ה' בחיצוניות כאשר הלב 
רחוק ומבלי להיכנע לה' בפנימיות הלב – זה דבר 

מאוס ונתעב על הקדוש ברוך הוא.

עיקר העבודה היה התשובה, הווידוי, החרטה, כניעת 
הרוח בפני הבורא, הכרה בחטא ובאפסיות האדם. 
וגם בתפילה שלנו התשובה והסליחה הווידוי והכניעה 

לפני הבורא תופסות מקום מרכזי.

עבודת הקרבנות כללה גם הודיה לה', שירות 
ותשבחות. הקרבנות לוו בשירת הלוויים שעוררה את 
הלב והנפש לערגה לא-ל חי, להשתוקקות להתרומם 
מחיי החומר לחיים שבהם הרצון לקרבת אלוקים 

ממלא את כל האדם כמו שרואים בתהלים.

גם שתי העבודת החשובות ביותר בחיי האדם הן 
השירה וההודאה.

ההודאה מבטאת את הקשר העמוק אל הבורא, 
את האמונה העמוקה שהכול מאתו יתברך, והיא 
היסוד לתיקון האדם, הכרת הטוב ועוד. והשירה היא 
הרצון להיות תמיד קרובים לה', להתנתק מכבלי 
החומר. ולכן בשבת שבה אנחנו מתנתקים מהעולם 

הגשמי – אנחנו מתחברים לעולם של שירה וניגון.

כולנו פועלי בבניין

כל בר דעת מבין שרק נגענו בנקודות אלה על 
קצה המזלג, ניתן להרחיב בהן ממש בלי סוף. אבל 
המטרה שלי להביא את הדברים לעבודה מעשית 

בפועל ממש ולא לרעיונות.

לצערנו בתפילות הכתובות אנחנו לא מצליחים 
תמיד לחיות את המהות של התפילה, לא בוידוי 
ולא בהודיה ואפילו לא בשאילת צרכינו כמו שראוי 

ונכון לבקש.

אבל בעבודת התפילה האישית – ההתבודדות – בה 
יכול האדם לבטא את ההודיה שלו לבורא בשפה 
הפשוטה ביותר המחוברת ישירות עם הלב שלו. 
בשיחה האישית עם הבורא בקשת הסליחה והוידוי 

יוצאות מהמקום האמתי ביותר, בפשטות.

וכאשר ההתבודדות כראוי גם שלוש התפילות 
הקבועות מקבלות את המשמעות המלאה של המילה 

"עבודה שבלב".

אנחנו לא רק מתאבלים על החורבן, אלא אנחנו 
בונים את בית המקדש. ובניין בית המקדש הוא בניין 

התפילה, חיים של עבודה שלימה בעבודת ה'.

יהי רצון שנראה במהרה בבניין בית מקדשנו 
בתפארנו.

מאמר ראש הישיבה
-המשך- סיפור לשולחן שבת

בברכת שבת שלום ומבורך
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הרב יצחק נסים נולד בכ"ה כסלו בשנת תרנ"ו בבגדד, 
לאביו הרב רחמים, כשהיה בן 10, הוריו החליטו לעלות לארץ, 
לירושלים. כשהיה בן 18, חזר לבדו לבגדד, כדי ללמוד שם 
תורה אצל גדולי הרבנים אצל חכם שמעון אגסי מגדולי רבני 

בגדד כשהיה בן 28, עלה עם אשתו לארץ ישראל.

כשהיה בן 59 נבחר לראשון לציון הרב הראשי לישראל, 
יחד עם הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג.

בט' אב תשט"ו  כתב קינה בה קונן על כך שעברו 
8 שנים מאז תקומת מדינת ישראל ורגל יהודי 

לא יכולה לדרוך ליד הכותל המערבי הנתון 
למרמס בידי הירדנים.

היה לוחם מלחמת ה' הן למען קדושת 
השבת לחם בכל עוז מול מפעל או חברות 

שהעזו לחלל אותה, כ"כ לחם מול הכנסת 
בכל הקשור לתורת ישראל והנצחת יהדות 

ישראל, כ"כ הקפיד שהכתיבה בתעודת הזהות 
יהודי תהיה ע"פ הנחיות התורה הקדושה ולא ע"פ 

הכרזת האדם על עצמו כיהודי, זכה והתאמץ בהעלאת 
עצמות החיד"א מליוורנו שבאיטליה. הספידו בעצרת בבית 
הכנסת 'ישורון' ]מסע ההלוויה התקיים למחרת, הוא נקבר 

בהר המנוחות[.

הרב התיר את "בני ישראל' שעלו מהודו לאחר בדיקה 
וקבלת עדיות על יהדותם, לכן מותר להינשא אתם.   

יצא בקריאה לוותיקן להימנע מכל שינוי בלוח השנה העלול 
לפגוע בקיומה ובשמירתה של השבת. ריכז מערכה שלימה 
נגד כוונה זו. פנה למומחה לאסטרונומיה, ולרבנים בחוץ לארץ 

שיפעלו בעולם הנוצרי והמוסלמי. ואכן, דבר זה לא בוצע.

בי"ח כסלו תשכ"ד לאחר שהאפיפיור הודיע במפתיע 

על רצונו לבקר בפלשתינה )מבלי להזכיר את שמה של 
מדינת ישראל!(, ממשלת ישראל, שלא קיבלה כל מידע על 
כך, החליטה לקבל את פניו בטקס ממלכתי בהשתתפות 
נשיא המדינה, ראש הממשלה, הרב הראשי לישראל, שרים 
ועוד. הרב נסים התנה את השתתפותו בטקס זה, בביקור 
גומלין של האפיפיור בלשכתו, או בביתו, או במרתף השואה 
בירושלים. הוותיקן לא אישר זאת, לכן, הרב נסים הודיע על 
סירובו להשתתף בקבלת הפנים. מיד פרץ פולמוס ציבורי 
עז, בארץ ובעולם, בתקשורת ומחוצה לה. לחצים 
אדירים הופעלו עליו כדי שישתתף בטקס זה, 
עד כדי איום לפטרו לאחר הביקור, אך הוא 
עמד איתן בדעתו, ודחה בתקיפות את 
כל ההפצרות. ואכן לאחר מכן הסכימו 
עם עמדת הרב שלא היה צריך לתת 

כבוד לאפיפיור.

לחם מלחמת קודש בכל הקשור לצניעות 
לאחר ששמע שראש הממשלה, לוי אשכול, מצדד 
בגופים לא דתיים הדורשים להסיר את המחיצה, שהונחה 
בהוראת הרבנים הראשיים, ליד הכותל המערבי, הרבנים 

הראשיים שלחו אליו מיד מברק:

"עניין מחיצה ליד הכותל הוא עניין הלכתי גרידא, ובסמכות 
הרבנים הראשיים לקבוע בדבר כפי ששורת הדין מחייבת". 

ראש הממשלה נסוג מכך.

חיבר ספר שו"ת יין הטוב, שחתם על זה מרן החפץ חיים 
זצ"ל, מרן החפץ חיים כתב עליו בהסכמתו: "וראיתי שרב 

כחו באורייתא בחריפות ובקיאות".

בט' אב תשמ"א – בן 85, נפטר, על פי עצת הראשון לציון 
הרב הראשי לישראל, הרב מרדכי אליהו, נקבר בהר הזיתים 
ליד רבו, הרב שלמה אליעזר אלפנדרי זכותו יגן עלינו אמן.

לאורם נלך
הילולא דצדיקיא

הראשל"צ הרב יצחק 
נסים זצ"ל
ט' אב

מרפא לנפש
מאת הרב שלום ארוש שליט"א

ָלָּמה ִנְלַקח יֹוֵסף

הכל עומד על היסוד ש”אין ייסורים ללא עוון”. אדם שברור לו 
בתכלית הבירור, שאין שום הפקרות בבריאה, וכל צער ולו הקטן 
ביותר שיש לו, הוא רק בשל עוונותיו, הוא חי חיים של “גן עדן” בעולם 
הזה, כי הוא חי בעולם ברור וצודק, והוא יודע שיש בידו להגיע לחיים 
טובים ויפים, על ידי שישתדל תמיד ללכת בדרך ה’ בתמימות, ואז 
לא יהיו לו שום ייסורים, והעיקר, על ידי שיעשה חשבון נפש יומיומי. 
כי מחמת שהאדם לא יכול להגיע לשלמות בבת אחת, וכל אדם 
בוודאי נכשל הרבה, כל אחד לפי בחינתו, לכן עיקר  החיים הטובים 
הם על ידי שיעשה בכל יום שעה התבודדות, ובשעה הזאת יעשה 
חשבון נפש, ויראה מה עליו לתקן, ויישר את אורחותיו על פי התורה 
ועל פי דברי כל הצדיקים, ואז מובטח לו שיראה ישועות, ככתוב: 
ושם דרך אראנו בישע אלוקים - ודרשו חז”ל: מי ששם את אורחותיו, 
דהיינו ששופט את עצמו - אראנו בישע אלוקים - בוודאי יראה ישועות 
גדולות. ואל תאמר, שמא רק אם אעשה תשובה מושלמת, רק אז 
ימחלו לי עוונותיי? אין זה כך. אלא, האדם צריך לעשות תשובה עד 
היכן שידו מגעת, והבורא שרואה שאדם זה משתדל לעשות תשובה 
בכל יום, על אף שהוא רחוק רחוק מלעשות תשובה שלמה, הוא 

מוחל לו ומיטיב עמו.

בתורה הקדושה מובא מעשה מכירת יוסף על ידי השבטים, ושיעקב 
אבינו עליו השלום חשב שיוסף נטרף על ידי חיה רעה, כמו שכתוב: 
טרף טורף יוסף... והוא מיאן להתנחם על מותו במשך עשרים ושתיים 
שנה, עד שחזרו האחים עם הידיעה שעוד יוסף חי, והוא מלך במצרים, 

ואז כתוב: ותחי רוח יעקב... ודרשו חז"ל: מה פירוש "ותחי רוח יעקב"? 
שחזרה אליו רוח הקודש שנסתלקה ממנו כל אותן עשרים ושתיים שנה.

במכתב שכתב אחד מגדולי חסידי ברסלב בפולין, הרה"ג קמינסקי 
הי"ד, הוא שואל שאלה קשה: כיצד ייתכן שיעקב אבינו עליו השלום 
לא קיבל באהבה את הידיעה על אובדן יוסף, עד כדי כך שמיאן 
להתנחם במשך עשרים ושתיים שנה? הלוא יש עדויות על אנשים 
פשוטים הרבה יותר מיעקב אבינו, שאיבדו בנים וקיבלו את הגזירה 
באהבה, ויש מהם שאפילו לא הזילו דמעה, ולא עוד אלא שחיזקו 
ועודדו את הבאים לנחמם. האם יעקב אבינו, בחיר האבות, לא היה 

במדרגה זו חלילה?

והתירוץ שמביא הרב קמינסקי הי"ד באותו מכתב, הוא מאיר עיניים 
ממש, והוא על פי מה שכתב רבינו הקדוש בתורה ד': "כשאדם יודע 
שכל מאורעותיו הן לטובתו, זאת הבחינה היא מעין עולם הבא", 
ומסביר שם במכתבו, שיעקב אבינו חי כל חייו בהשגה, שה' יתברך 
מנהיג את עולמו אך ורק מידה כנגד מידה, ועם ההשגה הזאת, הוא 
חי חיים של מעין עולם הבא, שהתבונן על כל מאורעות העולם, 
ובפרט על כל המאורעות שלו, והבין מתוכם כיצד מנהיג הבורא 
את עולמו הנאה הזה, ואיך שהכול צודק וישר, ואיך שהכול לטובה, 
ומתוך התבוננות זו התקרב אל ה' יתברך, כמובא בליקוטי מוהר"ן: 
"כי איש הישראלי צריך תמיד להסתכל בהשכל של כל דבר, ולקשר 
את עצמו אל החכמה והשכל שיש בכל דבר, כדי שיאיר לו השכל 
שיש בכל דבר, להתקרב לה' יתברך על ידי אותו הדבר. כי השכל 

הוא אור גדול ומאיר לו בכל דרכיו". )תורה א(

התבודדות
ומעלת התפילה

הספר של
הרב שלום ארוש
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לא בשמים היא
בימים אלו של בין המצרים, ובפרט בט' באב כל בית ישראל מתאבלים 

על חורבן בית המקדש שנגרם בעוונותינו.

צריך לדעת שאין זה צער על העבר שלכאורה אינו כל כך קשור 
לזמנינו, אלא צער החורבן  שייך לכל אחד מאתנו.

חז"ל קבעו לנו את הימים הללו לימי אבל עד שיבנה בית המקדש, 
מהסיבה הפשוטה שבכל עת שלא נבנה בית המקדש עדיין לצערנו, 
אנחנו אוחזים בגורמים שגרמו לחורבנו, ולו יצוייר שבית המקדש 
היה נבנה עכשיו ללא תיקון מעשינו, מיד היה נחרב שוב חס ושלום.

וכך  אומרת הגמרא שכל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו 
נחרב בימיו, ולכן אנחנו צריכים להשתדל  מאוד בכל כוחנו, ואפילו 
רק בנקודה קטנה בכל פעם, לתקן ולגרום לבניין בית המקדש 
במהרה בימינו, לכן בעזרת השם נשתדל לגעת בשתי נקודות עיקריות 
המופיעות בדברי חז"ל שההתחזקות בהן תסייע לקרב את בניין 

בית המקדש.

דבר ראשון מאוד חשוב ובפרט בדור שלנו, הוא הצניעות של 
נשות ישראל היקרות. הגמרא הקדושה )פסחים פז.( אומרת על 
הנשים שהולכות בדרך הצניעות "מעלה עליהן הכתוב כאילו נבנה 

היכל בימיהן".

עד כדי כך חשובה הצניעות של הנשים לפני השם עד שחז"ל אמרו 
שבזה תהא תלויה הגאולה "בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל 
ממצרים, ובזכות נשים צדקניות עתידין ישראל להגאל". וכמובן שבדבר 

שתלוי בו הכל, היצר הרע תמיד מנסה להרוס ולהכשיל חס ושלום, 
לכן נשות ישראל היקרות תהיינה בעזרת השם גיבורות וחזקות ללכת 

בצניעות ולשמח את השם ולקרב את הגאולה.

וכל אחד מאתנו יקדיש לזה מעט זמן לתפילה ויאמר להשם "ריבונו 
של עולם תן לנשות ישראל היקרות לדעת שהיופי האמיתי זה הצניעות, 
ותבטל מהן את הרצון להראות, תרחם על בנות ישראל היקרות שילכו 
בדרך אימותינו הקדושות..." כפי שמלמד אותנו מורינו הרב שליט"א.

ישנה עוד נקודה יסודית וחשובה שאנו לומדים אותה מדברי החפץ 
חיים הקדוש בספרו שמירת הלשון שכותב כך:

"ידוע מה שאמרו חז"ל )יומא ט:( שבית שני נחרב בעוון שנאת חינם 
ולשון הרע, ואם העוון הזה, היה בו כח להחריב את הבית הבנוי, על 
אחת כמה וכמה שיש בו כח לעכב מלהבנות את הבית החרב, חס 
ושלום, על כן האיש שיחזק את עצמו בעניין הזה של שמירת הלשון 
בכל כוחו, ויזרז גם אחרים בעניין הגדול הזה למען כבוד ה' ותורתו, 

יהיה בוודאי סיוע למהר את הגאולה במהרה בימינו".

ידידי היקרים, צריכים אנו לדעת שלא בשמיים היא, וע"י רצון טוב, 
השתדלות ותפילה להשם יתברך, יש בידינו להתגבר בעזרת השם 
על הגורמים הללו לחורבן בית מקדשנו, וצריכים לדעת שכל דבר 

קטן זה עצום לפני השם,

והכל מצטרף לחשבון גדול שעל ידו השם יתברך יחיש לנו את 
הגאולה בקרוב ממש, אמן.

ביננו
מבחוץ להשיב אל הלב

הרב ישראל אלקיים
מהמרצים הבכירים
של "חוט של חסד"
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רוצה לזכות בפרס? שלח לנו סיפור תודה
בעל תוכן ייחודי ותזכה בפרס ללא הגרלה
al5308000@gmail.com | 02-5812252

ילדים מספרים

תודה
ילדון חידודון

al5308000@gmail.com | 02-5812252

איזה בעל חי לא יכול להכות פעמים? 

תשובה לפרשת פנחס:

ספר במדבר פרק כו בפרשתינו צפון הוא שם משפחה 
)כו טו( ִלְצפֹון ִמְׁשַּפַחת ַהְּצפֹוִני.

זוכה לפרשת פנחס: ישי ראובן כליף, בני ברק.

al5308000@gmail.com :פתרונות יש לשלוח עד יום שני למייל
או לפקס: 02-5812252 | יש לציין שם מלא, כתובת מלאה וטלפון

זוכה פרשת מטות: תהילה רביבו, ירושלים.

עיניים במתנה

שמי דניאל.

רציתי לשתף אתכם בסיפור התודה שלי.

לפני כן מחובתי לציין שאני נהנה מאוד 
מהעלון המיוחד, המלא בתוכן ייחודי 

מאוד ובמיוחד ממדור סיפורי התודה.

והנה הסיפור,

-שבת קודש פרשת בלק-

החלה  הבוקר  סעודת 
לאחר המנה הראשונה החלנו 

לשיר זמירות שבת בנעימה עד 
בעיניים  כאבים  לי  שלפתע החלו 

שהלכו והתחזקו עם הדקות. עד שנאלצתי 
לקום משולחן השבת ולשכב במיטה ללא 

יכולת לפתוח את עיני.

כך שכבתי למשך כמה דקות תוך שאני מהדק 
היטב את סגירת העיניים מפאת הכאב העצום.

תוך כדי שכיבה ולאחר כמה דקות שאני מנסה 
להירגע מהכאב העז עולה בי מחשבה מה אוכל 

לעשות על מנת שהכאב יעלם או לפחות יפחת?!

ואז נזכרתי בו, בעלון המיוחד של חוט של חסד, 
נזכרתי במעלת התודה וחשיבותה.

על  לה'  ובהודאה  בתודה  פתחתי 
שנתן לי במתנה שתי עיניים בריאות 
ורואות, ותודה שכעת הן ממש 
כואבות עד כדי כך שאני לא 

מסוגל לפתוח אותן.

התודה  אמירת  לאחר 
שבשמים  אוהב  לאבא 
ה"מזמור  אמרתי בדבקות את 
לתודה" מספר פעמים, כשסיימתי 
הכאב שכח אט- אט עד ש.. הפלא ופלא 

הכאב נעלם לגמרי.

את ברכת המזון בירכתי מתוך הכתוב ובכוונה 
גדולה שבליבי אני מודה לה' על שתי עיניים שנתנו 
לי במתנה, על היכולת לקראו, לראות, להתבונן 

בטוב ה' ובחסדיו הרבים.

אמרתי תודה והכאב העיניים נעלם!
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לומדים להצליח  פרק כג'
הורים יקרים, אנחנו לומדים על המיומנות השלישית 
מתוך חמש המיומנויות, שהן: סדר וארגון, ניהול זמן, 
התמקדות, ריכוז ומוטיבציה. המאמרים בסדרה זו, 
עוסקים ב"מיומנויות ההכשרה ללמידה" דהיינו: באותם 
כלים שבאמצעותן ניתן להגיע ללמידה.  בכל המאמרים 
בסדרה, העבודה הינה אישית לתלמיד, גם לעיתים 

להורים, כעבודה זוגית, ורצוי שהיא תהיה תמיד 
עבודה-משפחתית.  הנושא השבוע הוא: עבודה 

משפחתית ועבודה אישית.

משימת המשפחה

עלינו לדעת שכמעט כל עבודה 
בחינוך הילדים, נדרש לעשותה 

לדוגמא:  משפחתית.  במסגרת 
דיברנו לאחרונה על ניהול סדר יום 

והתארגנות הבוקר, ושניהם "משימות-
משפחה" ולכן כולם, הורים וילדים, אמורים 

לשתף בה פעולה כפי יכולתם ולקבל עליה 
אחריות אישית. נתרגל כפי שלמדנו בפרקים הקודמים, 
ע"י דוגמה אישית, שיחות כלליות ואישיות, מבצעים, 
אימון, עידוד, מעקב אישי וכללי ופרסים. במידה וקשה 
לילדים לקבל אחריות ומחויבות, אדרבה, זו יכולה 
להיות הזדמנות טובה ללמד אותם בצורה קבוצתית 
איך מתארגנים במסגרת של זמן ולאפשר להם ללמוד 
להיות עצמאים, לקחת אחריות ולהתקדם מבחינה 
אישית. את הפעולות הללו עלינו לחנך ולהרגיל את 
כל אחד מילדינו בזמנו ובגילו המתאים, ובמידה ולא 
פעלנו כך עד היום ואנו נתקלים היום בבעיות מיקוד, 
ארגון, חוסר אחריות וחוסר סדר בזמן הבוקר, וזה לא 
קשור לבעיות שינה, עלינו לעבוד יותר נקודתי עם כל 
ילד בנפרד ע"מ לראות התקדמות. אך בכדי לקיים 
מערכת שיחות עלינו לבדוק אם אנו והילד אכן נמצאים 
במצב "חיבור נפשי" ויכולים "לקבל זה מזה" דהיינו 
אם מצב התקשורת שלנו מספיק אמין, פתוח ויציב 

לעבודה משותפת. 

כללים בשיחה עם הילד

כלל ראשון בשיחה עם ילדנו ליצירת התקדמות 
בנושא התנהגותי, הוא: "יצירת בית רגוע".  כבר שוחחנו 
בעבר על חשיבות בית רגוע המזמין תקשורת נכונה עם 

הילדים. בבית בו אין חלוקת תפקידים ברורה בין ההורים, 
בבית בו שורר חוסר היררכיה בין הילדים להורים, חוסר 
כבוד בין ההורים ובינם לבין הילדים, וכל-שכן בבית בו 
שורר לחץ, מתח, צעקות וכדו' אין סיכוי להצליח לחנך 
ילדים.לאחר "יצירת בית רגוע" העבודה השנייה שלנו 
מתבטאת ב-2 תחומים:  א. בדיקת היחס שלנו כלפי 
הילדים- דהיינו עד כמה הילדים רוצים לקבל מאיתנו 
הדרכה חינוכית. ב. עד כמה הילדים מייחסים חשיבות 
ורצון לעבוד ולקיים את חוקי הבית. נזכור תמיד, 
שמטרת השיחה היא: קירוב לבבות ופתרון 
בעיות ולא זמן להעברת ביקורת, וככזו 
עליה להיות עדינה ונעימה.  שיחות 
המבוססות על ביקורת, שפיטת 
התנהגות או הנערכות במצב רוח 
לא נעים או בזמן מתוח- פרט 
היחסים  במערכת  נוסף  להרס 
בינינו לבין הילד, אינן עושות מאומה.  
שיחה כזו דומה לשיחת חרשים ולא תצא 
ממנה כל תועלת. בכדי שהילד ירצה לקבל 
מאיתנו "הדרכה חינוכית" עלינו להיות אנשי חינוך. 
התנהגות ברוטאלית או כזו שאינה עדינה, מדביקה על 
גבנו תווית של מחוסרי-חינוך ואין כל סיבה שבעולם 
שהשיחות שלנו יוכלו להשפיע על הילד.  לכן כלל 
עקרוני בשיחה עם הילד, אומר: לעולם אין לשוחח 
בזמן שבו אנו או הילד נמצאים במידת הכעס. הילד 
עשה דבר מה הנוגד את כללי הבית, מותר לנו במידת 
הצורך לכעוס עליו ולהראות לו פנים לא מרוצות, אבל 

עכשיו זה לא הזמן "לשיחת פתרון". 

