
אוגדן עלוני השבת
פרשת כי תבא



למחרת, אחד המתפללים הקבועים בבית הכנסת הביא גם הוא מזונות ולחיים וחילק לאנשים לאחר התפילה, באומרו שבזה מודה 
לה' על הנס הגדול שקרה לו בדרך הילוכו ברחוב 

הרב בנימין בירנצוויג
"ּוָבאָת ֶאל ַהּכֵֹהן... ְוָאַמְרָּת ֵאָליו ִהַּגְדִּתי ַהּיֹום ַלה' ֱאֹלֶקיָך" )דברים כ"ו, ג'(

"ואמרת אליו" –'שאינך כפוי טובה'!! כך מביא רש"י בשם הספרי.

יסודה הוא הכרת הטוב לבורא עולם על הטובה  ביכורים  כל מצות 

והשפע שהוא משפיע עלינו בכל עת!

זו. כתוב שמצות ביכורים אין לה  אור נפלא מתגלה לנו כאן, במצוה 

שיעור, והיינו שאדם יכול גם להביא שיבולת אחת בודדת, ובזה להודות 

לה' על טוב ושפע אין סופי של חסדיו! היתכן?!

הכתוב מלמדנו שהכרת הטוב להקב"ה היא לא עניין של כמות אלא 

של התבוננות! נתבונן קצת בכל המקיף אותנו מבוקר עד ליל, ולא נגמור 

להודות ולהודות על כל רגע ורגע! שנושמים, שהולכים על שתי רגליים, 

שבריאים בגוף ונפש, משפחה, פרנסה ועוד ועוד, עד אין סוף... בשביל זה 

צריך רק התבוננות קטנה! בשביל זה די גם בשיבולת אחת קטנה! לראות 

כמה טובה יש בשיבולת שהקב"ה מצמיח לנו, דרכה אפשר לטחון קמח 

ולאפות לחם לשובע! ההבנה הזו פותחת לנו פתח לעולם אדיר מימדים 

של שפע, טובה אין סופית שהקב"ה משפיע עלינו בכל רגע ורגע.

גילתה לנו התורה בפרשת ביכורים, פרשה שכל מהותה  זה  את כל 

חייבים  לא  זו  טובה  לנו,  על הטובה שמשפיע  הכרת הטוב להקב"ה 

לראות דוקא בהרבה נכסים, בבתים, שדות וכרמים, אלא די בהתבוננות 

בשיבולת אחת קטנה שצמחה לנו בשדה, כדי להבין את גודל טובתו של 

הקב"ה ושהכל מאיתו יתברך ברחמים עצומים שאין להם סוף.

נוכל לבכות מרוב התרגשות והודאה על כל חסדיו  אם קצת נתבונן, 

יותר, כי נזכה גם לראות תמיד את  ייראו באמת טובים  אתנו, והחיים 

הכוס המלאה שתכסה ותקל על כל הצער הנלוה לעיתים. 

***

אנו  חסרים  כמה  עד  לנו  מראים  הבאים  הנפלאים  המעשים  שני 

יום! מעשה באחד  כל  בהתבוננות בהכרת הטובות של הקב"ה אלינו 

מבתי הכנסת בשכונות ירושלים. יום אחד הגיע אחד המתפללים כשבידו 

וסיפר שעבר  ויין, לאחר התפילה חילק לכל המשתתפים  מיני מזונות 

והעיף  לאחרונה תאונת דרכים. בעת לכתו לתומו ברחוב רכב פגע בו 

אותו כמה מטרים, וברוך ה' ניצל בנס ונשאר שלם בגופו, ומודה להקב"ה 

על חסדו איתו.

למחרת, אחד המתפללים הקבועים בבית הכנסת הביא גם הוא מזונות 

וחילק לאנשים לאחר התפילה, באומרו שבזה מודה הוא לה'  ולחיים 

על הנס הגדול שקרה לו בדרך הילוכו ברחוב. התפלאו המתפללים על 

הניסים שקרו יום אחרי יום למתפללי בית הכנסת, ונתקבצו ובאו אליו 

לשמוע איזה נס קרה עמו, הלה הפתיע אותם ואמר להם: "הלכתי בדרך 

עברתי את הכביש, ולא קרה עימי כלום! איזה נס גדול!".

מעשה נוסף מרגש ונפלא ארע בכותל המערבי בירושלים: פעם הגיע 

גדול לכותל המערבי  נדיב  איש החסד הגדול הרב אלימלך פירר, עם 

לתפילה, בעודם עומדים ומדברים, הם רואים שליד אבני הכותל עומד 

יהודי ובוכה בדמעות שליש, מאגר של דמעות התאסף מתחת רגליו, והיה 

נראה שיהודי זה אינו מצליח להרגע מבכיו. גברו רחמיהם עליו, ונדברו 

ביניהם כיצד אפשר לעזור ליהודי מסכן ואומלל זה, שמסתמא יש לו 

קרוב משפחה חולה מסוכן, או שהוא צריך לחתן ילדיו והוא ניצב בפני 

שוקת שבורה מבלי לדעת כיצד לחתנם, החליטו וסיכמו ביניהם, שאם 

ייקח על עצמו את עול  הוא או אחד מבני משפחתו חולה, הרב פירר 

הטיפול הרפואי בו לכל אורך הדרך, ואם הוא שבור ורצוץ מחוסר יכולתו 

לחתן ילדיו אזי יקח הגביר את העזרה על עצמו ויעזור לו. כך עשו הסכם 

והתפנה לעזוב את הכותל,  וחיכו עד שהיהודי סיים את בכיו  ביניהם 

זו הייתה  יוכלו לעזור לו, להפתעתם,  או אז נגשו אליו ושאלוהו במה 

תשובתו: "אתמול זכיתי בחסדי ה' יתברך לחתן את ילדי האחרון, ובאתי 

להודות לה' מכל לבי על החסדים הגדולים שעשה עמי בכל חיתון ילדיי 

ושזכיתי להכניס את בני האחרון מתחת לחופה!"

וכלל, לבכות מתוך  יאומן!!! לא עלתה בלבם המחשבה הזו כלל  לא 

הודאה על חסדי ה'?!

רק מעת התבוננות ונתמלא שמחה עצומה על רוב חסדיו בכל עת, ואז 

גם המכאובים והצרות, המגיעים לפעמים לאדם, ייראו באור אחר, יותר 

חיובי, יותר מואר וממילא פחות כואב ומצער.

 בכיו של יהודי בכותל המערבי
גרם לרב אלימלך פירר להתרגש מאד...
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ומדוע חשו שניהם הכרת הטוב לבנו של הסנדלר

הרב ישראל ליוש
"ְוָאַמְרָּת ֵאָליו ִהַּגְדִּתי ַהּיֹום ַלה' ֱאֹלקיָך" )דברים כ"ו, ג'(

"ואמרת אליו שאינך כפוי טובה",  כתב רש"י 

מו"ר הגאון רבי אליהו ברוך פינקל זצ"ל מדקדק 

'שהנך מכיר טובה', למה אמר  מדוע לא אמר 

בלשון השלילה שאינך מכיר טובה.

אין  שבאמת  זצ"ל,  הגרא"ב  מבאר  אלא, 

יכול לרדת לעומקה  כי הרי מי  אפשרות להכיר בטובתו של הקב"ה, 

ופרטיה של כל טובה וטובה, וכפי שאנו אומרים בתפילת נשמת כל חי 

"אילו פינו מלא שירה כים" וכו' "אין אנחנו מספיקים להודות ולהלל על 

אחת מאלף אלפי אלפים וריבי רבבות", אם כן כל שבאפשרותנו, הוא רק 

להיות בגדר שאיננו כפויי טובה.

כאשר בא מרן שר התורה, רבי חיים קנייבסקי שליט"א, לנחם בשבעה 

על מרן, ראש ישיבת פוניבז' 

רבי  הגדול  הגאון  לצעירים, 

יהודה ליפקוביץ זצ"ל,  מיכל 

אליו  סיפר שפעם אחת בא 

וביקש  יהודה,  מיכל  רבי 

וכך  לשאול ממנו ספר אחד, 

ז"ל  "אבי  רמי"ל:  לו  סיפר 

אך  שמים,  ירא  יהודי  היה 

כלומר,  'כלי קודש',  היה  לא 

הוא לא שימש כרב או כראש 

ישיבה וכדומה. פעמים רבות, 

כשהלכתי עמו ברחוב וביקש 

לאלפני מוסר, היה מצביע על 

אדם מסוים ואומר לי: 'אתה 

רואה? הנה, הוא כמוני, אינו 

תלמיד חכם, ולפרנסתו עובד כסנדלר, ואף על פי כן יש לו בן תלמיד 

חכם, גם אתה אמנם אין לך אבא תלמיד חכם, אך אל תרתע, תלמד 

היטב, תתמיד ותשקיע, עד שתצמח ותהיה תלמיד חכם!' "והנה", המשיך 

יהודה זצ"ל את סיפורו באזני רבי חיים "לאחרונה שמעתי  רבי מיכל 

שאותו בן, שעל 'חשבונו' קיבלתי מוסר, ושהיה לי לדוגמא, חיבר ספר 

ובכן, כהכרת הטוב  בשם "ברית איתן" ושמעתי שהוא נמצא ברשותך. 

למחבר ברצוני ללמוד בספר הזה ועל כן מבקש אני שתשאילהו לי".

וסיפר רבי חיים שליט"א, שבשובו לביתו, אחר הלווית הרמי"ל זצ"ל, 

התיישב אף הוא ולמד בספר זה, כי עלה בדעתו שגם הוא חייב הכרת 

הטוב לאדם שבזכותו, רבו רבי מיכל יהודה זצ"ל, היה מתחזק בלימוד.

***

נופש  יוחאי' שבצפון,  'בר  קיץ תשס"ח. מרן הגרמי"ל שוהה במושב 

מעמל הטרדות, ולומד בשלות נפש. 

רופא שיבוא  וחיפשו אחר  באחד הימים, חשה הרבנית שלא בטוב, 

לבודקה. אחר בירורים נמצא רופא שומר תורה ומצוות שהסכים בשמחה 

ורשם את  ולבדוק את הרבנית. הרופא הגיע, בדק את הרבנית  לבוא 

הטיפול הנצרך, ורבינו הודה לו מקרב לב.

חלפו ימים אחדים, והרגשתה של הרבנית אכן הלכה והשתפרה. רבינו 

התיישב וכתב מכתב תודה ארוך לרופא, בקולמוס לבו חקק באותיות של 

זהב את הערכתו והוקרתו לרופא, שטרח ובא במיוחד אל היישוב בו שהו, 

והודות לטיפולו המסור אכן חשה הרבנית בטוב, בני המשפחה מסגרו את 

המכתב במסגרת הדורה ושיגרוהו אל הרופא. 

חלפו כשנתיים מהמאורע, ואותו רופא עמד להשיא את בתו. זכר ביקורו 

אצל רבינו עמד לנגד עיניו, והמכתב המיוחד התלוי על קיר מרפאתו 

המחיש לו את הכרת הטובה שחש רבינו כלפיו. לקראת החתונה, נסע 

הרופא בצוותא עם חתנו וביקש להיכנס להתברך, ואף להזמינו להשתתף 

בשמחתו.

הנכד ששמע את בקשת הרופא, הביע בפניו את פקפוקו: "לא נראה לי 

שהסבא יגיע לחתונה, זה כחמש שנים שאינו משתתף כלל בחתונות פרט 

לחתונות נכדיו. מכל מקום ודאי שתוכל להכנס ולהתברך, סבא לבטח 

ישמח".

חתנו,  עם  הרופא  נכנס 

לקראתם,  שמח  ורבינו 

ושוב  בחביבות,  עמם  שוחח 

של  ביקורו  זכר  את  העלה 

תודות  עליו  והרעיף  הרופא 

והודאות, או אז, בהיסוס מה, 

מאוד  "היינו  הרופא:  ביקש 

יוכל לבוא  שמחים אם הרב 

ולהשתתף בשמחתנו". ורבינו 

מיד:  ועונה  מסתפק,  אינו 

בעזרת  ודאי,  ודאי,  "בטח, 

השם אבוא לחתונה".

חולשתו  למרות  ואכן, 

לחתונה,  הגיע  הגדולה, 

ואף רקד מתחת לחופה  ב'ברכה אחריתא',  השתתף בחופה, התכבד 

בריקוד לפני החתן.

זה שנים שאין רבינו יוצא ומשתתף בחתונות, אך - להכרת הטוב אין 

גבול!

***

אחד ממקורבי הגרמי"ל זצ"ל, משומעי לקחו ומתומכי התורה של כוללי 

ורבינו, כהכרת  טהרות, בבת עינו של רבינו, השיא את אחד מצאצאיו, 

טובה, ערך לכבודו סעודת שבע ברכות, שהיתה מושקעת בכל פרט ופרט. 

מחווה זו של רבינו ריגשה אותו, ואת רחשי לבו העלה במכתב תודה נרגש 

לרבינו, "וכי מה יכולתי להשיב לו? זה היה המינימום שיכולתי לעשות 

בתמורה למתנה הנפלאה ויוצאת דופן זו", אמר.

והפליג בשבחו:  רבינו את המכתב  בו השתתף, הזכיר  בשיעור הבא 

"המכתב הזה מיוחד במינו... אני מניח אותו במקום מיוחד לשמירה".

המקורב, נבוך כולו: "במקום שאני אכיר תודה על סעודת השבע ברכות 

הנפלאה שערך לנו רבינו, הוא עוד הכיר לי תודה על... מכתב התודה".

 מה סיפר הגר"ח קנייבסקי שליט"א
בניחום אבלים על הגרמי"ל ליפקוביץ זצ"ל

מרן הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א
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מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א, על הסבא קדישא מרן רבי ישראל הכהן מראדין החפץ חיים זצוק"ל, מדוע זכה שספריו נתקבלו 
בכלל ישראל, על שמיעת שיחת המלאכים, ומדוע לא הגיע להלוייתו של הח"ח • לרגל יומא דהילולא, נלב"ע כ"ד אלול תרצ"ג

והנהגות ששמע  עובדות  אודות הסבא קדישא  לספר  רבינו מרבה 

וכמה עובדות,  ובאחד הפעמים שהאריך לספר כמה  מעדים נאמנים, 

ואחד הנוכחים רמז שכבר הגיע זמן התפילה, אמר רבינו: "אתם חושבים 

שאנו סתם מספרים כאן עובדות על הח"ח? דעו לכם שכל עובדה ומעשה 

זה לימוד לדרכי החיים" והמשיך עוד לספר כהנה וכהנה. 

אז  למד  הח"ח  וכשנפטר  הח"ח,  לראות את  זכה  רבינו אמר שלא 

ורצה להגיע ללויה של הח"ח, אך לא היה לו מעות לנסיעה  בבריסק, 

רגילה ברכבת, רק למשאית בלי גג, ואמו לא הסכימה שיסע כך.

אמר רבינו בדרשה: מרן החפץ חיים זצוק"ל, זכה שספריו נתקבלו בכלל 

ובפרט ספרו  זוכים לזה,  ישראל, באופן מיוחד מאוד, מה שלא הרבה 

'משנה ברורה' אשר נתקבל בתור פוסק 

אחרון, ואיך זכה לכזו סייעתא דשמיא? 

התשובה לכך היא, לפי שעשה הכל עם 

נקיות, רק לשם שמים, בלי שום פניות 

א"א   - הדור  בהנהגת  וגם  נגיעות.  של 

לתאר כמה הציל את כלל ישראל. אמנם 

היו הרבה צדיקים, הרבה גאונים, אבל מי 

נתן את החותמת על כל כלל ישראל? רק 

מרן החפץ חיים זצוק"ל!

המלאכים מספרים
הגאון  ישיבת סלבודקא,   סיפר ראש 

זצ"ל, שבזמן מלחמת  ר' מרדכי שולמן 

במינסק, סמוך  העולם הראשונה שהה 

לחפץ חיים באכסניא, והיה שומע את החפץ חיים אומר כל בוקר: "היום 

ניצחו הרוסים" או "היום הגרמנים ניצחו" וכדו', ולמחרת נתפרסם בעיתון 

שכיוון את הדברים בדיוק. ]הדגיש רבינו, שהח"ח סיפר מה שהיה ולא מה 

שיהיה[. והיה לפלא בעיני הגר"מ שולמן איך הח"ח יודע, עד שראה אח"כ 

יוצר אור, על התיבות: "ומשמיעים בקול  בסידור אשי ישראל, בברכת 

דברי אלוקים חיים", שהמלאכים משמיעים זה לזה מה שקורה בעולם, 

והבין שהח"ח הקדוש זכה לשמוע מה שהמלאכים מספרים. 

כן מצינו גם בספר חובות הלבבות )שער חשבון הנפש פ"ג(, שכתב על 

הצדיק אשר יחיה בחשבון הנפש וז"ל: "ויהיה במדרגה העליונה ממדרגות 

וישמע  עין  ויראה מאין  ובמעלה הרמה ממעלות הצדיקים,  החסידיים 

והאריך  וירגיש בעניינים מבלתי חושים."  וידבר בלי לשון  אוזן  מבלי 

זו היה אצל הח"ח, שעמל על שמירת הלשון  רבינו שליט"א, שמדרגה 

ויגע בתורה בכל אבריו, והוסיף שנדמה לו שהחפץ חיים מימיו לא אמר 

מילתא דליצנות או גלייך ווערטיל... כדרך רובא דרובא דאינשי. 

)מזקנים אתבונן ח"ג עמ' 97(

ההצלחה העצומה של הגאון ר' עקיבא איגר זצ"ל 
רבינו שליט"א, להביא את הדברים הנפלאים שהובאו בספר  רגיל, 

וז"ל: יש כאן בנותן טעם למסור דברים גדולים בנושא  מעדני שמואל 

זה מבעל החפץ חיים זצ"ל. כפי שידוע הגיע הח"ח לעת זקנותו לביקור 

בלודז' שבפולניה, שם התארח בביתו של הגביר הנדיב ר' סנדר דיסקין 

ובמשך  ישיבה לצעירים בשם תורת חסד,  בעיר  ר' סנדר הקים  ע"ה. 

תקופה החזיק את הישיבה מכספו, הוא ביקש מהח"ח שיבוא לישיבה 

תורת חסד וישמיע דברי חיזוק לפני התלמידיים, נענה הח"ח לבקשתו 

והגיע לישיבה ואמר שם שיחה מעניינת, כפי שסיפרו לי שני עדי ראיה 

שנוכחו באותו מעמד, הרב דוד הערש זילברשטיין הממונה על מחלקת 

עירובין ברבנות ת"א שהיה בשעתו מנהל עסקיו של ר' סנדר, ור' יהושע 

לייב גלברט מפ"ת אחיינו של ר' סנדר, זכר כולם לברכה. 

ר'  להגאון  במוחי שאלה  רב מנקרת  "זמן  ואמר:  חיים פתח  החפץ 

עקיבא איגר זצ"ל היתה הצלחה יוצאת 

מהכלל בכל כתביו, הן בדרוש וחידוש הן 

בתשובותיו והן בהגהותיו לשו"ע. הדברים 

ומאירים  ביותר  ברורים  כותב  שהוא 

כספירים, כל מילה ומילה מדוייקת, כל 

מצינו  לא  ולמה  כברזל,  קשה  קושיא 

בשאר גדולי ישראל, הן בדורות שלפניו 

כזאת  הצלחה  שלאחריו,  בדורות  והן 

הח"ח, שאחרי מחשבה  השיב  כך?  כל 

מעמיקה בעניין הגיע למסקנה, שמפני 

הרימה  אייגר  עקיבא  ר'  של  שבדורו 

יהודים כשרים  והרבה  ראש,  ההשכלה 

שהיו לומדי תורה ומקיימי מצוות פרקו 

עול, ומאחר שמן השמים יורדת סיעתא דשמיא לדור כולו, ואותם פורקי 

עול לא ניצלו אותה, עמד ר' עקיבא אייגר וזכה בכל הסיעתא דשמיא, וזו 

היתה הצלחתו, כמאמרם ז"ל: "גמירי מן השמים מיהב יהבי משקל לא 

שקלי" ]בתענית דף כ"ה א'[, דהיינו שמן השמים נותנים אבל לא לוקחים 

בחזרה, וכאשר אדם גדול מתאמץ אז בכל כוחו לזכות בתורה יוכל לקבל 

כל מה שנועד לדור כולו. מעתה, פנה הח"ח לבני הישיבה, הרי בזמננו 

עתה, כאשר כ"כ הרבה יהודים פרקו עול תורה ומצוות מעל צווארם, אם 

אתם תעשו מאמץ כראוי תוכלו לגדול ולעלות ולהיות כר' עקיבא אייגר. 

עד כאן תוכן דבריו.

והוסיף רבינו שליט"א, דבדורנו מתעצמת השאלה למה לא צומחים 

כרעק"א, הרי כמה בני הישיבות יש ביחס לכלל ישראל, מעט שבמעט, 

והיה אפשר לזכות להגיע לזה. אלא שלא עמלים בתורה מספיק, אם 

יעמלו יותר יגיעו רחוק רחוק.

)כאיל תערוג(

יוסף שלמה כהנמן זצ"ל  יומא דהילולא – של מרן הגאון רבי  לרגל 

כ' באלול תשכ"ט,  פונוביז' שחל בשבוע שעבר  ישיבת  וראש  גאב"ד 

להלן שיחות של מרן הגראי"ל שטיינמן  שליט"א על מה שסיפר לו הרב 

מפוניבז' זצ"ל על פגישתו עם החפץ חיים!

 השאלה ששאל החפץ חיים: להגאון ר' עקיבא איגר זצ"ל
היתה הצלחה יוצאת מהכלל בכל כתביו, כל מילה ומילה מדויקת, 

 כל קושיא קשה כברזל, ולמה לא מצינו בשאר גדולי ישראל,
הן בדורות שלפניו והן בדורות שלאחריו, הצלחה כזאת?!

הסבא קדישא מרן רבי ישראל הכהן מראדין החפץ חיים זצוק"ל

המשך בעמוד 15 <<<

3info@dirshu.co.il | 02-560-9000 | יו"ל ע"י 'דרשו' - קרן עולמית לחיזוק ועידוד לימוד התורה



." ךָּ י שֵׁם ה' ִנְקָרא ָעֶליָך ְוָיְראּו ִממֶּ י ָהָאֶרץ כִּ ל ַעמֵּ הגאון רבי ראובן קרלנשטיין, כך מתגשמת הברכה: "וָראּו כָּ

מה פירושה של ברכה זו?

אומרת על כך הגמרא )ברכות ו ע"א(: "תניא, רבי אליעזר הגדול אומר: 

אלו תפילין שבראש".

מסופר שבאחד הימים, כאשר רבנו הגר"א ז"ל היה שרוי בעיצומה של 

הגלות שערך, התנפלו שודדים על בעל הבית שבו התארח. הוא שמע 

צעקות נוראות ומיהר לצאת מחדרו, לברר את פשרן. כשראו השודדים 

את התפילין, תכף ומיד הניחו לבעל הבית וברחו בבהלה מרוב פחד.

לאחר שנרגע, שאל בעל הבית את הגאון: "מה הוא הדבר שעשית? איך 

שיברחו  להם  גרמת 

מרוב פחד?". האכסנאי 

ההוא עדין לא ידע עם 

מי יש לו עסק, הוא לא 

הבין שמדובר ברבן של 

וחשב  הגולה,  בני  כל 

שהוא סתם אורח, ולכן 

יכול  זה  "איך  הקשה: 

להיות?".

"הרי  לו הגאון:  אמר 

בכתוב:  מפורש  זה 

ָהָאֶרץ  י  ל-ַעמֵּ כָּ "וָראּו 

ָעֶליָך  ִנְקָרא  ה'  ם  י שֵׁ כִּ

..." ךָּ ְוָיְראּו ִממֶּ

הבית  בעל  עכשיו 

והוא  הבין,  לא  בכלל 

כן  "אם  והקשה:  חזר 

שלי  מהתפילין  למה 

הם לא נבהלו? מה יש בתפילין שלך שהבריח אותם?"

השיב לו הגאון: "רבי אליעזר הגדול לא אמר: 'אלו תפילין שעל הראש', 

אלא: 'אלו תפילין שבראש', הם לא התיראו מהתפילין שעל ראשי, אלו 

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

יחוד" שלפני  תפילין שבראש צריכים להיות כמו שאומרים ב"לשם 

הנחת תפילין: "ועל הראש נגד המח, שהנשמה שבמוחי עם שאר חושי 

וכוחותי, כולם יהיו משועבדים לעבודתו יתברך". כשבתוך הראש מונחים 

התפילין, כשהמוח כולו משועבד לעבודתו יתברך – עמי הארץ רואים 

זאת ומתיראים.

זצ"ל  זצ"ל, שנסע פעם עם ה"חזון איש"  מסופר על הרב מפוניבז' 

במונית באחת הערים בארץ. בימים ההם עוד לא היה חשש כל כך גדול 

וכך בדרכם חלפו שני גדולי הדור באחת  מנסיעה בשכונות הערביות, 

מן השכונות הללו. אלא שבדיוק אז טמנו כמה פרחחים מארב למונית, 

והחלו לידות לעברה אבנים.

הנהג חשש מאד מפניהם, אבל ה"חזון איש" בקש ממנו לעצור. הוא 

נא, הרי הם  נזעק בבהלה: "הרב הזהר  ונהג המונית  פתח את הדלת, 

עלולים לפגוע בכם". אולם ה"חזון איש" לא שמע לאזהרותיו, הוא יצא 

ונעמד מול הנערים הפוחזים, ומיד כשראו אותו – ברחו משם כולם כל 

עוד נפשם בם.

שמעתי מרבי אליקים שלזינגר מלונדון, שהיה מקרה עם בת ממשפחה 

חילונית שחפצה לחיות 

חיי תורה. היא הוסתרה 

מוסד  של  בפנימיה 

לבנות, והשלטונות ראו 

מאד,  חמור  ענין  בכך 

חטיפה,  כמו  ממש 

בפרשת  כמו  ממש 

ר  כ מ ח ו ש ה  ' ל ס ו י

הידועה.

 , החקירה במהלך 

חוקרים  אמורים  היו 

לביתו של מרן  להגיע 

כדי  איש",  ה"חזון 

לחקור אותו בענין. הם 

יד  לו  שיש  בו  חשדו 

וחשבו  הפרשה,  בכל 

אותו  להאשים  אפילו 

בחטיפה.

סיפר רבי אליקים, שכאשר השוטרים היו בחוץ, הוא פנה ל"חזון איש" 

והודיעו על כך שהם שם.

אמר לו ה"חזון איש": "צא ואמור להם שילכו מכאן". אולם רבי אליקים 

חשש מהם ואמר ל"חזון איש" שהוא מפחד מפניהם. אמר לו ה"חזון 

איש": "אתה מפחד אבל אני לא מפחד". והוא בעצמו קם ויצא מביתו 

אל החצר.

ברגע שהם ראו אותו, לקחו השוטרים את רגליהם והסתלקו משם... 

פשוט ברחו מרב פחד.

"וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא  זהו זה. כך מתגשמת הברכה: 

וכדברי רבי אליעזר הגדול "אלו תפילין שבראש".  ויראו ממך",  עליך 

כשהתפילין בתוך הראש  - הרואים מפחדים ומתיראים.

)יחי ראובן(

הגר"א שמע צעקות נוראות ומיהר לצאת מחדרו. כשראו 
השודדים את התפילין, ברחו בבהלה מרוב פחד.  לאחר 

 שנרגע, שאל בעל הבית את הגר"א מוילנא,
איך גרמת להם שיברחו מרוב פחד?
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"יהודה בן תימא אומר, הוי עז כנמר, וקל  )ה, כ( שנינו:  בפרקי אבות 

כנשר, ורץ כצבי, וגבור כארי לעשות רצון אביך שבשמים".

אבי ז"ל היה ירושלימער בבחרותו, סיפר שהיה בעיר יהודי, כמדומה לי 

ששמו ר' שלום גבור, שהיה מסתובב בימי הסליחות לפנות בוקר בחוצות 

ירושלים, והיה אומר את המשנה הזו בנגון. היה לו קול אדיר ויכלו לשמע 

אותו במרחק של כמה רחובות.

מה זה 'עז כנמר'? אומרים המפרשים, כי הכונה למה שכתוב ברמ"א 

"ולא  בשו"ע או"ח בסעיף הראשון: 

בני אדם המלעיגים  יתבייש מפני 

עליו בעבודת השי"ת".

על  לבנות  בסמינר  דברתי  פעם 

נושא הצניעות, ואמרתי א מוראדיגע 

ווארט:

הרמ"א  של  זו  הלכה  לכאורה, 

המלעיגים  מפני  להתבייש  שלא 

עליו בעבודת ה', היא הלכה תמוהה: 

'אל  לאדם  לומר  אפשר  כיצד 

מתבייש?  כן  הוא  והרי  תתבייש', 

אפשר היה לומר לאדם: אף על פי 

שאתה מתבייש, צריך אתה לעשות 

מה שהתורה מצוה. אבל איך אפשר 

לצוות עליו שלא יתבייש, הוא הרי 

מלגלגים  המציאות.  זו  מתבייש. 

עליו, צוחקים עליו, אומרים שהוא 

שייך לדור הישן. פעם קראו לזה 'חניוק', היום יש שם גנאי חדש 'צו"ל' 

– 'צדיק ורע לו'.

מה זה אל תתבייש? אני כן מתבייש!

שמעתי דבר נפלא מרבי דוד סולובייצ'יק, בנו של הבריסקער רב, זייער 

שטרק, באור חזק מאד:

יהודי אחד התקשה לישון בלילה. הוא יצא למרפסת לשאף קצת אויר, 

והנה הוא רואה שני אנשים רצים, בדרך הם פותחים איזה פח אשפה, 

מרוקנים לתוכו שק ומיד ממשיכים לברוח. לא חולפות דקות ספורות, 

והנה שוטרים רודפים אחריהם. מעניין מה הם זרקו לתוך הפח?!

יורד  בלילה, הרי אי אפשר לראות. הוא ממתין עד שיש קצת אור, 

למטה, פותח את הפח, והנה הוא מבחין בתוכו בדולרים. עכשיו הוא יודע 

שהם השליכו לתוך הפח דולרים. הוא מתחיל לחטט בין ערמות הזבל, 

והנה הוא מוצא מאה דולר. הוא ממשיך לחטט והנה עוד מאה דולר כך 

ועוד שטרות  הוא שולף מהאשפה עוד 

של מאה דולר.

אנשים כבר מתחילים לעבור ליד הפח, 

מישהו  רואים  והם  לעבודה,  בדרכם 

מחטט עמוק בתוך הפח.

הוא שומע אחד אומר לשני: "ודאי זה 

עוד  האשפה..."  בפח  המחטט  משוגע, 

והוא שומע אותם  אנשים עוברים שם, 

מדברים: "א רחמנות. רחמים על האדם 

הזה. א צודרייטער, אדם לא שפוי"...

הללו  הדיבורים  כל  את  שומע  הוא 

וממשיך לחטט. האם הוא מתבייש מהם? 

עליהם. שיגידו מה שיגידו,  צוחק  הוא 

בכל דקה הוא שולף עוד מאה דולר. הוא 

גורף הון! מה אכפת לו שיאמרו שהוא 

חסר דעה, שוטה, או כל שם גנאי אחר. 

יודע שבכל דקה הוא מתעשר עוד  הוא 

ועוד.

"ולא יתבייש מפני בני אדם המלעיגים עליו בעבודת השי"ת", כי אתה 

גורף פה הון, ואדרבה, מכיון שמבישים אותך, בשביל זה לבד אתה גורף 

מיליונים!  לך מה להתבייש. אתה מרוויח  אין  לכן, אל תתבייש,  הון. 

כשלבושים בצניעות, כגדרי ההלכה, זה שווה מיליונים!

)יחי ראובן(

 יהודי אחד התקשה לישון בלילה. הוא יצא למרפסת,
 והנה הוא רואה שני אנשים רצים, הם פותחים פח אשפה,

מרוקנים לתוכו שק וממשיכים לברוח. לא חולפות דקות ספורות, 
והנה שוטרים רודפים אחריהם. מעניין מה הם זרקו לתוך הפח

מˆטרפים ללימו„

'‰„ף ‰יומי ב‰לכ‰'

בכל מקום ובכל זמן

077-261-3337
קו השיעורים של 'דרשו'
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מרן הגראי"ל שטיינמן שח על מה שסיפר לו הרב מפוניבז' זצ"ל על פגישתו עם  החפץ חיים • לרגל יומא דהילולא של מרן הגאון 
רבי יוסף שלמה כהנמן זצ"ל גאב"ד וראש ישיבת פוניבז' - כ' אלול תשכ"ט 

שח רבנו שליט"א: "סיפר לי הרב מפוניבז' זצ"ל, שהיה אצל החפץ 

חיים לפני נסיעתו בפעם הראשונה, בשביל ישיבתו, למדינת הים ג' ימים 

מהשכם בבוקר עד חצות הלילה, משש בבוקר עד 12בלילה, וכל הזמן 

וכל דבריו היו או על צרות כלל ישראל, או בענין  הוא דיבר רק עמו, 

הגאולה העתידה. וכאשר היה מדבר מצרות הכלל היה בוכה בדמעות 

וויא באבעס. וכשהיה  ממש, טיפין גסין של דמעות, והתבטא: "טרערן 

מדבר מהגאולה צהלו פניו מרוב שמחה, ואנחנו מדברים כמעט כל יום 

מהגאולה אבל בלי שום רושם וכן מהצרות ר"ל, אבל אצלו מה שדיבר 

הוא היה אז חי ומרגיש ממש". )ימלא פי תהלתך(, והרב מפוניבז' זצ"ל 

מסר לרבנו דברים נסתרים מהשיחה המופלאה של החפץ חיים, וכמוס 

הוא אצלו.

את  סיים  חיים  החפץ  כאשר 

השיחה, הרב מפוניבז' ביקש לקבל 

ברכת פרידה. הח"ח התבטא: "האם 

אתה נוסע? והרי עדיין לא דברנו',"  

הרב שאל: "האם לא אסע?" השיב 

הח"ח: "לא אמרתי שלא תיסע, רק 

והרב  כי עדיין לא דברנו".  אמרתי 

מפוניבז' נפרד ממנו לשלום. טרם 

להפליג  הנמל  עיר  לכיוון  שנסע 

בנו  והלך לבקר את  באונייה חלף 

בנו  במיר.  אז  שלמד  אברהם  ר' 

היה  מיר.  בעיירת  בדירה  התאכסן 

שם בחור מהאכסניה שחלה, והרב 

מה  זמן  שם  ושכב  ממנו,  נדבק 

)מאחורי הפרגוד( בחוליו, והפסיד את הפלגת האונייה והנסיעה נדחתה. 

חבל על הכסף
 כמו כן סיפר רבנו שליט"א בשם הרב מפוניבז', שכשראה פעם החפץ 

חיים את האברכים מכולל קדשים שותים קפה, אמר להם: "חבל על 

ולא תצטרכו  הכסף,  אבקש מבתי שרה שתבשל קצת תפוחי אדמה, 

הבית  עזבו את  והאברכים  היות  בעיקר,  כוונתו  והיה  לשתות קפה", 

לתקופה ארוכה, רצה שישלחו מה שיותר כסף לנשותיהם, ורצה לחסוך 

)פרי חיים( פרוטות אלו ג"כ, כדי שיהיה לנשים יותר כסף. 

עדיף ישיבה ללא רבנות 
יוסף שלמה כהנמן  ר'  סיפר רבנו שליט"א ששח לו הגאון מפוניבז', 

זצ"ל, שמרן החפץ חיים זצוק"ל הורה לו שעדיף שתהיה לו ישיבה ושלא 

יהיה רב, מאשר ההיפך, היינו רב בלי ישיבה, ומדוע? השיב על כך החפץ 

חיים: כי רב יכול להפסיד ממעלתו ורוחניותו, ועם ישיבה הכל אחרת.

אך הוסיף, דבכל ישיבה שתהיה, שיהיה לו בזה עוד מפעל חסד בנוסף, 

כיון דעולם חסד יבנה, וזה הסיבה לכך שהרב מפוניבז' זצ"ל ייסד את בתי 

אבות המפורסמים בצמוד לישיבתו הגדולה שבבני ברק.

)מאיר עיני ישראל ח"ב עמ' 095 מרשימות הגר"י סוקל שליט"א(

הסיבה שהרב לא ביטל את הקידוש לפני התקיעות 
אמר רבנו שליט"א ששמע מהרב מפוניבז' זצ"ל שאמר שהיה מבטל 

את הקידוש שעושין לפני התקיעות בר"ה, רק היות שבאים להתפלל 

בישיבה גם ילדים מבתי אבות שהם יתומים עניים אינו רוצה לבטל.

)פרי חיים 61(

 יצא פוניבז' 
ימיו של הרב זצ"ל כששב מניתוח בחו"ל, ביקשו  סיפר רבנו: בערוב 

ישיבת  של  השמאלי  באגף  למעונו,  הסמוכה  למרפסת  להוציאו 

וגם  רוזובסקי,  ולידו היה רבי שמואל  נוח,  ישב על כסא  פוניבז'',הרב 

אני נכנסתי, ולפתע הרב ז"ל פתח 

'והרי החפץ  לומר בנימה של כאב: 

וכל  מכל,  יותר  בי  השקיע  חיים 

מזה?'  יצא  ומה  איתי,  דיבר  כך 

וכיון שנשמע בקולו הכאב, העזתי 

ואמרתי לו 'יצא פוניבז'!' מיד נחה 

נכון'.  המשיך  'זה  והפטיר:   דעתו 

רבנו והסביר כי החפץ חיים נטע בו 

ובלא אהבת  אהבת תורה עצומה, 

יכול  התורה העצומה הזו לא היה 

ידע  חיים  'פוניבז'. החפץ  להיווצר 

ובאמת,  מאד,  גדולים  שכוחותיו 

החלק הכי גדול של התורה בארץ 

ישראל נזקף לזכותו

)מאחורי הפרגוד(

 מסירות לתורה
והשיב, מחמת  כך,  כל  הרב מפוניבז' הצליח  רבנו מדוע  שאלו את 

שמסר את כולו לתורה. היו ימים שכל שעות היום התרוצץ בחו"ל למען 

יודעים בעולם מקיומו של  ישן בתחנת רכבת. היום,  ובלילה  הישיבה, 

'עולם הישיבות', אבל פעם הגבירים היו יותר מגושמים. היה גם מי שנתן 

וביזיונות. פעם הרב מפוניבז'  ייסורים קשים  לו פעם חצי דולר. היו לו 

 ' 'כל השנה אני שנורר, ובירחי כלה אני ראש ישיבה...  התבטא באוזני: 

וסיפר הר"ש לורנץ ז"ל לרבנו שליט"א, שבעצמו ראה שהרב יצא מחדרו 

של גביר ללא פרוטה, ואף מיאן לקבל אנשים נוספים לצדקה,  הרב פגש 

בחוץ את ר"ש לורנץ ועימו מרן הגר"א קוטלר, נכנס הר"ש לורנץ שנית 

' וקבלם. ומדוע  'איך אתה לא מקבל אותם?  להשתדל לפחות עבורם: 

הצליח לדבר על לבו של אותו עשיר? כי ר"ש לורנץ היה חבר כנסת, ואת 

)כאיל תערוג( זה העשירים מבינים...  

 סיפר לי הרב מפוניבז' זצ"ל שהיה אצל החפץ חיים
 לפני נסיעתו בפעם הראשונה בשביל ישיבתו למדינת הים,

 ג' ימים מהשכם בבוקר עד חצות הלילה,
משש בבוקר עד 12 בלילה, וכל הזמן הוא דיבר רק עמו.

מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א
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המשך בעמוד 16 <<<

אני יכול לדבר עם הקב"ה כל יום • הרב חנניה צ'ולק בשיחה מיוחדת על חודש אלול וכיצד להגיע לראש השנה 

כל מי שלמד בישיבה זוכר שאלול בישיבה זה היה חשמל באוויר, זה 

ליווה אותנו בכל צעד ושעל, קבלות טובות, השתדלות וכו' וכו' 

בן תורה, זה לא תלוי אם הוא נמצא כרגע בישיבה. ברור, הזמן הכי נעלה 

זה שבחור כשהוא נמצא בישיבה. אבל כשלומדים כמו שצריך ומתעלים 

כמו שצריך בגיל הבחרות, זה נשאר גם כשאתה אברך וגם כשאתה אח"כ 

עובד או עוסק בצרכי ציבור. 

ברור שזה יותר קשה כשאתה לא עוסק כל היום בתורה, אבל אנחנו 

עוסקים כל הזמן במצוות של הקב"ה. מה אנחנו בעצם עושים, אנחנו 

שליחים של הקב"ה, אם לכזה חולה, לכזאת הודעה, לכזה מקרה. אני 

זה לא סיבה  'דחויה'.  'הותרה' אלא  זה לא  'עזר מציון'  תמיד אומר:, 

שלא ללמוד. צריך ללמוד, אבל יש 

לך פיקוח נפש פה, יש לך מצווה. 

ברגע שיש קצת זמן צריכים לשבת 

שיושב  מי  זה  תורה  בן  ללמוד. 

ולומד, שמבין שזו הצורה, זה מה 

שצריך להעסיק אותו, גם כשהוא 

עושה דברים אחרים... 

מרן הרב שך תמיד היה אומר לי: 

ואהבת חסד".  "תורת חיים  כתוב 

אם אתה לא תלמד תורה לא תדע 

זה  יש הלכות.  איך לעשות חסד. 

קודם לזה, פה צריך לקחת תלמיד 

גדרים מה קודם למה.  יש  חכם, 

צריך לדעת המון הלכות בשביל זה. אנחנו נמצאים אצל הרב לפחות 

פעם בשבוע, יש כל מיני שאלות הלכתיות שנוגעות לכל מיני דברים 

בהנהגה שלנו. אז אתה עושה דברים ואתה מיד חושב ע"פ הלכה ככה 

צריך לעשות או ככה.

אין ספק שחודש אלול, אנחנו לא בדרגות של פעם שרק צעקו ברכת 

החודש כולם מתחילים לבכות, אנחנו לא בדרגה הזאת, מה לעשות, 

אבל זה מפחיד. מי כמוני שאני רואה מה הולך כל יום, בשנה הזו 30 אלף 

איש חלו במחלות קשות, זה משהו מטורף! ונעזוב את החלק של כמה 

אנשים סובלים: הקב"ה אבינו מלכנו אב הרחמן, הקב"ה צריך להעניש 

את הילדים שלו, איזה צער יש לקב"ה על מה שהוא עושה. זה לא רק 

לנו קורה משהו, הקב"ה שהוא אבינו הוא נותן כאלה עונשים קשים, כמה 

צער יש לקב"ה מזה. אנחנו חושבים על עצמנו טוב לנו, לא טוב לנו – 

זה לא הנושא. ברור שכואב מאד אבל צריך לחשוב על כבוד השכינה 

והשכינה- כשטוב לעם ישראל הקב"ה בשמחה כביכול, וכשאדם בצער 

– כביכול גם הקב"ה בצער. 

יש סיפור ידוע על הבן של האדמו"ר מגור בשואה. הנאצים לקחו תמיד 

ואת המשפחות שלהם ראשונים. את האשה של הרב  ה'גדוילים'  את 

מפוניבז' עם הילדים, כדי לדכא את הציבור. 

אז לקחו את הבן של ה'אמרי אמת' לעבוד עם זבל של סוסים, זה 

התפקיד שלו, הבגדים שלו היו מגואלים בדם מהמכות שנתנו לו וברפש 

של הסוסים. שחררו אותו בשמחת תורה. הוא רץ לשטיבל, לא להחליף 

בגדים, נכנס אמצע ריקודים ורקד. אנשים חשבו שמשהו קרה לו, מרב 

עינויים. הוא שם לב מה שדיברו, דפק על הבימה, עצר הכל ואמר: רבותי, 

אני לא משוגע. כתוב שכשאדם בשמחה הקב"ה בשמחה, כשאדם בצער 

הקב"ה בצער. מה אתם רוצים שאני יספר לכם מה היה שם וכולם יבכו? 

שמחת תורה היום. בואו נשמח עם הקב"ה. את הסיפור הזה שמעתי 

מהגאון ר' שמואל בירנבוים שהוא סיפר את זה פה בעצמו בב"ב.

אנחנו לא יודעים כמה צער הקב"ה צריך לתת, אנחנו לא יודעים להקיף 

את הייסורים של כולם, אני רואה פה מה אנשים עוברים. בכל אופן אני 

רואים שהקב"ה עושה, אז מה לא לפחד מראש השנה,  אומר אנחנו 

זו  תגיד, מה אתה מטומטם? חמור שעובר בין שתי קבוצות שנלחמות 

והכדורים שורקים מכל עבר – אז הוא חמור! הוא מטומטם, אין  בזו 

לו שכל. תראה מה שיש, רק מחלה 

אחת, כמה קבלו סכרת, כמה נהרגו 

בתאונות דרכים, כמה צעירים עכשיו 

קיבלו דברים חדשים – ניוון שרירים, 

מה הולך, מה הולך היום... אז מישהו 

יכול להגיד שהוא לא מפחד? זה פחד 

ואימה!

משוגעים.  להיות  אסור  שני  מצד 

הקב"ה לא רוצה שנשאר עם הפחד 

לבד, אלא זה צביטה עמוקה שאנחנו 

המלך,  דוד  נתחזק.  נתרומם,  ככה 

כל  בזמנו מאה מתים  כתוב שהיה 

ברכות  מאה  תקנה  תיקן  הוא  יום, 

והפסיקו למות. מה הפשט? אדם שמברך את הקב"ה ע"י הברכות הוא כל 

הזמן אומר ברכות וע"י זה הוא נזכר בקב"ה. אז אנחנו היום לא יכולים 

להגיד ברכות בלי לכוון. לא יודע, אני קם לבית הכנסת כל בוקר, אנחנו 

קבוצה, אומרים את הברכות כל אחד וכולם אומרים אמן. למה לא? למה 

לא לעשות מה שאפשר? אתה עושה נחת לקב"ה, הקידוש ה' הזה שכולם 

ביחד אומרים אמן. 

***

אני הייתי פעם במקסיקו, היה לנו דינר, היה שם אורח כבוד, סגן נשיא 

ארה"ב – אלגור – אתם לא מבינים מה הלך שם, מי שרצה לשבת אתו 

.. סיפור שלם עשו מזה. צריך  בשולחן לדבר, או לעשות אתו תמונה 

להתאפר קודם ולהתלבש בהתאם.. 

יצאתי מהאירוע, אמרתי ריבונו של עולם, רוצים להיפגש עם סגן נשיא 

ארה"ב, כבוד גדול. עושים לאנשים כזה פרוטקציות, סיפורים, כסף – אני 

כל יום יכול לדבר עם מלך מלכי המלכים הקב"ה, לא סגן ולא נשיא – 

'ה' שפתי תפתח' ואתה מתחיל לדבר עם מלך מלכי  מלך! רק להגיד 

המלכים. 

יכול ראשית כל להודות על כל מה שהוא נותן לי. חשבתי פעם  אני 

מה יש עליך, יש חליפה ויש עניבה ויש חולצה, גרביים, נעלים, משקפיים, 

כיפה... יש לי חבר שנשרף לו כל הבית, וכלום לא נשאר לו. הוא אומר 

לי אתה לא מבין מה אני הולך עכשיו לקנות. נתנו לי הכל בבית – יש לי 

שמפו ויש לי ספוג ויש לי סבון ויש לי מגבת. תספור כל פעם לפני שאתה 

מתפלל כמה דברים, כמה דברים הקב"ה נותן לך. אז יש ברכה "שעשה לי 

היה לנו פעם דינר במקסיקו, היה שם אורח כבוד סגן נשיא ארה"ב, 
ומה הלך שם, מי ישב אתו בשולחן, לדבר, או לעשות איתו תמונה... 

סיפור שלם עשו מזה, צריך להתאפר קודם ולהתלבש בהתאם... 

הרב חנניה צ'ולק שליט"א
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הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט״א על הנסיון הגדול של הרב יעקב הרמן זצ"ל כשהלווה 5,000 דולרים ולא השיבו לו את ההלוואה 

"ְוִהְלִויָת ּגֹוִים ַרִּבים ְוַאָּתה ֹלא ִתְלֶוה" )דברים כ״ח, י״ב(
שמעתי, סיפר רבינו המרא דאתרא שליט"א, שני מעשים מופלאים 

על האי גברא-רבה, רבי  יעקב יוסף הרמן זצ"ל, חמיו של מרן הגרח"פ 

יש  'הכל לאדון הכל'.  יצא לאור הספר  ומי שאודותיו  זצ"ל,  שיינברג 

במעשים אלה מסר מרתק עד מאד, וכדאי לחרוט את הדברים על לוח 

הלב.

5,000 דולרים. בסכום  ִהְלָווה לאדם אחד סכום גדול של  הרב הרמן 

כיובל שנים,  - לפני  היה אפשר לרכוש בעת המעשה  לי  נדמה  כזה, 

דירה שלמה בת 4 חדרים בבני ברק. 

בהגיע עת הפרעון, לא השיב הלווה 

את סכום הכסף הגדול.

הרב הרמן החליט לפנות אל מרן 

הגאון רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל, 

עם  לעשות  מה  כדת  בו  ולהיוועץ 

הגר"י  סירב  הלווה הסורר. בתחילה 

זה כבר לאחר  כי היה  לדון בעניינו, 

עלייתו לארץ ישראל ]וכידוע לא רצה 

מרן זצ"ל לפרסם פסקי הלכה בא"י, 

מטעמים הכמוסים עימו[, אבל לאחר 

שהרב הרמן אמר לו שנולד בסלוצק, 

עיירה שבה כיהן הרב אברמסקי כרב 

וכאב"ד, ולכן גם עכשיו הוא מחזיק אותו כמורו ורבו, הסכים לדון בדברים.

כששמע את השאלה, השיב הגר"י אברמסקי ואמר להרב הרמן, שהוא 

מבחין כאן בפעולה מיוחדת של היצר הרע. שכן, במשך תקופה ארוכה 

הוא מנסה להפילך, ואינו מצליח. בכל הנסיונות שהוא מציב בפניך, אתה 

מפגין נגדו עוצמה ונחישות, ומוכיח לו שאינך פוחד ממנו, אלא תולה את 

מבטחך באלוקים חיים.

ניסה להכשיל אותך בכל הנסיונות המרובים והקשים העומדים  הוא 

בפני יהודי אמריקה, אבל אתה ניצבת נגד בעוז ובתעצומות, וידיך לא 

רפו. הוא ניסה להסיט אותך מדרך החינוך המקורית, המקובלת מדור דור, 

ולשכנעך לחנך את ילדיך בצורה אחרת, ולא השתכנעת.

אבל, היצר הרע מצידו אינו יושב בחיבוק ידיים, וממשיך בדרכים שונות 

לנסות ולהפילך. הדרך שעמדה בפניו עתה היא לגרום ללווה ההוא שלא 

להחזיר לך את הכסף במועד שנקבע.

יודע הוא, היצר, שבעניינים של כסף, ועל אחת כמה וכמה כשמדובר 

ובמצב שחובתו של הלווה להשיב את  גדולים שכאלה,  בסכומי כסף 

יחידי סגולה מסוגלים להחזיק  רק  היא מוכחת מאין כמותה,  הכסף 

מעמד, ולא להתרגז ולהקפיד על הזולת.

ובכך הוא רוצה להכשיל גם אותך, ולהביאך למצב שבו תכעס על הלווה, 

ותגיע לכלל מעשים שלא עשית מעודך. כך אני מאבחן את המצב אליו 

נקלעת, סיים הגר"י אבמרסקי את דבריו.

ומה עשה הרב הרמן בשומעו את הדברים? – לא יאומן!

וויתר על ההלוואה, הוציא אותה מליבו, ולא רצה לחשוב עליה יותר! כי 

אם מדובר בעוד נסיון של היצר להפילני בפח ובמוקש, אני לא אספק לו 

את מבוקשו, ולא אניח לו להתגבר עלי. ולכן, הדרך היחידה היא... לוותר 

על ההלוואה בת 5,000 הדולרים ולא להתחשב בה!

דומה שאין אנשים רבים בדורנו שהיו מסוגלים לעשות כמעשהו של 

זכו רבים אחרים. אבל  ולא בכדי זכה איש זה למה שלא  הרב הרמן, 

המסר היוצא מסיפור זה יהיה חד יותר אם נדע ונבין שהדברים קשורים 

גם אלינו, ולאורחות חיינו.

לנסיון  מגיע  אדם  לפעמים  כי 

סתום,  למבוי  במיוחד,  קשה 

ולכאורה הוא אינו מוצא את הדרך 

להיחלץ מן הסבך. זה עלול לקרות 

אינו  מאן-דהוא  כאשר  רק  לא 

מחזיר לנו הלוואה בסדר גודל של 

דירה בבני ברק, אלא גם בהרבה 

מקרים אחרים.

האדם  אומר   , ו עכשי עד  '

לעצמו, התגברתי על היצר הרע, 

והשתדלתי להרחיקו ממני ונקטתי 

לשם כך בכל דרך אפשרית. אבל 

כך  כל  נסיון  עלי  כאשר מתרגש 

קשה, ובלתי עביר לכאורה, הרי שמעתה ואילך אינני מחוייב עוד להתגבר 

על עצמי'.

עד כאן דבריו של היצר הרע, ובדיוק לנקודה זו כיוון הגר"י אברמסקי 

בדבריו, וחיזק את הרב הרמן להמשיך ולעמוד על המשמר, גם בנסיון 

המאוד קשה הניצב בפניו עתה.

לקח את משקפי השבת לבית הכנסת כבר ביום רביעי
המעשה השני ששמעתי על הרב הרמן נסוב על ההכנות ליום השבת 

שעמדו בראשו כבר מאמצע השבוע.

הרב הרמן לא סמך על העירוב במקום הישוב שלו, ולא רצה לטלטל 

גם את המשקפיים. פעם הבחינו ילדי בית הכנסת שכבר ביום רביעי הוא 

מביא את המשקפיים לבית הכנסת, כדי שלא יצטרך לטלטלם בשבת. 

הילדים צחקו, ושאלוהו הרי עדיין לא הגיע יום שישי, ומדוע הינך כל כך 

מזדרז להביא את המשקפיים לבית הכנסת?

והרב הרמן השיב להם: "הרי אמרו כבר היום ]בשיר של יום רביעי[ 'לכו 

נרננה' וכבר עתה הנני נזכר באיסורי השבת, וירא שלא אעבור עליהם, 

ולכן הנני מביא כבר היום את המשקפיים לבית הכנסת".

ואמר רבי רפאל ברלין, שגם לאחר שעברו עשרות שנים מאז המעשה, 

ומאז ששמע את הדברים יוצאים מפי הרב הרמן, עדיין מהדהד בו הקול 

הגדול של יראת השמים והפחד מאיסורי השבת!

)קול ברמה – גליון 286, אלול תשע"ב(

 השיב הגר"י אברמסקי, שהוא מבחין כאן
 בפעולה מיוחדת של היצר הרע. שכן,

במשך תקופה ארוכה הוא מנסה להפילך ואינו מצליח

הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט״א
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 הגאון רבי יצחק קולדצקי שליט"א מה השיב לו מרן הגרי״ש אלישיב,
ועל הסיפור שהסטייפלר היה נוהג לצטט על המת שהגיע לעולם הזה

במוצאי מנוחה קדמנוך תחילה
כתוב בחז"ל- "רבי מאיר היה אומר, אדם מעוטף במצוות תפילין בראשו 

נכנס לביתו  רוחותיו,  ציציותיו מקיפות אותו מארבע  וארבע  ובזרועו, 

מזוזה בפתחו, תמצא מצוות מקיפות אותו בחומה, והוא שדוד אמר 'חונה 

מלאך ד' סביב ליראיו ויחלצם' " המעוניין בשמירה ובהגנה, והנה לו חומה 

– במשך שעות היום. מודדים לו מידה כנגד מידה, הוא הקיף את עצמו 

)עיין מהרש"א( המלאך הנוצר  במצוות – מקיפים אותו בחומת הגנה 

מהמזוזה מגן על הפתח – כהמצווה הניצבת בפתח. התפילין מביאים 

את המלאך המגן על הלב ועל הראש, ומלאכי הציצית עוטפים את כל 

האדם: "סביב ליראיו!". כך בכל מצווה, ובפרט אם זו מצווה שיכול היה 

להיפטר ממנה. זו המצווה מצילה אותו ומגינה עליו במיוחד. אל לו לאדם 

לשכוח, שבזכות החסד יהיו לו מגנים רבים בראש השנה וביום הכיפורים, 

וישועות רבות. מידה כנגד מידה.

להתחזק בכבוד הקב"ה - בתפילה
תשובה, תפילה וצדקה.

ביקשתם גם משהו אודות תפילה- 

אומר הגאון רבי יצחק שליט"א. לכן 

ראוי לציין ולהצביע על מה שאמר 

לי מרן הגרי"ש אלישיב זיע"א, לפני 

כארבע עשרה שנה.

הסדר,  בליל  פיגוע  אז  התרחש 

פסח,  באותו  הי"ד.  איש   32 מתו 

יצאו לטיולים. היה פחד,  רבים לא 

באסרו  מלאים.  היו  המדרש  בתי 

לו  ואמרתי  זיע"א  חג עליתי למרן 

– "הכול יראים מפיגועים, הלבבות 

לציבור,  לומר  מה  רוגע,  מבקשים 

במה להתחזק להדוף את הרעה"?

השיב מרן: "צריכים לתת כבוד לה'. בפסוק נאמר "ואת מכבדי אכבד"- 

מי שמכבד את הקב"ה, הקב"ה יכבד אותו".

מה המשמעות של הדבר, אם התפילה מתחילה בשבע, באים ברבע 

לשבע. מתעטפים ומתעטרים, אומרים במתינות ברכות השחר ו"ולעולם 

יהא אדם". בדיעבד, אפשר לבוא לבית הכנסת בחמש דקות לשבע, אך 

כאשר אבא שלי בא אלי לביקור, אכין את עצמי כראוי. גם הקב"ה שואל 

ו:  ואין איש". כמדומה שמרן ציטט את הגמרא בברכות  "מדוע באתי 

"אמר רבי יוחנן בשעה שהקדוש ברוך הוא בא בבית הכנסת ולא מצא בה 

עשה- מיד היה כועס, שנאמר מדוע באתי ואין איש קראתי ואין עונה".

כפי  הקב"ה,  את  לכבד  הראוי,  בזמן  לתפילה  לבוא  טוב  כמה  לכן 

וביום הכיפורים, נכנסים לתפילה בזמן וביראת  שנכנסים בראש השנה 

הרוממות.

ומי שבא  כידוע שהשל"ה כותב שמקום התפילה זה מעין העקידה. 

בזמן לתפילה הוא נקרא ידיד ה'. ה'בן איש חי' זי"ע אמר כי מי שבא 

זריז לתפילה מובטח לו שמלאכי השרת מזרזים את תפילתו עד כסא 

הכבוד. בשיר השירים פ"ז נאמר "מלך אסור ברהטים". מלך- זה הקב"ה, 

ידי ברהטים: "מלך אסור  ? על  אסור- קשור כביכול, כיצד הוא קשור 

ברהטים- הקדוש ברוך הוא נקשר באהבה, במצוות ובריצות שאתם רצים 

לפניו". כאשר רצים אליו הוא קשור אלינו, איזה תענוג!

ב'אורחות צדיקים' כתב, כי מצווה בשמחה שווה כאלף פעמים ממצווה 

ידי שמשקיעים מחשבה  שלא בשמחה. השמחה במצווה באה גם על 

בערכה. מתבוננים בשוויה.

***

מרן הסטייפלר היה מצטט את הסיפור הידוע של אותו יהודי שכיבד 

את התפילה והגיע לעולם הזה. נצטט את הסיפור כלשונו מספר אור זרוע 

חלק ב- הלכות שבת סימן מ"ב:

ואני שמעתי מפי ר"י החסיד זצ"ל 

שהיה רב גדול ומובהק לרבים והיה 

גוער בבית הכנסת שהיו מאריכים 

בברכות שהיה בדעתו למהר ללימוד 

וגם  עולם,  באותו  ככה  על  ונענש 

החסיד  יהודה  רבי  בשם  שמעתי 

בימות החורף  כגון  זצוק"ל שאמר 

שהיה קור גדול מוטב שילכו לבית 

אותם שאינם מלובשים היטב ואל 

יקצרו בשבחו של הקדוש ברוך הוא 

אחד  יהודי  הכרתי  ואני  בעבורם 

ר' בונים  והיו קורין אותו  מוורמ"ש 

והיה זקן וקובר מתים ומשעתי אל 

נכון ואל האמת שפעם אחת השכים לבית הכנסת וראה אדם אחד יושב 

לפני בית הכנסת ובראשו כתר של עשבים שקורין "צפל" ובלשון כנען 

קויטנ"י ויצ"ץ ונתפחד כסבור שהוא שד, וקראו ואמר לו וכי אינך פלוני 

שמת עתה וקברתיך ואמר לו הן, ואמר לו היאך אתה באותו עולם, והשיב 

לו היטב עד מאוד, ואמר לו מה זכויות יש לך והלא אתה היית אדם כל 

דהו? והשיב רק באותו זכות שהייתי אומר ברכות בקול נעים בבית הכנסת 

בזכות זה הביאוני בג"ע ומכבדין אותי, וזה לך הסימן שאני הוא המדבר 

אליך כי תראה בית יד חילוקי קרוע שקרעת לי כשהלבשתני התכריכין. 

