
   

 

ִעּמֹו"   ִאיׁש  ק  א  "ַויֵָּאבֵּ ֶׁשיֹוצֵּ ְלַאְרַבע    ,םָלעֹולָ ָבֶרַגע  ִדְקֻדָשה  ַמֲחנֹות  ַאְרַבע  ין  בֵּ ִמְלָחָמה  יֵּׁש 
ק ִא  ְך. ַויֵָּאבֵּ יֶזה ִכּוּון הּוא יֵּלֵּ ְך, ְלאֵּ יׁש  ַמֲחנֹות ְדִסְטָרא ַאֲחָרא ִמי ִיְזֶכה ַבֶיֶלד ַהֶזה, ְלָאן ַהֶיֶלד יֵּלֵּ

ל ֶׁשהּוא ְמֻמֶנה ַעל ַהְגבּוָרה ִד  ְקֻדָשה הּוא ִעּמֹו ֶזה ַגְבִריאֵּ
 .ֶנֱאָבק ִעם ַהַּמְלָאִכים ְדִסְטָרא ַאֲחָרא

, ַהֻקְפָסאֶזה ֻקְפָסא, ָהָאָדם ֶזה לֹא ַהגּוף, ַהגּוף ֶזה  ָהָאָדם  
ָסא ַהַיֲהֹלם   פְּ ָשָמה, ֲאָבל ֵיש ַיֲהֹלם ַבקֻּ ָהָאָדם ֶזה ַרק ַהנְּ

ֵתי ֶשֶקל ָסא ָשָוה שְּ פְּ ַהקֻּ ד ּדֹוָלר וְּ ָיארְּ ְוָכל ַהיֹום    ָשֶוה ִמלְּ
ט אֹוָתּה,  ץ אֹוָתּה, ְמַקשֵּ ַהֻקְפָסא, ְמַׁשפֵּ ץ ֶאת  הּוא ְמַׁשפֵּ

ַתֲעסּוָקה   לֹו  ְלַׁשפֵּ   24יֵּׁש  ִעם  ָׁשעֹות  ַמה  ַהֻקְפָסא,  ֶאת  ץ 
ַע ֶׁשיֵּׁש ַיֲהֹלם,   ַהַיֲהֹלם ֶׁשָשֶוה ִמְלָיאְרד? הּוא ִבְכָלל לֹא יֹודֵּ
ַע  יֹודֵּ לֹא  ִבְכָלל  הּוא  ִמֶּמנּו,  ִנְׁשָכח  ַהְנִׁשָיה  עֹוַלם  מֵּ הּוא 
ץ  ל ְנָׁשָמה ֶׁשֶזה ַהַיֲהֹלם, הּוא ָכל ַהיֹום ַרק ְמַׁשפֵּ ֶׁשהּוא ִקבֵּ

"ְמַפנֵּק אֶ  ַהגּוף,  ֶאת  ְמַפנֵּק  ַהגּוף,  ֶאת  ְמַפְרנֵּס  ַהגּוף,  ת 
ָמנֹון" ִיְהֶיה  ְוַאֲחִריתֹו  ַעְבדֹו  ְמַפנֵּק  )משלי כט, כא(  ִמֹנַער   ,

ין לֹו ְלָאן  את ִמֶזה ְלעֹוָלם, אֵּ ֶאת ַהגּוף ְוהּוא לֹא ָיכֹול ָלצֵּ
ין לֹו ִמְפָלט ִבְכָלל    .ִלְברֹוַח, אֵּ

ֶכל,    13הּוא ְכָבר ִנְהָיה ֶבן   ל ִטָפה שֵּ הּוא הּוא ְכָבר ְמַקבֵּ
ִמְצָוה הּוא   ֶׁשַבַבר  ְבָמקֹום  ָהַרע,  ַביֵֶּצר  ר  יֹותֵּ ַע עֹוד  ׁשֹוקֵּ

יַנִים עֹוַלם ָהֲאצִ   ,ִיְפָתח ֶאת ָהעֵּ ל ְנָׁשָמה מֵּ ילּות, ַאז הּוא ָשם אֹוָתּה ְבֻקְפָסא ְוהּוא ַאָתה ְמַקבֵּ
ַח ֶׁשיֵּׁש לֹו ְנָׁשָמה בִ   . ללָ כְ ׁשֹוכֵּ

  
 

ָלִדי ָרָכה  םַוֲחִביִבים ַצִּדיִקים  יְּ  ָשלֹום ּובְּ

ּלּום  ֶׁשָיִמיה  ִגילָ   ַהָקדֹוׁש"י  ָהֲאִר   ."םַהשֹוָבִביי  ְימֵּ ל  ׁשֶ ם  ְבִעּצּומָ   ָאנּו ת ְלִהְתַעּלּום  ְמֻסָגִלי  אֵּ
ִבים  ָיִמי  ,תרּוָחִני ִלמּו ם  ָבהֶ ם  ֶשַמרְּ ִקיה,  תֹוָר ד  בְּ ַחזְּ ִמיַר ם  ִמתְּ  םִמשּו  , דָועֹו   םָהֵעיַניִ ת  ִבשְּ