למצוא את הזמן המתאים

פעמים רבות אנו מתנהגים בצורה מעט מוזרה ועלינו 
לשים לב היטב ולהיזהר: פעמים בזמן שבו אנחנו לא 
מתמודדים עם הבעיה באופן ישיר, דהיינו אם באותו 
יום הילד קם בזמן והתארגן כראוי,  מאחר והבעיה "לא 
בוערת לנו" אנו שוכחים לטפל בה ולשוחח עם הילד. 
מתי אנחנו נזכרים?! רק באותו יום, שהשעון מראה על 
7:30 בבוקר והילד עדיין לא התעורר, באותו רגע עולה 
לנו הרצון "לשוחח" עם הילד על בעיית הקימה והארגון 
בבוקר שלו, דווקא באותו בוקר תוך כדי שהילד עדיין 
ישן, איך אומרים: כאשר הברזל חם, כאשר הבעיה בזמן 
אמת. אבל חבל, אין זה הזמן המתאים, ולמה?! בגלל 
שבאותו בוקר כבר הספקנו "להעכיר" את האווירה ע"י 

הביקורת והצעקות שלנו עליו כי הוא כבר מאחר לכיתה 
)כמו כל בוקר( והוא מצידו ניסה לברוח לתוך השמיכה 
ולהתגונן, עד שראה כי אין לו סיכוי לישון בשקט והפך 
את הביקורת שלנו, שהתחיל כרצון חינוכי למריבה. 
ברור לכולנו ששעה זו אינה מתאימה לשיחה, כי הילד 
אינו פנוי עכשיו לשמוע ולקבל מאיתנו הדרכה חינוכית. 

שיחה תועלתית

דבר נוסף עלינו לבדוק, האם כאשר אנו "רוצים" לשוחח 
עם הילד, האם אנחנו רוצים לפרוק את המטען של 
הבעיה שהצטבר ולהשליך אותה על הילד ולתת לו 
להתמודד, ובמקרה זה הוא יחפש תירוץ להצדיק את 
בעיותיו, או שאנו באמת רוצים להשיג אצלו שינוי וגם 
אנו מוכנים להתאמץ לשם כך. ולכן, כדי שתהיה תועלת 
מהשיחה, עלינו להביא את הילד למצב של נינוחות ורוגע 
ורק אז נוכל לדבר איתו על הבעיה העומדת על הפרק 
ולכן זמן שאנחנו או הוא לחוץ או כעוס- לעולם אינו הזמן 
המתאים. הזמן הכי מתאים הוא דווקא מתי שהבעיה לא 
על הפרק, מתי שהילד אינו לחוץ והוא לא צריך לחשוב 
איך לענות לנו, איך להצדיק את התנהגותו ולתרץ את 
עצמו. בזמן נינוח, החושים שלו לא עסוקים ב"להגן" על 
עצמו ולכן זמן שבו הבעיה אינה על הפרק, הוא הטוב 
ביותר לשיחה על הבעיה. המשך בע"ה בשבוע הבא!

הרב אבוחצירא- יועץ, מאבחן ומטפל
לייעוץ טלפוני ללא תשלום
בימים ג' - ד' משעה 10-8 בערב
נייד: 054-8434435

חינוך באהבה
הרב יצחק אבוחצירא 

העלון מוקדש
לעילוי נשמת

יוסף חיים בן אברהם ז"ל
נלב"ע ד' אב.

להקדשת העלון: 02-5308000

פעם אחת הגיע אדם מאוד עצוב לקבלת קהל אצל אחד 
הצדיקים, ורצה להתארח אצלו בשבת, הרבי הורה לשמש 
שלו שלא יקבלוהו לשבת אלא ידאגו לו להיות באיזה בית 
תמחוי עד מוצאי שבת, במוצאי שבת הגיע האיש לקבלת 
קהל אצל הצדיק, כשהגיע  תורו, פתח הרבי במאור פנים 
ואמר לו: השבת מוכנה לארח כל אחד, לדוגמא כאשר 
מגיע שבת ראש חודש קוראים בשבת קריאה של ראש 
חודש, כשמגיע שבת חנוכה השבת מארחת את חנוכה 
וקוראים קריאה של חנוכה, וכן על זה הדרך בכל השבתות, 
אך כאשר מגיע תשעה באב לשבת השבת אינה נותנת 
למועד זה שום דריסת רגל... דע לך, אומר הרבי, השבת 
מארחת את כולם, אך מי שמתלונן ובוכה כל הזמן השבת 
לא מארחת אותו כלל. אותו אדם הבין היטב את המסר .

בדיחות הדעת
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מכון אהבת אמת - המרכז להעמקת ערכי אהבת הזולת
ע"ש ר' צבי יהודה דומוביץ ז"ל - רח' אבן עזרא 2 ירושלים 9242402
paypal: ahavemet@012.net.il :טל: 02-5671812 פקס: 077-7671812 דוא"ל

ליקוט ועריכה: יצחק בן אהרן
כל הזכויות שמורות למכון אהבת אמת
אסור להעתיק, לצלם ולהדפיס בלי רשות בכתב

פרשת דברים

לברך את רעהו באהבה ומכל הלב!
עליכם  יוסף  אבותיכם  אלוקי  "ה'  מהפסוק:  נלמד 

ככם אלף פעמים ויברך אתכם" (פרק א-יא)
וכתב רש"י: אמרו לו אתה נותן קצבה לברכתנו... אמר להם, זו משלי 
היא, אבל הוא יברך אתכם כאשר דיבר לכם. וכתב השל"ה הק': מצאתי 
ובמילוי  ש-ד-י.  א-ל  בגימטריא  'משה'  האריז"ל:  בקונטרסי  כתוב 
אותיותיו עולה בגימטריא 'אלף' - זהו משלי. הרי שברכם בכל לבבו ובכל 
נפשו, בכל מה שנכלל בשמו. כך ראוי לאדם לאהוב את ישראל בגופו ונפשו 
ומאודו. עכ"ל. וכן מצינו בנוסח ברכת כהנים: "וציונו לברך את עמו ישראל 

באהבה" כי ברכה בכוונה ובלב שלם, היא רק זו הבאה מתוך אהבה.
כהנים  ברכת  מצות  על  לח.)  (סוטה  בגמרא  חז"ל  אומרים 
שצריך להיות "בלשון הקודש". למד מכאן, בדרך דרש, הגה"צ רבי 
שלמה מרדומסק זצ"ל (בספרו תפארת שלמה) כי מי האיש הראוי 
(שהרי עיקר כוחה של ברכה  לברך את בני  ישראל באהבה? 
כשהיא ניתנת מעומק לב אוהב), הוא האיש אשר לשונו - לשון 
הקודש! שלא הרגיל לשונו לדבר לשון הרע ורכילות על שום אדם 

מישראל, הוא האיש הראוי לברך את בני ישראל באהבה.
אבל מי שפוגם לשונו בדיבורים אסורים, היאך תשרה הברכה 
על לשונו? וכך גם אם מדבר דברי גנאי על ישראל, היאך תהיה 

ברכתו "באהבה"?
עפי"ז ביאר התפארת שלמה בטוב טעם את ב' אמרותיו של 
רבי יוסי בגמרא (שבת קיח:) שהובאו זה לצד זה: אמר רבי יוסי 
מימי לא עברתי על דעת חברי, יודע אני בעצמי שאינני כהן 

ואם אומרים לי חברי עלה לדוכן, אני עולה...
והשאלה המתבקשת: היאך יתכן שיגידו למי שאינו כהן, שיעלה 
לדוכן. ואיך יתכן שיעלה? ומיד מוסיפה הגמרא עוד מימרא של 
רבי יוסי: "מימי לא אמרתי דבר וחזרתי לאחורי". מסתבר שיש 

קשר בין שתי המימרות וצריך להבין מהו הקשר ביניהם?
אלא כך ביאורם של דברים: רבי יוסי אמר (בענוותנותו, בדרך 
רמז), "יודע אני שאינני כהן". כלומר: איני צדיק שיש לו כח 
ברכה כמו כהן, ובכל זאת, אם אומרים לי "עלה לדוכן", כלומר: 

לברך [כמו כהן] את ישראל "אני עולה" - ומברך.
משום  לברך?  יוסי  מרבי  ביקשו  מדוע  לגלות,  חז"ל  והוסיפו 
אמרתו השניה: מימי לא אמרתי דבר [גנאי על ישראל], שאצטרך 
בגין דיבור זה לחזור לאחורי... לכן, פה נקי וקדוש כזה, שנשמר 
כל ימיו מלדבר דיבורי גנאי על ישראל ודיבורים אסורים, הוא 

הראוי לברך את ישראל.

שבת קודש ט מנחם אב תשפב: הדלקת נרות: ירושלים: 6:57 תל-אביב: 7:12 חיפה: 7:05 מוצאי שבת: ירושלים: 8:11 תל-אביב: 8:14 חיפה: 8:15 ר"ת: 8:48
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"עם כזו ברכה אין מה לחשוש..."
לישיבת "תפארת הכרמל" היה גובה כספים, זקן מופלג, בהיותו 

בן שמונים ושלוש נפל ושבר רגלו. לקח אותו ראש הישיבה הגאון 
רבי מאיר רובמן זצ"ל לבית החולים. לאחר שבדקוהו אמר הרופא 
כי למעשה צריך הלה לעבור ניתוח, אלא שבגיל זה הניתוח מסוכן, 

ולכן במקום הניתוח ישימו מסמר במקום השבור, אף שאינו מרפא.
כשסיפרו לזקן את חוות הדעת של הרופא, לא הסכים ועמד על 
כך שרוצה בדוקא ניתוח. אמר הרב רובמן, הרי כתוב "בן ששים 
לזיקנה" וניתוח כזה מסוכן לזקנים. השיב לו הזקן: מה שכתוב זה 
רק לענין זה שאתם צריכים לקום בפני אך בנוגע אלי איני צריך 
לחוש, שכן יש לי ברכה לאריכות ימים מהגרי"ד סולובייצ'יק זצ"ל 

(בעל הבית הלוי) ומהגאון המלבי"ם זצ"ל.
אצל  בריסק  בעיר  המלבי"ם  ביקר  פעם  כי  הזקן:  סיפר  ואז 
הגרי"ד סלובייצ'יק, ואנשים רבים באו לבקש מהם ברכה, וגם 
הוא היה בין הבאים. כשנכנס לחדר, פגש ממולו את בעל הבית 
הלוי והמלבי"ם יחדיו, וביקש מהם ברכה. המלבי"ם כיבד את רבי 
יוסף דוב שהוא יברך ואילו רבי יוסף דוב כיבד את המלבי"ם 
שיברכוהו,  לבקש  חזר  ביניהם.  הויכוח  נמשך  וכך  יברך.  שהוא 
ואז שאלוהו באיזה ברכה חפץ? והשיב כי חפץ באריכות ימים. 

בירכוהו שניהם יחדיו שיזכה לאריכות ימים.
סיים הזקן סיפורו ואמר: "אם כן, שיש לי ברכה כזאת "אין לי 
כלל ממה לחשוש"... כששמע כך הרב רובמן שיכנע את הרופא לבצע 
את הניתוח.. ואכן הניתוח הצליח למעלה מן המשוער. ואותו זקן 

האריך ימים וחי עוד עשרים שנים נוספות עד גיל מאה ושלוש.
עובדות לבית בריסק.
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ה
"עדיף להרבות בברכות..."

כאשר  הישיבות):  ועד  (יו"ר  טננבוים  דוד  משה  הרב  סיפר 
באתי לראשונה, להפגש עם הגאון רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל, 
כדי לקבל חוות דעתו על תוכנו של מכתב מסויים שאמור היה 
להשלח מטעם "ועד הישיבות". נטל רבי יחזקאל את המכתב לידו 

ועוד בטרם עיין בו אמר לי:
"בכותבך מכתב, נקוט כלל זה בידך: השתדל שהתארים יהיו 
מועטים והתאמץ שהתוכן יהיה קצר וקולע, קב ונקי. ואם הנך 
שני  שכן  בברכות!  הרבה  חלק...  שישאר  הגליון  מפני  חושש 
הראשונים הינם "מועדים להזיק ושמירתן עליך" ואילו הברכות, 

ספר הזכרוןאם לא יועיל - לא יזיק.."



ומאבק  דיבה  מהוצאת  מנרגנות,  להזהר 
לשון הרע !

נלמד, בדרך רמז, מהפסוק: "אלה הדברים אשר דיבר משה... 
וחצירות" (פרק א-א)

למרים  שעשיתי  ממה  ללמוד  לכם  היה  לא  להם,  אמר  בספרי:  חז"ל  ואמרו 
בחצרות, אם למרים הצדקת לא נשאתי לה פנים בדין, ק"ו לשאר בני אדם. וכן 
נלמד מהפסוק "ותרגנו באהליכם ותאמרו"... (פרק א-כז) וכתב רש"י: ותרגנו 
ובגמרא  עכ"ל.  דיבה.  המוציא  אדם  נרגן,  דברי  יח)  (משלי  וכן  הרע  לשון   -
(שבועות מו:) תניא, שמען בן טרפון אומר: ותרגנו באהליכם - תורתם וגנותם 

באהלו של מקום.

תיבות  ראשי  "אלה"  בתיבת  רמז  נבחר)  (מכסף  הביא  המלך  עבד  בספר 
"אבק לשון הרע" והוא עפ"י מה שאמרו חז"ל (ב"ב קסד) והכל באבק לשון 
הרע, ואין אדם ניצל בכל יום מאבק לשון הרע, פירוש אם לא ישגיח על זה 
מאוד, יכשל חלילה. וזהו "אלה" אבק לשון הרע. "הדברים אשר דיבר משה 
אל כל ישראל" והוכיח אותנו שכל אחד ואחד צריך להזהר מאוד בכל יום 

ויום שלא יכשל באבק לשון הרע.

דברי  את  בעלון  לפרסם  ומסר  שליט"א ביקש  הדור  וזקני  מגדולי  אחד 
לפירושו  (בפתיחה  זצ"ל  הנצי"ב  כדלהלן:  אלו  בימים  לעורר  הספה"ק 
דבר) כתב: בחורבן בית שני היה דור עיקש ופתלתול. ופירשנו  העמק 
בהליכות  ישרים  היו  לא  אך  תורה,  ועמלי  וחסידים  צדיקים  שהיו 
עולמים, על כן מפני שינאת חינם שבלבם זה את זה, חשדו את מי 
שראו שנוהג שלא כדעתם ביראת ה' שהוא צדוקי ואפיקורוס... שהקב"ה 
ישר הוא ואינו סובל צדיקים כאלו, אלא באופן שהולכים בדרך הישר 
הבריאה  חורבן  גורם  בזה  וכו'  בעקמומיות  ולא  עולם  בהליכות  גם 

והריסת ישוב הארץ.

(תלמיד הגר"א) כתב:  ובספר אמונה והשגחה לרבי שמואל מאלצען זצ"ל 
ובעוה"ר, יש הרבה מהיראים המתקדשים והמטהרים אחר דיקדוקי מצוות 
שאין בהם רק חומרא בעלמא לשרידים היושבים לפני ה', ובאלו האיסורים 
ונעשה  עול,  פרקו  וכו')  חברו  בקלון  מתכבד  הרע,  לשון  (כמו  החמורים 
להם כהתר גמור, עד שמעולם לא עלתה על דעתם הרהור תשובה עליהם, 
ואדרבה, לפעמים נחשבים להם כמצוה רבה, ועושים מעשה זמרי ומבקשים 

שכר כפנחס.

כשילמוד  יא):  זצ"ל-פרק  הומינר  שמואל  (לרבי  ותושיה  עצה  בספר  והובא 
האדם בדיני איסור קבלת לשון הרע ורכילות, לבד מה שצריך שהלימוד 
יביאהו לידי מעשה, בכאן צריך להתבונן בעוד איזה דבר, כי קודם שלמד 
וידע דינים אלו, בוודאי שמע (או קרא) כמה וכמה מיני גנות ורכילות על 
כמה בני אדם ומסתמא נשארו הדברים בלבו. ולכן עכשיו, כשנכנס ללמוד 
דינים אלו, צריך גם שיתחזק מאוד להוציא מלבו כל מיני גנות ורכילות 
ששמע מעודו. וכשיעשה כך כל מה שביכולתו, יעזרהו ה' שישכחו מלבו 
לגמרי כל דברים שהם נגד רצונו יתברך וישאר לבבו נקי וטהור לעבודתו 

ית"ש.

ובספר רחמי אב כתב: שמעתי מהגה"ק רבי חיים מצאנז זצ"ל שאמר 
בלשון זו: אם אשמע מאחד מאנשי שיאמר שדוקא רבו הוא הצדיק 
ותו לא, העבירנו משורשו, כי יש הרבה עבדים למלך הכבוד. דאילו 
היה שלום בין הצדיקים והחסידים, כבר היה בן דוד בא, ולמה יפסול 
אחד את עבודת חברו... כי כל צדיק הוא מסכת בפני עצמו. במסכת 
זה  ואין  שבת,  עניני  שבת  ובמסכת  ברכות  הלכות  לומד  אני  ברכות 
דומה לזה, ואין מסכת שבת מקפדת כשלומדים מסכת ברכות. ויש מי 
לומד  אחרת  ומסכת  לעומקה,  ויורד  גדול  בעיון  אחת  מסכת  שלומד 

שיעור פשוט.

כך הדבר אצל צדיק אחד, נוסע ומקשר עצמו בו בקשר של קיימא, 
ואצל צדיק אחר נוסע ללמוד ממנו איזו מדה ולראות הנהגתו ולהסתכל 
בצורתו... ומי לנו גדול מאבי הנביאים שאמר "המקנא אתה לי, מי יתן 
כל עם ה' נביאים, כי יתן ה' את רוחו עליהם..." ואם יהיה אחד אשר 
עושה ענינים חמורים ואין לבבכם נמשך אחריו, אין אתם מחוייבים לילך 
אצלו, אך חלילה להוציא עתק מפה ולהרהר אחריו, זה דומה למטיל מום 

בקדשים.

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

דברי החפץ חיים כמו ה"מן" 
במדבר...

הגאון רבי חיים עוזר גרודז'ינסקי זצ"ל היה אומר 
שדברי החפץ חיים הם כמו ה"מן" של דור המדבר, 
שכל אחד היה טועם בו כרצונו, כך דברי הח"ח 
הרי הם ערבים ומתקבלים הן לנערים והן לזקנים, 
ואפילו לתלמידי חכמים מופלגים, כולם טועמים בו 

כל אחד לפום דרגא דיליה.
מה  אומר:  היה  זצ"ל  קמנצקי  יעקב  רבי  והגאון 
שרואים בספרי המשנה ברורה שחיבר בעל הח"ח, 
עד  מדוייקת  היא  בו  הכתובה  ותיבה  תיבה  שכל 
בזכות   - מדה"  כנגד  "מדה  משום  זה  לתכלית, 
שמירת הלשון של הח"ח שנזהר בדיבורו בכל תיבה 
ותיבה שיוצא מפיו, על כן זכה שכל "תיבה" שלו 

במשנה ברורה מדוייקת.
לשכנו תדרשו

י 

 
 
 
 
 

 

נקיון הלשון מוכיחה...
פעם אחת התעוררה בעיה בקשר לקבלת נער, 

עולה חדש מרוסיה, לישיבה, ושאלו לדעתו של כ"ק 
הוא  זצ"ל.  הגר  מאיר  חיים  רבי  מויז'ניץ -  האדמו"ר 
הורה לעקוב אחר דיבורו של הנער בזמן משחקיו 

עם החברים. וכך נימק הוראתו:
"מי שחש שלא בטוב - הולך אל הרופא, והלה 
מצוה עליו להוציא את הלשון. אם הלשון נקיה ונאה, 
אינה  הלשון  אם  אך  תקינה.  שבריאותו  הוא  אות 
כתיקונה, הוכחה היא שיש תקלה בכל המערכת. כן 
הוא האדם ברוחניות, אם לשונו נאה אפשר לקוות 
כי יעלה במסילה העולה בית א-ל, מה שאינו כן 
אם לשונו - דיבורו אינו כראוי, הרי זו הוכחה שכל 

המערכת לקויה".
במחיצתם

ד
מהו התיקון כנגד אסונות קשים?

נשים  שליט"א:  זילברשטיין  הגר"י  סיפר 
יוסף  רבי  הגאון  ההלכה  עמוד  אל  פנו  ירושלמיות 
שלום אלישיב זצ"ל ושאלה בפיהן: מה מוטל עלינו 
בעיקר  שהתבטאו  קשים  אסונות  לאחר  לתקן 

בפטירת נשים צעירות רח"ל?
תשובת הרב אלישיב היתה: "יש לתקן את ענין 
שמירת הלשון, ולארגן שיעורים ללימוד ההלכות. כי 
הצרות באות על ביזוי תלמידי חכמים. וע"י החיזוק 

בשמירת הלשון לא יגיעו לידי כך".
סובל  לא  "הקב"ה  קבע בפסקנות:  אלישיב  הרב 
את זה!" והוסיף: "גם אצל נשים שייך חטא זה, כיוון 

שאינן מכבדות דיין את בעליהן!"
הרב  אל  פלוני  מישוב  נציגים  שהגיעו  ומעשה 
אלישיב וסיפרו לו על אסונות המתרחשים בישובים 
בתכיפות רבה, וחברי הישוב מרגישים בעליל שיש 
להקב"ה תביעה עליהם, ושואלים מה עליהם לעשות 

כדי לתקן את המצב?
כששמע הרב אלישיב את שם הישוב הגיב: "יודע 
אני שבמקום זה מבזים תלמידי חכמים, וידוע מה 
שאמרו חז"ל שלא חרבה ירושלים אלא על שביזו 

בה תלמידים חכמים.
הלמות עמלים



לשפוט בעלי דין בצדק, ולא להראות אותות 
אהבה וקירוב לאחד מהם על פני חברו !

נלמד מהפסוק: "לא תכירו פנים במשפט... לא 
תגורו מפני איש" (פרק א-יז)

 ודרשו חז"ל בגמרא: "לא תכירו פנים במשפט" - רבי יהודה אומר 
תנכרהו  לא  אומר  אלעזר  ר'  אוהבך]  הוא  אם  [רש"י:  תכירהו  לא 

[רש"י: אם הוא שונאך לא תעשה לו כנכרי לחייבו] (סנהדרין ז:).
ישראל:  לבני  רבינו  משה  אומר  הדיינים  של  טיבם  על 
"הבו לכם אנשים חכמים ונבונים".... (פרק א-יג) והביא רש"י 
מחז"ל, מה בין חכמים לנבונים? חכם דומה לשולחני עשיר 
כשמביאין לו דינרים לראות, רואה, וכשאין מביאין לו יושב 
ותוהא. נבון דומה לשולחני תגר, כשמביאין לו מעות לראות 

רואה, וכשאין מביאין לו, הוא מחזר ומביא משלו.
רבינו יוסף חיים מבגדד זצ"ל הביא בספרו (עוד יוסף חי) 

להסביר מה בין חכם לנבון עפ"י מעשה שהיה:
בימי הרב מהרשד"ם זצ"ל, באו שני עדים לפני בית דינו, 
וביקשו לבטל את עדותם של עדי קידושין ולפוסלם, בהעידם 
שאותם עדים ממקום פלוני, שנה פלונית וחודש פלוני, ביום 
פלוני ובשעה פלונית אכלו שקצים ורמשים. ואכן עדותם 
התקבלה בבית הדין עפ"י כל דיני החקירות והדרישות, וכך 
ביקשו לפסול את עדי הקדושין ולהכריז, שאותה אשה דינה 

כפנויה והיא רשאית להנשא לכל מי שתחפוץ.
וחשד  ישראל  ארץ  מחכמי  אחד  חכם  לשם  הזדמן 
בעדים שהם עידי שקר. ביקש מהמהרשד"ם רשות לשאול 
את העדים שאלה אחת, ונתן לו רשות. פנה החכם ושאל 
את אחד העדים: "אמור לי, האם אותם שקצים ורמשים 

שאכלו האנשים, היו מבשר שור או כבש"?
אותו עד היה עם הארץ גמור שאינו יודע מה הם שקצים 
ומה הם רמשים, אלא כך לימדו אותו לומר. התבלבל הלה 
ולא ידע מה להשיב. והוכרח להודות שאינו יודע מה הם 
שקצים ורמשים, אלא אותו אדם שחפץ לשאת את האשה, 

הוא שלימדהו לומר כן להוציאה מתחת ידי בעלה...
עפ"י מעשה זה ביאר ה'בן איש חי' את ההבדל בין חכמים 
לנבונים: אותם חכמים, שביקשו תחילה לקבל את העדות, היו 
חכמים, שכן הם ידעו את כל ההלכות על בורין, וגם חקרו 
ודרשו כדין. אבל החכם מארץ ישראל, שהמציא את התחבולה 
לשאול את השאלה המחוכמת שתבלבל את העד ותכריחו 

להודות כי עדות שקר בפיו, הוא זה שנקרא נבון.
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ללא משוא פנים...
ומשמש  עומד  הייתי  כאשר  זצ"ל:  פלאג'י  חיים  רבי  הגאון  סיפר 

בימי חורפי את זקני בעל ה"חקרי לב", הופיע יום אחד איש עני בפני 
זקני ותינה צרתו: הוא היה סבל אצל יהודי עשיר והסיע מטלטלי ביתו 
מוכן  העשיר  אין  עבודתו,  שסיים  אחרי  שריפה,  בו  שהיתה  ממקום 

לשלם לו כפי שסוכם.
הזמין בעל ה"חקרי לב" את העשיר לדין תורה. אך העשיר סירב 
לבוא בטוענו: היתכן כי איש גדול וחשוב כמוני ילך לדין תורה עם 
איש סבל פשוט. התרו בו הדיינים ג' פעמים כשכוונתם בפעם השלישת 
להתרות בו לבוא בכח ציווי התורה ואם עדיין יעמוד בסירובו נעשה 

סרבן בדין ומענישים אותו.
בפעם השלישית בא שליח בית הדין ליטול רשות מבעל ה"חקרי לב" 
להזמין את העשיר בכח התורה. אמר לו החקרי לב: אל תטיל עליו הוראה 
בכח המנהג אלא תאמר לו בשמי בלשון זו: "אם אתה מאמין שעמדו רגליך 

על הר סיני עם העני הסבל הזה, תבוא, ואם אין אתה מאמין, אל תבוא".
כשאמר השליח לעשיר את הדברים האלה, נחרד מאוד ומיד הגיע 
לפני בעל החקרי לב להתדיין וקיבל האיש את דינו והסכים לשלם 
כל אשר הושת עליו בדין, לאחר מכן התוודה העשיר שדוקא נוסחה זו 

עפ"י עמודי חייםשנשלחה לו היא שהביאה עליו רעדה ופחד.