ושאל אותו מה זה שבראשך, וענהו הם עשבים שבגן עדן ששמתי בראשי 

כדי לבטל ריח רע מעלי של זה העולם. כתבתי אני המחבר אילו המעשים 

כדי שיראה ירא שמיים וישים אל לבו ויאמר שבחותיו של הקדוש ברוך 

הוא בקול נעים ובכוונה ויזכה לגן עדן.

)מוסף שבת קודש, יתד - פרשת שופטים(

 התרחש אז פיגוע בליל הסדר ומתו 32 איש הי"ד. באותו פסח
 רבים לא יצאו לטיולים, היה פחד.  עליתי למרן זיע"א

 ואמרתי לו – "הכל יראים מפיגועים, מה לומר לציבור,
במה להתחזק להדוף את הרעה"?

מרן הגרי״ש אלישיב זצ"ל
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הסיפור על האשה שנטשה את כל קרוביה ומכריה, ובאה להסתופף בצלה של השכינה, אך מיאנה לשמוע את הוראות הרב

"ְוֹלא ָתסּור ִמָּכל ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצּוֶה ֶאְתֶכם ַהּיֹום" )דברים כ״ח, י״ד(
בעיר העתיקה בירושלים התגוררה לפני כשמונים שנה אלמנה זקנה, 

היא נטשה בחו"ל את כל קרוביה ומכריה, ובאה להסתופף בצלה של 

השכינה בקרבת מקום לשריד בית מקדשנו, מגוריה היו בחדר צר, קיתון 

של ממש, פרנסתה הייתה מנדבות שהיו נותנים לה שכניה הטובים, אשה 

זו היתה חסודה, גם מלחמה הדל חלקה לאחרים, היא שהתה במרבית 

שעות היום בעזרת הנשים, והאזינה לתפילות, מעודה לא החמיצה ענית 

וכשהיה  ברכו,  או  קדיש 

או  לקדושה  מגיע  הש"ץ 

לברכת כהנים הייתה חשה 

התעלות של קדושה. 

אך "אליה וקוץ בה" בעת 

עונה  שהיה הקהל הקדוש 

הש"ץ,  בחזרת  קדושה 

נוהגת הייתה לצאת מעזרת 

לחלק  ולעבור  הנשים 

הגברים, היא הייתה פוסעת 

פסיעות אחדות ככל שיכלה 

ומשתתפת  התיבה,  לעבר 

באמירת  הגברים  עם 

המתפללים  "קדושה", 

על  כנגדה  והתריסו  מחו 

את  הסותרת  התנהגותה 

ההלכה, אך ללא הועיל, כל מחאותיהם נתקלו באוזנה האטומה. משכלו 

כל הקיצים הוזמנה לדין תורה אצל רבי שמואל סלנט רבה של ירושלים, 

והסבירה שכל חפצה הוא להשתתף עם  היא השמיעה את טענותיה 

הצבור בקידוש שמו של הקב"ה, והיא חשה שרק באופן זה היא מתקרבת 

אל אביה שבשמים, אולם, הרב פסק שלמרות כוונותיה הטובות, אסור 

והרב שניסה בנעימות לשכנעה לא  יחד עם הגברים,  לאשה להתפלל 

הצליח, אלא יצרה גבר עליה ומאנה לשמוע. 

בליל העשירי בטבת, חלמה הזקנה חלום נורא: איש זקן עטוף לבן שזקנו 

יורד על פי מידותיו הופיע בחלומה, "שמי שלום שרעבי..." )הרש"ש(. אמר 

כי  ונשלחתי משמים להזהירך  יום השנה לפטירתי  הזקן לאשה היום 

אם תוסיפי להמרות דברי ביה"ד, תגרם לך תקלה בט"ו בשבט הקרוב. 

הזקנה התעוררה בבוקר ותפעם רוחה, היא ידעה שהיום יום ההילולא של 

הרש"ש הק', ולפיכך חשבה רבות על חלומה, אולם בהגיעה לביהכ"נ גבר 

עליה יצרה ודחתה דבר החלום: "דברי החלומות שווא ידברו"- הפטירה 

הזקנה, והוסיפה להיכנס לביהכ"נ בעת אמירת "הקדושה". 

בט"ו בשבט יצאה הזקנה מהעיר העתיקה וחיזרה על פתחי היהודים 

בשכונות החדשות, כשהגיעה לשכונת "נחלת שבעה" ראתה בית מפואר 

שעל שער הכניסה שלו מתנוסס הפסוק "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' 

אחד", הישישה הסיקה מכך כי בבית זה מתגורר צדיק ועשיר שיתן לה 

מתת יד נדיבה, היא הקישה בדלת, ואיש הדור פנים הזמינה לסעוד את 

לבה בארוחה דשנה וטעימה לכבוד ט"ו בשבט, הזקנה נעתרה לבקשתו 

ונכנסה לביתו, בתום הסעודה 

כשחיוך  המארח-  לה  אמר 

זדוני מרוח על פניו: "היודעת 

בשר  כעת  אכלת  כי  את 

הזדעזעה  הזקנה  חזיר?!" 

וזעקת  הדברים,  לשמע 

לא  היא  שבר בקעה מפיה, 

האמינה למשמע אזנה. 

ל  ש ר  הנסע ה  א ר למ

הוסיף  הנבהלת  הישישה 

הוא  "אני  ואמר:  הבית  בעל 

רוטנשטיין המיסיונר,  שלמה 

עלי?!"  שמעת  לא  האם 

הישישה  נזכרה  זה  ברגע 

וכמעט  הזה  המחריד  בשם 

מעלליו  דבר  התעלפה, 

וידועה  ברבים,  היה  רוטנשטיין המומר להכעיס מפורסם  של שלמה 

גם הלשנתו על אחיו היהודים בפני השלטונות הטורקים. הזקנה קמה 

ונמלטה מהבית הטמא, היא הגיעה לעיר העתיקה כשנשמתה  בבהלה 

טרופה וברכיה כושלות, והלכה לבית רב העיר רבי שמואל סלנט, וסיפרה 

לו על דבר החלום בו נגלה אליה הרש"ש, ועל שדבריו התקיימו במלואם 

- היום באה שגגה נוראה לפיה ואכלה בשר לא כשר בבית המיסיונר, את 

דבריה אמרה כשמפעם לפעם נקטעו דבריה בבכי תמרורים. 

ניחם אותה והבטיח לה שיערוך לה סדר תיקון לעוונה, אך כל  רבנו 

זה בתנאי שמעתה תקבל ע"ע שלא תכנס לביהכ"נ בשעה שהגברים 

יום ואילך הכירה האשה את מקומה בעזרת הנשים  מתפללים. מאותו 

בלבד, מדי שנה בט"ו בשבט נהגה האשה להזמין לביתה תלמידי חכמים 

ז' המינים שהשתבחה בהם א"י, בכדי שיברכו  ועניים, ולכבדם בפירות 

)עשה פלא דף 446(. לעלוי נשמת הרש"ש ולכפרת עוונה. 

)מתוך עלונו של הרב חנניה צ׳ולק - שופטים(

 חלמה הזקנה חלום נורא: איש זקן עטוף לבן שזקנו יורד
 על פי מידותיו הופיע בחלומה ׳שמי שלום שרעבי...׳

 אמר הזקן לאשה, נשלחתי משמים להזהירך
כי אם תוסיפי להמרות דברי ביה"ד, תגרם לך תקלה 
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ממעיין החסידות - הרב מרדכי שטוב
רבי אברהם דב מאבריטש, ה"בת עין" מז'יטומיר, נהג להכניס לביתו 

והיה מבקש מהם לספר בשבחה של ארץ  כל שד"ר מארץ הקודש 

היום, הגיע שד"ר מכובד למראה שהתארח בשבת אצל  ויהי  ישראל. 

ה"בת עין" וכמובן שבסעודה הפליג לספר בשבחה של הארץ וכל כמה 

שהוסיף לספר הפציר רבי אברהם דב שיספר עוד, על ירושלים, על מקום 

המקדש ועל שאר ערי הקודש. השד"ר שכבר סיפר 

על  ומעשה  סיפור  וכל  ובדברי מליצה  בהרחבה 

יתירה,  ואנשיה שזכר כבר סיפר בהרחבה  הארץ 

נענה ואמר "ארץ ישראל כה נפלאה היא עד שאין 

אבניה אבנים רגילות אלא מרגליות הן".

לאחר אותה שבת החליט ה"בת עין" לעלות לארץ 

ישראל ולמלא סוף סוף את תשוקת ליבו הטהורה. 

אומר ועושה. למרות קשיי הדרך והטלטולים קם 

ועלה לארץ הקודש. 

לאחר שהות זמן, פגש באותו שד"ר. פנה אליו ה"בת עין" ואמר "יש לי 

וזכיתי לראות בטובה וחשתי שאכן עיני ה'  קפידא עליך. עליתי לארץ 

אלוקיך בה מראשית שנה ועד אחרית שנה, איני שובע מלהביט ולהרגיש 

נכון, מה שאמרת שאבני  את ארץ ישראל, אך דבר אחד בדבריך אינו 

הארץ כמרגליות והנה אבניה ככל האבנים".

 אמר לו השד"ר "אבני הארץ נוצצות כמרגליות אך לא כל אחד זוכה 

לראות".

מששמע זאת ה"בת עין" נסגר מיד בחדרו ושפך ליבו בדמעות לפני 

הקב"ה שיהיה הוא מן הזוכים לראות. 

ולנוכח תמיהתם  זימן אליו את בני חבורתו לסעודה  לאחר זמן מה, 

לשם מה סעודה בסתם יום של חול, הסביר 

להם "היום זיכני הבורא לראות שאכן אבני 

ארץ הקודש מאירות כמרגליות וגם מי שאינו 

זוכה לראות שיידע שאין החיסרון אלא בו 

ולא בארץ".

ָתבוֹא  י  כִּ "ְוָהָיה  במילים  פותחת  הפרשה 

ֶאל-ָהָאֶרץ" אומר ה"אור החיים הקדוש" אין 

לאדם  לו  אין  כי  לשון שמחה  אלא  והיה, 

ומביא בספר  בישיבת הארץ.  לשמוח אלא 

יעקב מסדיגורה שכאשר עלה לארץ  "מעינות הנצח" על רבי אברהם 

ישראל טעה בקידוש של ראש השנה ואמר "זמן שמחתנו" ואחר כך אמר 

לחסידיו שבאמת אין זו טעות כל כך גדולה "וכי יש שמחה גדולה יותר 

מלישב בארץ ישראל"? 

 מששמע זאת ה"בת עין"
 נסגר מיד בחדרו ושפך ליבו בדמעות לפני הקב"ה

שיהיה הוא מן הזוכים לראות

האם עדיף ללכת כמה פעמים לקניות לשבת או ללכת פעם אחת לקניה מרוכזת?

הרב צבי וינברג
"ָהַרָּכה ְבָך ְוָהֲעֻנָּגה ֲאֶׁשר ֹלא ִנְּסָתה ַכף ַרְגָלּה ַהֵּצג ַעל ָהָאֶרץ" )דברים כ"ח, נ"ו( 

היראים )סי' תי"ב( כ' לגבי מצות עונג שבת, "כשם שיש עונג באכילה 

כך יש עונג בהנאת גופו, ומצוה לאדם לענג עצמו בהנאת גופו שגם היא 

ג,  ג ַעל-ָהָאֶרץ, ֵמִהְתַענֵּ ָתה ַכף-ַרְגָלּה ַהצֵּ ר לֹא-ִנסְּ נקראת עונג דכתיב "ֲאשֶׁ

ּוֵמרְֹך", ע"כ.

ג'( כ' לענג את עצמו בהנאת הגוף, לא  ובהגהות תועפות ראם )אות 

ביאר רבנו מה היא, ולפי הנראה נמסר הדבר לכל אדם ממה שיתענג 

זהו מצותו.

הב"ח )סי' רמ"ב( כתב שמשמע מהיראים שיש ליזהר שלא לילך יחף 

בשבת, מצד ביטול עונג שבת, )ועי' ב"ח סי' ש"א ומשנ"ב שם ס"ק ס"ב(. 

דבר מענין בענין "עונג שבת" נמצא ב"לקט יושר" )לתלמיד התרומת 

הדשן עמ' 121( שכתב "יש לתקן תענוגיו שילך כמה פעמים לשוק בערב 

שבת לקנות צרכי שבת, שזהו נכון יותר מלקנות בבת אחת כל הצורך 

לשבת, משום שכשהוא מרבה לקנות הרבה פעמים הוא קונה ומרבה יותר 

בתענוגים, או שמא ימצא בפעם אחרת דבר שהוא מתענג בו יותר אז 

שכרו הרבה מאוד".

ומרן הח"ח זצ"ל )שם עולם ח"א פ"ד( כתב "שמעתי בשם גדול אחד, 

שאמר, לפי מה שידוע מחז"ל דמי ששומר שבת בעולם הזה אז גם שם 

אפילו אם נתחייב חס ושלום עונש גהינום עבור עונותיו אינו נענש ביום 

השבת, דנחשב לאיש ההוא זמן שבת מעת שהתחיל בערב שבת להתעסק 

ומגינה  שבת,  בצרכי 

ועל  זכות השבת,  עליו 

כן מאד צריך להשתדל 

וייטב  בענין צרכי שבת 

לו בזה ובבא.

ודומיא דמוצאי שבת, 

ישראל  שישלימו  דעד 

נענשים  אינם  סדריהם 

בגהינום אף שכבר הוא 

לילה, מטעם דנמשכת 

קדושת שבת עד זמן זה, )וכדאיתא בסימן רצ"ה בטור או"ח והגר"א שם(, 

כן הוא בערב שבת מעת שמתחיל להתעסק בצרכי שבת מתנוצץ עליו 

קדושת שבת, ע"כ.

ובשערי תשובה )סי' רנ סק"ב( כתב "עיין באה"ט בשם כוונות האר"י 

ז"ל, הזיעה שאדם מזיע בצרכי שבת הם סגולה למחיקת העונות כמו 

הדמעות ולכן צריך לטרוח הרבה בשביל כבוד שבת".

)קב ונקי(

ההולך יחף בשבת האם מבטל מצות "עונג שבת"?  
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׳ויוסר חילול השם שנתפשט בין העכו"ם שהיהודים רוקקים וכחים ומספרים בתוך תפילתם שהרי הם רואים זה תמיד׳

הרב צבי וינברג
"ּוְלִתְּתָך ֶעְליֹון ַעל ָּכל ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ָעָׂשה ִלְתִהָּלה ּוְלֵׁשם ּוְלִתְפָאֶרת" )דברים כ"ו,י"ט( 
"בעל הטורים" מבאר "לתהלה ולשם ולתפארת", כלומר מה שישראל 

משבחים ומהללים להשם, הוא לו לתפארת והיינו דאמרינן )מגילה טו:( 

וצדיק", שאותה עטרה  צדיק  כל  להיות עטרה בראש  "עתיד הקב"ה 

שמעטרים להקב"ה בתפילתם מחזירה להם, אבל 

מי ששח שיחת חולין בבית הכנסת מקיפין לו כל 

גופו בקוצים.

נוספת על עניין זה נמצא בסמ"ק )מצוה  תוכחה 

או  בטלים  דברים  למדברים  להם  אוי  וז"ל  יא( 

בשעת  הכנסת  בבית  ראש  וקלות  שחוק  עושים 

תפילה ומונעים בניהם מחיי עולם הבא, כי יש לנו 

אינם  ק"ו בעצמינו מעובדי אלילים אשר  לעשות 

מאמינים, עומדים כאלמים בבית חרפותם כל שכן 

אנו העומדים לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה, ומצינו במדרש ובתלמוד, 

גם סיפרו לנו אבותינו וראינו בעינינו כי כמה בתי כנסיות אשר נהפכו 

להיות בתי עובדי אלילים על שהיו נוהגין בהם קלות ראש. 

בשו"ת הרדב"ז )אלף קס"ה( מובא תקנה שתיקן הרמב"ם שהסכימו 

איתו על היושבים בבית מדרשו וכל תלמידי חכמים שהיו בדורו שלא 

יתפללו אלא תפילה אחת דהיינו שאומר השליח תפילה י"ח בקול רם 

וכל העם עונים אחריו בלחש מילה במילה.  וטעם לתקנה זו הביא שם 

"לפי שכשיחזור שליח צבור להתפלל בקול רם כל מי שהתפלל ויצא ידי 

חובתו יהפוך פניו לספר עם חבירו או לשיחה בטלה ויחזור פניו מהמזרח 

וירוק ויסיר כיחו וניעו. וכשיראה אותו חבירו שאינו בקי יעשה גם הוא 

כן בלי ספק ויחשוב שזה שאומר שליח צבור אין לסמוך עליו וא"כ יצא 

מבית הכנסת כל מי שאינו בקי והוא לא יצא ידי חובתו ותתבטל הכוונה 

אשר בעבורה חוזר שליח צבור התפילה שהוא להוציא את שאינו יודע.

ואמנם כשלא יתפללו הקהל בלחש כלל אלא יתפללו הכל אחר שליח 

צבור תפילה אחת בקדושה כל מי שיודע להתפלל יתפלל עמו בלחש 

כולם  ויכרעו  ישמעו  בקיאים  והבלתי 

עם שליח צבור ופני כל העם אל ההיכל 

בכוונה ויצאו כולם ידי חובתן. ויוסר חילול 

בין העכו"ם שהיהודים  השם שנתפשט 

רוקקים וכחים ומספרים בתוך תפילתם 

שהרי הם רואים זה תמיד ומעידיים עליו. 

ע"פ תקנה זו היו מתפללים כולם יחד 

הש"ץ בקול רם והעם בלחש עד שסיימו 

התפילה כאחד, ומה שתיקון זה הוא כנגד 

דין הגמרא לא ראה בכך מונע לפי שאנו אומרים באיסורי תורה "עת 

לעשות לה' הפרו תורתך", ותקנה זו המשיכה עוד הרבה זמן אחר מותו 

של הרמב"ם. 

בין קהל  רצ"ט פרצה מחלוקת במצרים  ה' אלפים  ומביא שבשנת 

הספרדים לבין ילידי המקום, והרדב"ז שם פוסק כשיטת הספרדים שיש 

זו.  לבטל תקנת הרמב"ם, עי"ש שסולקו כבר הסיבות שהביאו לתקנה 

ובשו"ת הרשב"ש )לר' שלמה בן התשב"ץ סי' נ"ו( כתב שאם אביו היה 

מסכים עמו היה מבטל את חזרת הש"ץ. ועיין בשו"ת יחוה דעת )ח"ה סי 

י"ב( שמאריך בזה ומביא אחרונים שאף בזמננו רצו לבטל חזרת הש"ץ.

)קב ונקי(

מדוע הרמב"ם ביטל את חזרת הש"ץ?

הרב צבי וינברג
"ְוִהְתַמַּכְרֶּתם ָׁשם ְלאְֹיֶביָך ַלֲעָבִדים ְוִלְׁשָפחֹות ְוֵאין קֶֹנה" )דברים כ"ח, ס"ח-ס"ט( 

בס' אוצר שיחות חכמים, )חלק דעת זקנים שמע שלמה(, מובא מעשה 

שאיש עני והגון הפציר בהר"ר א"ב קלוגר זצ"ל 

ליתן לו כת"י על התורה מחיבורי הג"ר שלמה 

מעות  לקבץ  הכת"י  עם  לנסוע  זצ"ל  קלוגר 

להדפיסו.

והאיש ההוא שם  אליו,  נעתר  לרוב הפצרתו 

לדרך פעמיו, ולא הצליח בדרכו ולא קיבץ מעות 

די צורך ההדפסה ויצר לו מאוד.

וישפוך את  ומפורסם א'  גדול  ויבוא לפני רב 

מר שיחו שבכל מקום מזכירים כ"כ את שמו של 

וכל ספריו יקרים וחביבים מאוד בעינם, ומדוע  המחבר בחרדת קודש 

עלה הגורל על ספר זה שלא לבוא לדפוס.

ויבקש הרב מאת האיש להראות לו את החיבור, ויפתח את הספר וימצא 

כתוב בפ' כי תבא ביאור על הפסוק "והתמכרתם.. לעבדים ולשפחות ואין 

קונה - אלה דברי הברית" שהקשה דיש להבין הסמיכות של הפסוקים.

וכ' שהנה בעוה"ר ימים באים קודם ביאת המשיח אשר קרן התורה 

ישפל עד שיסע איש עם ספר חדש 

עליו,  קונה  שום  ימצא  ולא  למוכרו 

ם  ם שָׁ ְרתֶּ "ְוִהְתַמכַּ וזה מרמזת התורה 

קֶֹנה  ְוֵאין  ָפחוֹת,  ְוִלשְׁ ַלֲעָבִדים  ְלאְֹיֶביָך 

ִרית", שלא ירצה שום  ה ִדְבֵרי ַהבְּ - ֵאלֶּ

איש לקנות את דברי התורה.

ויאמר לו הרב עתה נפתרה חידתנו 

מפומיה  נפיק  הזה  בחיבור  כי  יען 

כי אין קונה שום  דהרב המחבר הק' 

ספר בימים הבאים, לכן נתקיימו דיבוריו הקדושים דווקא בספר הזה 

שלא רבו התורמים עליו להדפיסו.

)קב ונקי(

מדוע לא הצליחו לשכנע את הציבור לתרום כסף 
להדפסת ספר מספרי הג"ר שלמה קלוגר זצ"ל
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הרב צבי וינברג
"ְוָלַקְחָּת ֵמֵראִׁשית ָּכל ְּפִרי ָהֲאָדָמה"  )דברים כ"ו, ב'( 

הרמ"א או"ח )תקפא,א( כתב שידקדקו לחזור אחר שליח צבור היותר 

בתורה  גדול  והיותר  הגון 

למצוא,  שאפשר  ומעשים 

וימים  סליחות  שיתפלל 

נוראים. ובלקט יושר )לתלמיד 

התרומת הדשן או"ח דף קיז( 

ממוהר"ר  שמעתי  אני  כתב: 

שדרש  זצ"ל  שפירא  שלמה 

מי שמתפלל ימים נוראים ולא 

למי  דומה  סליחות,  מתפלל 

שרוצה לילך לפני מלך ויש לו 

מפתח הפנימי ואין לו מפתח החיצון, ולכך סברא להתפלל סליחות מי 

שמתפלל ימים נוראים, וכתב שם שיש עניין לתת לגדול להתפלל, משום 

ש"אם מתחיל דבר כשורה ובהכשר, הכל הולך כסדר". 

ומבאר שם שכל מי שהוא ראשית צריך לאקדומי למצוה, ולכן קורא 

דווקא על בכורים שהוא ראשית המצוה שעושין בתבואה. וכן 

לעניין עבירה מי שהתחיל הוא עיקר, וראייה לכך שהסמיך פ' 

עמלק ל'והיה כי תבא', כי עמלק ראשית גוים עמלק וגו'. וכן 

פירש"י  משל לאמבטיה רותחת וכו'.

ולכך אנו מכבדים המביאים בכורים, ובעלי אומניות עומדין 

יוצאין לקראתן  ירושלם  בני  וגם  ולא בפני ת"ח,  בפניהם 

ואומרים אחינו בואכם לשלום, הכל כדי חבוב המצוה וכדי 

ואח"כ  בבכורים,  להתחיל  וכדי  האחרת,  לשנה  שיבואו 

ואח"כ  שני,  ואח"כ מעשר  ראשון,  ואח"כ מעשר  תרומה, 

מעשר עני, מעתה הולך הכל כסדר, אם מתחיל בתחילה יפה. 

)קב ונקי(

 מה העניין המיוחד שאדם גדול יהיה
שליח ציבור בסליחות ובימים נוראים?

רבי יעקב גלינסקי זצ״ל עם הסבר שהסביר לו הרב מפונוביז׳ את הפסוק: לחזות בנעם ה' ולבקר בהיכלו 

הייתי אצל הרב מפוניבז', ושאלני: "איך תסביר את הפסוק, דוד המלך 

מבקש לשבת בבית ה' כל ימי חייו לחזות בנעם ה', ולבסוף אומר: "ולבקר 

בהיכלו", ביקור גרידא. הלא השתכן שם, ולכל ימי חייו!"

"יודע אני שיש  וחיכיתי:  הכרתי אותו, 

לכם תרוץ. תאמרו, ואדרשנו בשמכם", אז 

הנה, מקיים אני את הבטחתי.

יש  בלונדון.  הבנתי  "את התרוץ  אמר: 

מימי  נדירים  יד  כתבי  ובו  מוזיאון  שם 

וטמונים  רבותנו הראשונים. הם ספונים 

ושמורים מכל משמר. לא לכל אדם ניתנת 

הרשות לראותם ולא בכל עת. יש להרשם, 

או חוקר,  רב  ענין,  ולהוכיח שאתה בעל 

יד מעונין אתה לעיין,  לציין באיזה כתב 

וקובעים לך זמן, לעשרים דקות בלבד.

בכתבי  עיני  להזין  בקשתי  אני  גם 

חוקר  שם  ומצאתי  הלכתי  הראשונים. 

שהגיע מאוסטרליה. טס עשרות שעות, הגיע בשבוע שעבר, התאושש 

במשך יומיים ועכשיו מחכה הוא שהשערים יפתחו. ואכן נפתחו, והוזמנו 

ועל  הניח על השולחן האחד את הכתבים שביקשתי,  פנימה. הספרן 

השולחן האחר את הכתבים שהלה ביקש.

אבל היינו באמצע השיחה. הלה מסידני, ובסידני יש לי מכרים, והוא 

מכיר אותם, ידיד קרוב. אז מה שלומם, ומה חדש אצלם – 

הדעת  על  יעלה  לא  אבל 

עשרים  לנו  יש  בשיח.  להמשיך 

דקות, ועלינו לנצלן. עלי להסתגל 

לכתב, לעיין, למצוא דבר חידוש, 

עשרים  בעוד  מרגליות.  לדלות 

את  ויקח  הספרן  יבוא  דקות 

הכתבים, האוצר יגנז, וההזדמנות 

הנדירה תחלוף.

בן  הרגשת  להיות  צריכה  כזו 

הישיבה בשבתו ליד הגמרא!

'רבי  יאמר לעצמו: אהיה  שלא 

יותר.  עקיבא איגר' שעה מאוחר 

כי השעה הזו לא תחזור, תחלוף 

ל'רבי עקיבא איגר' שעה פחות! כל שעה, כל  לבלי שוב. אתה תהיה 

עשרים דקות, הם ביקור חדש, ביקור בפני עצמו!

)מתוך והגדת אלול(

הלכתי ומצאתי שם חוקר שהגיע מאוסטרליה טס עשרות שעות, 
 התאושש במשך יומיים ועכשיו מחכה הוא שהשערים יפתחו.

ואכן נפתחו והוזמנו פנימה

13info@dirshu.co.il | 02-560-9000 | יו"ל ע"י 'דרשו' - קרן עולמית לחיזוק ועידוד לימוד התורה



הרב יהודה יעקבזון
והקללות שהצטוו  הברכות  על מעמד  לֵמדים  אנו  בפרשת השבוע 

ישראל לקיים בכניסתם לארץ ישראל, על ההרים גרזים ועיבל. בתורה 

'ארור'. ואמרו חכמינו  נזכרות רק הקללות הפותחות כל אחת במילה 

ולדוגמה: כנגד  'ברוך',  ז"ל, שכנגד כל קללה, הקדימו המברכים לומר 

ֶפֶסל  ה  ַיֲעשֶׂ ר  ֲאשֶׁ ָהִאיׁש  "ָארּור 

ָכה", אמרו "ברוך האיש אשר  ּוַמסֵּ

לא יעשה פסל ומסכה".

הרע  לשון  להלכות  בפתיחה 

ורכילות, מונה החפץ חיים שבע 

עשרה מצוות לא תעשה וארבע 

שעליהן  עשה  מצוות  עשרה 

הנכשל  לעבור,  עשוי  או  עובר, 

ובסיום  וברכילות.  הרע  בלשון 

דבריו כותב שמלבד האיסורים 

הרבים, עלול המספר לשון הרע 

ורכילות להחיל על עצמו חלילה 

כמה מן הקללות שנאמרו בהר 

 - היא  שבהן  הראשונה  עיבל: 

ֶתר", שלפי  סָּ ה ֵרֵעהּו בַּ "ָארּור, ַמכֵּ

דברי חז"ל מכוונת גם כלפי המספר לשון הרע. ובעל הטורים כתב רמז 

לכך, שהמילה "בסתר" - בגימטריא "בלשון הרע", כלומר, ארור מכה רעהו 

- בגימטריא  ֶתר"  סָּ בַּ ֵרֵעהּו  ה  "ַמכֵּ ויש שהוסיף רמז דומה:  בלשון הרע. 

"להזהר על לשון הרע".

ֶרְך", האמורה גם כלפי אדם  דָּ בַּ ִעוֵּר  ה  גֶּ ַמשְׁ "ָארּור,   - והקללה השניה 

המחטיא את חֵברו; והמספר לשון הרע מחטיא את השומע, ולפעמים גם 

השומע נחשב כמחטיא את המספר. 

נפש, עלולה  ועובר עליו בשאט  ואם הופקר אצלו איסור לשון הרע 

ְבֵרי  ֶאת-דִּ לֹא-ָיִקים  ר  ֲאשֶׁ "ָארּור,   - עליו קללה שלישית  חלילה לחול 

ַהּתוָֹרה-ַהּזֹאת--ַלֲעשׂוֹת אוָֹתם", האמורה כלפי מי שאינו מקבל על עצמו 

לקיים את כל התורה. ויש שכתב שלפי המבואר בתלמוד ירושלמי שמי 

להחזיק  אפשרות  בידו  שיש 

ואינו  תורה  לומדי  ולפרנס 

ר  עושה כן, עובר על " ָארּור, ֲאשֶׁ

ַהּתוָֹרה- ְבֵרי  ֶאת-דִּ לֹא-ָיִקים 

ַהּזֹאת", המספר לשון הרע על 

תלמיד חכם וגורם בכך לפגיעה 

זה.  'ארור'  על  עובר  בפרנסתו, 

ואם מספר לשון הרע על אביו 

גם  עליו  לחול  עשויה  ואמו, 

ָאִביו  ַמְקֶלה  "ָארּור,  הקללה 

ְוִאּמוֹ". 

ומסיים החפץ חיים, שבגמרא 

'ִנדוי',  'ארור' כולל  כתוב כי כל 

נזהר בלשון  כן, מי שאינו  ואם 

הרע צריך לחשוש לנפשו שמא 

ִנדוהו בשמים על כך.

וכאמור, לכל 'ארור' הקדימו 'ברוך', ואם כן, הנזהר מלספר לשון הרע 

ורכילות, זוכה לברכות הלויים שענו אחריהן כל ישראל 'אמן': "ברוך אשר 

לא יכה את רעהו בסתר", "ברוך אשר לא ישגה עור בדרך", ו"ברוך אשר 

יקים את דברי התורה הזאת".

]חפץ חיים פתיחה, ארורין, א-ג; ביאורים ומוספים דרשו, 1 ו־5[

אילו ברכות נאמרו בתורה לנזהר מלשון הרע? כיצד 
עשוי לחול 'ִנדוי' על המספר לשון הרע? ומהי החומרא 

המיוחדת שבסיפור לשון הרע על לומדי תורה?

"ׁשֹוְרָך ָטבּוַח ְלֵעיֶניָך ְוֹלא תֹאַכל ִמֶּמּנו ֲחמְֹרָך ָּגזּול ִמְּלָפֶניָך ְוֹלא ָיׁשּוב ָלְך צֹאְנָך ְנֻתנֹות ְלאְֹיֶביָך 
ְוֵאין ְלָך מֹוִׁשיע". )דברים כ"ח, ל"א(

גנוזות ברכות בתוכן כמו  החיד"א ב"נחל קדומים", כתב שבכל התוכחות 

שאמרו חז"ל, ושמעתי שפסוק זה אם תקראנו למפרע הוא ברכה, וכך סידורו:

"מושיע לך ואין לאיביך נתונות, צאנך לך ישוב מלפניך גזול חמורך, ממנו 

תאכל ולא לעינך טבוח".

 איזה פסוק מהקללות
 כשקוראים אותו הפוך,

הוא לברכה?
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<<< המשך מעמוד 3

זצ"ל שהיה אצל החפץ  לי הרב מפוניבז'  רבינו שליט"א, סיפר  שח 

חיים לפני נסיעתו בפעם הראשונה בשביל ישיבתו למדינת הים ג' ימים 

מהשכם בבוקר עד חצות הלילה, משש בבוקר עד 12 בלילה, וכל הזמן 

וכל דבריו היו או על צרות כלל ישראל, או בעניין  הוא דיבר רק עמו, 

הגאולה העתידה, וכאשר היה מדבר מצרות הכלל היה בוכה בדמעות 

וויא באבעס", וכשהיה  ממש, טפין גסין של דמעות, והתבטא "טרערן 

מדבר מהגאולה צהלו פניו מרוב שמחה, ואנחנו מדברים כמעט כל יום 

מהגאולה אבל בלי שום רושם וכן מהצרות ר"ל, אבל אצלו מה שדיבר 

)ימלא פי תהלתך( והרב מפונביז' זצ"ל  הוא היה אז חי ומרגיש ממש. 

מסר לרבינו דברים נסתרים מהשיחה המופלאה של החפץ חיים, וכמוס 

הוא אצלו.

כאשר החפץ חיים סיים את השיחה, הרב מפונביז' ביקש לקבל ברכת 

עדיין לא דברנו', הרב  והרי  נוסע,  'האם אתה  פרידה. הח"ח התבטא 

שאל: האם לא אסע? השיב הח"ח לא אמרתי שלא תיסע, רק אמרתי 

כי עדיין לא דברנו. והרב מפונביז' נפרד ממנו לשלום, טרם שנסע לכיוון 

עיר הנמל להפליג באוניה חלף והלך לבקר את בנו ר' אברהם שלמד אז 

במיר. בנו התאכסן בדירה בעיירת מיר, והיה שם בחור מהאכסניה שחלה, 

והרב נדבק ממנו, ושכב שם זמן מה בחוליו, והפסיד את הפלגת האוניה 

והנסיעה נדחתה.

)מאחורי הפרגוד(

חבל על הכסף
כמו כן סיפר רבינו שליט"א בשם הרב מפוניבז', שכשראה פעם החפץ 

חיים את האברכים מכולל קדשים שותים קפה, אמר להם חבל על הכסף, 

אני אבקש מבתי שרה שתבשל קצת תפוחי אדמה, ולא תצטרכו לשתות 

קפה )והיה כוונתו בעיקר היות והאברכים עזבו את הבית לתקופה ארוכה, 

רצה שישלחו מה שיותר כסף לנשותיהם, ורצה לחסוך פרוטות אלו ג"כ, 

כדי שיהיה לנשים יותר כסף(.

)פרי חיים( 

עדיף ישיבה ללא רבנות 
סיפר רבינו שליט"א ששח לו הגאון דפוניבז' ר' יוסף שלמה כהנמן זצ"ל 

שמרן החפץ חיים זצוק"ל הורה לו שעדיף שתהיה לו ישיבה ושלא יהיה 

רב, מאשר בהיפך היינו רב בלי ישיבה, ומדוע השיב כך החפץ חיים? כי רב 

יכול להפסיד ממעלתו ורוחניותו, ועם ישיבה הכל אחרת.

אך הוסיף דבכל ישיבה שתהיה, שיהיה לו בזה עוד מפעל חסד בנוסף, 

כיון דעולם חסד יבנה, וזה הסיבה לכך שהרב דפוניבז' זצ"ל ייסד את בתי 

אבות המפורסמים בצמוד לישיבתו הגדולה שבבני ברק. 

)מאיר עיני ישראל ח"ב עמ' 95 מרשימות הגר"י סוקל שליט"א(

הסיבה שהרב לא ביטל את הקידוש לפני התקיעות 
אמר רבינו שליט"א ששמע מהרב מפוניבז' זצ"ל שאמר שהיה מבטל 

את הקידוש שעושין לפני התקיעות בר"ה, רק היות שבאים להתפלל 

בישיבה גם ילדים מבתי אבות שהם יתומים עניים אינו רוצה לבטל.

)פרי חיים 61(

 יצא פונביז' 
סיפר רבינו: בערוב ימיו של הרב זצ"ל כששב מניתוח בחו"ל, ביקשו 

להוציאו למרפסת הסמוכה למעונו, באגף השמאלי של ישיבת פונביז', 

הרב ישב על כסא נוח, ולידו היה רבי שמואל רוזובסקי, וגם אני נכנסתי, 

ולפתע הרב ז"ל פתח לומר בנימה של כאב: והרי החפץ חיים השקיע בי 

יותר מכל, וכל כך דיבר איתי, ומה יצא מזה? וכיון שנשמע בקולו הכאב, 

העזתי ואמרתי לו 'יצא פונביז', מיד נחה דעתו והפטיר - זה נכון. המשיך 

רבינו והסביר כי החפץ חיים נטע בו אהבת תורה עצומה, ובלא אהבת 

ידע  'פונביז''. החפץ חיים  יכול להיווצר  התורה העצומה הזו לא היה 

שכוחותיו גדולים מאד, ובאמת חלק הכי גדול של התורה בארץ ישראל 

נזקף לזכותו. 

)מאחורי הפרגוד(

 מסירות לתורה 
והשיב, מחמת  כך,  רבינו, מדוע הרב מפונביז' הצליח כל  שאלו את 

שמסר את כולו לתורה, היו ימים שכל שעות היום התרוצץ בחו"ל למען 

יודעים בעולם מקיומו של  ישן בתחנת רכבת, היום,  ובלילה  הישיבה, 

'עולם הישיבות' אבל פעם הגבירים היו יותר מגושמים. היה גם מי שנתן 

ובזיונות. פעם הרב מפונביז'  ייסורים קשים  לו פעם חצי דולר. היו לו 

ישיבה...   ובירחי כלה אני ראש  התבטא באוזני: כל השנה אני שנורר, 

וסיפר הר"ש לורנץ ז"ל לרבינו שליט"א שבעצמו ראה שהרב יצא מחדרו 

של גביר ללא פרוטה, ואף מיאן לקבל אנשים נוספים לצדקה, הרב פגש 

בחוץ את ר"ש לורנץ ועימו מרן הגר"א קוטלר, נכנס הר"ש לורנץ שנית 

ומדוע  וקבלם.  להשתדל לפחות עבורם: איך אתה לא מקבל אותם? 

הצליח לדבר על לבו של אותו עשיר? כי ר"ש לורנץ היה חבר כנסת, ואת 

זה העשירים מבינים... 

)כאיל תערוג(

השאלה ששאל החפץ חיים: להגאון ר' עקיבא איגר זצ"ל היתה הצלחה יוצאת מהכלל בכל 
 כתביו, כל מילה ומילה מדויקת, כל קושיא קשה כברזל, ולמה לא מצינו בשאר גדולי ישראל,

הן בדורות שלפניו והן בדורות שלאחריו, הצלחה כזאת?
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מה העצה להתיר השחלת שרוך חדש 
 בנעל בשבת?

ובאיזה בגד אסור להשחיל חגורה 
בפעם הראשונה בשבת?

הרב יהודה יעקבזון
נעל שלא הושחל בה שרוך מעולם, אסור להשחיל בה שרוך בפעם 

'תיקון  הראשונה בשבת, מפני שמשלים בכך את צורת הנעל, והרי זה 

ואף אם השרוך  'מכה בפטיש'(.  נגזר מאיסור מלאכת  )שאיסורו  כלי' 

היה מושחל תחילה בנעל אחרת, אסור להעבירו לנעל זו. וכמו כן, אסור 

להשחיל שרוך חדש אף בנעל ישנה, כיון שזהו 'תיקון כלי' לשרוך. 

ויש שכתבו שמותר להשחיל שרוך חדש, או בנעל חדשה, באופן שבודאי 

כגון שמשחילו   - יוציאנו במוצאי שבת  יישאר כך בקביעות אלא  לא 

- משום  לחלוטין מהנעל  שונה  או שצבעו  בלבד,  העליונים  בנקבים 

שבאופן זה אינו נחשב כמשלים את צורת השרוך או הנעל. ברם, אף 

כשמדובר בשרוך שכבר היה מושחל בנעל ונשמט ממנה - אם השחלתו 

מחדש כרוכה בטרחה, אסור להשחילו.

שרוך המושחל במעילים, סוודרים וכיוצא בהם, אשר בעזרתו מהדקים 

את הבגד או את הכובע המחובר אליו, אם נוהגים לקשור קשר בראשו 

למניעת 'בריחתו' לתוך הבגד, אשר נשמט מהבגד, אסור להשחילו מחדש 

אף אם הפעולה אינה כרוכה בטרחה, מחשש שמא יקשור את הקשר 

בראשו, ויעבור על איסור מלאכת 'קושר'.

וחגורה - מותר להשחילה בלולאות הבגד אף בפעם הראשונה, אולם 

אם החגורה שייכת רק לבגד זה - בשל הצבע, סוג הבד, גודל הלולאות, 

וכדומה - אסור להשחילה אלא אם היתה מושחלת בבגד זה קודם לכן. 

]שו"ע שיז, ב, ומשנ"ב טז, יח ו־כ; ביאורים ומוספים דרשו, 19-21[

ה

כל צרכי" איך אתה מברך את הברכה הזאת? חסר לנו שמחה בעבודת ה'. 

אני התפללתי עם הרב שך בשבע שנים האחרונות שלו, כל יום התפללתי 

אתו, שבתות חגים, הכל אתו ביחד. כשהגענו לברכת פוקח עיוורים הוא 

אמר לי תצעק פוקח עיוורים אני כבר לא רואה בעיניים. חולה אחד אומר 

לי תצעק "המכין מצעדי גבר" אני על כסא גלגלים כבר. פעם הייתי אצל 

חולה, שכן שלי שהיה חולה, כבר שכב הוא לא יכול היה לזוז. הוא אמר 

לי תצעק מתיר אסורים , אני אסור במיטה שלי ולא יכול לזוז. 

נותנים לנו הזדמנות להודות לקב"ה, למה לעשות את זה בכזו חוסר 

נותנים לך אפשרות להודות. אני פגשתי מישהו  שמחת חיים?! תודה. 

ברחוב לפני תקופה, הוא אומר לי אני חייב לך את החיים שלי. אמרתי 

לו מה לי ולך תגיד לי, הוא מספר: לפני עשרים וכמה שנה הייתי בים 

וצעקתי הצילו, אתה משכת אותי החוצה. אני חייב לך את  ונסחפתי 

החיים שלי. 

נותן לנו חיים. כל בוקר אנחנו  נותן לנו כל רגע נשימה, הוא  הקב"ה 

אומרים  "מודה אני ...שהחזרת בי את נשמתי" שהילדים שלי לא יתומים, 

ב"ה, אני אבא לילדים. חסר לנו את השמחה. אתה אומר קדושה, כתוב 

'אמן יהא שמיה רבא' מוחלין לו על כל עוונותיו. דברים  שמי שאומר 

יוצאים כולם החוצה לפני  יהא שמיה רבא'. לא, עכשיו  'אמן  נוראים. 

עלינו, מה אתה יוצא עכשיו החוצה?! טיפש. את כל היהלומים תופסים 

עכשיו. להגיד בכוונה 'אמן יהא שמיה רבא' כתוב שקורעים לו גזר דין של 

שבעים שנה. במקום זאת אנחנו הולכים לסגולות לרבה הזה לרב הזה, 

לגדול הזה, מה סגולה?! תגיד 'אמן יהא שמיה רבא'. תראו מה שכתוב 

על מי שאומר 'עלינו לשבח' בכוונה, דברים נוראים. 'ברוך שאמר', 'עלינו 

לשבח'. חסר לנו את השמחה. הכל עושים בגלל שצריך לעשות, צריך 

לעשות את כל המצוות, בוודאי שצריך לעשות אבל להרגיש את השמחה, 

את הקרבה, את אהבת ה', אם מגיעים לאהבת ה' שום דבר לא קשה. 

***

אלול צריך לקרב אותנו, זה זמן של קרבה לקב"ה, מצד אחד זה מפחיד. 

אבל הכי טוב לעבוד מאהבה, זה הרבה יותר מאשר לעבוד מיראה. ברור 

שמפחדים, מי שיכול להגיד שהוא לא מפחד, הוא שקרן. מה, אפשר לא 

וזה בריא, ב"ה, תודה לקב"ה,  לפחד? מצד שני אתה רואה שזה בריא 

תודה על מה שיש לך, וככה מתקרבים.

אז אלול צריך להביא חיזוק לאדם, אני לא מדבר על לשים יותר לב 

כשמתפללים, להוסיף יותר ללימוד, ברור שצריך לתפוס חיזוקים. זה לא 

שייך שלא. וככה אפשר להגיע לראש השנה.

יותר, אני חושב שבעצם, האדם  ברור שתמיד רצוי להוסיף ולהתחזק 

יודע שהכל נקבע  שיראה את הדינים מצד אחד, מה הולך היום, והוא 

בראש השנה, זה מפחיד ואתה כל שנה רואה אותו דבר, שזה קרה וזה 

קרה..., מצד שני, צריכים להגיע לאהבת ה' בעבודת ה', לא מ'פחדים', 

א"א לעבוד עם פחדים, זה לא עובד ככה, זה צריך לצבוט ולתת לך את 

הדחיפה אבל כל הזמן להודות לקב"ה, וללמוד ולקיים את התורה מתוך 

שמחה. 

)קטעים מתוך ראיון ל׳דרשו׳(

היה לנו פעם דינר במקסיקו, היה שם אורח כבוד סגן נשיא ארה"ב, ומה הלך שם, 
 מי ישב אתו בשולחן, לדבר, או לעשות איתו תמונה... סיפור שלם עשו מזה,

צריך להתאפר קודם ולהתלבש בהתאם... 
<<< המשך מעמוד 7
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•האם•ניתן•ליטול•ידיים•בכלי•זכוכית?
•האם•ניתן•להשתמש•בשקית•ככלי•לנטילת•ידיים?

והאם•ניתן•ליטול•ידיים•ישירות•מן•הברז?

כשרות•כלי•שנסדק•לנטילת•ידיים
ֶמַיִם אינם יכולים לחדור דרכו אל הכלי; ויש אומרים שדין 	  כלי שנסדק - יש אומרים שהוא פסול לנטילת ידיים אף אם מדובר בסדק שׁ

הסדק כדין הנקב )ראה תקציר לאתמול(.

ֶיְעָרּו לתוכו מים חמים יישבר מחמת הסדק, פסול לנטילת ידיים אף אם 	  כלי זכוכית המשמש למים חמים וקרים, שנסדק - אם ּכְשׁ
הסדק דק מאד והמים אינם מחלחלים דרכו כלל.

כלי שאינו עומד ללא תמיכה - פסול לנטילה, אך אם כשנשפכים הימנו המים ללא התמיכה נותרת בו רביעית - ניתן ליטול בו ידיים 	 
בכמות המים שמכיל ללא התמיכה.

נטילת•ידיים•בכלים•שונים
תיק, סל קניות, וכיוצא בהם, אשר אינם מיועדים למים, אף אם התקין להם מושב והם מכילים רביעית מים ללא תמיכה )כשהם 	 

פתוחים( - פסולים לנטילה.

כלי ששפתו האחת גבוהה מחברתה, וכגון שיש לכלי 'ּפִייה' הנמשכת כלפי מעלה או כלפי מטה - יש אומרים שאין ליטול ידיים אלא 	 
דרך הצד הנמוך יותר, ויש חולקים.

כלי שבתחתיתו קבוע ברז, ניתן ליטול בו ידיים בין דרך הפתח העליון של הכלי ובין דרך הברז. ויש להקפיד גם על אפשרות סגירה 	 
הרמטית של הברז, וכן שהברז יהיה מחובר לכלי בצורה הרמטית.

שפיכת•מים•מתוך•כלי•וב'כח•גברא'
יכול אדם ליטול את ידי חבירו בכלי, אך ידיו אינן נחשבות כ'כלי' לגבי חבירו, ולכן אם כינס מים בחופניו ושפכם על ידי חבירו, אין זו 	 

נטילה.

אם נטל ידו אחת ברביעית מים מתוך כלי, ונשארו מים בידו, ושפכם על ידו האחרת - לדעת רוב הפוסקים הנטילה פסולה, ולדעת 	 
ֵרה.  רבנו תם הנטילה ּכשׁ

בנטילת ידיים צריך שהמים יישפכו על ידי הנוטל בכח אדם, ובלשון הפוסקים: 'ּכֹחַ גַבְרָא', ולכן צריך לשפוך במקום ובאופן שהמים 	 
יגיעו עד כל שטח היד בכח השפיכה, ולא מתוך זרימה עצמונית.

ה'קּולוֹת'•המיוחדות•בטבילת•ידיים•לסעודה
ידי 	  ניתן להשלימו עד ארבעים סאה ממים שנשאבו בכלי, על  יותר מעשרים סאה מים שאינם שאובים בכלי,  מקוה מים שיש בו 

'המשכת' המים בחריץ שבקרקע לתוך המקוה.

בנוגע לרוב ההלכות, זרם של נוזלים המועברים מכלי אל כלי אינו נחשב כחיבור בין הנוזלים שבכלי האחד לנוזלים שבכלי השני, בין 	 
לקולא ובין לחומרא. זרם כזה מכונֶה 'נִיצֹוק'. 

אין ליטול ידיים מתוך ברז הקבוע בקירות הבתים בימינו, ואף בשעת הדחק. ויש שהקלו בשעת הדחק, בתנאים מסוימים.	 

שכשוך•הידיים•במים•-•האם•נחשב•כנטילה?
ישנם שני תנאים בסיסיים לנטילת ידיים: כלי ו'כח גברא'. ולכן, טבילת הידיים או שכשוכן במים שּבִכלי אינם נחשבים לנטילה. אולם, 	 

נחלקו הפוסקים אם אף לדעתו   - חיברו את הכלי לקרקע  ואם  לנטילה.  נחשב  הידיים בכלי  גדולות שכשוך  לדעת בעל הלכות 
השכשוך בו נחשב כנטילה. ואם יָצרו כלי בדבר המחובר לקרקע - נדון הכלי כקרקע, ולכל הדעות אין השכשוך בו נחשב כנטילה.

מיכל מים שבתחתיתו קבוע ברז - יש אומרים שאין ליטול ידיים ישירות מן הברז; ולדעת פוסקים רבים ניתן ליטול מן הברז, אך יש 	 
להקפיד ליטול רק בקילוח הראשון היוצא מן הברז עם פתיחתו.
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חשב בלבו כשהתעורר. וחלקך שוין כאחד

אוי לי שמיום שנולדתי הייתי תמיד : ואמר

' ביראת קוני ולא עמלתי אלא בתורה וכו

, שקולים מעשי ותורתי עם הקצבועכשיו

תדעו שלא אכנס לבית , לתלמידיואמר
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והקצב אמר להם מי אנוכי ומי אבותי , לו

וחשב שהם ? שרבי יהושע קורא לי

חזרו אל רבי . משקרים אותו ולא הלך

, אמר אלך אני אליו, יהושע וסיפרו לו

כנשנכנס רבי יהושע אל ביתו נפל הקצב 

מה יום מיומיים שעטרת : על פניו ואמר
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שאל אותו , דבר, אמר לו, לי לדבר עמך
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קצב אני ויש לי אב ואם זקנים ואינם 

ובכל יום אני , וד על רגליהםמיכולים לע

מיד עמד , מלבישם ומאכילם ורוחץ אותם

, בני:רבי יהושע ונשקו על ראשו ואמר לו
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אתה בחרתנו מכל העמים

יהודי ושמו , שנים רבותחי היה לפני , באוקראינהבעיירה קטנה

–וכיראתו הגדולה , ירא שמים גדול היה ואף בן תורה, רבי לייזר
את פניו עטרו זקן שחור וארוך , ילדיו בדרכי היראהתכך חינך א

כמו כן הסתלסלו שתי פאות ארוכות על , שירד לו על פי מדותיו

, בצעירותםלא הלכו לבית הספר ימאוכמו שאבא וא, הקטןפני בנו 

ובסתר היה , בתי הספר הסובייטיםכן לא שלח את צאצאיו אל

. לייזר' מלמד דרדקי בא בכל יום לביתו ללמוד תורה עם בנו של ר

ואולי , מעמידים לדין קשההיו על התנהגות כזו היו ברוסיה של אז 

לייזר כל הנהגותיו ' ם ראול, לסיביר–אף להישלח לארץ גזירה 

הוא היה מאותם יהודים , באומץ ובמסירות, בעקשנות יהודית

פעמים רבות . בודדים אשר השלטון הקומוניסטי לא נגע בהם לרעה

שם דיברו איתו קשות ואף איימו , נקרא למטה המשטרה החשאית

' אך נפלאים דרכי ההשגחה העליונה עם ר, עליו בגרוע ביותר

לייזר שיושיבוהו בבית הסוהר ' איימו על רכל אלה ש, לייזר

לייזר המשיך ' ור, הושלכו לבסוף בעצמם מאחורי סורג ובריח

, להתהלך עם מלבושיו החסידיים ובזקנו הארוך בחוצות העיירה

למעשה , על כל לילה שעבר עליו בשקט' ובכל יום הודה מחדש לה

לים היתה להם דרך ארץ בפניו בהיותו מנהל חשבונות במפעל הנע

.הגדול במקום

עגומה מאד לשארית הפליטה שנה,בחודש אלול של אותה

. פרץ מחדש גל של מאסרים ברחבי רוסיה הקומוניסטית,ברוסיה

אולם גם את הסערה הזאת הצליח רבי לייזר לעבור בשלום בניסי 

: לייזר וטען' הגן על ר, מנהל המפעל שהיה קומוניסט נאמן, ניסים

והוא הרוח החיה מאחורי , דלוביץ משמש כיד ימיניאבל לאזאר מנ"

שר והחליק בנאמנות מרובה ילייזר י' והאמת היתה כי ר, "המפעל

מאחר והמנהל העריך ו. וטיאטא את כל הבעיות, את כל החשבונות

לייזר לשמור על השבת והחגים ' נתן לר, מאד את מנהל החשבונות

.ללא קשיים מיוחדים

לייזר ' שם שימש ר, בימים ההם נאסר מנהל מפעל הנעלים

העיר שלחו הממונים מ, ובמקומו, במשרת מנהל החשבונות הראשי

, כל עובדי המפעלמינוי זה הטיל אימה על. מנהל חדש, הגדולה

עיני תכלת קרות עד , פנים חרושות ואדומות היו לו למנהל החדש

, רוח עד שניחר גרונווקולו צרוד כאחד שהרבה לרגוז ולצ, לאימה

אף אחד מהעובדים לא הכירו מקודם ועובדה זו הגבירה את הפחד 

מה יקרה עתה עם , יותר מכל היה רבי לייזר שרוי בפחד. מפניו

באיזה צעדים ינקוט עתה המנהל החדש נגד רואה ? שמירת השבת

? החשבון המחסיר ימים שלמים מעבודתו

' ירה רושם עגום על רהפגישה הראשונה עם המנהל החדש השא

נתאדמו עוד יותר פניו , אך נתקלו עיניו בזקנו הארוך, לייזר

ובקושי הוציא , עיניו הדוקרות כחרב הוצתו באש, האדומות ממילא

המנהל החדש . לבסוף מפיו מילה שדמתה משהו לדרישת שלום

לייזר אימץ ' ור, מקסים פיודורוביץ לא היה לו בעיירה שום מכר

שיניח לו בחגים , סבר זה- פשר להשפיע על גוי חמוראת ראשו איך א

כאשר הימים הנוראים , מה עוד שהימים ימי חודש אלול, ובשבתות

ביום .וחודש עמוס בחגים ומועד מה יעשה בהם, ממשמשים ובאים

לייזר להיכנס ולדבר עם ' השישי הראשון תחת המנהל החדש חשב ר

יזכרו בפניו האדומות אולם בה', המנהל על עניין העבודה בשבת וכו

.ה שיעזור לו"וסמך על הקב. והכועסות התחרט מתכניתו

, מאז החרים השלטון הקומוניסטי את בית הכנסת האחרון בעיירה

בניו של יהודי זה , ארגנו היהודים מנין יומי בביתו של יהודי ישיש

ומשום כך לא היה חשש , שמשו במשרות חשובות במוסקבה הבירה

היו מתאספים , בשבת או ביום טוב, אך מזמן לזמן, ל בביתולהתפל

, היה זה מנין חסידי חשאי, לייזר שם התפללו במנין' בביתו של ר

גם בשבת זו . שנמנו עליו מספר היהודים החרדים שנשארו בעיירה זו

במשך כל , לייזר' התאספו לתפילה בביתו של ר, שלפני סליחות

ולידידיו על פחדיו שעוברים עליו לייזר למשפחתו' השבת לא גילה ר

, רק בלילה בטרם אמירת הסליחות סיפר על כך, במפעל בו הוא עובד

ובפיוטי הסליחות שפך את מר לבו לפני בוראו וקונו שיעזור לו 

אחדים מידידיו ניסו להציע לו , לשמור את דרכי התורה והמצוות

ת להיכנס בשבת למפעל בלי שיעבוד או ינקוט פעולות הכרוכו

אינני , לייזר מנהמת לבו הטהור' לא אעשה זאת זעק ר, בחילול שבת

אשתו הציעה לו לבקש . מוכן לשום פשרות בענין שבת קודש

מהרופא תעודה רפואית כי אתה חולה ולצרף את זה למכתב שישלח 

.למנהל

לייזר במפעל ושלח למנהל מכתב ' ביום שני בשבוע לא הופיע ר

בה התנצל כי אין באפשרותו להתייצב , יפה ערוך בשפה הרוסית

, לעבודה בשל מחלתו הקשה ויאלץ משום כל להיעדר מספר שבועות

הדעת הרפואית של הרופא –ות ולייזר את ח' אל המכתב צירף ר

-לייזר ידידו ' באותו ערב הופיע בביתו של ר.תולהמאשר את מח

ובא לספר לו כי המנהל , מפוחד במקצת, עוזרו בהנהלת החשבונות

מאחר : ואמר,לייזר לא הופיע בשבת לעבודה' שרכעס וצעק על כך

הרי זה פשע אם הוא , ולאזאר מנדלוביץ כה נחוץ למפעל הסובייטי

כי הוא , ואפשר להעמידו לדין ולהשליכו לכלא! לא מתייצב לעבודה

שהוא , לייזר הוסיף' אולם עוזרו של ר. גורם נזק לכלכלה הסובייטית

אודות , התייחס המנהל בדבריו החמוריםלא מבין כלל מדוע לא 

כמו , עדרותו נובעת מאמונתו החזקהילייזר ועל כך שה' יהדותו של ר

מן טוב וליבי אומר כי סי.כן לא התייחס לתעודת הרופא ששלח אליו

.לייזר ברוב תודה' השיב לו ר,ע"רבשהלוואי . ם העוזרהוא סיכ

לייזר התאסף מנין מצומצם ' של רבביתו , בוקר של ראש השנה

אך הלב זעק , בשל האימה והפחד התקיימו התפילות בלחש, לתפילה

לייזר שימש ' ר, ניים הוצפו בים של דמעותיאצל כל אחד ואחד והע

ותפילתו היתה מלאה רגש והתעוררות שעוררה את , כשליח ציבור

כמו תמיד בשעת התפילה גם עתה היו החלונות מכוסים . כולם

לייזר עמדה ליד הדלת ' אשתו של ר, והדלתות נעולות, לונותבוי

.והמחזור הישן עם המטפחת הלבנה ספוגת הדמעות רעדו בידיה



המתפללים היו שקועים בתפילה כאשר לפתע נשמעו נקישות 

ץ של "באותה שעה עמדו בתחילת חזרת הש, חזקות בדלת

אחדים מהם , עיני כולם נפערו לרוחה מרוב פחד, שחרית

אחרים נמלטו , שילו בחפזה את טליתותיהם מעל ראשםהפ

, לייזר נשאר עומד על מקומו' רק ר, והסתתרו באחד החדרים

ההלמות בדלת נמשכו בעקשנות . ועמו מספר יהודים ישישים

לייזר התקרבו אל הדלת ' בנו ואשתו של ר, פעם אחר פעם

מן העבר השני ענה להם קול צרוד ? מי זה: ושאלו ברוסית

מקסים –אני הוא מנהל המפעל , פתחו בבקשה: תברוסי

.מנהל החשבונות ולדרוש בשלומותבאתי לבקר א! פיודורוביץ

לייזר נשארה עומדת המומה ולא ידעה מה ' אשתו של ר

אולם בנו התקרב יותר אל הדלת והציץ מן החרק , לעשות

לפתע התקרב המנהל ולחש לתוכה , והביט בפניו של המנהל

!לא אגרום ללאזאר  כל רע! תפחדואל יהודים : בשפת אידיש

המנהל צעד פנימה , נבהל הילד ופתח את הדלת לרווחה

, "שנה טובה"בקול רם פנה אליהם בברכת , בצעדים חפוזים

לא ? היכן אתם עומדים בתפילה: ולאחר מכן שאל בהכנעה

לייזר עמד על מקומו כמאובן ואשתו ' ר? תקעו עדיין בשופר

עיניו של המנהל היו הפעם רכות יותר אך , היתה חיוורת כסיד

: בקול מתחנן פנה אליהם ואמר, ומבטי חמלה ניבטו מהם

אמנם יש לי פנים של גוי , יראו מפנייהמשיכו להתפלל אל תת

באתי הנה היום לשמוע ! יהודי, יהודי אני, ברם, ואני גם חי גוי

וכדי לאשר את . באתי לומר קדיש לזכר אבי ואמי, תקיעת שופר

וטלית קטן ובלוי , שלף מכיס מעילו כיפה קטנה ומרוטה,דבריו

לפתע נעלמו פניו , וראה זה פלא, והתעטף בהם, מרוב שנים

ואף נעשו , ופניו הוארו והתעדנו, חמורות הסבר של המנהל

. ים יותרייהוד

' ור, לייזר' היהודים יצאו ממחבואיהם והתייצבו מסביב לר

פילת שמונה עשרה שהופסקה קודם לכן תלייזר החזן חזר ל

אתה : כאילו משהו נפרץ בקרבו, רועם יותר, בקול חזק יותר

" בחרתנו מכל העמים

חזר המנהל , ממחרת ראש השנה ולאחר כל שבת ומועד

–לייזר הנעדר מן העבודה ללא כל סיבה ' והתרעם על ר
ילה בשבח והודאה לייזר תפ' ובאותה שעה רחשו שפתיו של ר