ּלּות ֶׁשַפְרִׁשיֹו ינּות עֹוְסקֹו אֵּ ינּו םְלִמְצַריִ  ִבְיִריָדתֵּ  ם. ְגדֹוִלי םּוְבמֹוְפִתית תֹוְבאֹ ם ִמשָ  ּוִבְיִצָאתֵּ

ל  "ם  אֹוְמִרי  ָאנּו  עְׁשמַ ת  ִבְקִריאַ  כֶ י  ַאֲחֵר   ָתתּורּוא  וְּ ַבבְּ ם  ִוְהִיֶת י  ִמְצוֹותַ ל  כָ ת  אֶ ם  ַוֲעִשיתֶ     ם... לְּ
יכֶ ם  ְקדֹוִׁשי אֹלקֵּ יכֶ י ה'  ֲאנִ :  אהּו  ָכְךר  ַאחַ ד  ִמיַ א  ַהבָ ק  ְוַהָפסּו  ם"לֵּ כֶ י  הֹוֵצאִת ר  ֲאׁשֶ ם  ֱאֹלקֵּ ם  ֶאתְּ

ַריִ ץ  ֵמֶאֶר  ר  ִספּול  ׁשֶ   זֹוה  ֶׁשְתקּופָ   ןַכא  זְמֻרּמָ   ,"םִמצְּ
ִציאַ  ַריִ ת  יְּ ה'  ִמְצוֹות  אֶ ר  ִלְזכֹ ת  ְמיֶֻעדֶ   םִמצְּ ת 

ַקֵּדשת ְלִהְתַעּלֹו ִהתְּ   .ּולְּ
 ט ַשָבת גּוַא     
ִגיחַ  ָתלִ   ַהַמשְּ  . קִביי  ַנפְּ
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ת ַמְתִחיל ...  ָעה ח' ְסִעיף ה' ָנָתן ְבִהְלכֹות ִגּלּוַח ר' ַמְסִביר " ׁשֹוָבִבים"ָכעֵּ י ֲהָלכֹות יֹוֶרה דֵּ א' ְבִלקּוטֵּ
ֶזה "ְוֶזה ְלׁשֹונֹו רמ"א ַדף  ִחיַנת וְּ ַענֹות "ם שֹוָבִביבְּ ִהתְּ ֵשִרים לְּ ַהֵשם ֶשָבֶהם נֹוֲהִגים ַהכְּ עֹוק לְּ ִלצְּ וְּ

ָבַרְך ַרִים  ִיתְּ ַין ָגלּות ִמצְּ ִענְּ ֵאּלּו ַהָיִמים קֹוִרין ַבתֹוָרה בְּ ִליחֹות ִכי בְּ ִפּלֹות ּוסְּ אּוָלָתםִבתְּ  "ּוגְּ
אּוָלה  ּון ֶשִעַקרִכי ַמן ַהגְּ ֶרַגע הּוא ָיכֹול ... ֲעבֹוַדת ָהָאָדם ִהיא ָלחּוש ֶשָכֵעת ֶזה זְּ ָכל ֶרַגע וְּ ַהֲאִמין ֶשבְּ ּולְּ

ִהָגֵאל ִכי  שּוַעת "לְּ ֶהֶרף ַעִיןה' תְּ ֵאין ֵקץ ִלישּועֹות " כְּ שּועֹות וְּ ַלתְּ ֶנָחמֹות וְּ ֶשָהָאָדם ָיכֹול ָלחּוש ּולְּ
כָ  אֹות בְּ ִלרְּ ִנָיהוְּ ִנָיה ּושְּ ֶרַגע שְּ ְוַעל ִנֶסיָך ֶׁשְבָכל יֹום ִעָּמנּו ֶעֶרב ָוֹבֶקר "ֶׁשַעל ֶזה ָאנּו מֹוִדים  ל ֶרַגע וְּ

ין ִמְסָפר"ְוַעל ֶזה ָאנּו אֹוְמִרים ְבַמֲעִריב " ְוָצֳהַרִים ֶקר ִנִסים ְוִנְפָלאֹות ַעד אֵּ ין חֵּ   "ָהעֹוֶשה ְגדֹולֹות ַעד אֵּ
ָפר ֶשזֹו עִ  ָלאֹות ַעד ֵאין ִמסְּ ִנפְּ ָלאֹות ֶשה' עֹוֶשה ֶשֵהם ִנִסים וְּ ַהִנפְּ אֹות ֶאת ַהִנִסים וְּ ַקר ָהֲעבֹוָדה ִלרְּ

ֶרַגע ָכְך הּוא ָכל ֶרַגע וְּ ָלאֹות בְּ יֹוֵתר ִנפְּ אֹות יֹוֵתר ִנִסים וְּ ַכָמה ֶשָהָאָדם זֹוֶכה ִלרְּ זֹו ֲעבֹוַדת ָהָאָדם וְּ  וְּ
יֹו קּוָרב ת יֹוֵתר זֹוֶכה ִלהְּ ָבַרְך מְּ ֶלֱאהֹוב ַלה' ִיתְּ  מורינו הרב שליט"א(מכתבי  –לי שיח )ע                         .אֹותֹווְּ



 
 

והשיגםפרוס:  תקציר האנשים  אחרי  רדף  ודבר ניצר   ,
מעשיהם על  שהתחרטו  עד  בגניבה  איתם  אך  והודו   את, 

בל מהם בחזרה, כפי הוראת הרב הסכים לקא  להבגדים  
ניצר הוא אמר לרבנית אשר ורספ  כאשר חזר  פרנקפורט.מ

 האנשים היו כשרים ולא גילה לה דבר. 
 