לשפוט בעלי דין בצדק וללא מורא!
נלמד מהפסוק: "לא תגורו מפני איש כי המשפט לאלוקים הוא..." (פרק א-יז)
ודרשו חז"ל בספרי: "לא תגורו מפני איש - שמא תאמר מתיירא אני מפני איש 
פלוני, שמא יהרוג את בני, או שמא ידליק את גדישי, או שמא יקצץ את נטיעותיי 
- ת"ל "לא תגורו מפני איש". ולכאורה היה נראה בפשטות מלשון הספרי שהלאו 
"לא תגורו" שייך גם במקום סכנה ופקו"נ שגם אז על הדיין לפסוק הדין ולא לפחד.
קרבן  ליהודים  שלח  שהקיסר  נו.)  (גיטין  קמצא  ובר  דקמצא  המעשה  ידוע 
להקריב לא לפני שהטיל בו מום. סברו רבנן להקריבו משום שלום מלכות. אמר 
להם רבי זכריה: יאמרו בעלי מומין קרבין לגבי מזבח. אמר רבי יוחנן: ענוותנותו 

של רבי זכריה החריבה את ביתנו וכו'.
תמה הגאון רבי יהושע מקוטנא זצ"ל: הלא ענוה היא מדה טובה ואיך תלו חז"ל 
במדה טובה כזו את כל צרות החורבן? אלא התשובה: מנהיג הדור צריך שיהיה 
תקיף בדעתו בלי חששות "שמא יאמרו הבריות" או "מה יאמרו", אבל רבי זכריה 

חשש שיאמרו כך או כך, ועי"ז גרם לחורבן הבית.
אומרים חז"ל (מו"ק יז): "אם הרב דומה למלאך ה', תורה יבקשו מפיהו" וכו' במה 
צריך להיות דומה למלאך, וכי לא יאכל ולא ישתה? וביאר הגר"י ניימן זצ"ל, עפ"י 
הנאמר בספר יחזקאל על המלאכים: "לא יסבו בלכתם", "רגליהם רגל ישרה" - 
כשהולכים המלאכים לעשות רצון ה', הולכים ישר. לא מטים עצמם הצידה לראות 
או לחשוש ממה יאמרו עליהם. יש להם רק מטרה אחת: לעשות את רצון הקב"ה!
כך צריך להיות רב ומנהיג בישראל, דומה למלאך ה'! לא יחשוש ממה יאמרו 
הבריות, שמא כך או כך, "לא יסבו בלכתם" - שום דבר שבעולם לא יטה אותם 

מלקיים דבר ה'!

"כי המשפט לאלוקים הוא"...
צו  הוציא  הטורקי  השלטון  כאשר 

ביקשו  העותמני,  לצבא  להתגייס  המחייב 
נאמנותם  להבליט  היהודית  הקהילה  ראשי 
ופרסמו קריאה לכל יהודי המדינה למלאות 
שלמה  רבי  הגה"צ  מלבד  להתגייס.  חובתם 
רבנים  שני  עוד  ועמו  זצ"ל  אלפנדרי  אליעזר 

שהתנגדו לגיוס המוצע.
היהודים  כשבאו  כי  טען  אלפנדרדי  הרב 
בהתחייבות  זאת  התנו  בטורקיה  להשתקע 
הממשלה שלא תכפה עליהם שום ענין העלול 
לפגוע בדתם. ואילו השרות בצבא כרוך בחילול 

שבת ובמכשול מאכלות האסורות.
אחד  מעורב  הגיוס  ביוזמת  כי  לו  כשנודע 
מעשירי הקהילה. ניסה לדבר על לבו שיחזור 
האיש  אחריתו.  תהיה  מרה  לא,  ובאם  בו, 
החציף פנים ואיים על הרב אלפנדרי. כעבור 
הממשלה  לארמון  האיש  הגיע  אחדות  שעות 
לטפל בענין, התעלף לפתע ונפח נשמתו. ותהום 

כל העיר.
עפ"י אורות ממזרח
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ניכרים דברי אמת...

פעם נכנסה אשה לחדרו של כ"ק האדמו"ר רבי צבי הירש מרימנוב 
זצ"ל כשהיא מייללת ובוכה בכי תמרורים. היא סיפרה תוך כדי בכי עז, 
כי היה לה דין תורה אצל דיין העיר והוא פסק לחובתה והיא יודעת 
שהאמת איתה, ולכן היא מבקשת מהרבי שיורה לדיין לחזור בו מפסק 

הדין, כי כך האמת.
שלח האדמו"ר לקרוא לדיין אל ביתו, וכשהגיע אמר לו: שמעתי כי דנת 
בדין תורה את אותה אשה אומללה וכי פסקת את הדין שלא לטובתה, 

האם אינך סבור כי אולי הצדק איתה והיא זו שדוברת האמת?
ואכן  ביסודיות,  הטענות  את  מחדש  ולחשב  להתבונן  הדיין  החל 
התברר שהצדק עם האשה. שאל הדיין בפליאה: אמת שטעיתי אבל 
מנין ידע זאת הרבי? השיב לו: אם אכן היית פוסק את הדין לאמיתו 
לא היתה אשה זו בוכה מרות כל כך, לבה לא היה כואב עליה אפילו 
שנפלה  והבנתי  עמה  שהאמת  הורתה  זו  בכיה  בדין.  מפסידה  הייתה 

הלמות עמלים - ח"בטעות בדינה.



שמתם לב למקפים המופיעים בתוך הכותרת?

זה לא בטעות. מדובר במילה שיש אנשים שנמנעים מלבטא 
אותה בפה. בעולם הרוחני יש משמעות למילים שאנו מוציאים 
מהפה. מפורסמים דברי המשנה ברורה (סי' ר"נ סעי' ב') בשם 
ולומר  בפה  להוציא  ראוי  לשבת  הקניות  שבמהלך  הקדמונים, 
"לכבוד שבת קודש" על המאכלים שקונים. מדוע? "כי הדיבור 

הוא פועל הרבה בקדושה".

בעצם העובדה שיהודי מבטא מילה מסוימת מהפה שלו, הוא 
מעניק לה חשיבות וכוח. מכיוון שאיננו רוצים להעניק חשיבות 
ֲחָלה, אנו מעדיפים אפילו לא לבטא אותה מן הפה כלפי חוץ.  ַלּמַ
אנחנו הרי רוצים לעשות כל מה שאפשר, על-מנת שהמחלה הזו 

תיעלם כליל מן העולם - כאילו לא הייתה.

האם זה אפשרי?!

גם כיום קיימים בעולם מקומות מבודדים, בהם לא התפרצה 
המחלה. אז גם אם לא מדובר במקומות רבים, וגדולים, עדיין 
זה מעניק תקווה. כי אם אנחנו יודעים אפילו על מקום אחד 

נקי, מותר לנו לקוות שכך יהיה המצב גם אצלנו!

המודרניות  הערים  בריכוזי  לא  כמובן  הם  הללו  המקומות 
זוכים  שם  ואקזוטיים.  נידחים  ב"חורים"  דווקא  אלא  בעולם, 

להם אנשים בחיים טבעיים, שקטים ובריאים.

אם-כן הבה נחתור לתשובה - בהתאם לתפיסה היהודית - 
כיצד ניתן למנוע או לכל הפחות ְלַמְזֵער את התפרצות המחלה?

* * *

השבוע.  ששמעתי  מוקלטת  שיחה  בעקבות  לנושא  התעוררתי 
ויסלח לי הרב הנכבד שדיבר שם שאפילו את שמו אינני זוכר. 
אבל הרעיון אינו שלו, אלא רעיון מקובל שבעבר גם הזכרנו 

אותו ומצוה רבה לפרסם את הדבר ולהתחזק בו!

ההגדרה הפיזית של התפרצות המחלה הינה ריבוי תאים ללא 
שחי  ואדם  אדם  כל  בריאים.  תאים  על  והשתלטותם  בקרה 
בעולם אינו נתון אף פעם במצב "סטטי". האדם הוא הרי לא 
תאים  בגוף  נוצרים  יום  שבכל  פירושו  חי  "חי".  אלא  "דומם" 
חדשים, ותאים ישנים מתים והולכים לעולמם. פגשת חבר שלא 
ראית הרבה זמן? הוא בעצם אדם "חדש"... כי התאים הישנים 

שהכרת כבר מתו ובמקום באו תאים חדשים!

כל עוד בעזרת השם התהליך תקין, הכל מצוין. הופעת המחלה 
פירושה שתאים חדשים - לפעמים "רעים" ומזיקים - נוצרים 

ללא בקרה, עד שהם יוצרים גידול אשר הולך ומשתלט על 
הסביבה שלו. בדרך כלל הגוף מתגבר בעצמו, בחסדי השי"ת, 

מצליחה  לא  החיסונית  המערכת  כאשר  אבל  רעים.  תאים  על 
להשתלט, השטח נותר פרוץ חלילה.

* * *

לאחר שהבנו את הרובד החיצוני - הפיזי, עלינו לנסות לחדור 
לא  בודד  עשב  שאפילו  יודעים  אנו  הרוחני.   - הפנימי  לרובד 
ַדל!' על אחת כמה  'ּגְ צומח ללא מלאך שמכה עליו ואומר לו 

וכמה כאשר מדובר באדם - נזר הבריאה.

כאשר קיים פגם ברובד הרוחני הוא מקרין על הרובד הפיזי, 
מה  גדול'.  'ֵאגֹו  של  הרוחני  לפגם  רגע  נתייחס  בוא  הגשמי. 
משמעות הדבר? שאדם פרטי מבקש להתבלט, להרשים, להתפרץ 
את  בדיוק  מזכיר  לא  זה  האם  הזולת.  חשבון  על  זה  אם  גם 
אופן התפרצות המחלה? האם זה לא נראה כביטוי פיזי של נגע 

רוחני?

מתרבים  בגוף?  שמתפרצים  הרעים  התאים  עושים  מה 
ומתרבים, משתלטים על הטובים. האם, במחילה, זה לא מה 
נגע  מכל  כולנו  את  ויציל  ישמור  השם  ָה'ֵאגֹוִאיְסט'?  שעושה 

ומחלה!

* * *

מה עושים? מתחילים לתקן את המישור הרוחני! דוחפים החוצה 
את ה'אני ואפסי עוד' ומביאים פנימה את מידת הענווה, הוויתור, 
לב-טוב ויתר המידות הטובות שיעשו טוב לכולנו. ובמיוחד אימוץ 

הרעיון שלא גורמם שום צער לזולת - לא פיזי ולא רגשי.

איננו תמימים. זה לא יקרה ביום אחד, אבל אם לא נתחיל 
בצורה מרוכזת - כיצד זה יתחיל? כבר לפני כמה שבועות כתבנו 
על הרעיון שמתגבש לרתום את כוחות הפרסום הקיימים בימינו 
לטובת הענין. היינו שמחים אם גוף כמו ממשלת ישראל היה 
גשמי.  לריפוי  יביא  רוחני  שריפוי  אמונה  מתוך  בדבר,  משקיע 

אבל כל עוד שזה לא קורה נצטרך לפעול בכוחות עצמנו.

להתייצב  צריכים  המשאבים  ומאחורי  משאבים,  מצריך  זה 
כמה יחידים בעלי-יכולת אשר ליבם הטוב דוחף אותם להיטיב 
עם כולם. זה חלום שיכול להתממש. עולם של מידות טובות, של 

אור ושל חיוך ושמחה.

(במקרה   02-5671812 למספר  שתתקשר  ממתינים  רק  אנחנו 
ואין מענה נא להשאיר הודעה)

היית מעורב בסיפור שקשור לבין אדם לחבירו? שמעת ממקור ראשון?
ahavemet@012.net.il :ספר לנו עכשיו! פקס: 077-7671812 דוא"ל
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 "אלה הדברים" )א, א(

חז"ל, שאם  ואומרים  רבות,  תוכחות  בו  יש  דברים,  ספר 

שהקללות  זוכה  הוא  המצוות,  תרי"ג  את  האדם  מקיים 

 נהפכות לו לברכות. 

בספרו  זצ"ל  ויסמנדל  דב  מיכאל  חיים  הרב  זאת  מביא 

אם   בפסוקים:  לכך  נפלא  רמז  על  ומצביע  חמד",  "תורת 

עשרה   ושלש  מאות  שש  תרי"ג מונים  )כמנין  אותיות 

מצוות( החל מהאות 'ב' שב"אלה הדברים", מגיעים לאות 

אותיות   עשרה  ושלש  מאות  שש  עוד  מניית  לאחר  'ר'. 

ושלש  מאות  שש  של  נוסף  ובדילוג  'כ',  לאות  מגיעים 

 עשרה אותיות מגיעים לאות 'ה'. הרי שמקבלים: ברכה! 

 )לאור הנר(
 

הדברים   "אלה 

משה   דיבר  אשר 

ישראל כל  "  אל 

 )א, א(

דברי   שהן  לפי 

הזכירן   תוכחות... 

של   כבודן  מפני  ברמז 

 ישראל )רש"י( 

נזדמן   המגידים  אחד 

את   ושמע  לראדין 

על   מדבר  חיים  החפץ 

כשרון   לנצל  החובה 

להוכיח   כדי  הדיבור 

את העם על מעלליהם  

 אשר לא טובים. 

המגיד   אליו  פנה 

בבואי   "רבי,  והתלונן: 

אל אחת העיירות נודע  

נמ שבעיר  צאים  לי 

צניעות   גדרי  פורצי 

 ומחללי שבת.  

עליתי בלב דואב על הבימה בבית הכנסת ונשאתי דרשה  

 נלהבת בדברי תוכחה על כל הפרצות.  

עוד בטרם סיימתי, התחוללה המולה בין הנוכחים וכמעט  

 שהורידו אותי בכח מן הבימה... 

 נאצלתי להפסיק את הדרשה באמצע"... 

הי  לי  "תאר  המגיד:  את  הח"ח  את  שאל  השמעת  אך 

 דרשתך"?  

זעקתי   "כמובן  המגיד:  השיב 

תוכחה   בדברי  לבי  מנהמת 

על  ונוקבים  חריפים 

 ההפקרות הנוראה"... 

השיב לו הח"ח בקולו המלטף: "אמור נא, ידידי, בהניחך  

 את התפילין הבוקר, האם גם אז הרמת קול רעש וזעקה?  

מצות   לקיום  תפילין  מצות  קיום  בין  ההבדל  מה  ובכן, 

קיום  תוכחה בשעת  להרעיש  צורך  שאין  כשם  הרי   ?

"הוכח  מצוות  גם  כך  ידיך"  על  לאות  "וקשרתם  מצוות 

תוכיח את עמיתך" אינה צריכה להעשות בקול רעש גדול 

 אלא בנועם ובניחותא... 

 )עפ"י הח"ח חייו ופעליו( 
 

ה' אלוקיכם  שאת אתכם...  לבדי  "לא אוכל 

 י( -הרבה אתכם" )א, ט

היצר הרע אל    פעמים בא

האדם כאשר הוא מבקש  

מצוה,   לעשות 

את־ידיו   ומחליש 

יוכל   שלא  בטענה 

את־  לשאת  לבדו 

 המצוה ולסיימה.  

אך צריך האדם לזכור  

הרבה  " כי   אלקיכם  ה' 

ה' בא בעזרו,    -אתכם"  

כחודו  " ו פתח  הפותח 

לו  פותחין  מחט,  של 

עגלות   שאפילו  פתח 

בו''  נכנסין  וקרוניות 

 . ג( רבה ה,שה"ש  )

לזכור,   צריך  עוד 

המלאכה  " ש עליך  לא 

ו" לגמור בן  " ,  לא אתה 

ממנה  ליבטל    "חורין 

 . טז(  ב,  אבות  משניות  )

 

אלוקי   "ה' 

יוסף  אבותיכם 

 עליכם ככם... ויברך אתכם" )א, יא(

ביתו   יוסף אפרתי שליט"א: אחד, מבאי  רבי  סיפר הגאון 

שנים   במשך  בנים  חשוך  היה  זצ"ל  אלישיב  הגרי"ש  של 

 רבות. 

הוא ביקש את ברכת הגרי"ש, אך שלחו אל חתנו הגאון  

 רבי חיים קנייבסקי זצ"ל.  

"יש   ותמה:  חיים,  לפני רבי  בא 

ואתם   בירושלים  צדיק  לך 

 באים אלי?!" ועדיין לא נושע.

היה   סוכות,  בערב  "פעם 

מיוחדת   רות  קורת  להגרי"ש 

ה ַעד ַהּסֹוף  ָ ְוש  ָאָדם עֹוֶלה ַעל ִרְכּבֹו, ַמְתִניַע, סֹוֵחט ֶאת ַהּדַ

ִהיר ִמחּוץ ָלִעיר. ִביש  ַהּמָ ּכְ ִסיָעה ּבַ  ְויֹוֵצא ַלּנְ

 ְלָאן הּוא נֹוֵסַע? ֲעַדִין לֹא ָידּוַע.

הּוא נֹוֵסַע ִלְנַתְנָיה,  ֶ פֹון, ִנְרֶאה ש  ּוּונֹו הּוא ַלּצָ ּכִ ֶ יָון ש  ּכֵ

ב ל ֵ  ֹו ֶאָחד ָהעֹוְקִבים. חֹוש 

הּוא נֹוֵסַע ְלַקְלִקיְלָיה. ֶ ב, ִנְרֶאה ִלי ש  ֵ  ַאֵחר חֹוש 

ְתָקְרִבים  ּמִ ֶ ָהעֹוְקִבים יֹוְצִאים ַאֲחָריו ִעם ֶרֶכב ָסמּוי, ּוְכש 

יִנים ִלְראֹות אֹותֹו עֹוֵצר, ַאְך לֹא,  ְלֹצֶמת ְנַתְנָיה, ֵהם ַמְמּתִ

יְך ִלְנסַֹע.  ִ  הּוא ַמְמש 

ָעה, רֹוִאים אֹותֹו עֹוֵצר  ְלַאַחר ָ ל ש  ֶ ַמֲעָקב ָצמּוד ש 

ְרחֹוב ְמֻסּיָם, ְויֹוֵצא ֵמָהֶרֶכב.  ְטֶבְרָיה ּבִ  ּבִ

ָרתֹו ָהְיָתה  ָעָלה ַעל ָהֶרֶכב, ַמּטְ ֶ ש  ָבר ְלַמְפֵרַע ּכְ ּכְ ֶ ֵרר ש  ִמְתּבָ

לֹוִני.  יַע ִלְטֶבְרָיה ִלְרחֹוב ּפְ  ְלַהּגִ

הּוא  ֶ יַע, ְוֵאיֹפה ש  ם הּוא ָרָצה ְלַהּגִ ָ הּוא ָעַצר, ְלש  ֶ ָמקֹום ש  ּבְ

ִחּלָה,  ַכּתְ ּלְ ּמִ ֶ ֵרר ש  יְך ִלְנסַֹע, ִמְתּבָ ִ לֹא ָעַצר ֶאּלָא ִהְמש 

ם.  ֵ ַרת ְנִסיָעתֹו לֹא ָהְיָתה ָלבֹוא ְלש   ַמּטְ

 לעי"נ הרה"צ 

  בנימין בינושבן ר'  פנחסר' 

 כ"ו בניסן - רוזנבוים זצוק"ל
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מארבעת המינים המהודרים שלו. ניצלתי רוממות רוח זו  

 ני מתייסר כל כך, יברכו נא בבן זכר"! ואמרתי: "פלו

"נו,   והפטיר:  בבת"?!  רע  ומה  בן?  "דוקא  הגרי"ש:  שאל 

 שיהיו לו השנה גם בן וגם בת!"

ואחרי שנים רבות, בערב ראש השנה, ממש ביום האחרון 

 של השנה, נולדו לו תאומים. בן ובת!  

 )ישא ברכה(
 

אלף   ככם  עליכם  יוסף  אבותיכם  אלוקי  "ה' 

 פעמים ויברך אתכם כאשר דבר לכם" )א, יא( 

קצבה   נותן  "אתה 

כבר   לברכותינו?! 

את   הקב"ה  הבטיח 

אברהם 'אשר אם יוכל  

למנות'  ענה    ! " איש 

משלי    משהלהם   "זו 

'יברך   הוא  אבל  היא, 

דיבר   כאשר  אתכם 

 )רש"י(  . " לכם'

להבין,   צריך  ואכן 

בירכם   משה  מדוע 

"אלף פעמים"    –'משלו'  

 לא פחות ולא יותר? 

'פנים   בספר  ביאר 

מצינו   דהנה,  יפות': 

שהקב"ה   פעמיים 

הבטיח למשה להגדיל  

ולהעצים אותו: בחטא  

הבטיחו   העגל 

לגוי   אותך  "ואעשה 

לב, )שמות  י(    גדול" 

ולאחר חטא המרגלים  

מובא   והמתלוננים 

לגוי   אותך  "ואעשה 

ממנו"   ועצום  גדול 

 )במדבר יד, יב(.  

ודיבור שיצא מפי הקב"ה לטובה אפילו  "כל דיבור  והרי 

אינו חוזר בו" )ברכות ז.(, ומאחר ו"מדה טובה   –על תנאי  

מרובה על מידת פורענות פי חמש מאות" )רש"י שמות לד,  

די והיו שתי  גדל ז(,  לכן משה  לטובה,  בורים של הקב"ה 

 והתעצם מישראל באלף פעמים.  

לכן משה מברך כאן את ישראל 

"משלו" דוקא באלף פעמים, כי  

גדול  הוא  בדיוק  זה  במספר 

 ועצום מעם ישראל!  

 )מתוקים מדבש(
 

"איכה אשא לבדי טרחכם ומשאכם וריבכם"  

 )א, יב(

"ומשאכם  -"טרחכם"   טרחנין,  ישראל  שהיו    - "  מלמד 

 מלמד שהיו אפיקורסין )רש"י(

זי"ע   מברסלב  נחמן  רבי  הרה"ק  מהמילה    -שאל  מילא 

ילולי, שהכוונה שהיו "טרחכם" מבינים אנו מפירושה המ

הכוונה  ש"משאכם"  לרש"י  מנין  אבל  טרחנין, 

 לאפיקורסים, הרי מהפירוש המילולי אינו מובן כן? 

אפיקורסות   היא  משאכם  ואמר:  הסביר  יודעים   -אלא 

האדם,    םאת על  כבד  משא  היא  האפיקורסות  כי  למה? 

ואילו   קשה,  וסבל 

משענת   יש  למאמין 

ומוצקה  משא    -  חזקה 

יותר, קל  שהכל    חייו 

באמונת   מבוסס  אצלו 

ואילו  אומן, 

טעון   האפיקורס 

והרהורים   ספיקות 

כל   עליו  המעיקים 

הזמן וכך גורם שמשא  

עליו   קשה  החיים 

 ביותר. 
 

