
   

 

דֹוׁש   ּלֹו  –אֹוֵמר ַהזַֹּהר ַהקָּ א ֵמַהֵשם שֶׁ ם בָּ דָּ אָּ ל הָּ ל ַהכַֹּח שֶׁ כָּ א ה' ְבֵשם ְבַצְלֵאל"   -  שֶׁ רָּ   "ְראּו קָּ
ֵצללה' ל'(    -פרשת ויקהל  ) ֵאל ֶזה בְּ ַצלְּ ן,  ל, ַבֵשם  -אֵ   -בְּ כָּ ַמז ֶׁשהּוא ַיֲעֶשה ֶאת ַהִמׁשְּ ַבר ִנרְּ ִביו כְּ ַתן לֹו אָּ ֶׁשנָּ

ַתן לֹו ֶאת ַהֵשם ַהֶזה  ז הּוא נָּ ן, אָּ כָּ ה רּוַח ַהקֶֹּדׁש, הּוא יַָּדע ֶׁשהּוא ַיֲעֶשה ֶאת ַהִמׁשְּ תָּ יְּ א ֶׁשּלֹו הָּ ַאבָּ   לְּ
ַתן לֹו ֶאת ֶזה. הּוא נָּ ֶכה לָּ ֵדי ֶׁשֶבֱאֶמת הּוא ִיזְּ ֵאל    כְּ ַצלְּ ַהֵשם בְּ

אֵ  ֵצל לָּ ַיֲעֶשה  ֵדי ֶׁשהּוא  ֶזה  -כְּ ן ַלה'.  כָּ ַיֲעֶשה ִמׁשְּ ל, ֶׁשהּוא 
ַחר ַלֲעשֹות ֶאת   ַלל ַהֵשם הּוא ִנבְּ ִפקּוֵדי ֶׁשִבגְּ ֶשאֹוֵמר ַהזַֹּהר בְּ
ַחר יֹוֵתר ֵמִאיׁש ַאֵחר,   ִנבְּ כּות ַהֵשם ֶׁשּלֹו הּוא  ן, ִבזְּ כָּ ַהִמׁשְּ

בָּ  הּוא  ִגיל  וְּ בְּ ן.  כָּ ַהִמׁשְּ ֶאת  ה  ֶאת    13-14נָּ ה  נָּ בָּ ַבר  כְּ הּוא 
ֹּא יַָּדע, מֶֹּׁשה   יָּכֹול ל ִרים ֶׁשמֶֹּׁשה ַרֵבנּו ִכבְּ בָּ יַָּדע דְּ ן וְּ כָּ ַהִמׁשְּ
ַמר   אָּ ן,  כָּ ִמׁשְּ ֶזה  ַאֲחֵרי  וְּ רֹּן  אָּ הָּ ֶאת  קֹוֵדם  ַלֲעשֹות  ה  צָּ רָּ

ַאֲחֵרי   וְּ ן  כָּ ִמׁשְּ עֹוִשים  ֵאל "קֹוֵדם  ַצלְּ לֹו  בְּ ַמר  רֹון" אָּ ֶזה אָּ
ֵצל "-מֶֹּׁשה "בְּ ִייתָּ ֹּא יַָּדע    ,ֵאל הָּ יָּכֹול ל ִרים ֶׁשמֶֹּׁשה ִכבְּ בָּ יּו דְּ הָּ

ֵאל יַָּדע.  ַצלְּ  ּובְּ

ֶרץ" אָּ ם ַׁשמֹות בָּ א ֵׁשמֹות',    -"ֲאֶׁשר שָּ ֵרי ַׁשמֹות ֶאּלָּ 'ַאל ִתקְּ
ם ַכמָּ  עֹולָּ ִריַאת הָּ ַזר ִבבְּ ֶרץ, ה' גָּ אָּ ם ֵׁשמֹות בָּ ה ֵׁשמֹות  ה' שָּ