צודק" וחוטאת  ההנני אש  .הנך  לפזיזותי   סלח   .חלשה   . נא 
ולא יקרה עוד כזאת. גם עכשיו לא   זו הפעם האחרונה  היתה

מאד.  עלי  מעיקה  הבגדים  אבדת  אך  בכך,  נכשלת  הייתי 
ביחוד אינני יכולה לשכח את מעיל החג החדש שלבשת אותו 
בפעם הראשונה בפסח שעבר, עם שנים עשר כפתורי הזהב 
זקני  מאבי  האלה  הכפתורים  את  ירשתי  לך,  כידוש  שבו. 

רב זצ"ל, חפץ  היה  מהם  אחד  אומנותית   ,רךע  וכל  עבודה 
   ".שאינה מצויה בימינו 

  . שאל רבי ישעיה ?"אפשר להשיג כפתורים כאלה האם אי"

אותך  ,אהה" אני  לקנות   .מכירה  להשתדל  עלול  אתה 
שהוא מחיר  בכל  כאלה  לפייסני   ,כפתורים  אין   .כדי  אך 

כולו בעולם  אותם  הם  חפצי  .להשיג  כמה   ,עתיקות  מלפני 
זה כמה   .מי יודע  .מאות שנים

במשפחתנו  עוברים  הם  דורות 
  !"מאב לבנים ,בירושה

אני אמציא   ,ומה תאמרי " אם 
הכפתורים את  לפני   ,לך  עוד 

   ?"שיעברו חמשה רגעים

העיר  שבמגדל  הגדול  השעון 
הלילה  חצות  שעת  את   . צלצל 

היהודיםהמבשרת     ברחוב 
   .הגיעה העשר שעה שתיםשה

כולו  שהעולם  ידעה  הרבנית 
מגדולי  כאחד  בעלה  את  רואה 

היא אמנם    .המקובלים שבדור
מעולם   ראתה  ולא  שמעה  לא 
שבעלה ישתמש בחכמת הנסתר 

אך אם מוכן הוא להמציא את הכפתורים    ת.כדי לחולל נפלאו
לא היה כל ספק בלבה שאכן הפעם    ,בפחות מחמשה רגעים

  ס.יתרחש נ

היא הסתכלה   .בה עד למאדהמחשבות האלה הסעירו את ל
תדהמה מלא  ובמבט  פעור  בפה  לענות   ,בבעלה  ושכחה 

   .לשאלתו

 , ראשית  :בשני תנאים  ,אני אתן לך מיד את כפתורי הזהב"
 , שתלכי מיד לישון  ,שנית  ;שלא תשאליני כיצד הגיעו לידי

   ".לאחר שתכניסי את אוצרך למקום בטוח

הק מארונות  אחד  את  ופתח  מכסאו  קם  ישעיה  יר רבי 
המרווח וכסף  .שבחדרו  זהב  כוסות  מלא  היה  כלי   ,הארון 
להבדלה וכסף   ,בשמים  זהב  וכלי  לאתרוגים  קופסאות 

  :הוא הוציא ממנו כוס של זהב והפך אותו על השלחן  .אחרים

  ?"עשר הכפתורים שלך האם אלה הם שנים"

החוירה לידיה  הרבנית  הכפתורים  את  לקחת  העיזה   .ולא 
מהם  ,לבסוף אחד  לה  אותו   .הושיט  קבלה  רועדות  בידים 

בקריאה   ,הרבנית מיד  עולם"  :ופרצה  של  הם   !רבונו  אלה 

זצ"ל  זקני  אבי  בבקשה  .כפתורי  לי  הגיעו   ,אמור  כיצד 
 ?" הכפתורים האלה פתאום הנה 

ת השיב לה הרבי בשלותו הבלתי רגילה, בסגרו א   הפסיקי!",
 .כבר את עוברת על התנאי הראשון שהסכמנו עליו "הארון.  
 , ואף אתה  .לבל תעברי גם על התנאי השני  ,לכי לישון  ,וכעת

אסלח   ,אם תאחר מחר בבוקר לשיעורך   .לך לנוח   ,פרוסניצר
 !" ליל מנוחה .לך הפעם

 

 ❏ 

 חה של צדקה וכ

רבי ל  .הרבנית ופרוסניצר  ,בלילה ההוא נדדה שנת רבי ישעיה
לא   ,פרט ללילי שבתות   .ישעיה לא היה זה דבר יוצא מן הכלל

מלמד וכותב   ,הוא היה לומד  .שכב אף פעם רבי ישעיה במטתו
ואז ישן שעה   .עד שאחזתו תנומה  ,עד שעה מאוחרת בלילה

בישיבה  ,קלה או  חדשים    ךכר  ואח  ,בעמידה  בכוחות  קם 
  .כאחרים שהאריכו לישון על מטות מרופדות ונוחות ,ורענן

מארון   תפתח דלת נסתר   ,כשנשאר לבדו בחדרו  ,באותו הלילה
גדול   ,קירה כרך  ממנו  הוציא 