"הבו לכם אנשים 

ונבונים   חכמים 

וידועים  

         " לשבטיכם

 יד( )א,

שהם   רש"י:  כתב 

ניכרים לכם, שאם בא  

בטליתו   מעוטף  לפני 

הוא   מי  יודע  איני 

ומאיזה שבט הוא ואם  

הגון הוא, אבל אתם מכירים בו, שאתם גידלתם אותו, לכך  

 נאמר: "וידועים לשבטיכם". 

עלי   שהטיל  זצ"ל  מגור  ישראל"  ה"בית  אל  נקראתי  פעם 

ההזדמנות   את  ניצלתי  הדברים  ובתוך  שליחות,  איזו 

 בררו עליהם בענין שידוך. לשאול אודות פלוני מחסידיו. 

 אל הרבי. "מה רצונך לדעת" ש

 "אודות יראת שמים" אמרתי.

לדעת?   לי  "מנין    - הפטיר: 

יודעים   שמים  יראת  אודות 

הוא,   ברוך  הקדוש  שנים: 

 ואשתו!"

 )להגיד(

ָרא ֶאת ָהעֹוָלם. ַמּדּוַע? ַאף ֶאָחד לֹא יֹוֵדַע. ִמי  הקב''ה ּבָ

ים ֵלב ֵאיֹפה הּוא ָעַצר... ַמִים. ֲאָבל ָנש ִ ָ ּבֹונֹות ש  ְ  יֹוֵדַע ֶחש 

ָרא ֶאת ָהעֹוָלם  ְלַמד ּתֹוָרה, ַרק ִאם הקב''ה ּבָ ּנִ ֶ ִביל ש  ְ ש  ּבִ

ַלת הּוא ָהָיה  ָיכֹול ַלֲעצֹר ֶאת ָהעֹוָלם ְלַאַחר ַמֲעַמד ַקּבָ

 ַהּתֹוָרה.

יְך ּוָבָרא ִטּנֶֹפת ַוֲחָטִאים, ָצרֹות ְוִנְסיֹונֹות...  ִ  ַמּדּוַע ִהְמש 

ְמָצִאים  ּנִ ֶ יצֹוצֹות ש  ּנֲַעֶלה ֶאת ַהּנִ ֶ ּלֹו, ש  ֶ ָרה ש  ּטָ י זֹאת ַהּמַ ּכִ

ים קלט, י(.  ִהּלִ ם ָיְדָך ַתְנֵחִני' )ּתְ ָ ם ש  ם, ְוִנְצַעק 'ּגַ ָ  ש 

ְחּתֹוִנים"  ּתַ יָרה ּבַ רּוְך הּוא ִלְהיֹות לֹו ּדִ דֹוש  ּבָ ה ַהּקָ "ִנְתַאּוָ

ְנחּוָמא טז(.  )ִמְדָרש  ּתַ

ֶדֶרְך  יָרה ּבְ ְהֶיה לֹו ּדִ ּתִ ֶ ֲאַות ה' ש  ּתַ ֶ ר ש  ַהֲחִסידּות ֻמְסּבָ

יָרה, ֶאּלָא  ל ַהּדִ ֶ אֹוְגָרִפי ש  ְחּתֹוִנים ֵאיֶנּנָה ַרק 'ִמּקּום ּגֵ ּתַ ּבַ

ְוָקא.  ְחּתֹוִנים ּדַ ְהֶיה ַעל ְיֵדי ַהּתַ ִנּיָה ּתִ ם ַהּבְ ּגַ ֶ  ש 

יַע ּדַ  ּגִ ב ִמּכֹל ּתַ ּגָ ש ְ ל ַהּנִ ֶ ּלּות ש  ֵני ָאָדם ַהִהְתּגַ ְוָקא ַעל ְיֵדי ּבְ

ּיֵש  ָלֶהם ֵיֶצר ָהַרע,  ֶ ַטּבּוָרם ָלעֹוָלם ַהּזֶה, ש  ּוִרים ּבְ ש  ּקְ ֶ ש 

יָרה  ֵרְך ֶאת ַהּדִ ְוֵהם ִמְתמֹוְדִדים ְועֹוְבִדים ּובֹוִנים לֹו ִיְתּבָ

אן.   ּכָ

 לעי"נ האשה החשובה מרת 

  צביב"ר מרים יוכבד 
 כ"א מר חשון תשפ"א - ליבוביץ ע"ה
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 ליקוטים וסיפורים  
 דברים   - נפלאים  

 
 "בין איש ובין אחיו" )א, טז(

של  בירושלים  גדולה  הלוויה  היתה  תשע"ג  באייר  בט' 

 תלמיד חכם גדול שבדור.  

בהשתתפותם   המנוח  את  כיבדו  ישראל  מגדולי  הרבה 

 וכמובן שגם ספדו לו. 

באמצע ההספדים ניגש בחור ישיבה כבן עשרים וארבע 

הוא  לאחד מהבנים של הנפטר שעשה עליו רושם שהוא  

המכבד את הספדנים, ופנה אליו בבקשה שהוא גם רוצה  

 להספיד...  

אותו הבן אמר לו בתוקף שאין על מה לדבר לתת לבחור  

צעיר להספיד אדם גדול בזמן  

שיש כאן הרבה תלמידי  

בא   לא  חכמים?! 

 בחשבון. 

בחור  אותו  לו  אמר 

תתן   'אם  תקיף:  בקול 

מוטב,    -לי בצורה יפה  

ואם לא, אני אקח בכח  

המיקרופון   את 

 ואספיד!'  

הבן   לאותו  היתה  לא 

ברירה, הוא ביקש את  

הציבור,  סל יחת 

 והרשות ניתנה. 

את   תפס  בחור  אותו 

בבכי   ופרץ  המקרופון 

 שנמשך כמה דקות.  

אמר:   מעט,  כשנרגע 

הנפטר   תשס"ט  בשנת 

לשיעור   נכנס  הדגול 

מכללי  אחד  כאשר  טהרות,  בסדר  בירושלים  שמתקיים 

 ברזל הוא שצריך לבקש רשות להיכנס לשיעור.  

משתתפים,   וחמישים  מאות  כשלוש  מונה  השיעור 

יוצא   ואין  נכנס  אין  השיעור  הדלתות   -וכשמתחיל 

 ננעלות! 

כזה   שלשיעור  לציין,  המכשיר  מ מיותר  את  שתיקים 

 הניידים, טרם הכניסה לבית המדרש. 

לקבל  בלי  ונכנס  הללו,  הכללים  את  ידע  לא  רב  אותו 

 רשות.  

את השיעור והנה הוא מגלה שיש כאן  החל שיעור  המגיד 

 חד שאינו מן הקרואים.  א

הפסיק   הוא  רגע  באותו 

 את השיעור והמתין.  

כמה מהתלמידים ניגשו  

שצריך   לו  ואמרו  אליו 

 אישור להיכנס לשיעור.  

נעמד הצדיק הזה על רגליו ואמר שהוא מתנצל שלא ידע  

 מאלו הכללים, אבל תורה היא וללמוד אני צריך! 

 המגיד שיעור נעתר לבקשתו והמשיך את השיעור.  

של אותו צדיק החל המכשיר הנייד  דקות  מספר  כעבור  

 אותו. וכיבה המכשיר את  ף שללנגן... כמובן שמיד 

הראה  המגיד   את  שיעור  והמשיך  רצונו  שביעות  אי  את 

 השיעור.  

ושוב   נוספות  פתח את  מכשיר  הלא עוברות חמש דקות 

 פיו בחכמה, והתחיל לסלסל.... 

את   הפסיק  והוא  פקעה  שיעור  המגיד  של  סבלנותו 

 השיעור.  

שוב   הזה  הצדיק  נעמד 

על   והתחנן  רגליו  על 

אשם:  נפשו שהוא לא  

א זעקתו'כיביתי  זה  ו   ,

ממש מעשה שטן! אני  

לשים   היכן  יודע  לא 

 את עצמי. תסלח לי!'

נעתר   שיעור  המגיד 

שוב לבקשתו והמשיך  

 בשיעור.  

ספורות  דקות  לאחר 

שטן  ה, מעשה  נוספות

נוסף   וזמזום  המשיך, 

בחלל   בית  נשמע 

 המדרש. 

שיעור סגר את  המגיד  

שהיו   הספרים  כל 

שולחנו,  על  מונחים 

לומדים   לא  'כך  וזעק: 

 ורה'!!! סיים את השיעור, כשהוא עומד לצאת. ת

הצדיק הזה נעמד מיד על רגליו ואמר: 'אני לא מוכן שיהיה  

ביטול תורה על חשבוני. גבי צר מלהכיל עוון כזה גדול!'  

ולעיניהם המשתהות של כל מאות המשתתפים הוא קם  

 ויצא בבושת. 

זעק אותו בחור באותה לויה ואמר, "כולכם כאן שמעתם  

  – פור הזה, אבל פרט אחד אף אחד מכם לא יודע  על הסי

והצדיק   הסורר  המכשיר לידו,  ישבתי  אני  שלי!!!  היה 

כדי   עליו  כל הבזיונות  ולקח את  הזה ראה שאני מסמיק 

 וגעו כולם בבכיה.  ! " שאני לא אתבייש

 )להתעדן באהבתך(
 

פנים  תכירו  "לא 

לא  במשפט.. 

איש"   מפני  תגורו 

 )א, יז(

 לעי"נ האשה החשובה מרת 

 משה אליעזרע"ה ב"ר  צפורה פייגא
 ג' שבט תשפ"א - שיחי' יודלביץ

ת ֶאת ְרצֹונֹו יֹוֵתר ִמּכֹל ַאְרמֹון  ֶ ש  ּלָנּו ְמַמּמֶ ֶ ּכֹל ַהְצָלָחה ש 

ְלָאִכים ָהיּו ּבֹוִנים לֹו ּפֹה.   ּמַ ֶ  ש 

צַ  ח ּפֶ ים ַעל ֶזה ַאְלּכֹוהֹול, ַאחחח.. ֶזה ּכֹוֵאב... ִאם ִנּקַ ִ ע, ְוָנש 

ָרִפים  ש ְ ּנִ ֶ ְרֶאה ש  ּנִ ֹוֵרף... ִיּסּוֵרי ּתֶֹפת, ֲאָבל ִאם ֶזה ּכֹוֵאב ּכַ ש 

ַרק ָיכֹול ִלְהיֹות  ֶ ֵאב ֶזה ֲהִכי טֹוב ש  ים, ְוַלְמרֹות ַהּכְ ּקִ ַחְיּדַ

ב ַהּזֶה. ַמּצָ  ּבְ

ֵאִבים. ם ָלנּו ּכְ ִמים..  הקב''ה ש ָ ּלָם ִמְתַקּדְ ֵאי... ֶזה ּכֹוֵאב... ּכֻ

ֹות...!  ַאר ֵמָאחֹור... ִיּסּוֵרי ּתֶֹפת... ּבּוש  ְ  ַרק ֲאִני ִנש 

ֹוֵרף, ֶזה טֹוב, ְוֶזה ֲהִכי טֹוב  ְבַרח, ִאם ֶזה ש  ְיהּוִדי טֹוב, ַאל ּתִ

ִביְלָך.  ְ ש   ּבִ

ב ַהּזֶה. ַמּצָ דֹול יֹוֵתר ִמּזֶה ּבְ   ֵאין ְלָך טֹוב ּגָ

יְנָקא( -)ַא ְנקוֶּדה'ֶלה   ְסּפִּ
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 ליקוטים וסיפורים  
 דברים   - נפלאים  

 
ממו בדיני  סכסוך  פרץ  בעיר  פעם  הקהל  ראש  בין  נות 

סטאוויסק ובין הרוקח של העיר, שהיה מפורסם כמחלל  

שבת בפרהסיה רח"ל, וכל בני העיר כעסו עליו וניסו ככל 

 האפשר להניאו ממעשיו, אך לשוא. 

הגיעו איפוא, ראש הקהל והרוקח לדרך לפני הגאון רבי  

הרב   זיכה  הכל  ולפליאת  זצ"ל  סטאוויסקער  לייב  חיים 

 וקח.  דוקא את הר

נתמלא ראש הקהל חימה: היתכן לחייב אותו ולזכות את  

 הפושע, מחלל השבת, על כן סרב לציית לדין. 

התיר רבי חיים לייב לרוקח לפנות לערכאות והנה דוקא  

 שם זיכה השופט את ראש הקהל וחייב את הרוקח.  

יותר   גבוהה  לערכאה  שיפנה  לרוקח  לייב  חיים  רבי  יעץ 

 להעיד שם לטובתו.בפטרבורג והבטיח שיבוא 

ואכן קיבל הרב הודעה על זמן המשפט של הרוקח שנקבע  

 במקרה בדיוק לחג השבועות...  

עזב הרב את קהילתו לחג השבועות, ונסע לפטרבורג כדי 

 להעיד במשפט. 

לפני   הביעו  כשחזר, 

גודל   את  העיר  אנשי 

כדי   כדי  עד  פליאתם: 

בחג   להשאיר 

העיר   את  השבועות 

כדי   רק  רועה  ללא 

הרשע   לטובת  להעיד 

 ההוא!! 

חיים   רבי  להם  השיב 

ויש   אעשה  "ומה  לייב: 

בתורה   מפורש  לאו 

משפט   להטות  שלא 

מה   וכי  במצוות  אביון 

 רציתם שאעבור ח"ו על הלאו.. 

 )הגר"י זילברשטיין שליט''א( 

 

 "לא תכירו פנים במשפט" )א, יז(

פעם אחת התייצבו בבית דינו של ה"אור החיים" הקדוש  

 זיע"א במרוקו שניים מגדולי המדינה. 

אחרי שהציגו שני הצדדים את טענותיהם בפני בית הדין,  

מבעלי   אחד  יצא  כך  ובתוך  בדינם,  לעיין  הדיינים  ישבו 

מרוקו  מלך  ועמו  חזר  קצר  זמן  וכעבור  הנכבדים,  הדין 

 בכבודו ובעצמו.  

כליל  שיתעלמו  לדיינים  הק'  החיים"  ה"אור  הורה 

 . מנוכחותו של המלך, וינהגו כאילו אין מכירים אותו כלל

ומיד   דינם,  פסק  את  הדיינים  הודיעו  קצר,  זמן  לאחר 

 נעמדו וחלקו כראוי כבוד למלך.  

בכל  להיענש  לכם  מגיע  ואמר:  החיים  לאור  המלך  פנה 

חומר הדין, שהרי אם ידעתם שאני המלך למה לא חלקתם  

שאני   ידעתם  לא  ואם  בבואי,  מיד  הראוי  הכבוד  את  לי 

 המלך, כיצד הכרתם אותי עכשיו?  

בהכנסתך  נענה   מיד  הכרנו  אמנם  ואמר:  החיים"  ה"אור 

מלכי   מלך  בגזירת  מצווים  אנו  כך  אולם  המלך,  שאתה 

במשפט",   פנים  תכירו  "לא  לנו  שהורה  הקב"ה  המלכים 

כבוד   וחלקנו  המלך  את  "הכרנו"  לדון,  שסיימנו  ועתה 

 כראוי.  
 

אלי   תקריבון  מכם  יקשה  אשר  "והדבר 

 ושמעתיו" )א, יז(

ייב ווינקלר בעל הלבושי מרדכי אב"ד  הגה"צ רבי מרדכי ל

 מאדע, היה מפורסם בשל ענוותנותו, צניעותו וטוב לבו.  

החובה   מוטלת  רוחני  מנהיג  כל  על  אומר,  היה  הוא 

לב   בתשומת  להקשיב 

בן   של  בעיותיו  לכל 

אליו   שפונה  עדתו 

עזרתו,   את  ומבקש 

להקשיב   יש  כלומר 

שאין   לבעיות  אפילו 

הרב   של  ביכולתו 

 לעזור בהן.  

שנתן   העובדה,  בעצם 

את   לשפוך  לאדם 

לפני  לבו  מרירות 

היא   הקלה  הרב, 

 בשבילו. 

לדברי   בהתאם  וזאת 

שאמר   רבינו  משה 

ולא  ושמעתיו",  אלי  תקריבון  מכם  יקשה  אשר  "והדבר 

הדבר הקשה.   את  ויפתור  להם  יענה  רבנו  כתוב שמשה 

מכאן ראיה שישנם דברים שדי שמספרים אותם למשה,  

מקב לא  אם  את  ואפילו  מרגיע  זה  עליהם,  תשובה  לים 

 הדעת.  

 

 "ה' אלקיך עמך לא חסרת דבר" )ב, ז(

ה  בעל  אשלג  ליב  יהודה  רבי  היה  לומר:   "סולם" רגיל 

קצרה'.   ודעתם  עמך  צרכי  'מרובים  אומרים  בסליחות 

מר מדוע  קצרה  וכלומר,  שדעתם  מפני  עמך?  צרכי  בים 

 מכים עצמם על הקב"ה.  ואין הם סו

מרובים,   צרכיהם  היו  לא  קצרה  דעתם  היתה  לא  אילו 

 לא חסרת דבר'.  - שנאמר ה' אלקיך עמך 

  

 LikutimNiflaim@gmail.comלקבלה במייל: 

ר ְלֶאָחד ֵמאֹוְמֵרי  ָנה ְיהּוִדי ִעּוֵ ָאב, ּפָ ָעה ּבְ ְ ש  ָצֳהֵרי צֹום ּתִ ּבְ

י יֹוִליֶכּנּו ְלֵביתֹו.  ֹו ּכִ ש  קּוְזִמיר ּוִבּקְ ֶנֶסת ּבְ ִית ַהּכְ ּבַ ינֹות ּבַ  ַהּקִ

ינֹות  י ַאּתְ ֲאִמיַרת ַהּקִ ָאְמרֹו: "ֲעַדִין לֹא ִסּיְַמּתִ ָחהּו ָהִאיש  ּבְ ּדָ

ו ְלֵביְתָך". ְוֵאיִני ָיכוֹ  ָ ָך ַעְכש   ל ְלַקְחּתְ

י ְיֶחְזֵקאל ִמקּוְזִמיר זצ"ל,  יָחָתם ְלָאְזֵני הרה"ק ַרּבִ יָעה ש ִ ִהּגִ

ש  ֶאל ָהִאיש  ְוָאַמר: "ֱאמֹר ִקינֹות,  קֹומֹו, ִנּגַ יק ִמּמְ ּדִ ָקם ַהּצַ

ִית ן ּבַ , ֶאּלָא גַּ -ֱאמֹר. ָעֶליָך ְלקֹוֵנן לֹא ַרק ַעל ֻחְרּבָ ש  ְקּדָ ם ַהּמִ

ָעה  ָ ש  ר, ּבְ הּוִדי ִעּוֵ ל ִלְגמֹל ֶחֶסד ַלּיְ ֵאיְנָך ְמֻסּגָ ֶ ה ש  ַעל ָהֻעְבּדָ

הּוא ָזקּוק ְלֶעְזָרה". ֶ  ש 

mailto:LikutimNiflaim@gmail.com
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 בסיעתא דשמיא 

להצטרפות לרשימת התפוצה  

 : במייל

a8447168@gmail.com 

  

 

 
 

ניתן לקבל את הגיליון בפקס  
 באמצעות שיחת טלפון: 

079-5319191 

 

נודה להשתתפותכם  

 הגדולות!!: אות  בהוצ 

 בנק פאגי   בנק:  ב 

 182   סניף 

 747815חשבון  

ע"ש: שב שמעתא  

 )ע"ר( 
ניתן לקבל קבלה מוכרת  

 ( 46  )סעיף   להחזר מס 

 

 : "נדרים פלוס" באשראי    

 654321-0799:  בטלפון   

 חיפה   15פולק, גאולה  :  בדואר 

 

 7683095-052  למענה אנושי:

 

   תודה מראש!!!

 

 אבאלע: מפני ידך בדד ישבתי!!! אתה בודדת אותי מכל העולם...
הדברים המביכים ביותר בימים אלו זה להסביר מה חסרנו!!! מה חסרנו שאין לנו את בית המקדש... אבל אני רוצה להיות אחד  

 כנה... אני לא יודע מה חסר לכם... אבל אני יודע מה חסר לי... 
 אבא שבשמים: משעמם לי!!!! משעמם לי בעבודת ה'!!! אני לא מספיק מחובר לעבודתך...  

ל הפחות אני מבין ש... שזה לא אמור להיות משעמם... אני מבין שעבודת ה' זה משהו מאוד מאוד חי ותוסס  ויש לי נס שלכ
ומלא רגשות עמוקים ביותר... אני מבין שיש פה משהו... אבל אני לא מרגיש אותו!!! וזה מה שחסר לי... אני מגיע כל בוקר  

תפוס חיזוק... פעם אני מצליח פעם לא... אבל איפה? איפה ה"חכו לתפילת שחרית ומנסה להתניע... מנסה להתרכז... מנסה ל
יודע להתחבר... יודע להשקיע... לכסוף  וזה רעי" הרי אבא שבשמים... לענייני החומר אני  וכולו מחמדים זה דודי  ממתקים 

גיש שיש פה משהו לוהט.  ולהשתוקק להנאות העולם הזה... ואילו כשאני קורא מגילת איכה או לחילופין שיר השירים.. אני מר
 משהו רותח. ותכל'ס. אני לא.. לא מרגיש את זה... וזה!!! זה מה שחסר לי... על אלה אני בוכיה!! זה מה שחסרנו!!!

 כבר כתבתי כאן בעבר... שבאיכה רבה חז"ל מגלים לדור שלנו... שיש לנו קלף מיקוח מאוד חזק...  

תדברי עם השכנות שלך.. היות ואת אשה חשובה והן נשים כפריות    המדרש מספר: משל למלך שנשא אשה ואמר לה: אל
פשוטות... שלא יהיה לך שום קשר איתן!! אל תבקשי מהן ואל תשתפי אותן בכלום... אל תיצרי איתן שום קשר... טוב!! יום  

ש הזה מגיע לה אחד אותה אשה חטאה כלפי המלך... והמלך החליט לגרש אותה... היא לא התווכחה... היא הבינה שהעונ
ויצאה מביתו...   היא התחילה לחפש מישהו שמוכן לקבל אותה.. היא    כעת... לאן פניה מועדות?? ביושר... הצדיקה את הדין 

דפקה אצל השכנה... השכנה רק ראתה אותה בקוקר ומיד טרקה לה את הדלת בפרצוף... מה... שאני אתייחס אלייך? כל השנים 
נו בגינה... לא שיתפת אותנו בכלום... ועכשיו את רוצה שאני אתייחס אלייך?? הלכה האשה וניסתה  היית סנובית... לא דברת אית

לדפוק בדלת השניה... וגם שם אותו דבר... השכנה פתחה את הדלת ורק ראתה אותה והתחילה להרים עליה צעקות... בוקר 
 טוב... נזכרת בנו?? איפה היית עד היום?? לא רוצים איתך קשר...  

תה אשה גרושה לא ידעה מה לעשות עם עצמה... היא חזרה למלך עם דמעות ואמרה לו: יש לי טענה כלפיך!!! נכון... גרשת או 
אתה זה    אתה הוא זה שבודדת אותי מכל העולם!!!  בגללך אין לי לאן ללכת!!! אותי בצדק... עם זה אני לא מתווכחת.. אבל!!!  

בגלל   בגללך!! כנות... ועכשיו שגרשת אותי אף אחת לא רוצה להתייחס אלי  שהזהרת אותי שלא אצור קשר עם אף אחת מהש
 הנאמנות שלי אליך... ואם כך דין הוא שתחזיר אותי בחזרה ולו בגלל שאין מי שיקבל אותי זולתך 

   כי אתה עשית"!! אומרים חז"ל זה הפשט בפסוק:"שמעו כי נאנחה אני, כל אויבי שומעי רעתי ששו 

כי אויבי שומעי רעתי ששו...  אבל אף אחד לא מוכן לקבל אותי.  לפני הקב"ה: מילא חטאתי וגרשת אותי...  אומרת כנסת ישראל  
אתה הזהרת אותי להתרחק מהם... אתה הופעת   כי אתה עשית!!! שמחים לאדי... צוחקים עלי... ולא מוכנים לקבל אותי... ולמה?  