' כי הרבה טובות פעל ר, ובמבטיו אודה למנהל החדש, ה"להקב

רק דבר אחד לא , נהל הרוגז של המפעלמלייזר בנוכחותו של ה

מהיכן גילה כה : לייזר' התרצה המנהל בשום אופן לגלות לר

.מהר כי בביתו מתקיים מנין בימים הנוראים

טמנו עבורנוהקדושים בות שהא, אוצר חבוי

ל בבן זה תלה כ, לעשיר מופלג שהיה לו בן יחידמשל

כילה ממון אביו בהבלים קל דעת ואבל הבן היה , תקוותיו

והאב , צבר הפסדים ושקע בחובות, ובעסקים מפוקפקים

הבן צבר , כך נקפו ועברו השנים.השקיע סכומי עתק לחלצו

, והאדם כידוע אינו חי לעולם, חובות והאב טורח לכסותם

ככל שהיית : "בהגיע שעתו של האב קרא לבנו ואמר לו

עתה עובר הממון , כך הוספתי וצברתי הון, מכלה את ממוני

יודע אני שבמהרה תכלהו ותאבדו בעסקים . לרשותך

שתמכור נכס אחרי נכס ויודע , כושלים והימורים מפוקפקים

על כן אני , לכסות את החובות עד שלא ישאר בידך מאומה

הזהר והישמר לבל תמכור את הבית ואת הגן : מצווך לאמר

אם תשמע , ויהיו לך לפליטה, כי נחלת אבות הם, סביבו

כאשר .ככלותו לצוות עצם את עיניו ונפטר, "תוושע, לקולי

הונו הרב של , חדשיםקם הבן מאבלו נפתחו בפיו אופקים 

ועדת חנפנים ומתווכים מפוקפקים עטו , אביו עמד לרשותו

וכאשר . עליו וסיבכו אותו בעסקה כושלת אחת אחר רעותה

והוא , עד מהרה עלה כל העושר בעשן, כן היה, אביוחזה

אך צוואת אביו , מכל כל נכסיו, נותר עם חובות גדולים

.בוסתן הענקנותר ברשותו אך הבית הריק מוקף ה, שמר

ויום אחד ירד לטייל בבוסתן וליבו , הנושים מיררו את חייו

אילו היה אבי מניחני למכור לפחות את : אמר לעצמו, דווי

, אבל הבוסתן סביבו, מילא הבית הוא נחלת אבות, הבוסתן

אם לא את , מה ערכה אילו הייתי יכול למכור את מחציתו

לי את עול הייתי מכסה חלק מהחובות ופורק מע, כולו

נית והנה קדורכך הלך, אך חזקה עליו פקודת אביו, הנושים

התקרב וראה שהעפר במקום . בגזע עץהבחין בסימן החרוט

קרע על ברכיו וחפר ומצא ארגז עם מטבעות זהב , שונה

שמח מאד כיסה את כל , שאביו טמן עבורו לעת צרה

ולא , חובותיו ועוד נותר לו ממון רב והיה לעשיר מופלג

.נדרש ממנו עתה אלא שיכלכל את צעדיו בתבונה

האבות הקדושים יצרו נכסים רוחניים : נוקב כל כךוהנמשל

, והנחילו אותם לדורותיהם אחריהם לעולמי עד, כה רבים

מעשי "בגדר , אשרי המשתמשים באוצרות הרוח בתבונה

והולכים בדרכי אבות לטוב להם כל , "אבות סימן לבנים

נשים ואף דורות אשר התרחקו מדרכי אבות היו א.הימים

, ואז באה זכות האבות וחילצה אותם, וצברו חובות כבדים

זכור לאברהם יצחק "בחטא בעגל כמו שאמר משה רבנו

, זכות האבותכסתדוד אחר דור ניצל את מ" וישראל עבדיך

כלתה במהלך " תמה זכות אבות"עד שיש דעה בגמרא כי 

ואנו שבנו וצברנו חובות כה רבים מה יהא עלינו , הדורות

בות טמנו שהא, עדיין נותר אוצר חבוי: תשובהוה? עתה

, הטמון בנו, זה הוא שורש האבות החבוי בתוכנו, עבורנו

ה והאמונ, מידות הרחמנות והביישנות וגמילות החסד

נגלה את שורש האבות הטמון , העמוקה המושרשת בלבנו

להיחלץ משפל מצבנו , בנו ונתעורר על ידיו לשוב למורשתנו

. ולהאיר את נתיבנו

)ספר בית יעקב(



בחסות רשת חנויות 

גל פז
ר

ו"ר שלמה חיים הכהן דרט הי"הר
'לרגל הולדת בתו מרים תחי

ח"יזכו לעונג שמחה ונחת מכל יוצ

ולעשות ולקיים... ללמוד

"יהודי"בשעה שה, אחתפעם

למד עם א "מפרשיסחא זיעהקדוש

, עוררה אצלו קושיההת, תלמידיו

אחד .והוא התחיל להתעמק בה

החליט , שהרעב הציק לומתלמידיו 

הזמן כדי לגשת לנצל את פסק

,בבואו לביתו. משהוהביתה לאכול 

יקשה ממנו אימו להוריד לה ב

הגג כמה חפצים שהייתה מעליית

שלא רצה , התלמיד. זקוקה להם

אמר , ימודלהפסיד את המשך הל

ויצא לביתחריותר מאושיעשה זאת 

באמצע הדרך הרהר . המדרש

הלוא כל מטרת הלימוד היא : לעצמו

והנה עכשיו באה לידו , בשביל לקיים

! מצוות כיבוד אם והוא לא קיימה

מיד שב הביתה ומילא את בקשת 

המדרש קם בהיכנסו לבית.אימו

אתו ושאלו לקרהקדוש "יהודי"ה

סיפר ?איזו מצווה קיים עכשיו

: רבואמר לו . יהמה שההתלמיד

ראיתי שהאמורא אביי , כשנכנסת"

אביי היה יתום מאב . מלווה אותך

ולכן הוא מצטרף למי שמקיים , ואם

כדי , את מצוות כיבוד אב ואם

."שיהיה לו חלק במצווה

להקל יסורים מיהודי

על הגאון רבי איסר זלמן מסופר

א שמעשה והתיימר אחד "מלצר זיע

אחדרוש על פי, הלמדנים להוכיח

לא ו. אינו נכוןששל רבי איסר זלמן 

נתקררה דעתו עד שפרסם דבריו 

והשתמש בביטוי ,בירחון תורני

שפירושו של רבי איסר זלמן משבש 

משראה אחד התלמידים . את האמת

נזדרז ובא , המבקרהלמדן את דברי 

שיוכיח אצל רבו עם תשובה ניצחת 

עיין רבי . צדקת דבריו של רבואת 

אינני מתיר : ר זלמן בדבריו ואמראיס

בכיה מתוך שמחה

ק רבי יצחק בלאזר "על הגהמסופר

נ "אלול בביהכחודש בא שעמד "זיע

פתח את ארון , ודרש בפני הקהל

הקודש ואמר בפני ספרי התורה 

מודה", לעיני כל הקהל מתוך בכיה

אלקי השבח וההודיה ' אני לפניך ה

, לך שנתת לנו את חודש אלול הזה

ע אנו מקבלים את האלול "רבש

וגעו כל העם , "באהבה ובשמחה

.בבכיה

א אלול"כשבת קודש
ר משה "ל מולין ב"רבינו יעקב סג

)ז"א קפ"ה–ל "מהרי(
אורים (נתן נטע ר"ק רבי יהונתן אייבשיץ ב"הגה

)ד"תקכ–ותומים 
ר שלמה לוצקער "ק רבי דב בעריש מאלעסק ב"הרה

)י"תר(ר צבי אלימלך "ב

ב אלול"כיום ראשון
ר "ק רבי מרדכי דוב מהורונסטייפליע ב"הרה

)ג"תרס(משולם זושא 
ר נתן דוד "ק רבי פינחס מקינצק ב"הרה

)א"תרס(משידלאווצע 

ג אלול"י כיום שנ
ברית (ר אלקנה "י יוסף משה משאלזיץ בק רב"הרה

)ה"תקע–אברם 
)ו"תקפ(ר פינחס "ק רבי אורי מסטרעליסק ב"הרה

ד אלול"ישי כליום ש
ר משה"ד ב"ק רבי יוסף באב"הגה

)ד"תרל–מנחת חינוך (
ר אריה "ק רבי ישראל מאיר הכהן מראדין ב"הגה

)ג"תרצ–חפץ חיים (יהודה לייבוש 
ה אלול"כרביעייום 
ר יצחק מזלאטשוב "ק רבי יחיאל מיכל ב"הרה

)א"תקמ(
חיים ר"ק רבי דוד הלברשטאם מקשאנוב ב"הרה

)ג"תרנ(מצאנז 

ו אלול"כחמישייום 
ר זעליג "ק רבי שמואל אבא מזיכלין ב"הרה

)ט"תרל(

ז אלול"כיום שישי

רבו של (ר יעקב שמעון "ק רבי נתן אדלר ב"הרה

)ס"ק–החתם סופר 

ר מרדכי "ק רבי יעקב אריה לייב קאוולער ב"הרה

)ז"תקצ(מנעשחיז 

ר אלעזר "בשלום רוקח מבעלזא שרק רבי"הרה

)ו"תרט(

כל ישראל אמןזכותם תגן עלינו ועל

אותו למדן , לך לפרסם דברים אלו

מר נפש ומדוכא יהודי הוא , מבקר

שיכול להתפאר כועתה , ביסורים

ישמש לו –בכך שנצחני בהלכה 

הדבר פורקן ועידוד כל שהוא 

ואם יש בי היכולת , לצרותיו

לעשות לו טוב על לבו השבור 

למה לא , ובכל להקל מעט מיסוריו

.? שה כןאע

לוותר לחברו שחטא נגדו

בעיר ראדין היה פעם ראש 

וסיפר , ישיבה תלמיד חכם גדול

יומא (א"זיע" חפץ חיים"שה

דיבר פעם )ד אלול"דהילולא כ

שיחת התעוררות עצומה לפני 

: ובין דבריו אמר, ראש השנה

ה "ה בערב ר"האדם בא לפני הקב

אני בא : ומשיח לפניו לבו ואומר

ומבקש , נהאליך בערב ראש הש

ממך שתסלח לי על כל עוונותי 

מדוע : ה יכול לענות"והקב, ופשעי

והרי כל השנה אתה ? אמחל לך

תנהג נגד דבוק בתאוות רעות ומ

אבל יש ! ?למה שאמחל לך, רצוני

דבר אחד שבו אפשר לפייס את 

אם אני , ה ולרצותו שימחל"הקב

מעביר , מוותר לחברי שחטא כנגדי

ו לכף זכות דן אות, על מידותי

ומוחל לו על כל הרעה שעשה לי 

ואני , ומרחיק את השנאה מלבי

כי אז , מכניס בי אהבת ישראל

אם אני בשר ודם , ו"הדברים ק

מוחל מוותר ואני ,קרוץ מחומר

ה בוודאי צריך "אזי הקב, לחברי

אם אני העברתי על , למחול לי

מידותי ודנתי לכף זכות והייתי 

בוודאי אבי , רחמן באותה שעה

תרחם , הרחמן האמיתי, יםשבשמ

עלי ותמחול לי על כל מה 

.שחטאתי ופשעתי נגדך
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י ר ־ָתבֹוא ֶאל־ְוָהָיה ּכִ   ) כו, א(יָך ֹנֵתן ְלָך ַנֲחָלה ֶק ֱאלֹ  ה'ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ

ַנת ׁשְ ל הָ�לָ  ,ד"תרצ ּבִ ּבָ יַר  ַהְמק� ה ְיהּוָדה ּבִ ַתּיָ ָרֵאל־ְלֶאֶרץ ּפְ ע ִיׂשְ ּקֵ ּתַ ּה  ְוִהׁשְ . ּבָ
ָבר ת ָהָיה ַהּדָ ָפָרׁשַ י ּבְ ת ְוֶאת, ָתבֹוא־ּכִ ּבָ ַ ה ָהִראׁשֹוָנה ַהׁשּ ְטֶבְרָיה ָ�ׂשָ  ִצּיּון ְלַיד ּבִ

י ַ�ל ֵמִאיר ַרּבִ ס־ּבַ ֵני, ַהּנֵ ּלֹא ּוִמּפְ ת ֶהֱ�לּוהוּ  ּכֵֹהן םׁשָ  ָהָיה ׁשֶ ה ִלְתִחּלַ ָרׁשָ  ַהּפָ
סּוק ֶאת ְלָפָניו ְוָקְראוּ  י ְוָהָיה: "ַהּפָ ר ָהָאֶרץ־ֶאל ָתבֹוא־ּכִ  ְלךָ  ֹנֵתן יךָ ֶק ֱאלֹ  ה' ֲאׁשֶ
ָ ַה ־ןִמ  אָת לְּ ִמ  אנָ ּמָ ִס  ךְ כָ בְּ  הָא ָר וְ ", ַנֲחָלה   . ץֶר ָא בָּ  הָח לֵ צְ  היֶ ְה ּתִ  וֹ כּ ְר ּדַ  יכִּ  םיִ ַמ ׁשּ

�  

ר לֹא ְבֵרי ַהּתֹוָרה־ָיִקים ֶאת־ָארּור ֲאׁשֶ   ) כז, כו(ַהּזֹאת ַלֲ&ׂשֹות אֹוָתם ־ּדִ

הכְּ בַּ  דֹוָלה ֵנִסּיָ ִויָנה הָס נְּ כַּ ְת ִה ׁשֶ  ַהּגְ ַנת ּבְ ׁשְ פוּ , ג"פרת ּבִ ֵדי יםבִּ ַר  ְיהּוִדים ִהְתַאּסְ  ּכְ
ָראׁשּות, ַהּדֹור ֵלידוֹ גְּ  ֶאת ִלְראֹות תוֹ ִלְזכּ  ים' ץֵפ 'ָח ֶה  ּבְ ֵרךְ , ַחּיִ יֶהם ּוְלִהְתּבָ . ִמּפִ
ים' ץֵפ 'ָח ֶה  ָטַ�ן ַ�ְנְוָתנּות ַחּיִ ֵאינוֹ  ּבְ י ׁשֶ ק ַרּבִ ָרכֹות ַהְמַחּלֵ יכוּ , ּוכְ ּבְ ִהְמׁשִ  ׁשֶ

ָבר. ְרָכםְלבָ  ְוֵהֵחל ָלֶהם ַנֲ�ֶנה, ּבוֹ  ְלַהְפִציר ת ָהָיה ַהּדָ ָפָרׁשַ י ּבְ ר, ָתבֹוא'־'ּכִ  ְוַכֲאׁשֶ
י ָאָדם ְלָפָניו ֶנֱ�ַמד ְלּתִ א רכָּ מ�  ּבִ ּבָ ֵדי נוֹ בְּ  ִעם ֵאָליו ׁשֶ ֵרךְ  ּכְ  ץֵפ 'ָח ֶה  הַנֲ�נָ , ְלִהְתּבָ
ים' ה ַמּדּוַ�  יֹוֵדַ�  ֵאיִני: "ְוָאַמר ַחּיִ ׁש  ַאּתָ י ְמַבּקֵ ּנִ ָרָכה ִמּמֶ  ִאם, ךְ ְפׁשָ נַּ ־הִמּמַ . ּבְ
ה ְנךָ  ֶאת ׁשֹוֵלַח  ַאּתָ יָבהלִ  ּבִ ָרָכה ָזקּוק ֵאיְנךָ , יׁשִ י ַלּבְ ּלִ ֲהֵרי, ׁשֶ ָבר ׁשֶ ְרכוּ  ּכְ  אֹוְתךָ  ּבֵ

ָ�ְמדוּ  תאוֹ וֹ בּ ִר  אֹוָתם לכָּ  ין ׁשֶ ִרזִּ ־ַהר ּבֵ ר ךְ וּ ר'בָּ  ְוָאְמרוּ , ֵ�יָבל־ְלַהר יםּגְ  ָיִקים ֲאׁשֶ
ְבֵרי־ֶאת ה ׁשֹוֵלַח  ְוִאם. אֹוָתם' ַלֲ�ׂשֹות ַהּזֹאת־ַהּתֹוָרה ּדִ ְנךָ ־ֶאת ַאּתָ  ֵסֶפר ְלֵבית ּבִ
ל ן, ֵפתלָּ יִּ וַ  ָהִאיׁש  ׁש ִנְרַ� ". אֹוְתךָ  ְלָבֵרךְ  לוֹ ָיכ ֵאיִני, ֹחל יִלּמּוֵד  ׁשֶ ּכֵ א ׁשֶ  ִנּבֵ

ים' ץֵפ 'ָח ֶה  ְבּתוֹ ־ַ�ל ֵחםנָּ יּ וַ , ּתֹוָרה קֹוםִמּמְ  נוֹ בְּ ־ֶאת ְלהֹוִציא ְרצֹונוֹ  ַ�ל ַחּיִ   . ַמֲחׁשַ
�  

ל ם ־ְוָראּו ּכָ י ׁשֵ י ָהָאֶרץ ּכִ ּךָ ה' ַ&ּמֵ   ) כח, י( ִנְקָרא ָ&ֶליָך ְוָיְראּו ִמּמֶ

ַנת ׁשְ יַר  ִנְלַקח, ט"תקנ ּבִ ֵניאֹור ּבִ ַ�ל אִדיִמלָּ  ַזְלָמן ׁשְ ְנָיא ּבַ ֲאָסר, ַהּתַ , ָהרּוִסי ַלּמַ
ָנה ְלַאַחר רכַּ . תבֶ ֶ� ְת נִ  ַהְלׁשָ ד ִנְכַנס ֲאׁשֶ ֲאָסר ְלַקְחּתוֹ  ְלַחְדרוֹ  ַהְמַפּקֵ  אוֹ צָ ְמ , ַלּמַ
ר ּטָ יןבִּ  ְמ�� אֹוָתּה . ַחדַפ וָ  ְרָ�ָדה זֱאַח נֶ  ּוְלַמְרֵאהוּ , ְתִפּלִ ָ�ה ּבְ י םׁשָ  ַמדָ�  ׁשָ  ַרּבִ

ר ד,  הּוְלַמְרֵא א, נָ זְ וֹ יאלִּ ִמ  סנְ ַמ יְט לִ  ּדּוּבֶ ַאלִיְרַאת ַהְמַפּקֵ י־ֶאת ׁשָ ר ָהַרּבִ  ְלֵפׁשֶ
ָבר ְרׁשוּ  ל"ֲחזַ  ֲהֵרי: "הְוַנֲ�נָ , ַהּדָ סּוק־ֶאת ּדָ ל ְוָראוּ " ַהּפָ י־ּכָ י ָהָאֶרץ ַ�ּמֵ ם ּכִ  ה' ׁשֵ
ךָּ  ְוָיְראוּ  ָ�ֶליךָ  ִנְקָרא ין 'ֵאּלוּ  רוּ ְוָאְמ " ִמּמֶ ִפּלִ בָּ  ּתְ ַמּה ". רֹאׁש'ׁשֶ ַאל ֶהָחִסיד ּתָ : ְוׁשָ

ם ַוֲהֵרי" ין ִניַח ֵמ  ֲאִני ּגַ ִפּלִ י ְיֵרִאים ֵאין ְוָלָמה, ּתְ ּנִ י"? ִמּמֶ  ָמָראגְּ בַּ : "ָ�ָנה ְוָהַרּבִ
תּוב ֲהֵרי ין ֵאּלוּ , ּכָ ְתִפּלִ ּבִ רֹאׁש  ׁשֶ ּבָ ר, ֶזה ִסּפּור"... ָהרֹאׁש ־ַ�ל ְולֹא, ׁשֶ  ִסּפֵ

ֲהִרי"ד  ְלזַהּמַ י ִלְבנוֹ  ִמּבֶ ַכי ַרּבִ ּיֹום, יַר גוּ ילְ בִּ ִמ  ָמְרּדְ ְכַנס ּבַ ּנִ ׁש , ִמְצֹותלְ  ׁשֶ  ּוִבּקֵ
ּנוּ  ל: "ִמּמֶ ּדֵ ּתַ ָ ק� ְמ  ִלְהיֹות ָנא ִהׁשְ ַר  ה' לֶא  רׁשּ ָכל ךְ ִיְתּבָ ָס  ח"ְרַמ  ּבְ   ". ה"ּוׁשְ

�  

ָ בַּ  ְפֵני ִניםׁשּ ּלִ ֹוָאה ץרוֹ ּפְ  ׁשֶ י דָ�ַמ , ַהׁשּ ַניְ  בּ יְ לֵ  הש1ֶ מֹ  ַרּבִ יַבת רֹאׁש , רּדֶ ׁשְ  ְיׁשִ
לֹוְנדֹון" ֱאֶמת ּתֹוַרת" ָראׁשּות, ּבְ יָבה ּבְ ֶגְרַמְנָיה טְר פוּ ְק נְ ַר ְפ  ִעירבָּ  ְיׁשִ ּבְ  רְלַאַח . ׁשֶ

ָרֵאל יֵא נְ וֹ ׂשּ ׁשֶ  ְפָלָגה רֹאׁש  ֵהִרימוּ  ִיׂשְ אִצית ְוַהּמִ ֵני ָסְבלוּ , הלָּ ְגד� לִ  ָ�ְלָתה ַהּנָ  ּבְ
יָבה ים ָקׁשֹות תקוֹ צָ ֲה ֵמ  ַהְיׁשִ י ַנֲ�ׂשוּ  ְוַהַחּיִ ְלּתִ ִלים ּבִ ךְ , דָח ֶא  יֹום. ִנְסּבָ ר ּכָ  ִסּפֵ

ן ּיָ י ַהּדַ י ַרּבִ ָהָיה, ִמּלֹוְנדֹון דלְ ֶפ ינְ ִר גְּ  ִיׁשַ ה דֵ�  ׁשֶ ָבר ְרִאּיָ ְרצוּ , ַלּדָ ה ִהְתּפָ ּמָ  ּכַ
ְריֹוִנים יָבה־ֶאל םייִּ ִר כְ נָ  ּבִ ה ְזַמןלִ  ָסמּוךְ , ַהְיׁשִ ִפּלָ יֵדיֶהם, ַהּתְ ּבִ ׁשֶ לֵ  ּכְ ִחית יּכְ , ַמׁשְ

ה ְצעוּ ּפָ  ּמָ ְלִמיִדים ּכַ ּתֹוֵלל ְוהֹוִסיפוּ  ּתַ י ָיָצא ְלֶפַתע. ְלִהׁשְ , ֵמַחְדרוֹ  בּ יְ לֵ  הש1ֶ מֹ  ַרּבִ
הּוא ׁשֶ ף ּכְ ּטָ יתבְּ  ְמ�� ר ַטּלִ ּטָ יןבִּ  ּוְמ�� ָניו, ְתִפּלִ ַאג ְוהּוא, ְלָהִבים ּפָ קֹול ׁשָ : דֹולגָּ  ּבְ

ל ִרּבֹונוֹ " ְענוּ  ְלָאן! עֹוָלם־ׁשֶ תּוב ֲהֵרי, ִהּגַ ל 'ְוָראוּ  אֹוֵמר ַהּכָ י־ּכָ י ָהָאֶרץ ַ�ּמֵ ם ּכִ  ׁשֵ
' ְוָיְראוּ  ָ�ֶליךָ  ִנְקָרא ה' ּךָ ין 'ֵאּלוּ  ל"ֲחזַ  ְוָדְרׁשוּ , ִמּמֶ ִפּלִ רֹאׁש' ּתְ ּבָ ו, ׁשֶ  ֵאין ְוַ�ְכׁשָ
ֵנינוּ ם יִא ְר יָ ְת ִמ  יםַהּמִ  עֹוד"? ִמּפָ ִפיו ּלִ ִעיםָאַחז בָּ  ַפַחדוּ , ּבְ ד.  ְרחוּ בָּ ֵהם וְ  ְרׁשָ   ִמּיָ

  

ֶנא  ְמּתָ ַבּטֶ ז -  )כו, ב(ְוׂשַ , ַהּתֹוָרה ִלּמּוד־ַ�ל ְמַרּמֵ
ְמּתָ  מוֹ  ְוׂשַ ִפיֶהם יָמהׂשִ  ּכְ י א"נֶ ּטֶ ַב , ּבְ בֹות ָראׁשֵ ּתֵ

ּדֹותנְ  ִמיםָ� ְט  ֹוָרהּת ּבַ  ִריךְ , ֹוִתּיֹותא ק� ּצָ ק ׁשֶ ְלַדְקּדֵ
ֶה  ִפיָך  גּוִריםׁשְ  ִיְהיוּ  ְוָאזם, ּבָ  )לת שלמהעו(. ּבְ

�  

ךָ  עֹון ָקְדׁשְ ִקיָפה ִמּמְ אן ֵיׁש  זֶמ ֶר  - )כו, טו( ַהׁשְ ּכָ
ת ּיַ ׁשּוָבה ַלֲ�ׂשִ ֹחֶדׁש  ַהּתְ יֵמי ָהַרֲחִמים,  ֱאלּול ּבְ ּבִ

י ַבת ּכִ ִקיָפהַה  ּתֵ ק אֹוִתּיֹות ֵהן ׁשְ ַ , ָיֶפה־ַהׂשּ
ֵדנוּ  ַהחֹוֵזר ְלַלּמְ ְתׁשּוָבה ׁשֶ קּבְ  ּבִ ַמְכִניַ�  ְוַתֲ&ִנית ׂשַ

ֶצר תֶא  ַהּנֹוָרִאים ִמיםיָּ בַּ  ןכֵּ ׁשֶ ־ְוָכל, ַרעָה  ַהּיֵ
ִריךְ  ּצָ ׁשּוָבה ׁשֶ דֶה , ֲ�ִניתּתַ , קׂשַ בְּ , ָמהלֵ ׁשְ  ּתְ ְסּפֵ

י, היָּ כִ ּבְ  רֶפ ֵא וְ  ָראׁשֵ בֹות ׁשֶ לָּ  ַהּתֵ עֹוִלים ֵהןׁשֶ
ׁשּוָבה בֹות יְוסֹוֵפ , ּתְ ֵהם  ָך ָקְדׁשְ  ןעוֹ ִמּמְ  ַהּתֵ

ֱאלוּ  היָּ ִר ְט יַמ גִ בְּ  ז לּבֶ ְהֶיה ֱאלּולֹחֶדׁש ּבְ ׁשֶ , ְלַרּמֵ ּתִ
ָקָפה ָרֵאל־ַ�ל טֹוָבה ַהׁשְ  )מחמדי שמים(. ִיׂשְ

�  

ָפסּוק - )כו, יז( ֶהֱאַמְרּתָ ַהּיֹוםה' ־ֶאת ִנְרָמִזים ֶזה ּבְ
ה ָ ׁשּ ָנה יְדֵר ִס  ׁשִ ֶזה -  אלִֹקיםֵל  ְלָך  ִלְהיֹות, ִמׁשְ

ְתִחיל ְזָרִעים ֵסֶדר ּמַ ְקִריַאת ׁשֶ ַלת ַמעׁשְ  ּבִ ּוְבַקּבָ
ְדָרָכיו ְוָלֶלֶכת, ַמִיםׁשָ  תכוּ לְ ַמ  עֹל ֵסֶדר ֶזה -  ּבִ
ֱאַמר דֵ& מוֹ  ּנֶ ת  ׁשֶ ּבָ י ׁשַ יב־ִאםְלַגּבֵ ׁשִ ת ּתָ ּבָ ַ ִמׁשּ

יו רמֹ ׁשְ ִל וְ , ַרְגֶלךָ  ּקָ ים ֵסֶדר ֶזה -  ח+ ֱאַמר ָנׁשִ ּנֶ ׁשֶ
ם ֲ�ָריֹותבַּ  ַמְרּתֶ ֶזה -  ּוִמְצֹוָתיו, ּקַֹתיח� ־ֶאת ּוׁשְ

יםָק  ֵסֶדר תּוב ָדׁשִ ּכָ ֶהם ׁשֶ ה ּבָ , ֹותצְ ַהּמִ  ֵאּלֶ
ָטיו ּפָ ֹמַ& , ְנִזיִקין ֵסֶדר ֶזה - ּוִמׁשְ ֹקלוֹ  ְוִלׁשְ ֶזה -  ּבְ

ֱאַמר רֹותֳה ָט  ֵסֶדר ּנֶ רֹותָמ ֲא  ה' ִאְמרֹות ּבוֹ  ׁשֶ
ם. ְטהֹרֹות ה ֶנֶאְמרוּ  ּוְכֶנְגּדָ ָ ׁשּ ָבִרים ׁשִ לוֹ  ִלְהיֹות: ּדְ

הִל , ֶ&ְליֹון ךָ ּתְ ִת ְל וּ , הּלָ ג+ ְס  ְלַ&ם םְל וּ , ְתִהּלָ , ׁשֵ
 )בעל הטורים(. ָקֹדש.־םַ&  יְֹתָך ְה ִל וְ , ֶרתִתְפָא ְל וּ 

�  

ָך ֶ&ְליֹון סּוק רֹאׁש  -  )כו, יט( ּוְלִתּתְ ְוסֹופוֹ  ַהּפָ
ִהיא  ה"עִמְנַין ים עֹולִ  הׁשֶ ִגיַמְטִרּיָ ןּוִמְניַ , אֹור ּבְ

סּוק אֹוִתּיֹות ּלֹו הּוא  ַהּפָ ִמְניַ  א"עּכ� ַבת  ןּכְ , ֶחֶסדּתֵ
ז ׁשֶ  א ְלַרּמֵ אֹור ךְ ִנְמׁשָ , ַהּתֹוָרה ִלּמּוד ְיֵדי־ַ�לּבָ

ּלֹו.  עֹוָלםלָ  ַהֶחֶסד   )ערוגת הבושם(ּכ�
�  

ָרֵאל ַמע ִיׂשְ ת ּוׁשְ ִהיא תּכֵ ַהְס  םוּ ְרגּ ּתַ  -  )כז, ט( ַהְסּכֵ
י, ָצִאית בֹות ָראׁשֵ ׁש יִ  יׁש ִא  ּתֵ יןּתְ  יִציתִצ  ְלּבַ , ִפּלִ

ֱאַמ  ְלִקּיּום ְוזֹוֶכה ִאיׁש  ִנְקָרא ְוָאז ה  רַהּנֶ ַהּיֹום ַהּזֶ
 )רחשי לב(. יךָ ֶק ֱאלֹ  ה'ם ַל ִנְהֵייָת ְלָ& 

�  

בֶֹאָך  ה ּבְ רּוְך ַאּתָ ֹבֶאָך  - )כח, ו( ּבָ , ִיתּבַ  נֹוָטִריקֹון ּבְ
הִא , ָגִדיםּבְ  ָ ֵהם -  ִליםּכֵ , ׁשּ ְעּתוֹ  ַמְרִחיִבים ׁשֶ ּדַ

ל ְרׁשוּ  ְוֵכן, ָאָדם־ׁשֶ א ַבתּתֵ  ֶאת ּדָ ּכָ בַּ  ּדַ סּוקּפָ ׁשֶ
בּתָ  א־ַ�ד ׁש נוֹ ֱא  ׁשֵ ּכָ ִהיא, ּדַ , יָרהּדִ  נֹוָטִריקֹון ׁשֶ
הִא , ִליםּכֵ  ָ ִדְבֵרי ֲחַז"ל.  ׁשּ  )ילקוט רועים(ּכְ

  תשע"ופרשת כי תבוא, כ"א באלול     
.  
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ֶדָך  ֶנא ִמּיָ   ְוָלַקח ַהּכֵֹהן ַהּטֶ

יר ְפָלג ָ�ׁשִ יג ר' ָהָיה מ� נֶּ , ֶזּלִ ין בׁשַ ְח ׁשֶ ְרְנֵסי ֲחׁשּוֵבי ּבֵ ָהל ּפַ טּבּוָדּפֶ  ִעירבָּ  ַהּקָ דֹולָ  ׂשְ ה�  הַהּגְ ּבְ . ְרָיהְנגַּ ׁשֶ
ח ִמְסָחִרי חּוׁש  ּתָ ָהָיה ֵ�ֶסק ְוָכל, לוֹ  ָהָיה ְמפ� ג ַמְצִליַח  היָ ָה , ַ�ִין ָ�ָליו לֹוֵטׁש  ׁשֶ ְגׂשֵ ה ָכךְ וְ  ּוְמׂשַ  ַחִיל ָ�ׂשָ

יג ר' ָהָיה אֹוְרָין־רבַּ  ַאף. יוָק ָס ֲ� בַּ  אֹוִתּיֹות לוֹ  ִויִדיָ�ה, ֶזּלִ ַטּנֹות ּבָ ָלם הָהיָ  דֹוֶמה, וְ ַהּקְ ׁשְ ּמ� ָכל הּוא ׁשֶ ה ּבְ  ִמּדָ
ָמקֹום הלָּ ּוְגד�  ּתֹוָרה, ְנכֹוָנה א .דָח ֶא  ּבְ ְגַרַ�ת ֶאּלָ ּמִ דֹוָלה ׁשֶ יג 'רלְ  לוֹ  ָהְיָתה ּגְ בֹוד ַאַחר ָהְרִדיָפה, ֶזּלִ . ַהּכָ
ם בֹוד ְמַנת ְלׁשֵ ה ּכָ יג ר' היָ ָה , ּוְתִהּלָ יר ֶזּלִ  ָהיוּ  לֹא הֹוָצָאה אוֹ  ַמֲאָמץ ְוָכל, ַהּכֹל ַלֲ�ׂשֹות מּוָכן ֶהָ�ׁשִ

י ְרחֹוִקים ֲ�בּורוֹ  ִמּדַ אֹוָתם. ּבַ ְרֵסם, ָיִמים ּבְ מוֹ  ִהְתּפַ ל ׁשְ יקצַּ ַה  ׁשֶ י ּדִ ַ�ל אָק יְס לִּ ִמ  ִהיְרׁש  ְצִבי ַרּבִ ִרי ַאךְ " ּבַ  ּפְ
יג ר'וְ ", בּוָאהְת  כּופֹות ֵאָליו נֹוֵסַ�  ָהָיה ֶזּלִ בִּ  אָק יְס לִ  ָהֲ�ָיָרה ֶאל ּתְ , ְרָיהְנגַּ ה�  ִמְזָרח־פֹוןצְ בִּ  ןלֶ ּפְ ְמ זֶ  ֹוזחְמ ׁשֶ
ל קָח ְר ֶמ  ה ׁשֶ ּמָ טּבּוָדּפֶ  ֵמִעירוֹ  ְנִסיָ�ה עֹותׁשְ  ּכַ ַאַחת ֶזה ָהָיה. ׂשְ תֹות ּבְ ּבָ ַ ְלֵהי ַהׁשּ ׁשִ ּבְ ר תֵ� , ַהֹחֶרף ׁשֶ ּקֵ  ר' ּבִ

יג ֲחֵצרוֹ  ֶזּלִ ל ּבַ יקצַּ ַה  ׁשֶ ַגׁש  םְוׁשָ , אָק יְס לִּ ִמ  ּדִ ה ר' ְיִדידוֹ  ֶאת ּפָ הַה . דוִ ּדָ ־ֹמש1ֶ , חלָּ מ� ְמ  סֹוֵחר הּוא ַאף ָהָיה ּלָ
יג ר' ָ�ַמד ּוְפָ�ִמים ֵר  ִאּתוֹ  ֶזּלִ ִקׁשְ יַ�  לֹא ידגִ נָ  לִלְכלַ  אּוָלם, ִמְסָחר יּבְ יג ר'וְ  ִהּגִ יט ָהָיה ֶזּלִ ט ָ�ָליו ַמּבִ ַמּבָ  ּבְ
א ֵ ה ר'. ְוֵגֶאה ִמְתַנׂשּ תוֹ  דוִ ּדָ ־ֹמש1ֶ ּמָ ַ�ל היָ ָה , ְל�� ֲאָוה ָהָיה ְוָרחֹוק, תלוֹ צָ ֱא נֶ  ִמּדֹות ּבַ  ִמְזָרח קַח ְר ֶמ כְּ  ֵמַהּגַ
ֲ�ָרב הּסִ ִמ . ִמּמַ ִרּיֹות־ַ�ל ָאהּוב ָהָיה זוֹ  ּבָ יג ר'וְ , ַהּבְ ך ָהָיה ֶזּלִ ָפָתיו־ֶאת נֹוׁשֵ ְראֹותוֹ  ׂשְ בֹוד ֶאת ּבִ ה ַהּכָ  ְוַהִחּבָ

ל ּכָ ִית יֵא בָּ  ׁשֶ יקצַּ ַה  ּבַ י יםׁשִ ֲח רוֹ  ּדִ ַלּפֵ ִנּכּור ִמְתַנֲהִגים ֵאָליו ְוִאּלוּ , ְיִדידוֹ  ּכְ גּות ּבְ ּיְ ְנָאה. ּוְבִהְסּתַ ֲ�ָרה ַהּקִ  ּבָ
ִלּבוֹ  ֵאפֹוא ל ּבְ יג ר' ׁשֶ ַמר הּוא ַאךְ , ֶזּלִ ה ְולֹא ְלַ�ְצמוֹ  יוָת וֹ ׁש גְ ִר  ֶאת ׁשָ ּלָ י הָמ וּ אְמ  ּגִ ַלּפֵ אֹוָתּה  אּוָלם. חּוץ ּכְ  ּבְ
ת ּבָ ְמַ�ט, ׁשַ ל תוֹ ָר ֵר ְמ  ּוָפְקָ�ה ּכִ יג ר' ׁשֶ ֶ�ֶרב ֶזה ָהָיה. ְוִתְסּכּול ִקְנָאה ֵמרֹב ֶזּלִ ת ּבְ ּבָ ר, ׁשַ ֲאׁשֶ ה ר' ּכַ  דוִ ּדָ ־ֹמש1ֶ
יתוֹ ־לֶא  קֹוְמִמּיּות ָצַ�ד ל ּבֵ י־ׁשֶ ַלף נוֹ לוֹ ְק צִּ ִמ וּ , ָהַרּבִ מֹוֵט  זּוג ׁשָ ת יּפָ ִרים יםִק ָר מֹ ְמ  ְנֹחש1ֶ ּטָ יׁש  אֹוָתם, ּוְמ��  ִהּגִ

ִמְנָחה ִית יִלְבנֵ  ּכְ ם. ַהּבַ ּלָ יטוּ  ּכ� ֲהָנָאה ִהּבִ ִאים מֹוטֹותּפָ בַּ  ּבַ ירוּ ִה  ְולֹא ַהּנָ ם םיָ ְפ יָּ ִמ  םָת לוּ ֲ� ּפַ ְת ִה  ֶאת ְסּתִ , ְוֶ�ְרּכָ
בָ ַאְך  ְ ְקרוּ  ִחיםַהׁשּ ל ִלּבוֹ ־ֶאת ּדָ יג ר' ׁשֶ ַמְדְקרֹות ֶזּלִ ה לוֹ  ְרֶאהַא  ֲאִני. "בֶר ֶח  ּכְ ה דוִ ּדָ ־ְלֹמש1ֶ  הּוא ִמי, ַהּזֶ

ירֶה  דֹול ָ�ׁשִ ל ַהּגָ ית  ׁשֶ ִלּבוֹ  ָאַמר", אָק יְס לִ ּבֵ ָנתוֹ ־ֶאת לצֵּ בַּ  ְלַהֲ�ִמיד רֶמ אֹ  ְוָגַמר, ּבְ ל ַמּתְ   . ֵרֵ�הוּ ־ׁשֶ

ֶ�ֶרב בַּ  ּבְ ָר  ֹקֶדׁש ־תׁשַ י תׁשַ ּפָ ְבּתוֹ  ָ�ְצָרה, בֹואָת ־ּכִ ל ֶמְרּכַ יג ר' ׁשֶ ֶפַתח ֶזּלִ ל רוֹ צֵ ֲח  ּבְ י ׁשֶ , אָק יְס לִּ ִמ  ָהַרּבִ
הּוִמּמֶ  יר ָיַרד ּנָ ָידוֹ , ַמֲ�ַדּנֹות ֶהָ�ׁשִ ּבְ ׁשֶ ְזִהירּות ֶהֱחִזיק אֹוָתּה , ֲ�טּוָפה ֲחִביָלה ּכְ ֶחְרּדַ . הבָּ ַר  ּבִ  ׁש ֶד קֹ  תּבְ

הּוָלה יבּות תׁשַ ְרגָּ ְוַה  ֲאָוהגַ בְּ  ַהּמְ יג ר' ִנְכַנס, ֲחׁשִ ִניָמה ַהּקֶֹדׁש  ֶאל ֶזּלִ ָידוֹ  ַהֲחִביָלה ֶאת ֶהֱ�ִמיד, ּפְ ּבְ  לַ�  ׁשֶ
ְלָחן � ל ַהׁשּ י ׁשֶ ר, ָהַרּבִ ה, הֶט ֲ� ַהּמַ ־ֶאת ֵהִסיר ְוַכֲאׁשֶ ּלָ מֹוטֹות זּוג ֵמֲאחֹוָריו ִהְתּגַ . ָטהֹור ָזָהב ָהֲ�ׂשּוִיים ּפָ

ֶמׁש  ַקְרֵני ֶ ל ַהׁשּ ת ֶ�ֶרב ׁשֶ ּבָ ָחְדרוּ  ׁשַ ִניָמה ׁשֶ מֹוִטים־ַ�ל רוּ בְּ ּתַ ׁשְ ִה , ּפְ ְרִהיִבים ַהּפָ  תהוֹ וֹ גנְ  אֹור ְוֵהִפיצוּ  ַהּמַ
ִביב ַהּנֹוְכִחים ַ�ד, ִמּסָ ְמַ�ט ׁשֶ ֲ�לּות ֵמרֹב םָת יָמ ׁשִ נְ ־ֶאת ָ�ְצרוּ  ּכִ יג ר' ָראָק ", נוּ ַרבֵּ . "ִהְתּפַ יִהירּות ֶזּלִ , ּבִ

י" ּתִ ׁשְ ּקַ ְבֵרי ֶאת םְלַקיֵּ  ּבִ ִביא ּדִ ְעָיה ַהּנָ ַהְפָטָרה ַהּמּוָבִאים ְיׁשַ ל ּבַ ה ׁשֶ ָרׁשָ ר, זוֹ  ּפָ א ֲאׁשֶ ַחת ַמרְוָא  ִנּבֵ  'ּתַ
ת ֹחש1ֶ ִמְנָחה ֵהֵבאִתי ְוָלֵכן, ָזָהב' ָאִביא ַהּנְ מֹוטֹות ֶאת ּכְ לוּ  ַהּפָ ֶהם ְלַהְדִליק, ַהּלָ ת ֵנרֹות ֶאת ּבָ ּבָ ַ ג, ַהׁשּ  ּוְלַ�ּנֵ

ָכךְ  בַּ  ֶאת ּבְ ה תׁשַ ְלּכָ ְכלֵ  ַהּמַ ַחת, ִריםָק יְ  ָזָהב יּבִ ת יֵט מוֹ ּפָ  ּתַ ֹחש1ֶ ִהְתַקבְּ  ַהּנְ ִמְנָח  לוּ ׁשֶ   ". ָמה־ְזַמן ִלְפֵני הּכְ

י יט ָהַרּבִ ד, ֶרַגעלְ  מֹוטֹותּפָ בַּ  ִהּבִ טוֹ ־ֶאת ֵהֵסב ּוִמּיָ ִתעּוב םֵמֶה  ַמּבָ ט ָנַ�ץ, ּבְ יג ר'בְּ  ַחד ַמּבָ ד ְוָ�ַמד, ֶזּלִ  ִמּיָ
דֹוָלה תוֹ ִקְנָא  ַ�ל ֵרֵ�הוּ  ַהּגְ ָנה", ָנא ַמעׁשְ ". ּבְ ה ַ�ד, "ְוָאַמר ּפָ ַאּתָ ת תַר ָט ַהְפ  לֶא  תכֶ לֶ  ַמְרִחיק ׁשֶ ּבָ ַ  ָהָבה, ַהׁשּ

ת ֶאת ַיַחד ְוִנְלַמד ִחּלַ ה ּתְ ָרׁשָ ה ַהּפָ יג ר' יןִהְרכִּ ". ַיַחדאֹוָתּה  ְלָהִבין ּוְנַנּסֶ י, רֹאׁשוֹ ־ֶאת ֶזּלִ ַתח ְוָהַרּבִ  ֶאת ּפָ
ׁש  ּמָ ָפָניו ַהח� ּלְ יַ� , ׁשֶ ת ַ�ל ִהְצּבִ ִחּלַ ָר  ּתְ י תׁשַ ּפָ ט, בֹואָת ־ּכִ ֶנא ַהּכֵֹהן ְוָלַקח: "ְוִצּטֵ ֶדךָ  ַהּטֶ יחוֹ  ִמּיָ  ִלְפֵני ְוִהּנִ

ח ן רּוְלַאַח ", ֱאלֶֹקיךָ  ה' ִמְזּבַ ה אֹוְרָין־רבַּ  ֲהלֹא: "ָאַמר ִמּכֵ יג ר' ַאּתָ אי ְויֹוֵדַ� , ֶזּלִ ַוּדַ ְבֵרי ֶאת ּבְ ָנה ּדִ ׁשְ י, ַהּמִ  ּכִ
ל תתוֹ לָ ְק בִּ  םיֶה ֵר וּ כּ בִּ  ֶאת ְמִביִאים ָהיוּ  יִריםׁשִ ֲ� ָה  ֶס ־ׁשֶ ל ףּכֶ ים וּ לּ ְוִא , ָזָהב־ְוׁשֶ  ילֵּ ַס בְּ  אֹוָתם יאוּ בִ ֵה  ָהֲ�ִנּיִ
ל ִריםצָ נְ  גֹוָרָלם ָ�ָלה הּוֶמ . הָפ לוּ ְק  ֲ�ָרָבה ׁשֶ ל ּבְ ִלים־ׁשֶ אי? ַהּכֵ ַוּדַ ם ּבְ ִפי, ךָ לְ  ָידּוַ�  ֶזה ּגַ ָאְמרוּ  ּכְ , ל"ֲחזַ  ׁשֶ

ֶאת ָהב יּסֵ ַט  ׁשֶ ֶסף ַהּזָ ל ְוַהּכֶ יִרים־ׁשֶ יִבים ַהּכֲֹהִנים יוּ ָה , ָהֲ�ׁשִ רֹות ֶאת ַרק ְלַ�ְצָמם ְונֹוְטִלים ָלֶהם ְמׁשִ  ּפֵ
ּכּוִרים י ֶאת ְוִאּלוּ , ַהּבִ ׁש  ַסּלֵ ל ַהּקַ ים־ׁשֶ רֹות־ִעם ַיַחד ְלַ�ְצָמם נֹוְטִלים ַהּכֲֹהִנים יוּ ָה , ָהֲ�ִנּיִ  ַאף ְוָידּוַ� . ַהּפֵ

ם ְתּגָ ְבעוּ  ַהּפִ ּטָ ם־ַ�ל ל"ֲחזַ  ׁשֶ ן, תָהֲ�ִנּיוּ  צֹוֶ�ֶדת ֶהָ�ִני ֲחֵריַא  ,ּוָתא'ֲ�ִניּ  ְזָלאַא  ְנָיאַ�  רַת 'בָּ , ֶזה ׁשֵ ּכֵ יר ׁשֶ  ֶהָ�ׁשִ
ל ָליו־ֶאת ְמַקּבֵ ֲחָזָרה ּכֵ ם ַמְפִסיד ֶהָ�ִני ְוִאּלוּ , ּבַ ל־ֶאת ּגַ חוּ  ַהּסַ ּלוֹ  תַהּפָ יִתי ְוָתִמיד". "ׁשֶ ֵ ", ְלָהִבין ִהְתַקׁשּ

יךְ  י ִהְמׁשִ ל־ֶאת ָ�ִנילֶ  ַיֲחִזירוּ  לֹא ֱאֶמתבֶּ  ַמּדּוַ� , "ְוָאַמר ָהַרּבִ ּלוֹ  ַהּסַ ירלֶ  ְוַדְוָקא, ׁשֶ יִבים ָ�ׁשִ ָליו־ֶאת ְמׁשִ "? ּכֵ
יג ר' ָנבֹוךְ  ֵאָלה עַמ ׁשֵ לְ  ֶזּלִ ְ י אּוָלם, ַהׁשּ יךְ  ָהַרּבִ ִעיר. ַמעׁשְ וּ  ָנא תכֵּ ַהְס , ּוְבֵכן: "ְוָאַמר ִהְמׁשִ  ְרחֹוָקה ּבְ

ַלִים ר, ְוָתִמים רׁשֵ כָּ  ְיהּוִדי ִאיׁש  ֹוֵררִמְתגּ , ִמירּוׁשָ ְבַרת לוֹ  ֲאׁשֶ ֶדה ּכִ ה ׂשָ ל אֹוָתּה  ְקַטּנָ יר�  ִקּבֵ ָ ּבִ , ֵמֲאבֹוָתיו הׁשּ
ה ּה ּובָ  ּמָ ה. ַזִית ֲ�ֵצי ּכַ ְמָחתוֹ  ָהִאיׁש  רֹוֶאה ְוִהּנֵ י, ְלׁשִ ה ּכִ ּמָ ְמָחה ִמְתּכֹוֵנן ְוהּוא רוּ כְּ בִּ  ֵזיִתים ּכַ ׂשִ  ְלַהֲ�לֹות ּבְ

ּכּוִרים דֹול ַחְסּדוֹ  ַ�ל 'הלַ  ְלהֹודֹותוּ  ּבִ א. ַהּגָ ָ�ִני ֶאּלָ ֶגתַמ  ָידוֹ  ְוֵאין, הּוא ָמרּוד ׁשֶ ֶ ִלי ש1ִלְרכֹּ  ֲאִפּלוּ  ׂשּ ֵלם ּכְ  ׁשָ
מוֹ  ָהָראּוי ּכּוִרים־ֶאת ֵאפֹוא ָיִביא הּמֶ ּובַ , ִלׁשְ ַחל־ֶאל ֵאפֹוא ָיַרד? ַהּבִ ם ָקַטף, ַהּנַ ָ  עלַ ָק וְ , ְוִגְבעֹוִלים יםנִ ָק  ִמׁשּ
רֹות ֶאת ִהְכִניסוּ  ּבוֹ  ִריםצָ נְ  ַסלֵמֶהם  ּכּוִרים ּפֵ ְמָחה. ַהּבִ ׂשִ ה ּבְ ׁש ־ְלֵבית ֶהָ�ִני העֹולֶ  ַרּבָ ְקּדָ יׁש , ַהּמִ  ֶאת ַמּגִ

רֹות ּלוֹ  ַהּפֵ ַבח ִמּתֹוךְ  ֵהןכֹּ לַ  ׁשֶ ֵאיְנךָ ַמר לוֹ , "ְוהֹוָדָיה ׁשֶ פּוי ׁשֶ ל ,"טֹוָבה ּכְ רֹות ִעם ְוַהּסַ ּלוֹ  ַהּפֵ ִליםִמְת  ׁשֶ  ַקּבְ
ָרצֹון ִמְנָחה ּבְ ת. ֶרתְוִכְקטֹ  ּכְ ּמַ א, זֹאת ְל�� יר ּבָ ֹחֶסר ֶהָ�ׁשִ ׁש ־ְלֵבית ָרצֹון ּבְ ְקּדָ ּכּוִרים ִעם ַהּמִ ּלוֹ  ַהּבִ  ,ׁשֶ

ה ִפי זֹאת ְועֹוׂשֶ ָפאוֹ  ּכְ ּכְ ֵני ַאךְ  .דׁשֵ  ׁשֶ רֹוֵדף ִמּפְ בֹוד ׁשֶ ֶאה ִאיׁש , הּוא ּכָ הְמצַ , ָרמֹות ֵ�יַנִים ּוַבַ�ל ּגֵ  הּוא ּוֶ
רֹות ֶאת ְלַהְכִניס ַלֲ�ָבָדיו ֵדי, ְמֹפָאר ָזָהב ִליכְ בִּ  ַהּפֵ ֵני־ַ�ל ַ�ְצמוֹ ־ֶאת ְבִליטְלַה  ּכְ ם ּפְ ּלָ . תאוֹ גָּ ְת ִה לְ וּ  ּכ�

הּוא א ּוְכׁשֶ ׁש ־ְלֵבית ּבָ ְקּדָ ַגֲאָוה ַהּמִ יב, ְסרּוָחה ּבְ ִלי ֶאת ַהּכֵֹהן לוֹ  ֵמׁשִ ּלוֹ  ַהּכְ ר, ּוזבבְּ  ׁשֶ ּתָ ־ַ�ל לוֹ  ּוְמַוּתֵ  ָנהַהּמַ
ֵהִביא ל ,ׁשֶ ּכָ א ֵאיָנּה  ָרָתּה ַמּטְ  ׁשֶ אוֹ  ֶאּלָ יג ר' ּוְבעֹוד". ָהֲאֵחִרים ַ�ל רֵר ּתָ ׂשְ ִה לְ וּ  תְלִהְתּגָ ל ֶזּלִ ְבֵרי ֶאת ְמַ�ּכֵ  ּדִ

י ב רוֹ ְסבֵּ ֶה  ְוֶאת ָהַרּבִ ְלּבָ ַחב, ַהּנִ י לוֹ  ּתָ ֲחָזָרה  ָהַרּבִ ָהב יֵט מוֹ ּפָ  ֶאתּבַ ֵהִביא ַהּזָ לְּ , ׁשֶ ָניו־ֵמַ�ל חוֹ ְוׁשִ �       ...ּפָ

  
  

י ְסק־ּדֹב ַרּבִ ִריׁש ְפַלאם ֵמַאּלֶ   ל"ַזּצַ  ּבֶ

ֱאלּול תר"י ַהִהּלּוָלא ְליֹום  כ"א ּבֶ
  

נוֹ  ל ּבְ י ׁשֶ ק המֹ לֹ ׁשְ  ַרּבִ ַ�ל לוֹ ִמּסְ בְ " ּבַ " המֹ לֹ ׁשְ  תַר ּדִ
ָהָיה ְלִמיָדיו ׁשֶ רוֹ  ִמּתַ ל ִביםַהּקְ יד ׁשֶ ּגִ , ׁש ְזִריְט ִמּמֶ  ַהּמַ
ם־ַ�ל ְוִנְקָרא יד ִביֲא  ׁשֵ ּגִ ֵצל ִהְסּתֹוֵפף. ַהּמַ י ּבְ  ַרּבִ
ַכי ִליןִמּל�  הַהחֹוזֶ , יזכִ ׂשְ נֶּ ִמ  ָמְרּדְ י ּבְ  אּוִרי ְוַרּבִ

ְטֶרִליְסק ׁש , ִמּסְ ּמֵ נּות ְוׁשִ ַרּבָ  ְוָהֲ�ָירֹות קְס לֶּ ַא  ּבְ
ֵני ְנהֹור' יגִּ 'ַס  הנָּ ּכ� . יבִר ּפְ טוֹ וְ  אָק יוְ לִ וֹ קְס  ֵ�יָניו ִמּפְ  ׁשֶ
ְרֵסם אּוָלם, תֵמְראוֹ  הוּ כָּ  ה תוֹ יָּ ִא ְר בִּ  ִהְתּפַ ּכָ  ְוָהָיה ַהּזַ

רֹות צֹוֶפה ַ�ם. ִנְסּתָ יַ�  ּפַ  ִעם ְיָלהלַּ בַּ  ַאַחת ְלִעיר ִהּגִ
ם ןכֵּ ׁשֶ , ִלְפנֹות ְלָאןּו עָיְד  ְולֹא, יווָּ לַ ְמ  ינֵ ׁשְ  ּלָ  ָנמוּ  ּכ�

נָ ־ֶאת ה. ָתםׁשְ יםּמְ ׁשַ ַהְמ  ַאַחד ִנּסָ ק ׁשִ ּפֵ  ַ�ל ְלִהְתּדַ
י תֹותלְ ּדַ  ּתֵ ם אּוָלם, ָהִעיר ּבָ ּלָ  םָח ְר ָא ְל  ֵסְרבוּ  ּכ�

ֵביָתם עֹוָנם ַטֲ�ָנהבְּ , ּבְ ּמְ  ֶאת ָהִכילֵמ  ַצר ׁשֶ
ֵני יָתם־ּבְ ֵביָתם ָמקֹום ְוֵאין, ּבֵ ה ּבְ לֹש1ָ . אֹוְרִחים ִלׁשְ

ָראוּ יֶהם מֹוֵת ְצ ַ� בְּ  ָחַדר ַהּקֹר ֵהם ּוְכׁשֶ ָנהבְּ  ׁשֶ , ַסּכָ
ה י ִצּוָ  ְוהּוא, ַאַחת רצֵ ָח לְ  ָלהגָ ֲ� ָה ־ֶאת ְלַהְכִניס ָהַרּבִ

ַ�ְצמוֹ  ַפק ּבְ ִית ַחּלֹון־ַ�ל ּדָ  ר', טלוֹ  ר': "ְוָקָרא ַהּבַ
ה"! טלוֹ  ִחּלָ ַ�ס ּתְ ַ�ל ּכָ ִית־ּבַ  ָהאֹוְרִחים ַ�ל ַהּבַ

ְכְנסוּ  ּנִ ִלי ׁשֶ ָרָאה ַאךְ , רוֹ ֵצ ֲח לַ  ׁשּותְר  ּבְ ׁשֶ ִאיׁש  ּכְ  ׁשֶ
א ַמְעָלה־ָרם ָכבֹוד ְכִניסוֹ ִה , ֵאָליו ּבָ  ַמּה ָת וְ , בַר  ּבְ

ָאְזָניו ר ַ�ל ּבְ ה ֲאׁשֶ ּנָ ֵ בַּ  אֹותוֹ  ּכִ י הַנֲ�נָ . ט''לוֹ  םׁשּ  ָהַרּבִ
ֵמ  ךָ ּלְ ־הַמ : "ְוָאַמר אִתי ֲהֵרי? ּהַ ּתָ  ְוָרִאיִתי םכֶ יְר ִע ְל  ּבָ
ּדֹוָמ  ֵא  ְסדֹום ִעירָל  ִהיא הׁשֶ ּה  ַמְכִניִסים יןׁשֶ  ּבָ