בו   ,יד  בכתב בעיון  התעמק 
הכל את  הציורים    .ושכת  לפי 

וצרופי השמות המרובים אשר 
היה זה ספר   ,בכל עמוד ועמוד

 . גדול בחכמת הנסתר

ס  ,הרבנית שעל שהיתה   בורה 
הכפתורים   מציאת  ידי 

סוף כוחו   התגלה סוף  ,היקרים
בחכמת  בעלה  של  הגדול 

מחדש    ,הקבלה אותם  בדקה 
לא היה כל ספק שאכן   .בחדרה

של  הזהב  כפתורי  הם  אלה 
פעל  ובעלה  זצ"ל  זקנה  אביה 

הדבר הנפלא הזה במהירות   תא
כאדם המוציא   ,וללא כל מאמץ

אחדות פרוטות  שוב  .מכיסו  שלטו  ,אך  לו  יש  על אם  כזה  ן 
השדים ועל  היקר   ,הרוחות  המעיל  את  גם  המציא  לא  למה 

ל ע ף  וא  ,אמנם בעלה אסר עליה כל שאלות  ?ואת יתר הבגדים
ואולי   ,היא היתה מוכנה לתת את מחצית הכפתורים  ,כן  יפ

מחשבות   .כדי לקבל תשובה על השאלות הללו  ,אף את כולם
הלילה כל  הרבנית  את  הטרידו  ע  ,אלה  רק  נרדמה   ם והיא 

  .רדמדומי בוק

לא השתמש פרוסניצר ברשות שנתן לו   ,הואיל ולא יכול לישון
בדיוק   ,בבוקר  4ובשעה    ,שיעוררבי ישעיה לאחר הפעם אל ה 

 ,ידו  רבי ישעיה עוד היה שקוע בכתב  .דפק בדלתו  ,כבכל יום
הוא פקד   .והתפלא בראותו את פרוסניצר בשעה כה מוקדמת

חשבתי שתחזור מהדרך בשעה "  :ואמר לו  ,לשבת  דיעליו מ
הבוקר רק  או  בלילה  השיעור   .מאוחרת  את  כן  על   ,דחיתי 

 , אבל לאחר שהקדמת לבא   .אחה"צ  4  וקבעתי אותו לשעה
בכל אופן נוכל מקודם לדבר   .לא יתכן לבטל אותך מלמודך 

דויק מכי טרם קבלתי ממך דו"ח    ,מפריע  רגעים אחדים באין
   ".על תוצאות דרכך

. המשך בשבוע הבא בע"ה

  



             

  

 
 
 

 
 
 

ַקבֵ ר יֹותֵ  ָגרּועַ י ִמ   אֹוע ָהַר ן ָלשֹול ַהמְּ
 ( ָערּוְךן  ֻׁשְלחָ ר ִקּצּו) ?עָהַר ן ַהָּלשֹו תאֶ  רָהאֹומֵ 

 
 _____________________________

 _____________________________

_________ ____________________ 

ֵאיזֶ  תַ ה בְּ ִביב כְּ ִפִּלית ֶא ן כֹותְּ  "ם(ַרְמבַ ) ן?ַהתְּ
 

 ____________________________

 ____________________________

 ____________________________ 

_ משפחה__________  שם_________
_______ כיתה _____ת"ת____  

 

 את התשובות אפשר להגיש עד יום ד'.
 הפותרים נכונה יכנסו להגרלה.

9305-317-077ניתן לשלוח תשובות לפקס:   
בפקס אפשר לשלוח רק עד יום ג'תשובות   

 

 
 הזוכה בהגרלה  
 נחמן מזרחי 

 נחמת ציון ת"ת 
 1' ה  כיתה

 

 

ַקיֵ  ֵאיְך  וַ ם יְּ לַ  יֹוֵדעַ  ֶשֵאינֹוי ִמ ד ִלמּות ִמצְּ מ  ל כְּ  ד?ִללְּ
 (ָערּוְךן ֻׁשְלחָ ר ִקּצּו)

מ ד, אֹו " ('ב – זכ"  סימן) תשובה: ָלל ִללְּ ּוִמי ֶשֵאינֹו יֹוֵדַע כְּ
ָשר לֹו ֵמֲחַמת ר ב  ַסֵפק ַלֲאֵחִרים ֶשִאי ֶאפְּ ָרדֹות, יְּ ַהטְּ

מֹו ַעצְּ ִאּלּו לֹוֵמד בְּ ֵתָחֵשב לֹו כְּ ִדים, וְּ  ."ַהּלֹומְּ

ִכין  ָברְּ ִמי מְּ יֹוֵדַע לְּ רֹות וְּ עֹוֶלה ם ַהִא ָקָטן ַהיֹוֵדַע ִלקְּ
ִאים ַין ַהקֹורְּ  "ם(ַרְמבַ ) ?ִמִמנְּ

 
רֹות " ("זי – י"בהל תפלה וברכת כהנים  )הל' תשובה: ָקָטן ַהיֹוֵדַע ִלקְּ

ִאים. ַין ַהקֹורְּ ִכין עֹוֶלה ִמִמנְּ ָברְּ ִמי מְּ יֹוֵדַע לְּ  "וְּ
 

מַ  דֵ ל עַ ן זֹוִכיה לְּ דּוי יְּ בֹודְּ צ י ִלקּוטֵּ ) ת?ִהתְּ  (תֹועֵּ

נּו ... ִעַקר ַהַּדַעת ִהיא ַבֵּלב" (א' – דעת) תשובה: ֶשִעַקר ַהיְּ
ִלבֹו ָבַרְך בְּ ַעד ֶשִתפ ל ָעָליו ... ַהַּדַעת ֶשֵיַדע ֶאת ַהֵשם ִיתְּ