מני שאהיה יהודי גאה ושמור שמתרחק מהגוים והיות ואתה בודדת  הר שירדה שנאה לעכו"ם עליו... אתה ציפית מ  -בהר סיני
 אותי מכל העולם... אז אנא... השיבנו ה' אליך  גם אם קצפת עלינו עד מאוד... אבל אין לי לאן...  

 כלפי מה הדברים אמורים??? 
לי טעם   ה'... חסר  לעבודת  מרגיש מספיק מחובר  ה'!!! לא  אני משועמם בעבודת  לי  אבא שבשמים...  בלימוד... חסר 

גישמאק בפנימיות וצניעות יהודית... למה?? למה זה חסר לי?? כנראה שאני לא מספיק משקיע נכונות בעבודת ה'.. אבל  
 לא!!! לא זו הסיבה היחידה!!! יש עוד סיבה!!  

כי אתה  מם?  זה שאין לי מספיק גישמאק בעבודת ה'... זה עדיין לא סיבה שאהיה משועמם... אתה יודע למה אני משוע 
... אתה הוא זה שאמרת לי להתרחק מהרשת... להתרחק מוואצפ... להתרחק מכל  2022אתה בודדת אותי מדור    עשית!!! 

מיני מושגים שהכל רץ שם ואני לא... ותכל'ס... נהייתי משועמם... כי פעם... מקסימום לא היה לי חשק ללמוד... הייתי  
לא התאים לי להישאר בכולל הייתי הולך לעבוד כנפח או סנדלר... אבל  הולך לפטפט בין מנחה למעריב... פעם אם  

כי החברה   מבודד...  מוצא את עצמי  אני  ה'...  לעבודת  לא מחובר  אני  היום?? מאוד קשה למצא משהו באמצע... אם 
ין  והממצב והעקשען והנייעס זה שם!!! שם אצל השכנות האלו שהזהרת אותי להתרחק מהם... משפחת וואצאפ... א 

משהו באמצע...  כי פעם היינו מפטפטים ביחד בין מנחה למעריב... אבל היום הכל עבר לרשת... כל החברים מצייצים  
)אם כי זה לא באמת ככה... אבל  בוואצפ... כל המידע שם... כל הנייעס שם... כל הקניות דרך הרשת...  כל החיים שם...  

 י ככה הם מנסים לשדר ומצליחים לשכנע אותי ברגע
ואני מוצא את עצמי קרח מכאן ומכאן... מצד אחד אני יושב מול הדף גמ' ולא מספיק מתחבר... ומצד שני אין לי לאן!!!    חולשה( 

כי אתה עשית... אתה אמרת לי להתנתק מהם... מילא היית מרשה לי לקנות מכשיר... לא הייתי מתבכיין שאני משועמם... הייתי  
בכל עסוק... עסוק  אותי להתרחק   דווקא מאוד  כי הזהרת  לי... למה?  זה אין  וההיסח דעת האפשריים... אבל את  השטויות 

... ומצד שני אני יושב פה בבית המדרש ולא מספיק מתחבר!!! אז אנא ה'...  והווצאפ מה"שכנות" המקולקלות האלו של הרשת  
ורצון לפתוח שערי רצונך...   וערבות נועם התורה... אני יודע  לבלתי תהיה סגור ממני... תן לי מתפתח לי נועם  יקות 

שבימים כתקנם לא מגיע לי!!! אבל מה אפשר לעשות שאין לי לאן... כי כיום כשמשעמם לי בבית המדרש ואני  
יוצא החוצה... זה לא כמו פעם... פעם מקסימום הייתי משועמם הייתי יוצא לשכנים ומפטפט איתם... אבל היום מי  

שמחכה לו בחוץ זה רק השכנים המקולקלים שאתה לא מרשה לי לגלוש איתם...  שמשועמם בבית המדרש... מה  
 אז אנא... כעת קדשנו במצוותיך ותן חלקנו בתורתך שבענו מטובך ושמח נפשנו בישועתך... 
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 כשנמחק חומר יקר במחשב... מה זה אומר לי ? ! ?

ל לי המחשב ונמחק לי כל החומר הספציפי שנכתב בשבוע שעבר!!! היות  בשבוע שעבר התבכיינתי שנפ
וזה קרה ממש דקות ספורות לפני הוצאת הגיליון הייתי בסערה וכתבתי את זה בעלון... ויהי אחר הדברים  
כולם   הציבור... מה  אני משגע את  עצמי מה  את  קמעא... פתאום תפסתי  ונרגעתי  כשוך הסערה  האלה 

רה למחשב שלי... יכולתי לכתוב עקב תקלה וכו' וזהו... אבל טוב... אחרי שזה כבר נכתב  צריכים לדעת מה ק
לפחות אעשה מזה קצת "פרנסה." כעת אשתף אותך בהתמודדות נורמלית של יהודי... איך לומדים כזו  

כעת  ..  סוגיה!! ובכן: חמש דקות לפני שאני גומר את העלון... בארבע שורות האחרונות... בום... הכל נמחק
 המחשבות התחילו לרוץ בראש...   השאלה מה ה' רוצה???

מי שמכיר את המחשב שלי... טוען בתוקף שצריך פשוט להחליף מחשב... והוא צודק!! אבל זה חיוור... כי 
בשביל זה... זה היה יכול לקרא חמש דקות לאחמ"כ... למה זה קרה חמש דקות לפני כן?? אז ככה: ברגע  

נמחק.. הדבר הראשון שצריך לעשות זה שוב לעבור על התוכן של החומר... ולנסות  שכל החומר הנכתב  
משמים שלא לכתוב את   ניסיון להכריע בין שני צדדים קוטביים: או שזה חומר כ"כ מהותי וחשוב שיש לי 

זה שזה נמחק... זה אות משמים שזה לא    או!!! או שאדרבה...זה... ולכן צריך להתאמץ ולכתוב שוב ושוב  
זה הבירור הבסיסי שכל יהודי אמור  )בודאי לא לנסות לכתוב אותו שוב...(רצונו יתברך... ולכן צריך למחוק אותו... 

לעשות ברגע שהוא מאחר אוטובוס או מחמיץ איזה הזדמנות וכדו'... והיות ואנחנו מאמינים שהכל משמים  
   ניסיון!!! או  אותואין מקרה... השאלה הראשונה היא: האם זה 

משמים שה' לא רוצה    אותמשמים שלא נותנים לנו להגיע למירון וצריך להתאמץ... או שזה    ניסיון אם זה  ה
אותנו משם... הקושי... המחסום...  הוא זה שדבר ראשון קורא לנו לעצור ושוב לחשב מסלול מחדש ולנסות  

 להבין לאיזה כיוון זה נוטה... האם לכיוון של אות או ניסיון... 

באופן ספציפי המסקנה שלי דווקא התפצלה... המאמר המרכזי שנכתב היה אפפפסס... אני ובמקרה זה  
אצלי   הצטרף  זה  נמחק  שהחומר  וברגע  טוב...  שזה  ברור  לגמרי  לי  היה  לא  בו...  התחבטתי  די  עצמי 

וזה לא סתירה לרגע שהמאמר בדף   היה דווקא מאמר   2לאינדיקציה שה' לא רוצה את המאמר הזה!!! 
ולכן אדרבה...  חשוב בעמ ניסיון...  זה רק בתור  זה נמחק  ידה בניסיונות שהסיבה ההגיונית היחידה למה 

  אחת בעזה"ש אשוב ואכתוב אותו... כלומר: הנה לך דוגמא שזה לא שחור לבן!!! יכול להיות לך סיטואציה 
מחשב ישן ולא   שסו"ס הנזק הזה נעשה ע"י  עכשיו!!! במקביל זה לא סתירה שיש בה גם אות וגם ניסיון...  

תקני... ממילא במקביל המסקנה הנוספת שמתבקשת זה פשוט להתייעל... לא לזלזל בשליחות שלי ולא  
 להפקיר את התרומה בחבית רעועה שיתכן שלא תעלה שלום מן הבור... 

וכעת אנחנו עוברים לשיקול הרביעי שמבחינתי הוא היה העיקרי: ה' רוצה שאני אקבל באהבה!!! לא אות  
ניסיון... ה' רוצה שאני אהיה איתו גם אחרי שנמחק חומר של עמל רב ולא אתלונן ולא אתמרמר עליו...    ולא

אז דבר ראשון אני מקבל באהבה... אבל רגע... אם זה אות משמים שמשהו לא בסדר... אז תעשה שינוי ואל  
ת וגם אז זה לא קשור לקבל תקבל באהבה... ואם זה ניסיון אז צריך להתגבר על הניסיון ברוב עוז ותעצומו 

הההלך לי החומר... זה לא כיף... מתחשק לי    סו"ס אני עצבני עכשיו!!! באהבה... אבל שוב!!! זה לא סתירה... 
בקיצור: זה לא כ"כ משנה אם זה אות או ניסיון...    )ויש לך נס שלא היית לידי באותם דקות( להתפרץ על מישהו...  

כעת עצבני... אז דבר ראשון לא להתעצבן... למה?? כי אני מקבל באהבה!!!  בין כך ובין כך באופן טבעי אני 
רוצה   ה'  לפעמים  שלי...  העלון  רוצה את  ה'  לפעמים  לעשות...  זו מחמאה...    אותי!!! מה אפשר  אדרבה... 

... לפעמים ה' אומר: תקשיב... אני רוצה אותך יותר מהעלון שלך... הנה... מחקתי לך עלון שלם... ויתרתי עליו 
)כלומר: שמח לעבוד את ה' איך  עם ה'...    -אבל בא נראה אותך!!! האם אתה איתי... מקבל באהבה ושמח איתי

הוא ירצה... הרי אני חושב שה' רוצה את מה שנכתב בעלון אז נדברו... מה נעשה שה' משום  -שהוא רוצה ולא איך שאני הייתי רוצה ש

עכשיו: זה   וד אותו יתברך כמו שהוא רוצה או רק איך שאני רוצה שהוא ירצה...??(מה הפעם רצה משהו אחר... האם אני מוכן לעב
לא סתירה לרגע שאחרי שאני שלו ורגוע... לא עצבני ולא ממורמר... כעת צריך לעשות את השיקול הענייני  

כעת   אז  אה...  נמחק??  זה  דווקא  ולמה  ה'!!!  ומי מחק??  נמחק!!  הוא  סו"ס  הנוכחי...  לחומר  צריך בייחס 
 לעשות את השיקול הנקודתי של אות או ניסיון כאמור...  

לא אכחד שהרגשתי נזיפה... סו"ס זה קרה לי שניה לפני    נזיפה!!!! והלאה... כעת נעבור לשיקול חמישי והוא  
שהוצאתי את העלון... ובום... כאן המקום כבר לעשות חשבון נפש כללי... זה כבר לא אות ולא ניסיון בייחס  

שנמחק או לאוטובוס שחלף על פני... פה יש איזה תמרור מה ה' רוצה לעורר אותי באופן אישי  לחומר  
עונש( עם קבלה באהבה... הוא נראה כמו סתירה  -השילוב של נזיפה )קרי  וזה כבר באמת לא קל!! כללי...  

את זה די קשה!!    מיניה וביה... כי לקבל באהבה זה שיא הקירבה... ואילו נזיפה זה סוג של ריחוק... ולשלב
אבל תתפלא לשמוע שגם את זה אפשר לעשות... עכשיו בינינו... להגיד לך שעשיתי את כל השיקולים 
ונמחק לי   עובדים על זה... אבל אם כבר כתבתי שנפל לי המחשב  ופעלתי על פיהם?? לא יודע...  האלו 

. אז על הדרך מותר לי לעשות  חומר... וכולם צריכים לדעת מה היתה התקלה שבגללה יצא עלון משוחזר..
 מזה געשעפט...  

כמובן שכל מה שכתבתי על המקרה של המחשב זה בסה"כ מדגם קטנטן לאינספור סיטואציות שקורות  
לנו בחיים... וברור לנו שהכל משמים ושום דבר לא קורה סתם!!! ולפעמים השיניים כואבות כי מדברים 

ה טיפולי שורש שבחרתי להזניח אותם... לפעמים רוצים  לשה"ר והרבה פעמים הן כואבות כי יש שם כמ
לעשות משהו טוב ויש מקלות בגלגלים בגלל שהיצר הרע לא רוצה שזה יקרה וצריך להתגבר על המניעות 
ולפעמים זה איתות משמים שה' לא חפץ בזה... מתי כך ומתי כך?? וכמה לצדד לכאן או לכאן?? זה כבר  

מקרה לגופו... ולא תמיד אנחנו יכולים להקיף את הכל... לפעמים צריך    דינמיקה ושיקול דעת שתלוי בכל
 להפעיל שיקול דעת של גדול בתורה שיעזור לנו להבין מה ה' רוצה...  

דבר אחד בטוח: לאבא שבשמים יש עסקים איתנו!!!! הוא רוצה מאיתנו משהו!! לפעמים זה חיוך... לפעמים  
שהו... ולפעמים הוא מזמין עוד מפגן של נאמנות... ולפעמים סתם  זה נזיפה... לפעמים הוא רוצה לאותת מ

ככה... הוא מצפה מאיתנו לאחריות פרקטית לנהוג בצורה יעילה ולא בצורה חפיפית... המכנה המשותף בין  
כולם שלאבא שמים יש עסק איתנו... הוא רוצה מאיתנו משהו!!! ולך תדע... אולי אחרי כזה מאמר... אפשר  

 בתור סניף ולומר שהכל היה כדאי בשביל שיכתב המסר הזה... לצרף אותו 

 

 הודעה: 

עקב ימי בין הזמנים, לא יצאו גיליונות   
בישיבות, הגיליון ]המודפס[ הבא   מודפסים 

 יצא אי"ה בשבוע פרשת שופטים.

,  (בלבד)בבני ברק בלבד, ניתן להשיג גיליונות בודדים 
 משפחת דרייפוס 34בכתובת, חזו"א 

 --- 

מברכים אנו את  ך רגשות הכרת הטוב, מתו 
קטנה  המפיצים היקרים, תלמידי שיעור ג' בישיבה

 שעולים כעת לישיבה גדולה בשעטו"מ, 

ויתקשרו יתן ה' ובזכות זיכוי הרבים יעשו חיל 
בעסק התורה בעבותות אהבה, ויגדלו ויתרוממו 

 על כל המעשים בעבודת ה' ובקרבתו,  

הבחורים שמעותדים למלא את מקומם נא ליצור  
 קשר.  

--- 

   "וימאן"ניתן לקנות את הספר 

העוסק בעקרונות הקדושה בדורנו ו'דע מה  
שתשיב' בכל הנוגע לתעצומות השליטה והחוסן  

מומלץ ו הרדוד והנסחף של 'בן ישיבה' בדורנ
בחום לבן ישיבה גאה, לימי בין הזמנים, שמפגישים 
הרבה מאיתנו בהתחככות מול הבן דוד.. הגיס.. או  
השכן שלא מבין.. או לא מפרגן... ולעיתים גם שלא  

 באשמתו..  

 דע מה שתשיב!!! בעוז ובאסרטיביות!!

)נ.ב. ספר זה מומלץ בחום גם לצעיר העדכני 'המסלסל  
והמעורה היטב בענייני העולם, אבל גם הוא שולט   בשערו'

ברוחו ומתעטר בתואר 'צדיק יסוד עולם', בזקיפת קומה  
 מסוג "איננו גדול בבית הזה ממני" ודו"ק,( 

 --- 

ניתן   בלבד!!!בכל הנוגע לרכישת ספר וימאן   
)מס' פלא' זה   0556728458 -להתקשר במס'

 יעודי רק להפצת ספר וימאן בלבד( 

עקב הביקוש, גם בשבוע הבא, יהיה ניתן  
לקנות את הספר וימאן, בכמה בתי כנסיות 

 בעיר בני ברק,  

 

כל הרוצה ליטול חלק בזיכוי הרבים,   כאמור
ולמכור בבתי כנסת בשאר אזורי הארץ, יצור  

כמו"כ כל    0556728458קשר במס' הנ"ל 
המעוניין ליטול חלק במכירת את הספר "וימאן"  

נים באזורי הפריפריה הגודשים  בימי בין הזמ 
 בקייטנים, יצור קשר במס' הנ"ל, 

--- 

 



 

  

 כמה טיפים נקודתיים 
 ... לבין הזמנים   

 מפסיק   אתה  בבין הזמנים  בחור יקר: כפי שסיכמנו:
לא חייבים ללכת   בחור ישיבה... אין צורך!!!  להיקרא

לכל   ללכת  בכח  מוכרחים  ולא  טריקו  חולצת  עם 
גם  המסלולים...   והכי הכי: מותר להתפלל שחרית 

  אתה   ם... זה בסדר... אתה כעת לא ישיבוחר...מוקד
בלי  יתברך...  לרצונו  שמחויב  חרדי  רווק  כעת 

 ססמאות ובלי ראשי תיבות...  

בין   נקודתיים לקראת  לפניך כמה טיפים מעשיים 
 ...  הזמנים הקרוב

 --- 

בא נתחיל עם הבוקר... ובכן: מה עושים עם קריאת 
 שמע של שחרית?? 

תעשה   לי...  תשמע  טוב...  טוב  תקשיב  ככה:  אז 
אני מבטיח לך שיש לך  בדיוק מה שאני אומר לך ו 

ביום   מיד  ראשון:  דבר  זה...  על  בשמים  גדול  שכר 
ניגש   אתה  הזמנים  בין  של  שלך הראשון   לאבא 

בבית  בבוקר  ההשכמה  מהיום  אבא...  לו  ומבשר 
עלי!!שלנו   ה"מקיץ    זה  על  הפיקוד  את  לוקח  אני 

ישמח   ין לך מושג איך אבא שלך א)נרדמים" בבית שלנו...  

ה מהתפקיד  חל"ת  לוקח  זהו...    הזה(  "נחשק"לקבל  אני 
 אחריות על הפרוייקט!!  

את תקשיב  בא  הולכים   ובכן:  אנחנו  התכנית... 
בוקר   כל  פה  מלמדי    מואזין!!לעשות  מכל  כן... 

השכלתי... כשהערבים רוצים לקום... הם מפעילים 
שעה וחצי אתה    ... ותוךרמקול ומישהו מקרקר שם

  זו התכנית: אז הנה!!!  רואה אותם פה באתר בניה...  
בוקסות  וקונה  הולך  אתה  הזמנים  בין  בתחילת 

... או שמסתמא כבר יש )באזור הששים שקל... אבא שלך יסכים

ובכן: בלילה... לפני שהולכים לישון אתה    (בבית  לכם
ובעיקר מעצבן )כבר מכין את הנגן על שיר כזה סוער  

ואתה   (.."אל תשמח ישראל אל גיל בעמים  שלא יהיה חשש של
לאזור  מפעי שבת  שעון  על  זה  את    8.50השעה  ל 

בבוקר... עשרים דקות לפני סוף זמן ק"ש... ואתה  
 יא הווליום... בוקסה אחת ששמפעיל את זה על ש

של ל לכיוון  בחלון  השניה  ובוקסה  החדר..  תוך 
ככה   השמחה..."הרחוב!!!  השכנים להגדיל  שגם   "

 לק"ש...   יזכו לקום יחד איתנו

ה ואז   בחצי  לפנות .. לילה. "ויהי  וחצי  בשמונה   "
תזמו  בוקר.. רת מחרישת אזניים קורעת בבבום!!! 

את התרדמה בבת אחת... והעסק מתחיל לרחוש... 
אז לייתר ר... ועזישכחתי להוסיף... אם זה לא  אה...

אתה מכין מראש שמונה כריות בצד... ונותן  בטחון  
)אלה    הוראה מראש לכל האחים והאחיות הקטנים...

לפניך  שמונה    (שקמים  בשעה  טוב...  תקשיבו  חברה 
מוזיקה... אתם מגיעים פה  ממתי שמתחיל ה  ...וחצי 

מלחמת כריות... בקיצור: בום...    ומתחילים לעשות
. ואחרי בום... כריות מתעופפות... מוזיקה רועשת..

ואתה מקבל על עצמך עול    עשר דקות משתרר שקט
שמי פיג'מהמלכות  עם  אמנם  באימה   ם  גם  אבל 

 ברתת ובזיע... וביראה 

ואתה אחראי שכולם על הרגלים!!! צועדים בשורה 
 עורפית לשטיבלאך!!  

כזו חגיגה   אחרי שחרית כמובן תחזור לישון... אחרי
לנוח..   צריך  באמת  צחוק...  עכשיו אתה  זה    צחוק 

הפעלהנראה   פה  לכם  מארגן  אני  לבין    כאילו 
תדע לך שהרעיון שלי הזה    אז זהו שלא!!!הזמנים...  

בדיחה!!!  כללב  זה ממה    לא  רציני  יותר  הרבה  זה 
יודע למה??  שאתה מדמיין...   לראות בחור אתה  כי 

זה   ק"ש  בזמן  ישן  בשביל  ישיבה  באב  תשעה 
נאלץ    ...ההורים  שלך  ואבא  הרבש"ע...  בשביל  וגם 

להע ולא  שפתיים  אפילו לשחוק  בכח  אותך  יר 
ואני    שמעיקר הדין "מצערים אותו ומעירים אותו..."

ציע רפורמה בעניין:. מי אמר שזה תפקיד  מנסה לה
 של אבא שלך??

אתה יכול    אתה!!! מהיום אתה לוקח את הפיקוד... 
רוח מצב  הרבה  עם  זה  את  שירים    לעשות  עם 

בתוספת כריות...  מלחמ  וריקודים  עלי )ת  עלי!!!! 

העבירה!!! אם מישהו יבא אליך בטענות איך אתה מעיז להתעורר  
עשות צחוקים לפני התפילה... תשלח עם שירים ואיך אתה מעיז ל

לו את הרקע לו מה ...  הכללי  אותו אלי... אני אסביר  אני אסביר 

את מה שאתה יכול לעשות    באיזה שעה(ו  האופציה השניה
עם צחוקים... אם אבא שלך יאלץ לעשות את זה... 
יכול   זה  מר  טעם  לאיזה  מאוד  טוב  יודע  אתה 

גדולה!!   מצוה  זו  ממילא  לך  )כמלהיגרר...  חוששני  עט 

שעומד   שכל  דס"ל  בשו"ע  שיטתא  לחד  מפסוד"ז  פטור  שאתה 
לתפילה מתוך שמחה של מצוה פטור מפסוד"ז... לא למעשה אבל 

רק תכניס את    כן להלכה!!! שתפנים מה אתה יכול לעזור בבית אם
  עצמך לתמונה ולא תשאיר את אבא שלך בזירה(

---    

השני... לטיפ  וכל  נעבור  טיול  כל  יציאה...   ובכן: 
כשאתה מארגן את התרמיל אל תשכח להצטייד עם 

אבל     ... תשובה!!!כן  תשובה!!!ערכת חירום שנקראת  
בה...  רגע... שלא תבין לא נכון: יש שני סוגים של תשו

שהבי"ת תשובה  תשובה  ב  יש  ויש  סגו"ל  ניקוד 
עשי"ת  ...בקמ"ץ  שהבי"ת זה  בסגו"ל  של    התשובה 

דבר... כי אל תשכח... חודש אלול... על זה אני לא מ
תשובה  על  מדבר  אני  אב...  בחודש  כעת  אנחנו 

בתשובה...  קמ"ץ ב לחזור  פשוט  מסתמא  ...  כך:  הרי 
וזה קורה במשפחות הכי טובות..   תהיה איזה  יקרה 

יות קימה  מעידונת קטנה בבין הזמנים... זה יכול לה
עיניים.. נקודתית בשמירת  נפילה  או  או   מאוחרת... 

אבל  ד כל אחד ברמה הרוחנית שלו...  בזבוז זמן מחרי 
בשביל זה יש לך ערכת חובש שנקראת   לא להיבהל!!! 

שתי  ומסתודד  לפינה  הולך  פשוט  ואתה  תשובה... 
מה  על  סליחה  ממנו  מבקש  הרבש"ע...  עם  דקות 
לשעות  נקודתי  שינוי  לעשות  מחליט  שקרה... 