יָון אּוָלם. אֹוְרִחים ּלֹא ִמּכֵ  ָהָיה לֹא, ָאנוּ  ַמְלָאִכים ׁשֶ
ֹכֵחנוּ  ְרחֹוב ָללּון ּבְ , ט''לוֹ  אֹוְתךָ  ייִת נִּ כִּ  ְוָלֵכן, ּבָ
הּוא ם אֹוְרִחים ִהְכִניס ׁשֶ ְסדֹום ּגַ  ָידּוַ�  ְמַ�ט"... ּבִ
יו דֹותִמּתֹוְל  מוֹ  אּוָלם, ַחּיָ  עֹוָלם רֹוןכְ ְלזִ  נֹוַתר ׁשְ

יק ַצּדִ דֹול ּכְ  קְס לֶּ ַא בְּ ׁשֶ  וֹ ּת בְ ַמּצַ ־ַ�ל. ְיׁשּועֹות ּופֹוֵ�ל ּגָ
בָ  ְרתוּ ֶנְח  דֹוִלים ִחיםׁשְ  ְקלּוֶגר המֹ לֹ ׁשְ  יְוַרבִּ , ּגְ
ֵבית ידוֹ ּפִ ְס ִה  ֶנֶסת ּבְ דֹול ַהּכְ בְּ  ַהּגָ   .דוֹ רבְּ ִעירֹו ׁשֶ

  
קותי, שתי תוכחות ישנן בתורה, הראשונה בפרשת בחו

תבוא. דורשי רשומות ־פרשת כי -והשנייה בפרשתנו 
בדקו ומצאו, כי תוכחת בחוקותי היא נבואה על חורבן 

המקדש הראשון, ובה ניבא קורא הדורות מראש על ־בית
המקדש, שיממון הארץ ־חורבן ערי ישראל, חורבן בית

בידי האויבים, פיזור בני ישראל בין האומות, והחרב 
ותם בבבל, ואף מניין שנות הגלות תרדוף אחריהם בגל

המקדש הראשון ניתן מראש, שהוא ־לאחר חורבן בית
שבעים שנה, כמניין השנים שבהן לא שמרו ישראל את 
השמיטה והיובל בארץ ישראל. ולעומת זאת, תוכחת 

המקדש השני, ובה ־תבוא היא נבואה על חורבן בית־כי
"אשר נרמז כי "ישא ה' עליך גוי מרחוק", שתהיה חדשה 

היא קשורה לנשר שנאמר  ,לא ידעת אתה ואבותיך"
"כאשר ידאה הנשר", ושפתה תהיה בלתי מובנת "גוי 

ארבעה סימנים המתאימים  -אשר לא תשמע לשונו" 
המקדש השני שהיא ־למלכות רומי שהחריבה את בית

ישראל, והיא אומה חדשה ־רחוקה ולא משכני ארץ
ישראל, והיא ־שסמלה נשר ושפתה לא מוכרת באזור ארץ

תגלה את ישראל למצרים דווקא באוניות כפי שמספרים 
ישראל כעבדים ־רושמי קורות הדור ההוא על מכירת בני

במצרים במחיר מוזל כדי מנת מזון של סוס, ושם יוצעו 
הגולים למכירה לעבדים ולשפחות אך "ואין קונה" מרוב 

העולם "מקצה ־העם בכל־ומשם יפיץ ה' את .ריבוי עבדים
רץ ועד קצה הארץ" כפי שאירע בגלות הארוכה עד הא

גלותו תחת גזירות שמד בועם ישראל יהיה נתון  ,היום
וסכנת חיים תרחף עליהם בגלותם, ויתקיים בו הפסוק 
"ועבדת שם אלהים אחרים אשר לא ידעת ואבותיך עץ 
ואבן", ומצאו לכך רמז לנצרות בעץ שעליה נצלב אותו 

ל אבן הכעבה שבעיר האיש, ולאיסלאם באבן לרמז ע
מכה, ואף שעם ישראל הוא הקטן מבין העמים ישיחו בו 
כל העמים "והיית לשמה למשל ולשנינה", אולם למרות 

ֹזאת ִּבְהיֹוָתם ְּבֶאֶרץ אְֹיֵביֶהם ־ְוַאף ַּגםהגלות מובטחים אנו "
  ", ועתידים אנו להיגאל בקרוב. ְגַעְלִּתים־ְמַאְסִּתים ְוא־א

  

ַ&ת  יֹוִסיף ּדַ

  ְמאֹורֹות



 

 

  

ל קֹול ־ּוָבאּו ָ&ֶליָך ּכָ ַמע ּבְ י ִתׁשְ ָך ּכִ יג+ ִ ה ְוִהׂשּ ָרכֹות ָהֵאּלֶ   יָך ֶק ֱאלֹ ה' ַהּבְ

ִמים דֹול ּתָ ׂשֹון ָהָיה ּגָ ִים ׁשֹוֵאב ,ׂשָ ךְ  תוֹ ימוּ ִמ ּתְ  ּוְכֹגֶדל, יּדִ ּדַ גְ בַּ ַה  ַהּמַ ת ּכָ רוֹ יָ  ִמּדַ ם. ֹוָתיוִמדּ  ְוטַֹהר ׁשְ ּלָ  ּכ�
ירּוהוּ  ֶרךְ ־רׁשַ יוִ  ֲהִליכֹות ִעיםנְ כִּ  ִהּכִ הּוא ְוָיְדעוּ , ּדֶ ּבּורוֹ  הנֶּ ְיׁשַ  לֹא ּוֵמעֹוָלם, ָהבזָ בְּ  יוָת וֹ לּ ִמ  ֶאת ׁשֹוֵקל ׁשֶ  ִמּדִ

ַ�ד ל ּבְ ׂשֹון היָ ָה , ליִ לַ  ְוַ�ד רֶק בֹּ ִמ . ָ�ְלָמאּדְ  הֹון ּכָ ָהר ֶאל דֵר יוֹ , ְלַפְרָנָסתוֹ  ָקׁשֹות לָ�ֵמ  ׂשָ מּוךְ  ַהּנָ , ָלִעיר ַהּסָ
א ְ ם ִמ ָת יס אוֹ ִמ ֲ� ַמ ם וּ יִ י ַמ יֵ לָ ה ּדְ ּמָ כַּ  ְמַמּלֵ ה, וֹ לּ ר ׁשֶ מוֹ ֲח י ַה ּדֵ י צִ נֵ ׁשּ ְצָ�  וֹ ְרכּ ּדַ  ֶאת ְועֹוׂשֶ יִּ  ִדיםּבִ  לֶא  יםִאּטִ

י ּתֵ בּוִעים יוָת חוֹ קוֹ לָ  ּבָ ִמים. ַהּקְ ל וֹ בּ גַּ  יכִּ  ָהָיה ְודֹוֶמה, ֶזה רַאַח  ֶזהבָּ  ָנְקפוּ  ַהּיָ ׂשֹון ׁשֶ ה ׂשָ פּוף ַנֲ�ׂשֶ  רֵת וֹ י ּכָ
ְרָנָסתוֹ . רֵת וֹ ְוי חּוָקה ּפַ ָרה לֹא ַהּדְ א, לוֹ  ִאְפׁשְ ֵדי ֶאּלָ ת ֲאִכיַלת ּכְ ת ְוַרק, ַמִים ּוְמַ�ט ָבהֲחֵר  ּפַ ּבָ ׁשַ  ָהָיה ּבְ

ֵדי, וֹ ּת ְח ּפַ ִמׁשְ  יִלְבנֵ  ְוָדִגים ְיָרקֹות ְמַ�ט רֹוֵכׁש  ג ּכְ תַה ־ֶאת ְלַ�ּנֵ ּבָ ַ יׁשְ  יֹום יֵר ֳה צָ בְּ  ֶזה ָהָיה. ׁשּ ר, ַרּבִ ֲאׁשֶ  ּכַ
ֶמׁש  ֶ ר ְוֵאין עֹזבְּ  הַמכָּ  ַהׁשּ טוּ ִהְתּפַ  ּוְכֵבדּות תֲ�ֵיפוּ . ֵמֲחָמתוֹ  ִנְסּתָ ְ גּופוֹ  ׁשּ ֶאה ּבְ ל ַהּלֵ ִים ׁשֹוֵאב ׁשֶ  ְוהּוא, ַהּמַ
ב ֵ ִצלּ  ִהְתַיׁשּ ל וֹ ּבְ ֵדי, ִציםֵ� ָה  ַאַחד ׁשֶ יב ּכְ ב. ַנְפׁשוֹ ־ֶאת טְמַ�  ְלָהׁשִ ׂשֹון יֹוׁשֵ יט ׂשָ  הֶר וֹ ּפ ַה  ָהֵ�ֶמק ַ�ל ּוַמּבִ

יו ְחּתָ ּתַ ה, ׁשֶ צָ  צֹאן ֵ�ֶדר םׁשָ  רֹוֶאה הּוא ְוִהּנֵ ּיָ ֶדה עֹותְר לִ  אׁשֶ ָ ׂשּ ִים ׁשֹוֵאב יטבִּ ַמ . ּבַ ֵ�ֶדר ַהּמַ ה, יםזִּ ָהִע  ּבְ  ְוִהּנֵ
ָבר רֹוֶאה הּוא ת יםזִּ ָהִע  ַאַחת. מּוָזר ּדָ ִביל ִלְצעֹד הלָ יִח ְת ּוַמ , ּוָרהבַהֲח ־ִמן ְלֶפַתע ּפֹוֶרׁשֶ ׁשְ ר ּבִ ִצּדֵ  ִנְסּתָ  יּבְ

ׂשֹון ָ�ַקב. רָה ָה  ִבְטָחה ַהּצֹוֶ�ֶדת ָהֵ�ז ַאַחר ׂשָ ִעּקּול ֵמֵ�יָניו ֶנֶ�ְלָמה זוֹ  אּוָלם, ּבְ ֶרךְ  ּבְ ָבר, ַהּדֶ  ִהְפִליאוֹ  ְוַהּדָ
ׂשֹון ָרָאה ׁשּוב, ְלָמֳחָרת. ְמֹאד י ׂשָ ּה ־ֶאת העֹוׂשָ  תֶפ נֹוֶס  זְוֵ� , ַ�ְצמוֹ ־ַ�ל חֹוֵזר ָברַהּדָ  ּכִ ְרּכָ אֹותוֹ  ּדַ ִביל ּבְ  ׁשְ
ִלי, יְצָדִד  רֹוֶ�  ִמּבְ ים ַהּצֹאן הׁשֶ ָבר. ָברּדָ לַ  ֵלב ָיׂשִ ַהּדָ ׁשֶ ם ַ�ְצמוֹ ־ַ�ל ָחַזר ּכְ ּיֹום ּגַ י ּבַ ִליׁשִ ְ א, ַהׁשּ ׂשֹון ִהְתַמּלֵ  ׂשָ

ֲחׁשַ  ֶדתָלֶר  ְוֶהְחִליט, הַ�זָּ  ַסְקָרנּות ׂשֹון צֹוֵ�ד. יֹום יִמּדֵ  יםזִּ ָהִע  הֹוְלכֹות ְלָאן קּדֹ בְ לִ וְ  יאּבַ ִביל ׂשָ ְ ׁשּ  ּבַ
לּול הּוא, ַהּסָ ׁשֶ ה ּכְ ְר  ֵ�זָה  יֵמֲאחֹוֵר  וֹ ְרכּ ּדַ ־ֶאת עֹוׂשֶ ּפָ הׁשֶ ה, רֶד ֵ� ָה ־ִמן ׁשָ דֹוָלה ְמָ�ָרה ֵ�יָניו ְלֶנֶגד ְוִהּנֵ . ּגְ

ְזִהירּות ִים בׁשֹוֵא  יץצִ ֵה  הבָּ ַר  ּבִ ָ�ָרה ּתֹוךְ  לֶא  ַהּמַ יַצד, ִלְראֹות ְבַהלנִּ  הּוַמ , ַהּמְ ָסמּוךְ  ּכֵ ָ�ָרה ְלֶפַתח ּבְ  ַהּמְ
ב יםַמ ְמ ־לָד גְ וּ  ֲ�ָנק ּדֹב יֹוׁשֵ ךְ  ָרָ�ב ִמּתֹוךְ  הָק זְ ָח בְּ  ֹוֵהםנּ ַה , ּדִ ֵ ַ�ר ּוְלֶפַתע, ְותֹוֶהה עֹוֵמד עֹודוֹ . ִמְתַמׁשּ  ַהּדֹב ּפָ

יו־ֶאת בַ  ְוָטַרף, ּפִ ָנה זָהֵ�  ֶאת ַאַחת־תּבְ ּמְ ִהְזּדַ ָ�ָרה ַתחּפֶ  לֶא  ׁשֶ ׂשֹון ָ�ַמד. ַהּמְ ּלוֹ  ׂשָ ּכ� ׁשֶ , ְוִנְרָ�ׁש  םִנְדָה  ּכְ
ָפה ּוְלַאַחר ּצָ י . ְמֹאד ְמַ�ְנֵין טָר ּפְ  הלָּ גִּ , בַר  ְזַמן בּדֹ בַּ  ׁשֶ ֵרר, ּכִ ל ָהָיה לֹא ַהּדֹבִהְתּבָ ּגָ  ָרַבץ ְוהּוא, ָלֶלֶכת ְמס�

ל ְמקֹומוֹ ־ַ�ל דֹוָלה ֲ�ֵרָמה ֶנֶ�ְרָמה ְסִביבוֹ . ָהֵ�ת־ּכָ ל ּגְ ׂשֹון, יםזִּ ִע  מֹותצְ ַ�  ׁשֶ ַבת ֵהִבין ְוׂשָ  ֶאת ַאַחת־ּבְ
ְתַרֵחׁש  ְבָרה תוֹ לוּ ֲ� ּפַ ְת ִה וְ  ,ַהּמִ ֶרת ּגָ ֵרר. "מֹוִנים ֲ�ׂשֶ ִים ׁשֹוֵאב ִהְרֵהר", ִמְתּבָ ִמים ַהּמַ ִלּבוֹ  ַהּתָ י, "ּבְ  ֶזה ּדֹב ּכִ

גָּ  ֵאינוֹ  ה הּוֶמ . ַרְגָליו־ַ�ל ָלֶלֶכת לְמס� בָּ ַה  עֹוׂשֶ ֵדי ה"ּקָ  הּוא? ָרָ�בבָּ  ָימּות ְלַבל, ְמזֹונוֹ ־ֶאת לוֹ  ִחיׁש ְלָה  ּכְ
ׁש ־'ַ�ל לוֹ  רגֵּ ׁשַ ְמ  ל ַמּגָ ֶסף'־ׁשֶ ִר  זֵ�  ּכֶ  אֹוָתּה  ְואֹוֵכל, יָה ֶ� ָר כְ וּ  ּה ְרבָּ ִק  ַ�ל אֹוָתּה  טֹוֵרף ְוהּוא, יֹום יִמּדֵ  ָאהיּבְ

ָנה. "הָ� בְ ְלׂשָ  ׂשֹון ּפָ ְרֵכי ֵאפֹואֵהם  ִנְפָלִאים: "ְוָאַמר ִהְרֵהר ֶרךְ ּדֶ ּובַ , ְלַדְרּכוֹ  ׂשָ ָחה ּדַ ּגָ י ֲאִני הְורֹוֶא , ַהַהׁשְ  ּכִ
ַמִים־ִמן ָ ל לְלַכְלכֵּ  ּדֹוֲאִגים ַהׁשּ ה־ְוָכל ָאָדם־ּכָ ִרּיָ יֵצי, ּבְ נִּ  ִמּבֵ ךְ ־ִאם. ְרֵאִמים ַקְרֵני ְוַ�ד יםּכִ  פֹואֵא  ילִּ  הַמ , ּכָ

ל ִלְטרַֹח  ךְ ־ּכָ יְמ בִּ  ּכָ הּקָ ַה  ַלאְכּתִ יַאת ּגּוִפי־ֶאת רבֵּ ְלׁשַ  ילַ ָ�  ּוַמּדּוַ� ? ׁשָ ְנׂשִ ָלִיים ּבִ ֵבִדים ַהּדְ  ֲאִני ָצִריךְ ? ַהּכְ
ֱאמּוָנה ְלַהֲאִמין י, ָמהלֵ ׁשְ  ּבֶ ַמִים־ִמן ּכִ ָ דוֹ  יִת ָס ְרנָ ּפַ  ֶאת ִלי נוּ ּמְ זַ יְ  ַהׁשּ  ֵאפֹוא ֲאִני לוֹ ְוָיכ, ָאהְוַהְמלֵ  ָהְרָחָבה ִמּיָ

ְמנּוָחה תבֶ ׁשֶ לָ  ִלי ּבִ ע ִלְנֹקף ּבְ ּדֹוֵאג ִמיו. יִלְמזֹונִ  ֶאְצּבַ ם ְלַהֲאִכיל ִיְדַאג הּוא, ַהּדֹב־ֶאת ְלַהֲאִכיל ׁשֶ ". אֹוָתנוּ  ּגַ
ה ָאַמר יתוֹ ־לֶא  בְוׁשָ , ְוָ�ׂשָ ָיָדיו ֵריִקים ּוְדָלִיים ַהּיֹום יֵר ֳה צָ בְּ  ּבֵ בְ  ַמּדּוַ� ". ּבְ ְיָתה ּתָ ׁשַ עֹוד ַהּבַ דֹול ַהּיֹום ּבְ "? ּגָ

ְמָהה ּתוֹ  ּתָ ט אֹוָתּה  רַט ּפָ  הּוא אּוָלם, ִאׁשְ ּפָ ִמׁשְ י ּבְ ְלּתִ י: "מּוָבן ּבִ זָּ  ִמי ןכֵּ ׁשֶ , ֲ�בֹוָדהלַ  יֹוֵתר הֹוֵלךְ  ֵאיֶנּנִ  ןׁשֶ
ם ִויַפְרֵנס ָיזּון הּוא, ַהּדֹב־ֶאת ּוְמַפְרֵנס ןלְ  רּתָ י� ְמ ". אֹוָתנוּ  ּגַ י, ַצּיֵ ה ּכִ ָ י ָהְיָתה ּוְבטּוָחה, ַחדַפ בְּ  ִנְתְקָפה ָהִאׁשּ  ּכִ

יָנתוֹ  ָרה ּבִ ּתְ ּנוּ  ִהְסּתַ ֹמַ�  ָאָבה לֹא הּוא אּוָלם, ִמּמֶ יםי ֵק ְר ּפִ  ִלְקרֹא ּוָפָנהם אוּ ְמ  ִלׁשְ ִהּלִ   . תנוֹ וֹ ת ׁש וֹ נּ ִח ְת וּ  ּתְ

עֹות ָ�ְברוּ  לֹא ּכֹות ׁשָ ִית ַתחּפֶ  ְוַ�ל, ֲאר� ֵני קוּ ּפְ ּדַ ְת ִה  ַהּבַ ֵני. "ִריםכָּ מ�  לֹא ִביםְר ַ�  ׁשְ , ֲאַנְחנוּ  סֹוֲחִרים ׁשְ
יָון ָרִאינוּ  ּוִמּכֵ י ׁשֶ ֶכם רמוֹ ֲח ַה  ּכִ ּלָ ְרָוהבָּ  עֹוֵמד ׁשֶ ֶאֶפס א� אנוּ , שׂ ַ� ַמ  ּבְ ם אֹותוֹ  רכֹּ ׂשְ לִ  ּבָ ְמִחיר ִיםְליֹוַמ  ִמּכֶ  ּבִ

ם, ָהגּון יַאת ְלׁשֵ ה ְנׂשִ ּמָ ָ  ּכַ לָּ  אֹותַמׂשּ ר". נוּ ׁשֶ ׂשֹון ֶנְעּתַ ָתם ׂשָ ׁשָ ּתוֹ , ְלַבּקָ ָנה ּוְלִאׁשְ ה: "ְוָאַמר ּפָ ָבר ,ִהּנֵ  ָאנוּ  ּכְ
ן ה' דיַ  ֶאת רֹוִאים ּמֵ ּזִ ֵני ֶאת ֵאֵלינוּ  ׁשֶ ַרת ְמַ�ט ְלַהְרִויַח  לכַ נוּ  ְלַמַ�ן, לוּ ַהלָּ  ַהּסֹוֲחִרים ׁשְ ּכָ ". ַהֲחמֹור ֵמַהׂשְ
ֵרר. בוּ ׁשָ  לֹא ִביםְר ַ� ְוָה , ָ�ְברוּ  םיִ ַהּיֹוַמ  אּוָלם י, ִהְתּבָ נַ  ּכִ ְ ִרּיֹות־ֶאת יםִמ ְט ְס לַ ְמ ַה  ִטיםְס לִ  ָהיוּ  םיִ ַהׁשּ , ַהּבְ

ר עֹוֵבר ִנְתְקלוּ  ְוַכֲאׁשֶ ְדדוּ  ָמֶות הוּ וּ כּ ִה , ֹאַרח ּבְ ְסּפוֹ ־ֶאת ְוׁשָ ָחְפרוּ . ּכַ ׁשֶ  תיַּ וִ גְּ  ֶאת ּבוֹ  ְלַהְטִמין תְמנָ ־ַ�ל ּבֹור ּכְ
ְרָצח ְמָחָתם ָמְצאוּ , ַהּנִ דֹול אֹוָצר ְלׂשִ תֹוךְ  ןוּ מָט  ּגָ ךְ  ָ�ְמלוּ ֵהם וְ , ַהּבֹור ּבְ ֶמׁשֶ עֹות ּבְ ּכֹות ׁשָ ֵדי ֲאר�  לֹותְד לִ  ּכְ

דֹול ָהאֹוָצר ֶאת ֶסף. ָהֲאָדָמה ִמּתֹוךְ  ַהּגָ אֹוָצר ָהָיה ַרב ּכֶ ְצאוּ  ּבָ ּמָ ד ֵהִבינוּ  ְוֵהם, ׁשֶ י ִמּיָ ָיָדם ַיֲ�ֶלה לֹא ּכִ  ּבְ
את יֵדיֶהם תוֹ אוֹ  ָלׂשֵ ֵדי ֲחמֹור רכֹּ ׂשְ לִ  ֶנֶאְלצוּ ן כֵ לָ וְ , ּבִ אתוֹ  ּכְ ְכרוּ . ְלׂשֵ נַ  ׁשָ ְ ל ֲחמֹורוֹ  ֶאת םיִ ַהׁשּ  ׁשֹוֵאב ׁשֶ
ִים ִפיםְמ  ּוְבֹכחֹות, ַהּמַ ּתָ י ֶאת ָ�ָליו ֶהֱ�ִמיסוּ  ׁש� ּקֵ ְ , ָהאֹוָצר ׂשַ יו ינֵ ִמׁשּ ָלאָכה ֶאת םָמ יְּ ַס בְּ . ִצּדָ ה ַהּמְ ׁשָ , ַהּקָ
ֵדי ִעירבָּ  ָמזֹון ְמַ�ט ש1 ִלְרכֹּ  טוּ ֶהְחִלי יַ� ְלַהׂשְ  ּכְ דֹול םנָ בוֹ ֲ� ַר ־ֶאת ּבִ ם, ַהּגָ ךְ  ּוְלׁשֵ ָנה ּכָ , ִעיָרהָה  םֶה ֵמ  ֶאָחד ּפָ

ִני ֵ ע נֹוְכלּות יֵא ְמלֵ . ַהֲחמֹור־ַ�ל רמֹ ׁשְ לִ  נֹוַתר ְוַהׁשּ ֹוְדִדים ינֵ ׁשְ  ָהיוּ  ְוֶרׁשַ ׁש  ֶאָחד־ְוָכל, ַהׁשּ ּקֵ  לּסֵ ַח לְ  ּבִ
ֵדי ֲחֵברוֹ ־ֶאת ּלוֹ  אֹוָצרבָּ  תוֹ ִלְזכּ  ּכְ ה הֶמ . ּכ� ן ַרַ�ל זֹוןּמָ בַּ  ִהְכִניס? ָהִראׁשֹון ָ�ׂשָ ּכָ  ְלָהִמית ְכֵנןְוִת , ְמס�
ַ�ת רוֹ בֵ ֲח ־ֶאת ׁשְ ה ּבִ ּדָ �� ּלוֹ  ָהאֹוָצר־ֶאת ְוִלּטֹל, ַהּסְ ִני ַאף. ּכ� ֵ ּנֹוַתר ַהׁשּ  ַלֲהגֹות ְכֵנןּתִ  ַהֲחמֹור־ַ�ל רמֹ ׁשְ לִ  ׁשֶ

ה־ִמן רוֹ בֵ ֲח ־תֶא  ִסּלָ ם, ַהּמְ ךְ  ּוְלׁשֵ ֲאָדָמה ּבֹור ָחַפר ּכָ ָנתֹו , ַוֲ�ָנִפים ָ�ִליםבְּ  הוּ ּסָ כִ וְ  ּבַ ַכּוָ ּבְ ׁשֶ ילּכְ  ֶאת ְלַהּפִ
תֹוךְ  ֶהָחֵבר ֹוֵדד תַ� גָּ ַה  ִעם. ְלֵהָהֵרג לוֹ  ְוִלְגרֹם ֶהָ�ֹמק ַהּבֹור ּבְ זֹון ּוְבָידוֹ  ַהׁשּ ָר  ַהּמָ ׁש , ׁש כַ ׁשֶ ּקֵ ּנוּ ִמ  ּבִ  ֲחֵברוֹ  ּמֶ

ב ֵ ִניָמה ָנַפל ְוהּוא, ָהָאֶרץ־ַ�ל ְלִהְתַיׁשּ ַמח. ֵמתוָ  טֶנְחבַּ , ּפְ ֹוֵדד ׂשָ ֶלתַמ  ַ�ל ַהׁשּ  ִלְסעֹד ּוָפָנה, ֲחֵברוֹ  ּפֶ
א, ִלּבוֹ ־ֶאת ָהַרַ�ל ֶאּלָ ד ִהְכִריעוֹ  ׁשֶ ָמתוֹ ־ֶאת ָנַפח ְוהּוא ִמּיָ ִיּסּוִרים ִנׁשְ ָ�ה ַהֲחמֹור ָ�ַמד. ּבְ הֲאר�  ׁשָ ין ּכָ  ְוִהְמּתִ
ר, ּבֹוׁש ־ַ�ד ָנה, לוֹ  ְלָהִציק ָהָרָ�ב ֵהֵחל ְוַכֲאׁשֶ ב ּפָ הּוא, ִעיָרהָה  ְוׁשָ ׁשֶ ה ּכְ ְרּכוֹ ־ֶאת עֹוׂשֶ  לוֹ  ֶרתכֶּ ַהּמ�  ֶרךְ ּדֶ בַּ  ּדַ

לתיבֵּ  לֶא  ׂשֹון ֹו ׁשֶ ִים ׁשֹוֵאב ׂשָ ָרָאה. ַהּמַ הַה  ּוְכׁשֶ י ֶאת ּלָ ּקֵ ָהב ׂשַ ָנה, ַהֲחמֹור בגַּ ־ַ�ל סוּ ְמ ָ� ָה ׁשֶ  ַהּזָ ׂשֹון ּפָ  ׂשָ
ִית יִלְבנֵ  ְוָאַמר י לֹא ְוִכי, וּ נ: "ַהּבַ י, ָלֶכם ָאַמְרּתִ ּמִ ֲאִכיל ׁשֶ ּמַ ם ַיֲאִכיל, ַהּדֹב־ֶאת ׁשֶ �                     "?...אֹוָתנוּ  ּגַ

  
 
 

ְבֵרי ים ָהאֹור ִמּדִ דֹוׁש  ַהַחּיִ ה ַ�ל ַהּקָ ָרׁשָ   ַהּפָ
  

ַמְחּתָ ְבָכל ם  -  ַהּטֹוב־ְוׂשָ ַמֲאַמ  ִיְרֹמזּגַ ָכל רּבְ  ַהּטֹוב־ּבְ
אֹוְמָרם ,ַהּתֹוָרה־ֶאל א טֹוב ְוֵאין ל"זַ  ּכְ ִאם, ּתֹוָרה ֶאּלָ  ָהיוּ  ׁשֶ
ֵני י ָאָדם ּבְ יׁשִ ְמִתיקּות ןַמְרּגִ  יוּ ָה  ,ַהּתֹוָרה בטוּ  תבוּ ֵר ֲ% וַ  ּבִ

ִעים ּגְ ּתַ בָח יֵ  ְולֹא ,ַאֲחֶריָה  ּוִמְתַלֲהִטים ִמׁשְ ֵ%יֵניֶהם ׁשֵ  אלֹ ְמ  ּבְ
ֶסף עֹוָלם י ,ִלְמאּוָמה ְוָזָהב ּכֶ  ּכֹוֶלֶלת ַהּתֹוָרה ּכִ

ל בָּ  ַהּטֹובֹות־ּכָ   :עֹוָלםׁשֶ
�  

ה ְלַ&ם לוֹ  תִלְהיוֹ  אֹוְמרוֹ  -  'גוֹ ְו  ֶהֱאִמיְרָך  ה'ַו  ּלָ ֲה , ְסג+  ַגםׁשֶ
ב ּתָ ה אוֹ ׁשֶ ּמָ יָה  ִטיביְוֵת  ַאֶחֶרת א+ ל ַמֲ%ׂשֶ ּדֵ ּתַ ֵבק ְוִתׁשְ  ְלִהּדָ

ְ בַּ  יגוּ  לֹא ,ִכיָנהׁשּ ִ ָרֵאל ַגתֵר ְד ַמ  ַיׂשּ ּקָ  זוֹ  ּוְבִחיָנה, ִיׂשְ  אֵר ּתִ
ה ּלָ ָתם ִהיא ְוזוֹ  ְסג+ ּלָ ד+ ר ְואֹוְמרוֹ , ּגְ ֲאׁשֶ ַמֲ% , ְך ָל ־רּבֶ ּדִ  ּכַ  הׂשֵ ּבְ

ְכִתיב ,יִסינַ  ַהר ה ִלי ִייֶתםְה ִו  ּדִ ּלָ ל ְסג+ ים־ִמּכָ   :ָהַ%ּמִ
�  

ֲה , ִיְרֶצה אוֹ  ְהֶיה ַגםׁשֶ ּיִ ְכִעיסוּ  ְזַמן ׁשֶ ּיַ ָרֵאל ׁשֶ  ֶאת ִיׂשְ
י־ַ%ל־ַאף, ַהּבֹוֵרא ה אֹוָתם ָיִמיר לֹא ֵכן־ּפִ ּמָ א+ , ַאֶחֶרת ּבְ
ר ְואֹוְמרוֹ  ֲאׁשֶ אֹוְמָרם רּבֶ ּדִ  ּכַ  ֲאִני ְוִנְפִלינוּ  סּוקּפָ בַּ  ל"זַ  ּכְ

ךָ  ׁש , ְוַ%ּמְ ּקֵ ּבִ ה ׁשֶ ּלֹא ה'ֵמ  ֹמש/ֶ ִכיָנתוֹ  הֶר ׁשְ יַ  ׁשֶ  ׁשְ
ּמֹות־ַ%ל ְמקֹומוֹ  הוּ נוּ ׁשְ ַר ֵפ וּ , ָהא+ ַהּכַ , ּבִ  ֲהַגם ִהיא ָנהוָּ ׁשֶ

יר ְכׁשִ ּתַ יָה  ׁשֶ ה ַמֲ%ׂשֶ ּמָ ּמֹות א+ ָרֵאל ֵמא+  ,ְרצֹונוֹ  יֵר בְ וֹ ע ְוִיׂשְ
ים ִדְבֵרי ַלֲ%ׂשֹות רבֵּ ְוִד  ה' ְוִהְסּכִ ה ּכְ   :ֹמש/ֶ

�  

ה ְמָצא ְוִהּנֵ ׁש  ּתִ ָפסּוק ַמֲ%לֹות ׁשֵ  א'. ֶהֱאַמְרּתָ  ה' ֶאת ּבְ
ְדָרָכיו ָלֶלֶכת ב', אלִֹהיםֵל  ְלָך  ִלְהיֹות יו רמֹ ׁשְ ִל  ג', ּבִ ּקָ  ד', ח+

ָטיו ה', ּוִמְצֹוָתיו ּפָ ֹמַ&  ו', ּוִמׁשְ ֹקלוֹ  ְוִלׁשְ ם, ּבְ ֶנְגּדָ  ה' ָאַמר ּכְ
ׁש  ָרֵאל ִלְכֶנֶסת ַמֲ%לֹות ׁשֵ ה ְלַ&ם לוֹ  ִלְהיֹות א' .ִיׂשְ ּלָ  ֶזה ְסג+
ֶנֶגד ל־ִמְצֹוָתיו רמֹ ׁשְ ִל ְו  ב', אלִֹהיםֵל  ְלךָ  ִלְהיֹות ּכְ ֶנֶגד ֶזה ּכָ  ּכְ

ְדָרָכיו ָלֶלֶכת הִל  'ְוגוֹ  ֶ&ְליֹון ָך ּתְ ִת ְל וּ  ה'וְ  ד' ג', ּבִ ם ְתִהּלָ  ּוְלׁשֵ
ֶנֶגד ֵהם ֶרתְלִתְפָא וּ  ִמ  ּכְ יו יַרתׁשְ ּקָ ָטיו ּוִמְצֹוָתיו ח+ ּפָ  ו', ּוִמׁשְ

ֶנֶגד ֶזה ה'ַל  ָקדֹש.־םַ&  ְתָך יֹ ְה ְוִל  ֹמַ%  ּכְ ֹקלוֹ  ְוִלׁשְ י ,ּבְ  ְיֵדי־ַ%ל ּכִ
ל ֶזה םׁשֵ  ָלֶהם ִיְתַיֵחס ַהּתֹוָרה ֵ%ֶסק  ְואֹוְמרוֹ  .ָקדֹוׁש  ׁשֶ

ר ֲאׁשֶ ְכִתיב רּבֶ ּדִ  ּכַ ם ּדִ ְהיוּ  ְוַאּתֶ ה דֹוׁש ָק  ְוגֹוי 'ְוגוֹ  ִלי־ּתִ  ֵאּלֶ
ָבִרים ר ַהּדְ ר ֲאׁשֶ ַדּבֵ ֵני־לֶא  ּתְ ָרֵאל ּבְ  :ִיׂשְ

  
  

בכ"ב באלול שנת קפ"ז, נפטר המהרי"ל, רבי יעקב 
הלוי סג"ל ב"ר משה מולין, המכונה 'אבי מנהגי 

שם ספר המנהגים שלו שסודר בידי ־על ,אשכנז'
אחד מתלמידיו הקרובים שחתם בשם: 'אליעזר 

משוטיגווערא' היא העיר יעקב מכונה זלמן ־בן
סנטגואר הסמוכה למגנצא. מנהגיו הובאו בספרי 
ההלכה ובייחוד בהגהות הרמ"א על השולחן ערוך. 
גם תשובותיו בהלכה נשתמרו, והחלק שנותר 

יד השתמר אף הוא והתפרסם בשם 'שו"ת ־בכתב
מהרי"ל החדשות'. לפני מספר שנים, פרסם חוקר 

לין', שעוסק גרמני חיבור מוזר בשם 'ספר אברמ
בכוחות כישוף וקסם, והוא ייחס אותו בכסילותו אל 

  הסף. ־המהרי"ל, אך טענתו הופרכה כמובן על
�  

בכ"ד באלול תקס"א נולד רבי יוסף באב"ד בעל 
"מנחת חינוך", ובאותו יום גם נפטר בשנת תרל"ד 

עולמו בחיבור "מנחת ־שנה. הוא קנה את 73לאחר 
ם בכל תפוצות חינוך" על ספר החינוך, שהתפרס

ישראל, ומסופר שה"דברי חיים" מצאנז, שהיה גיסו 
מזיווגו הראשון, בירכו שחיבור זה ישתמר ויתפרסם, 
וזאת לאחר שחיבוריו הקודמים נשרפו. משפחת 
באב"ד מתייחסת אל הרבי ר' העשיל מקראקא, 

דין. הראשון שבהם ־בית־שמו: בן אב־ונקראת על
ר מוזכר בשם זה בנו רבי יעקב באב"ד, שכב־היה בן

  ב"נודע ביהודה": "המנוח המפורסם ר' יעקב באב"ד".
�  

מנהג קדום היה בעיר צפת, להתכנס פעמיים בשנה 
במירון לסיים את ספר הזוהר, הסיום הראשון נעשה 
לפני חג השבועות, והשני בכ"ה באלול, ומרוב 
שמחה עושים הדלקה על גג חצר הקודש ומשיאין 

בי שלמה שלומיל מגורי משואות, ונשתמר מכתב מר
האריז"ל המספר על מנהג זה. ומכך השתרש לומר, 

  שכ"ה באלול הוא יום פטירת רבי אלעזר בן רשב"י.
�'  

?  

ְבֵרי ִמים ּדִ  ַהּיָ

 

ִניֵני ים אֹור ּפְ   ַהַחּיִ



 

 

 
לם יֶה בִ ֲא  י ָהָיה ,ִויתֹוִמים ַאְלָמנֹות ׁשֶ ְמָחה ֵמִאיר ַרּבִ ַ�ל קְס ינְ וִ ּדְ ִמ  ַהּכֵֹהן ׂשִ ֵמ  אֹור" ּבַ ם ָ�ַמד ְוָתִמיד", ַח ׂשָ מוֹ , ְלִצּדָ  ּכְ

ָ�ַמד ם ׁשֶ ל ְלִצּדָ ֶה ֵמ וֹ ּת ה יָ ָה וְ  ,יםלִּ ַד וְ  ֶאְביֹוִנים ׁשֶ ה. יוָמ ֲח ב ַר רֹ ם בְּ יֶה לֵ ֲ�  ךְ כֵ סוֹ ְמ וּ  םְך ּבָ ָבִרים לוֹ  ָנִאים ְוַכּמָ ָהָיה ַהּדְ  ׁשֶ
סּוק ֶאת ְמָפֵרׁש  ָפ  ַהּפָ ּבְ ֵתנוּ ׁשֶ ִקיָפהַה : "ָרׁשָ ֱאַמר" ךָ ָקְדׁשְ  עֹוןִמּמְ  ׁשְ ּנֶ תֹום ְוַגם נְ " ַאַחר ׁשֶ ר ַלּיָ ִוי ְוַלּגֵ יו ַלּלֵ ַתּתִ

ָכל ,ְוָלַאְלָמָנה יָתִני־ּכְ ר ִצּוִ ֶהם ְותֹוְמִכים ְוַאְלָמנֹות ְיתֹוִמים ַ�ל ַהְמַרֲחִמים ֵיׁש : "אֹוֵמר היָ ָה וְ ", ִמְצָוְתָך ֲאׁשֶ  אּוָלם, ּבָ
בָּ ַה  ַ�ל הּוא ֶנֱאַמר ה"ּקָ ן ַאְלָמנֹות ֱאלִֹקים  ׁשֶ ְמעֹון ָקְדׁשֹו''ֲאִבי ְיתֹוִמים ְוַדּיַ ַהְינוּ , ּבִ הּוא ּדְ  ְדׁשוֹ ָק  עֹוןְמ בִּ  ָלםּדְ גַ ְמ  ׁשֶ

ׁש  ֶהם ּתֹוֵמךְ  ַרק ְולֹא, ַמּמָ אן ֶנֱאַמר ְוָלֵכן, קחוֹ ֵמָר  ּבָ ִקיָפה'ַה  ּכָ ִמיָכה ְלַאַחרא בָּ ׁשֶ , ָך'ָקְדׁשְ  עֹוןִמּמְ  ׁשְ ֶהם ַהּתְ  ּבָ
רֹות ֲ�ׂשֵ  ִמּפֵ ְמָצִאים ֵאּלוּ  ַ�ל זּמֵ ְלַר , רַהּמַ ּנִ   ".  דֶס ֶח י ַה ׂשֵ ֲ� ל ַמ ַ�  ךְ ֵר בָּ ְת ִה ם לְ ָד ָא ָה  ׁש ּקֵ בַ ם ְמ ָת כוּ זְ בִ , וּ ךָ ָקְדׁשְ  עֹוןְמ בִּ  ׁשֶ

�  
ִוי תיבֵּ "ַה  אׂשָ נָ , ָיָמיו ברֹ ֲ� בַּ  ִריְסק" ַהּלֵ ָהְיָתה, ַאַחת ַאְלָמָנה, ִמּבְ ֶלת ׁשֶ ּפֶ ים ּוָבנֹות ִניםבָ בְּ  ְמט� ָהיוּ  ַרּבִ ְע  ָלּה  ׁשֶ  ָלּה ִמּבַ

י ָהָיה ָזִהיר. ָהִראׁשֹון ָבֶניָה  ְמֹאד ּדֹב ֵסףיוֹ  ַרּבִ ר, ּבְ ֶאָחד לוֹ  ִנְדֶמה ָהָיה ְוַכֲאׁשֶ  יֶהםֲאֵח  ֶאת ְמַצֲ�ִרים ִמיָלָדיו ׁשֶ
ֶהם ַמְתֶרה היָ ָה , ַהחֹוְרִגים ְמָרהבְּ  םיׁשָ נִ ֲ� ַמ  ְוָהָיה"! ְיתֹוִמים ֵהם ֲהֵרי: "ְוגֹוֵ�ר ּבָ ם ַאף־ַ�ל, ח� ּגַ ָניו ׁשֶ  ְיתֹוִמים ָהיוּ  ּבָ

ם רכַּ . ֵמִאּמָ יעוּ  ֲאׁשֶ ָניו ִהּגִ ָבא ּיּוסַהגִּ  ְלִגיל ַהחֹוְרִגים ּבָ ם, ַלּצָ ּלֵ ֵדי ַאֶחֶרת ְלִעיר ְוָנַסע בַר  הֹון ׁשִ יג ּכְ ִ  ָלֶהם ְלַהׂשּ
עּודֹות לֹוַבְקָיה ּתְ ֵדי, ִמּסְ ָבא ְטָרםְלָפ  ּכְ ר. ֵמַהּצָ י ִסּפֵ י, ןיוִּ ֶל  ַאְרֵיה ַרּבִ ַ�ם ָנַכח ּכִ ֲאֵסָפה ּפַ ּה , ֲחׁשּוָבה ּבַ ף ּבָ ּתֵ ּתַ י ִהׁשְ  ַרּבִ

ים ִריְסק ַחּיִ ה ִעם ַחדיַ  ִמּבְ ּמָ ִנים ּכַ ִדים ַרּבָ ה לוֹ  הֹוִדיעוּ  ּוְלֶפַתע, ִנְכּבָ ָ ִאׁשּ ִעְנָין ּמוֹ ִע  ְלׂשֹוֵחַח  תׁשֶ ַבּקֶ ְמ  ַאַחת ׁשֶ  ּבְ
הוּ  ְלׁשֶ ַמע ַאךְ . ּכָ י ׁשָ ים ַרּבִ ה ֶזהּות תֶא  ַחּיִ ָ ד, ָהִאׁשּ ׁש  ּוִמּיָ ּקֵ ִנים ְסִליַחת ֶאת ּבִ ֹמַ�  ְוָיָצא, ָהַרּבָ ָבֶר ־ֶאת ִלׁשְ  ַאף־ַ�ל, יָה ּדְ
ָבר ַהּדָ ךְ  ׁשֶ ַמֲחִצית ִנְמׁשַ ָ�ה ּכְ ָ ָבר. ַהׁשּ ֵ�יֵני ְלֶפֶלא ָהָיה ַהּדָ י ּבְ ְבָ�ַתִים, ַאְרֵיה ַרּבִ א ְוׁשִ ּלֵ ר, ִהְתּפַ ֲאׁשֶ ַמע ּכַ  אֹוָתּה  ׁשָ

מוֹ  ֵאינוֹ  הּוא: "ְלַ�ְצָמּה  ְמַמְלֶמֶלת ֲהֵרי, ָאִביו ּכְ ֵדִני ָהָיה הּוא ׁשֶ ה ְמַכּבְ ה ֲאִפּלוּ  ִלי ַמֲאִזין ְוָהָיה רֵת וֹ י ַהְרּבֵ ּמָ  ּכַ
עֹות ֵרר". ׁשָ י, ִהְתּבָ ה  ּכִ ָ נֹות ַאַחת ָהְיָתהאֹוָתּה ִאׁשּ ַה  ָהַאְלָמָנה ִמּבְ ִוי תיבֵּ "ׁשֶ א" ַהּלֵ יֹוֵתר דְמַכבֵּ  ְואֹוָתם ָהָיה, ָנׂשָ   .ּבְ

�  
יד ָהָיה ָרִגיל ּגִ יע ָד וֹ נּ ַה  ַהּמַ לֹום ַרּבִ ַבְדרֹון ׁשָ ֶ  הַמ , רַסּפֵ לְ  ׁשְ ַמעׁשּ ָ יֵמ  ׁשּ יַ לוֹ  הוּ ִליָּ ֵא  ַרּבִ ַמע ןּפְ ָ ׁשּ יֵמ  ׁשֶ ִלי ַרּבִ  ַנְפּתָ

ַ�ם, םּדַ ְר ֶט ׂשְ ְמ ַא  ּפַ ַר  ִהְבִחין ׁשֶ י, וֹ בּ ּבְ ָרֵאל ַרּבִ ְנֶטר ִיׂשְ ֵאינוֹ , ַסּלַ בּוִעים יוָר ָד ְס  ֶאת ׁשֹוֵמר ׁשֶ א. ַהּקְ ּלֵ י ִהְתּפַ ִלי ַרּבִ  ַנְפּתָ
ר ָבר ְלֵפׁשֶ יְוַר , ַהּדָ ָרֵאל ּבִ יר ִיׂשְ י, לוֹ  ִהְסּבִ ֶרֶתת ְלֵביָתם ִהְכִניָסה תוֹ יָ ְע ַר  ּכִ ֵני, ַאְלָמָנה ְמׁשָ הּוא ּוִמּפְ ׁש  ׁשֶ א חֹוׁשֵ ּמָ  ׁשֶ
ר ֲאׁשֶ ַדְרּכוֹ  ֶקרּבֹ בַּ  םכֵּ ַהׁשְ  ָיקּום ּכַ יתוֹ  אֵצ ְויֵ  ּכְ ֲ�בֹוַדת יֹומוֹ  ְלֵסֶדר ִמּבֵ ְתעֹוֵרר, ה' ּבַ ֶרֶתת ּתִ ֵדי ָנהָהַאְלָמ  ַהְמׁשָ  רגֹּ ְס לִ  ּכְ

ֶלת־ֶאת ְפִנים ַהּדֶ ׁש  ְוהּוא, ִמּבִ ל ֵמָהִאּסּור חֹוׁשֵ י ְוהֹוִסיף. ְוָיתֹום ַאְלָמָנה ִעּנּוי ׁשֶ ָרֵאל ַרּבִ הּוא, לוֹ  ְוָאַמר ִיׂשְ  ִנְמַנע ׁשֶ
ָבִרים הּסִ ִמ  ַלֲ�ׂשֹות נֹוָסִפים ִמּדְ א, זוֹ  ּבָ ּטֵ ִלי ,ּתֹאַמר ְוִאם: "ְוִהְתּבַ רׁשֶ , ַנְפּתָ יִתי ּה יָא צִ אוֹ וְ  אֹוָתּה  ֲאַפּטֵ ן־ִאם, ִמּבֵ  ּכֵ
ֵאין, יםִד ֵמ ְל  ִנְמֵצאנוּ , ִלְדָבֶריךָ  א, ְיהּוִדי ִיתבַ ְל  ְוָיתֹום ַאְלָמָנה ְלַהְכִניס ׁשֶ ּמָ ר ְוֵאיךְ , אֹוָתם ְיַצֲ�רוּ  ׁשֶ ן לֹוַמר ֶאְפׁשָ  "?!ּכֵ

י ַ�ל ְוַאף לֹום ַרּבִ יב ֵאיזוֹ , רּפָ ס� ְמ  ְצמוֹ ַ�  ׁשָ ַ�ם. ַאְלָמָנה ֵלב ַח ּמֵ ְלׂשַ  ָרָאה ּותֲחׁשִ ְבֵני ָההׁשָ  ּפַ בַּ  ְלֶרֶגל קַר בְ ־ּבִ ה תׁשַ  ֲ�ִלּיָ
ל ַלּתֹוָרה ל הּוא. יונָ ָת ֲח ֵמ  ֶאָחד ׁשֶ ּלֵ לוֹ  יןיִק ִת וָ כְּ  ִהְתּפַ ֶהְרּגֵ ךְ ־ְוַאַחר, ּכְ ֶנֶסת־ְלֵבית ָצַ�ד ּכָ ֵדי ַהּכְ ף ּכְ ּתֵ ּתַ ן ְלִהׁשְ ּתָ ְמח�  ּכִ

ִ בַּ  הַה . הְמָח ׂשּ ִפּלָ ּדּוׁש  ּתְ ַאֲחֶריָה  ְוַהּקִ כוּ  ׁשֶ ְמַ�ט, בַר  ְזַמן ִנְמׁשְ ָהאֹוְרִחים ,םוֹ יּ ַה  יֵר ֳה צָ  ַ�ד ּכִ קֹום־ֶאת ָ�ְזבוּ  ּוְכׁשֶ , ַהּמָ
ֶמׁש  ַהּלֹוֵהט ָהְרחֹוב־ֶאל ָיָצא ֶ ַהׁשּ ׁשֶ ה תָהֲ�ֵיפוּ . רֹאׁשוֹ ־ַ�ל תַח ַפ קוֹ  ּכְ ְלׁשָ ָ�  ָהיוּ  ְוַהח� יִּ  וּ ָהי ּוְצָ�ָדיו, ְכָריוּבְ  אּוָלם .יםִאּטִ

ר ְלֶפַתע  עֹוְמִדים ָאנוּ  ֲהֵרי: "תוֹ יָ ְע ַר לְ  ְוָאַמר ִנְזּכַ
ָסמּוךְ  יַבת ְלִגְבַ�ת ּבְ יָרה ֲהֵרי ּתְ ְוַא , ז'יבֶ נִ וֹ ּפ  ְיׁשִ  ֶאת ַמּכִ

ִנית ן־ִאם, ז'יבֶ נִ וֹ ּפ ִמ  ָהַרב תׁשֶ ֵא  ָהַרּבָ  ֵאפֹוא נּוַכל ּכֵ
ְצָוהבַּ  תוֹ ְוִלְזכּ  ָרּה ַבּקְ ְל וּ  תֲ�לוֹ לַ  דֹוָלה ּמִ ל ַהּגְ  ֵלבוְ ' ׁשֶ

ל ַאךְ ". ן'נִ ְר ַא  ַאְלָמָנה י ִקּבֵ לֹום ַרּבִ , ּה ָת ָמ כָּ ְס ַה  ֶאת ׁשָ
ָגה ּוְלֶפַתע ּנוּ  ּפָ יזוּ  תָהֲ�ֵיפוּ  ִמּמֶ ְפָסה תְוָהַ�ּלִ  ּתָ

ס ֵהֵחל הּוא. ֹוָמּה קְמ ־ֶאת ַמֲ�ֵל  ְלַטּפֵ ְבָ�ה הּבְ , ַהּגִ
ָניו ּפָ ׁשֶ ר נֹותקֹוְר  ּכְ  ְלַמְלֵמל ִסיקְפ ַמ  לֹא ִפיווּ , ֵמֹאש1ֶ

ל ָחהְמ ׂשִ  ִמּתֹוךְ    "... ןנִ ְר ַא  ַאְלָמָנה ְוֵלב: "ִמְצָוה־ׁשֶ
�  

ר ְלִמיֵדי ֶאָחד ִסּפֵ יַבת ִמּתַ ְבֵני הָק ְד וֹ בּ ַל ְס  ְיׁשִ י, קַר בְ ־ּבִ  ּכִ
הוֹ  ִהְתּכֹוֵנן, ֵמָאִביו ְוָיתֹום ַנַ�ר יֹותוֹ ְה בִּ  יָבהיְ בַּ  תִלׁשְ  ׁשִ

יֵמי ָ ־רֹאׁש  ּבִ ין־ְליֹום ָסמּוךְ . ָנהַהׁשּ  רֹאׁש  ִהְזִמינוֹ , ַהּדִ
יָבה י ַהְיׁשִ ן הּוא ֵהיָכן לוֹ ָא ׁשְ וּ , רׁשֶ  קיזִ יְ ַא  ַרּבִ ּוֵ  ִמְתּכַ

רֹאׁש  תיוֹ ְה לִ  ָנה ּבְ ָ ַמע, ַהׁשּ ָ ׁשּ הּוא ּוְכׁשֶ ן ׁשֶ ּוֵ  ִמְתּכַ
ֵתר יְ  ְלִהּוָ יָבהּבַ ׁש , ׁשִ ּקֵ ּנוּ  ּבִ  ךָ לְ  ֵיׁש . "ְלֵביתוֹ  ׁשּובלָ  ִמּמֶ

א יר", ַאְלָמָנה ִאּמָ יָבה רֹאׁש  ִהְסּבִ  ְוִהיא, "ַהְיׁשִ
ָתם־ִמן בֹוא ַהּסְ רֹאׁש  ּתָ ָנה־ּבְ ָ ים ֶ�ְזַרת לֶא  ַהׁשּ ׁשִ ל ַהּנָ  ׁשֶ

ית ֶנֶסת־ּבֵ ַלח, םכֶ ְת נַ כוּ ׁשְ בִּ  ַהּכְ ט ְוִתׁשְ  ַמְעָלהִמלְ  ַמּבָ
ה ֵהיַכל־ֶאל ִפּלָ ּמּוָבן  ִהיא ּה ָל ְע בַּ ־ֶאת. ַהּתְ ְרֶאה לֹאּכַ  ּתִ
ין ִלים ּבֵ ּלְ ְתּפַ ְרֶאה לֹא ְוִאם, ַהּמִ ם ּתִ ָנּה ־ֶאת, אֹוְתךָ  ּגַ , ּבְ

ָבר אֹוָתּה  ְיַצֵ�ר ְיָתה ִלְנֹסַ�  ֵאפֹוא ָ�ֶליךָ . ְמֹאד ַהּדָ ל ַהּבַ ּלֵ ֵבית ּוְלִהְתּפַ ֶנֶסת־ּבְ ּבוֹ  ַהּכְ ל ׁשֶ ּלֵ ְתּפַ ךָ  ּתִ ֵדי, ִאּמְ  ָחּה ּמְ ְלׂשַ  ּכְ
ָכְך ְמַ�ט ה". ּבְ ְלִמיד ִנּסָ ן ַהּתַ ְרצֹונוֹ  ַ�ןָט וְ , ַנְפׁשוֹ ־ַ�ל ְלִהְתַחּנֵ ּבִ רֹאׁש  חּוׁש ָל  ׁשֶ ָנה־ּבְ ָ יָבה תיַר וִ ֲא  ֶאת ַהׁשּ  אּוָלם, ַהְיׁשִ

י יב ִזיקַאיְ  ַרּבִ ֶנֱחָרצּות ְוָאַמר ֵהׁשִ ׁשּום ָמָצאנוּ  לֹא: "ּבְ ׁש  ָמקֹום ּבְ ּיֵ יׁש  חֹוָבה ׁשֶ רֹאׁש  ְלַהְרּגִ ָנה־ּבְ ָ  ֲאִויָרה ַהׁשּ
ל ת אּוָלם, הבָ יׁשִ יְ ־ׁשֶ ּמַ סּוק ֵיׁש  זֹאת ְל�� ִאּיֹוב ְמֹפָרׁש  ּפָ   ". ן'נִ ְר ַא  ַאְלָמָנה 'ְוֵלב ֶנֱאַמר וֹ בּ ׁשֶ , ּבְ

�  
ָ�ָלה רְלַאַח  י ׁשֶ ל הבָּ ַר , גְר בֶּ ְצ ינְ ִמ  ֱאִליֶ�ֶזר ַאְבָרָהם ַרּבִ ַלִים, ףוֹ ּפ זֶ יוּ  ׁשֶ ׁש , ִלירּוׁשָ ּמֵ ֶאָחד ׁשִ , ּפֹוִלין ּכֹוֵלל יֵמָראׁשֵ  ּכְ

ָלל יכֵ ְר צָ בְּ  ַרּבֹות ַסקְוָ�  ימוּ  ְלֵביתוֹ . ַהּכְ ּכִ ים, ִויתֹוִמים ַאְלָמנֹות ִהׁשְ ִאים ֲ�ִנּיִ ָפָניו ׁשֹוְטִחים יוּ ָה וְ , ְוִנְדּכָ  ֶאת ּבְ
ים ֶהםיֵת אוֹ לָ ּתְ  הְת בִּ : "ְוָאַמר ֵאבכְ בִּ  ָסח, ִמיםיָ לְ . ֶ�ְזָרתוֹ ־ֶאת ּוְמַבְקׁשִ ָהְיָתה, ִחּלָ ׁשֶ ָאה ּכְ  ְוָהְיָתה ֹסֲ�ָרה ְלָמָנהַא  יַל ֵא  ּבָ

י היָ ָה , ָצרֹוֶתיָה ־ַ�ל ַניָפ בְּ  ּבֹוָכה ר ִלּבִ ּבַ  ְלַאַחר. בֵא כְ וּ  ַ�רַצ ב ת רֹ ַמ ֲח ֵמ  הָמ וּ אְמ  ֶלֱאֹכל לוֹ ָיכ ָהִייִתי ְולֹא יבִּ ְר ִק בְּ  ִנׁשְ
י ְלּתִ ִהְתַרּגַ י, תנוֹ ָמ ְל ַא ל ָה ן ׁשֶ יֶה ֵת וֹ יּ כִ בְ ִל ט ַ� ְמ  ׁשֶ זֹון אּוָלם, טַ� ְמ  לכֹ ֱא ֶל  םנָ ְמ ָא  ִהְתַחְלּתִ י בֵר ָ�  ָהָיה לֹא ַהּמָ י ְלִחּכִ  ְוִלּבִ

ִנים ָחְלפוּ . יּמִ ִע  ָהָיה לֹא י, ׁשָ ל ןיֶה ֵת יוֹ כְ בִ לְ  הָה ָק  ּכֹה ְוִלּבִ ָמעֹות ַ�ד, תנוֹ ָמ ְל ַא ָה  ׁשֶ ַהּדְ ם  ילַ ָ�  ָ�ׂשוּ  לֹאר בָ כְּ  ׁשֶ רֹש1ֶ
ֵכן, ְוַהּיֹום. ללָ כְּ  י ִיּתָ ֵאיֶנּנִ ל ׁשֶ ּגָ ֶטֶרם, לכֹ ֱא לֶ  ְמס� ַמע ּבְ ל ּה יָ כְ בִּ ־ֶאת ֶאׁשְ בּוָרה ַאְלָמָנה ׁשֶ   "...ׁשְ

  

ְמֵתי ְמָ&ט" ם ּבִ ָגר ׁשָ ֶרד ִמְצַרְיָמה ַוּיָ ן רּוְלַאַח ', טְמָ&  יֵת ְמ ּבִ  ִמְצַרְיָמה דֶר יֵּ וַ ' רלֹוַמ  ָצִריךְ  ָהָיה לֹאֲה וַ  -" ַוּיֵ ה', םׁשָ  רגָ יָּ וַ ' ִמּכֵ   ? ךְ ֶפ ְלֵה  ֶנֱאַמר ְוָלּמָ
א ֲ&ֹקב, ךָ ְד ְלַלּמֶ  ֶאּלָ ּיַ ִמְצַרִים ֹוֵררִהְתגּ  ׁשֶ ִדְבֵרי, ְצִניעּותּוִב  ִצְמצּוםּבְ , טְמָ&  יֵת ְמ ּבִ  ּבְ ְלִמיַהיְּ  ּכְ חּוץ רּוׁשַ ּבְ ְנְיֵני ָהִקיםְל  ֵאין ָלָאֶרץ־ׁשֶ ֵאר ּבִ דֹוִלים ּפְ  ה"אמרי אמת")(. ּגְ

  
ה ְמַל  ַמֲ&ׂשֶ ְרּדְ  דּמֵ ּבִ ה, ֵקיּדַ ָ&ׂשָ  ֱאמּוָנהּבֶ  ְמַלאְכּתוֹ  ֶאת ׁשֶ

ד ַרּבֹות ְוָטַרח ְלִמיָדיו ֶאת ְלַלּמֵ א, ּתֹוָרה ּתַ ם ֶאּלָ ּבָ ר+  ָהיוּ  ׁשֶ
ים ׁשִ ֵ&ת. יקִר ָל ֵאפֹוא  ָהָיה לוֹ ָמ ֲ& ַו  םֶה יֵת נוֹ רוֹ ׁשְ ִכ ּבְ  ַחּלָ  ּבְ
ְבָחן ְלִמיִדים קֶל ֵח  ַרק ָיְדעוּ , ַהּמִ , ָטַ&ן לֵה נַ ְוַהְמ , ֵמַהּתַ
לוּ  ַהּלָ ִרים ׁשֶ ְכׁשָ ד ֵמַ&ְצָמם ֵהם מ+  הֹוִסיף לֹא ְוַהְמַלּמֵ
ד ֶנֱאַנח. ָמהוּ אְמ  ֲ&ֵליֶהם ו: "ְוָאַמר ַהְמַלּמֵ י ַ&ְכׁשָ  ֵהַבְנּתִ