דֹו  ע בְּ עֹוֵרר לְּ ָבַרְך, ַעד ֶשִיתְּ ָּלתֹו ִיתְּ דֻּ ָאה ִמגְּ ִירְּ ֵאיָמה ָוַפַחד וְּ
ָיֵרא. מּות ֶשֵיַדע ִמִמי ִיתְּ ַאת ָהרֹומְּ ִירְּ ֶכה לְּ  ֶבֱאֶמת, ַעד ֶשִיזְּ

ֵדי  ֶזה זֹוִכין ַעל־יְּ דּותוְּ בֹודְּ  ."ִהתְּ

תשובות על השאלות משבוע 
 תשובות על השאלות משבוע שעבר:

בֵ  נּועַ  הזֶ ה מַ ר ַהסְּ צֹוי ִלקּוטֵּ )?  לַהֵשכֶ ת תְּ  ת( עֵּ
 

 
 ____________________________

 ____________________________

 __________________ _____ _____  

_ __________________________  

 
  

ֶשָשהָ  ָרהָ   ַרִבי ם  ַפעַ ה  כְּ מָ   ַרִבי ן  בֶ ם  ַאבְּ ִעין  ַנחְּ ִזיר  בְּ ר ִבֵק ן  ַרַאדְּ
ִזיב  ָהַר א  הּוא  ֲהל  ב,  ָהַר ל  ֵאצֶ ם  שָ  ֵכלֶ ל  ַבעַ ן 'ֵמַרַאדְּ  ת'. ַהתְּ

ִבי  ָךר ַאסְּ  :לְּ

ָרהָ   ַרִבי דֹוא הּום  ַאבְּ ר, ַהּדֹול  גְּ
רּו פְּ י. ֶמִש ד  ֶבגֶ   לֹו   ִתתְּ  

ִת  ִרי י  ָשַמעְּ ָך ם  ֶשתֹופְּ  ֲעבּורְּ
מֹו י  ֶמִש ד  גֶ בֶ  ם. ָלַרָבִני  כְּ  

ַלהֵ  ַפּלֵ ב  ִהתְּ ִהתְּ א  ב  ָהַר   ִמֶמנּוא  וְּ ד מְּ  

יֻּחָ ם  ָאדָ ה  ֵאיזֶ  ד מְּ
  ַמָמש,  אהּו

דֹולֵ   ר ַהּדֹו  י ִמגְּ

רּוו  ַלֲאָנָשיה  ֶשִצּוָ ד  עַ  פְּ ֶדֶרְך י  ֶמִש ד  ֶבגֶ   ֲעבּורֹו  ֶשִיתְּ ם ָהַרָבִני  כְּ ֶשנֹודַ   ַרבִ ר  ַהָּדבָ ע  כְּ ָרהָ י  לְּ ם ַאבְּ ר. ָהִעית  אֶ ף  ֵתכֶ ב  ָעזַ    
סּוץ ִמֶשמֶ ח  ָבַר   ָכְך ל  כָ  ָכבֹום  ִפרְּ ד. וְּ  



ֶׁשיֵּׁש    ב. ַהֶחְסרֹונֹות  ְוָכל  ְוַהָגלּות  ְוַהִיסּוִרין  ַהָּצרֹות  ָכל 
ַהֹכלָלָאדָ  ְוכּו',  ַהגּוף  ְבִריאּות  אֹו  ָבִנים  אֹו  ַפְרָנָסה  ן  הֵּ   ם 

ַהַדַעת,   ֶחְסרֹון  ֶרְך  עֵּ ְלִפי  ַרק  ֲאַזי  הּוא  ַהַּדַעת  ָלם  ֶשִנשְּ ּוכְּ
רֹונֹות. ָלם ָכל ַהֶחסְּ    ִנשְּ

ַהַּדַעת,   ֵמֲחַמת  ֶלָעִתיד  ֶיה  ִיהְּ ִחִיים  ַהִנצְּ ַהַחִיים  ִעַקר  וְּ
ֵדי   ַעל־יְּ ָבַרְך, וְּ עּו ַהכ ל ֶאת ַהֵשם ִיתְּ ַרֶבה ַהַּדַעת ֶשֵידְּ ֶשִתתְּ

ִחִיים ָכמֹוהּו.ֶזה   ִנצְּ ַחִיים  יּו  ִיחְּ ָאז  וְּ דּותֹו,  ַאחְּ בְּ לּו  לְּ ִכי    יֻּכְּ
י ַהְיִדיָעה ִמֶּמנּו ִיְתָבַרְך ִנְכָלִלים בֹו ִיְתָבַרְך ֶׁשֶזה ִעַקר   ַעל־ְידֵּ