וזהו!!!   עם "הקרובות  ונתפייסתי  תשובה  עשיתי 
תז "  קוני...  היא ואל  כי  הזו  בעצה    בנפשנו!!!!   לזל 

התלולים המדרונות  כל  כמעט  ברוחניות   שתבין: 
נקודתית  מעידה  של  דפוקה  מהרגשה  מתחילות 

ואז מתחילה   שמכאן ואילך כבר אין לי מה להפסיד
 ...  ההחלקה 

אז זהו!!! שלא צריך להיבהל מהרגשה כזו... בדיוק על 
מתבטא:   הרמב"ם  לפני  זה  שנאוי  זה  היה  אמש 

אהוב  המק  הוא  והיום  ותועבה,  מרוחק  משוקץ  ום, 
אותם   ומקבלין  מצוות  ועושה  וידיד  קרוב  ונחמד 

ושמחה.." טוב  בנחת  תזכור  לשון   בקיצור:  את 
משוקץ  הרמב"ם... אמש היה זה שנאוי לפני המקום  

אוי אוי אוי... אתה לא צריך שאני   מרוחק ותועבה...
הזו  לך... מי כמוך מכיר את התחושה הרעה    אסביר 

אחרי מעידה רוחנית... והרמב"ם לא מכחיש!!! כן...  

אתה מרגיש נכון... אם היתה לך אמש מעידה רוחנית 
   ..יתכן שאתה באמת משוקץ מרוחק ותועבה.

  כאן ועכשיו שבסוויץ אחד    אבל זה לא סתירה לרגע!!!
בעיצומו של טיול או נופש... אתה מקבל החלטה על 

וזהו מעשי  הוא    -שינוי  קרוב  והיום!!!!!  נחמד  אהוב 
ברגע    וידיד...  זה  את  לשנות  יכול  אתה  בידך!!!!  זה 

יכול  הזה  שהנדנד  בחשבון  וקח  החלטה...  של  אחד 
הזמנים   בבין  פעמים  )וכמה(  וכמה  כמה  לקרות 

אחד:   דבר  רק  הסכסוך!!!! אחד...  את  תשאיר    אל 
פשוט תחזור בתשובה ותחליט   סיים אותו!!!!ל   תדע 

כל מאמץ לעמוד    דךמצי  שמחר זה לא יקרה ותעשה
 ...  ולא עליך המלאכה לגמור בזה

)כאן המקום להעיר במאמר המוסגר: שלמרבה האבסורד יש כאלו  
שמתמודדים עם ניסיונות קשים ודווקא משתדלים לעמוד בהם 

ומצליחים   לאבגבורה  כי  כי  אם  אחוז...  קיים   במאה  ולא  כמעט 
רגישים במאה אחוז... והאבסורד הוא שגם הם מלהתגבר    מציאות

ותועבה..."   משוקץ  "מרוחק  של  טעות  תחושה  פשוט  זה  וכאן 
זה שהיה לך מפגש לא סימפטי מול היצה"ר שנקרא רע בהבחנה!!!  

וכו'  שונא זה    ... אתה  זה לא אומר שזה אתה!! אדרבה  ערל אבן 
הרבה  להתבלבל...  לא  נא  חלקית..  בהצלחה  מולו  שהתמודדת 

ם יותר רע מאלו גישימר  דווקא אלו שמתמודדים בגבורה  פעמים
זה  שנופלים בניסיון נא להבחין...  יותר מתנגשים ברע...  כי הם   ...

שהיה לך היום מאבק מול בל תשקצו זה לא אומר שאתה משוקץ... 
היה זה משוקץ ומתועב    זה על מי שבאמת נפל ואמש  דברתימה ש 

שיש יום שאחרי שאם רק תרצה אפשר תמיד לעשות פרסה ולא 
   (...לחכות לאלול

 --- 

ילו עני אפ  יהודי חייב לקבוע עיתים לתורה!!!כידוע:  
שכעת רווק  בחור  גם  וגם...  יסורים  בבין    ובעל 

  מה ללמוד בבין הזמנים???  תכל'ס..  הזמנים... עכשיו:
תקשיב טוב טוב למה שאני אומר לך... זה ישמע לך  

 מוזר... 

אתה פותח את הארבע דפים שלמדתם בעיון בזמן  
... לא המוכרים  כן... את הדפים האלו  קיץ האחרון!! כן

את  להגיד  ותנסה  עיניים  תעצום  וכעת  אחרים... 
בהטעמה... מאי   מילה במילה המשנה והגמ' בעל פה  

טעמא במנגינה של שאלה... אמר רבי יוחנן בהטעמה 
וכו'... וכו'  תשובה...  רש"י(   של  בלי  וגם  תוס'  בלי  גמ',    )רק 

המום תהיה  חז  אתה  של  וחצי  שעה  רה  שתוך 
ארבע דפי גמ'   לשנן  יודע  תגלה שאתה  אתהמלמעלה  

במילה תנסה...(  !!!מילה  מאמין??  לא  אתה   יופי...  )אתה 
 יודע מה קרה פה??? 

גמ'  דפי  ארבע  עם  אונקי  דיסק  לך  יש  מהיום 
דיסק   זה  לב:  ושים  נסיעה...  לכל  איתך  שמצטרף 
ואילך   מכאן  הראש!!!  בתוך  זה  נשלף...  לא  דווקא 

נוסע   שאתה  אוהל איפה  ובאיזה  שנתקעת  ואיפה 
צריך   שתקעת... ואתה  יהודי  שאתה  שנזכרת  ברגע 

העיניים...   את  עוצם  פשוט  אתה  תורה...  ללמוד 
לגרוס!!!  ומתחיל  עמוד  איזה  על  הראש  את  משעין 
קיץ   בזמן  שלמדתם  גמ'  דפי  הארבע  את  לגרוס 

)בלי שום  האחרון... פשוט אומר אותם מילה במילה...  

אתה תמצא את עצמך מרוכז לגמרי   הערות ותוספות...( 
במשך   שעהלגמרי  זה   תמימה!!!  חצי  פה  בעל  )לגרוס 

כאלו(  ביניים  למצבי  מתאים  בדיוק  וזה  ריכוז...  שמצריך   משהו 
גמ'   דפי  ארבע  היום  למדת  פה...  קרה  מה  תחשוב 

מינימליים...   שטח  הוא...)בתנאי  טוב  כי  ראית    עכשיו אם 

לשמונה  גם בייחס  ת הזוהמסחררשחזר את ההצלחה  אתה יכול ל 

מה שבטוח: לקבוע    בחורף האחרון..(    דפים שלמדתם בעיון
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וכבר הזכרתי: לימוד "חוק עיתים לתורה זו חובה!!! 
לישראל" לא מתאים לבחור ישיבה... אבל אני כעת  
לא בחור ישיבה... אני כעת רווק יהודי עם כיפה על 
אצליח  אם  לתורה...  עיתים  לקבוע  שחייב  הראש 

ד גמ' מה טוב ואם לא מקסימום נלמד "חוק ללמו
 לישראל..." 

 --- 

הורים...    וכעת כיבוד  שנקרא  הטעון  לנושא  נעבור 
להתפלסף  ובכן: להתחיל  בין    במקום  וללכת 

קצר  הטיפות אחד  במשפט  זה  את  נסכם  בא   ...
הראשונים:  וקולע: מרבותינו  בכיבוד  ש  מקובלנו 

תם לו  ועשי  !!! " עדים זוממין" דין    כביכול   הורים יש 
לעשות   זמם  הצרות  לאביו...כאשר    והדאגות   כל 

הולך  שלך  הבן  שלך  לאבא  עושה  כעת  שאתה 
 מודה   כ תזדרז לעשות שינוי ואז תפטר מדין)אא"לעשות לך...  

ואידך זיל גמור... אני   "פרט למרשיע את עצמו..."(דקיי"ל  
שאתה מבין מה המשמעות של המשפט   לא בטוח

דאגה    אי פעם מה זה  י לא יודע אם פגשתאנ   הזה כי
 תנסה  אבל בכל זאת  אבל שלא תדע!!! אמיתית...  

רוחך   שיש    חשובשנה קדימה... ת  20לדמיין בעיני 
אחריות  ילד  לך וחסר  פזיז  מתעקש    קצת  והוא 

לנסוע לטיולים בלעדיך... וכבר שלוש שעות שהוא 
קליינרמן   לדאבוננו הרב יש כעת משפחת)  לא עונה בפלא'...

ימים בחרדה לשלום בנם... זה    120-מ  למעלה  שליבם נעתק כבר
טובות...   בשורות  ויהיו  יעזור  שה'  במיוחד  טרגדי  סיפור  אמנם 

רחוק.. צריך להגיע  לא  יש אלפי   (אבל  בין הזמנים  מידי 
שהילדים דואגים  לטיולים   הורים  יוצאים  שלהם 

הנשששמה יוצאת  לא  בדאגה...    ולהורים  ואני  ו... 
שכזו!!!!  דאגה  לך  גםויתי  מאחל  אני  מזו:  לא    רה 

לא   ?לכן מה  מאחל לך אי כיבוד הורים גרוע שכזה!
תתקשר כל  יודע מה... תשבור את הראש... מצידי  

ותעדכן אותה    אותה   חצי שעה לאמא שלך ותרגיע
קורה...  בדיוק כללי    בקנאות  ותקפיד  מה  כל  על 

אתה לא צריך..   בשבילם!!! בטיחות לא בשבילך!!!  ה
שאתה   בפרט  מלאך...  יותראתה  תמיד   מבין 

... אבל מה נעשה שההורים שלך "לא זכו..." מכולם
תקפיד על    בשביל הדאגה שלהםלו  והם דואגים... ו

אגב: סתם לשבר את    כללי הבטיחות ובקנאות!!!  
ש  האוזן: יש  האר"י  במקווה  יודע...  שלא  י  נלמי 

בורות... יש בור אחד שבו כולם טובלים שזה נקרא  
האר"י...   למעמקווה  טבלאבל  עצמו  האר"י   שה... 

 בבור אחר... מה יש??? 

ולכן   שלו...  לבריאות  חששה  האר"י  של  אמא 
בשבילה הוא לא טבל!!! אז הוא טבל במקווה של 

)אני בטוח שהאר"י מצדו היה טובל אבל אם כיבוד הורים...  

לא טבל ורימה אותה שלא טבלתי... אלא    אמא חוששת אז הוא

כאבל  טבל    הוא באמת כל   (...בוד אםיבמקווה של  וממילא 
שלך  ואמא  מסלול  באיזה  הולך  שאתה  פעם 
בטיחות  כללי  על  שתקפיד  לפניך  מתחננת 
קופץ  אני  רגע...  חכו  לחברה:  תגיד  מסוימים... 
טובל   כעת  אתה  כן!!!  האר"י...  במקווה  לטבול 
במקווה האר"י... ולא סתם אלא עם כוונות האר"י... 

 לשם כיבוד הורים!!!  

לכאן הגענו  עוד ואם  אז  אחת   ...  על    נוספת   מילה 
 :  דאגה מסוג אחר 

תמיד   לא  שההורים  פעם...  כאן  הוזכר  כבר 
ב" שהולךמעודכנים  דפוסי    מה  וישנם  היום" 

צעירים  התנהגויות נורת    של  להורים  שמדליקים 
אזהרה... רגע רגע... מה קורה פה?? מה זה השירים 

.  האלו?? מה זה הסלנגים האלו? הביגוד הזה?? ובינינו..
ואתה זה   במקרה  אני  גמור...  בסייידר  שזה  יודעים 

האישיות  על  משליך  לא  וזה  היום  שהולך  מה  בסה"כ 
מכיר   מספיק  שלך... אבל רחמנות!!! יש פה מישהו שלא

אנסים האלו... יש פה הורים שמחפשים מסר את הניו
פה צריך    ומי ירגיע אותם???בקו...    שהילד שלהם  מרגיע

יוסף שישלח לאבא שלו לו שטר    את  יוציא  או  עגלות 
כתובה ויגיד לו: זה בסדר אבא!! נשארתי יוסף הצדיק...  
בשביל זה אל תהיה קמצן... מידי פעם תשחרר להורים  
את  וחיו  עשו  זאת  בסדר...  זה  מרגיעים...  מסרים 

  גם האלוקים אני ירא... לכן הייתי ממליץ: תשב ותלמד 
ם... שמי  בבית!!! אל תתנגד גם להפגין פה ושם יראת

יש לך  את היראת שמים ש  לא ביקשתי שתשחק אותה..
קצת התחשבות בהורים   תראה אותה... תופיע איתה..

המטעהשצריכי ההופעה  לכל  קונטרה  קצת  והלא    ם 
 ..   2022מרשימה של דור 

אחרונה:  אחת  מילה  הם   ורק  שלך  שההורים  לך  תדע 
לבין   ישראל  גדולי  בין  ההבדל  כל  ישראל!!!  גדולי 

שלך עם  ההורים  לכל  גדולים  הם  ישראל  שגדולי   ...
ישראל בלעדיים  גדולי  ואילו ההורים שלך הם  ישראל 

 שלך!!!  

לא   אני  כי  ובאכלומר:  איתו...  להתייעץ  שלך  לאבא  א 
הוא לא גדול הדור ואין סיבה שה' ישלח דרכו את הדעת 
תורה בשבילי... אבל בשבילך הוא אבא!!! ובתור אבא 

של אבא או תחושת בטן  הוא שותף של ה' ועצה טובה  
גדולי ישראל!!! כל מה שהם   בשבילך זה  זהשל אמא  

אומרים לך בייחס אליך... זה לא צחוק!!! אם תגיד לי 
מנבא לה  הלב של אמא שלך    כי   הע לנחל הדרג'לא לנסו

אותי...  שחורות...   לא עזוב  שלך  אמא  של  התחושות 
רלוונטיות ולא  אותי  בשבילך  בשבילי...    מחייבות  אבל 

כי היא שותפה של   הנביאה!!דבורה    ופן ספציפי זובא
ה' ביצירתך!!! לכן נא לא לזלזל בברכה של אבא ואמא  
שלך... לא לזלזל בתפילה שלהם ובודאי לא בעצה טובה 

  עצה גם אם אף אחד לא מחכה אצלם בתור לשלהם...  
  שלך!!! ... עדיין הם גדולי ישראל  ותפילה  וברכה  ותושיה

 ותנצל אותם בעודם בחיים...   ...הם הפועלי ישועות שלך
  זה קיום מצוה חמורה שבחמורות...  הם אותם    ולכבד

 שלך...  -גדולי ישראלה

 --- 

ובפרט לעזרת    ונסיים בהערה נחוצה והפעם להורים!!!
השמור  שבבית  נשים לישיבוחר  לבכם:  לתשומת   ...

והטהור... דווקא מהמקום הנקי והשמור שלו... כתוצאה 
ת מסוימות... שבאופן טבעי לבני בית  מזה יש לו רגישויו

אין מודעות טבעית לזה ונדרשת מכם לפתח תשומת  
ולכן   לב אישית... כי הוא לא מעצמו לא יגיד את זה... 

 פה...  -אני משמש לו כ

  פה בגיליון   רק לשבר את האוזן: סיפרתיבתור דוגמא:  
שלפני שבועיים ביקר אצלי עכבר בבית... טוב... כל זה  

עברו  הסטוריה!!! את   ניקיתישבועיים...    כבר  מאז 
  אבל אל תשאל!!!   לא נשאר זכר לאותו עכבר...   ..השטח. 

לא סיימה רגועה...   עם  אשתי  לא  עדיין   העכבר... היא 
"רואה" הזמן  כל  עדיין  רוחהב  היא    עכברים   עיני 

 מנסה   ואני כמו גבר  מסתובבים לה במטבח ובחדרים...
של   בשפה  לה  הלהסביר  תקשיבי...  היה  גבר:  יה!!! 

נגמר...עכבר זהו..  אבל  פעם..  היה  נעבור   היה...  ...  בא 
הבא...   שמה   את  מהללמאזין  תקועה    נשארת 

לך תסביר כזה דבר    הוי גבר שכמותך...   נו...   ???בעכברים
עכבר    לדעת שהיהמספיק  לאשה  מתי תבין ש  שה...לא 

וזהו... נכון לחודש הקרוב   רק פעם אחת בבית.. 
ל  העכבר רץ  היום  בחלומות...כל  לה   ה  נכנס 

צריכה היא  כעת  שי"  במחשבות...  קומי" תהליך 
לרצד לה מול   לכל דבר עד שהעכבר הזה יפסיק

אז  היה או לא היה? מובן או לא מובן??  העיניים...  
  :שעל אותו משקל בדיוק שצריך לדעת זהו!!!

ר לגברים...  כמו שיש עכבר לנשים... ככה יש עכב 
  ר ישיבה טהור ושמור... בבית בחו  וזכיתם ויש לכם

לטיול    ואתם בספונטניות ובתום לב רוצים ללכת
לא   מצידכם  ואתם  נקי...  לגמרי  לא  במקום 

שאם מבינים   זהו!!!  אז  להיות...  יכול  כבר  מה 
שלכם   הטהור  עכברהבחור  שם  אחד...    פגש 

מצידכם המשכתם הלאה...    אתם  זהו!!! זה הכל...
לרצד  אבל ממשיך  הזה  העכבר  ול  מ  אצלו... 

 העיניים במשך כל חודש אלול... וחבל!!!!  

הייתם דעתכם  אם  על  אישי    מעלים  נזק  איזה 
על בן  לבחור  להיגרם  תמים  יכול  יה מטיול אחד 

נזהרים שבעתיים!!! אז בשביל    בחופש... הייתם
  את זה...   הוא לא יגיד)פה!!!  -לשמש לו כ  זה אני כאן..

א שורות הוא רק יחייך חיוך גדול מתחת השפם כשהוא יקר
יסכ שהוא  קלוש  סיכוי  ויש  צודקאלו...  שאני  להודות    ( ים 

אין  נא לא להקל ראש במידע שהעברתי...    אנא..
חייבים לפתח רגישות לכל מיני דברים ברירה...  

שנמצאים בבית שאתן מצידכן כמעט ולא רואות  
הישיבוחר...  אצל  הרי  העיניים...  מול  זה  את 

כזה שמורד בגלל שהוא  עלו  ווקא  לו  זה  לרצד  ל 
בר לכל דבר... וחבל!!! קצת מול העיניים כמו עכ

לב... ותשומת  אני  רגישות  שכן...  מצידי    מה 
ר שנכנס לתוך זלזל בעכבמבטיח שאני יותר לא א

ואתן הכל    הבית   לעשות  תבטיחו  במקביל 
מפגש   כל  או  נקי  לא  סממן  כל  מהבית  להוציא 

צפרדעי להכניס  שעלול  רצויים משפחתי  לא  ם 
 ... ודי בזה... י של בנכםלראש הנק

--- 

היה   זצ"ל  טאובר  עזריאל  שר'  במשפט  ואסיים 
של   לי"  ודודי  לדודי  ל"אני  להגיע  בשביל  אומר: 

אני!!!  -אלול... בשביל זה צריך קודם לפגוש את ה
את ה"אני" הזה אנחנו פוגשים ומתחככים מולו 

הזמנים...   בבין  טבעי  את  בגודל  לנו  יש  ואז 
לד אותו  לקחת  ה'... האפשרות  אנא  ודי... 

שאני   הזה...  מה"אני"  משהו  אהיה שישאר 
מוביל ולא מובל... שהאוירה הרחובית לא תקשור 
ותגרור אותי... שאשאר אני!!!   לאיזה חבל  אותי 
רוצה   טוב...  להיות  רוצה  מאוד  מצידי  אני  הרי 
זה  ממני  שנדרש  מה  כל  אליך...  נאמן  להיות 

התעצ את  לי  תן  ה'...  אנא  אני!!!  ומות  להיות 
בחודש אלול   ואז שוב אשוב  להישאר המנהיג... 

 לדודי!!!!  --ואגיש לך באהבה את ה"אני"

 

4 



  

 פרק ד': הכניסה למקדש בשאון ליל... וההפתעה לקראת חצות... 

האחרונים ליוינו את הטיול השנתי של כיתה ב' וג' עם הרבה יצחק... היעד הסופי היה בית המקדש...  אם אתה זוכר בשבועות  
אמנם באמצע נפל המחשב ונמחק חלק מהסיקור העדכני... והתלבטתי רבות האם לשחזר שוב את הסיקור שכתבתי בשבוע 

נעשה  לי... אז  חיכו  לא  כי... תכל'ס הם כבר המשיכו הלאה... הם  נעצרנו בשעת דמדומים...    שעבר...  משהו באמצע... עכ"פ 
במרחק של קילומטרים ספורים בלבד מירושלים... הספקנו לשמוע את ציר דלתות ההיכל שנסגר... והספקנו לכוין ולהתפלל 

 תפילת נעילה עם אנשי מעמד... 
 --- 

ל מעדיף  אני  הילדים...  את  לזרז  התחיל  יצחק  הרבה  להתקרב...  מתחילה  השקיעה  לפני תכל'ס  לטבול  שנספיק  כתחילה 
האצנו   )אין אדם טהור נכנס לעזרה אפילו טהור עד שיטבול... והערב שמש זה לרווחא דמילתא לכל מי שאולי ראשון(השקיעה לשם כניסה לעזרה...  

  את ההליכה והנה... הגענו לאחת המקוואות הענקיות בסוף הדרך!! המקווה שמכניסים לת על אם הדרך... )ששם מטבילים
)כן... אם  את הסוסים והחמורים  מדובר במקווא היו שם עוד המון המון אנשים חוץ מאיתנו שגם הם רצו להספיק שקיעה...  

אוהו... ברוך ה' הספקנו כמעט   כיום עיקר הלחץ במקווה זה באזור שבע שמונה בבוקר... אז פעם עיקר העומס היה חצי שעה לפני הערב שמש...(
ט שקעה החמה... ניתן לראות בבירור את ההיכל מזדקר מול עינינו בגובה מאה אמה ואת עשן המערכה  ברגע האחרון... לאט לא 

 שמיתמר כמקל ועולה עד לשמים... אט אט החשיך היום...  
עקרונית עד כה... כשהגיע חשיכה התמקמנו והתפללנו מעריב והלכנו לישון... כי לכתחילה אסור לצאת בדרך בלילה... אבל  

! הפעם אנחנו ממשיכים... תנחש למה?? הדרכים לציון מוארים באור יקרות!!! אל תשכח שכל האזור הזה מוצף הפעם לא!!
בערי הכהנים וממילא כל מי שיש לו שמן של תרומה שנטמאה מביא לכאן ומדליק ברשות כהן.. כך שיש אבוקות של אורה  

דוממת...  בפרט!!! שבדיוק בהשגחה פרטית יצא לנו לעלות   לאורך כל הדרך... וסתם ככה ע"פ רוב הדרך לירושלים אף פעם לא
בליל )ערב( ראש חודש אב... והעסק רוחש!!! ניכרת תכונה רבתי לקראת עדות החודש... מידי חודש יש כאן אלפי עדים שראו  

. אמנם אנחנו את הלבנה בחידושה שעושים את דרכם להעיד עדות החודש... כך שהעסק עירני ותוסס ורענן כמו אמצע היום..
)אנחנו לא זכינו לראות נמצאים בתחילת הסערה... כי רק הרגע היתה שקיעה ומי שראה את הלבנה בחידושה ראה אותה רק עכשיו  

וכעת העדים רק מתחילים לצאת כל  את הלבנה כי הדרך לירושלים מוקפת בהרים שמסתירים... ירושלים הרים סביב לה וקשה לראות את הלבנה(
ניתן לראות עדים שיוצאים בזריזות אחד מהעיר   כבר  כבר...  עומס... אבל  ויותר  יותר  יהיה פה  השעות  שלו... ככל שינקפו 

 מהבית... והם כבר בדרך לבית יעזק...  
והנה... סו"ס הגענו!!! הלב מחסיר פעימה... איזה שמחה... עומדות היו רגלנו בשערייך ירושלים... עמדנו כמה דקות בעומס 

כל הבנקים של ירושלים    זה בנק!!! נתיים רבה יצחק הראה לנו... אתם רואים פה את הבנין הזה משמאל מחוץ לחומה?? תנחשו מה זה??  לבתנועה...  

 כל הארץ... לכן מי שרוצה  משושממוקמים מחוץ לחומה... למה?? שלא תדעו ילדים... בבנק יש לפעמים כל מיני אנחות... משכנתא וכו'... והעיר ירושלים היא  
 לבדוק מה מצב המינוס... שיעשה את זה מחוץ לירושלים כמו יזכור(  

והנה נכנסנו... לכל ילד יש את האכסניה המיוחדת ששם המשפחה שלו מתארחת ברגלים... אבל עכשיו זה לא הזמן לביקורים...  
 הולכים היישר לבית המקדש!!!! לפתע רבה יצחק נהיה דרוך... שקט... מה קרה??  