ן   מָּ ה ֵׁשמֹות ַנחְּ יּו, ַכמָּ עֹון ִיהְּ ה ֵׁשמֹות ִׁשמְּ יּו, ַכמָּ אּוֵבן ִיהְּ רְּ
יֹון   ם כַֹּח ֶעלְּ דָּ אָּ עֹוֵרר ַעל הָּ ֵדי ַהֵשם ִמתְּ ן. ַעל יְּ תָּ ה נָּ יּו, ַכמָּ ִיהְּ
ִרים   בָּ דְּ ַלֲעשֹות  יָּכֹול  הּוא  ַהֶזה  ַהכַֹּח  ִעם  ה,  לָּ ַמעְּ ִמלְּ

דֵ  ִאים. ִכי ַעל יְּ לָּ ִנים לֹו ֵׁשם ֶׁשל ַצִדיִקים ַהֵשם ֶׁשל  ִנפְּ י ֶׁשנֹותְּ
ִנים   ֵדי ֶׁשנֹותְּ ֶיה ַגם ֵכן ַצִדיק, ַעל יְּ ַהַצִדיק גֹוֵרם ַלֶיֶלד ֶׁשִיהְּ

ע נּו ֶאת ַהֵשם, ִמתְּ תְּ מֹו נָּ אֹור ֶׁשל ַהַצִדיק ֶׁשַעל ׁשְּ עֹוֵרר אֹותֹו הָּ ֹוֵרר  ַלֶיֶלד ֶאת ַהֵשם ֶׁשל ַהַצִדיק ִמתְּ
ל ַהַחִיים.  חֹוֵפף ַעל ַהֶיֶלד כָּ יֹוֵרד וְּ יֹון וְּ ֶעלְּ ם הָּ עֹולָּ אֹור ֵמהָּ  הָּ

ה  ַהֵשם שֶׁ  ם זֶׁ דָּ אָּ ל הָּ ַהֵשם שֶׁ דֹוש אֹוֵמר שֶׁ ְכַלל, ַהַבַעל ֵשם טֹוב ַהקָּ שּוט בִּ ר פָּ בָּ ֹּא דָּ ה ל ם זֶׁ דָּ אָּ ל הָּ
ַדַעת ַמה   יְך לָּ רִּ ם צָּ דָּ ּלֹו, אָּ ְתבֹוֵנן ַבֵשם שֶׁ ּלֹו, ְלהִּ ת ַהֵשם שֶׁ ַדַעת אֶׁ יְך לָּ רִּ ם צָּ דָּ ים, אָּ יִּ אִּ סֹודֹות נֹורָּ

ּל ז ַבֵשם שֶׁ תֹו,ְמֻרמָּ ְשמָּ ש נִּ ה שֹּרֶׁ ּלֹו זֶׁ ִפי ַהֵשם ֶׁשּלֹו, ַבֵשם    ֹו, ַהֵשם שֶׁ ה לְּ מָּ ׁשָּ ד ֵיׁש לֹו ׁשֶֹּרׁש נְּ ל ֶאחָּ כָּ
ֶמֶׁשְך ַהַחִיים ֶׁשּלֹו, הַ  ם בְּ דָּ ל ַמה ֶׁשעֹוֵבר ַעל ַהֵבן אָּ יו, כָּ לָּ ִריְך ַלֲעבֹּר עָּ ל ַמה ֶׁשצָּ ַמז כָּ ם ִנרְּ דָּ אָּ כֹּל  ֶׁשל הָּ

ז בַ  ֻרמָּ ֵדי ַהֵשם,  מְּ ם ֵחי ַעל יְּ דָּ א, ִכי אָּ רָּ ד ֵיַדע ַעל ֵׁשם ֵאיֶזה ַצִדיק הּוא ִנקְּ ל ֶאחָּ אּוי ֶׁשכָּ רָּ ֵשם ֶׁשּלֹו, וְּ
ם עֹולֶ  דָּ ֶׁשאָּ ֵכן כְּ לָּ וְּ ם ֶזה ַהֵשם ֶׁשּלֹו,  דָּ ל ַהַחיּות ֶׁשל ַהֶבן אָּ ִפי ַהֵשם ֶׁשּלֹו, כָּ יֹות לְּ ִריְך ִלחְּ ם צָּ דָּ ה  אָּ