ַהָבא.   ָהעֹוָלם  ַהַּדַעת  ַׁשֲעׁשּוַע  ֶאת  מ ר  ִלשְּ ִריִכין  צְּ ַעל־ֵכן 
שֶ  א ד  מְּ ַהַמֲחָשָבה  ִמַמֲחָשבֹות  וְּ מ ר  ִלשְּ ָשה  דֻּ ִבקְּ ֶיה  ִיהְּ

ַתֵּדל   ִהשְּ תֹוָרה ַוֲעבֹוָדה ּולְּ ַלֲחש ב ָתִמיד ַמֲחָשבֹות בְּ ָרעֹות. וְּ
ָשה ֶשבֹו ָתלּוי ַהכ ל דֻּ ַדַעת ִּדקְּ ַהִגיַע לְּ  .ַכַנ"ל לְּ

מּות ַהַדַעת ִאי ֶאְפָׁשר ֶאָּלא ׁשֶ  ג. ׁש ֶאתְלַהִגיַע ִלְׁשלֵּ ִפיו   ְיַקדֵּ
מֹו ח טְּ ָניו,  וְּ ָאזְּ ֵעיָניו וְּ הֹוִציא ֶשֶקר  ַהְינּו ֶׁשִיְׁשֹמר ַעְצמֹו  וְּ ִמּלְּ
ַשת ַהח ֶטםְוִיְהֶיה לֹו    ִמִפיו דֻּ ַאת ָשַמִים ֶשהּוא קְּ . ְוִיְהֶיה  ִירְּ

ַהֲאִמין ָבֶהם    ֶשהּוא ֱאמּוַנת ֲחָכִמים  לֹו   ַנִים לְּ ַשת ָהָאזְּ דֻּ קְּ
מ   ִלשְּ ֵריֶהםוְּ ַיֲעצ ם ֵעיָניו  .  ַע ִּדבְּ ְראֹות ְבָרע.  וְּ ֵדי ֶזה  מֵּ ַעל־יְּ וְּ

ַדַעת ָשֵלם ֶשבֹו ָתלּוי ַהכ ל   ֶכה לְּ י ֶזה ִיְזֶכה  ִיזְּ ַכַנ"ל, ְוַעל־ְידֵּ
ָשה דֻּ ַלֲהבּות ַהֵּלב ִּדקְּ ִהתְּ  .  לְּ

ֶכל,   ַהשֵּ ְתנּוַעת  ֲחַמת  מֵּ נֹוָלד  ב  ַהּלֵּ ִהְתַלֲהבּות  ַעל־ֵכן  ִכי 
ִלבֹו   ַלֵהב  ִנתְּ ֶזה  ֵדי  ַעל־יְּ ַוֲעבֹוָדה,  תֹוָרה  בְּ חֹוֵשב  ֶשָאָדם  כְּ
לֹו   ִשכְּ נֹוֵעַע  ּוִמתְּ תֹו  ַּדעְּ ִּדיל  ֶשַמגְּ ַמה  ָכל  וְּ ָבַרְך,  ִיתְּ ַהֵשם  לְּ
ֵדי   ַעל־יְּ וְּ יֹוֵתר,  ִלבֹו  ַלֵהב  ִנתְּ וְּ ַחֵמם  ִנתְּ ֵכן  ָשה,  דֻּ ִבקְּ יֹוֵתר  בְּ

ִּד  ַהֵּלב  ַלֲהבּות  ִלבֹו.  ִהתְּ ַטֵהר  מְּ ָשה  דֻּ ב  קְּ ֶׁשִנְתַלהֵּ ְכֶנֶגד  ִכי 
ָרה אֹו ְלַתֲאָוה ָרָעה ַחס ְוָׁשלֹום, ֶׁשִּמֶזה ִנְטָמא   ְוִנְבַער ַלֲעבֵּ

ִלבֹו   ְוִיְבַער  ב  ֶׁשִיְתַלהֵּ ָצִריְך  ֶזה  ֶנֶגד  םִלבֹו,  ִיְתָבַרְך    ְלַהשֵּ
ר ִלב י ֶזה ְיַטהֵּ ב ָטהֹור,  ְבתֹוָרה ּוְתִפָּלה, ְוַעל־ְידֵּ ֹו ְוִיְזֶכה ְללֵּ

ין קֹונֹו ְבִדבּוִרים ֲחָדִׁשים   ינֹו ְלבֵּ ר בֵּ י ֶזה ִיְזֶכה ְלַדבֵּ ְוַעל־ְידֵּ
ם ְבִחיַנת רּוַח ַהֹקֶדׁש  . ְבָכל ַפַעם ֶׁשהֵּ

' בפנים הליכות' מדור שאלות ב אחת ה 
 הזה. על ליקוטי עצות מהמדור היא   ,העלון

 
השבועיבסדרהנלמדותההלכותעל

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ולפתע אני רואה סיפר הרה״ג יצחק זילברשטיין: ״לפני כמה שנים הגעתי לבית חולים מסוים,  
שלט הענק בו נמנו כל המחלקות  במסדרון ראש ישיבה חשוב ומפורסם. ראש הישיבה נעמד מול  

 ללא הרף.  והרופאים שבבית החולים, ופיו מלמל דבר מה 

הישיבה זמן רב ״מדוע עומד ראש  התקרבתי אליו וברכתי אותו לשלום, ואף הוספתי ושאלתי:  
ממלמל? האם הרב צריך עזרה  מול השלט בו מפורטים כל המחלקות בבתי החולים ומה הוא  

 "מסוימת?