נו הולכים להיכנס להר הבית!!! זה לא צחוק... זה בית של ה'... בהר הבית אין צחוקים ולא פטפוטים... ובאמת ככל ילדים... אנח
שהתקרבנו לבית המקדש ככה לאט לאט נהיה שקט כזה... גם הרבה יצחק לאט לאט התחיל להתכנס בתוך עצמו... ואז הגענו 

.. מה קורה פה?? מישהו בכלל נמצא בבית המקדש?? הורדנו את הנעליים  לכניסה!! לכניסה להר הבית... שקט!!! דממה!!! רגע.
 ואת התרמילים... הנחנו אותם במקום מיוחד שמיועד לכך... )לא יכנס אדם להר הבית במקלו במנעלו וכו'...( ו... ו... ונכנסנו!!! 

ורים מהלכים בזריזות עצומה עקב בצד ואז מחזה מפעים נגלה מול עינינו הנדהמות!! אלפי אלפי כהנים לבושי בגדי לבן צח
גודל... הלוך חזור... והכל בדממה!!! דממה מלכותית... אימה ויראה... ה' בהיכל קדשו הס!!!! הס מפניו כל הארץ... בבת אחת 
  כולנו קבלנו פיק ברכיים... והרבה יצחק לקח אותנו לפינה ובשקט בשקט הוא התחיל להסביר לנו מה קורה... אתם רואים שם

מלא מלא כהנים נכנסים ויוצאים שם משמאל?? זה הכהנים של הבית אב שאוכלים כעת את בשר החטאת והאשם ושיירי 
ליום ולילה עד חצות... והנה אתם רואים ילדים פה ממול על שער הניצוץ... עומדים שם צעירים לויים   המנחות שנאכלים 

)עליהם  אחד מקום שבהר הבית לקיים מצות שמירה על המקדש...  בחורים מישיבה קטנה... הם ה"רובים" שניצבים בעשרים ו 

   (בלילותאנחנו אומרים מידי מעריב נוסח ספרד: הנה ברכו את ה' כל עבדי ה' העומדים בבית ה'  
חלפה חצי שעה... ולפתע מורגשת תכונה.. ילדים אתם שמים לב?? מתחיל להיות פה... ככל הנראה מתחיל להתקרב חצות 

חייבים לגמור את כל הקדשי קדשים שנאכלים ליום ולילה... ו... וכנראה שהכהני בית אב לא מצליחים להשתלט  לילה ועד אז 
ולכן כעת מגיעה תגבורת של שאר כהנים    )בעיקר בגלל שהלילה כ"כ קצר ואין מספיק זמן עד חצות(על הכמויות של הקדשי קדשים  

וקר נדע האם הם הצליחו... בבוקר עושים מדורה של נותר... לפי גודל המדורה ניתן לציין )מחר בבמהמשמר כדי שלא ישאר אפילו פירור נותר... 

מרגע לרגע הלחץ הולך וגדל... כנראה שחצות ממש ממש מתקרב... ואז לפתע... אנחנו רואים מרחוק   עד כמה הצליחו לגמור(
אתה הרבי של הילדים האלו?? תגיד לי: הם יודעים    יהודי בעל הדרת פנים והוא רץ אלינו עם שקית גדולה... הוא ניגש לרבה...

לשמור את ידיהם?? הרבה יצחק חייך חיוך גדול וקרץ לנו... בבקשה... אתה יכול לבחון אותם על כל משניות סדר טהרות בעל 
י טובה... הקרבתי פה... )בדיוק לכבוד זה באנו לכאן... לכבוד הסיום של סדר טהרות...( אבל אותו יהודי היה קצר רוח... תעשו ל 

חלות תודה נשארו לי כעת   240היום ששה כבשים תודה וכנראה קצת הפרזתי ולא לא הייתי לגמרי מחושבן... ותכל'ס... מתוך  
חלות שאני חייב לגמור אותם בעשרים וחמש דקות הקרובות... אנא... התחנן האיש: אתם מוכנים לעזור לי לסיים את זה   22

הורה לילדי כיתה ג' לרוץ לטבול ידיים באמה שעוברת על מפתן הבית... היינו המומים... לא היה    עד חצות?? רבה יצחק מיד
לנו אפילו זמן להתרגש... וכבר כל אחד מאיתנו קיבל... ילדי כיתה ג' קיבלו חלה חמץ אחת גדולה... ואנחנו ילדי כיתה ב'... כל 

ברכנו המוציא    )חלת חמץ אחת גדולה כמו עשר חלות מצות...(ל רקיקין...  אחד קיבל חלה אחת מצה... אני קבלתי רבוכה.. יענקי קיב
ואשר קדשנו במצוותיו וצוונו על אכילת לחמי תודה )?( אכלנו בהתרגשות עצומה.. איזה הפתעה!!! מי האמין שנזכה עוד 

 בערב הזה לכזו זכות!! לאכול תודה לפני ה'... 
כל הכהנים שרצו עד עכשיו במהירות עצומה )עקב בצד גודל( בבת אחת הם  ואז לפתע!!! הורגשה תחושת שלווה... פתאום  

נראים נינוחים... רבה יצחק סימן לנו: כן... כנראה שהגיע חצות!!!! הנה... אתם רואים... עכשיו מתחילה החלוקה של החזה  
חיל לשנן את המשניות טהרות ושוק של שלמים לכהנים... שאת זה אפשר לאכול לשני ימים ולילה אחד... אנחנו לבנתיים נת

שלמדנו... ובעזה"ש בעוד כמה שעות יגיע בוקר וכל ילד יקבל אישור ללכת ללשכת החותמות ולרכוש פרידה אחת עוף להקריב 
 בבית ה'... ואז נפרוש לאחת האכסניות ונעשה מסיבה לפני ה' ב"אתר די ביה יחדון רוחין ונפשין ויזמרון לך שירין ורחשין..." 

 ן ראתה כל אלו הלא למשמע אוזן דאבה נפשנו... שיבנה בית המקדש במהרה בימינו...   אשרי עי
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 בקרוב ממש
אל תתפעל משיווק מוצלח שבנוי על  

 שקר... 
יוסיפון..   בספר  עיינתי  באב  בתשעה  שעברה  שנה 
זה  בספר  שם  צורמים  היותר  הדברים  אחד  וכידוע: 

פלגת" של טיטוס... הוא  התיאור אודות ה"צדקות המו 
מסביר לך כמה לטיטוס היה איכפת הרעב והסבל של  
אותם   ולהציל  לעזור  רצה  שהוא  ואיך  היהודי  העם 

)כידוע: אותו יוסיפון היה יהודי שנלקח בשבי מאותם ביריונים... 
של חיל טיטוס ומשם הוא כתב את הספר הזה... האם הוא התכוין 

יל לרצות שם מישהו?? לא ברצינות למה שהוא כתב או שזה בשב

כי אנחנו קבלנו     ברור...( זה ומתפוצץ!!!  ואני קורא את 
מחז"ל שטיטוס זה אחד הרשעים הכי גדולים שקמו על 

ופתאום נפל עם ישראל ועונשו מפורש במסכת גיטין... 
 לי האסימון!!!

אם טיטוס שהיה כ"כ רשע... בכל זאת יוסיפון הצליח  
ול אותו  ולהסביר  אותו  ישר לשווק  הוא  כמה  עד  נמק 

וטוב לב... אז תנסה לחשוב על אותם בריונים שהיו שם  
חינם   השנאת  כל  על  אחראים  היו  שהם  בירושלים 
והרעב והסבל הנוראי שהיה שם... תסמוך עליהם שגם 
היו   שהם  כמה  סו"ס  משלהם!!!  יוסיפון  היה  להם 
ואם   מהם...  רשע  יותר  היה  טיטוס  עדיין  רשעים... 

הצליח   לא יוסיפון  ממש  אני  אז  צדיק...  ממנו  לעשות 
בירושלים   התמימים  האזרחים  רוב  אם  אתפלא 
הכי   האנשים  זה  שהביריונים  בתחושה  הסתובבו 
שניסה  מי  וכל  בירושלים  וישרים  וטובים  צדיקים 

 להתנגד אליהם הוא הרשע והוא עוכר ישראל... 
החורבן   אגדות  את  קוראים  אנחנו  כעת  אם  כלומר: 

שהי יודעים  בן  ואנחנו  יוחנן  רבי  הליגער  אחד  מצד  ה 
ברור  לך  שיהיה  ביריוני...  הני  היו  השני  ומהצד  זכאי 
שבירושלים דאז המפה היתה נראית הפוך לגמרי!!! יש 
והם   הגדולים  ה'  עובדי  שהם  ביריוני...  הליגער  פה 
ריב"ז   איזה  עוד  פה  ויש  ולתורתו...  לה'  הנאמנים 

שכך זה   שכנראה לא לגמרי הולך בדרך הישרה... ברור
בקיצור:   נחרב...(  היה  לא  ביהמ"ק  )אחרת  הצטייר.. 
טיטוס צדיק... וגם הנהו ביריוני צדיקים מופלגים... כל  
ושנים יחלפו...   יגידו  וימים  אחד ואנשי השיווק שלו... 
ויום אחד עם הנצח יפתח את הגמ' ומשום מה הוא לא  
האלו  לצדיקים  המדוברים...  הצדיקים  את  מכיר 

ביריו הגדול קוראים  הרשע  וטיטוס  רשעים...  נים 
 ביותר...  

שהם  שחשב  מישהו  פעם  שהיה  לנחש  צריך  ואני 
 צדיקים!!!! 

והשקר   השקר  בעולם  אמנם  חיים  שאנחנו  ללמדך: 
לו יש גבול!!!שולט כאן בעולם הזה...   במבחן    אבל גם 

לא   אחד  ואף  מתגלה  האמת  אחד  יום  ההיסטוריה 
אם יוסיפון    מתבלבל לחשוב מי צדיק ומי הרשע... גם

לא גומר להלל ולהספיד את טיטוס אף אחד מאיתנו לא  
 טועה שהוא היה הרשע הגדול ביותר בעולם... 

בטח   ביריוני...  בהילת  הנהו  מוקפים  היו  הם  בשעתו 
קדושה וטהרה וקנאות ודבקות במקדש ה'... והיום אף  
אצבע   אליהם  להפנות  שלא  לרגע  מתבלבל  לא  אחד 
אז   וסיקריקים...  גמורים  רשעים  היו  שהם  מאשימה 
עתה   לעת  שמצליח  מישהו  רואה  אתה  אם  גם  אנא... 
לשחק את המשחק... יש לו את האמצעים איך לשווק 

ת תחושה שהוא הטוב והמוצלח... זה טוב  את עצמו ולת 
את   יסיר  והוא  יגיע  משיח  אחד  ברגע  אבל  לשעתו!!! 
זה   ועל  והרמאים...  הצבועים  כל  פני  על  הלוט  הלוט 
נאמר: "ראיתי רשע עריץ ומתערה כאזרח רענן ויעבור  
והנה איננו ואבקשהו ולא נמצא..." ואשר ע"כ: "שמור  

שלום..." לאיש  אחרית  כי  ישר  וראה  תמהר    תם  אל 
השקר מצליחים להרים  לסגוד לכל האנשים שבשם עולם  

ראש... כי בסוף "ויעבור והנה איננו ואבקשהו ולא נמצא..." מי 
ש" מי  זה  ההיסטוריה  בדפי  נרשם  בסוף  תם  שבסוף  שמור 

שלום..." לאיש  אחרית  כי  ישר  להיכנס   וראה  לא  עדיף 
אחד   כל  את  לפרטים...  עיניו  לנגד  ויעביר  ברעיוניו  ישקע 

שלוקחים   אנשים  על  העיניים  מול  לו  שצפות  הדוגמאות 
נושפע   שלא  שקר...  של  בדרכים  שער"  "אדרת  לעצמם 
מהם... שלא נתפעל מהצלחותיהם כי בסוף בסוף שמור תם  

 וראה ישר!! 

 



“ 

 

 ....... שעת לימוד בבין הזמנים שווה ל 

באחד מימי בין הזמנים ניגש אלי בחור בן עליה ושאל אותי בכאב לב שאלה פשוט מתוקה... אסור   
אעשה מה  אבל  שלו...  לב  הכאב  חשבון  על  להתלהב  מידי  יותר  שאלה לי  זו  ישראל...  אשריך   ...

בין   לשרוד את  ב"ה משתדל  אני  כדלהלן:  ובכן: השאלה  יזדהו איתה.  בני עליה  שמסתמא הרבה 
הזמנים ואני איכשהו שורד אותו... אני משתדל להתנהג כמו יהודי... וללמוד תורה ולשמור תורה 

 ומצוות אבל!!! אבל אין לי טיפת מוטיבציה... 
הזמן שבאמצע  תחשוב  להגיע   כי  מסוגל  אני  ה'...  בעבודת  גבוהות  לפסגות  להגיע  מסוגל  אני 

שעות ביום אחד... אני מסוגל להגיע להספק של עשרות דפי גמ' מידי חודש...    12להתמדה של  
הכל...   בה'...  דבקות  לב...  ומעומק  במתינות  הזמנים??? תפילות  בבין  מחזיק    ואילו  אני  איפה... 

 יזה כמה שעות בודדות בלימוד... בשיניים ובקושי מצליח לגרד א
בקיצור: לא אגזים אם אומר שאם ניקח את כל ההישגים הרוחניים שלי לאורך שלושת השבועות 

יכול לעשות את כל זה   באמצע זמן אלול... לדוגמא: אם   ביום אחד של בין הזמנים... יתכן שאני 
הזמנים ביחד זה יגיע לבקושי   נתרגם את זה לשעות... אם ניקח את כל השעות שאני לומד בכל הבין

זה    כי תחשוב:יום או יומיים שאני לומד באמצע הזמן בישיבה... ממילא אין לי טיפת מוטיבציה...  
שקל לשעה בשכר מינימום... והנה יום אחד הוא "נפל"    30כמו אזרח ישראלי שהיה רגיל להרויח  

ות עבודה מפרכת באפס תנאים  שקל לתשע שע  30באיזה מדינה נחשלת כמו נאפל... וכאן מקבלים  
בלי מים וחשמל... זה מוציא אותך מדעתך!!! אני עובד פי עשר יותר קשה ומרויח עשר אחוז ממה  

 שהרווחתי... 
ללמוד   אחד  ביום  יכול  אני  הזמן  באמצע  אני...  דבר  ספונטני...    12אותו  לי  יוצא  וזה  שעות... 

אני נלחם בעור שיני להצליח לגרד איזה שלוש מהשרוול... בלי להתאמץ... וברגע שמגיע בין הזמנים  
 שעות ביום וכולי האי ואולי

אני לא מצליח להרגיש סיפוק בזה... זה אצלי הרבה   נו באמת... מה זה שלוש שעות בשבילי???   
 מתחת השכר מינימום של אמצע הזמן... 

 מישהו מזדהה עם השאלה הזו? מי שמבין מבין... 
 תן לי לתת רקע קצר:  ובכן מה התשובה?? אז קודם כל

בשבוע שעבר בהשגחה פרטית שיחזרתי מאמר על מלחמת מדין... על העסק הגדול שהתורה עושה 
בפרשתנו התורה מספרת    קושיה עצומה:מהביזה... ובאמת השבוע מישהו העיר את תשומת לבי ל

לשון ביזה, שהיתה   בביזת סיחון נאמר בזזנו לנו,"לנו על מלחמת סיחון ועוג... ושם רש"י מבאר במקום ש
ומקרעין   בעיניהם,  בזויה  והיתה  ומלאים,  שבעים  היו  כבר  עוג  לביזת  וכשבאו  לו,  איש  ובוזזים  עליהם  חביבה 

כתוב כאן שבמלחמת עוג     "ומשליכין בהמה ובגדים ולא נטלו כי אם כסף וזהב, לכך נאמר בזונו לנו לשון בזיון
ביזה... כבר לא היה להם מה לעשות עם זה... ולכן כבר זהו... עם ישראל היו כבר שבעים ומלאים מה

 הם היו משליכים את הבהמה והבגדים ונטלו רק כסף וזהב... 
)משהו כמו  אחרי מלחמת עוג...    אחרי!!!!!הרי מלחמת מדין היתה    והשאלה זועקת עד לב השמים:

ודווקא בביזת מדין עם ישראל עשו עסק מהביזה... אוהו אוהו    שלושה חודשים לאחמ"כ פחות או יותר(
מהסירים  נלמד  כלים  טבילת  הלכות  כל  מדין...  לביזת  מוקדשים  פסוקים  עשרות  עסק...  איזה 
והמחבתות של ג'אלמה המדיינית שלאנשי הצבא היה ממש בוער להביא הבייתה ולהכין חביתה  

הממוספרות של הבקר והחמורים ונפש אדם וכו'  דווקא מהמחבת שהיא הכינה בו... וכל הרשימות 
גמלים...( שם  היו  לא  טעות...  שזו  מגמלים  חוץ  שעבר,  בשבוע  שהוזכר  בזה??   )כפי  הפשט  מה  כבר   אז  אם 

במלחמת עוג ישראל היו שבעים ומלאים ולקחו רק כסף וזהב ואת הבהמה והכלים הם השליכו...  
לשוק הפשפשים ומחפשים לקנות ולהגעיל  אז מה קרה במלחמת מדין שפתאום עם ישראל רצים

עוג...  מלחמת  היה  אתמול  פתאום?  קרה  מה  מדין...  מעזבון  שהגיעו  שניה  יד  וסכו"ם  סירים 
ועכשיו פתאום כולם עטים על השלל??? עד כדי כך!!!  השארתם שם את הכל לאספני מתכות 

ומשה רבינו צריך   שמשה רבינו צריך לצאת במיוחד מהמחנה כי הנערים התחילו לחטוף מהשלל 
לעשות סדר... )כך מבואר ברש"י שם..( רבש"ע: אתמול היה מלחמת עוג ולא הסתכלתם על הביזה... 
דווקא  ואילו במלחמת מדין  זה...  ולא רציתם את  וחמורים  וצאן  השארתם רפתות מלאים בבקר 

ווקא הכסף הזהב  )ואילו דהבהמות והחמורים מקבלים חשיבות עליונה וסופרים אותם כמו אתרוגים...  
משמע שהם היו פחות חשובים... וגם אותם אנשי הצבא הקריבו לה'... איש אשר מצא אצעדה וצמיד טבעת וכו' ונקרב את  

 קרבן ה'...( 
 ומה התשובה???   )לא שמעתי שמישהו מדבר על זה(זו שאלה עצומה!!! 

תהומי בין הביזה של מלחמת סיחון ועוג לביזה של מלחמת מדין.. בכל מלחמה רגילה... יש הבדל  
הביזה זה סוג של הפקר... סוג של בוזבוז... היות וכבשנו את סיחון ועוג.. ממילא הרכוש שלהם נהיה 
  ללא בעלות וכל אחד יכול לזכות בזה... ממילא יש פה נטו שיקול ענייני... אם יש לי מה לעשות עם 

)זה כמו שאתה מוצא איזה כורסה ליד הפח... יש לך מה לעשות עם זה?? תיהנה...  זה מה טוב... ואם לא אז לא...  

זה מה שהיה בביזה סיחון ועוג!!! נטו עניין   אין לך מה לעשות עם זה...?? תשאיר את זה שם לעוד לקוח מרוצה..( 
... ובמלחמת עוג כבר לא... יש לי  של רכושנות... במלחמת סיחון היה להם מה לעשות עם הביזה

זאת!!!! מלחמת מדין זו מלחמה מסוג אחר לגמרי לגמרי... פה הנושא הוא   לנקום  כל!!! לעומת 
המדיינים הכריזו מלחמה נגד ה'... הם רצו לעשוק ולקחת לאבא שבשמים את    נקמת ה' במדין!!!

ם החוטאים... כעת יש פה כביכול  הילדים שלו... שהבנים של ה' יצאו מחיקו ויעברו לרשות המדייני
 פצע... שהדבר היחיד שיכול לאחות אותו זה לנקום נקמת ה'!!! איך נוקמים נקמת ה'?? 

כאן יש עניין עקרוני להפוך את הקערה על פיה!!! והמדיינים שחשבו לקחת מה' את בניו... הרי בניו  
מדין עובר לרשות ישראל...   של ה' יקחו את מדין אליהם!! ובמה זה מתבטא?? בזה שכל הרכוש של

מי שבלע את חילו של מישהו... דין הוא להקיא אותו ממנו ולהחזיר את זה לבעליו    "חיל בלע ויקיאנו...")בספר איוב זה נקרא  

והסירים והמחבתות של מדין    המקורי( אלא עניין עקרוני    זה לא עניין רכושני!!!ממילא החמורים 
יש עניין בעצם נוכחותו של חמור  רשות ישראל!! ן.. יעבור לשהחמור הזה שעד כה היה ברשות מדי

לרשות ישראל.. בזה מתקיימת נקמת ה'...  הטראסק הגדול והעסק סביב    עברמרשות מדין ו  עקרש
החמורים והבקר והצאן ונפש אדם זה בכלל לא היה עניין של רכוש ונכסים... זה היה עניין ב"הנוקם 

 אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם..." את נקמתנו" בעצם ה"ונהפוך הוא, 
 כלפי מה הדברים אמורים.?? 

בחור בן עליה שעמל בתורה באמצע הזמן בישיבה זה נכס!!!! כמובן שיש אחד שלומד יותר ואחד 
הזמן...   באמצע  זה  כל  משקיע...  פחות  וזה  נכסים  יותר  לעצמו  רוכש  זה  ממילא  פחות..  שלומד 

 סיחון ועוג... חטוף ואכול... מה שתרכוש זה שלך...  הלימוד באמצע זמן זה בבחינת ביזת
 בבין הזמנים הביזה היא מסוג אחר לגמרי...   ואז מגיע בין הזמנים!!!! 

זה לא ביזת סיחון ועוג... אלא ביזת מדין... וברגע שיש לך עסק עם מלחמת מדין!!! אוהו...   
)תעשה אתה את  קופצים...  על כל חמור בודד יש מאבק איתנים... על כל בקר יש שבע עשרה  

כאן  מה קרה?? פשוט מאוד:     בקר צריכים איכשהו להתחלק בין שש מאות אלף איש(   36.000חשבון...  
 כאן זה לא עניין של רכוש ונכסים... כאן זה עניין של נקמת ה' במדין!!!  זה לא ביזה!!!  

ה גיוואלדיג... שעות ז 12באמצע הזמן... כשאתה מצליח ללמוד ביום אחד  על אותו משקל: 
 זה נכס לכל החיים!!! זה ביזת סיחון ועוג... 

אבל בבין הזמנים התמונה משתנית... בבין הזמנים לשבת וללמוד ולהישאר נאמן לה' זה  
כבר לא עניין של נכס... פה יש על הנשמה שלך קרב צמוד!!! קליפת מדין רוצים לגנוב אותך 

שעה או   -וכשאתה מצליח לקושש חמור אחדלצידם... ואבא שבשמים רוצה אותך אצלו... 
... זה לא עוד איזה 2022שעתיים של לימוד בתוך הסהרוריות הנהנתנית של נופש וקיט נוסח  

שעת לימוד!! זה לא איזה בקר שהצלחת לבזוז ממלחמת עוג... לא!!! זה להצליח להוציא  
' מרשות  שעה  להוציא  הצלחת  גבוה...  לרשות  מדין  מרשות  יולחמור  אוגוסט יוני  והכנסת י   '

אותה לזמני תשובה ממשמשים ובאים... זו לא עוד שעת לימוד!!! זו שעה של נקמת ה' 
נוסף   יום  לה'  להחזיר  הצלחתי  נצחון!!!  תעודת  בה  שטמון  מכוננת  שעה  זו  במדין!!! 
הזמן   לאורך  העיניים  על  ושומר  שמור  בחור  שאתה  זה  ממנו...  נלקח  כמעט  שכמעט... 

נ בהחלט  זה  יום  בישיבה  עוד  לשרוד  מצליח  אתה  אם  אבל  שלך...  כולו  ריווח  זה  כס!!! 
תבין שזה לא עוד יום של שמירת עיניים... זה עיניים של    בבין הזמנים... בשמירת עיניים  

ואתה  לה'  נלקחו  שכמעט  עיניים  זה  יחטא..  ולא  הבן  יעשה  מה  שכמעט  בעיר  הדר  רווק 
ירכו בקדושת הברית שה "ונקרב את קרבן ה'"  מאנשי הצבא איש חרבו על  צלחת לקיים 

שום   אין  ממילא  ה'...  של  לרשותו  חזרה  שלך  הטהורות  העיניים  את  להשיב  והצלחת 
 פרופורציות בין חמור אחד בודד במלחמת מדין לבין מאה חמורים בביזת סיחון ועוג... 