ְבֵרי ֶאת ְרׁשוּ  ל"ֲחזַ  ּדִ ּדָ סוּ ־ֶאת ׁשֶ  - ְלגֹוי' םׁשָ  ִהייְ ַו ' קַהּפָ
ד ָהיוּ  'ְמַלּמֵ מוֹ  יֹוְדִעים ַהְיָלִדים ִאם. ם'ׁשָ  יםנִ יָּ צ+ ְמ  ׁשֶ  ּכְ

ד' ֲאַזי, 'ּגֹוי' ד - 'ְמַלּמֵ ם ַהְמַלּמֵ ָבר ָאׁשֵ ּדָ  ִאם אּוָלם, ּבַ
ָרֵאל ֵהם יֹוְדִעים ִיׂשְ  ֶאת ּתֹוִלים -  ם'ׁשָ  יםנִ יָּ צ+ 'ְמ  ֲאַזי, ּכְ

ָבר ְזכּות ַהּדָ רֹונֹות ֵליֲ& ּוַב  יםנִ יָּ צ+ ְמ  ֹוָתםֱהי ּבִ ׁשְ   "...ּכִ
  

  

  

  
ה ִלְקרֹא ָהעֹוָלם גִמְנַה  לֹש.ָ ָר  ֶאת ְקרּוִאים ִלׁשְ  תׁשַ ּפָ

י ל ִמְנָחהּבְ  ָתבֹוא־ּכִ ת־ׁשֶ ּבָ ָפֶניָה  ׁשַ ּלְ ִניּוְב  ׁשֶ י ׁשֵ  ַוֲחִמיׁשִ
י ַ&ד, ּה ּבָ ׁשֶ  ִליׁשִ ", ׁש ּוְדָב  ָחָלב ָזַבת ֶאֶרץ" סּוקּפָ ּבַ , ׁשְ
ִני ַ&ד אְולֹ  ְבָכל ׁשֵ ָרׁשֹות ּכִ  בֹותְב ִר " ֶפרּסֵ ּבַ . ַהּפָ

ַתב" ֶאְפַרִים הּוא, ּכָ ִה  רֵפ וֹ ס ָטעּות ׁשֶ  ְוֵיׁש , הְרׁשָ ּתָ ׁשְ ׁשֶ
ה  ִלְקרֹא לֹש.ָ סּוִקיםׁשְ  ְלֵלִוי", ָלנוּ  תָלֶת " ַ&ד ְלֹכֵהן ּפְ

ה  ָ סּוִקיםֲחִמׁשּ ָרֵאל" ְפִתיםמֹ ּוְב " ַ&ד ּפְ ה  ּוְלִיׂשְ לֹש.ָ ׁשְ
ִקְרּבֶ " ַ&ד סּוִקיםּפְ  ְך  ּוֶבֱאֶמת", ָך ּבְ יָמן גִמְנַה  הּוא ּכָ  ּתֵ

ם ֵתַבת ְלַסּיֵ ִקְרּבֶ " ּבְ ִהיא" ָך ּבְ ת ׁשֶ ִני ֲ&ִלּיַ א, ׁשֵ ֵהם ֶאּלָ  ׁשֶ
ה ֲ&בָֹדה" ַ&ד ְלֵלִוי קֹוְרִאים ֵני גִמְנַה  ַאְך ". ָקׁשָ  ּבְ

ִפי ",ׁש ּוְדָב  ָחָלב ָזַבת ֶאֶרץ" ַ&ד ִלְקרֹא, ָהָיה אָצ נְ גֶּ ַמ   ּכְ
ְנָהג ְתבוּ  ֲאֵחִרים. ֹוםיּ ּכַ  ַהּמִ ה, ּכָ ּבָ ַהּסִ ְך  ׁשֶ  ְלֶהְמׁשֵ

ָ&ה עֹוד ִריָאהּקְ ַה  סּוִקים ַאְרּבָ ת ַ&ד ּפְ י ֲ&ִלּיַ ִליׁשִ , ׁשְ
ֵדי ִהיא ּיּוְכלוּ  ּכְ סּוק־ֶאת ִלְקֹרא ׁשֶ ל ַהּפָ ִקיָפהַה " ׁשֶ " ׁשְ

ם תּבְ  יםקֹוְרִא  ֶזה ּוְכֵ&ין, ַהֹחל ּוִבימֹות ִמְנָחהּבְ  ּגַ ּבָ  ׁשַ
ל ת ׁשֶ ָרׁשַ ל ֶאת, ַמְסֵ&י ּפָ עֹות־ּכָ ּסָ ה ַהּמַ ֲ&ִלּיָ   . ַאַחת ּבַ

  
ר ְעׂשֵ ה ַל� י ְתַכּלֶ� �   )  כו, יב( ּכִ

בֹות ׁשֹות ֵאּלוּ  ּתֵ ּמְ בֹות ֵמׁש ֲח ה, ַל ָר וֹ סּמָ ּבַ  ןִסּמָ ְל  ְמׁשַ  ַהּתֵ
ׁש  ּיֵ ֶהן ׁשֶ ִים, ִמיםְטָ&  ינֵ ׁשְ  ּבָ ְרׁשַ אּתְ ם ִע  ׁש ֵר גֵּ  אוֹ  ּגֵ , ִליׁשָ

ָ&ָליו ַלּקֹוֵרא ןְלַסּמֵ  ְכֵדיוּ  ִים ֶאת ְטִעיםְלַה  ׁשֶ ְרׁשַ  ַהּגֵ
א ְוֶאת ֹקֶדם ִליׁשָ ן רְלַאַח  ַהּתְ בֹות ֶאת נוּ ָנְת , ִמּכֵ  ַהּתֵ

בֹות ןּכֵ ׁשֶ , ןִסּמָ ְל  ָהֵאּלוּ  ה ַהּתֵ י ְתַכּלֶ� �  תמוֹ ָ& ְט מ+  ּכִ
ִיםּבְ  ר ְוֵתַבת, ֵגְרׁשַ ְעׂשֵ ַטַ&ם ַל� א ּבְ ִליׁשָ  ֶזה ֵסֶדר ְכִפיוּ , ּתְ

בֹות ֶאת ְטִעיםְלַה  ָצִריְך  ֵני תמוֹ ָ& ְט ּמ+ ַה  ַהּתֵ ׁשְ  ִמיםְטָ&  ּבִ
ה: ְוֵהן, ֵאּלוּ  וּ , ֶז�� ְרב� בוּ , ִק� ה ,מלכים)ב( ׁש��� ּלֶ ְלֵא�  ,קאל)זיחב( ּו�

את עּות .צפניה)ב( זֹ�� ְך  נֹוַבַ&ת ְוַהּטָ א ִמּכָ ִליׁשָ ַהּתְ  ׁשֶ
ֹראׁש  ִנְמֵצאת ָבה ּבְ  ןּכֵ ׁשֶ , ֹקֶדם ּה נָ גְּ נַ ְל  ֵאין אּוָלם, ַהּתֵ

ִמיד א ִנְמֵצאת ּתָ ִליׁשָ דֹוָלה ַהּתְ רֹאׁש  ַהּגְ ָבה ּבְ , ַהּתֵ
דּוַ&  ּיָ ם, ּכַ ר ּגַ ֲאׁשֶ ַרע ּה ָת ָמ ָ& ְט ַה  ּכַ   מסורת הקריאה)(. ִמּלְ

�  
�ת ל ַהְסּכֵ ָרֵא� ַמע! ִיׂשְ   )  כז, ט( ׀ ּוׁשְ

�ת תַב ּתֵ  ַטַ&ם ַהְסּכֵ ְך ְה ַמ  ּבְ  ל"ֲחזַ  ֵריְלִדְב  זּמֵ ְלַר , ּפַ
ְך ־ְוַאַחר ָאָדם ִיְלַמד ְלעֹוָלם, ְבָרכֹותּבִ   ְוֵכן, הֶיְהגֶּ  ּכָ

תּבְ  ָאְמרוּ  ּבָ ר רַד ֲה ַו  ׁש נָ ֱא  רַמ גְ ִל  ׁשַ ְך ְה ַמ  ְוֵתַבת, ִלְסּבַ  ּפַ
מוֹ  ִהיא ּה ־ְך ָפ ֲה  ּכְ ּה  ְך ָפ ֲה ַו  ּבָ ֹכּלָ , ּבָ   תפוחי חיים)(ָבּה.  אּדְ

�  
 �ו ה ה  'ְיַצ$ ָרָכ� ָך! ֶאת־ַהּבְ יךָ ִאּתְ ֲאָסֶמ( ֽ   )  כח, ח( ּבַ

ַבת ה ּתֵ ָרָכ� ָזֵקף ְטֶ&ֶמתמ+  ַהּבְ ְפֶסֶקת ןָקטֹ  ּבְ ַבת ּומ+  ִמּתֵ
יךָ  ֲאָסֶמ( ֽ ַאֲחֶריָה  ּבַ אן ְוֵיׁש , ׁשֶ ָרָכה זֶמ ֶר  ּכָ ַהּבְ  חֹוֶזֶרת ׁשֶ
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ְמָחה. ִּבְתִחַּלת ַהָּפָרָׁשה, ְּבָפָרַׁשת ַהִּבּכּוִרים,  ְׁשֵני ְּפסּוִקים ָאנּו מֹוְצִאים ְּבָפָרָׁשֵתנּו, ֶׁשעֹוְסִקים ְּבִמַּדת ַהּׂשִ
ֶנֱאַמר "ְוָׂשַמְחָּת ְבָכל־ַהּטֹוב ֲאֶׁשר ָנַתן־ְלָך ה' ֱאֹלֶקיָך", ּוַבֶהְמֵׁשְך ֶנֱאַמר "ּוָבאּו ָעֶליָך ָּכל־ַהְּקָללֹות ָהֵאֶּלה... 
ַּתַחת ֲאֶׁשר ֹלא־ָעַבְדָּת ֶאת־ה' ֱאֹלֶקיָך ְּבִׂשְמָחה ּוְבטּוב ֵלָבב ֵמרֹב ּכֹל". ְוִלּמּוד ָּגדֹול ֵיׁש ָּכאן ִּבְׁשֵני ְּפסּוִקים 
ֵאּלּו, ֶׁשֵּכן ִּבְׁשֵניֶהם ֶנֶאְמָרה ֵּתַבת 'ָּכל', ֶאָּלא ֶׁשְּבעֹוד ְּבָפָרַׁשת ִּבּכּוִרים ָׂשֵמַח ָהָאָדם ְּבֶחְלקֹו ֶׁשּלֹו, ְוהּוא 
ָׂשֵמַח ְּבָכל־ַהּטֹוב ֶׁשָּנַתן לֹו ה', ּוְכִפי ֶׁשָּדְרׁשּו ֲחַז"ל "ֵאין טֹוב ֶאָּלא ּתֹוָרה"; ֲהֵרי ֶׁשַּבֶהְמֵׁשְך ְמֻדָּבר ַעל ִמי 
ֶׁשֹּלא ָעַבד ֶאת־ה' ְּבִׂשְמָחה ַלְמרֹות ֶׁשָהָיה לֹו 'רֹב ּכֹל', אּוָלם ֲעַדִין ֹלא ָהָיה ְׂשַבע ָרצֹון ְוֹלא ָׂשֵמַח ְּבֶחְלקֹו, 
ְוַכֲאֶׁשר הּוא ָׁשרּוי ְּבַעְצבּות ּוְבחֶֹסר ִסּפּוק, הּוא ָּבא ִליֵדי ֲעֵבָרה, ְוסֹופֹו ֶׁשָּבאֹות ָעָליו ָּכל ַהְּקָללֹות ָהֵאֶּלה, 
ַרְחָמָנא ִלְּצַלן. ּוְכֵעין ֶזה ֵּפַרׁש ַרִּבי ִאיָתָמר ִמּקֹוְנְסִקיָוִלי ַּבַעל "ִמְׁשֶמֶרת ִאיָתָמר": ֵאיָמַתי ָראּוי לֹו ָלָאָדם 

ִלְׂשמַֹח? "ְוָׂשַמְחָּת" – ְּבָׁשָעה ֶׁשַּמֲאִמין ֶׁשָּכל־ַמה ְּדָעֵביד ַרְחָמָנא, ְלַטב ֲעִביד, "ְּבָכל־ַהּטֹוב". 
ָהַרִּבי ר' זּוָׁשא ֵמֲאִנּפֹוִלי ִהְסִּביר ֶאת ַהָּפסּוק ִּבְתִהִּלים: "ַהּזְֹרִעים ְּבִדְמָעה ְּבִרָּנה ִיְקצֹרּו, ָהלֹוְך ֵיֵלְך ּוָבכֹה 
נֵֹׂשא ֶמֶׁשְך־ַהָּזַרע, ּבֹא ָיבֹוא ְבִרָּנה נֵֹׂשא ֲאֻלּמָֹתיו", ּוֵבֵאר ָּכְך: ֶיְׁשָנן ְׁשֵּתי ְּדָרִכים ַּבֲעבֹוַדת ה'. ֵיׁש ֶׁשעֹוְבִדים 
ִכיָנה, ְוָתִמיד הֹוְלִכים ְּבַהְרָּגָׁשה ֶׁשל ְּכֵבדּות ְוָיגֹון, ְוַהּכֹל  אֹותֹו ִמּתֹוְך ְּבִכי ְוִדְמָעה, ִמּתֹוְך ַצַער ַעל ָּגלּות ַהּׁשְ
ַנֲעֶׂשה ִמּתֹוְך ִיְרַאת ָׁשַמִים ּוַפַחד ֵמֲעֵבָרה. ּוְלֻעַּמת זֹאת, ֵיׁש ֶּדֶרְך נֹוֶסֶפת ֶׁשל ֲעבֹוַדת ה', ִמּתֹוְך ִׂשְמָחה 
ֶאת־ְרצֹונֹו  ְוַלֲעׂשֹות  ֶאת־ּבֹוְראֹו  ַלֲעבֹד  ָׂשֵמַח  ָהָאָדם  ַּכֲאֶׁשר  ָהרּוַח,  ְוִהְתרֹוְממּות  ְּדֵבקּות  ִמּתֹוְך  ְוִגיָלה, 
ְּבִהְתַלֲהבּות ּוְבֵחֶׁשק. ִהְמִׁשיְך ַרִּבי זּוָׁשא ְוָאַמר: ָּכל־ִמי ֶׁשהֹוֵלְך ִּבְׁשֵּתי ְּדָרִכים ֵאּלּו, ֵאין ָסֵפק ֶׁשְּיַקֵּבל ָׂשָכר 
ָּגדֹול ַעל ֲעבֹוַדת ה', ַעל ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ְוַעל ֲעִׂשַּית ַהִּמְצֹות ֶׁשעֹוֶׂשה, ֵּבין ִאם ֶזה ִמּתֹוְך ִיְרָאה ָוַפַחד, ּוֵבין 
ָכר ֶׁשל ָהָאָדם ֶׁשהֹוֵלְך ִּבְׁשֵּתי ְּדָרִכים ֵאּלּו  ִאם ֶזה ִמּתֹוְך ַאֲהָבה ְוִׂשְמָחה. אּוָלם ֶהְבֵּדל ָּגדֹול ֵיׁש ְּבגֶֹדל ַהּׂשָ
ַּבֲעבֹוַדת ה'. ָהִראׁשֹון, ֶׁשָעַבד ֶאת־ַהּבֹוֵרא ִמּתֹוְך ְּבִכי ְוִדְמָעה, ָעָליו ֶנֱאַמר ְּבָפסּוק ֶזה: "ָהלֹוְך ֵיֵלְך ּוָבכֹה 
נֵֹׂשא ֶמֶׁשְך־ַהָּזַרע", ֶאת־ְׂשָכרֹו ְיַקֵּבל ַרק ְּכִמי ֶׁשּמֹוֵׁשְך ֶאת־ַהֶּזַרע, ְּכֶאָחד ֶׁשַּמֲחִזיק ְזָרִעים ְקַטִּנים ְּבָיָדיו 
ְוהּוא ְמַקֵּבל ָׂשָכר ָקָטן ַעל־ֲעבֹוָדתֹו ֶׁשָעָׂשה, ְויֹוֵתר ֹלא ְמַקֵּבל ֵמֵעֶבר ְלָכְך. ְלֻעָּמתֹו, ָהָאָדם ֶׁשָעַבד ֶאת־ה' 
ִמּתֹוְך ִׁשְמָחה ְוִהְתַלֲהבּות, ַעל ָאָדם ָּכֶזה אֹוֵמר ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ַּבָּפסּוק: "ּבֹא ָיבֹוא ְבִרָּנה נֵֹׂשא ֲאֻלּמָֹתיו", ָאָדם 
ֶׁשהֹוֵלְך ְּבִרָּנה ּוְבִׂשְמָחה ְוָכְך עֹוֵבד הּוא ֶאת־ה', הּוא נֹוֵׂשא ֲאֻלּמֹות ֶׁשֵהן ֲחִבילֹות ְּגדֹולֹות ּוְמֵלאֹות ְּבָׂשָכר 

ָּגדֹול ְלֵאין ֲערְֹך, ִּכְתמּוָרה ַעל ֲעבֹוָדתֹו ַהְּגדֹוָלה ִמּתֹוְך ִׂשְמָחה ְוִגיָלה. 
ַמּדּוַע ּכֹה ָּגדֹול ָעְנׁשֹו ֶׁשל־ִמי ֶׁשֵאינֹו עֹוֵבד ֶאת ה' ְּבִׂשְמָחה ּוְבטּוב ֵלָבב, ַעד ֶׁשהּוא ֶנֱעַנׁש ְּבצ"ח ְקָללֹות 
ַהּמּוָבאֹות ַּבָּפָרָׁשה? ְמָבֵאר ַּבַעל "ְּפֵני יֹוֵסף" ֶאת־ַהָּדָבר, ַעל־ִּפי ַהּמּוָבא ְּבֵׁשם ַהְּגָר"א ִמּוִיְלָנא ְלַחֵּלק ֵּבין 
ׂשֹון הּוא ַעל־ָּדָבר ֶׁשְּכָבר ֵאַרע ְוָהָיה, ְוַהִׂשְמָחה ִהיא ַעל־ֵׁשם ֶהָעִתיד, ֶׁשהּוא יֹוֵׁשב  ָׂשׂשֹון ְלִׂשְמָחה, ֶׁשַהּׂשָ
ּוְמַצֶּפה ּובֹוֵטַח ִלְקַראת ֶהָעִתיד ַהּטֹוב, ְוָלֵכן ֶנֱאַמר "ָיִׂשיׂשּו ְוִיְׂשְמחּו ְּבָך ָּכל־ְמַבְקֶׁשיָך", ְּדַהְינּו ָּכל ְמַבְקֵׁשי 
ֹלא־ָעַבְדָּת  ֲאֶׁשר  "ַּתַחת  ַּבָּפסּוק  ָּכאן  ְמֻדָּיק  ְוָלֵכן  ַעל־ֶהָעִתיד.  ִיְׂשְמחּו  ְוַגם  ַעל־ֶהָעָבר  ָׂשִׂשים  ִיְהיּו  ה' 
ְּדַהְינּו ִמּתֹוְך הֹוָדָיה ַעל־ֶהָעָבר, אּוָלם  ִיָּתֵכן ֶׁשָעַבְדָּת אֹותֹו ִמּתֹוְך ָׂשׂשֹון,  ִּכי  ְּבִׂשְמָחה",  ֶאת־ה' ֱאֹלֶקיָך 
ֹלא ִמּתֹוְך ִׂשְמָחה ִלְקַראת ֶהָעִתיד, ְוֵיׁש ָּכאן ֵאפֹוא חֶֹסר ִּבָּטחֹון ֶוֱאמּוָנה ַּבה', ֶׁשֵּכן ִאּלּו ָהָיה ַּבַעל ֱאמּוָנה 
ׂשֹון, ְוָהָיה ָסמּוְך ּוָבטּוַח ַּבָּקָּב"ה ֶׁשִּיְגמֹל ִעּמֹו  ְמָחה ְוֹלא ַרק ְלַדְרַּגת ַהּׂשָ ּוִבָּטחֹון, ָהָיה ַמִּגיַע ְלַדְרַּגת ַהּׂשִ
ֲחָסִדים טֹוִבים. ּוִמְּפֵני ָּכְך ֶנֱאַמר ְּבִבּכּוִרים: "ְוָׂשַמְחָּת ְּבָכל־ַהּטֹוב" ִּבְלׁשֹון ִׂשְמָחה ְוֹלא ִּבְלׁשֹון ָׂשׂשֹון, ִמְּפֵני 
ֶׁשֶאת־ַהִּבּכּוִרים ֲהֵרי ַמְפִריִׁשים ַּבֵּפרֹות ָהִראׁשֹוִנים, עֹוד ְּבֶטֶרם ָּגְדלּו ָּכל־ַהֵּפרֹות ָּכָראּוי, ּוְכָבר ָאז ָׂשֵמַח 
ּוָבטּוַח  ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ָסמּוְך  ֶדה,  ַהּׂשָ ְיבּול  ָּכל  ֵיֵצא  ֵּכיַצד  יֹוֵדַע  ֶׁשֵאינֹו  ַאף־ַעל־ִּפי  ַלָּקָּב"ה,  ָהָאָדם ּומֹוֶדה 
ַּבָּקָּב"ה ֶׁשֵּייִטיב ִעּמֹו ָּתִמיד. ְוָלֵכן ֶנֱאַמר: "ְוַצִּדיִקים ִיְׂשְמחּו ַיַעְלצּו ִלְפֵני ֱאֹלִקים ְוָיִׂשיׂשּו ְבִׂשְמָחה", ְּדַהְינּו 
ְמָחה, ְוִיְׂשְמחּו ַעל־ֵׁשם ֶהָעִתיד ְּבאֹוָתּה ִמָּדה ֶׁשָהיּו ָׂשִׂשים ְּבהֹוָדָיה ַעל־ֶהָעָבר.   ׂשֹון ַּבּׂשִ ֶׁשַּיְכִניסּו ֶאת־ַהּׂשָ
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ְּכִפי  ם",  ַהּׁשֵ ַּבֲעבֹוַדת  ָּגדֹול  ִעָּקר  ִהיא  ְמָחה  "ַהּׂשִ
ָּכַתב  ְוֵכן  ְיָׁשִרים",  ִּב"ְמִסַּלת  ָהַרְמַח"ל  ֶׁשּכֹוֵתב 
ְיסֹוד  ֶׁשִּתּקּון  ה",  ְקֻדּׁשָ ְּב"ַׁשֲעֵרי  ִויַטאל  ַחִּיים  ַרִּבי 
ָלַדַעת  ְּבֶחְלקֹו,  ַהְּתִדיִרית  ְמָחה  ַהּׂשִ ִהיא  ֶהָעָפר, 
ַמִים הּוא ַרק ְלטֹוָבה, ְוֵיׁש  ַּנֲעֶׂשה ִמן־ַהּׁשָ ֶׁשָּכל־ַמה־ּׁשֶ
ְמָחה ַּבֲעבֹוַדת  ָלָאָדם ְלָזֵרז ֶאת־ַעְצמֹו ְּבַתְכִלית ַהּׂשִ
ִלְמִניַעת  ּגֹוֶרֶמת  ֶׁשָהַעְצבּות  ְוָכַתב  ְוהֹוִסיף  קֹונֹו, 
ְמָחה  ַהּׂשִ ְוִאּלּו  ַהּתֹוָרה,  ֵעֶסק  ּוִבּטּול  ָהֲעבֹוָדה 
ֲחַז"ל  ַּבה'.  ְלִהְתַּדֵּבק  ְוַאֲהָבה  ֵחֶׁשק־ֵלב  מֹוִסיָפה 
ִכיָנה  ַהּׁשְ ֶׁשֵאין  ְוָאְמרּו  ְמָחה,  ַהּׂשִ ִּבְׁשַבח  ִהְפִליגּו 
מּוָבא  ְוֵכן  ֶׁשל־ִמְצָוה,  ִׂשְמָחה  ִמּתֹוְך  ֶאָּלא  ׁשֹוָרה 
ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש, ֶׁשָּכל ֲעבֹוָדה ֶׁשָהָאָדם עֹוֵבד ֶאת־ה', 
ָצִריְך ֶׁשִּתְהֶיה ְּבִׂשְמַחת ַהֵּלב, ּוְבָכְך ִּתְהֶיה ָהֲעבֹוָדה 
ְמָחה ֶׁשִּיְׂשַמח ָאָדם  ְׁשֵלָמה. ָהַרְמַּב"ם ּכֹוֵתב, ֶׁש"ַהּׂשִ
ַּבֲעִׂשַּיית ַהִּמְצָוה ּוְבַאֲהַבת ָהֵאל ֶׁשִּצּוָה ָּבֶהן, ֲעבֹוָדה 
ָראּוי  זֹו,  ְמָחה  ִמּׂשִ ַעְצמֹו  ַהּמֹוֵנַע  ְוָכל  ִהיא,  ְּגדֹוָלה 
ֹלא־ָעַבְדָּת  'ֲאֶׁשר  ַּתַחת  ֶׁשֶּנֱאַמר  ִמֶּמּנּו,  ְלִהָּפַרע 
ַהֲחִסידּות,  ְּבתֹוַרת  ְּבִׂשְמָחה'".  ֱאֹלֶקיָך  ֶאת־ה' 
ַהֲחׁשּוִבים  ֵמֶעְקרֹונֹוֶתיָה  ְלֶאָחד  ְמָחה  ַהּׂשִ ֶנְחֶׁשֶבת 
ְוָהְפָכה ְלִסַּמן ֶהֵּכר ֶׁשָּלה. ַרִּבי ַאֲהרֹן ַהָּגדֹול ִמַּקְרִלין 
ְמָחה  ְוַהּׂשִ ֲעֵבָרה,  ֵאיָנּה  ָאְמָנם  ֶׁשָהַעְצבּות  ָאַמר, 
ֶׁשָהַעְצבּות  ְלָמקֹום  אּוָלם  ִמְצָוה,  ֵאיָנּה  ֵמִאיָדְך 
ּתּוַכל  ֹלא  ֲעֵבָרה  ׁשּום  ֶאת־ָהָאָדם,  ְלָהִביא  ְיכֹוָלה 
ַּגם  ְלָהִביאֹו,  ְיכֹוָלה  ְמָחה  ֶׁשַהּׂשִ ּוְלָמקֹום  ְלָהִביאֹו, 
ִמְצָוה ָּגדֹול ֹלא ְּתִביֶאּנּו. ְוִהְתַּבֵּטא ַּפַעם, ִּכי ָּכל ְיהּוִדי 
ֶׁשֵאינֹו ְּבִׂשְמָחה ַרק ַעל ֶׁשָּזָכה ִלְהיֹות ְיהּוִדי, ֲהֵריהּו 
ְּכפּוי טֹוָבה ְּכַלֵּפי ַמְעָלה, ְוִסָּמן הּוא לֹו ֶׁשִּמָּיָמיו ֹלא 
ִהְׁשִמיַע ְלַעְצמֹו ִּבְרַּכת 'ֶׁשֹּלא ָעַׂשִני ּגֹוי'... ְוַרִּבי ָנָתן 
ְמָחה ִהיא ֵחֶלק  יְדלֹוְבָצא ָהָיה אֹוֵמר, ֶׁשַהּׂשִ ָּדִוד ִמּׁשִ
ם, ֶׁשֶּנֱאַמר: "ִעְבדּו ֶאת־ה' ְּבִׂשְמָחה". ֵמֲעבֹוַדת ַהּׁשֵ

ׁש ֻמְדּגָ
ח ּבָ ְמׁשֻ
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ִמּדֹות ַוֲהִליכֹות ִּבְרִאי ַהָּפָרָׁשה

ַמֲאַמר ְּפִתיָחה

ַמהּות ַהִּמָּדה

ת  ָרׁשַ ּפָ
י־ָתבֹוא ּכִ

ית   ִמּבֵ
ת ִטיׁש  ּבָ ַשׁ

בּוַע: ִׂשְמָחה  נֹוֵׂשא ַהּׁשָ

ְמָחה זֹוִכים  "ִּכי ְבִׂשְמָחה ֵתֵצאּו" - ַעל־ְיֵדי ַהּׂשִ
ָלֵצאת ִמָּכל־ַהָּצרֹות ּוְלַהְמִּתיק ַהִּדיִנים 

ְוָכל־ַהִּקְטרּוִגים. ְוֵכן ִנְרַמז ַּבָּפסּוק 
יגּו ְוָנסּו ָיגֹון ַוֲאָנָחה"  "ָׂשׂשֹון ְוִׂשְמָחה ַיּׂשִ

ְמָחה, ְמִניִסים ֶאת־ַהְמַקְטְרִגים  ַעל־ְיֵדי ַהּׂשִ
ּוַמְבִריִחים ֶאת־ַהָּיגֹון ְוָהֲאָנָחה.

)רבי משה לייב מסאסוב(

ַּתְדִּפיס
ִמּתֹוְך ַהֵּסֶפר "ִמּדֹות ִטיׁש"

ם  ֶׁשֵּיֵצא ָלאֹור ְּבֶעְזַרת ַהּׁשֵ

בּוַע ַעל ָּפָרׁשֹות ַהּׁשָ

ִעם ַהְּמדֹוִרים ַהְּקבּוִעים 

ְוָהֲאהּוִבים



ל ִנְמׁשָ

ְלָמה ַהָּדָבר ּדֹוֶמה
ְּבַבת־ַאַחת.  הּוְפָרה  ֻּכּלֹו,  ַהְּכָפר  ַעל־ְּפֵני  ְנסּוָכה  ֶׁשָהְיָתה  ְלָוה  ַהּׁשַ
ַּפְרסֹות ַהּסּוִסים ִנְׁשְמעּו ְלֵמָרחֹוק, ִׁשְקׁשּוק אֹוַפֵּני ָהֲעָגלֹות ֶהֱחִרידּו 
ְּבֶבָהָלה.  ֶאת־ֵעיֵניֶהם  ָנְׂשאּו  ֻּכָּלם  ְוַהַּכְפִרִּיים  ְוַהּדּוִמָּיה,  ֶקט  ַהּׁשֶ ֶאת 
ְלֶנֶגד ֵעיֵניֶהם ִהְתַּגְּלָתה ֲחבּוַרת רֹוְכִבים, ֲאֶׁשר ִהְדִהירּו ֶאת־סּוֵסיֶהם 
ְּבַפֲאֵתי  ֵּביֵניֶהם.  ֶׁשָּנְסָעה  ְמפֶֹאֶרת  ֶמְרָּכָבה  ַעל  ְּבסֹוְכָכם  ָהַאִּביִרים 
ִנְׁשְמָעה  ּוִמִּפיֶהם  ֵמרּוָצם,  ֶאת  ְּבַבת־ַאַחת  ַהּסּוִסים  ָעְצרּו  ַהְּכָפר 
ִנְׁשַמע  ַהְקִׁשיבּו"!  "ַהְקִׁשיבּו,  ֶאת־ֲעִציָרָתם.  ֶׁשִּסְּמָנה  ָרָמה  ְצִניָפה 
קֹולֹו ֶׁשל ַהָּכרֹוז ַהַּמְלכּוִתי ֶׁשָעַמד ַעל ַמְדֵרגֹות ַהֶּמְרָּכָבה, ְותֹוְך ְזַמן 
ַהַּמְלכּוִתית.  ַההֹוָדָעה  ֶאת  ִלְׁשמַֹע  ַהְּכָפר  ְּבֵני  ָּכל  ִהְתַאְּספּו  ָקָצר 
ְלָכל־ִמי  ִיְקרֹות־ֵעֶרְך,  ּוְתׁשּורֹות  ְּפָרִסים  ְלַהְקִציב  ֶהְחִליט  "ַהֶּמֶלְך 
ֶׁשִּיְתַאֵּמץ ְלַהְגִּדיל ֶאת ְּתפּוַקת ַהֶּמֶׁשק ְוַהְיבּול ֶׁשּלֹו, ְוַיְגִּדיל ְּבָכְך ֶאת 
ַהַהְכָנסֹות ַלְּמִדיָנה ֻּכָּלּה". ֻּכָּלם ִהִּביטּו ֶזה ַעל־ֶזה ְּבחֶֹסר ֲהָבָנה, ְוַהָּכרֹוז 
ֶׁשֵהִבין ִּכי ְלָפָניו עֹוְמִדים ִאָּכִרים ִנְבָעִרים, ֵהֵחל ְלַהְסִּביר ִּבְפרֹוְטרֹוט 
"ִּכי  ִּבְמִתינּות,  ְוָאַמר  ָּפַתח  ָלֶכם",  "ַּכָּידּוַע  ֶׁשל־ַהֶּמֶלְך.  ֶאת־ַּבָּקָׁשתֹו 
ַאְרֵצנּו ַהְּגדֹוָלה ֵאיָנּה ְיכֹוָלה ְלִהְתַקֵּים ְלֹלא ַהְזָרַמת ַמְׁשַאִּבים ֵמאֹוַצר 
ַהְּמלּוָכה. אּוָלם ַּגם אֹוָצר ֶזה ֵאינֹו ִּבְלִּתי ֻמְגָּבל, ְוֵיׁש ִלְדאֹג ָּכל־ָהֵעת 
ִלְכָסִפים ַרִּבים, ְּכֵדי ְלַכְלֵּכל ֶאת־ַההֹוָצאֹות ָהַרּבֹות ֶׁשל ֵּבית ַהְּמלּוָכה 
ְוַהְּמִדיָנה ֻּכָּלּה. ֵחֶלק ָחׁשּוב ְוָגדֹול ֵמַהְכָנסֹות ֵאּלּו, ְמֻבָּסס ַעל ֲעבֹודֹות 
ּוֵמַהַהְכָנסֹות  ַּבְּמִדיָנה,  ַהְּכָפִרים  ְּבֵני  ֶׁשל  ַהֶּמֶׁשק  ְוִתְצרֶֹכת  ֶדה  ַהּׂשָ
ֶׁשל ְמִכיַרת ַהָּמזֹון ְוַהְיבּול ֶׁשָּלֶכם, ִמְתַּפְרְנִסים ָּכל ְּבֵני ַהְּמִדיָנה ַיַחד 
ּוְלַהֲעִׁשיר  ַהַהְכָנסֹות  ֶאת  ְלַהְגִּדיל  ְמַבֵּקׁש  ֶׁשַהֶּמֶלְך  ּוִמֵּכיָון  ִעָּמֶכם. 
ּוְלִהְׁשַּתֵּדל  ְלִהְתַאֵּמץ  ֵאפֹוא  ִמֶּכם  ְמַבֵּקׁש  הּוא  ַהְּמלּוָכה,  ֶאת־ֻקַּפת 
ַהִּיּצּור  ֶקֶצב  ֶאת  ּוְלַהְגִּדיל  ַעד־ּכֹה,  ְרִגיִלים  ֱהִייֶתם  ּׁשֶ ִמַּמה  יֹוֵתר 
ְוַהְּתפּוָקה ֶׁשָּלֶכם". ֶהְסֵּבָריו ַהְּברּוִרים ִנְקְלטּו ַהַּפַעם ְּבָאְזֵני ַהַּכְפִרִּים, 
"ֵאיזֹו  ְלָהִבין.  ֲעַדִין  ִהְתַקּשּׁו  ְּבֶמֶרץ, אּוָלם  ִנְעְנעּו ֶאת רֹאָׁשם  ְוַהָּללּו 
ְוָאַמר:  ַנֲעָנה  ֶׁשל־ַהֶּמֶלְך  ּוְׁשִליחֹו  ָׁשֲאלּו,  ַעל־ָּכְך"?  ְנַקֵּבל  ְּתמּוָרה 
ַעל־ ָׂשָכר  ָלֶכם  ַמֲעִניק  ָהָיה  ֹלא  ַהֶּמֶלְך  ִאּלּו  ֶׁשַּגם  ּדֹוַמִני  "ֵראִׁשית, 

ַהֶּמֶלְך  ֶׁשֵּכן  זֹאת.  ַלֲעׂשֹות  ְזכּות  ְלַעְצְמֶכם  רֹוִאים  ֱהִייֶתם  ְּדִריָׁשתֹו, 
הּוא ַּכָּידּוַע ֶמֶלְך ֶחֶסד, ְוהּוא ָאהּוב ַעל־ָּכל ֶאְזְרֵחי ַהְּמִדיָנה, ְוַכִּנְרֶאה ַּגם 
ַאֶּתם ְמַחְּבִבים אֹותֹו ּוַמֲעִריִצים ֶאת־ְׁשמֹו. אּוָלם, ׂשֹוֵנא ַמָּתנֹות הּוא 
ַהֶּמֶלְך, ְוֵאינֹו ָחֵפץ ָחִליָלה ְּבַמְּתנֹות ִחָּנם. ַהְבָטָחתֹו ְנתּוָנה ָלֶכם ֵאפֹוא, 
ְוַיְׁשִקיַע ֶאת־ָּכל־ּכֹחֹוָתיו  ַהֶּמֶלְך,  ְּכַלֵּפי  ֶׁשּיֹוִכיַח ֶאת־ַאֲהָבתֹו  ֶׁשָּכל־ִמי 
ְלַהְגָּדַלת ַהִּיּצּור, ָיבֹוא ַעל־ְׂשָכרֹו ְּכַיד־ַהֶּמֶלְך". ָּכאן ָעַצר ַהָּכרֹוז ְמַעט, 
ָהֲאִויר  ַלֲחַלל  ְוֵהִטיל  ִהְמִׁשיְך  ִמֵּכן  ּוְלַאַחר  ֶאת־ַהֶּמַתח,  ְלַהְגִּביר  ְּכֵדי 
ָכר ַעל־ֶהָעָמל ְוַהִּטְרָחה, ִיְזּכּו אֹוָתם ֶאְזָרִחים  ֶאת ַהְּבׂשֹוָרה: "ֶאת ַהּׂשָ
ְוִיְזּכּו  ְּבַעְצמֹו,  ֶׁשל־ַהֶּמֶלְך  ִמָּידֹו  ְלַקֵּבל  ַלֶּמֶלְך,  ֶאת־ַאֲהָבָתם  ֶׁשּיֹוִכיחּו 
נֹוְתרּו  ַהַּכְפִרִּיים  ּוְבעֹוד  ִמָּקרֹוב".  ָּפָניו  ְּבִזיו  ְוַלֲחזֹות  ְּבֵהיָכלֹו  ְלַבֵּקר 
ַעל־־סּוֵסיֶהם,  ִּבְמִהירּות  ַהַחָּיִלים  ָעלּו  ְוִנְרָּגִׁשים,  ֲהמּוִמים  עֹוְמִדים 

ְוָיְצאּו ֵמַהְּכָפר ִּבְדָהָרה ְמִהיָרה ֶאל־ַהְּכָפִרים ַהְּסמּוִכים. 
ַהֶּמֶלְך,  ַּבָּקַׁשת  ַעל  ֵּביֵניֶהם  ְוׂשֹוֲחחּו  ַהְּכָפר  ְּבֵני  ָעְמדּו  ֲאֻרָּכה  ָׁשָעה 
ָיַדִים  ֲאֵחִרים  ַרִּבים  ֵהִניפּו  ָהִעְנָין,  ְלטֹוַבת  ְמַצְּדִדים  ֵחֶלק  ּוְבעֹוד 
ְּבֵיאּוׁש ְוָטֲענּו, ִּכי ֵאין ָלֶהם ָּכל ִּתְקָוה ְלַהְצִליַח ְלַמֵּלא ֶאת ְרצֹון ַהֶּמֶלְך, 
ֶׁשֵּכן ַּגם־ָּכְך ֵהם ַמְצִליִחים ְלָהִניב ַרק ְיבּול ַּדל, ּוִמֶּמּנּו ֵהם ְמַפְרְנִסים 
ְּבקִֹׁשי ּוְבדַֹחק ֶאת־ִמְׁשַּפְחָּתם. ֵּבין ָהעֹוְמִדים, ָהָיה ַּכְפִרי ָזֵקן ּוְתׁשּוׁש־

ִנים ּוַבִּזְקָנה, ִּכְמַעט ְוֹלא ָיָצא ַלֲעבֹוָדתֹו  ּכַֹח, ֲאֶׁשר ֵמרֹב ַהְפָלָגתֹו ַּבּׁשָ

ְלֵׁשַמע  ְּבֵעיָניו  ִנַּצת  ִזיק  ֵּביתֹו.  ָּכְתֵלי  ֵּבין  ֶאת־ְזַמּנֹו  ְוֶהֱעִביר  ֶדה,  ַּבּׂשָ
ִּדְבֵרי ַהָּכרֹוז, ּוַמְׂשַאת ַנְפׁשֹו ַהֲחבּוָיה ְּבִמְסְּתֵרי ַנְפׁשֹו, ִלְזּכֹות ִלְראֹות 
ֶאת־ַהֶּמֶלְך ְלֵעת ִזְקנּותֹו ּוְלַקֵּבל ִמָּיָדיו ְּתׁשּוָרה ִמּתֹוְך הֹוָקָרה, ִהִּציָתה 
חֹוֵלם  ָהָיה  ַרּבֹות  ְּפָעִמים  ְמֻחָּדִׁשים.  ּכֹחֹות  ּבֹו  ְוֵהִפיָחה  ִּדְמיֹונֹו  ֶאת 
ֵּכיַצד הּוא יֹוֵצא ִמְּכָפרֹו ַהִּנָּדח, נֹוֵסַע ַעד ִעיר ַהְּמלּוָכה ַהְּגדֹוָלה, ְוָׁשם 
זֹוֶכה ְלִהָּכֵנס ֶאל ַהְּטַרְקִלין ְּפִניָמה, ּוִמְתַמֵּלא ִׂשְמָחה ְוִגיל ַעל ְזִכָּיתֹו 
ִּבְׁשִביִלי",  ָּפז  ִהְזַּדְּמנּות  זֹוִהי  "ַהַּפַעם,  ָהָאהּוב.  ֶאת־ַהֶּמֶלְך  ִלְראֹות 
ִהְרֵהר ַהָּזֵקן ְּבִלּבֹו, "ְלַמֵּמׁש ֶאת ַמְׂשַאת ַנְפִׁשי", אּוָלם הּוא ֹלא ִּגָּלה 
ְלִאיׁש ֶאת ַמְחְׁשבֹוָתיו, ֶׁשֵּכן ָחַׁשׁש ֶׁשָּמא ִיְהֶיה ְלַלַעג ָוֶקֶלס ְּבֵעיֵניֶהם. 
ַעל  ַהְּנעּוִרים  רּוַח  ָנָחה  ֵמֵהיָכן  ֵהִבין  ֹלא  ַהָּמקֹום,  ִמַּכְפִרֵּיי  ֶאָחד  ַאף 
ָהָיה  ִנְדִלים.  ַהִּבְלִּתי  ּכֹחֹוָתיו  ֶאת  ׁשֹוֵאב  הּוא  ּוֵמֵהיָכן  ַהָּזֵקן,  ַהַּכְפִרי 
ְוָחַזר  ָׁשִנים,  ַעְׂשרֹות  ְּבַבת־ַאַחת  ֵמָעָליו  יל  ִהּׁשִ הּוא  ְּכִאּלּו  ִנְרֶאה 
ֲעבֹוָדה,  ְּבׁשּום  ָּבַחל  ֹלא  ַהָּזֵקן  ְואֹון.  ֶמֶרץ  ּוָמֵלא  ָצִעיר  ֶעֶלם  ִלְהיֹות 
ָהֵחל ֵמֲחִריָׁשה ְוִנּכּוׁש ֲעָׂשִבים ׁשֹוִטים, ְוַכֵּלה ִּבְטִחיַנת ִחִּטים ָּבֵרַחִים 

ּוִבְקִטיף ֵּפרֹות ָהִאיָלן, ְוָעַבד ְּבֶמֶרץ ַרב ֶׁשִהְפִליָאה ֶאת־ַהּסֹוְבִבים. 
ְלַאט־ְלַאט ִהְתַּגָּלה סֹודֹו ֶׁשל־ַהָּזֵקן, ְוֻכָּלם ָיְדעּו ַעל ְּתׁשּוָקתֹו ַהִּנְסֶּתֶרת 
ִאם  ָסֵפק  ְוֵהִטילּו  ִּביָכְלּתֹו  ִּפְקְּפקּו  ַרִּבים  אּוָלם  ֶאת־־ַהֶּמֶלְך,  ְלַבֵּקר 
ַיְצִליַח ַלֲעמֹד ַּבְּמִׂשיָמה ַהָּקָׁשה ֶׁשָּנַטל ַעל־ַעְצמֹו. "ֵאין ָסֵפק" ָאְמרּו 
ָיִמים, ִּתְדַעְך ִהְתַלֲהבּותֹו ַהְּגדֹוָלה  ְּבַלַעג, "ִּכי ְּבעֹוד ַּכָּמה  ַהַּסְפָקִנים 
ַּתֲחִזיָתם  אּוָלם  ֵּביתֹו",  ַּבֲחַצר  ַמַעׂש  ְּבֶאֶפס  ִלְרּבֹץ  ׁשּוב  ַיֲחזֹר  ְוהּוא 
ַהּקֹוֶדֶרת ִהְתַּבְּדָתה. ִמּיֹום ְליֹום ָהַלְך ַהָּזֵקן ְוַנֲעָׂשה ָּפִעיל ְוִנְמָרץ יֹוֵתר, 
ַּכֻּמּיֹות  ֶאת  ִלְבּדֹק  ִהִּגיעּו  ַהֶּמֶלְך  ּוְׁשִליֵחי  ָהעֹוָנה  ִהְסַּתְּיָמה  ְוַכֲאֶׁשר 
ַהָּיִחיד  ָהָיה  ַהָּזֵקן  ִּכי  ִהְתָּבֵרר  ָלּה,  ֶׁשָּקְדָמה  ָהעֹוָנה  ְלֻעַּמת  ַהִּיּצּור 
ָעְברּו  ֹלא  ָהַרב.  ִמְרצֹו  ִּבְזכּותֹו  ּוְמֻכָּבד,  ָנֶאה  ְיבּול  ְלָהִפיק  ֶׁשִהְצִליַח 
ָיִמים ְמֻרִּבים, ְוֶאל ֵּביתֹו ֶׁשל ַהָּזֵקן ִהִּגיָעה ַהְזָמָנה ַמְלכּוִתית ְמפֶֹאֶרת, 
ְסכּום  ְּבֵצרּוף  ַהְּמלּוָכה,  ְּבֵבית  ָנקּוב  ְּבמֹוֵעד  ְלהֹוִפיַע  ִהְתַּבֵּקׁש  ָּבּה 
ִנְכָּבד ְלהֹוְצאֹות ְרִכיַׁשת ְּבָגִדים הֹוְלִמים ּוְדֵמי ַהְּנִסיָעה. ָּכל ְּבֵני ַהְּכָפר 
ִלּוּו ֶאת ַהַּכְפִרי ַהָּזֵקן ִּביִציָאתֹו ִמן־ַהְּכָפר, ְוַכֲאֶׁשר ָׁשב ְלַאַחר ֳחָדִׁשים 
ֲאֻרִּכים, ֹלא ָהָיה ִנָּתן ִּכְמַעט ְלַהִּכירֹו. קֹוָמתֹו ְּכִאּלּו ִהְזַּדְּקָפה, ֵעיָניו ָהיּו 
ְמִאירֹות ּוְמַחְּיכֹות, ְוָכל־ֻּכּלֹו ׁשֹוֵפַע ִׂשְמָחה ַוֲעִליצּות ְיֵתָרה. "ַסֵּפר ָלנּו 
ֶאת קֹורֹוֶתיָך", ִּבְקׁשּו ֻּכָּלם, ְוַהָּזֵקן ֶנְעַּתר ְוִסֵּפר ִּבְפרֹוְטרֹוט ֶאת ַמָּסעֹו 

ָהָארְֹך, ּוְבִעָּקר ֶאת ְּפִגיָׁשתֹו ַהְמַרֶּתֶקת ִעם־ַהֶּמֶלְך". 
ֻּכָּלם ִהִּביטּו ּבֹו ְּבֵעיַנִים ְמַקְּנאֹות, ּוְלַבּסֹוף ָׁשֲאלּו: "ֵאיזֹו ַמָּתָנה ִקַּבְלָּת 
ּוְבִזְלזּול: "ֵאיזֹו ֲחִׁשיבּות ֵיׁש ָּכאן  ִהִּביט ָּבֶהם ְּבבּוז  ְוַהָּזֵקן  ֵמַהֶּמֶלְך"? 
ְלֵעֶרְך ַהַּמָּתָנה ְוגֹוַבּה ַהּשִֹׁוי ֶׁשָּלּה? ַהֲאִמינּו ִלי ֶׁשַאף ֹלא ָּבַדְקִּתי ְוֹלא 
ֶׁשָּזִכיִתי  ַהָּדָבר  ֶעֶצם  ִּכי  ֶׁשִּקַּבְלִּתי,  ֶעְרָּכּה ֶׁשל־־ַהַּמָּתָנה  ָחַקְרִּתי ֶאת 
ְלַקֵּבל ַמָּתָנה ִמָּיָדיו ֶׁשל ַהֶּמֶלְך ָהָאהּוב, ָׁשֶוה ְּבֵעיַני יֹוֵתר ִמָּכל ַּכְסֵּפי 

ָהעֹוָלם, ּוְלָדָבר ֶזה ֵאין ֵעֶרְך ְוׁשִֹוי ְּכָלל ְוָכל הֹון ֹלא ִיְׁשֶוה לֹו". 

ַהִּנְמָׁשל
"ִּתְפֶאֶרת  ַּבַעל  ֵמָרדֹוְמְסק  ַרִּבי ְׁשֹלמֹה  ִמְׁשַּתֵּמׁש  ֶזה,  ִנְפָלא  ְּבָמָׁשל 
ְׁשֹלמֹה", ְּכֵדי ְלָבֵאר ֶאת־ַהָּפסּוק ֶׁשְּבָפָרָׁשֵתנּו: "ְוָׂשַמְחָּת ְּבָכל־ַהּטֹוב 
ְּבָכל־־ַהּטֹוב?  ִלְׂשמַֹח  ַאָּתה  ָצִריְך  ַמּדּוַע  ֱאֹלֶקיָך".  ה'  ָנַתן־ְלָך  ֲאֶׁשר 
ִמְּפֵני "ֲאֶׁשר ָנַתן־ְלָך ה' ֱאֹלֶקיָך", ִמּשּׁום ֶׁשַהָּקָּב"ה ְּבַעְצמֹו הּוא ַהּנֹוֵתן 

ְלָך טֹוָבה זֹו, ְוַכָּמה ָעֶליָך ִלְׂשמַֹח ִמּשּׁום ָּכְך...
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ְמָחה  "ַהּׂשִ ְוָכַתב:  ְמָחה,  ַהּׂשִ ַּבֲחִׁשיבּות  ִהְפִליג  ָהַרְמַּב"ם   •
ֶׁשִּצּוָה  ָהֵאל  ּוְבַאֲהַבת  ַהִּמְצָוה  ַּבֲעִׂשַּית  ָהָאָדם  ֶׁשִּיְׂשַמח 
ְכרּות  ְוָאַמר: "ַהּׁשִ ָּבֶהן, ֲעבֹוָדה ְּגדֹוָלה ִהיא", אּוָלם ִהְזִהיר 
חֹוק ָהַרָּבה ְוַקּלּות ָהרֹאׁש, ֵאיָנּה ִׂשְמָחה ֶאָּלא הֹוֵללּות  ְוַהּׂשְ
ְוֹלא  ְׂשחֹוק  ִמּתֹוְך  ה' ֹלא  ֶאת  ַלֲעבֹד  ֶאְפָׁשר  ְוִאי  ְוִסְכלּות, 

ִמּתֹוְך ַקּלּות רֹאׁש ְוֹלא ִמּתֹוְך ִׁשְכרּות". )הרמב"ם(

ְׂשחֹוק  ַּבַעל  ָאָדם  ְיֵהא  "ֹלא  ֵּדעֹות:  ְּבִהְלכֹות  ָּכַתב  ְוֵכן   •

ּוַמֲהַתּלֹות, ְוֹלא ָעֵצב ְואֹוֵנן, ֶאָּלא ָׂשֵמַח, ְוֹלא ָּפרּוץ ִּבְׂשחֹוק". 
ְוֹלא  ְּדָבִרים  ַּבַעל  ִיְהֶיה  "ֹלא  ֶהָחִסיד:  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ָּכַתב  ְוֵכן 
ָאָדם  ַמְרִּגיִלים  רֹאׁש  ְוַקּלּות  ְׂשחֹוק  ִּכי  ְׂשחֹוק,  ְוֹלא  ִהּתּול 
ָעֵצב  ִיְהֶיה  ְוֹלא  ִּבְׂשחֹוק,  ָּפרּוץ  ִיְהֶיה  ֹלא  ְלִפיָכְך  ְלֶעְרָוה, 
ּוִמְתַאֵּבל, ֶאָּלא ְמַקֵּבל ָּכל־ָאָדם ְּבֵסֶבר ָּפִנים ָיפֹות". ּוְכָבר 
ָאְמרּו ַצִּדיִקים, ֶׁשֶהְבֵּדל ַּדק ֵיׁש ֵּבין ִׂשְמָחה ַהֻּמֶּתֶרת ְלֵבין 
ְּבִיּשּׁוב  ְּבַדְעּתֹו  ִלְׁשקֹל  ָהָאָדם  ְוָצִריְך  ָהֲאסּוָרה,  ַהֵּליָצנּות 

ַהַּדַעת, ֶׁשֹּלא ָיבֹוא ָחִליָלה ְלֵליָצנּות ּוְפִריַקת עֹל. 

ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּכמֹו  ַהִּמְצֹות,  ַּבֲעִׂשַּית  ִלְׂשמַֹח  ָצִריְך  ְּביֹוֵתר   •
"ִעְבדּו ֶאת־ה' ְּבִׂשְמָחה, ּבֹאּו ְלָפָניו ִּבְרָנָנה", ְוִיְתַּפֵּלל ֶאל־ה' 
ֶׁשִּיְׂשַמח  ְמָחה  ַהּׂשִ ָהַרְמַּב"ם:  ָּכַתב  ְוֵכן  ְמָחה.  ַלּׂשִ ֶׁשִּיְזֶּכה 
ֲעבֹוָדה  ָּבֶהן,  ֶׁשִּצּוָה  ָהֵקל  ּוְבַאֲהַבת  ַהִּמְצָוה  ַּבֲעִׂשַּית  ָאָדם 
ה',  ִלְפֵני  ִלְׂשמַֹח  ֶאָּלא  ְוַהָּכבֹוד  ַהְּגֻדָּלה  ְוֵאין  ִהיא.  ְּגדֹוָלה 

ֶׁשֶּנֱאַמר 'ַהֶּמֶלְך ָּדִוד ְמַפֵּזז ּוְמַכְרֵּכר ִלְפֵני ה''. 

• ְוִאם ָּבָאה ִמְצָוה ְלָיְדָך ֶׁשֹּלא ְּבַכּוָָנה, ִּתְׂשַמח ְוִתֵּתן ֶׁשַבח 
ְוהֹוָדָיה ַלָּקָּב"ה ֶׁשִאָּנה אֹוָתּה ְלָיְדָך ַלֲעׂשֹוָתּה. )ספר חסידים(

ְוֵכן ָצִריְך ִלְׂשמַֹח ְּכֶׁשעֹוְמִדים ְלִהְתַּפֵּלל, ַעל־ָּכְך ֶׁשַאָּתה   •
זֹוֶכה ְלִהְתַּפֵּלל ֵלאֹלִקים ֶׁשֵאין ַּכּיֹוֵצא ּבֹו. )מסילת ישרים(

• ָּכל ָהעֹוֶׂשה ַהִּמְצֹות ְּבִׂשְמָחה, ֶיׁש לֹו ָׂשָכר ֶאֶלף ָידֹות ִמִּמי 
א. )אורחות צדיקים( ֶׁשַהִּמְצֹות ָעָליו ְלַמּׂשָ

• ַּבֲעִׂשַּית ַהְּתׁשּוָבה, ָצִריְך ִלְהיֹות ְּבֵלב ִנְׁשָּבר ְוֹלא ְּבַעְצבּות, 
ְמָחה ְּבֶחֶסד ה' ּוִבָּטחֹון ִּבְמִחיָלתֹו,  ֶאָּלא ְלָצֵרף ָלּה ֶאת ַהּׂשִ

ִּכי ֵלב ִנְׁשָּבר ֵאינֹו ַעְצבּות. )שיחות הר"ן(

• ַאף ַהְּתׁשּוָבה ִהיא ַאַחת ִמִּמְצֹות ַהּתֹוָרה, ְוַאף אֹוָתּה ֵיׁש 
ַלֲעׂשֹות ְּבִׂשְמָחה. )רבי שלמה מראדומסק(

ּגֹוֵרם  ְּבמּוָסר  ָהֵעֶסק  ִּכי  ַהְמֻפְרָסמֹות,  ֵמַהָּטֻעּיֹות   •
ֵמַהְרָּגַׁשת  ָרחֹוק  ַנְפׁשֹו,  ִנְגֵעי  ָּתִמיד  ָהרֹוֶאה  ִּכי  ְלַעְצבּות. 
ַהּמּוָסר  ָהָיה  ִמִּמיר  ְירָֹחם  ַרִּבי  ֵאֶצל  אּוָלם  ְואֶֹׁשר,  ִׂשְמָחה 

ְוָהאֶֹׁשר ְּכרּוִכים ְּבתֹוְך ַחָּייו. )אדם ביקר(

• ִמְצָוה ְלַׂשֵּמַח ָחָתן ְוַכָּלה, אּוָלם ְּכָבר ָאְמרּו ֲחַז"ל ֶׁשָאסּור 

ָלָאָדם ֶׁשְּיַמֵּלא ִּפיו ְׂשחֹוק ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ֶׁשֶּנֱאַמר 'ָאז ִיָּמֵלא 
ְמָחה  ְׂשחֹוק ִּפינּו'. ִמְּפֵני ֶׁשַּכֲאֶׁשר ָּתבֹוא ַהְּגֻאָּלה ִּתְהֶיה ַהּׂשִ
ַקּלּות  ִליֵדי  ְלָהִביא  חֹוק  ַהּׂשְ ָעלּול  ַהֶּזה  ּוָבעֹוָלם  ְׁשֵלָמה, 

ְמָחה ִהיא ִעְנָין ְּפִניִמי ֶׁשַּבֵּלב. )השמחה( רֹאׁש, ְוָלֵכן ִעַּקר ַהּׂשִ

• ְּבַׁשָּבתֹות ּוְבמֹוֲעִדים ֵיׁש ְלהֹוִסיף ִׂשְמָחה ְיֵתָרה, ֶׁשֶּנֱאַמר 
ָּבת עֶֹנג, ָאז ִּתְתַעֵּנג ַעל־ה'", ּוַבּמֹוֲעִדים ֶנֱאַמר  "ְוָקָראָת ַלּׁשַ
"ּוִמּתֹוְך  ַמְימֹוִני:  ְּבַהָּגהֹות  ָּכַתב  ְוֵכן  ְּבַחֶּגָך".  "ְוָׂשַמְחָּת 
ִׂשְמָחה נֹוַח לֹו ִלְלמֹד ּוְלָהִבין ְּבִהְלכֹות ֶרֶגל, ִּכְדַאְמִריָנן ֵאין 
ִכיָנה ׁשֹוָרה ֹלא ִמּתֹוְך ַעְצבּות ְוֹלא ִמּתֹוְך ַעְצלּות ֶאָּלא  ַהּׁשְ

ִמּתֹוְך ִׂשְמָחה ֶׁשל־ִמְצָוה, ְוֵכן ִלְדַבר ּתֹוָרה". 