שהרב יגלה לי מה ראש הישיבה ניסה להתחמק מלהשיב על שאלתי. אך אחר שביקשתי שוב  
תראה מה  ״להתעמקותו הרבה בשלט, הוא השיב לי ואמר:  הסיבה  

בשלט   ראשונה  -כתוב  שניה,  קומה  עבר    קומה  וכך  איתי  וכו׳״, 
קומה אחר קומה, תוך כדי שהוא מפרט אלו חולים מטופלים בכל 

 קומה.  

״נעמדתי כאן זמן רב בכדי לקרוא את שמות    אמר:ואז הוא חשף ו
כתיקונו,  המחלקות   פועל  שלי  שהגוף  כך  על  יתברך  לה׳  ולהודות 

, ולא לאף מחלקה קשה מאלו הכתובות פה.  ואיני זקוק לשום טיפול
 שימשיך לתת לי גוף בריא ושלם״.  ליבי ממלמל תודה לה׳, ובקשה 

וזא בשמיים,  זה  יקר  דבר  האנשים כמה  הם  שמעטים  מפני  ת 
על כך, מפני שבעיניהם זה נראה טבעי שקמים כל שחושבים להודות  

מדבר ללא גמגום, חוש הריח מתפקד  בוקר והעיניים עובדות, הפה  
 והידיים זזות. 

לעבוד  מפסיק  משהו  שלפתע  רק  לה׳?  להודות  נזכר  האדם  מתי 
פתאום האדם מרגיש כמה ה׳ מטיב עמו בכל יום שמביא לו כתיקונו,  

 מודה לה'. זאת בחינם, ורק אז הוא 

   . ולהכיר לו טובה לה' על רוב חסדיו ורחמיו להודות כוחו במותניו, שבעוד אדם על העל כן, 

 

  

 

ִתי ָשתֹו  ֶשּלֹו  ֶשָהֲעבֹוָדה  ָשַמעְּ דֻּ ָאה ַהנֹוָרָאה  ּוקְּ ַהִירְּ ָתה וְּ ֵליל ָפָניו   ַעל  ֶשָהיְּ ָרט,  ק ֶדש ַשַבת בְּ  ִביֵמי  ּוִבפְּ
עּוָריו  ִלי ַעד ָהָיה , נְּ ָלל  ָוֵעֶרְך ִשעּור בְּ  . כְּ
ַרְך  ָיָדיו  ֶאת  ָנַטל  ַאַחת  ּוַפַעם יל  ֻעַדתִבְס   ַהּמֹוִציא  ִבְרַכת  ּובֵּ  ֻׁשְלָחנֹו  ַעל  ַהְמֻסִבין  ָכל  ְוַגם,  ֹקֶדׁש  ַׁשַבת  לֵּ
ְרכּו ֶכף.  ִפָתם  ֶאת  ְוָאְכלּו  ַהּמֹוִציא  ִבְרַכת  בֵּ  ַלָּמקֹום  ְבַמֲחַׁשְבתֹו  ָעָלה,  ַהּמֹוִציא  ְפרּוַסת  ֶׁשָאַכל  ַאַחר  ְותֵּ

ק  ,ֶׁשָעָלה קּות  ִיְתָבַרְך   בֹו  ְוִהְתַדבֵּ ָיַשב.  נֹוָרָאה  ּוְבִיְרָאה  ָגדֹול  ִבְדבֵּ ִתיָקה  וְּ ֵעיַנִים  ִבשְּ קּוחֹות  ּובְּ ֵבקּות  פְּ   ּוִבדְּ
ָלא  ָעצּום ִנפְּ ָלה  ָכל  וְּ ל א,  ַהַּליְּ ָחן   ַעל  ַמֲאָכל  שּום  הֹוִשיטּו   וְּ לְּ ֲהלּו   ִכי   ַהשֻּ א ד  ִמָפָניו   ִנבְּ ָהיּו ,  מְּ ִאין   וְּ ָירְּ  ִמתְּ
ֵבל ַבלְּ תֹוְך. אֹותֹו  לְּ כּו  ַהַחָמה ַוָתֵנץ ַהַשַחר ֵהִאיר ָכְך  ּובְּ ַכת ּוֵברְּ רּו  ַהָמזֹון   ִברְּ טְּ ִנפְּ ָחן   ֵמַעל וְּ לְּ   . ַהשֻּ
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ָנא ַעל וְּ ֵהיֵטב  ַתֵכל  ִהסְּ ֵעיַני,  ַמד  ַמחְּ ִני,  בְּ  ,
ָך,  ִלמּודְּ ִמיד בְּ ַתתְּ תֹוַרת ה' וְּ ַהֲחֵזק בְּ ָך וְּ ִליתְּ    ַתכְּ

ָפֵרש   ָכל יֹום ָויֹום לְּ דּות בְּ בֹודְּ ִהתְּ ַבע ִשעּור לְּ ִתקְּ וְּ
ִמּלְּ  ַחֵנן  ִהתְּ ּולְּ ָבַרְך  ִיתְּ ַהֵשם  ֵני  ִלפְּ ָך  ָפָניו ִשיָחתְּ

ָך  אֹותְּ ָקֵרב  ֶשיְּ ֵבה,  ַהרְּ ַתֲחנּוִנים  וְּ ַרֲחִמים  בְּ
   ַלֲעבֹוָדתֹו ֶבֱאֶמת. 

נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה,   י ַרבֵּ ב ְבִסְפרֵּ יטֵּ ְוִתְלמד ּוְתַעיֵּן הֵּ
ב ֶאת   יטֵּ ַעד ֶׁשִתְהֶיה ָבִקי ָבֶהם ְבַעל ֶפה, ְוִתְזכר הֵּ

ִמּמֶ  ֶׁשָשַמְעָת  ַהְדָבִרים  ִאם  ָכל  ְוָהָיה  יִתי,  ְבבֵּ ִני 
ִמֶּמִני   ִלְׁשמַע  ֶׁשִתְזֶכה  ְבָחָדׁש  ִתְׁשַמע  ְבָיָׁשן  ָׁשמַע 
ֶּלה ַהְמַחִיין ְנָפׁשֹות   ֶּלה ְוָכאֵּ עֹוד ְדָבִרים ַרִבים ָכאֵּ

 ַרבֹות.

ין   ְוָאז טֹוב ְלָך ָבעֹוָלם ַהֶזה ּוָבעֹוָלם ַהָבא. ִכי אֵּ
בְ  ַלֲעֹסק  ֻמְבָחר  ִכי  ְלָך  ַעָתה,  ְכמֹו  ּוְתִפָּלה  תֹוָרה 

קנב(   לא )ַׁשָבת  ִאם  וְּ ָּדא.  ַורְּ כְּ ִליָלא  כְּ קּוָתא  ַינְּ
ַמן הֹוֵלְך   ַהזְּ ֵצל עֹוֵבר. וְּ ָשיו ֵאיָמַתי. ִכי ָיֵמינּו כְּ ַעכְּ
ָך ִכי ִאם ַמה ֶשַתֲחטף ַעָתה  לא ִיָשֵאר לְּ הֹוֶמה. וְּ וְּ

ִפּלָ  ּותְּ יֹום תֹוָרה  ָכל  חּוץ  בְּ וְּ ּוַמֲעִשים טֹוִבים,  ה 
   ִמֶזה ַהכל ֶהֶבל. 

ֶשָכתּוב   ִמַּמה  ר  ְויֹותֵּ ְלַהֲאִריְך.  ין  אֵּ ִמֶזה  ְוֶיֶתר 
ָכאן ָׁשַמְעָת ִמֶּמִני ְכָבר. ְוַגם ִכי ְכָבר ְמבָאר ַהכל 
ַוֲהפְך  ָבֶהם  ֲהפְך  ִלְבָרָכה.  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרבֵּ י  ְבִסְפרֵּ

ל ֶהם  ּומֵּ ְוכּו'  ָבֶהם  ָתזּוַע  יּו א  ֶשִיהְּ ָהִעָקר  וְּ
ִחיל  ַתתְּ וְּ ֲחָדִשים.  כְּ יֹום  ָכל  בְּ ֵעיֶניָך  בְּ ָבִרים  ַהּדְּ
ָשלֹום  ָך ַחס וְּ תְּ ַדעְּ ַאל ִתפל בְּ ָכל ַפַעם ֵמָחָדש, וְּ בְּ
ָשָעה  וְּ ָשָעה  ָכל  בְּ ַרק  ֶשָבעֹוָלם,  ָּדָבר  ִמשּום 

ִרָיה   ֵעיֶניָך ִכבְּ ֶיה בְּ ִליַח  ִתהְּ ֲחָדָשה ַמָמש. ָאז ַתצְּ
ִכיל.  ָאז ַתשְּ ָך וְּ כְּ  ֶאת ַּדרְּ

 (עלים לתרופה )                                       

 

אֶ  ָאִביָךת אֶ ד ַכבֵ  ֹ  ְלָךי ֶׁשָאַמְרִת  ַאף ַעל ִפי - ִאֶמָךת וְּ י, אֹוִת ם ִא י כִ ד ְוַתֲעבֹ ד ְתַכבֵּ א ֶׁשּל
ֹ ד ַכבֵּ  ְוִאְּמָך ָאִביָך [ בטּול כָ ] ּוְגָמלּוָךם, לָ ָלעֹו ֱהִביאּוְךם הֵּ י כִ ו ְגמּוָליל כָ ח ִתְׁשכַ א ְול

יד עַ  ינֹום ָטְרחָ ל ְוכָ ם, ִמְצַטֲעִרי ְוָעֶליָךל, ָגדֹות ֶׁשַנֲעשֵּ  .ְלָךק ַר  אֵּ
ִא  ַכבֵ ם וְּ ַשּלֵ ם א תָ ד תְּ מּולָ ם ָלהֶ ם ּותְּ ִת ם, גְּ ַכבֵ י כִ י ָיַדעְּ ד ַהֶחסֶ ל כָ ל עַ י אֹוִת ד תְּ

ָךי ֶשָעִשיִת  עֹולָ ה ַהזֶ ם ָלעֹולָ  ַלֲהִביֲאָך לְּ  א. ַהבָ ם ּולְּ
  (ב"י – 'כ –שמות  -רבי יוסף בכור שור )

 