אין שום פרופורציות בין שעת לימוד שהצלחת לחטוף מיום סמרטוטי בבין הזמנים לבין 
ונה שעות לימוד במשך הזמן בישיבה... אמנם אנחנו לא מחפשים אתגרים מסוג שכזה... שמ

אנשי הצבא לא ששו לצאת למלחמת מדין.. משה רבינו היה צריך למשוך אותם לשם בכח...  
את מלחמת בין הזמנים אנחנו לא בוחרים... אבל זו עובדה!!! ומשנה לשנה זה נהיה יותר 

את העם העביר אותם מערים מקצה גבול מצרים ועד קצהו.." מתיש... זה ממש בבחינת "ו
)האם בהכרח נהנים מהתענוג  כולם מוכרחים לתפוס את מקל הנידודים ולצאת אל הבלתי נודע...  

העיקר   נושא...  לא  זה  לא??  או  כי    כולםהזה  כולם    וכולםמתגבשים    כולם נוסעים  כי  מתחמים  לשכור  חייבים 

!!! והמלחמה בעיצומה... ובלעם מנצח על המערכה... הוא אלוף והניסיונות אורבותעושים...(  
בלדעת איך להכעיס את ה'... הוא יודע שאלוקיהם של אלו שונא הפקרות... והוא יודע לדגור 
על הייבלת הזו!!! ובינינו... עם יד על הלב... זו אחת הנקודות הרגישות אצלנו... יש לנו יצר  

 להפקרות...  
 דורנו מספק את ההפקרות הזו באלגנטיות...  והדאצ'ה המודרני של 

אני רוצה להגיד לך משפט קצת מזעזע שמישהו אמר לי... תחשוב על זה... יש כאלו שבמשך 
השנה יש עליהם עומס של לימוד... כל השנה הוא למד בעמל ויגיעה ובהתמדה עצומה...  

. ופחות שעות... עכשיו הגיע דאצ'ה... במה מתבטא הדאצ'ה?? שהוא לומד פחות בעיון..
 מרשה לעצמו לדבר שיחת חולין... וכך היה נראה הדאצ'ה של גדולי ישראל... 

עקא!!! ישראל...   דא  בקדושת  אנרגיות  הרבה  להשקיע  מאיתנו  ונדרש  היות  שבדורנו... 
בזהירות מול כל מיני רחות זרות שלא יחדרו אלינו... אז עמוק עמוק בתת הכרה ישנה מין  

 ע הדאצ'ה אז תן לי הפוגה... תרשה לי להיות קצת פחות קדוש.. תחושה שאם כעת הגי
 כן... כמו שמי שלמד כל השנה... בדאצ'ה הוא יכול ללמוד פחות...

אז מי ששמר על קדושתו כל השנה... בדאצ'ה הוא יכול להרשות לעצמו להיות קדוש קצת  
... אבל אם תעשה פחות... עפרא לפומיה!!! כמובן שאף אחד לא באמת אומר את זה בפירוש

"תוריד   לנו... מה שנקרא  שבאיזשהו מקום התחושה הזו קיימת  תגלה  לב פתוח..  ניתוח 
עומס"!!! והיות ואחוז נכבד מהעומס שלנו בדור זה מתבטא בשמרנות וזהירות עומק בלב  

 יש כזה פזילה לבין הזמנים... שיאלה... שוברים חומות... 
מדין המלחמת  בדיוק  זה  שלא!!!!  זהו  בבין   אז  שנה  מידי  איתה  מתמודדים  שאנחנו 
 הזמנים... וגם הבן עליה נמצא בניסיון הזה... 

אבא  חשבון  על  מחטף  לבצע  רוצה  פה  מישהו  ה'!!  של  בנו  של  נפשו  על  קרב  פה  יש 
שמירת  של  נוספת  שעה  כל  ממנו...  לגאול  מצליח  שאתה  חמור  כל  ממילא  שבשמים... 

ואי כניעה לקרוב משפחה לא סתם   עיניים בקנאות  ל..... זה  שלא מבין מה הבעיה ללכת 
נכס... זה תרומת מדין!!! הביזה היחידה שהיה לה דין של תרומה זה ביזת מדין... אל תזלזל  
במחבת של מדין... נכון שזה ככככולא מחבת... אבל זה מחבת שיוצאת מרשות מדין ונכנסת 

של תשובה ועזיבת החטא לרשות ישראל!!! על אותו משקל: אל תזלזל בעוד דקה נוספת  
שלל אויביך..."   "ואכלת את  של  זה תשובה  נוסח עשי"ת...  לא תשובה  זה  בבין הזמנים... 
להוציא אותך מרשות מקום  שבהם רצו  וצמיד  שבשמים אצעדה  לאבא  אתה מחזיר פה 

 ואתה מחזיר את זה ל"ונקרב את קרבן ה'..." 
 --- 

שה  עליה  לבן  רק  לא  קריטי  הוא  הזה  שהמסר  מספיק כמובן  שלא  מקודם  באתי 
מעריך שעה אחת של לימוד בבין הזמנים... המסר הזה גם נכון לאותו בחור מתמודד  
ממשיך   כל הזמן  ואני  רוחניים...  שרואה את האחרים איך שהם קוצרים הישגים 
שאחרים  רואה  אתה  אם  גם  לא!!!  אבל  היצר...  מלחמת  של  בביצה  פה  לדשדש 

ביזת סיחון ועוג... אבל במלחמת היצר כל חמור  מרויחים מיליונים של צאן ובקר ב 
ממוספר... לכל סיר ומחבת ואצעדה וצמיד יש "ונקרב" שלה... זה מטען של נקמת  

 ה'!!!  
בחור בן עליה: קח את המסר הזה איתך לבין הזמנים... ואל תזלזל בשעת לימוד  

וגם לא בעמידה חלקית בניסיון... כעת כל דבר כזה מצולם בגדול!! נכון...    בודדת 
מאוד  זה  את  מחשיב  הקב"ה  עכשיו  אבל  מינימום...  יהיה  זה  אלול  זמן  כשיגיע 

 מאוד... מי כמוך יודע עד כמה...
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 דבריםפרשת  484 'גיליון מס
 עשירית שנה פ"בתש

   "קובץ גליונות"הופיע ויצא לאור 
 מורחב ומיוחד לימי בין הזמנים

 ניתן להשיגו ברחבי הארץ 
 במוקדי ההפצה וכן במייל:  
k.gilyonot@gmail.com 

 053-3145900לברור על מוקדי ההפצה: 

  היומן
 ח"יום רביעי יג אב תשע

את   והתחיל עוד פעם  ,התהיליםספר  עשה סיום עלמרן 
אומר פרק ליום ועכשיו  ןעד היום היה מר ,תהיליםהספר 

עשרה פרקים ליום  ןמי תשובה אומר מריעשרת  דע
 .ובעשרת ימי תשובה יגיד כל יום את כל ספר התהילים

 

מקור שי"ח 
 רכו בתורה תחילהישלא ב -ביאור רבינו בדברי הגמ' 

 "ואלמלי לא הדפסתי כל הספר רק בשביל זה דיי"
א' מישראל וא' מאו"ה אחיתופל   ,בבמדב"ר פכ"ב שנו רבותינו שני חכמים עמדו בעולםבטעמא דקרא לפ' בלק (ספכ"ד) כתב רבינו: 

ושניהם נאבדו מן העולם כו' למה שלא היתה מתנתן מן הקב"ה אלא חוטפין אותה להם. וקשה איך אפשר   ,מישראל ובלעם מאו"ה
[והרי אחיתופל גדול בתורה הי']. אבל י"ל שכבר הבטיחו חז"ל   ,יהב חכמתא וגו' ,לחטוף בעצמו חכמה הא כתיב כי ה' יתן חכמה וגו'

כגון   ,ולכך כל המתיגע בתורה זכותו שידע ויחכם, אבל אם אין לומד בדרך שהקב"ה רוצה ,(מגילה ו') יגעתי ולא מצאתי אל תאמין
מדים ומהרהרין ד"ת במקומות  או שלו ,או לאור שנעשה באיסור ע"י ישראל ,או בליל שבת לאור הנר ,הלומד בט"ב ובימי אבלות

  ,שכ"ז אסור ע"פ דין וכה"ג, כ"ז נקרא שחטפו החכמה לעצמן ולא מהקב"ה ,וקדיש ,וחזרת הש"ץ ,או באמצע התפלה ,האסורין בהרהור
עכ"ל רבינו זללה"ה. [וראה   (וכמדומה שקצת מזה שמעתי). ,ולכך חכמה כזו לא תצלח (וכעין שאמרו בגמ' שלא בירכו בתורה תחלה)

ונראה לי שעל זה כוון רבי יהודה ואמר אשרי מי שעמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו י"ד שכתב: פסראשית חכמה שער הקדושה ב
שיהיה עמלו בתורה נחת רוח ליוצרו לאפוקי אם עוסק בתורה בשעה שאין חפץ להקדוש ברוך הוא בתורתו בבחינות האמורות אז  

 .]רתו מוטב לו שלא יעסוק בתורהודאי אין נחת רוח להקדוש ברוך הוא בתו
שלכן זכה לנבואה, שאין  ' בוודאי בלעם חכם גדול היובדעת נוטה החדש (פ' מטות עמ' תקע"ט) הגדיר רבינו את הדברים יותר וז"ל: 

כי  רמ כיון שהחכמה לא בא לו על ידי תפילתו ומעשיו הטובים, אלא על ידי יגיעתו בד"השכינה שרוי' אלא על חכם שבאומות, ומ
ים  רבה דברא שחטף מעצמו והיא לא תצלח, וזה שייך גם גבי גוי כי יש הרה נק"צונו של הקברכו ורהחכמה, אם היגיעה אינו על פי ד

 .רשגם הגוי מוזה
והנה אף שרבינו היה רך כקנה לכל אדם, מ"מ בד"ת לא נשא פנים לאיש, ואין ספור דוגמאות לכך, ובסוגיא זו יש דוגמא מעניינת לזה 

ינו זצ"ל, בפרט שהוא כרכא דכולא ביה בדרכי התורה והליכות קנייניה, ואמרתי לזכות בה את הרבים ולהציגה לפניכם, שחכ"א  מרב
זצ"ל השיג הרבה על דברי רבינו שמבואר בחז"ל שאחיתופל לא היה לו יראת שמים, והיתה טינא בליבו, ונתקלקלו אצלו יסודות 

ים אלו שמנה רבינו נכשל ונידרדר כ"כ, והאריך בקושיותיו עד שביקש מרבינו להשמיט האמונה, ואיך אפשר לומר שבגלל עניינ
במחילת כבוד תורתו לא ירד כלל למש"כ, לא כתבתי  , וז"ל: 59הדברים..., ורבינו זיע"א השיב כנגדו בעוז בדעת נוטה הנ"ל הערה 

לעולם הבא, לא באתי אלא להסביר מה זה חטף חכמה  שאחיתופל למד לאור החשמל, וגם לא כתבתי שהלומד לאור הנר אין לו חלק 
שהכונה שאין למד כרצון הקב"ה והבאתי דוגמאות, גם אין צריך שיהא כל לימודו כן, אלא כיון שאם אירע דבר האסור לא היה מקפיד  

ה גרם לאחיתופל בסופו  על זה, א"כ כל לימודו נחשב שחטפה לעצמו ולא למדה כרצון הקב"ה, ובאחיתופל היה דברים אחרים כיו"ב, וז
וכל דבר, ואילו היה לומד כרצון הקב"ה בלי שום איסור לא היה מגיע לידי כך ופשוט, וחלילה לי להשמיט זאת, ואלמלי   תשבא למינו

 לא הדפסתי כל הספר רק בשביל זה דיי.
שבעתיים הצורך להתחזק  בימים אלו בהם כלל ישראל שרויים באבל על הריסת המקדש ומיעוט התורה ואבדן חכמיה, מתעורר

שלא  (נדרים פ"א א') כעין שאמרו בגמ' בסיבות שגרמו לחורבן, ורבינו זצ"ל אחים לן בהספידא בדבריו המשובבים לב ונפש, שזהו 
לטהר ליבנו ונפשותינו בדרכי הלימוד, אולי יחוס וירא ד' משמים, וישיב שופטינו כבראשונה, ויעמוד כהן לאורים   ,בירכו בתורה תחלה

 בב"א.    
* 

ו  "רצ' סיבנוגע להבדלה בט"ב לחולה כתבנו בגליון שעבר, שרבינו ז"ל אמר שיש דעות שאשה פטורה מהבדלה כל השנה, והנה במ"ב 
, וכתב לשתות הכוסבלאו הכי אינה יכולה להבדיל שהרי אינה יכולה נהגו הנשים שלא לשתות מכוס הבדלה לפי מה שדהביא  ה"סקל

 .לה ממי לצאת דאז בע"כ תבדיל לעצמה ותשתה כדי שלא לבטל מצות הבדלה בשאין שיש להקל

[ובמקור הדברים בשל"ה הביא מס' תולעת יעקב הטעם ע"פ קבלה],   מכוס הבדלהאמנם לא נתפרש במ"ב הטעם למה אינם שותות 
כן בשם הקה"י], ובס' הבדלת  ומרגלא בפי רבינו לומר שאומרות שאם שותות יצמח להם זקן [ובארחות רבינו ח"א עמ' רמ"ג כתב

ושאל לרבינו מה המקור לכך, והשיב   ,יבדיל לעצמו וישתה היין ולא יתן לה שלא יצמח לה זקןמרא"ש (עמ' תצ"ב) נדפס מכתב מרבינו: 
. ודברי רבינו מלמדים לאנוש בינה, שאף שבספרי הרשב"א כתב שאפילו מפני אלף ראיות אין לבטל מה שאומרות הזקינותרבינו: 

המנהגים הציעו כמה טעמים לאיסור הן ע"פ קבלה והן ע"פ דרוש, ואילו רבינו דרך קשתו בעוז בטהרת נפשו ולא הסכים לבטל טעם  
[אגב יש שציינו לעובדא מהחזו"א, והעובדא היתה שראה אב אחד שנלחץ מאד מזה שביתו הקטנה נדחקה  מכח דברי הרשב"א הידועים,  -ש'פחות נראה' 
 רן הרגיעו ואמר לו שמי שיש לו זקן שותה ולא איפכא, ובנו ע"ז תילי תילים של סברות, ואכמ"ל].ושתתה מהיין, ומ

 ע"השלמה אריה ב"ר  רוזנברג ברכה רבקה מ' הרבניתא"מ מדור זה מוקדש לע"נ 

  להתפלל
 רחות יושר""א מתוך ספרו של רבינו

וגם בכל דבר  (סי' נ"ו ס"א)מצוה לעמוד בשעת קדיש . יד
שהקהל נוהגין לעמוד אפי' אם הוא חומרא בעלמא מי  
שיושב הרי הוא פורש מן הצבור ומבזה כבוד שמים וגם 

 אל תהי יושב בין העומדים. (דא"ז פ"ה)עובר על מה שאמרו 



קביעות יומית היתה לרבינו ללמוד בספר הקדוש 'לשם שבו ואחלמה' 
אותו חיבר הגאון המקובל רבי שלמה אלישיב זי"ע זקינו של מרן הגרי"ש 
את  הן  מהדורות,  מספר  היו  רבינו  ברשות  רבינו.  של  חמיו   – אלישיב 
כן  ואחרי  והן את ספריו שלו,  אביו מרן הסטייפלר  הספרים בהם למד 

מהדורות חדשות יותר.

הנזיפה של הרב אלישיב
סיפר חתן רבינו הגר"ש שטינמן שליט"א: שאחרי נישואיו סיפר לו חמיו- 
– מרן הרב  נישואיו שלו ביקש מחמיו  רבינו כמסיח לפי תומו, שאחרי 
אלישיב שישלח לו את כל ספרי ה'לשם' והסביר רבינו לחתנו כי ביקש 

את זה ''אע"פ שאני לא מבין בזה, אולי יבוא יום ואני אבין''.
לימים הזדמן רבי שרגא לבית הסבא מרן הרב אלישיב, ומרן העניק לנכד 
כי חלק מהספרים כבר  ידו,  הגדול את כל ספרי הלשם שהיו אז תחת 

אזלו ורק בהמשך השנים נדפסו שוב. 
ואז אמר לו רבי שרגא 'טוב שיהיה בבית וכמו שאמר השווער שלי רבי 

חיים, שטוב שיהיה בבית אע"פ שלא מבין''.
כשסיים את דבריו הרים מרן הגרי"ש אלישיב את עיניו והביט בו במבט 

של תרעומת, ואמר לו ''ומה היה אחרי זה, הוא לא אמר לך'!!! 
כלומר, הרב אלישיב לא הסכים לאמירה 
כאילו ורבינו עדיין אינו מבין, אלא הבהיר 
טוב  הבין  הזמן  בהמשך  נכון!  לא  זה  כי 

מאוד!!
לעצמו  קבע  רבינו  שאכן  היה  וההמשך 

סדר לימוד קבוע בספרי הלשם.

על כריכת ספר לשם שבו ואחלמה משנת תש"ח: לה"ו,קיבלתי ממוח"ז )-מרן 

הרב אלישיב( שליט"א, במוצשב"ק פ' עקב כ"ג מנ"א תשל"ז לפ"ק, שרגא נח 

שטיינמן''

הסתרה שבתוך הסתרה
את רגעי הלימוד בספר הקדוש 'לשם שבו ואחלמה' מתאר לנו בחרדת 

קודש בנו רבי יצחק שאול קניבסקי, ממה שראו עיניו ולא זר:
''אקדים כי מעולם אבי לא דיבר על סדרי לימוד אלו, וכשניסו לשאול 
עליו  הרגישו  אבל  הענין,  אודות  שמדברים  מרוצה  שאינו  נראה  היה 
בהליכותיו וגם בתשובות שונות שהשיב שיש לו יד ושם בתורת הנסתר, 

והדברים אינם זרים לו''.
וכאן עובר בנו הגרי"ש לתאר כיצד היה ההכנה לסדר לימוד הנסתר:

''בכל בוקר היה אבי מורי משכים קום בעוד לילה, נוטל ידיו ומברך את 
ברכות התורה, לאחר מכן היה אומר בתחנונים את סדר 'תיקון חצות'. 

''אחרי כן היה קם ממקומו וניגש לעברה של רעייתו הרבנית ע"ה, בחדר 
השני, ושואל אותה: איזה יום היום בשבוע''. 

]''את פשרה של שאלה זו, לא הבנתי וכנראה גם לא אבין, אך בודאי יש 
לזה קשר עם צורת הלימוד על פי היום בשבוע, וכך זה היה בקביעות 

טרם התחיל ללמוד בתורת הנסתר''[.
''כשהיא השיבה, הוא ניגש לחדר והגיף את הדלתות, ולעיתים גם נעל 
שעה,  כרבע  בו  ועיין  ספר  משם  והוציא  הארון  לקצה  ניגש  ואז  אותם, 

ונדמה לי שלמד בו דף ליום''.
''באותם דקות לא היה מפסיק בדיבור. לעיתים קרה ואמא ע"ה ביקשה 
לשאול משהו דחוף באותם דקות, אבל הוא סימן עם היד שאינו מפסיק 

כעת בדיבור, הוא לא הסכים לדבר מאומה, גם לא ברמז, עד שגמר את 
הלימוד בספר, ואחרי שסגר אותו השיב לשאלה''.

שהיו  אלא  זו,  בהסתרה  זצ"ל  רבינו  נהג  שנים  עשרות  במשך  ''כאמור, 
פתוחה,  הדלת  את  והשאיר  בבית  איש  שאין  שחשב  בודדות  פעמים 

מאותם פעמים הבחנתי במעשהו כן''
לפעם משתנה  כי מפעם  רואים  היינו  צעירים  כילדים  כבר  ועוד,  ''זאת 
הספר בפינה ההיא, ומתחלף בספר אחר, או אז הבננו כי יש דברים בגו''.
להתגורר  עבר  ע"ה,  הרבנית  הסתלקות  אחרי  כי  לספר,  רי"ש  מוסיף 
בדירה צמודה, ובבקרים הראשונים לבואו הבחין בהנהגה זו של רבינו – 

אותה כבר הכיר – והמתין חוץ לחדר עד שיגמור 
את הלימוד, אך בהמשך הזמן רבינו נטה אליו 
חסד והכיר לו טובה ולא סגר בפניו את הדלת, 

והרשה לו להשהות ברגעים האלו.
בערוב ימיו, הזדמן לדבר אודות הסבא הקדוש 
בעל הלשם, ורבינו פנה אל בנו רי"ש ואמר לו – 
הלמדת פעם בספריו? משהשיב בשלילה, אמר 
בו. אך לא  לומדים  כיצד  ואלמד אותך  בוא  לו 

אסתייע מילתא.

תמונה נדירה: מגיף את תריסי הבית

כדי שלא יביטו מחוץ המקובלים המתחזים
למקובלים  רבינו  של  התייחסותו  אודות  להקדיש  ניתן  מיוחדת  יריעה 
שונים שהתרבו בדור האחרון, ותחת כסות של מביני מדע ויודעי עתידות 
גורמים הרס ומכריעים בדברים שאין להם יד ושם בהם. ונביא בקצרה. 

בשלושים שנותיו האחרונות, כשהחלו לבוא אל רבינו רבבות איש לעיצה 
ולברכה, רבים מהם היו מספרים בפניו על ''מקובל'' פלוני שהורה להם 
לתת סכומי כסף כפדיון נפש, או על ''נסתר'' פלוני שהודיע על חרם באם 
לא יישמעו לצדקות שדורש, ועל אחרים שהכריעו לבטל שידוכים מחמת 
חוסר התאמת שמות, בעיות בכתובה, רוחות ושדים רעים, טיפות שונות 
המועילות כשיקוי ומרפא, קמיעות ועין רעה, כאלה ואחרים, בדרך כלל 
היה מבטל מכל וכל את כל הדברים, והיה מרגיע את הפונה ואומר לו 

שהכל הבל וריק.
משנתו של רבינו היתה ברורה: על הרב לפסוק רק מתוך שולחן ערוך, בין 
בעניני שמות, ובין בשלום בית או בכל תחום אחר. ולא מתוך דמיונות של 
ידיעות או כוונות כאלה ואחרים. קל וחומר כשהוא מורה בכך לאסור את 

המותר ולהתיר את האסור, חלילה לשמוע לו.
כששמע על פלוני שנוטל כסף על עצותיו וסגולותיו ביטל את כל דבריו. 
וכששמע על אֵחר המודיע כי אם לא יישמעו לו, רוחות ולילין ירדפו אותו, 
ביטל את הכל בצטטו את הפסוק )משלי כ"ו ב'( 'ַּכִּצּפֹור ָלנּוד ַּכְּדרֹור ָלעּוף 

ֵּכן ִקְלַלת ִחָּנם לֹו ָתֹבא'.

מקובל או מטורף
בענין זה סיפר רבי שיעה אפשטין: פעם הזדמנתי עם רבינו לברית בה 
לא  רבינו  המילה,  בברכות  מאוד  והאריך  ידוע,  מקובל  כמוהל  שימש 

הסתיר את מורת רוח וכשיצאנו התבטא עליו שלא כדרכו.
שאלתיו: והרי הוא צדיק מקובל, ומאריך בכוונות על פי תורת הסוד?

חייך רבינו: אין לנו אלא דברי הגמרא. האומרת במסכת ברכות )דף ל"ג( 
יודע אני שהוא מקובל... שאר הדברים זה לא  אם שגורה תפילתו בפי 

מקובל... 

ָׁשִנים ַקְדמֹוִנּיֹות
יריעה היסטורית ונדירה על התעסקותו של רבינו ולימודו בתורת הנסתר

 מקוצר המקום אנו מביאים רק חלק קטן מתוך המאמר
)העוסק בלימוד הנסתר, בקיאותו של רבינו בזוהר הקדוש, ספרי הקבלה שברשות רבינו, כתיבת ספרי הבהיר ורזיאל המלאך(

ספרי בעל ה'לשם' הקדוש זי"ע
נשמח לקבל מקוראינו הנאמנים מסמכים, תמונות, עובדות ומעשיות הקשורים להנ”ל

)מערכת וארכיון “דברי שי”ח” שומרת לעצמה את כל הזכויות ואין להעתיק ללא רשות(.