ְמָחה ְּבִלּבֹו ֶׁשל־ָהָאָדם, יֹוֶדה ַלָּקָּב"ה  רּוָיה ַהּׂשִ • ְּבֵעת ֶׁשּׁשְ
ֲאֶׁשר ִׂשְּמחֹו, ְוֵיַדע ֶׁשֵאין ֶזה ֶאָּלא ֵמֵעין ַהִׂשְמָחה ָהֲעִתיָדה 
ִלְהיֹות ֶלָעִתיד ָלבֹוא, ְּכִפי ֶׁשָּכַתב ַהּטּור: "ִמַּדת ַהֲחִסיִדים 
ְּבֵעת  ֵיְדעּוהּו,  ַּדְרֵכיֶהם  ּוְבָכל  ָּתִמיד,  ְלֶנְגָּדם  ם  ַהּׁשֵ ֲאֶׁשר 
ֲאֶׁשר  ַלָּקָּב"ה  ּוְמַׁשְּבִחים  ְמָבְרִכים  יֹוֵתר  ָאז  ִׂשְמָחָתם 
ִׂשְּמָחם, ְויֹאַמר ִּבְלָבבֹו ְּבֵעת ִׂשְמָחתֹו ַוֲהָנָאתֹו, ִאם ָּכְך ִהיא 
ִׂשְמַחת ָהעֹוָלם ַהֶּזה ֲאֶׁשר ִהיא ֶהֶבל, ִּכי ֵיׁש ַאֲחִריָתּה ּתּוָגה 
ַהְּתִמיִדית  ַהָּבא  ָהעֹוָלם  ִׂשְמַחת  ִּתְהֶיה  ַמה  ִאם־ֵּכן  ָוַצַער, 
ְלָעְבדֹו  ִלּבֹו  ֶׁשַּיֶּטה  ַלָּקָּב"ה  ְוִיְתַּפֵּלל  ּתּוָגה.  ַאֲחֶריָה  ֶׁשֵאין 
עֹוָלם,  ִׂשְמַחת  ְוֶׁשְּיַׂשְּמֶחּנּו  ָׁשֵלם,  ְּבֵלָבב  ְרצֹונֹו  ְוַלֲעׂשֹות 

ִויַזֶּכּנּו ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא ֵלאֹור ְּבאֹור ְּפֵני ֶמֶלְך ַחִּיים. 

ְמָחה, ַמְצִליַח ָהָאָדם ְּבָכל־ְּדָרָכיו, ְוִלּבֹו ָׂשֵמַח  • ַעל־ְיֵדי ַהּׂשִ
ּוָמֵלא ַאֲהַבת ה', ְוַנְפׁשֹו ְקׁשּוָרה ֵאָליו ְּבִגיל, ּוְמַגִּלים לֹו ָרִזים 
ִנְדַרׁש ַהָּפסּוק: "ָמְׁשֵכִני ַאֲחֶריָך  ְוֵכן  ְוִחּדּוִׁשים ֶׁשל־ַמְעָלה. 
ָּנרּוָצה ֱהִביַאִני ַהֶּמֶלְך ֲחָדָריו ָנִגיָלה ְוִנְׂשְמָחה ָּבְך" - ִּבְתִחָּלה 
ם, ְוהּוא ְּבֶגֶדר ֶׁשל 'ָמְׁשֵכִני',  ה ָהָאָדם ַּבֲעבֹוַדת ַהּׁשֵ ִמְתַקּׁשֶ
זֹוֶכה  ִמֵּכן  ְלַאַחר  אּוָלם  ְּבכַֹח,  ֶאת־ַעְצמֹו  ִלְמׁשְֹך  ֶׁשָּצִריְך 
ּוְבִהְתרֹוְממּות  ְּבִׂשְמָחה  ֶאת־ה'  ְועֹוֵבד  ָּנרּוָצה",  ְל"ַאֲחֶריָך 
ים  ֶׁשל־ִמְצָוה, ְוהּוא ָּבא ִליֵדי "ֱהִביַאִני ַהֶּמֶלְך ֲחָדָריו", ַלֲחִמּׁשִ

ַׁשֲעֵרי ִּביָנה, ְוָאז "ָנִגיָלה ְוִנְׂשְמָחה ָּבְך". )אורחות צדיקים(

• ִמְצָוה ְּגדֹוָלה ִלְהיֹות ְּבִׂשְמָחה ָּתִמיד, ְלִהְתַּגֵּבר ּוְלַהְרִחיק 
ָהַעְצבּות ְוַהָּמָרה ְׁשחָֹרה. )לקוטי מוהר"ן(

• ֵליָצנּות ֲאסּוָרה, חּוץ ִמֵּליָצנּות ֲעבֹוָדה ָזָרה. )מסכת סנהדרין(

ַוֲאַתֵעָבה ּתֹוָרְתָך ָאָהְבִּתי". ֶׁשֶקר ָראֵׁשי  "ֶׁשֶקר ָׂשֵנאִתי   •

ֵּתבֹות ְׂשחֹוק ַקּלּות רֹאׁש, ַוֲאַתֵעָבה - ָצִריְך ְלַתֵעב אֹוָתם 
ִאי־ ִּכי  ָאָהְבִּתי",  "ּתֹוָרְתָך  ֶזה  ְוַעל־ְיֵדי  ֵמֶהם,  ּוְלִהְתַרֵחק 

ֶאְפָׁשר ִלְהיֹות ְׁשֵניֶהם ַיַחד. )החת"ם סופר( 

ל ֻמְרּגָ
ֲהָלכֹות ַוֲהִליכֹות
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י ָתבֹא ת  ּכִ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ְּתׁשּוָבה ְּבָפָרַׁשת ַהִּבּכּוִרים
"ְוָהָיה ִּכי ָתבֹוא ֶאל ָהָאֶרץ" (כו א)

ָּכַתב ַרִּבי יֹוֵסף ְּבלֹו ַּתְלִמיד ַהַּמִּגיד ִמֶּמְזִריְטׁש:

ַהִּמִּלים 'ִּכי ָּתבֹא' ֵהן ָראֵׁשי ֵּתבֹות: 'ֻּכָּלם ַיֲעׂשּו ְּתׁשּוָבה ְּבחֶֹדׁש ו' 
(ַהִּׁשִּׁשי) ֱאלּול'.

ַהְּתִפָּלה ִנְקֵראת 'ִּבּכּוִרים', ִמּׁשּום ֶׁשִהיא ָהִראׁשֹוָנה ְּבֵסֶדר ֲעבֹוַדת 
ַלֲעׂשֹות  ָלָאָדם  ֶׁשָאסּור  א)  יד  (ְּבָרכֹות  ֲחָז"ל  ֶׁשָאְמרּו  ְּכִפי  ַהּיֹום, 
ֲחָפָציו קֶֹדם ֶׁשִּיְתַּפֵּלל. ִמִּסָּבה זֹאת ָרְמָזה ַהּתֹוָרה ְּבָפָרַׁשת ִּבּכּוִרים 
ְּכֵדי  הּוא  ֱאלּול  ְּבחֶֹדׁש  ַהְּתׁשּוָבה  ִעַּקר  ֶׁשֵּכן  ַהְּתׁשּוָבה,  ִעְנַין  ַעל 
ֶׁשִּיְתַּפֵּלל ָהָאָדם ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַּבָּיִמים ַהּנֹוָרִאים ְּבַכָּוָנה 

'ִּגְנֵזי יֹוֵסף'ַזָּכה. 

ַהְכָנָעה ַּכֲהָכָנה ַלְּתִפָּלה
"ְוָעִניָת ְוָאַמְרָּת ִלְפֵני ה' ֱאֶקי" (כו ה)

ְּבֶדֶר ֶרֶמז ֵּפֵרׁש ַהָּגאֹון ַרִּבי ַיֲעקֹב ְצִבי ַיאִליׁש ַּבַעל 'ְמא ָהרֹוִעים':

ֵמַאְנָּת  ָמַתי  "ַעד  ג):  י  (ְׁשמֹות  ַּכָּכתּוב  ַהְכָנָעה,  ְלׁשֹון   – "ְוָעִניָת" 
ֵלָענֹת ִמָּפָני". ְוָכ ָרַמז ָּכאן ַהָּכתּוב: "ְוָעִניָת – ְוָאַמְרָּת", ַעל ָהָאָדם 
ְלִהְתּכֹוֵנן ּוְלַהְכִניַע ַעְצמֹו ְוַרק ְלַאַחר ִמֵּכן ָלֶגֶׁשת ַלֲאִמיַרת ַהְּתִפָּלה.
'קֹול ַיֲעקֹב'

ַהְקָּדַמת 'ְלֵׁשם ִיחּוד' ַלֲעִׂשַּית ִמְצָוה
"ְוָעִניָת ְוָאַמְרָּת ִלְפֵני ה' ֱאֶקי" (כו ה)

ִמְנָהג ָנפֹוץ הּוא לֹוַמר 'ְלֵׁשם ִיחּוד' ִלְפֵני ֲעִׂשַּית ִמְצָוה.
ָמָׁשל ָנֶאה ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ְּכֵדי ְלַהְסִּביר ֶאת ַהִּסָּבה ַלָּדָבר ֵהִביא ַהַּמַהְרָׁש"ם 

ִמַּבְרַעז'ַאן  ְּבֵׁשם ַהָּגאֹון ַהּנֹוָדע ַרִּבי ְׁשמֹה ְקלּוֶגר:
ָעבֹת  ַיַער   ֶּדֶר ְיָקָרה  ְסחֹוָרה  ְלַהֲעִביר   ֶׁשֻהְצַר ְּבָאָדם  ה  ַמֲעֹשֶ
ָעַמד  ִלְסחֹוָרתֹו,  ְמאֹד  ָחַׁשׁש  ָהִאיׁש  ָרעֹות.  ְוַחּיֹות  ׁשֹוְדִדים  ׁשֹוֵרץ 
ַיְצִליַח  ֵּכיַצד  ַּתְחּבּוָלה  ְוִחֵּפׂש  ֵעצֹות,  אֹוֵבד  ְּכֶׁשהּוא  ַהַּיַער  ְּבֶפַתח 

ְלַהֲעִביר ֶאת ְסחֹוָרתֹו ְּבָׁשלֹום.
ְוִהֵּנה ָעַבר ְלָפָניו ִאיׁש ִּפֵּקַח. ַּכֲאֶׁשר ָׁשַמע ַעל ְּבָעָיתֹו ָיַעץ לֹו ִלְתלֹות 
ַעל ֶעְגָלתֹו ֶׁשֶלט ָּגדֹול ֶׁשּבֹו ִיָּכֵתב ִּכי ַהְּסחֹוָרה ֶׁשהּוא מֹוִביל ַׁשֶּיֶכת 

ַלֶּמֶל. ָּכ ֻמְבָטח הּוא ֶׁשַהּׁשֹוְדִדים א ָיֵעּזּו ָלַגַעת ָּבּה.
ֵהם  ַרִּבים  ִמְצָוה,  ַלֲעׂשֹות  ָהָאָדם  ִנָּגׁש  ְּבֶטֶרם  ְּבִעְנָיֵננּו:  ַהָּדָבר  ֵּכן 
ּוְלַבְלֵּבל  ִמֶּמּנּו  ְלחֹוְטָפּה  ַהְּמַבְּקִׁשים  ְוַהַּמִּזיִקים  ַהְּמַקְטְרִגים 
טֹוָבה  ֵעָצה   ְלִפיָכ ְוָלִריק.  ַלֶהֶבל  ֵיְלכּו  ֶׁשַּמֲעָׂשיו  ְּכֵדי  ַּכָּוָנתֹו  ֶאת 
ה',  ְלֵׁשם  ֻמְקָּדִׁשים  ַמֲעָׂשיו  ִּכי  ַיְצִהיר  ֶׁשָּבּה  ְּתִפָּלה  ֶׁשַּיְקִּדים  ִהיא 
ּוִמּתֹו ָּכ א ָיִהינּו ַהָּללּו ְלַחֵּבל ְּבִמְצָותֹו. הֹוִסיף ַהַּמַהְרָׁש"ם ִּכי 
ְלָכ ִהְתַּכֵּון ַאף ָּדִוד ַהֶּמֶל ָעָליו ַהָּׁשלֹום ַּבָּפסּוק ִּבְתִהִּלים (מה ב): 

."ָרַחׁש ִלִּבי ָּדָבר טֹוב – אֵֹמר ָאִני ַמֲעַׂשי ְלֶמֶל"
ַאף ַּבָּפסּוק ֶׁשְּלָפֵנינּו, ָרַמז ַהָּכתּוב ְלָאָדם ָהעֹוֵמד ְלַקֵּים ֶאת ִמְצַות 
 'ֶקיַהִּבּכּוִרים: קֶֹדם ֶׁשַּתֲעֶׂשה ַהִּמְצָוה 'ְוָעִניָת ְוָאַמְרָּת – ִלְפֵני ה' ֱא
– ַהְקֵּדם ְלַהְצִהיר ִּכי ַּכָּוָנְת ַּבִּמְצָוה ִהיא: 'ִלְפֵני ה' ֱאֶקי' – ְלֵׁשם 
ָׁשַמִים ּוְלַמַען ְּכבֹודֹו ִיְתָּבַר, ּוְבָכ ֻמְבָטח ַאָּתה ִּכי ִּתְזֶּכה ְלַקְּיָמּה 

'ְּתֵכֶלת ָמְרְּדַכי'ִּבְׁשֵלמּות.

הֹוָדָאה ַעל ְיִציַאת ִמְצַרִים ְּבִבְרַּכת ָהָאֶרץ
"ֲאַרִּמי אֵֹבד ָאִבי ַוֵּיֶרד ִמְצַרְיָמה" (כו ה)

ְיסֹוד מּוָסִרי ִנְפָלא ָלַמד ַהַּמְׁשִּגיַח ַרִּבי ְיֻרַחם ֵליּבֹוִביץ ִמֵּסֶדר 

ָּפָרַׁשת ַהִּבּכּוִרים:

ְרָבבֹות  ֵמִרֵּבי  ַאַחת  ַעל   ִיְתָּבַר ַלּבֹוֵרא  טֹוָבה  ְלַהִּכיר  ְּבבֹוֵאנּו 
ַהּטֹוָבה  ֶאת  ַרק  ֶׁשַּנְזִּכיר   ְּבָכ ַּדי  ֵאין  ִעָּמנּו,  ֶׁשָעָׂשה  ַהּטֹובֹות 
ֶאת  ְּבהֹוָדָאֵתנּו  ּוְלַהְזִּכיר  ִלְכל  ָעֵלינּו  ֶאָּלא  מֹוִדים,  ָאנּו  ֶׁשָעֶליָה 

ַחְסֵדי ֶהָעָבר ֶׁשְּבֶאְמָצעּוָתם ִהְׁשַּתְלְׁשָלה ָלנּו טֹוָבה זֹו.

ֶאת  ְלָהִביא  ַהְּמַבֵּקׁש  ָלָאָדם  ַהּתֹוָרה  מֹוָרה  ֶׁשִּבְגָלָלּה  ַהִּסָּבה  זֹאת 
ְּתָכָכיו  ִמֵּתאּור  ֵהֵחל  ִמְּבֵראִׁשית.  ּוְלהֹודֹות  ְלַהְתִחיל  ִּבּכּוָריו,  ְּפִרי 
ֶׁשל ָלָבן ָהָרָׁשע ֶׁשִּבֵּקׁש ַלֲעקֹר ֶאת ַהּכֹל, ֶהְמֵׁש ִּביִציַאת ִמְצַרִים 
ַעל  ְלהֹודֹות  ּוְלַבּסֹוף  ָלָאֶרץ,  ַמִּגיִעים  ָהִיינּו  א  ִהיא  ֶׁשִאְלָמֵלא 
ַהּטֹוָבה ַהְּגדֹוָלה ֶׁשִהְנִחיל ָלנּו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב 

ּוְדַבׁש, ֶׁשְּלַאַחר ֶׁשָּזַרְענּו ָּבּה הֹוִציָאה ָלנּו ֵּפרֹות ּכֹה ְמֻׁשָּבִחים.

ְיסֹוד ֶזה ִנָּכר ַּגם ְּבֻנַּסח ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון: ְּבֶטֶרם מֹוִדים ָאנּו ַעל ָהָאֶרץ 
ַהּטֹוָבה ֶׁשָּנַתן ָלנּו ה' ְּכִפי ֶׁשִהְצַטֵּוינּו: "ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבְעָּת ּוֵבַרְכָּת ֶאת 
ה' ֱאֶקי ַעל ָהָאֶרץ ַהֹּטָבה ֲאֶׁשר ָנַתן ָל" (ְּדָבִרים ח י), ַמְקִּדיִמים 
ֲהֵרי לּוֵלא ָזִכינּו ָלֵצאת  ִמְצַרִים.  ַעל ְיִציַאת  ִמָּיְזָמֵתנּו הֹוָדָאה  ָאנּו 

."א ָהִיינּו זֹוִכים ְל: "ָאֶרץ ַהֹּטָבה ֲאֶׁשר ָנַתן ָל ,ִמִּמְצַרִים

ַהְּמַבֵּקׁש ִּבְזכּות ֲאֵחִרים ַנֲעֶנה ִּבְזכּות ַעְצמֹו
"ַוִּנְצַעק ֶאל ה' ֱאֵקי ֲאבֵֹתינּו ַוִּיְׁשַמע ה' ֶאת קֵֹלנּו" (כו ז)

ַהְּמַבֵּקׁש  ָּכל  ב):  (י  ְּבָרכֹות  ְּבַמֶּסֶכת  ֲחָכִמים  ִלְּמדּונּו  ִנְפָלא  ְיסֹוד 
ֶׁשִּתְתַקֵּבל ְּתִפָּלתֹו ִּבְזכּות ֲאֵחִרים ּתֹוִלים לֹו ִמן ַהָּׁשַמִים ֶאת ַקָּבַלת 
ְּתִפָּלתֹו ִּבְזכּות ַעְצמֹו, ְלֻעַּמת ַהְּמַבֵּקׁש ֶׁשְּיַקְּבלּו ֶאת ְּתִפָּלתֹו ִּבְזכּות 

ַמֲעָׂשיו, ֶׁשְּמַקְּבִלים אֹוָתּה ִּבְזכּות ֲאֵחִרים.

 – ֲאבֵֹתינּו"  ֱאֵקי  ה'  ֶאל  "ַוִּנְצַעק  ֶזה:  ְּבָכתּוב  ָמָצאנּו   ְלָכ ֶרֶמז 
ַּכֲאֶׁשר ִּבַּקְׁשנּו ֶׁשִּתְתַקֵּבל ְּתִפָּלֵתנּו ִּבְזכּות ֲאבֹוֵתינּו, ָזִכינּו ְל"ַוִּיְׁשַמע 

ה' ֶאת קֵֹלנּו" – ִקֵּבל ה' ֶאת ְּתִפָּלֵתנּו ִּבְזכּות ַעְצֵמנּו.
 'ְזרֹוַע ָיִמין' [ַלִחיָד"א] הגש"פ ד"ה ַוִּנְצַעק ֶאל ה'

ֶּכֶתר ִּתְפָאָרה – ַלִּנְזָהר ִמִּדּבּור ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה
"ּוְלִתְּת ֶעְליֹון ַעל ָּכל ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ָעָׂשה ִלְתִהָּלה ּוְלֵׁשם ּוְלִתְפָאֶרת" 

(כו יט)

ָּכ ָּכַתב ַרֵּבנּו ַיֲעקֹב ַּבַעל ַהּטּוִרים ַעל ָּכתּוב ֶזה:

ִּתְפָאָרה  ֶּכֶתר  קֹוֵׁשר  הּוא  ֲהֵרי  ָּכָראּוי  ִמְתַּפֵּלל  ָהָאָדם  ַּכֲאֶׁשר 
הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ְיַעְּטרֹו  ָלבֹוא  ּוְלָעִתיד  הּוא,   ָּברּו ַלָּקדֹוׁש 
ִּכי  ָלַדַעת  ֶׁשֵּיׁש  ֶאָּלא  ְלרֹאׁשֹו.  ֲעָטָרה  ִהיא  ְוִתְהֶיה  זֹו  ְּבִתְפֶאֶרת 
ְלַמֲעָלה זֹו ִיְזֶּכה ַרק ִמי ֶׁשִּמְתַּפֵּלל ָּכָראּוי, ַא ִמי ֶׁשְּמַדֵּבר ִׂשיַחת 

ֻחִּלין ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה, א ַּדי ֶׁשֹּלא ִיְזֶּכה ְלָכ, ֶאָּלא 
ַאף ֵיָעֵנׁש ִויַעְּטרּוהּו ַּתַחת זֹאת ְּבֶכֶתר ֶׁשל קֹוִצים.

ְׁשִתיָקה ָיָפה ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה
"ַהְסֵּכת ּוְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל" (כז ט)

ְוֶרֶמז  ִסיָמן  ָּגאֹון  ְסַעְדָיה  ַרִּבי  ָנַתן  ּוְׁשַמע"  "ַהְסֵּכת  ַהִּמִּלים  ַעל 
ַלְּזַמִּנים ֶׁשָּבֶהם ֵיׁש ִלְׁשּתֹק ּוְלַהְקִׁשיב ְּבִרּכּוז ּוְבַכָּוָנה:

ְּתִפִּלין;  ַהָּנַחת  ֹּכֲהִנים;  ִּבְרַּכת  ּתֹוָרה;  ֵסֶפר  ְקִריַאת  ַהֵּלל;  ֲאִמיַרת 
ִוּדּוי; ְּתִקיַעת ׁשוָֹפר; ְקִריַאת ְמִגָּלה; ְסִפיַרת ָהֹעֶמר.

פי' ָהָרָס"ג ַעל ַהּתֹוָרה

ָאֵמן ַאַחר ִּבְרַּכת ַהּכֲֹהִנים
"ְוָענּו ָכל ָהָעם ְוָאְמרּו ָאֵמן" (כז טו)

ּכֲֹהִנים  ֶׁשִּבְרַּכת  ַהֲהָלָכה  ֶאת  ֲחָז"ל  ָלְמדּו  א)  (לח  סֹוָטה  ְּבַמֶּסֶכת 
ִמַּמֲעַמד  ִּבְגֵזָרה-ָׁשָוה  ּוַבֲעִמיָדה,  ַהּקֶֹדׁש  ִּבְלׁשֹון  ְלֵהָאֵמר  ְצִריָכה 
ִּבְלׁשֹון  ַהְּבָרָכה  ֶנֶאְמָרה  ָׁשם  ֶׁשַאף  ְּגִריִזים,  ְּבַהר  ֶׁשָהָיה  ַהְּבָרָכה 

ַהּקֶֹדׁש ּוַבֲעִמיָדה.

א),  מח  ְזָבִחים  (ְרֵאה  ַלֲחָצִאין  ְּגֵזָרה-ָׁשָוה  ִלְדרֹׁש  ֶׁשֵאין  ַהְּכָלל  ְלאֹור 
ִמְפיֹוְרדָא  ְׁשַטייְנֶהְרט  יֹוֵסף  ַרִּבי  ַהּנֹוָדע  ַהּפֹוֵסק  ְוָדַרׁש  הֹוִסיף 

ֲהָלָכה ְלַמֲעֶׂשה:

 ְּכִפי ֶׁשְּבַמֲעַמד ַהר ְּגִריִזים ֶנֱאָמר: "ְוָענּו ָכל ָהָעם ְוָאְמרּו ָאֵמן", ָּכ
ַהּתֹוָרה  ִמן  חֹוָבה  ַהּׁשֹוְמִעים  ַעל  ָחָלה   – ּכֲֹהִנים  ִּבְרַּכת  ַאַחר  ַאף 

ְלַהְקִׁשיב ַלְּבָרָכה ְוַלֲענֹות ָאֵמן ַאֲחֶריָה.
ׁשּו"ת 'ִזְכרֹון יֹוֵסף' ִסיָמן יג

ְּבָרָכה ִּבְזכּות 'ַהְּבָרָכה'
"ְיַצו ה' ִאְּת ֶאת ַהְּבָרָכה ַּבֲאָסֶמי ּוְבכֹל ִמְׁשַלח ָיֶד" (כח ח)

ִמְּפֵני ָמה ָּכְתָבה ַהּתֹוָרה 'ַהְּבָרָכה' ְּבֵה"א ַהְּיִדיָעה?

ָרְמָזה  ַהְּיִדיָעה  ֵה"א  ֶׁשְּבֶאְמָצעּות  ִמַּבְגָּדד  ַחִּיים  יֹוֵסף  ַרִּבי  ֵּבֵאר 
'ַהּמֹוִציא'  ִּבְרַּכת  ַהָּמזֹון:  ַעל  ֶׁשְּמָבְרִכים  ַהְּבָרכֹות  ְלה'  ַהּתֹוָרה  ָלנּו 
ֶׁשִּבְזכּות  ּוִמָּכאן  ַהָּמזֹון.  ִּבְרַּכת  ֶאת  ַהַּמְרִּכיבֹות  ַהְּבָרכֹות  ְוַאְרַּבע 
 ַהַהְקָּפָדה ַעל ַהְּבָרכֹות ֶׁשְּמָבְרִכים ַעל ַהָּמזֹון זֹוֶכה ָהָאָדם ְלִהְתָּבֵר
ִמְׁשַלח  ְוֵכן "ְבכֹל  ָהַעִין,  ִמן  ַהָּסמּוי  ַהָּבא  ָּבעֹוָלם  ַהְינּו   ,"ַּבֲאָסֶמי"

ָיֶד" – ָּבעֹוָלם ַהֶּזה.

ז):  ְּבקֶֹהֶלת (ט  ַהָּפסּוק  ֶאת  ַאף  ַחִּיים  יֹוֵסף  ַרִּבי  ֵּפֵרׁש  ִעְנָין  ְּבאֹותֹו 
"ֵל ֱאכֹל ְּבִׂשְמָחה ַלְחֶמ" – 'ְּבִׂשְמָחה' אֹוִתּיֹות 'ַּבֲחִמָּׁשה', ֶׁשִּבְזכּות 
ְּבִׂשְמָחה  ֶלֱאכֹל  זֹוֶכה  ַהָּמזֹון,  ַעל  ָאָדם   ֶׁשְּמָבֵר ַהְּבָרכֹות  ֲחֵמׁש 

ּוִבְרָוָחה ֶאת ַלְחמֹו.
'עֹוד יֹוֵסף ַחי'

'ֶׁשִּנְהֶיה ְלרֹאׁש' ַּבֲעבֹוַדת ה'
"ּוְנָתְנ ה' ְלרֹאׁש ְוא ְלָזָנב" (כח יג)

ֵּבֵאר ַרִּבי ִׁשְמׁשֹון ָּדִוד ִּפיְנקּוס:

ֲהֵרי  ַעְצִמי,  ְוָרצֹון  ְּפִניִמית  ַהָּכָרה   ִמּתֹו ּבֹוְראֹו  ֶאת  ָהעֹוֵבד  ָאָדם 
הּוא ִּבְבִחיַנת 'רֹאׁש', ְלֻעַּמת זֹאת ָהעֹוֶׂשה זֹאת ַרק ֵעֶקב ַהְׁשָּפַעת 

ַהְּסִביָבה ֲהֵרי הּוא ִּבְבִחיַנת 'ָזָנב'.

ְלִהְתַּפֵּלל  ְמֻיֶחֶדת  ִהְזַּדְּמנּות  ָלָאָדם  ִנֶּתֶנת  ַהָּׁשָנה  ְּברֹאׁש   ְלִפיָכ
ָאנּו  נֹוֲהִגים   ּוְלִפיָכ ה',  ַּבֲעבֹוַדת  'רֹאׁש'  ִּבְבִחיַנת  הּוא  ֶׁשִּיְהֶיה 

ְלַבֵּקׁש ְּבֵליל רֹאׁש ַהָּׁשָנה: "ֶׁשִּנְהֶיה ְלרֹאׁש ְוא ְלָזָנב".
'ִּתְפֶאֶרת ִׁשְמׁשֹון'

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ניֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים ּפְ ם

ַׁשֲעֵרי ַּגן ֵעֶדן
"ְוַעֵּמ ֻּכָּלם ַצִּדיִקים ְלעֹוָלם ִייְרׁשּו ָאֶרץ ֵנֶצר ַמָּטַעי ַמֲעֵׂשה 

ָיַדי ְלִהְתָּפֵאר" (ִמּתֹו ַהְפָטַרת ַהָּׁשבּוַע, ְיַׁשְעָיה ס כא)

'ָאֶרץ ֵנֶצר ַמָּטַעי' – ָראֵׁשי ֵּתבֹות 'ָאֵמן', ְוסֹוֵפי ֵּתבֹות 'ֵיֶצר'. 
ָהָאָדם  זֹוֶכה  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ַעל  ַהַהְקָּפָדה  ֶׁשִּבְזכּות  ִמָּכאן 
ָלֶרֶׁשת  ְוָראּוי  ַצִּדיק  ַנֲעֶׂשה   ְוָכ ָהַרע,  ַהֵּיֶצר  ַעל  ְלִהְתַּגֵּבר 
ַּגן ֵעֶדן. ְּכַמֲאַמר ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה (ַׁשָּבת קיט ב): "ָּכל 

ָהעֹוֶנה ָאֵמן ְּבָכל ּכֹחֹו ּפֹוְתִחין לֹו ַׁשֲעֵרי ַּגן ֵעֶדן".
ְרֵאה 'ַׁשֲעֵרי ְּתׁשּוָבה' (ְלר"י ַאּבּוֲחִציָרא) אֶֹפן כב

ִלְקַראת ַהָּׁשָנה ַהֲחָדָׁשה ַהָּבָאה ָעֵלינּו ְלטֹוָבה, 
ְקחּו ָלֶכם ָסֵנגֹור ְוִהְתַחְּזקּו ַּבֲעִנַּית ָאֵמן ְּכִהְלָכָתּה, 

ִויִהי ָרצֹון ֶׁשְּבָכ ִנְזֶּכה ֶׁשְּיֻקַּים ָּבנּו ְלׁשֹון ַהָּכתּוב ְּבָפָרָׁשֵתנּו:
"ּוָבאּו ָעֶלי ָּכל ַהְּבָרכֹות ָהֵאֶּלה ְוִהִּׂשיֻג..." ָאֵמן.

ָּכ מּוָבא ַּבִּמְדָרׁש ְּבָפָרָׁשֵתנּו (דב"ר ז א):

"ֵאין ָּגדֹול ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא יֹוֵתר ֵמָאֵמן ֶׁשִּיְׂשָרֵאל עֹוִנים".
ְיהּוִדים ְיָקִרים!
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ְׁשַנת תרנ"ז. ָיִמים ְספּוִרים ֶטֶרם ַחג ַהֶּפַסח ִנְׁשְמעּו ְנִקיׁשֹות ַעל ֶּדֶלת ֵּביתֹו ֶׁשל ַרִּבי ֵליּב ּכֵֹהן, ִמַּגָּבֵאי 
'ּכֹוֵלל ִמיְנְסק' ִּבירּוָׁשַלִים. ַּבֶּפַתח ָעַמד ִאיׁש ַהּדַֹאר ְּכֶׁשְּבָידֹו ִמְבָרק ָּבהּול ַהְּמֻמָען ַּבֲעבּורֹו. ְּכַדְרָּכם ֶׁשל 
ִמְבָרִקים ָהָיה ַהֻּנָּסח ָקָצר ְוַתְכִליִתי: "ִמִּמיְנְסק ְמַבֵּקׁש ָּברּו ְזִלידֹוִביץ': ַהְרּבּו ְּתִפָּלה ַעל ַהָּבחּור ֵאִלָּיהּו 

ָּברּו ֶּבן מּוְׁשָקא".

ְׁשמֹו ֶׁשל ַהְּגִביר ַהִּנְכָּבד ַרִּבי ָּברּו ְזִלידֹוִביץ' ְנִׂשיא 'ּכֹוֵלל ִמיְנְסק' א ָהְיָתה ָזָרה ְּכָלל ְלר' ֵליּב, אּוָלם 
הּוא ִהְתַיֵּגַע ַּבַּמְחָׁשָבה, ִמיהּו אֹותֹו 'ֵאִלָּיהּו ָּברּו' ֶׁשַּבֲעבּורֹו ִּבֵּקׁש ַהְּגִביר ְלִהְתַּפֵּלל? ִנָּתן ָהָיה ְלָהִניַח 
ִּכי ֵאין ְמֻדָּבר ִּבְבנֹו ֶׁשל ַהְּגִביר, ֶאָּלא ְּבֵבן ֶׁשל ֶאָחד ִמְּקרֹוָביו אֹו ְמקָֹרָביו, ַא ר' ֵליּב ִהְסַּתְקֵרן ָלַדַעת 

ֶאת ֵּפֶׁשר ַהַּמֲעֶׂשה.

ָּתלּוי  ְירּוָׁשַלִים  ְּבֵני  ֶׁשל  ַהַּגְׁשִמי  ִקּיּוָמם  ָהָיה  ְרחֹוִקים  ָיִמים  ְּבאֹוָתם  ִּכי  ְנַצֵּין  ְּבִסּפּוֵרנּו   ַנְמִׁשי ֶטֶרם 
ַהִּנְזָּכר   ָּברּו ר'  ַהְּגִביר  ְּכֻדְגַמת  ָלָאֶרץ,  ִמחּוץ  ֵלב  ְנִדיֵבי  ֲעִׁשיִרים  ְיהּוִדים  ֶׁשל  ִלָּבם  ּוְבִנְדַבת  ִּבְזכּוָתם 
ְלַמְעָלה ְועֹוד ַרִּבים ְוטֹוִבים ֲאֶׁשר ָראּו ְלַעְצָמם ְזכּות ְוָכבֹוד ִלְהיֹות ֻׁשָּתִפים ְּבַהְחָזַקת ַהּתֹוָרה ְולֹוְמֶדיָה 

ְּבֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש.

ַעל ֲחלּוַקת ַהְּכָסִפים ָהיּו ַאֲחָרִאִּיים ּגּוִפים ְּכ'כֹוֵלל ִמיְנְסק', 'ּכֹוֵלל ַחַּב"ד', 'ּכֹוֵלל ַּגִלּיְצָיה', 'ּכֹוֵלל אּוְנֶגְרן' 
ָועֹוד, ַּכֲאֶׁשר ֵסֶדר ֲחֻלַּקת ַהְּכָסִפים 

ָהָיה ָנתּון ִּביֵדי ַהַּגָּבִאים ַהֶּנֱאָמִנים ֶׁשֵּבְררּו ָהֵדק ֵהיֵטב ֶׁשָּכל ְּפרּוָטה ַּתִּגיַע ְלַיֲעָדּה ָהָראּוי ְוַהָּנכֹון.

***

ִמּתֹו ְּתחּוַׁשת ַאְחָריּות ָאְפָיִנית ִמֵהר ַרִּבי ֵליּב ְלָהִחיׁש ְּפָעָמיו ֶאל ֵּבית ְיִדידֹו ְוֻׁשָּתפֹו ְלַהְנָהַלת ַהּכֹוֵלל, 
ִאיׁש ַהֶחֶסד ְוַהַּמַעׂש ַרִּבי ַנְפָּתִלי ּפֹורּוׁש. ּתֹו ָׁשָעה ַקָּלה ִאְרְּגנּו ַהְּׁשַנִים ִמְנָין ֶׁשל ַאְנֵׁשי צּוָרה ּוָפנּו ַיְחָּדו 

ֶאל ֵעֶבר ַהָּמקֹום ֶׁשִּמֶּמּנּו א ָזָזה ְׁשִכיָנה ֵמעֹוָלם.

ַהָּׁשָעה ָהְיָתה ְקרֹוָבה ַלֲחצֹות ַהַּלְיָלה. ַהְּתִפָּלה ַהִּנְרֶּגֶׁשת ִהְסַּתְּיָמה, ְלַאַחר ָׁשָעה ֲאֻרָּכה ֶׁשָּבּה ֶהֱעִתירּו 
ַהִּמְתַּפְּלִלים, ִמָּסְלָּתּה ְוַׁשְמָנּה ֶׁשל ְירּוָׁשַלִים ֶׁשֵּבין ַהחֹומֹות, ַעל ָהֶעֶלם ֵאִלָּיהּו ָּברּו ֶּבן מּוְׁשָקא. ִמְּבִלי 
ָלַדַעת ַעל ָמה ְוָלָּמה, ִהְתַּפְּזרּו ְּבֵני ַהֲחבּוָרה ְלֵביָתם ְּכֶׁשִּלָּבם ָסמּו ּוָבטּוַח ִּביׁשּוַעת ה' ַהְּקרֹוָבה ָלבֹוא.

ָיִמים ֲאָחִדים ְלַאַחר ִמֵּכן ִהִּגיַע ִמְבַרק ַהּתֹוָדה ֶׁשּבֹו ִהְתַּבֵּׂשר ַרִּבי ֵליּב ִּכי ַהְּתִפָּלה ִהְתַקְּבָלה, ְוַהָּצָרה 
ָסָרה ֵמַעל רֹאׁשֹו ֶׁשל אֹותֹו ֶעֶלם ַאְלמֹוִני. ַהִּמְבָרק ַהָּקָצר ְוַהְּמַׂשֵּמַח הֹוִתיר ַאֲחָריו ִניחֹוַח ְמַסְקֵרן, ְור' 

ֶלייֶּב'ל ָחֵפץ ְּבָכל ְמאֹודֹו ְלָהִבין ֶאת ֵּפֶׁשר ַהָּצָרה ְוַהְּתׁשּוָעה.

ְמִליִצית  ּוְבָלׁשֹון  ְיֵתָרה  ַּבֲאִריכּות  ַהַּתֲעלּוָמה.  ַעל  אֹור   ֶׁשָּׁשַפ ַהִּמְכָּתב  ִהִּגיַע  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ִּכְׁשבּוַעִים 
ֵהיִטיב ַרִּבי ַנְפָּתִלי ַמְׂשִּכיל ְלֵאיָתן, ַּגָּבֵאי ַה'ּכֹוֵלל' ְּבִמיְנְסק, ְלָתֵאר ֶאת ָּכל ִהְׁשַּתְלְׁשלּות ַהַּמֲעֶׂשה ִמְּבִלי 

ְלַהֲחִסיר ְּפָרט:

ִנְכָּבד  ְּגִביר  ֶׁשָהָיה  ֶזה  ְצִבי  ר'  ְזִלידֹוִביץ.  ִהיְרׁש  ְצִבי  ַרִּבי  ּוְׁשמֹו  ְזִלידֹוִביץ   ָּברּו ְלר'  ָהָיה  ִמְׁשָּפָחה  ֶּבן 
ְּבֵני  ֵלב  ִלְמִגַּנת  ָיִמים  ּוְבִקּצּור  ַּבֲחָטף  ִנְפַטר  ֶׁשְּבִעְקבֹוֶתיָה  ָקָׁשה  ֵראֹות  ְּבַדֶּלֶקת  ָחָלה  ַעְצמֹו,  ִּבְזכּות 
ְּבָעִלים  ִּפְתאֹום  ְּבֶפַתע  ַעְצמֹו  ֶׁשָּמָצא   ָּברּו ֵאִלָּיהּו  ַהָּיִחיד  ְּבנֹו  ֶאת  ַאֲחָריו  מֹוִתיר  ְּכֶׁשהּוא  ִמְׁשַּפְחּתֹו, 

ֶׁשל ְרכּוׁש ָעצּום ְוִנְכָּבד.

ְּכִפי ַהִּנְרֶאה ִהְסַתְחֵרר ָהֶעֶלם ֵאִלָּיהּו ָּברּו ִמְּסכּום ַהֶּכֶסף ָהַרב ֶׁשָּנַפל ִלְרׁשּותֹו, ּוַבֲעַצת ֲחֵבִרים ּוַמָּכִרים 
ֵהֵחל ְלַבְזְּבזֹו ַעל ִּדְבֵרי ֲהַבאי. ֵעיֶניָה ֶׁשל ִאּמֹו ָהַאְלָמָנה ָּדְמעּו ַעל ּגֹוָרלֹו ְוִהיא ִהְתַחְּנָנה ֵאָליו ְלַבל ָיסּור 
ִמן ַהֶּדֶר, ַא ְּבָנּה ְיִחיָדּה ִהְפָנה ָלּה ֶאת ָעְרּפֹו. ּתֹו ְזַמן ָקָצר ָעַזב ֵאִלָּיהּו ֶאת ַהַּבִית, ָּפָנה ְלִהְתּגֹוֵרר 

ְּבַאַחת ֵמַהִּדירֹות ַהָּנאֹות ֶׁשָּיַרׁש ֵמָאִביו ְוֵהֵחל ְלִהְתהֹוֵלל ִעם ַנֲעֵרי ַהּׁשּוַלִים ֶׁשָּבִעיר.

ִּבְמִהירּות ַרָּבה ָהַל ֵאִלָּיהּו ִמֶּדִחי ֶאל ֶּדִחי. ַּכָּמה ָיִמים ֶטֶרם ַחג ַהֶּפַסח הֹוִדיַע ִלְבֵני ִמְׁשַּפְחּתֹו ִּכי הּוא 
עֹוֵמד ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהַחג ְּבֵבית ָמלֹון ֶׁשל ּגֹוִיים ְּבַצְוָּתא ִעם ֵרָעיו ַהּפֹוֲחִזים. ְּבֵני ִמְׁשַּפְחּתֹו ָחׁשּו ִּכי ִהִּגיעּו 
ַמִים ַעד ָנֶפׁש ּוִמֲהרּו ִלְפנֹות ְּבֶאְמָצעּות ַרִּבי ָּברּו, ְקרֹוָבם, ֶאל ְּבֵני ְירּוָׁשַלִים ֶׁשַּיֲעִתירּו ִּבְתִפָּלה ַּבֲעבּור 

ַהֵּבן ָהאֹוֵבד ַעל ַיד ְׂשִריד ֵּבית ִמְקָּדֵׁשנּו.

ַהַּמֲעָרִבי,  ַהּכֶֹתל  ְלַיד   ֶׁשֶּנֱעַר ַהְּתִפָּלה  ַמֲעַמד  ְלַאַחר  ַלְיָלה  ָחֵמץ,  ְּבִדיַקת  ְּבֵליל  ָקָרה.  ֵיָאֵמן  ַהֹּלא 
ַהְּׁשבּוָרה.  ָהַאְלָמָנה  ֶׁשל  ֵּביָתּה  ֶּדֶלת  ַעל  ָרפֹות  ְנִקיׁשֹות  ִנְׁשְמעּו  ַלְיָלה  ְּבִאיׁשֹון   .ַהַּמְהָּפ ִהְתחֹוֵלל 

ְּכֶׁשהּוַסט ַהִּוילֹון ֶׁשִּלְפֵני ַהֶּדֶלת ִנְדֲהָמה ָהֵאם ִלְמצֹא ֵמֲאחֹוָריו ֶאת ְּבָנּה ַהָּיִחיד.

ִמִּפי  ֶנֶעְתקּו  ַהִּמִּלים  ַהַּבִית.  ִמְפַּתן  ַעל  ַרְגלֹו  ְלַהִּציג  ֵהֵעז  ְּבֶטֶרם  ַהֵּבן  ִהְתַחֵּנן  ִלי",  ִסְלִחי  ִאָּמא,  "ָאָּנא, 
ָהֵאם. ִהיא ִמֲהָרה ִלְפּתַֹח ֶאת ֶּדֶלת ַהַּבִית ִלְרָוָחה ְוִקְּבָלה ִּבְזרֹועֹות ְּפתּוחֹות ֶאת ְּבָנּה ֶׁשָּנַפל ַעל ַצָּואָרּה 

ּוָבָכה ְּכִתינֹוק.

ַּדּקֹות ֲאֻרּכֹות ָחְלפּו ַעד ֶׁשִּנְרַּגע ַהֵּבן ְוֵהֵחל ְלַסֵּפר ֶאת ִסּפּורֹו:

"ֶאְתמֹול ִּכְבָכל ַלְיָלה ִהְתהֹוַלְלִּתי ִעם ֲחֵבַרי ְּבֶמֶׁש ַהּיֹום ֻּכּלֹו. ָהֶעֶרב ָיַרד ְוַׁשְבִּתי ְלֵביִתי ָׁשתּוי ַלֲחלּוִטין. 
ִמָּיד ָצַנְחִּתי ַעל ַהִּמָּטה ְוִנְרַּדְמִּתי ִּבְבָגַדי. ֶאָּלא ֶׁשָאז הֹוִפיָעה מּוִלי ְּדמּותֹו ֶׁשל ַאָּבא. ֲאִבי, ר' ִהיְרְׁשל, 
 ,ְּבִני ֵאִלָּיהּו ָּברּו ,ֵאִלָּיהּו ָּברּו' הֹוִפיַע ְלָפַני ְּבָפִנים ֲחמּורֹות ֵסֶבר ְּכֶׁשהּוא קֹוֵרא ֵאַלי ְּבקֹול ִמְתַחֵּנן: 

ֲחזֹר ְּב! ֲחזֹר ְּב ְּבֶטֶרם ִיְהֶיה ְמֻאָחר!'.

ִהְתעֹוַרְרִּתי ִּבְבָעָתה ְוִנִּסיִתי ְלַׁשְחֵזר ֶאת ַהֲחלֹום, אּוָלם ָהֲעֵיפּות ִהְכִריָעה אֹוִתי ְוׁשּוב ִנְרַּדְמִּתי, ַא א 
ִלְזַמן ָארֹ... ְּדמּותֹו ֶׁשל ֲאִבי ׁשּוב הֹוִפיָעה ַּבֲחלֹוִמי ְוהּוא ָקָרא ְלֶעְבִרי ְּבקֹול ֶׁשֵאינֹו ִמְׁשַּתֵּמַע ִלְׁשֵני 
ָּפִנים: 'ֵאִלָּיהּו ָּברּו, ֲעזֹב ָנא ֶאת ְּדָרֶכי ָהָרעֹות ְוׁשּוב ְלֵביְת ּוְלאַֹרח ַחִּיים ְיהּוִדי ְּכִמֶּקֶדם!'. ַּגם ַהַּפַעם 
'ֵאִלָּיהּו ָּברּו, זֹו  ָחמּור ְוַתִּקיף:  ֵאַלי ְּבקֹול  ַהְּׁשִליִׁשית ְוָצַעק  ֲאִבי ַּבַּפַעם  ֶׁשָאז, הֹוִפיַע  ֶאָּלא  ִנְרַּדְמִּתי, 
ַהַּפַעם ָהַאֲחרֹוָנה ֶׁשֲאִני ַמְתֶרה ְּב: קּום ִמְּׁשָנְת, ֲעזֹב ֶאת ַּדְרְּכ ַהְּנלֹוָזה ְוׁשּוב ְלֵבית ִאְּמ ְּכִמֶּקֶדם, 

'!ִּכי ַרע ָוַמר ִיְהֶיה ּגֹוָרְל א ֵּכן ֲהֵריִני ְלַהְזִהיְר ֶׁשִאם

ַהַּפַעם א ָהִייִתי ְמֻסָּגל ָלׁשּוב ְוִליׁשֹן. ַקְמִּתי ִמִּמָּטִתי ְּבֶבָהָלה, ָעִטיִתי ָעַלי ֶאת ְמִעיִלי ָהֶעְליֹון ְוַרְצִּתי ָּכל 
..."?ַהְתַקְּבִלי אֹוִתי ַּבֲחָזָרה ְלֵביֵת .ִאָּמא. ַוֲהֵרי ֲאִני ָּכאן ְלָפַנִי ,עֹוד רּוִחי ְוַנְפִׁשי ֶאל ֵּביֵת

ׁשּובֹו ֶׁשל ֵאִלָּיהּו ָּברּו ְלֵחיק ַעּמֹו ּוְלֵבית ִאּמֹו ָהַפ ְלִׂשיַחת ַהּיֹום ְּבִמיְנְסק. ַעד ְמֵהָרה ָנפֹוָצה ַהְּׁשמּוָעה 
ְוִהְּכָתה ַּגִּלים. ַהּכֹל ֵהִבינּו ִּכי ְּתִפָּלָתם ֶׁשל ְּבֵני ְירּוָׁשַלִים ַּבָּמקֹום ַהְּמֻקָּדׁש ְּביֹוֵתר ְלַעֵּמנּו ִהיא זֹו ֶׁשָּפְתָחה 

ֶאת ַׁשֲעֵרי ַהְּתׁשּוָבה ִלְפֵני ֵאִלָּיהּו.

עֹוד ְּבאֹותֹו ַהּיֹום ִהְתעֹוְררּו ַּכָּמה ִמִּנְכְּבֵדי ָהִעיר ּוְברֹאָׁשם ְּבֵני ִמְׁשַּפַחת ְזִלידֹוִביץ, ַלֲערֹ ַמְגִּבית ְלטֹוַבת 
ֲעִנֵּיי ְירּוָׁשַלִים ֲאֶׁשר ִמֶּזה ְזַמן ַרב ִנּסּו ְלעֹוְרָרם ַעל ְמצּוַקת ַהִּדּיּור ַהֲחִריָפה ַהְּמַאֶּיֶמת ַעל ִקּיּום ַהִּיּׁשּוב 
ֶׁשִּמחּוץ ַלחֹומֹות. ְּבַמֲהַל ַהַּמְגִּבית ֶנֱאַסף ְסכּום ָעצּום. ְלַאַחר ֶׁשִּנְׁשְלָחה ַהְּתרּוָמה ַהִּנְכָּבָדה ִלירּוָׁשַלִים 
זֹו  ֶחְלָקה  ַעל  'ְּבַצְלֵאל'.  ִלְרחֹוב  ִיְׂשָרֵאל'  'ְּכֶנֶסת  ְׁשכּוַנת  ֵּבין  ְּגדֹוָלה  ֲאָדָמה  ֶחְלַקת  ְּתמּוָרתֹו  ִנְרְּכָׁשה 

הּוְקמּו 'ָּבֵּתי ִמיְנְסק' ֶׁשָּבֶהם ָּדרּו ַרִּבים ִמּטֹוֵבי ָּבֶניָה ֶׁשל ְירּוָׁשַלִים.

(ְׁשלֹוָשה ּדֹורֹות ִּבירּוָׁשַלִים עמ' 65)

ְלִחִּכי  ִנְמְלצּו  ָמה  ִמְדְּברֹוָתיו,  ַּפֲעֵמי  ָּנאוּו  ָמה  ָזָהב,  ְּבתֹוֵרי  ְמֻקָּׁשִרים  ַהֶּזה  ַהִּמְזמֹור  ְּפסּוֵקי  "ָּכל 
ִאְמרֹוָתיו. ִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ֵח – ָיבֹא ְוִיְטעֹום צּוף ְּדַבׁש, ִאְמֵרי נַֹעם, ָמתֹק ַלֶּנֶפׁש ּוַמְרֵּפא ָלֶעֶצם ַהָּׁשבּור 
ִמַּכְבֵלי ַּבְרֶזל ַהָּגלּות ַהֶּזה ּוִמּבֹור ַהָּיגֹון ְוָהֲאָנָחה, ְלַבֵּׂשר ֲעָנִוים ְויֹוִסיפּו ַּבה' ִׂשְמָחה; ַּתַחת רּוַח ֵּכָהה – 
ַמֲעֵטה ְתִהָּלה, ּוִמּתֹו ָצָרה ְוצּוָקה – ְרָוָחה ְוַהָּצָלה" (ִמּתֹו ִּדְבֵרי ַהַּיֲעֵב"ץ ְּבִסּדּורֹו ַעל ִמְזמֹור 'ִּכי טֹוב ַזְּמָרה').

ַהִּמְתּבֹוֵנן ְוַהְּמַעֵּין ַּבִּמְזמֹור ַהִּנְפָלא ֶׁשְּלָפֵנינּו ַיְבִחין ְּבִהְתַקְּימּות ִּדְבֵרי ַהָּזָהב ֶׁשל ַהַּיֲעֵב"ץ; ְּפסּוָקיו 
ּוְמֻׁשָּלִבים  ַהָּגלּות,  ְיגֹון  ֵמעֶֹמק  ַהְּׁשבּורֹות  ַלְּנָפׁשֹות  ּוַמְרּגֹוַע  נַֹחם  ְּבַטְלֵלי  ֻּכָּלם  ְספּוִגים  ּוִמּלֹוָתיו 
ְּבִעְנְיֵני מּוָסר ְּבַכָּמה ִעְנָיִנים ָהעֹוְמִדים ִּביסֹוד ֱאמּוָנֵתנּו, ְּכַהְׁשָּגַחת ה', ְּבִריַאת ָהעֹוָלם, ָׂשָכר ָועֶֹנׁש, 

ֱאמּוָנה ְּבִביַאת ַהָּמִׁשיַח ָועֹוד.

ַהּטֹוב ְּביֹוֵתר – ְלַזֵּמר ֵלאֵקינּו
ּדֹוֶמה ִּכי ָהִעְנָין ַהֶּמְרָּכִזי ְּבִמְזמֹור ֶזה ָטמּון ִּבְפִתיָחתֹו: "ַהְללּוָיּה – ִּכי טֹוב ַזְּמָרה ֱאֵקינּו!", ְּבִמִּלים 
ְּפׁשּוטֹות ּוְברּורֹות ֵאּלּו ַמְגִּדיר ָּדִוד ַהֶּמֶל ָעָליו ַהָּׁשלֹום ֶאת ַהִּסָּבה ַהֶּמְרָּכִזית ֶׁשְּבִגיָנּה ָעֵלינּו ַלֲעסֹק 
ְּבֶזֶמר ּוְבֶׁשַבח ִלְכבֹוד ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר – "ִּכי טֹוב!". ָּכ ַּגם ָאַמר ָּדִוד ַהֶּמֶל ְּבָפסּוק ַאֵחר (ְּתִהִּלים צב 
ֶׁשַּבָּׁשַמִים  ֱאֵקינּו  ִלְפֵני  ּוְבִזְמָרה  ְּבִׁשיָרה  ָהֲעִמיָדה   – ֶעְליֹון"   ְלִׁשְמ ּוְלַזֵּמר  ַלה'  ְלהֹדֹות  "טֹוב  ב): 
ִהיא ַהָּדָבר ַהָּיִחיד ֶׁשִּנָּתן ְלַהְגִּדירֹו 'טֹוב', ּומֹוִסיף ַהָּכתּוב ּומֹוִדיֵענּו ִּכי ֵאין ַהָּדָבר ְּבֶגֶדר 'חֹוב' ֶׁשֵּיׁש 

ְלפֹוְרעֹו, ֶאָּלא הּוא ַּגם ָנִעים – "ִּכי ָנִעים ָנאָוה ְתִהָּלה" ('ַׁשֲעֵרי אֹוָרה' ח"א עמ' קטז).

ֶׁשָּבּה  ַהָּגלּות,  ִלְתקּוַפת  ִמְתַיֲחִסים  ֶׁשְּפסּוָקיו  ֶזה  ְלִמְזמֹור  ַהּנֹוֵגַע  ְּבָכל  ִּבְמֻיָחד  ֲחׁשּוָבה  זֹו  ְיִדיָעה 
ֶׁשֵאין  ְולֹוַמר  ִלְטעֹות  ָמקֹום  ָהָיה  ַוֲהֵרי  ְלַתֲחלּוֵאינּו.  ְורֹוֵפא  ְּפָצֵעינּו  ֶאת  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  חֹוֵבׁש 
ָראּוי ְלַהֵּלל ִּבְזַמן ָקֶׁשה ֶזה. ִחֵּדׁש ָלנּו ָּדִוד ַהֶּמֶל ָעָליו ַהָּׁשלֹום, ִּכי ַהִּזְמָרה ֵלאֵקינּו ֵאיָנּה ְּתלּוָיה 

.(ֶלֶחם ַרב' ע"פ ַאְלִׁשי') ְּבַמָּצב ָּכֶזה אֹו ַאֵחר, ֶאָּלא ִהיא ִּבְבִחיַנת 'ָּדָבר-טֹוב' ֵמֲחַמת ַעְצָמּה

'ְיסֹוד ְוׁשֶֹרׁש ָהֲעבֹוָדה' (ַׁשַער ַהִּׁשיר) ִּבְלׁשֹונֹו ְספּוַגת ָהֶרֶגׁש: "ָראּוי ָלָאָדם ִלְׂשמַֹח  ְּכִפי ֶׁשָּכַתב ַּבַעל 
ִׂשְמָחה ֲעצּוָמה ְוִלֵּתן הֹוָדָאה ֲעצּוָמה ְּבִלּבֹו ְלַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר ְׁשמֹו ְוִיְתַעֶּלה, ַעל ֶׁשִּזָּכה אֹותֹו ַּגם ֵּכן 

ְלַזֵּמר ּוְלַׁשֵּבַח ְלִיְתָּבַר ְׁשמֹו".

ְוַהָּגאֹון ַרִּבי ְיהֹוָנָתן ַאְיְּבִׁשיץ ָזָצ"ל ֵהִעיד ַעל ַעְצמֹו ְּבִמְכָּתב ֶׁשּבֹו ְמָפֵרט ֶאת ֵסֶדר ְּתִפָּלתֹו (ִנְדַּפס ְּברֹאׁש 
ֵסֶפר 'אֹור ַהָּׁשִנים'): "...ֲאֶׁשר ַעל ָהרֹב, ַהִּצּבּור אֹוְמִרים ַקִּדיׁש ַעל ָעֵלינּו, ַוֲאִני ֲעַדִין ַּבֲעִמיָדה – זֹו ְּתִפָּלה, 

ְוִאם ִּכי ִיְלֲעגּו ָעַלי ְוָצֲחקּו ְצִעיִרים, ֲאִני ֵמַהֶּנֱעָלִבים ָּבֶזה, ְוֶזה ֶחְלִקי ִמָּכל ֲעָמִלי, ָׁשָעה זֹו ֶׁשֲאִני עֹוֵמד 
ִלְפֵני ׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלה...".

ְמַעְנֵין ְלַצֵּין ָּכאן ֶאת ֶׁשָּכַתב ְּבִסּדּור ַהְּׁשָל"ה ְּבֶדֶר ֶרֶמז, ִּכי ק"ב ְּפָעִמים ֻהְזַּכר ַהּׁשֶֹרׁש 'ֶזֶמר' ְּבֵסֶפר 
'ֱאֵקינּו'  ְּכִמְנַין   – ַזְּמָרה'  טֹוב  ִּכי  'ַהְללּוָיּה  ַהָּכתּוב:  ָּכאן  ֶׁשָרַמז  ְוֶזהּו  'ֱא-ֵהינּו',  ְּכִמְנַין  ַהְּתִהִּלים, 

ַהֻּמְזָּכִרים ְּבֵסֶפר ְּתִהָּלה.

ם ה' ּבֹוֵנה ְירּוָׁשלִַ
ָּכָאמּור, ַהִּׁשיָרה ְוַהִּזְמָרה ֵלאֵקינּו ְראּויֹות ַוֲחׁשּובֹות ֵמֲחַמת ַעְצָמן, אּוָלם ֵמִעּיּון ְּבִסְפֵרי ַהְּמָפְרִׁשים 
ַהְּגֻאָּלה.  ּבֹוא  ֶאת  ְלָקֵרב  ְּכֵדי  ַאף  ָּבֶהן  ְוֵיׁש  יֹוֵתר,  ָּבֶהן  ְלַהְרּבֹות  ֵיׁש  ַהָּגלּות  ִּבְזַמן  ַאְדַרָּבה,  ִּכי  ִנָּוַכח 
ם ה'': "ְּכֵׁשם ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא  ַּכְּמבָֹאר ַּבִּמְדָרׁש ('ׁשֹוֵחר טֹוב' ְּתִהִּלים קמז) ַעל ַהָּפסּוק 'ּבֹוֵנה ְירּוָׁשלִַ

ֶמֶל ְּבַהֵּלל ּוִבְזִמירֹות, ָּכ ְירּוָׁשַלִים ֵאיָנּה ִנְבֵנית ֶאָּלא ְּבַהֵּלל ּוִבְזִמירֹות".

זֹו  ִהיא  ַעְצָמּה  ַהָּגלּות  ֶׁשַּדְוָקא  ִמְסַּתֵּבר  ִּכי  טו)  ְּדרּוׁש  (ח"א  ְּדַבׁש'  'ַיֲערֹות  ַּבַעל  ָּכַתב  ִחּדּוׁש  ְּבֶיֶתר 
ֶׁשֲעׂשּוָיה ִלְגרֹם ָלנּו ְלַזֵּמר, ֶׁשֲהֵרי ְּבִפְרֵקנּו ֶנֱאָמר: 'ַזְּמרּו ֵלאֵקינּו ְבִכּנֹור', ְוא ְלִחָּנם ָנַקט ַהָּכתּוב 
ָעֵרב  ְצִלילֹו   ָּכ יֹוֵתר,  ִניָמיו  ֶאת  ֶׁשּדֹוֲחִקים  ְּכָכל  ֶׁשִּכּנֹור,  ֶׁשְּכִפי  ְלַלְּמֵדנּו  ְּכֵדי  ֶאָּלא  'ְּבִכּנֹור',  ַּדְוָקא 
ְלִרּבֹון  יֹוֵתר  ֵעיֵניֶהם  ְנׂשּואֹות   ָּכ ַּבָּגלּות,  יֹוֵתר  ּוְמֻיָּגִעים  ְּדחּוִקים  ֶׁשֵהם  ְּכָכל  ִיְׂשָרֵאל   ָּכ יֹוֵתר, 

ָהעֹוָלִמים, ּוְנִגיָנָתם ְוִזְמָרָתם ַלָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִמְתַרּבֹות יֹוֵתר. 

עֹוד נּוַכל ְלָהִבין זֹאת ַעל ִּפי ָמה ֶׁשֵּבֵאר ַּבַעל 'ִׂשיַח ִיְצָחק' (ַּבִּסּדּור 'ִאֵּׁשי ִיְׂשָרֵאל') ֶאת ַהְּׁשֵאָלה ַהְּידּוָעה; 
ם ה'', ּוְמַסֵּים ִּבְלׁשֹון ָעִתיד: 'ִנְדֵחי ִיְׂשָרֵאל ְיַכֵּנס'? ִמְּפֵני ָמה ּפֹוֵתַח ַהָּפסּוק ִּבְלׁשֹון הֹוֶוה: 'ּבֹוֵנה ְירּוָׁשלִַ

ִּבְראֹוָתם  ַלְּגֻאָּלה,  ִמִצִּפָיָתם  ֶׁשִהְתַרּפּו  ֲאָנִׁשים  ְלאֹוָתם  ַמֲעֶנה  נֹוֵתן  ֶזה  ָּפסּוק  ִיְצָחק':  ַה'ִּׂשיַח  ֵּבֵאר 
ם ה'' – ְּדעּו ָלֶכם  ֶׁשְּכָבר ָעַבר ָקִציר ְוָכָלה ַקִיץ, ַוֲעַדִין א נֹוְׁשעּו; ֲעֵליֶהם ָאַמר ַהָּכתּוב: 'ּבֹוֵנה ְירּוָׁשלִַ
ִּכי א ַרק ֶּבָעִתיד, ֶאָּלא ַאף ַּבהֹוֶוה עֹוֵסק ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָּכל ָהֵעת ְּבִבְנַין ְירּוָׁשַלִים, ִּכי ַהִּמְתּבֹוֵנן 
ּוְלאֹוָתּה  ַמָּטָרה  ְלאֹוָתּה  נֹוֲעדּו  ֻּכָּלם  ִּכי  ַיְבִחין  ַלְּבָקִרים  ֲחָדִׁשים  אֹוָתנּו  ַהּפֹוְקִדים  ַהְּמאָֹרעֹות  ְּבָכל 
ַּתְכִלית – ְלָקֵרב ֶאת ּבֹוא ַהְּגֻאָּלה ּוְלָהִחיׁש ֶאת ִּבְנַין ְירּוָׁשַלִים, ְוָעֵלינּו ְלַהֲאִמין ִּכי ַּכֲאֶׁשר ַיִּגיַע ַהּמֹוֵעד 

ְוַהְּזַמן ָהָראּוי, ֲאַזי ֶנֱחֶזה ֻּכָּלנּו ְּבִהְתַּגְׁשמּות ַהָּכתּוב: 'ִנְדֵחי ִיְׂשָרֵאל ְיַכֵּנס'.

ַהּנֵֹתן ֶׁשֶלג ַּכָּצֶמר...
ה ִנְפָלא ִסֵּפר ַהָּגאֹון ַרִּבי ְיֶחְזֵקאל ַאְבַרְמְסִקי ָזָצ"ל ַעל אֹודֹות ְּתקּוַפת ָּגלּותֹו ְּבִסיִּביר ַהְּקפּוָאה: ַמֲעֹשֶ

"ְּבַהִּגיֵענּו ְלִסיִּביר ִהְלִּביׁשּונּו ָהְרָׁשִעים ִּבְבָגִדים ַּדִּקים ּוְקִליִלים, ִּכְבָיכֹול ֵאיֶנּנּו ִנְמָצִאים ְּבָמקֹום ֶׁשּבֹו 
ְלִעִּתים ָצְנחּו ַהֶּטְמֶּפָרטּורֹות ְלַאְרָּבִעים ַמֲעלֹות ִמַּתַחת ָלֶאֶפס. ִאם א ַּדי ְּבָכ, ָּפְקדּו ָהְרָׁשִעים ָעַלי 

ְוַעל ֶיֶתר ַה'ּפֹוְׁשִעים' ֶׁשָהיּו ִאִּתי, ָלרּוץ ְּבָכל ּבֶֹקר ְּבַרְגַלִים ְיֵחפֹות ַעל ְּפֵני ַהֶּקַרח...

ַרִּבים ְסִביִבי ֵמתּו ִּכְזבּוִבים ַרק ִמּתֹו ֶׁשֹּלא ָׂשְרדּו ַּבְּכפֹור ָהַעז. ַאף ֲאִני ִחַּׁשְבִּתי ְלִהָּׁשֵבר, אּוָלם ָאז 
ָנָׂשאִתי ֵעיַני ַלָּׁשַמִים ְוָאַמְרִּתי: 'ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, יֹוֵדַע ֲאִני ִּכי ַהּכֹל ָנתּון ִּביֵדי ָׁשַמִים חּוץ ִמִּציִנים 
ּוַפִחים (ע"ז ג ב), ַא ִהְּנ יֹוֵדַע ִּכי ַהָּדָבר ָאמּור ַרק ְּכַלֵּפי ִמי ֶׁשְּמֻסָּגל ְלִהָּׁשֵמר ִמָּכ. ֲאִני, ֵאיִני ְמֻסָּגל 
ַּבַּמָּצב ַהּנֹוְכִחי ִלְׁשמֹר ַעל ַעְצִמי, ְוִאם ֵּכן חֹוַבת ַהְּׁשִמיָרה חֹוֶזֶרת ֵאֶלי. ָאָּנא, ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ָהֵגן 

ָעַלי ְּבַרֲחֶמי ֶׁשֹּלא ָאמּות ֵמַהּקֹר'.

"ְראּו ֶזה ֶּפֶלא", ִסֵּים ַרִּבי ְיֶחְזֵקאל ֶאת ִסּפּורֹו, "ַאף ֶׁשִּמִּטְבִעי ָהִייִתי ַּבַעל ּגּוף ָחלּוׁש ְוחֹוָלִני, ְועֹוד 
ִמְּנעּוַרי ָרִגיל ָהִייִתי ַלֲחלֹות ְּפָעִמים ִמְסָּפר ְּבָכל חֶֹרף ֵמֲחַמת ַהּקֹר, ְּבָכל זֹאת א ָחִליִתי ְּבִסיִּביר 
ֲאִפּלּו ַּפַעם ַאַחת. ַחְׁשִּתי ִּכְבָיכֹול ַמְמִטיר ָעַלי ַהּבֹוֵרא ְּבַרֲחָמיו, ֶצֶמר ְמַחֵּמם ַּתַחת ֶׁשֶלג ַמְקִּפיא" 

('ִּפְרֵקי ַחִּיים – ַרִּבי ְיֶחְזֵקאל ַאְבַרְמְסִקי', עמ' 23).

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
ם ה' ִנְדֵחי ִיְׂשָרֵאל ְיַכֵּנס ּבֹוֵנה ְירּוָׁשלִַ

ע טּתַ בבּבָָּ ה ם  ממַמַ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
ה' לם

ווור פפּפּ ססִסִ ם
ָרה ֱאלֵֹקינּו י טֹוב ַזּמְ ַהְללּוָי-ּה ּכִ

מֹו. (ִאֶּגֶרת ָהַרְמָּב"ן) ר ּתּוַכל ְלַקּיְ ָבר ֲאׁשֶ ר ָלַמְדּתָ ִאם ֵיׁש ּבֹו ּדָ ֲאׁשֶ ׂש ּבַ ַחּפֵ ֶפר, ּתְ קּום ִמן ַהּסֵ ר ּתָ ְוַכֲאׁשֶ
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רבינו ת"ח אחד שהגיע לבית 
סיפר לו שהכין כמות רבה  שליט"א

של יין לכבוד החג, וכל היין החמיץ, 
אולי הוא  וביקש לשמוע מהגר"ח

 יודע את הסיבה לכך...

מרן שליט"א אינו חבר ב'אגודת 
רמים', ובוודאי שהוא אינו יודע והכ

את הסיבה הטבעית להחמצתו של 
היין. גם הת"ח שבא לשאול, לא 
התכוון לכך. אבל מרן הגר"ח יודע 

 מה שלא יודעים הרבה אחרים...

ואמר השואל, -הוא הביט בפני הת"ח
ל גאוה'! לו: 'כנראה שהינך בע

והוסיף, 'הינך מתגאה בתוך ביתך, 
ומתנהג ביהירות כלפי אשתך'! 
דבריו של מרן הגר"ח קלעו במדויק, 
ופניו של הת"ח התכרכמו, ביודעו 

הוא המצב  שאמר הגר"ח, כן שככל
 בביתו.

(בבא בתרא, דף צ"ח יצוין שהגמרא 

מביאה את הפסוק 'ואף כי  עמוד א')
ר יד לאחן בוגד גבר יהיר' וגו', ומהיי

מכן מציינת הגמרא את דברי רב 
מרי האומר שהאדם המתייהר לא 

(מתוך   מקובל אפילו על אנשי ביתו.
 'שמחה בבית')הספר החדש 

ת כ ר ב ת ב ב ם ש ו  של
ק ח ף יצ ו ט ש ד ול  )ב"ב( ג

      עלי שי"חעלי שי"חעלי שי"חעלי שי"ח �
    """"לללל""""זצזצזצזצ    גרשנוביץגרשנוביץגרשנוביץגרשנוביץ    משהמשהמשהמשה    רבירבירבירבי""""

 יורק מניו בא ארונו. ל"זצוק גרשנוביץ אליעזר משה רבי הגאון ע"נלב השבוע ראשון ביום

 .ברק בבני ז'פוניבי ישיבת נציבי לחלקת הברית שבארצות

 תקופת כל לאורך. א"שליט רבינו ח"להבחל של טובים הכי מידידיו היה ל"זצ משה רבי הגאון

 בעצב מיד אמר פטירתו על וכששמע. ושוב שוב ובירכו רבינו עליו העתיר האחרונה מחלתו

 לכבד לבוא משה רבי הוא כדאי' כי באומרו ההלויה מועד על ובירר' האמת דיין ברוך' רב

 ואכן השתתף רבינו שליט"א בלוויה על אף חולשתו, זמן רב יותר משרגיל. '.אחרון כבוד אותו

 ליפא דוב רבי היה הראשון, ממש נפש ידידי ארבעה היו א'לומז בישיבת רבינו כשלמד

 ושנים ימים בקיצור שנפטר( טפלי נפתלי רבי היה והשני )ברל רבי - בחיבה מכנהו היה שרבינו( וינטרוב

 רבינו והרביעי כעת ע"שנלב משה רבי היה והשלישי )שהשאיר מכתביו לאור להוציא טרח ורבינו

 אף מסוימת תקופה. ליום מסביב ס"הש וסוגיות בלימוד ושקועים יחד לומדים היו, א"שליט

 מנחת' קראו לספר, הארבעה מכל חידושים שכלל תורה חידושי ספר לאור והוציאו שקדו

 .הארבעה שמות מרומז בו' מנוח

 תוך, משה רבי עם לו שהיה העמוק הקשר על קצת השבוע רבינו סיפר - פנימה ביתו בתוך

 קמא בבא מסכת כל למדנו, הרבה יחד למדנו משה רבי עם: 'בהתרגשות מספר שהוא כדי

 רבי הגאון, ציון תפארת, קטנה בישיבה הרבי של בנו היה הוא, הרבה יחד ודיברנו, היטיב

 גיסו והיה. )ד"כאב כיהן שם בפולין אבינקא'ז עיירת שם על( אבינקר'הז מכונה שהיה גרשנוביץ יצחק

 אחרי קצר זמן אך, שלו בחתונה היינו כשנישא, ל"זצ לפקוביץ יהודה מיכל רבי מרן ר"מו של

 .כך על מאוד וחבל, ימיו סוף עד נשאר ושם, מסוימת מסיבה לאמריקה היגר הוא החתונה

 ר"הג החדר אל נכנס לפתע, החברותא עם בכלאים סוגיא רב בעיון רבינו למד אחד פעם

 נעמד רבינו בו כשהבחין, ימים כמה של לתקופה ישראל לארץ מאמריקה שהגיע משה

 כך כל ורבינו, הרגיל מן יוצא יפות פנים וסבר שמחה בכזו וקיבלו מאוד והתרגש ממקומו

 לשאול רבינו החל ואז, איתו שמח כמה לתאר ניתן לא, איתו רק התעסק שמיד בבואו שמח

 אותה מהחברותא( ללכת משה רבי שנאלץ עד רב זמן ודיברו כעת עסוק הוא סוגיא באיזה אותו

  )א"שליט שטינמן ש"הגר רבינו חתן - תקופה

� � �    
 רבינו מרנן הדור גדולי, שבדורנו התורה ספרי שני בין שאירע במיוחד מרתק סיפור

 מהמסר חוץ - זה בסיפור. )המעשה בעל מפי שמענו(, א"שליט הישיבה ראש ומרן א"שליט
 .שבדור הגדולים אצל שניכרת והאמיתית הפשוטה הענווה על גם מלמד, בו שיש העצום

 מנכדיו מאחד א"שליט ח"הגר רבינו מרן ביקש אחדים ימים לפני. המעשה דבר הוא וכך

, בעבורי ברכה ותבקש א"שליט שטימן ל"הגראי הישיבה ראש מרן אל בשליחותו שילך

 וללמד ללמוד, בריא יהיה שאני: " ל"בזה ביקש א"שליט ורבינו לבקש מה השליח שאל

 ראש מרן אל ופנה, הדור מגדול שנצטווה כמו עשה הנכד, בהמשך". ולעשות לשמור

 שנותיו ממרום י"רה ומרן, מבקש חיים רבי שמרן הבקשה את ושטח ליב אהרן רבי הישיבה

 לשמור וללמד ללמוד בריא להיות שיזכה" רבינו כלשון הלב מעומק ברכה נתן ומיד, חייך

 אם רבינו לו אמר שליחותו את שמילא א"שליט לרבינו וסיפר הנכד חזר כאשר". ולעשות

 את גם מילא שהנכד כמובן" שמים ליראת שאזכה" בקשה עוד ולבקש לגשת יכול
 ".שמים ליראת יזכה שאכן" בירך הישיבה ראש ומרן במהרה הזו השליחות

 לו הודה א"שליט מרן. ממנו מאושר היה לא, הברכה את ח"הגר למרן ובישר הנכד כשחזר
 .שליחותו על ושוב שוב

 כי להוסיף גם ניתן, השכל מוסרי וכמה כמה אנו למדים בו המעשה לעצם בנוסף כי. נדגיש

 לו שיש מי כי היא ערוכה גמרא והלא, הדין יום את, כפשוטו בשרו על חש א"שליט רבינו

 צורה רבינו אצל לובשים הגמרא דברי כל. רחמים עליו ויבקש חכם אצל ילך צרה איזה

 .וברורה פשוטה
    ....אמןאמןאמןאמן    ישראלישראלישראלישראל    ביתביתביתבית    כלכלכלכל    עםעםעםעם    יחדיחדיחדיחד    ולשלוםולשלוםולשלוםולשלום    טוביםטוביםטוביםטובים    לחייםלחייםלחייםלחיים    הנחתמיםהנחתמיםהנחתמיםהנחתמים    אלואלואלואלו    ביןביןביןבין    להיותלהיותלהיותלהיות    אנואנואנואנו    גםגםגםגם    ונזכהונזכהונזכהונזכה    ולוואיולוואיולוואיולוואי

    

 לאחר שאזל במהרה מן החנויות
עולם במהדורה שניה הספר הופיע ויצא לאור 

 הנפלא

 לדופקי בתשובה
 על סדר הרמב"ם הלכות תשובה

מסודר ומעומד לתועלת הלומדים כתבנית 
 המשנה ברורה

ומעוטר באלפי הגהות על הגליון שהעיר 
 בכתב יד קדשו
 מרן שר התורה 

 שליט"א חיים קניבסקיהגאון האדיר רבי 

* * * 
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 בבתי הכנסתבחנויות הספרים ו

 



   פשט על הפרשה �
  ), ב" (כוהאדמה פרי כל מראשית ולקחת"  

 מ"וה זה ג"ע זה המינים' ז כל בסל שנותן ה"ה ג"פ ביכורים' בירו ה"וכ המינים' ז מכל להביא שמצוה משמע דקרא' פשטי
' ה אשר מארצך תביא אשר נאמר ז"וע, לו שיש ממה אלא מביא אין מהן' א אלא לו אין אם אבל המינים' ז כל לו שיש

 הבאתי הנה כתיב ולכן ראשונה פעם אלא קורא אין אבל הפעם עוד מביא אחר ממין כ"אח צמח אם מ"ומ, לך נותן אלקיך
 יכול אם ע"צ' א ממין אלא הביא ולא לו יש אם אבל. מעכב שאינו פרי כל כתיב ולא לי נתת אשר האדמה פרי ראשית את

  .לקרות
  ), ה" (כומצרימה וירד אבי אובד ארמי"

 וירד אבי אבד ארמי הפסוקים סמיכות מה וגם, הכל את לעקור בקש שלבן מצינו היכן' לכאו, הכל את לעקור בקש לבן ובהגדה
' פ הגדול ובמדרש, ויהרגהו יעקב לקראת שיצא לעשו שלוחים שלח מיעקב הלך שכשלבן ויצא פ"ס הישר ספר פ"ע ויתבאר. מצרימה

 ויצטרך זרעך' יהי גר כי של השטר עליו יהא יעקב את יהרוג שאם לו אמרו שאנשיו משום יעקב את הרג לא שעשו שהטעם' אי וישלח
 כ"ג שהובא בשלח פ"ס ת"מבעה זקנים בהדר' ועי( עליהם יבא כ"ואח במצרים שישתעבדו עד שימתין נכדו לעמלק צוה ולכך למצרים לירד

  .ל"וכנ להשתעבד מצרימה וירד משום אלא נמנע ולא עשו י"ע להרגו שרצה אבי אבד ארמי הפסוקים סמיכות וזהו )בשינוי הזה המדרש
  (טעמא דקרא) 

  ענייני סליחת והתרת נדרים

נוהג לקום באשמורת קודם תפילת ותיקין לומר   .‡
 סליחות בציבור.

  עי' שו"ע ריש סי' תקפ"א.

בסליחות יש ליזהר לומר הפסוקים שנדפס אחר י"ג   .·
מדות ודלא כאותם המדלגים זה, וזהו העיקר בסליחות, 

 והפיוט שאחרי זה מיוסד על פסוקים אלו.
  כן שמעתי ממרן.

וכו' רק בפעם  מדות כרחם אב אינו אומר אחר י"ג  .‚
 הראשונה בכל יום מימי הסליחות.

"ב וז"ל: בדפוס אחר במע"ר השייך למרן, כתב בגליון אחר אות ר
נדפס אין אומרים קודם כל סליחה כרחם אב וכו' כי אם קודם 
סליחה ראשונה וקודם עקידה בפסוק אין מי כו' שונין החזרין, 

  ע"כ.

בי"ד מדות מכה על לבו כשאומר סלח לנו אבינו כי   .„
 "חטאנו" וכשאומר מחל לנו מלכנו כי "פשענו".

  עי' לעיל סימן ט"ו אות ה'.

 ו רק פ"א ולא ג' פעמים הנדפס בסידורים.אומר אשמנ  .‰
  עי' מע"ר אות ר"ב.

Â.   מכניסי רחמים וכו' (שאומרים בסוף הסליחות אחר
 תחנון) מדלג לפי שאין מבקשים בקשות ממלאכים.

  עי' לעיל סי' ל"ב אות ב'.

Ê.   בערב ראש השנה אחר שחרית בעודו עטור בטו"ת
 עומד ואומר התרת נדרים בפני שלשה.

בדרכי יעקב סי' כ"ג אות ד'. וראה במטה אפרים סימן  עי' מש"כ
  תקפ"א סעי' מ"ט פרטי דין התרת נדרים.

Á.   :מיט תיבות דיינים שמנוסחאות בהתרת נדרים
ך הוא. אומר ומומחים. משמיט תיבות ובשם הויה בר

 ואפילו נזירות שמשון.
  ודלא כלוח א"י שכתב להשמיט נזירות שמשון.

Ë.  בות שלאחרונה מפני אמר לי שיש הרבה הנהגות טו
חולשתו הפסיק, ולא עשה התרת נדרים מפני שדברים 
אלו כתוב בהם 'טוב לעשות' כגון לעמוד בחזרת הש"ץ, 
שהוא עושה כמו שכתוב, וכתוב שטוב לעשות ולכן 
כשיכל עשה כן, אך כשלא יכול אינו עושה, אכן לפי"ז 

 במנהג שלא מוזכר בשו"ע ונוהג ג"פ נהיה כנדר.
ק לטבול בשבועות בבוקר כמנהגו עשה התרת נדרים ולכן כשהפסי

כי אין מוזכר בשו"ע. ואמר לי ששוב מצא כן בחיי אדם, כלל קכ"ז 
שמבואר בדין ז' ואילך שאם עשה דבר טוב ונתברר שטעה והחמיר 
או שעכשיו חולה א"צ התרה כי הוא נוהג כשורה. ועין היטב בשקל 

  הקודש פ"א ה"ז בבהה"ל ד"ה קטן.

È.  ביקש שיתירו לו נדר בעניינים שונים  כמה פעמים
ואמר תתירו לי, ואמר אם הייתי יודע הייתי אומר 

 מראש בל"נ וזהו הפתח.
  עי' יו"ד סי' רכ"ח ס"ז.

('אלא' הנהגות מרן שליט"א על סדר השו"ע) 

  (תהילים כ"ז)מר"ח אלול עד אחר הושענא רבה אומרים  מזמור "לדוד ה' אורי וישעי וגו'" 
  "אחת שאלתי וגו'"

 אחת אחר דבר תהילים במדרש שכתוב מרבינו שמעתי
, שאלתי אחת, אומר אתה בתחלה, ה"הקב לו אמר. שאלתי
 ולבקר' ה בנועם לחזות ,ואמרת וחזרת'. ה בבית שבתי

 שוה העבד יהא לא עולם של רבונו, לפניו אמר. בהיכלו
 ועתה )יב, י דברים( שנאמר, באחת עלי באת לא בתחלה. לרבו

' ה את ליראה אם כי מעמך שואל אלהיך' ה מה ישראל
 )שם( שנאמר, הרבה במצוות עלינו פתחת, כך ואחר.אלהיך
 שיהא לעבד דיו, הוי'. וגו אותו ולאהבה דרכיו בכל ללכת
 דברים' ג הוי סוף סוף בכך מתרץ מה אכתי להבין ויש :כרבו
 ליראה" הפסוק' שבפי דכמו לפרש נראה אלא אחד דבר ולא
 הכל ובאמת, אותו ולאהבה, דרכיו בכל ללכת הכוונה'" ה את
 הדבר' ופי' ה מאת שאלתי אחת דוד אמר נ"ה, אחד דבר

  .בהיכלו ולבקר בנועם לחזות בו כלול זו שבבקשה
  (מנחת תודה)                                                    

  "ואזבחה באהלו זבחי תרועה"
כתב: "הם זבחים שאומרים עליהם שיר".  (תהילים כז, ו)רש"י 

ולכאורה מוכח מכאן שהלויים היו אומרים שירה על קרבן 

, דאילו ב"אור (אורח חיים סי' תר"ד)תודה, וכדעת הלבוש 
אומרים כתב שהבעלים היו  ה הקרבנות הט"ו)(פ"ג ממעששמח" 

  .      ˘„·¯È˘ ‡¯˜� Î"‚ Á·˘ È¯ עליו דברי שבח ע"ש. אך י"ל
  (תפלה למשה)                                                          

  

  "כי קמו בי עדי שקר ויפח חמס"
יש עדי שקר ממש ויש שאינם אלא יפח חמס כההיא 

לי' קום את ותיקום התם ולא  דשבועות ל"א א' דלא לימא
תימא לי' מילתא אלא שיתיירא שתעיד ויודה וזהו ויפח חמס 

   שאין זה חמס ממש אלא נופח חמס.
  (טעמא דקרא)   

  
 

המטה אפרים כתב דשיר של יום קודם לאמירת לדוד ה'  ˘.
אורי וגו' משום דשיר של יום הוי תדיר. וצל"ע דנהי 

שיר של יום תדיר מ"מ המזמור של כל יום בפ"ע  דבכללות
הוי פחות תדיר ממנין הפעמים שאומרים לדוד דהוי רק 

  בערך נ' פעמים.
    .¯È„˙ È¯˜Ó ‰Ê .˙  

  (שיח התורה)                                                              
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לא להכשיל זולתו בעבירה או בעיצה שאינו הוגנת!
נלמד מהפסוק: "ארור משגה עור בדרך" (פרק כז-יח)

וכתב רש"י משגה עור - הסומא בדבר ומשיאו עיצה רעה. עכ"ל. כיוצא בזה דרשו 
חז"ל בתו"כ על הפסוק "ולפני עור לא תתן מכשול" מהו לפני עור - לפני סומא בדבר, 
היה נוטל ממך עצה אל תתן לו עצה שאינה הוגנת לו. וכתב רבינו יונה ז"ל (בספרו שערי 
תשובה שער ג-נג, נד): עוד הוזהרנו מן המקרא הזה להשיא עצה הוגנת לאשר יועץ מבני 

עמנו, ולא להכשילו בעצה נבערה ולא ייעץ את חברו לפי דרכו וכו'.

בשו"ת מנחת אשר (ח"ב סימן לב) הביא הגאון רבי אשר וייס שליט"א להקשות 
סתירה בדברי הגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל. דבספרו אגרות משה יו"ד (ח"ג סי' 
צ) פסק שאין איסור "לפני עיוור" כאשר מלמד תורה לבני ישראל, ונכרי (שאסור 

בלימוד תורה) יושב ומקשיב!

ונימוקו: "דאין לאדם להמנע מעשות אף דבר הרשות שלו (וכ"ש מצוה) בשביל 
שמא יעשה אחד איסור ע"י מעשיו, דמאחר דעושה מעשה עצמו, ועובר האיסור 

לקח ועשה בעצמו מעשה האיסור, ליכא בזה לאו ד"לפני עוור".

(או"ח ח"ג סי' מג) שאסור לציבור  לעומת זאת פסק רבי משה באגרות משה 
לקבוע תפלת ליל ש"ק באולם כאשר יודעים הם שבעלת האולם תכבה את החשמל 
לאחר גמר התפלה, משום "לפני עוור", אף שמעצמה עושה כן ואין הם מכשילים 

אותה. והרי סתירה מפורשת בין הפסק הראשון לזה האחרון?!

ואדרבה, כתב ה'מנחת אשר', דמסברא נראה היפך ממה שכתב ה'אגרות משה', 
שבמקום שהיקל רבי משה שאפשר ללמד תורה, אף אם הנכרי מקשיב, שם ראוי 
להחמיר ולאסור, שהרי הוא מלמד את הנכרי באופן ישיר, ומה איכפת לן כוונתו 
ואילו  ממש.  עוור"  "לפני  בזה  ויש  הנכרי.  את  ולא  הישראל  את  ללמד  שמכוון 
במקרה השני שבעלת האולם מכבה האור בשבת, שבזה החמיר רבי משה לומר 
שיש בזה איסור ד"לפני עוור", שם ראוי להקל ולהתיר משום שהציבור מתפללים 
לתומם ואין עליהם עבירה כלל במה שבעלת הבית מכבה את האור בגמר תפלתם, 

וממילא אין בזה כלל "לפני עוור". עכ"ד.

ונראה לנו לתרץ בס"ד, כדי לקיים ולהצדיק מקחו של צדיק - רבי משה פיינשטיין 
זצ"ל, וליישב את הסתירה, שהקשה ה'מנחת אשר בדבריו. באמת רבי משה מחלק בין 
המקרים חילוק פשוט וברור. והכלל בזה הוא שכל פעולה של אדם שגורמת בהכרח 
מכשול לזולת ואין שום צד (בטבעו של עולם) שימלט ממנו, בזה ישנו לאיסור של 
"לפני עוור", אבל כאשר אין הכרח מהפעולה שיגרם מכשול אלא אם כן מעשהו של 

הזולת הוא זה שגורם לכך, בזה אין "לפני עוור", שכן הזולת הכשיל עצמו.

מעתה, לפי"ז, מה מאוד צדקו דברי הגר"מ פיינשטיין שהמלמד תורה לבני ישראל, 
אף אם הנכרי מקשיב, אין איסור לפני עוור, שהרי לא המלמד מאלץ את הנכרי 
כן, לא  וברצותו הולך, אם  להקשיב, אלא הוא בא מרצונו הבלעדי, ברצותו בא 
המלמד מכשילו אלא הוא מכשיל עצמו. (ולפי"ז, באופן שכל קיום השיעור מותנה 

מראש רק בהקשבת הנכרי אכן יעבור על "לפני עוור").

לעומת זאת, האור שנצרך לתפילת הציבור בליל שבת באולם, מהווה בהכרח הנחת 
מכשול, שהרי מאלץ את בעלת האולם לכבותו (ואין מצב שלא תכבה, כי מתפקידה לא 
להשאיר אור דלוק) ולכן מובן שעוברים על "לפני עוור". ושפתי רבי משה ברור מללו.



שמקבל  הטובה  ולהעריך  להכיר 
ממטיבו ולהודות לו על כך !

הכהן  אל  "ובאת  ביכורים:  בפרשת  מהפסוק  נלמד 
אשר יהיה בימים ההם ואמרת אליו" (פרק כג-ג)

וכתב רש"י (מהספרי): ואמרת אליו - שאינך כפוי טובה. ובהמשך 
נאמר: "וענית ואמרת לפני ה' אלוקיך ארמי אובד אבי וירד מצרימה"... 
(כה-ה). וכתב רש"י: מזכיר חסד המקום ארמי אובד אבי, לבן בקש 
תר"ו):  (מצוה  החינוך  ומפרש  יעקב...  אחר  כשרדף  הכל  את  לעקור 
"ועל כן בהטיב לו השי"ת ובברכתו אותו ואת אדמתו לעשות פירות 

וזכה להביאם לבית אלוקינו ראוי לו לעורר לבבו בדברי פיו ולחשוב כי 
הכל הגיע אליו מאת אדון העולם, ויספר חסדיו יתברך עלינו ועל כל 
ישראל  דרך כלל, ועל כן מתחיל בענין יעקב שחלצו הא-ל מיד לבן 
מבקש  השבח  ואחר  מידם.  ב"ה  והצילנו  בנו  המצריים  עבודת  וענין 

מלפניו להתמיד הברכה עליו..."

חובת הכל לזכור ולהכיר בכל טובות השי"ת עלינו
הביכורים  שמביאי  בשעה  כי  ביכורים)  (במסכת  חז"ל  אמרו 
עוברים בדרכם על פני בעלי אומנויות, עומדים הללו בפני מביאי 

הביכורים ושואלים בשלומם.

ויש להבין: מדוע הותר להם לעשות כן, הרי הלכה היא שאסור 
על כל פועל שכיר להפסיק מעבודתו אפילו כדי שאילת שלום, 

משום גזל?!

אלא - מפרש האלשיך - הבאת ביכורים שונה היא ממקרים 
אחרים! כי כל ענין הבאת הביכורים מיוסד הוא על הכרת הטוב! 
שהזכיר  (כמו  ח"ו  טובה  כפוי  שאינו  ולהודיע  להכריז  להראות, 
צריכים  הכל  כן  על  ה',  עבודת  כל  יסוד  שזהו  ומכיון  רש"י). 

להשתתף ולהזדהות עם הכרת הטוב של מביאי הביכורים.

בספר חרדים מביא את מצות הכתוב "וזכרת את כל הדרך אשר 
הוליכך ה' אלוקך זה ארבעים שנה במדבר" (דברים ח-ב) וכתב כי 
יש ללמוד מזה ק"ו: אם נצטוינו לזכור לדורות החסדים שעשה עם 
אבותינו, כל שכן שכל אחד מישראל חייב לזכור החסדים שעושה 
עמנו תמיד לכלל ישראל, שמציל אותנו משיני אריות העומדים 
תמיד עלינו לכלותינו. ועל כן אומרים אנו בכל יום מזמור: "לולי 
ה' שהיה לנו בקום עלינו אדם"... וכן חייב כל אחד מישראל לזכור 
לפני  יכנע  ואז  החסדים שגמלו השי"ת מעת שיצרו בבטן אמו, 

השי"ת וישוב בתשובה שלימה.

חובת כל אחד לשבח ולהודות על הנפלאות שנעשו עמו
על חובת ההודיה כתב בספר פלא יועץ: "ואם עברו על ראשו 
רעות רבות וצרות וניצול מהם, חייב לאהוב לא-ל הפודה ומציל 
ועונה ומרחם בכל עת צרה וצוקה. וכ"ש וק"ו אם גמל הקב"ה עמו 
חסד, שעינו לא ראתה רעה וניצול מן הרעות המתרגשות לבוא 
לעולם ונמצא כי גבר עליו חסדו יתברך, על זה אמרו "כל הנשמה 

תהלל יה" - שעל כל נשימה ונשימה חייב להודות ולהלל".

והגאון רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל כתב (בספרו יערות דבש): "יתן 
לה' שבח על נפלאותיו, כי אין בעל הנס מכיר בניסו (נדה לא.). 
ובכל יום יקרה לאיש הישראלי ניסים רבים ואין מרגיש, כדכתיב 
(תהלים קלו-ד) "לעושה נפלאות גדולות לבדו", הרצון, כי הקב"ה 

מכיר בנפלאות ונסים ואין בן אדם מכיר"...

של  הנוקבים  דבריו  מובאים  (ח"א)  "ימלא פי תהילתך"  בספר 
הגאון רבי אהרן לייב שטיינמן שליט"א בענין חובה זו, וכך אמר: 
להודות להשי"ת על רוב חסדו חייב כל אחד, ומי שאינו מודה 
ואינו מרגיש חיוב הודאה, אין זה שאינו בעל מדריגה גדולה, אלא 
זהו מפחיתות הנפש, לכן כשיש דבר שלא לרצונו, הוא ממורמר 
וחיוב הודאתו להשי"ת על  יודע פחיתותו  ואינו  לו,  כאילו מגיע 
הכל. וכדי להחדיר בלבו ולהרגיש חיוב הודאה, הרי כל מה שיוסיף 
בשבחים ובתוארים ולתאר בכל הפרטים את חיובו להודות, זה 

יוסיף בלבו להרגיש ולבטא חיוב הודאתו.

ואכן זו הסיבה שמצינו שכל הברכות של הודאה, בברכת מודים 
ובברכת המזון, מאריכים בהן יותר מכל הברכות שבתפלה, וכן 
מצינו מקומות שמרבים בתוארים כגון "יחיד הוא, בחור הוא, גדול 

הוא" וכו' מפני שכאן צריך יותר ויותר להרבות בזה.



שלא לדבר לשון הרע על הזולת !
נלמד מהפסוק: "ארור מכה רעהו בסתר" (פרק כז-כד)

וכתב רש"י: על לשון הרע הוא אומר. ובעל הטורים מצא רמז לכך: "בסתר" בגימטריא 
"בלשון הרע". למדנו שהכאה שלא בפניו הוא "דיבור בגנות חברו" היוצר נזק תדמיתי 

לחברו והשלכותיו מסוגלות להגיע עד לנזקי הגוף ונזקי ממון.

מלבד לשון הרע בסתר, כפשוטו, יש עוד סוג של לשון הרע "בסתר" היינו שעל פניו 
אינו ניכר שמדבר בגנות חברו, אלא אדרבה, משבח ומפאר את חברו. אבל מתוך שבחו 
בא לידי גנותו. וכמבואר דוגמא לכך בגמרא (ב"ב קסד:) עיי"ש, וע"ז אמרו "לעולם אל 
יספר אדם בטובתו של חברו שמתוך טובתו בא לידי רעתו" ופירש"י: "מתוך שמרבין 
בשבחו מזכירין גם גנות שבו". עכ"ל. ונמצא עפי"ז אופן נוסף של "מכה רעהו בסתר".

לספר  הוא  ברש"י שהאיסור  ושם מבואר  (טז.)  ערכין  בגמרא  גם  נמצא  זה,  כלל 
בטובתו של חברו יותר מדאי, כלשון רש"י: "שכשהוא מספר בטובתו יותר מדאי הוא 
עצמו אומר חוץ ממדה רעה זו שבו. או אחרים שומעין שזה משבחו ואומרים הלא 

מדת כך וכך בידו".

עפ"י הדגשה זו של "יותר מדאי" מיישב המהרש"א (ב"ב קסד:) את מה שלכאורה 
קשה: הרי מצינו בהרבה מקומות ששיבחו חז"ל את מעלות החסידים והצדיקים, כפי 
שכתב הרמב"ם בפירוש המשנה (אבות פ"א-יז) "לשבח החשובים במעלתם כדי שיטבו 
מנהגיהם בעיני בני אדם". אלא בהכרח י"ל שהחסרון הוא רק באופן שמשבח "יותר 
מדאי". וזה יתכן אף שמספר בפני אוהביו, כאמור, ולאו דוקא בפני שונאיו. [והרמב"ם 
(שם) כתב: "בשבחך אותו בתוך ההמון, שמהם מי שיאהבהו ומהם מי שישנאהו, ויצטרך 

שונאו כשישמע שבחיו, לזכור מומיו ורעותיו"].

וכ"ז מפורש בדברי רבינו יונה ז"ל (בשערי תשובה שער ג' אות רכו): "ענין אבק לשון 
הרע כאשר יסבב האדם בדבריו שיספרו בני אדם לשון הרע"... וצריך לבאר, שהרי "מן 
המדות הנאות לספר בשבח החכמים והצדיקים"... [אלא] "אין לספר בטובת האדם זולתי 

בד בבד"... [כלומר: אישית, ולא ברבים, עד שיידע כי אין שם שונא ומקנא עיי"ש].

נמצינו למדים שהאיסור הוא בשני אופנים: א) לא לשבח אדם בפני שונאו, אפילו 
מעט. ב) לא להרבות שבחו, אף בפני אוהבו.

לא  ח"ח חייו ופעלו)  בספר  עליו  שמסופר  (כפי  החפץ חיים  נהג  זה  מטעם  ויתכן 
להשמיע מעולם הגזמה בשבחו של אדם. והיה נוהג לומר על גדולים וצדיקים: "יהודי 
הגון הוא זה, יהודי נלהב" ותו לא. ותמיד נזהר מלהרבות בשבחים. והיה מטעים: "כשם 

שאסור להשפיל אדם מכפי שהוא, כך אסור להגביה אדם מכפי שהוא".

ומעניין מה שמובא מהח"ח (בספר שיחות הח"ח) שאמר בשם רבי נחום מהורדנא 
זצ"ל שבאם אחד עבר על דבר חז"ל וסיפר בשבחו של חברו, והשומע החל לדחות 
דבריו ולגנותו כנהוג... היה מזהיר את המספר: "אל תחפוץ לתקן ולהשפיע על השני 
שחברך באמת איש צדיק, כי לא יועיל לך מאומה! כל מה שתחפוץ לתקן, תקלקל עוד 
יותר! כי תגרום שהשני יוסיף לגנות עוד ועוד... נכשלת - עזוב והסתלק מיד". ודפח"ח.

התורה  לחיזוק  ובממון,  בגוף  ולסייע  לתמוך 
ולקיום מצוותיה בעולם !

נלמד מהפסוק: "ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות 
אותם" (פרק כז-כו)

ואמרו חז"ל בגמרא שלכל אלו ה"ארורים" קדמה הברכה: "ברוך אשר יקים את דברי 
התורה הזאת" ואחר כך אמרו: "ארור אשר לא יקים" (סוטה לז:) ואמרו חז"ל בירושלמי 
(סוטה פ"ז ה"ד): אפילו למד ולימד, שמר ועשה, והיה סיפק בידו להחזיק [לומדי תורה] 
ולא החזיק, הרי זה בכלל "ארור". לא למד ולא לימד ולא שמר ולא עשה ולא היה סיפק 

בידו להחזיק, והחזיק הרי זה בכלל "ברוך".

"בזה תלוי כל עיקר ויסוד הדת" - כותב החפץ חיים (בספרו תורה אור פרק יא) 
ילדי  יתגדלו  וישיבות,  וייסדו ת"ת לנערים  יחזיקו ישראל את התורה  - "שכאשר 
ישראל בתורת ה', ומהגדיים יעשו תיישים שידעו כל עם קודש תורת ה' וחוקיו. וכן 
כשימצאו נדיבים בעם אשר יחזיקו ת"ח מהונם ימצאו ת"ח אשר יפרישו עיתותם 
לעסוק בתורת ה' ויורו משפטי ה' וחוקיו לישראל ותתקיים הדת. לפיכך כרת הקב"ה 
ברית על זה בחותם כל הארורין וכל הברכות שאין אחד מישראל נפטר מזה כל 

אחד במה שבכוחו.

אלו  כל  את  יתרו)   - יואל   דברי  (בספרו  בירך  זצ"ל  כ"ק האדמו"ר מסטאמר 
המשתתפים בהחזקת בתי חינוך כאלו: "יעזרם הבורא כל עולמים שתגן עליהם זכות 
זו שיזכו להשיג דעת אחת בתורה וביהדות, ולגדל דורות נאמנים לה' ולתורתו וכו' 
ויתברכו בברכת שמים מעל, ויותר ממה שהפרישו לצדקה עתיד השי"ת להחזיר להם 
כמאמר התנא (בריש פיאה) שמצות ת"ת מהדברים שאוכל פירותיהן בעוה"ז והקרן 

קיימת לעוה"ב".



הסיפור שלפנינו התרחש לפני שנים אחדות. אברך צעיר 

מארה"ב בשם ר' נח מירו רכש שולחן חדש לביתו. למעשה 

שניה").  ("יד  העיר  של  הנוכרים  מתושביה  אותו מאחד  קנה 

השולחן הגיע במשלוח מיוחד לביתו, אבל מחמת גודלו הוא 

של  מרוחבו  צרה  שהיתה  הבית  בדלת  לעבור  היה  יכול  לא 

השולחן.

בכדי שיוכלו להכניסו לביתו, היה צריך לפרק חלק ממנו, וכאן 

אירעה הפתעה רבתי:

תוך כדי הפירוק הבחין הרוכש במשהו מבצבץ מתחתיתו של 

בזהירות  דולר.  מאה  של  שטר  כמו  שנראה  "משהו"  השולחן, 

לו כי  ואז התברר  הוא פירק את חלקו התחתון של השולחן, 

מדובר ביותר משטר אחד, גם יותר מעשרות שטרות, בתחתיתו 

של השולחן היו טמונים לא פחות מתשעים ושש אלף דולר (!) 

בחבילות מסודרות.

מה עושים כאשר מגלים מציאה שכזו? ר' נח מירו יודע שדין 

הוא  ראשונה  במחשבה  יהודי.  אבידת  כדין  אינה  גוי  אבידת 

חושב כי המוכר הגוי אינו יודע כלל על קיומם של שטרות אלו, 

שכן אם היה יודע, ודאי היה מותיר אותן לעצמו ויתכן שקנה 

את השולחן מגוי אחר. אך גם יתכן שזה שלו ופשוט שכח לגמרי 

מהכסף. בין כך ובין כך זו אבידתו של גוי וכל המוצא "הרי 

אלו שלו".

אך בכל זאת כתלמיד בן תורה הוא מתקשר לרבו לשאול את 

עצתו, והוא משיב כי אכן ההלכה מאפשרת לו להותיר את הכסף 

ברשותו, אך אם חפץ הוא לקדש שם שמים, שיחזיר זאת למוכר, 

וידאג שהדבר יבוא לידי ביטוי בהד פרסומי, שיראו רבים מהי 

כפי  ההלכה  את  המקיימים  השם,  עובדי  היהודים  של  דרכם 

שהתורה הקדושה מצווה אותם.

כי זהו בעצם ההיתר והמצוה להשיב אבידה לגוי, לגרום 

לכך שיתקדש שם שמים בעולם, וזאת דוקא על ידי הפרסום. 

יתברך,  שמו  מתקדש  יותר  כך  יותר,  רב  שהפרסום  וככל 

בפסוק  זצ"ל  סולובייצ'יק  הגרי"ז  בשם  הידוע  הרעיון  כפי 

בו יעקב אומר לבניו: "ואת הכסף המושב בפי אמתחותיכם 

קחו בידכם" כלומר: להשיב את האבידה לגוי שבמצרים, רק 

באופן של "בידכם" - בגלוי ובפרסום כדי שהכל יראו ויהיה 

קידוש ה'.

מבלי להסס בדבר מקבל האברך את עצת רבו. הוא מרים מיד 

את מכשיר הטלפון, מתקשר למוכר השולחן, ומגלה את אוזנו כי 

בתחתיתו הוא גילה אוצר של ממש. המוכר היה המום למשמע 

הדברים. רבבות הדולרים הושבו עד לאחרון שבהם לידי מוכר 

לפרנסו  שיכל  עצום  סכום  על  האברך  וויתר  ובכך  השולחן. 

בכבוד לאורך ימים, רק כדי לקדש את שמו יתברך בעולם. 

וקודם כל בעיני המוכר ומשפחתו.

ואכן הסיפור לא נשאר נחלת המוכר והקונה. מוכר השולחן 

הנרגש והנפעם לנוכח השבת הכסף האבוד, מיהר לספר על 

כך לכלי התקשורת, והללו הקדישו כתבות ארוכות ומפורטות, 

זה  ששודרו בכלי התקשורת השונים בכל רחבי ארה"ב. אין 

דבר של מה בכך להשיב כסף אבוד בסדר גודל כזה לבעליו, 

הקונה, כסף אבוד  ידי  על  על מציאתו  ידע  לא  כסף שאיש 

שהושב עד הדולר האחרון.

כל יהודי בכל רחבי היבשת הגדולה, חש תחושה של גאווה 

אלפים   מאות  לידיעת  שהובאה  המרגשת  הכתבה  לנוכח 

הוועידה  באולם  שישב  האלפים  קהל  גם  רבה.  בהתרגשות 

של אגודת ישראל חודשיים לאחר מכן, שמעו בהתרגשות את 

הסיפור על אותו אברך שהשיב את האבידה וגרם לקידוש שם 

שמים אצל גוים רבים בעולם. 

וכאן נכונה הפתעה לקהל האלפים שגדש את האולם. בעוד 

הקהל מריע בהתרגשות, הזמין המנחה לבמה את ר' נח מירו, 

האברך שזכה לקדש שם שמים. הציבור עמד על רגליו והריע 

משך דקות ארוכות לאברך הנרגש.

ר' נח נבוך מעט מול הקהל המרוגש, אינו מרחיב במילים. 

הוא חש מבוכה לנוכח המעמד ונראה שהוא אינו מפנים את 

גודל המעשה שעשה.

הוא סיפר לקהל כי לאחר שהתייעץ עם רבו לא היה לו 

ספק לרגע כי זה המעשה הנכון שעליו לעשות, שהרי הלכה 

מפורשת היא, וכך הוא מקריא בפני הקהל את דברי השולחן 

העובד  "אבידת  ברורים:  דברים  האומר  רסו)  (חו"מ  ערוך 

כוכבים מותרת, שנאמר אבידת אחיך... ואם החזירה לקדש 

את השם כדי שיפארו את ישראל וידעו שהם בעלי אמונה, 

הרי זה משובח".

דקה  לאחר  להפסיק.  אותו  סוערות מאלצות  כפיים  מחיאות 

ארוכה, כאשר משתרר מעט שקט, הוא אומר בקול נרגש ורועד, 

שנוק מדמעות ומהתרגשות:

"הרי נאמר "טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף". הנה יכולתי 

לעשות קידוש שם שמים בכסף! אני בטוח שכל אחד כאן ורובם 

של כלל ישראל היו עושים כמוני. זה לא רק קידוש השם שלי 

הרי  כי  ומצוות,  תורה  שומר  יהודי  כל  של  כולכם.  של  אלא 

יעזור שנוכל  והקב"ה  לנהוג.  חייבים  וזה הדרך בה  זו ההלכה 

להמשיך תמיד לקדש שם שמים".
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  להשתתפות 
  :הגליון בהוצאות

  בבנק באמצעות   - 

  53957חשבון 

  בנק דיסקונט

  106 סניף  
  

  בדואר לכתובת   - 

  חיפה  9זבולון  

  משפחת פולק

  !!!תודה מראש

  ?ס רוצים'השאלה היא איך תכל.. אני מאוד רוצה לרצות
  

  : אבל הם לא מסוגלים... לפניך שני אנשים שהם רוצים משהו
  ...אבל הוא מרגיש שהוא לא מסוגל... אחד היה רוצה רכב

  ... אבל הוא מרגיש שהוא לא מסוגל!!!!! ואחד היה רוצה לעשות דיאטה 
  ???מה ההבדל ביניהם

אין לי ! הבעיה היא שאין לי יכולת  ??אז מה הבעיה... נו!!! רכב הייתי רוצהשלגבי רכב : יש ביניהם הבדל עצום
שהאמת היא ... ש... הבעיה היא ש??? אז מה הבעיה... נו... הייתי רוצה לעשות דיאטה... אבל לגבי דיאטה!! כסף

אין לי שום בעיה עם ... לגבי רכב??? הבנת את ההבדל  !!!!!לרצות --- הייתי רוצה!!! שאני לא באמת רוצה
אבל ...  אני מיד רץ לקנות רכב... רק תביא כסף... מאה אחוז רוצה!!!! ה רכבאני באמת באמת רוצ... הרצון

אני לא מספיק !!! היא גופא... הבעיה היא ש --הייתי רוצה!!!!! אני תקוע עם השלב של הרצון עצמו.. בדייאטה
... הלאה!!!! ואני תקוע עם בשלב של הרצון עצמ: זאת אומרת.. תעשה משהו... בא לי לאכול.. לא בא לי... רוצה

   :נעבור למשפט הבא
... כי אם אתה באמת רוצה להתמיד.. כי... המשפט הזה הוא לא לגמרי מדויק  !!!!!אני רוצה להתמיד בתורה

... שעות 24הנה תאורה ... ד"הנה ביהמ... הנה סטנדר... 'הנה גמ??? ...מישהו מפריע לך להיות מתמיד... בבקשה
אני לא מספיק ... הבעיה היא שהיא גופא!! הייתי רוצה להיות מתמיד !!!!!י  רוצהה י י ת ?? אלא מאי... וקדימה

באמת ... מה... אני אחטוף חום... 'ברגע שאני רק אנסה להושיב את עצמי חמש שעות רצוף מול גמ... רוצה
  !!!!! !לרצות --- אני רק הייתי רוצה... אז זהו שאני לא באמת רוצה??? ...שעה ועוד שעה ועוד שעה ועוד

  :שורה תחתונה: אז בא רק נסכם את הנושא???? עד כאן ברור

ס משיגים 'איך תכל?? על איזה מוקש אני צריך להתגבר?? על מה אני צריך להתמקד!!! אם אני רוצה רכב 
אם אני  :אבל לעומת זאת! אני תקוע ביכולת הכספית!!! כי שם אני תקוע ...בעל יכולתאיך אני נהיה  ...כסף

??  על איזה מוקש אני צריך להתגבר?? על מה אני צריך להתמקד? אז איפה הנקודה??? ...יות מתמידרוצה לה
איך אני מדלג מהשלב של רוצה !!! איך אני בכלל מתחיל לרצות להיות מתמיד  ! ! !איך בכלל  ר ו צ י ם 

   :הגדול וכאן מתחיל האבסורד!!!!!!  ברצון עצמו!!! פה זה תקוע... לרוצה בפועל... לרצות

אתה פשוט ... הכי פשוט!!! הכי טכני !!!אין אחד שלא יודע איך עושים את זה... איך משיגים כסף... ס'שתכל
קם למחרת בבוקר ... סוגר חוזה עם הבוס... מחפש מודעה של ביקוש עבודה... הולך ללוח מודעות הקרוב

... מקסימום שלושה... חודש חדשיים... ריםבצה 5עובד עם כל המרץ מהבוקר עד ... מגיע לעבודה בזמן.. מוקדם
  ...פיפ.. פיפ... הילוך רביעי... קדימה... הנה רכב... הנה כסף

אני רוצה להיות ירא !! אני דווקא רוצה להיות מתמיד!!! ממש לא!!! אז זהו שאני לשם שינוי לא רוצה רכב
איך ?? אז איך רוצים... נו... פיק רוצהשאני לא מס?? איפה אני תקוע?? רק מה!!! אני רוצה להיות טוב!! שמים

   ??משיגים רצון

  ???איך עושים את זה!! פרקטית!! מישהו בבקשה יכול להסביר טכנית

אמרת לו אחד ... הסברת לו מאוד ברור... ס עושים כסף בשביל לקנות רכב'כשחבר שלי שאל מקודם איך תכל
הסבירו לו בדיוק איך ... בטח... על הרכב שלוומה הפלא שכבר ממזמן הוא שועט ... שתים שלוש מה עושים

!!! רוצה להיות מתמיד!! רוצה להיות צדיק!!!! אבל אני כבר שנים רוצה... איך נהיים בעלי יכולת... עושים כסף
לא איך משיגים כסף !!!! איך משיגים רצון: אף אחד עדיין לא הסביר לי בדיטו אני תקוע בשאלה?? רק מה

אני רוצה שתסביר ... האם אתה בבקשה יכול לתת לי הסבר מפורט איך משיגים רצון.. .אלא איך משיגים רצון
  ... כ פשוט לאותו אחד עם הרכב איך משיגים כסף"לי את זה ברור בדיוק כמו שהסברת כ

... אף אחד עדיין לא הסביר לי טכנית איך אני משיג את הדבר הזה שקוראים לו רצון  !!!!פה אני תקוע!!! פה
איך אני מפסיק לרצות להיות צדיק ונהיה צדיק !!! י מפסיק לרצות להיות מתמיד ונהיה מתמיד ממשאיך אנ
  ... בפועל

  ...קרובה לחיים... תשובה מעשית פרקטית... אשמח לשמוע תשובה

---  

   ...6תשובה חלקית על שאלה זו בעמוד 

ממילא מותר שזה יהיה הרבה ... להשיג רצון אחרי הכל להשיג כסף זה הרבה יותר קל מאשר... כן... והשאר פעם אחרת
  ....יותר מורכב
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  ...לא לפרסום... סודות מהמטבח

כ הגיעה שבת "יום חמישי ששי ואח: דהיינו... שנה אחת ראש השנה היה שלושה ימים... כשהייתי בישיבה
באו בחורים ... ולמחרת וילונו העם על המנהל... ה כבר חצי מהאוכל היה מקולקל"ביום השני של ר... וכצפוי

המנהל ?? ואיך פותרים את הבעיה?? ...ומה עושים... במקררים ויש בעיה... והתבכיינו שהאוכל היה מקולקל
אבל הוא לא הצליח להסתיר את קורת הרוח ... אבל... משק השתדל להשתתף בצערם של הבחורים

אבל אני רוצה לשתף אתכם ... לא נעים לי להודות... תשמעו :ואז הוא אמר לנו.... שהתפשטה על פניו
אבל ... אז אמנם כואב הלב שזה קרה... ה"כשאתם מספרים לי שהאוכל התקלקל ביום שני של ר.... בכנות

רואים שאתם לא ... שתהיו בריאים... כי הוי... כי??? תנחשו למה  ! ! ! שבשבילי זה  פ י ר ג ו ן תדעו לכם 
אתה יודע מה ... אם תוך יומיים האוכל פה התקלקל :תבינו...  בסודות של ניהול מטבח מבינים כולם

המשמעות היא שבמשך השנה לא היה  !!!האוכל פה טרישבמשך כל השנה : המשמעות היא??? המשמעות
... ו... פעם אחת קרה שהיה צריך לשמור אוכל ליומיים... הנה: והההראיה!!!! פה אף פעם אוכל מלפני יומיים

זאת !!!! שבישיבה הזו אין מקום במקרר להכניס אוכל לשני ימים ??מה זה אומר... נו... והכל  התקלקל
בישיבה הזו לא מקפיאים אוכל ישן ולא ממחזרים ולא מוציאים לך אחרי שבועיים את השניצל : אומרת

אז ... שיש שם חדר קירורבכל המטבחים המשודרגים האלו  ...שלא תדעו מצרות... אוי אוי אוי... שלא אכלת
אבל אבל קח בחשבון ... בכיף... יש מספיק מקום להקפיא... בטח... בראש השנה באמת הכל עובר חלק

ונשמרת שם ליום ... כל שניצל וכל פסטה שלא נאכלה נכנסת מיד לחדר קירור!!!!! שבמשך השנה כולה
מאי : לקיים מה שנאמר... דש מאיואז בחנוכה אתה פתאום מקבל את השניצל שלא אכלת בחו... פקודה
יוצא פתאום מהחדר קירור ונהיה חלק  ... והסלט גזר שנשאר כמות שהוא על השלחן לפני חודש... ו... חנוכה

וזה ... זה לא עד כדי כך... חלילה: אגב( ..."סודות מהמטבח"זה מה שנקרא ... וזה... וכן הלאה וכן הלאה... מהקישקע

 ...)והחדר קירור מאפשר את זה... אבל זה בהחלט יכול להיות כך... חס ושלום... דר קירור ככה זה נראהלא אומר שבכל מקום שיש ח
אצלנו אין חדר : שהגאווה הכי גלויה של מנהל משק בישיבה שהוא מצהיר בגאון ואומר: מה שברור הוא

... ול להיות לזה מחיר קטןשיכ... אז נכון... ישר מהמשווק... ישר מהלול !!!האוכל שלנו טרי טרי!!! קירור
המקררים לא מצליחים להשתלט וכל האוכל יכול ... שכשיש שלושה ימים חג או עומס יותר מידי גדול

  !! הכל פה מגיע ישר מהתנור!! כל השנה הכל פה טרי.. ס'אבל תכל... להתקלקל

 )כ נורא כמו שאני מתאר את זה"כזה לא ... תרגעי אמא יקרה: ושוב(... עד כאן מההרפתקאות של חיי מוסד תעשייתיים
... יש לנו ארץ רגישה !!!!ולא תקיא אתכם הארץ: ה מזהיר אותנו באלף אזהרות"הקב: אז על אותו משקל

יש ... פתאום יש מתח... והארץ פתאום מתחילה להקיא... כל כמה זמן יש לה פתאום קלקול קיבה
אמרו לנו ?? מה יש לה לארץ ישראל הזו ...כל כמה זמן העסק פה שוב מתחיל להתלקח... אינתיפאדה

למה כל כמה זמן פתאום המעיים ?? אז למה כל כמה זמן יש בה בעיות... שהיא ארץ זבת חלב ודבש
אנשים מתמקמים שם ... שלוים... יש מקומות רגועים... למה בכל העולם כולו??? למה?? מתחילים לרחוש

  ??? זמן עומדת על גחליםי כל כמה "ורק א?? כבר מאות שנים בשקט ובשלווה

  .אלוקיך בה מראשית השנה ועד אחרית השנה' עיני ה ???מה התשובה

אין חדר קירור לעבירות של עם ... ה ברוב רחמיו  לא רוצה להקפיא את העבירות של הבנים שלו"הקב
בשביל זה יש מקררים ... אם עם ישראל חטאו!!! ה לא רוצה להנציח את העבירות שלנו"הקב!!!! ישראל

ישראל ... סליחהקץ מחילה ו!!! נגמר המקום!!! ואז זהו... קטנים שמספיקים רק עד ראש השנה ויום כיפור
... מה שמקולקל מקולקל... מה שטוב טוב.. צריך להוציא הכל החוצה... עם קדושים השכימו לסליחות

גם הקלקול צף לו ... כל כמה זמן הכל צף החוצה... וממילא... ו... מתחילים דף חדש... מרוקנים מקררים
  ... החוצה

ה ממתין לאומה עד "הקב!!!! ה נותן חדר קירור"להם הקב!!!! שם יש קצב אחר ???אבל אצל אומות העולם 
יש להם חדר קירור גדול גדול ששם הם יכולים להכניס ולדחוס את כל העבירות וכל ... שתתמלא סאתה
מתייחס באיפוק ובקפאון לכל המעשים ... ה כביכול מעלים עין"הקב!!! וזה מוקפא... ו... התועבות שלהם

... יש לה חדר קירור... בטח שלא!!! מעולם האומה הזו לא הקיאה!!! ובעל פניו הכל נראה ט... הרעים שלהם
ג שכבות של חטאים "יש שם שכבות ע... שלא תדע??? אבל אתה יודע מה נמצא בתוך החדר קירור הזה

 - ×− íòí ð¼ −þîôêí öîî¼ óñ¾ êñ... הכל מוקפא... עוונות ופשעים וקלקולים שהצטברו שם במשך השנים

¾þëî"−: ší ö−ê¾ë"êò¾ í³ê½ êñô³³¾ ð¼ íôîêô ¼þõò í’ :íòë−þ³ íìñ¾ë íê½ê½ë"  ובנתיים החדר קירור

... יום אחד מתמלאת הסאה!!!! ואז... ועל פני השטח עדיין הכל נראה עסקים כרגיל ו... מתמלא ומתמלא
והאומה ... כל החטאים... כל הטינופת... ואז ההההכל יוצא החוצה... ו... יום אחד כבר אין מקום בחדר קירור

חטאו וחטאו ומי כמוך ... כולה נמחקת ונעלמת כמו כל המעצמות הגדולות ביותר שנלחמו מול עם ישראל
ואז הכל יצא החוצה בבת אחת ... שתק להם ושתק והמתין עד שהחדר קירור התמלא לגמרי -'באלמים ה

  ...ונמחקו מעל דפי ההיסטוריה... והציף אותם

  ???בזכות מה... ונשאר עם הנצח... בילה את כולם העם היהודי!! אבל לעומת זאת

בזכות שיש לנו כל שנה מחדש ראש השנה ויום כיפור שאז מרוקנים !!! בזכות שאין לנו חדר קירור
ה לא מאפשר לבניו אהוביו להגיע "הקב... חוזרים בתשובה... מוציאים את מה שלא צריך... מקררים

 אז נכון שאחד לכמה זמן פתאום זה נראה שיש!!! ממילא עם ישראל הוא עם הנצח... להצטברויות
... ו... נשוב למוטב... בשביל שנחזור בתשובה?? אבל בשביל מה זה... פתאום העסק מתחיל לבעור... קלקול

ניקיון ... הזדמנות לביעור חמץ... הנה... זה השמחה שלנו לקראת הימים הנוראים... והמקרר יחזור להתנקות
  ... פנימי

הם מזכירים לנו את אותם ימים ... ו אימיםבימים אלו שפתאום אויבינו שוב פעם מתחילים להלך עלינ---
... למי שזוכר את אותה תקופה שמחוץ תשכל חרב ומחדרים אימה!!!! קשים שהיו בתחילת שנה האחרונה

: ולזעוק בתקווה... לא נותר לנו אלא לשוב לאבינו שבשמים... אבל זה נגזר בראש השנה: ומפחיד לומר... ו
 ó−¼¾þ óë îñ¾ô− ñêî ñ× ö−¼ñ î¼¾î−ó−¼−¾îô öî−®ñ îñ¼−î îò³îìî þ−¼¾ íñ× ó−ôìþí ñ¼ëî ³îì−ñ½ ëþ í³ê −×.  
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  - כלומר

  אני אחר
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  ???בטוח??  האם אני באמת אחר
נכון לעכשיו ... זה לא לגמרי מדויק!! שסליחה... אז זהו ש

אבל בעוד פחות משבוע .. אני עדיין לא אחר... ממש
בעוד פחות משבוע !! אני באמת אחר!!! אז כן... וחצי

 ה מופיע כאן ומאפשר"והקב... וחצי משהו חדש מתחיל
בראש השנה הבוס מגיע למשרד ומפנה ... לי להיות אחר

הוא רוצה לרענן ... הוא רוצה לסגור תיקים ישנים... ניירת
והיה פעם עבד אחד שישב בתוך בור בית ... את העסק

 שנה לא החליף 12... שנה לא הסתפר 12... האסורים
 ...ויריצוהו מן הבור... ופתאום בראש השנה... בגדים

ואז הוא הסתכל במראה ולא ... ויגלח ויחלף שמלותיו
האם זה אני ??? האם זה אני... האמין למראה עיניו

!!! אני אחר??? ...שאתמול הייתי שם עמוק בתוך הבור
מי האמין שאתמול הייתי שם והיום !!! אני לא אותו אחד

שהעבודה שלנו בראש השנה להבין  !!!אז זהו... פה
כל אחד  ...וממילא הכל פתוח... ה פותח דף חדש"שהקב

ובנקודת היאוש הפרטית ... מאיתנו בבור והבוץ שלו
ואנחנו ... ברגע שמגיע ראש השנה הכל נפתח... שלו

פתאום יכולים למצא את עצמנו עומדים מול המראה 
וזה תלוי  ..זה יכול לקרות... כן!!! אני אחר... משתהים

כי הוא מחדש ... כי!! הרבה יותר בנו מאשר בו!!! בנו
האם ... כל הברירה נשארה אצלנו... ממילא את עולמו

ם עצות "ולכן נותן לנו הרמב... אנחנו רוצים להתחדשות
והוא !! ודרכים איך לשוב בתשובה ולהכריז אני אחר

אני אהפוך ! אכן כדבריך: מערבות יהנהן בראשו ויאמר
 !!!!אחראותך ל



  

   

  ? ה"איך לגשת לר... ס'תכל

  ?בפחד או בשמחה

... ראש השנה... אנחנו מתקרבים לקראת יום הדין

כל ... סביב היום הזה יש בלבול מאוד גדול: בינינו

איך לגשת ... איך... שנה מחדש אני מסתבך לגמרי

בציבור שלנו כיום אתה יכול  :אז ככה... ליום הזה

יש כאלו שלוקחים  !!!!לראות שתי גישות קיצוניות

את ראש השנה למקום של אימת הדין עעעד 

ראש השנה אצלם מתחיל ונגמר בפחד ... הסוף

ותלוים ... ומי יחיה ומי ימות..." נתנה תוקף"ואימה ו

  !!!!!זו גישה קיצונית אחת... 'וכו' וכו... ועומדים

פוכה יש את הגישה הה!!!! כנגדם: ולעומת זאת

בראש !! חלילה וחס!!! לא ...במאה שמונים מעלות

ה "אנחנו ב... הכל טוב... השנה צריך להיות בשמחה

הכל מתוך שירה ... ה"זוכים להמליך את הקב

בטוחים שייעשה להם ... אין מה לחשוש... וזמרה

  ... הכל שמח... נס

ויוצאים ... ו... ואני ואתה עומדים בין שתי הגישות ו

  !!!!!מבולבלים

באמת ?? מה הגישה הנכונה בראש השנה: ס'תכל

  ?? איך צריך להרגיש

האם כמו שתמיד חינכו אותי משחר ילדותי שיום 

וכל דבר קשה שקרה בשנה ... ואוי ואבוי... הדין

או ... 'וכו' וכו... הכל נגזר בראש השנה... האחרונה

: לגשת כמו אלו שאצלם הנושא הוא אחד ויחיד

בלי ... תוך שמחה גדולהמ... ה"המלכה של הקב

  ?? ...הכל בשליטה... בלי מתח... בלי אימה... פחד

... שלכל צד ולכל גישה יש ראיות מוצקות: וכמובן

ה באמת לא "מצד אחד אנחנו רואים שבתפילות ר

מצד ... מדברים מילה אחת על תשובה ועל חטאים

הכל כתוב ... הפיוט ונתנה תוקף הוא מידי ברור: שני

השולחן ולא נותן מקום לספקות עד שם מידי על 

אז ..." קדושת היום כי הוא נורא ואיום"כמה 

תרשה לי כאחד שעומד ניטרלי בין שתי ... ס'תכל

מה ?? מה האמת... ס'תכל: לשאול בכנות... הגישות

ראש השנה הוא יום : תבין ????ועד כמה נכון?? נכון

רציני מידי בשביל להיות מגזרי גם ביום הזה ולזרום 

אני רוצה לדעת .. חד עם הקהילה המפלגתית שליי

איך !!! מה קורה שמה בשמים!!! באמת מה קורה

האם בחיוך גדול ?? ה רוצה לראות אותי"הקב

  ? "עושים עצמם רשים לפני המקום"או ? ובשמחה

א שהביא "אז שמעתי בשם אדם גדול שליט

  !!!פסוק בעזרא

שבפסוק הזה מקופל במשפט אחד את הגישה  

!!! האמיתית ביותר!!! והמדויקת ביותר הנכונה

איך !! שבה כתוב בדיוק איך... והממוצעת ביותר

היה זה : אז רק רקע קצר...  לגשת לראש השנה

כשעם ישראל התחילו לחזור ... בזמן עזרא הסופר

ואז ... לארץ ישראל לאחר שבעים שנות גלות בבל

והוכיח אותם על כל ' עזרא קרא להם בתורת ה

שהם נטמעו בין ... ם עשו שם בגלותהעבירות שה

והם לפתע ... 'וכו' ונשאו נשים נכריות וכו... העמים

והם שקעו ביגון ... הבינו עד כמה הם חטאו בגלות

וכשהגיע ראש ... ובכי ובצער על כל מעל הגולה

ועזרא קרא ... ה"שזה יום ההמלכה של הקב... השנה

א עם ישראל פרצו בבכי נור... בתורה והוכיח אותם

והמקום נהפך ... מתוך בושה ויגון על עוונותיהם

כולם .. זה היה נראה יום אבל... לחרדת אלוקים

עזרא הסופר החשה !!! ואז.. וממררים בבכי... בוכים

אכלו משמנים !!!!! וקרא להם להפסיק... את העם
ושתו ממתקים ושלחו מנות לאין נכון לו כי 

  !!!!! בוו ע ת ה  אל תעצ    היא מעוזכם' חדוות ה

מקופל בתמציתיות !! בפסוק הזה ובמשפט הזה

הגישה הממוצעת ביותר והנכונה ביותר איך לגשת 

   :הרי כך!!! ליום הדין ראש השנה

ראש השנה הוא יום מפחיד מאוד  :דבר ראשון

אז בשביל ... ומי שלא נעים לו לשמוע את זה!!! מאוד

זה לוקחים שופר ותוקעים לנו חודש ימים בתוך 

 :ושיהיה ברור!!! יום הדין קרב... ההההלו... האוזן

אותם אלו שמנסים להתעלם מזה שראש השנה הוא 

ואני בכלל לא ... הם סתם לא ריאלים... יום מפחיד

אני מדבר נטו מצד ... אדרבה... 'בר מצד עבודת המד

סוף סוף הרי שנינו בני ... הבן אדם האנושי שבנו

... הרגליים של שנינו נעוצות עמוק עמוק בארץ... אדם

.. ולשנינו אכפת מאוד שהחיים שלנו יהיו חיים טובים

וכשיש . ושנינו טיפוסים שדואגים לבני חיי ומזוני

ואני מעדיף (לוים שלנו משהו שמאיים על החיים הש

אנחנו יודעים טוב מאוד  )לא להיכנס כעת לדוגמאות

מה  ??אז מה אתה מבלבל את השכל... לרעוד מפחד

את מי אתה ??? אתה פתאום אומר שאין מה לפחד

הרי אם הייתי עכשיו ניצב ?? "לרמאות"בדיוק מנסה 

ל ספרי חיים וספרי "ע בבית חולים מול מצב שרח"ל

אז ... שם היית יודע לפחד יפה מאוד. ..מתים פתוחים

ה ספרי חיים וספרי מתים פתוחים "מה קרה שכשבר

פתאום אתה מתלבש ??? פתאום אתה לא מפחד

מי שלא : בקיצור?? בבעקטשע של בעל בטחון גמור

מפחד בראש השנה זה לא מראה על בטחון גדול 

הוא פשוט לא קרא !!!! אלא פשוט על חוסר קליטה

לא הפנים או לא באמת מאמין מה הוא !!! את המפה

ואני אגלה לך סוד שיש כאלו שקשה ... קורה ביום הזה

ה גם מעוניין שקצת "הקב :להם לקבל את זה

עצם ... כי עצם הפחד שלנו מיום הדין... כן!!!!! נפחד

ההכרה הזו היא כבר סוג מסוים של עול מלכות 

אבל על ... שזה ברמה מאוד בסיסית... נכון... שמים

הלוואי !!!! הלוואי... כבר אמר רבי יוחנן בן זכאיזה 

... ויהיה מורא שמים עליכם כמורא בשר ודם

מי שרועד מפחד ביום הדין : זאת אומרת!!!! הלוואי

הוא כבר אוחז במדרגה מסוימת של ... מה יעלה בדינו

  ...יראת שמים

 -----     

עד כאן הלכתי חד צדדי עם הגישה !!! עד כאן פיצוצים

! ! ! א ח ר י !!!!!!!!  אבל עכשיו... א יום מפחידה הו"שר

 !!!!אחרי שהפנמנו שראש השנה הוא יום מפחיד! 

!!! 'וכעת אפשר להתחיל שלב ב... 'כאן נגמר שלב א

ואחרי ... אחרי שאנחנו כבר מפחדים!!!! אחרי !!!כעת

מה .. נו... ס'כעת תכל... שאנחנו כבר רועדים מפחד

כאן   !!!!'ן מתחיל פרק בכא ????עושים עם הפחד הזה

ואז ... ומחפש לאיפה לברוח... עומד היהודי מפוחד

אורי וישעי ממי ' שה... ש... ש... הוא מגיע למסקנה
כעת היהודי ... מעוז חיי ממי אפחד' ה... אירא

נצמד עם כל הכח לסינר של אבא ומקבל על עצמו 

ובטוחים ... את עול מלכותו בשירה ובזמרה ובשמחה

וכאן אנחנו באמת מתחילים ... ם נסשיעשה לה

הגישה שמגיעה ליום ... להתעסק עם הגישה השניה

מתוך חיבוק גדול לאבינו ... הדין מתוך שמחה

שזה חייב : חשוב מאוד לקלוט!!!!!!! אבל ... שבשמים

רק אחרי שפחדת מיום  !!!!'להגיע רק בתור שלב ב

!! ה הוא איום ונורא"רק אחרי שהפנמת שר!!!! הדין

???  ולמה.... אז אפשר לגשת לשמחה ולהמלכה רק

  : כי יש כלל פשוט מאוד

  !!! אני אליך אבטח  -  -  -  - - יום אירא 

יכול להתעשת ולחזור בו פתאום ... רק מי שמפחד

אין מה ... אני פתאום קולט... לא... אה... ולומר

אני בוטח ... ה לידי"אני פתאום קולט שהקב... לפחד

ומתעלם ... את הראש בקיראבל מי שדופק ... בו

... אלא סתם טיפש' הוא לא בוטח בה...  מהסכנה

אדם כזה מעולם לא בטח ... אין שכל אין דאגות

הרי הכל .. מה הבעיה... כי אין לו מה לבטוח... 'בה

  טוב

כ ברורה "ומשום מה הנקודה הזו לא כ  

   !!!!!!לכולם

שאנחנו לא מדברים : כאן צריך לעצור רגע ולהסתייג

... כי אדם גדול באמת... אנשים באמת גדולים על

הוא ... שכבר אוחז עמוק בפנים במדרגה של הבטחון

כי הבטחון ... כבר יתכן שלא מתחיל אפילו לפחד

אצלו קדם לפחד אז הפחד נבלם שם ובכלל לא 

חוץ מזה שאנשים גדולים באמת משליכים ... התחיל

' את עצמם מנגד ובאמת מעניין אותם רק המלכת ה

 ...אני לא מדבר על כאלו אנשים!! אבל עזוב... בעולם

... ש... אני מדבר על אנשים נורמליים כמוני וכמוך

מספיק אנחנו ... אין טעם לרמאות את עצמנו

ה נהיה "לפחות בר... מרמים את עצמנו במשך השנה

כנים ואם במשך השנה אנחנו יודעים יפה מאוד 

הדין  ה שהוא יום"לפחד מכל מיני דברים אז בר

 ...לאחר התבוננות!!!! ואז!!!! אנחנו אמורים לפחד

... ו... איתנו ו' פתאום אפשר להגיע למסקנה שה

ככה : ובאמת אם תשים לב.. והעסק בשליטה

בשלוש שעות הראשונות  ...ההתנהלות בראש השנה

... אסור להתפלל ביחידות!!! אסור לישון!! יש פחד

ופועל ... השופר ואז לפתע מגיע... ו... זה תוקף הדין

ואז פתאום מתחיל מהפך של מאה ... מה שפועל

באור ' אשרי העם יודעי תרועה ה:  שמונים מעלות
פניך יהלכון בשמך יגילון כל היום ובצדקתך ירומו 

  ... כי תפארת עוזמו אתה וברצונך תרום קרננו

 ---  

האמת היא שאני יכול עכשיו לנסות להתאמץ 

מיני דוגמאות ומכל ולהסביר ולהמחיש את זה מכל 

יהודי מאמין ... אין צורך... אבל בינינו... מיני כיוונים

בטח כבר ... שקצת הספיק להיכנס לסערות החיים

פגש לפחות פעם אחת בחיים את שתי התחושות 

אבל פתאום ... שלא נתנסה... המהפכניות האלו

וההרגשה ... מגיע איזה משהו מאוד מאוד מפחיד

ומסתובבים ככה במשך ... יםפחד פחד... היא איומה

... מדוכדכים... עצובים... או אפילו ימים... כמה שעות
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... מכרסמים ציפורניים בלחץ ודכאון... הלוך חזור

ואז כשנצמדים לגמרי לגמרי ... ו... ו?? ...ומה יהיה

אף אחד !! אין ברירה!!! ואז קולטים שאין... לקיר

מין אז פתאום מגיעה ... כבר לא יכול לעזור לי

סוג של שלווה שלא !!! שלוות נפש מופלאה

כי זו שלווה שיכולה !!!! פוגשים אותה ביום יום

!!! כי אין !!!אין ברירת מחדללהגיע רק ממקום של 

  ...זו ורק זו שלווה של בטחון!!!! אין לאיפה לברוח

!!!!  שנשלל --- בטחון מגיע רק ממקום של פחד

ואז הגיעה  ...הייתי בטוח שזהו... חששתי... פחדתי

כל ספר התהילים מלא !! הישועה הגדולה

אין כמעט !!! מהמפגש הזה של פחד עם בטחון

זה לא : שוב!!!! (פרק תהילים שלא תראה את זה

מותר יום אחד להיות ... חייב להיות תמיד ככה

ויתכן שיש כאלו ... בעל בטחון שלא מתחיל לפחד

... אנשים מרוממים שככה ניגשים לימים הנוראים

  ...)אנחנו לא שם... בל שובא

טיוח האמת והתעלמות מהמציאות כמות  

זה שלווה של ... זה לא שלווה של בטחון... שהיא

את השלווה ... זו שלווה של בנות יענה... טפשים

יש ... אדוני... הההלו: הזו צריך לנער ולומר לה

ואם אתה לא רוצה שזה ... ו... יש יסורים... צרות

בן אדם מה לך נרדם קום ... שהאז בבק... יקרה לך

השילוב הזה של : בקיצור...  קרא בתחנונים

באור ' מגיעה השלווה של ה שאחריו!!!!!! הפחד

ככה אמור להראות  !!!!זה המהלך!!! פניך יהלכון

!!!! אין כזה דבר שתי גישות: ממילא... ראש השנה

כי רק מי שמרגיש !!!! אין פה מהלך חד צדדי

רק  ...מצרי שאול מצאוניאפפוני חבלי מוות ו

שובי נפשי "הוא יכול לחוש מלא ראותיו 
 :ממילא ככה ..."גמל עלייכי' למנוחייכי כי ה

.. כל אותם אלו שכל היום עסוקים רק באימת הדין

... הלאה... כי !!!!אז זה נתקע... ורק בנתנה תוקף

אין דבר יותר משתק ... מה אני עושה עם זה

אלו שרק שרים רק שמחים ורק : מצד שני... מפחד

 ????אז מה כן... הם סתם לא ריאלים... עליזים

לפחד !!!! השילוב האמיתי והנכון בין פחד לשמחה

ואז מהמקום של הפחד להגיע לאיזושהי ... ו... ו

ממך אליך  אבא שבשמים... די... תחושה נו

מי שהיה יכול ?? מי יכול לשמוח: זכור... אברח

   !!!להיות עצוב

מי יכול  !!!מי שיכול היה להפסיד??? מי יכול לנצח

דידן : מינים ולהכריז' להופיע בחג הסוכות עם ד

גיליתי בצום  -פ"וביוהכ... ה פחד"מי שבר ...נצח

... דרשתיך בו להושיעי הושענא... פשעי הושענא

הנוראים זעק מקירות לבו כלה  מי שבימים

הוא ... עבור על פשעי... לבל עוד תרשיעי.. מרשיעי

מינים כמו ' כ עם ד"זה שיכול להופיע שבוע לאחמ

אבל אם ... כי טוב' הודו לה: מנצח ולנענע ולומר

בימים הנוראים הכל היה עליז ... הכל היה חלק

את מי ?? אז על מה אתה מרגיש מנצח... ורגוע

  ... בדיוק

---  

עם ... זה בדיוק המהלך שאנחנו רואים שם בעזרא

... ו... ישראל שבו לאחר שבעים שנות גלות בבל

ועזרא קרא להם בראש השנה בספר התורה והם 

ואז הם ... ה"הבינו את עוצם התרחקותם מהקב

והלווים הסתובבו שם ... התחילו לבכות ולבכות

ק זה היה עומ... וניסו להשתיק את הבכי ללא הצלחה

!!!! ואז... ו... עומק של אימת הדין... של מרירות

 מהמקום שיודע!!! מהמקום המבין!! מהמקום הזה

. יש לי פעקאלע רציני ש... שיש לי על מה להיות עצוב

פנה  !!!!מהמקום הזה. שיש לי ממה לחשוש ממנו

אכלו משמנים ושתו : אליהם עזרא ואמר להם

היא ' וות הממתקים ושלחו מנות לאין נכון לו כי חד

!!!!! ועכשיו אל תעצבו ! ! ! ! ! ו ע ת ה        מעוזכם

... אחרי שאתם יודעים שיש לכם על מה להיות עצובים

עכשיו תתחזקו בבטחון ובאמונה ... אל תעצבו!!! ועתה

אבל לו יצוייר שהמצב היה ... שיעזור ויגן ויושיע' בה

ועזרא היה קורא בתורה ועם ישראל היו ... הפוך

: אז עזרא היה דופק על השולחן ואומר... יםאדיש

מותר לכם טיפה לאכול את ... כן... ועתה כן תעצבו

וחזר ... מי שפחד?? ה"מי יכול לשמוח בר... הלב

  אל תעצבו  !!! ועתה... בתשובה

 ----  

עד עכשיו יותר התמקדתי בלהסביר למה צריך ... טוב

..!!!  .כי יש על מה... כן לפחד וכן להיות טיפה עצוב כי

אבל עדיין לא מספיק הסברתי איך פתאום מפסיקים 

אם אני אכן מפחד בשם  !!!תסביר לי למה... לפחד

אתה יכול להסביר ??? אז יש לך היגיון אחר!!!! ההיגיון

לי בהיגיון למה פתאום יש מהפך ואני יכול להפסיק 

  ?? ל"ד ומאי קמ"מה ס?? ...לפחד

אל למה לא ההסבר שעזרא נימק לעם ישר!!! אז הנה

אל  !!!!היא מעוזכם' כי חדוות ה: להתעצב הוא

ואם ... תשכחו שיש לכם עסק עם רבונו של עולם

  ... זה יסתדר... זה... אז אל דאגה... ככה

ההסבר : אז ככה?? מה פה הנימוק?? מה פה ההסבר

האדם ! בראש השנה!!!! ביום הזה :בזה הוא כך

 הראשונהעשה את העבירה !!! בעולם הראשון

אל תשכח שביום הזה אדם הראשון ... כן כן!!!! בעולם

אלא ביום הזה הוא גם חטא את החטא  !!!לא רק נולד

וכשהוא !!! עץ הדעת שעד היום אנחנו פה בגלל זה

... כ נבהל"הוא כ... הוא מיד ברח?? חטא מה הוא עשה

מה הייתה התגובה : ואז... ו... הוא מיד התחבא

של האדם  הראשוןע על החטא "של הרבש הראשונה

   ???הראשון

?? דבר ראשון איפה אתה !!!!איפה אתה ! ! ! א י י כ ה 

למה : ה לא שאל אותו דבר ראשון"הקב?  למה ברחת

  ??  למה עשית?? חטאת

: השאלה הראשונה היא !!!!זה לא הכי חשוב!!! לא

בא ... בא תבקש סליחה... בא ???למה אתה בורח... מה

הרי אם אני בורא ... פייסתתנצל ונת... נדבר על זה

!!! כ מתבייש ממני"אם אני כזה גדול שאתה כ!!! עולם

אז קח בחשבון שחלק בלתי נפרד מהגדלות שלי שאני 

ואת החטא שלך כאחד ... ו... גם מסוגל להכיל אותך ו

אז למה ... ולקבל אותך למרות שעשית מה שעשית

רק מלך למה אתה חושב שאני  ???אתה בורח

אני מלך אתה לא לוקח בחשבון שאם  למה ???העולם

אני מספיק גדול  ?גם מלך מוחל וסולחאז אני  העולם

זו הייתה ... בשביל להסתדר איתך למרות משוגותיך

דבר ראשון אל  !!!!ע"התגובה הראשונה של הרבש

אז בראתי גם את ... כי אם אני בורא עולם!!! תברח

בראתי גם את הבושה ... המקום שאליו אתה בורח

  ...צלי אתה יכול לפרוק אותהשא

כ "אם אתם כ :זה מה שעזרא אומר לעם ישראל

אתם : זאת אומרת... כ מתחרטים"וכ... בוכים

אם אתם  !!!!מלך עולםמבינים שיש לכם עסק עם 

-!!!!!זה כבר סיבה להירגע... באמת מבינים את זה

 --   

כשבן אדם קולט  ...היא מעוזכם' כי חדוות ה

זה עצמו כבר ... כ גדול"שיש לו עסק עם מלך כ

כי עד כמה שהוא מלך גדול ... נוסך תקווה וחדווה

ולתת ... הוא גם מלך שיכול לישא אותי ולמחול לי

ולמצא חן ... לי את הכלים איך לצאת מהבוץ

  ... ולפתוח איתו דף חדש... בעיניו

 ---  

שעל כל : תדע לך :וזו אחת מהטעויות המוכרות

יתים נוראים עבירה שאתה עושה נבראים משח

... כן!!! שיכולים לבלוע אותך ואת כל העולם כולו

... הלאה!!!! אבל !!!כל מילה נכונה... ככה זה... נכון

אז למה אתה נתקע רק ... אם ככה זה בעבירות

קח בחשבון שבדיוק !!! קח את זה הלאה??? שם

שתדע לך שכל אמן יהא שמיה  :אותו דבר במצוות

נבראים . רבה וכל שעה נוספת שאתה עוסק בתורה

כאלו מליצי יושר עוצמתים שיכולים להכריע אותך 

אם שני המשפטים . ואת כל העולם כולו לכף זכות

... האלו היו עומדים אצלנו בשווה אחד מול השני

היינו אמנם !!!! ה"לא היינו נכנסים לדכאון בר

  ...  אבל לא לדכאון... גדולה נכנסים לרצינות

ונתנה תוקף קדושת היום כי הוא איום  :אז כן

לא להתעלם מהאמת !!!! פחד פחדים... ונורא

ונתנה תוקף אהבת ... אבל באותה מידה!!!! הזו

... שהיא אהבה איומה ונוראה ...אבא שבשמים אלי

אהבה כזו איומה ... אהבה שאין לך אח ורע

הוא מסוגל להוריד . ..שכשהוא רואה אותי בצער

שתי דמעות לים הגדול וקולו נשמע מסוף העולם 

ביום הדין  ...אז נכון.. ועד סופו ונהיה מזה צונאמי

ואז מלאכים יחפזון ... כל העבירות שלנו נערמות

גם  !!!!באותה מידהאבל ... כן ...וחיל ורעדה יאחזון

וגם ... כל המצוות והמעשים טובים שלנו נערמים

זה ...  ושמחה וששון יאחזון... יחפזוןאז מלאכים 

ואת האיזון הזה אנחנו מתקשים   !!!!!גם נכון

  !!!!! להכיל

כי ... כ מתבלבלים ביום הדין"וזה הסיבה שאנחנו כ

אבל גם כל ... ביום הזה כל העבירות נערמות

ביום הזה ... המצוות והמעשים טובים שלך נערמים

הרבה לפני  אבל... נזכרים כל מיני דברים לא טובים

כן נזכרים גם כל הרצון וההשתדלות האדירה 

--- ועתה... שהייתה לך השנה להתקרב אליו יתברך

  !!!!! ברעדה ---- וגילו... אל תעצבו -
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  :לחידודי   

פ בשעת נעילה דימה שכבר "בין השמשות של עיצומו של יוהכ  .א

האם צריך להקריב אשם תלוי ככל דין ספק דבר , לילה ושגג ואכל
דאם לילה : ולכאורה נראה לומר דפטור ממה נפשך?? שזדונו כרת

הרי , פ"ואם יום הוא ונמצא אוכל ביוהכ, הוא נמצא שלא חטא כלל
, :)יומא פה" (פ פטורין"יוהכחייבי אשמות תלויין שעבר עליהם "

שכיון שבין השמשות הוא : אלא שיש להסתפק, ולא צריך להקריב
גם הוא נתפס בשם ספק , הרי גם צד ההיתר שבו שהוא לילה, ספק

כ דחיוב אשם "נמצא א) גם ללא צד יום שיש בו(ואסור מצד עצמו 
פ ויש מקום "תלוי הוא אף מחמת הלילה ואז כבר מוצאי יוהכ

שבת (ל "גבי הא דקיי: וכעין זה יש להסתפק,  אשם תלוילחייבו ב
העושה מלאכה בשתי בין השמשות חייב חטאת ממה :): "לו

  ?ממה נפשך או לא ת"באותה מידה נימא דפטור מא האם, "נפשך

ואמר רב חסדא מלך וצבור מלך נכנס תחלה .): "טז(ה "ר' בגמ .ב

מה שיותר משמע שכ, "אף מאי טעמא מקמי דליפוש חרון ...לדין
, מוקדם הדין יותר קל וככל שנוקף הזמן כך הדין  תקיף וחריף יותר

:) ד(ז "בע: דהנה: דאדרבה בכמה מקומות משמע איפכא: וקשה
אמר רב יוסף לא ליצלי איניש צלותא דמוספי בתלת שעי "

דלמא כיון דמפקיד  קמייתא דיומא ביומא קמא דריש שתא ביחיד
משמע דווקא , "פו ליה מידחידינא דלמא מעייני בעובדיה ודח

בשלוש שעות הראשונות של היום יש לחוש לדינא תקיפא זה אבל 
): ב"ג ס"תקפ(א "כ גבי מה שכתב הרמ"כמ, כ קיל דיניה"לאחמ

: ל אמר"י ז"והאר: "ב"ז המ"כתב ע" ה"נוהגים שלא לישן ביום ר"
י תפילות "דאחר חצות מותר לישון שכבר נתעורר המלאך ע

ואילו , זה משמע שדינא תקיפא הוא מוקדםמכל " ותקיעות
וכן מצינו דביום שני איכא , הרחמים מתעוררים דווקא יותר מאוחר

  ??לעומת הדין ביום טוב ראשון"  רפיא"דינא 

 ---  

כשהיה מגיע מביא הביכורים עם הטנא בידו הכהן היה 
... צריך להקריא אותו מילה במילה ארמי אובד אבי

יהודי לא יודע להגיד  ל חששו שמא אותו"חז? למה
שלא ... לכן מקריאים לכולם... והוא יתבייש... לבד

  ...לבייש מי שלא יודע

החקלאי הזה הגיע מקדש נפתלי עד  :אני לא מבין
... ו... התאמץ  שבועיים כדי להגיע לירושלים... פה

והוא לא יכול להתאמץ קצת וללמוד להגיד פסוק אחד 
  ????בעל פה

   :ל דרך הדרשאז אולי אפשר לומר ע

כל ... 'אוהב ה... אוהב תורה.. מדובר ביהודי חקלאי
ובאת אל ... "ק"השנה כולה הוא מחכה להגיע לביהמ

והנה הגיע הרגע ..." הכהן אשר יהיה בימים ההם
!!! כהן אמיתי!!! והוא עומד כעת מול כהן... ו... הגדול

כעת זה כהן ... לא כמו הציור הגדול שיש לנו בבית
ומוכן ... שעומד עם בגדי כהונה!! קדוש!!! אמיתי

ואוחז ... ואז מגיח כהן זריז... לקבל את הביכורים שלי
... את הביכורים מלמעלה והיהודי החקלאי מלמטה ו

אין לי ... תתחיל כבר ארמי אובד אבי... ונו.... ונו... ו
היהודי החקלאי מרוב התרגשות ...  אני כהן זריז... זמן

לא מצליח להוציא ... אלם דוםונ... בולע את הלשון
רגע ... ל מגיעים לכהן ואומר לו"לכן חז... הגה מהפה

יש לך פה עסק עם יהודי ... פה אל תהיה זריז... רגע
... מתוק שהגיע מרחוק ומגיע לו את כל התשומת לב

ואז תוך כדי תחליפו ... תגיד איתו בסבלנות מילה מילה
והוא .. .דולאתה תסתכל עליו עם חיוך ג... קצת מבטים

וככה לאט לאט הוא ... ו... ו... יחזיר לך בחזרה עם חיוך
מגיע לו המפגש הזה ... פעימות הלב שלו ירגעו... ירגע

מגיע לו ... הוא הרבה זמן חולם על הרגע הזה... איתך
  ...שהמפגש הזה לא יגמר בשניה אחת של תנופה וזהו

 

    ??...סביב הקרבת השבעים פרים בחגלמה יש סערת רגשות 

בשעת !!!! והנה... מרדכי הבעל תשובה ששאב רוח הקודש בשמחת בית השואבה במשך כל הלילה' בשבוע שעבר דברנו על ר

נדלג כעת על כל !!!! והחל מעמד התהלוכה לשילוח לשאיבת המים בפועל... לפתע נשמעה תרועת חצוצרות... עלות השחר

... ואז ניסכו את היין ואת המים... והקריבו תמיד של שחר... היום האיר... פ שאבו מים בששון ממעין השילוח"עכ... הפרטים

מרדכי ממשיך לעמוד ' ר: פ"עכ... הפעם לא ניכנס לנושאים אלו... זקפו את הערבה בצידי המזבח... הלווים שוררו שיר של יום

אני עומד פה ... מה אני מבין... רגליו אמנם נצבות כאן אבל ראשו מגיע השמיימה!!! עיניו עצומות בדבקות נפלאה... על עמדו

אבל מה קורה פה על ... שמתעסקות בנושא זה' אני אולי קצת יודע את הסוגיות בגמ... מנסכים יין... ורואה איך שמנסכים מים

ות בפרט בסוכ... מה אני מבין מחיי... מי אני... מה קורה עכשיו שמה... ז"איזה תיקונים נוראים נעשים בשמים עי... דרך הנסתר

בשביל זה אני נצמד למישהו שזכה לשאוב  !!!בשביל זה... ומי שלא לא... שמי שאוחז שם אוחז... כ הרבה דברים גבוהים ש"יש כ

עוקב אחרי ... עוקב אחרי תגובות הפנים שלו... כ הזמן עוקב אחריו"ואני כ... אני נעמד לידו... רוח הקודש בלילה האחרון

אז הפעם ... ל פחות או יותר רקע כללי מה קורה עכשיו בהיכלות הגבוהות ביותר בשמיםולפי זה אני מקב... הדבקות שלו

  !!! מרדכי' נצמדתי לר

 ----  

הקרבן מוסף של : אז ככה ...)לא תהיה הזדמנות אחרת... מה נעשה(!!!!! היום נתעכב על קרבן מוסף של חג הסוכות: ברשותך קורא יקר

... קדושת כתר... בכל מוסף אני כבר יודע שיש עת רצון גדולה בשמים... כל מוסף אחרזה לא כמו ... חג הסוכות זה משהו אחר

יש מין תחושה ... מין סערת רגשות... אבל במוסף של חג הסוכות יש באוירה משהו דרוך... אפילו תפילין לא צריך ללבוש

אתה מוזמן לפתוח את סוף מסכת !!! י החגאין קרבן שלכהנים יש כיסופים לזכות להקריב אותו כמו פר: מצד אחד.... מעורבת

יש : זאת אומרת... יזכו באופן שווה בפרי החג) כמעט כולם(סוכה ולהיכנס שם לחשבונות שלימים איך סידרו שכל המשמרות 

כי את השבעים ... כי... יש איזה מין הסתייגות מהפרים האלו !!!אבל מצד שני... משהו מיוחד דווקא בפרי מוסף חג הסוכות

ולכן הם גם מתמעטים והולכים כנגד אומות העולם שגם הם . ו... רים האלו אנחנו מקריבים כנגד שבעים אומות העולםפ

ושלוש עשרה ... כל הכהנים מהלכים פה ברגש: מצד אחד... יש פה באוירה משהו טעון!!!!! ממילא... מתמעטים וכלים מאליהם

... יש תחושה כללית טעונה: ומצד שני... ויש פה התרגשות עצומה... ייסמשמרות מתכנסות לה כל אחת בפינה אחרת ועושים פ

מה הם עושים בבית המקדש שלנו ?? מה הם קשורים לפה... מה... כאילו מתעסקים פה עם אומות העולם... תחושה כזו מנוכרת

ולפי הבעות הפנים שלו ... עוקב אחריוואני ... מרדכי' מה שבטוח אני נצמד לר... מה אני מבין מהחיים שלי... טוב?? יתברך' עם ה

  ...אני קולט מה נעשה עכשיו בעולמות העליונים

... זכה מי שזכה.. .הם עשו פייס פנימי!!! שזכתה בפר הראשון!!! המשמרה הראשונה!!! הגיעה תורה של משמרת יהויריב... טוב

לפתע ... גע שמשמרת יהויריב באו לשחוט את הפר הראשוןבר !!!ברגע! ! ! ! ! ! ו א ז  ...  עוקדים אותו... משכו את הפר לצפון

קלטתי שמשהו פה ... במשך שעה תמימה הוא בכה ובכה... והוא לא יכל להירגע... כל גופו רטט... מרדכי בבכי נורא' פרץ ר

... ם ונוראכנראה שהוא מבטא משהו איו... שראיתי מול עיני" מו"זה לא ה... קלטתי שהפר הזה הוא לא כזה תמים !!!קורה

מתוך שמחה של אכילת בשר ... מרדכי בעידן חדווה של חציו לכם' את ר" תפסתי... "ואחרי כמה שעות... חיכיתי לשעת הכושר

?? כ בכית כשמשמרת יהויריב הקריבו את הפר הראשון"מה כ??? מה קרה שם?? מה... מרדכי' ר: ושאלתי... שלמי חגיגה ו

משמרת ... אוי אוי... הוא שוב פרץ בבכי סוער ואמר לי... כשלחצתי עליו עוד קצת... ואז... ו... בהתחלה הוא ניסה להתחמק

?? מי היא האומה הראשונה... נו... כנגד האומה הראשונה מהשבעים אומות?? כנגד מי!! יהויריב הקריבו היום את הפר הראשון

אתה יודע מי זה  !!!גומרהאומה הראשונה היא !!! סומגוג ומדי ויון ותובל ומשך ותיר גומרבני יפת : תפתח פרשת נח ותראה

כי היום ... וגרמניא לא אומר לך כלום... כעת אנחנו אמנם נמצאים בבית שני... של אדום גרמניא !!!גרממיאגומר זה ??? גומר

מההשגות  אבל חוץ... וראינו שם השגות נפלאות... אבל אתמול הרי שאבנו רוח הקודש... אבל... רומי היא מלכות הרשעה

... ו... ו!!!! ראיתי גם שיום יבא ועוד אלפים שנה הגרממיא האלו ישלחו שש מיליון יהודים לטבח... והנחמות שראינו שם

ולקיים את האומה הזו שהולכת !!! כדי להחיות אותם!!! במו ידינו הקרבנו היום פר מיוחד בשבילם!!! האבות שלהם!!! ואנחנו

... הוצפתי זיעה קרה??? יש דבר יותר מזעזע מזה?? יש לך דבר נוראי יותר מזה.. כלל ישראלביום מן היחיד להכחיד שליש מ

שלא נקריב ?? שלא נקריב?? למה מקריבים??? אז למה... אז... אם ככה... מרדכי' ר :ושאלתי !!!!כולי רועד מזעם... קמתי על רגלי

כי לא יהיה ... ואז האומה הרשעה הזו לא תוכל להתקיים... שפעלא נעניק להם את ה... לא מגיע להם.. .גומראת הפר של האומה 

 !!!בשביל זה אנחנו עם הנבחר: מרדכי וענה' חייך ר??? וככה יחסך מכלל ישראל השואה האיומה... להם את התקציב השנתי של הפר

והבורא עולם הפקיד אותנו באותו !!! בשביל זה בראש השנה האחרון עמדנו עם השופר וקבלנו על עצמנו אחריות על עול מלכות שמים כולה

וכיון שחלק בלתי נפרד מהתיקון השלם בנוי על קיומם של שבעים ... שאנחנו משפיעים על כל הבריאה כולה!!! מעמד על כל המערכת

זה ... אז חלק בלתי נפרד מתפקידנו כמובילי המערכת כולה...) ולא משנה כעת למה... (עד שיעלו מושיעים בהר ציוןשיהיו קיומם ... אומות

... גם לאלו שיעשו לנו צרות... 'להתעלות מעל האינטרסים שלנו ולהיות גיליונו של מלך ולחלק את השפע בין השבעים אומות כפי רצון ה

מהי הדריכות הבלתי מוסברת סביב הקרבת השבעים פרים בחג : עכשיו אתה מבין... נו!!! יתברך' בשביל זה אנחנו עבדים נאמנים של ה

רק אז אנחנו מקבלים ... כ ושמחת בית השואבה"ורק אחרי ההתעלות של ראש השנה ויו... עכשיו אתה מבין למה רק בחג הסוכות??? הסוכות

להיות חיילים נאמנים ולחלק את השפע שגזרה !!! מרוממות ביותר במקדשזה מהעבודות ה???? תעצומות נפש להקריב את השבעים פרים

העבודה הזו כרוכה בהמון ??? עכשיו אתה מבין מה פשר הסערת רגשות שיש סביב הפרים האלו... חכמתו יתברך בדיוק כפי שהוא רוצה

ומות שהולכים להצר ולהציק לעם ישראל ברבות ולהחיות את השבעים א... זה להשפיע על האויב... זה להאכיל את השונא... תעצומות נפש

הרי מקור החיות שלהם חייב להגיע מאין עוד ... וגם לרשעים הכי גדולים?? מתוך הבנה שגם החושך הזה הוא חלק מגילוי היחוד... השנים

 -כעת מגיעה המשמרה הבאה. ..סיימנו עם יהויריב... הלאה... טוב... מלבדו דרך ההשפעה של בית המקדש ודרך הצינור ששמו כלל ישראל

אמנם ... כן.... היה אפילו דוק של שמחה על פניו... הוא כבר פחות בכה... מרדכי' כאן עקבתי אחרי ר !!!!מגוג?? מי האומה הבאה בתור... ידעיה

פעמי משיח יהיו כבר  ..."קול מבשר מבשר ואומר"ובמגוג כבר ... זה כבר מלחמת גוג ומגוג מגוגאבל ... גומר יכחיד שליש מכלל ישראל

מצד ... מדי והסיפור שלה!!!! מדי... מקריבה כנגד האומה השלישית... משמרה השלישית... הלאה... זה כבר מעודד מתמיד... קרובים מתמיד

מי שעומד מבחוץ !!! לכל פר יש את הסיפור שלו!! 'וכו' ואז מגיע יוון וכו... ומצד שני הגלות יותר קלה ויותר קצרה... אחד הצרות שעשו לנו

... על כל השלכותיה!! יודע שכל פר מקפל מתחתיו אומה שלימה... אבל מי שמעורב בסוד העניינים... שיש פה שבעים פרים תמימים נראה לו

... הטורקי - שזה תרייקי: א"וי... איראן -שזה פרס: חד אמרי. יומא' מחלוקת בגמ?? מי זה תירס... ואז מגיע הפר שכנגד האומה ששמה תירס

עמדו שם אנשי מעמד והרעישו עולמות על כל אחד מהפרים כדי ... על שניהם צריך אגרוייסע אגרוייסע רחמי שמים... בין כך ובין כך

  .במהרה בימינו אמן, ההמשך בבית המקדש      .. 'וכו' להמתיק את הדינים של אותה אומה וכו
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  ...אבל מיתת נשיקה... אדם כי ימות באוהל

כי מוות זה הסתירה ??? תנחש למה!!! אדם חי באופן נורמלי לא רוצה למות :יש כלל 
משה רבינו  !!והנה...  זה למות... זה... להיות חי ולחשוב על המוות זה... הכי גדולה לחיים

איך אתה : שאל משה את אהרן... ולאחר שאהרן מת... היה נוכח במיתתו של אהרן
ברגע שמשה רבינו !!! הלוואי והייתי מגיע לכאן לפני כן :ענה לו אהרן??? מרגיש עכשיו

וזה מה ... מאותו רגע התאווה משה למיתה של אהרן...  שמע את המשפט הזה מאהרן
הרי ???   מה זה המיתת נשיקה הזו?? מה הפשט בזה  ! ! ! ! מיתת  נ ש י ק ה שנקרא 

   ,משה רבינו עשה חשבון פשוט: כך
  ??נכון!!! ותלא רוצה למ --אני בתור חי

עובדה שזה ... הנה... אני פתאום לא ארצה לחיות... והנה עכשיו אני רואה שכשאני אמות
שלאחר שהוא נפטר הוא אומר שטוב לו במצב הזה והוא .. מה שקורה כעת עם אהרן

... אני רוצה תמיד לחיות... טוב לי -בתור חי? אז מה הבעיה... נו... לא רוצה לחזור לחיים
  ... תורק לא למו

  .  ובתור מת הרי גם יהיה לי טוב  ואני לא ארצה יותר לחיות
בתוך המצב הזה כמות שהוא !!! הרי באיזה מצב שאני אהיה ???אז איפה הבעיה... נו

וכשאני ... אז טוב לי עם החיים... הרי אם אני עכשיו חי :אני חוזר: ושוב!!! יהיה לי טוב
--הבעיה היא?? מה הבעיה היחידה שעדיין נשארה... נו... יהיה לי טוב עם המוות... אמות

--   

   !!!!על המוות --- שאני מסתכל מזוית של חי
  !!!!ולהסתכל על המוות מזוית ראיה של חי זה מאוד מאוד קשה

ולהסתכל מתוך בועה של !!! וך בועה שקוראים לה חייםהוא נמצא בת... כי אדם חי
כי סוף סוף המוות זו הסתירה הכי גדולה   !!!!!!זה למות... זה... זה... חיים על המוות

 ------ להיות בחיים?  רק מה לא טוב! במוות גם טוב! בחיים טוב :אז שוב... לחיים
  !!ולחשוב על המוות

פה !!! חיבור !!השקהנשיקה מלשון   ! !ש י ק ה  נבשביל זה יש מיתת  !!!!!! בשביל זה
שבין   ה נ ו ש ק במקום   !!!החיבור.כל הקושי שנשאר זה רק במקום !! שם טוב!! טוב

ממילא ברגע שהצדיק מגיע להכרה פנימית שככככככל נקודת הקושי !!!!! החיים למוות
נוצר : ממילא !!!!!נקודת החיבור והנשיקה שבין החיים למוותמתחילה ונגמרת רק ב

כל נקודת הצער שיש לו במיתה זה רק בנקודת המעבר ... מצב שכל צער המיתה שלו
אבל צער המיתה שלו . יש לו מיתה!!!! לכן זו מיתת נשיקה... לחיים נושקתשבו המיתה 

הבנת את ...   מסתכם רק בנקודת הנשיקה והמעבר הנקודתי שבין מוות לחיים
  ...ונפלא... םעצו... רעיון עמוק???? הרעיון

 -עמל התורה נחשב למיתה: כידוע ...גם בעמל התורה אנחנו מוצאים מיתת נשיקה
מיתת רק החכמה הגדולה היא לדאוג שהמיתה הזו תהיה ... באוהל כי ימותאדם 
!! בשביל זה צריך ללכת צעד אחר צעד? ??נשיקהאיך עושים שזה יהיה ... נו ..נשיקה

אם שנה שעברה !!! לצעד הקודם נ ו ש ק  שהצעד אחד קדימה יהיה !!!! עקב בצד גודל
בשעון .. וכידוע... שעות לחמששעות  מארבעשעות אז השנה אני עובר  ארבעלמדתי 

 !!הנשיקהממילא הקושי שיש כאן הוא בנקודת ... למספר חמש נ ו ש ק המספר ארבע 
זה אמנם קצת .. יותרלשעה אחת .. שעות ארבעשמפריד בין לימוד של  חוט השערהב

 שנושקהתקדמות של צעד ... נשיקהאבל מיתת  מיתהזה אמנם ... קשה אבל רק טיפה
  . ק"לצעד הקודם ודו

... ס'אבל תכל... אבל... הייתי רוצה להיות מתמיד: בפתח הגיליון נשאלה השאלה----
  ??איך רוצים??? מה עושים בשביל לרצות ...נו ...אני לא רוצה

  :תקשיב סיפור... אז תרשה לי להביא עוד דוגמא
יש פה : פתאום מישהו ניגש אלי ואמר לי... כולי לוהט... בשיא החום... בקיץ האחרון

פחות מרבע ... כדאי לך... לא פחות ולא יותר שמיכת פוך... של... מכירת חיסול של
: ניגבתי את מצחי מהזיעה הניגרת ואמרתי לו... בא תקנה... בא... פשוט מציאה... מחיר

אבל  ...חם לי רק לחשוב על זה!!! חם לי?? בדיוק עכשיו?? עכשיו שמיכת נוצות?? ...מה
אבל אין לי טיפת מוטיבציה .... אבל. זה באמת מחיר ברצפה. בעצם אתה צודק... בעצם

בשביל לרצות שמיכת !!!!! חם לי עכשיו!! !כי חם לי... כי... כי... לקנות עכשיו שמיכת פוך
שאני לפחות אדמיין את עצמי מתכרבל ... לפחות טיפה... נוצות צריך שיהיה טיפה קר

אני רק חוטף חום לחשוב ... כ חם"עכשיו שכ?? עכשיו... אבל... בשמיכה הזו ומתחמם
נכון ... אשתהיה לי ברי... הוי :ענה לי אותו אחד... שאני הולך להתכרבל בשמיכה הזו

אבל אני אומר ... ונכון שעכשיו אתה לא מסוגל לדמיין שיהיה פעם קר... שעכשיו חם
... ו... ו... אני מבטיח לך שיהיה קר... לך עם יד על הלב שבעוד כמה חודשים יהיה קררר

אתה בטוח שאני ?? ...בטוח?? ...כן...  ואז אתה הרי כן תרצה את השמיכה הזו ומאוד
אז לפחות תן ... טוב??? יח לי שיום יבא ויהיה לי שימוש בשמיכה הזואתה מבט ??ארצה

לקחתי את השמיכה ... אני בכל זאת רוצה לבדוק אם אתה צודק... לי טיפה לנסות
... ואז נכנסתי לתוך השמיכת פוך והתכרבלתי בה... שוב ניגבתי את הזיעה... לבית

אחרי שלוש דקות תלשתי ... עשן... יצא ממני אדים.. ונהייתי טמון בדבר המוסיף הבל
.. הנה!!! אתה סתם שקרן!!! שטויות: חזרתי אליו ואמרתי לו... את השמיכה בעצבים

  ... ואני רואה שזה ממש לא שימושי בשבילי... ו... ניסיתי להתכרבל בשמיכה ו... בדקתי
אתה : אז הוא הסביר לי כמו שמסבירים למפגר... חבר שלי ראה עם מי יש לו עסק

ועכשיו זה ממש ממש לא נעים ולא ... עכשיו אתה באמת מזיע עם זה!!! נכון!! קצוד
שתקנה אותה לא : אז בשביל זה אמרתי לך כבר עשר פעמים... נוח לך עם השמיכה הזו

... כי אתה תצלה מחום... אל תנסה אפילו להתכרבל עם זה בקיץ... אלא לחורף... לקיץ
האחוזים שיום יבא ויהיה לשמיכה הזו שימוש אבל אני לא חוזר בי ואני בטוח במאת 

ואוי ... עד כאן הסיפור שלא היה ולא נברא... מאוד חשוב ולכן כדאי לך בכל זאת לקנות
  ... ואבוי אם הוא היה

... כי !!תתפלא לשמוע שאת אותו הסבר בדיוק אנחנו צריכים להסביר לעצמנו!!!!!! אבל
עכשיו אתה לא מסוגל  :תקשיב טוב טוב. ..כי בנקודה הזו יש לנו באמת פיגור מסוים

אפילו לא ... אל תנסה אפילו... זה לא טוב לך... נקודה... ללמוד עשר שעות רצוף
שאם רק תעבוד על : אני כן אומר לך !!!!!אבל... כי זה לא מתאים לך... כי... בצחוק
... לולצעד הקודם   נ ו ש קשכל צעד קדימה יהיה ... ותתקדם צעד אחר צעד... עצמך

אז אתה כן תרצה ללמוד עשר !!!!! יום יבא ואז... אם כך תעשה בעקביות ובמתינות
אתה תאהב את זה ואתה תרגיש עם זה הכי נפלא ... אתה תרצה את זה... שעות רצוף

אתה בטוח שיום יבא ואני אהנה ללמוד עשר שעות  ??אתה בטוח??? כן.. בעולם
לדמיין את עצמך  אז אתה מתעקש בכל זאתו... אז אני רוצה לנסות... טוב??? רצוף

כדי לבדוק האם זה באמת ... בעיני רוחך איך אתה כעת לומד עשר שעות רצוף
ואז ... ו... להתכרבל בשמיכה בחודש תמוז בדיוק כמו שאני התעקשתי -... יהיה ככה

ואז ... ו... חטפתי חום מהשמיכה בדיוק כמו שאניכצפוי אתה חוטף פיק ברכיים 
אז ...  ס אני לא רוצה'אבל תכל... הייתי אמנם רוצה... שלא... ע למסקנה שאתה מגי

ואין לי מה  !!!עכשיו זה לא טוב לי: זהו ששוב תחזור ותשנן לעצמך כמו לילד קטן
כי כעת זה באמת לא שייך ... לנסות ולא לדמיין אפילו איך אני עושה את זה כעת

ככה עכשיו בשבילך ללמוד עשר .. .כמו שעכשיו קיץ ולא מתחיל להיות קר... אלי
זה לא סתירה שאני לא !! אבל... זה רק למות ולא מתחיל לחיות... שעות רצוף זה

יום יבא ... שאם אתה תלך צעד אחרי צעד ואני משוכנע במאת האחוזים!! חוזר בי
אתה לא תשים לב שעבר ... ולימוד במשך עשר שעות יהיה הכי מתוק בשבילך

אל !!! אל תהיה טיפש כמוני!!! אל תנסה כעת לבדוק את זה: ושוב... ו.. הזמן
!!!! אבל ---תבין שזה משהו הכי טוב... תתעקש להתכרבל בשמיכת נוצות בקיץ

  ...אבל לא לעכשיו
  ??איפה פה הטעות: בקיצור

  !!!!שאני מסתכל על שמיכת פוך מזוית של קיץ
  !!!ומסתכל על המוות מזוית של אדם חי

  !!גדולה מהמדרגה שבה אני נמצא כעתועל ההתמדה הכי 
הייתי : וכעת נחזור שוב על המשפט שנכתב בפתח הגיליון!!! פה הטעות שלנו

המשפט הזה הוא בדיוק ... אני לא רוצה: ס'אבל תכל... אבל!!!  רוצה להיות מתמיד
עכשיו שיא הקיץ וניסיתי ... ס'אבל תכל... הייתי רוצה שמיכת נוצות לחורף:  כמו

אז מה ... נו !!זה אותה טפשות בדיוק...  זה חם... וזה לא זה... ו... בזה ולהתכרבל 
אבל מתוך נקודת הנחה הכי ברורה שזה ... תקנה שמיכת נוצות!!! תקנה??? הפתרון

כבר עכשיו .. תקנה עכשיו התמדה: אותו דבר כאן ! ! !אבל  ל א  ל ע כ ש י ו טוב 
אל !!! ל לרגע אל תקנה אותה לעכשיואב... צעד אחר צעד... תתחיל לרכוש התמדה

כי עכשיו זה ... תדמיין את עצמך עכשיו מתכרבל בעשר שעות התמדה ונהנה מהם
וכמו שאפשר לקנות שמיכת פוך בקיץ מתוך ... תפתח ראש גדול!!!! לא בשבילך

תקנה התמדה מתוך נתון יבש ... ככה... נקודת הנחה שבחורף זה יהיה גישמאק
אז עשר שעות לימוד יהיה הכי !!!!! אגיע למדרגה שאז ברור שיום יבא ואני

כעת העבודה שלי היא מול הצעד הנקודתי שעשיתי !!!! כעת... מתוקות בעולם
איך עושים  !!!!ללמוד איך מתקדמים בנשיקה: בזה אנחנו צריכים להתלמד !!!כעת

כי אז ... ולא מסתכלים על סוף המסלול!!! לצעד הקודם  ש נ ו ש קצעד אחד  
זה כי אתה ... הסיבה שאתה פתאום לא רוצה להיות צדיק... חוטפים פיק ברכיים

אתה מדמיין את עצמך צדיק מתוך המדרגה שלך כעת  -.מתכרבל בשמיכה בקיץ
כשתהיה ... תנוח דעתך... שאתה רחוק מזה מאוד וזה נראה לך סיגוף הסיגופים

?? אז מה הבעיה.. .ועכשיו הרי גם טוב לך!!! כשתאחז שם יהיה לך טוב!!! שם
לראות  !!לנשיקהתתלמד : אז זהו... שאתה מסתכל על אז מזוית של עכשיו

  !!לצעד שלפניו שנושקולהתמקד רק בצעד האחד בלבד העומד לפניך 
 "!!!!!!אני אחר: ד הוצאתי חוברת לקראת ראש השנה שהשם שלה הוא"בס---

שבראש ... ינוזו אחת מהמלאכות הקשות שמוטלות על... ם"מלשונו של הרמב
כי ... כי... כמו שקשה לי להאמין שיום יבא ויהיה לי קר!!!! השנה אני נהיה אחר

ה טיפה שכל "אבל בשביל זה יש לי ב... עכשיו כל כולי נמצא בתוך הבועה שחם לי
: על אותו משקל!!!!!!!!!! וניסיון ואני מבין שיתכן ויום אחד המזג אויר יהיה אחר

: ה מנהל את העולם"לפתוח ראש גדול ולהבין שהקב בראש השנה נדרש מאיתנו
וגם אם התרגלתי למצב נתון !!! והוא פשוט מוציא אותי מהבועה שבה אני נמצא

... זה גבול היכולת שלי... זה הרמה שלי... זה המדרגה שלי... שזה מה שאני... ש... ש
תוח ראש יש לי מספיק שכל לפ !!!אז זהו שלא... אין משהו אחר!!! פה אני נעצר

ה יכול לשנות אותי ולעשות ממני משהו "והקב... ולהבין שהכל יכול להשתנות
... אני רוצה להיות צדיק... אנא ממך... ולכן אבא שבשמים... ו... ו!! אחר לגמרי!! אחר
ס אני לא ככככזה 'כי תכל... כי... אני קצת מגמגם כשאני מבקש את זה... אבל... אה

זה נראה לי כזה ... לא בא לי להיות צדיק... מלהיות צדיקאני מרגיש דחיה ... רוצה
תעשה ... אבא שבשמים תעשה שאני כן ארצה להיות צדיק!!! אז לא... מסכן כזה

שאני אגמל ' אנא ה... שאני אהיה אחר... שצורת החשיבה המעוותת שלי תשתנה
... מהפה המילים כמעט ולא יוצאות לי... אבל בעצם לא בא לי.. .אבל... מהסיגריות

ה ואתה יכול לעשות את "בשביל זה עכשיו ר!!! אבל לא... כי אני כן רוצה לעשן... כי
שפתאום אני לא ... הפלא הגדול הזה שפתאום אני אהיה כזה משהו אחר כזה

אני לא מספיק מאמין למה שאני אומר ... ארצה ולא יהיה חסר לי הסיגריות
עם !!! ה יכול לעשות אותי אחראבל בשביל זה אתה בורא עולם ואת... עכשיו

  !!!! רצונות אחרים
דברים ... ראש השנה זה זמן שבו אנחנו יכולים לעמוד מול כל ההתמכרויות שלנו

שאני לא מסוגל להוציא .. כ עמוק בפנים"אבל אני כ... שהיינו רוצים שהם לא יהיו
...  צה את זהכי אני רו... כי... שאני רוצה לצאת מזה.. ש... מהפה שלי תפילה כזו ש

ואני יכול ... ה בורא אותי מחדש"והקב !!!בשביל זה היום הרת עולם!!!! אז זהו
שפתאום אני בכלל !!! עם רצונות אחרים לגמרי!!!! פתאום למצא את עצמי אחר

בכלל לא יעניין אותי המכשיר ... בכלל לא יעניין אותי הוואצאפ... לא ארצה את זה
וישים בלבנו אהבתו ויראתו לעשות רצונו ולעבדו הוא יפתח לבנו בתורתו ... הזה

לא כולם מבינים את העומק של הקושי שנכתב בשורות אחרונות ... בלבב שלם
שיודע בודאות שזה הורס ... רק מי שיש לו התמכרות אמיתית למשהו מסוים... אלו

רק הוא מבין כמה קשה להוציא ... אבל הוא לא מסוגל לפרוש ממנו... לו את החיים
לפחות נבטא ... לפחות נרצה... לפחות נבקש!!! אבל אנחנו נצליח.. קשה כזו מהפהב

  ... למבינים בלבד... אני יכול להיות משהו אחר!!! את אמונתנו שבאמת אני אחר
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