ה ׁשֹו  לָּ ַמעְּ ָך! לְּ ִפי ַהֵשם ֶׁשּלְּ ִייתָּ לְּ ֹּא חָּ ה ל ָך? ַאתָּ ִפי ַהֵשם     ֲאִלים אֹותֹו ַמה ִׁשמְּ ֶלֶכת לְּ ִריְך לָּ ִייתָּ צָּ הָּ
ם.  עֹולָּ ִרים ֶׁשבָּ בָּ ל ַהדְּ כָּ ִייתָּ ַמִגיַע לְּ ָך, הָּ ִפי ַהֵשם ֶׁשּלְּ ִייתָּ הֹוֵלְך לְּ ה הָּ ָך! ִאם ַאתָּ  ֶׁשּלְּ

 

י דִּ ים  ְילָּ יקִּ ים ַצדִּ יבִּ ה  םַוֲחבִּ כָּ לֹום ּוְברָּ  שָּ
ן הֹוֵלְך  ל  חֶֹּדׁש ִניסָּ ה, כָּ ֵבה ֲעבֹודָּ ְך ַהרְּ ל כָּ זֹּר ַבַבִית, ֵיׁש כָּ ֵאם, ַלעְּ ב וָּ ַכֵבד אָּ נּות לְּ ַדמְּ ִאתֹו ַהִהזְּ ֵרב וְּ קָּ וְּ

ַסדֵ  ַנקֹות ּולְּ ֵבה לְּ ְך ַהרְּ ַבד. ר  כָּ ַאֵמץ לְּ ִהתְּ נֹוֵתן ַלהֹוִרים לְּ ֹּא מֹוִׁשיט ַיד וְּ ִעיר ל ִעִתים קֹוֶרה ֶׁשַהֵבן ַהצָּ  ּולְּ
י  בֹואּו ֹּ ט  ְוַנְחלִּ ּל י א  שֶׁ מָּ   אֹוא  ַאבָּ לְ ם  אֹוְמרִּ ְךר  ַאחַ ט", " ְמעַ ד  עֹו", "כֹּחַ י  לִּ ן  ֵאיא: "ְלאִּ ּלָּ ",  כָּ ן,  כֵ א "אֶׁ

יְךה  מַ  רִּ ְמחָּ "!, "צָּ  ה". ְבשִּ
ת גּוַא    ט ַשבָּ

יחַ  לִּ   ַהַמְשגִּ יי  ַנְפתָּ  . קבִּ
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מפקד המשטרה הגיע לביתו של ר' ישעיה יחד איתו  :  תקציר
 נגד רצונו והחל לחקור את פרטי הגניבה. 

 

 .בקומו מכסאו  יין,ענה האדון פון דינגלד  ",כבוד הרב צודק"
אפילו הגנבים המנוסים    .עלי לחקור בפרוטרוט את המקום"

 דייל  ומאפשרים לנו ע  ,משאירים לרוב את עקבותיהם  ,ביותר
לתפסם רגליו  .כך  עקבות  את  משאיר  מאבד   ,אחד  השני 

אבל   .זהירות אחרת  השלישי נכשל באי  ,כפתור במקום הגנבה
שבועות ארבעה  עברו  שכבר  נוכל  ,לאחר  הרב  ,לא   , אדוני 

   ".לסמוך הרבה על כל זה 

אלו    ואין לקוות שנמצא אי  ,ארבעה שבועות מאזאמנם עברו  "
מח מדוקדקת  .לארון   וץעקבות  חקירה  ערכתי  אני   , אף 

האבדה  את  רב  ,כשגליתי  ערך  ההיא  לחקירה  אין   . אבל 
סבור אני   .ולא פתחתי מאז  ון,למחרת היום סגרתי את האר 
   ".אלו עקבות  על כן שבתוך הארון נמצא אי

היד שמצא   אם עליו לספר על עקבות  ,רגע  סרבי ישעיה הס
לאחר   .אך היסוסיו לא נמשכו יותר מרגע  ,באבק בתוך הארון

לא רצה   ,שהוא הצטער על עצם הפניה אל מפקד המשטרה
למסור לו את הפרט היחיד העלול אולי לגרום לתפיסת הגנב 

במקומו   ,הקרש עם חותם היד נמצא למעלה בארון  .והענשתו
חשב   -,  הוא באמת בלש מוכשר  אם מפקד המשטרה  .הקבוע

ישעיה   אותו   -רבי  יגלה  הוא 
 , והחליט על כן לשתוק. בעצמו

שאל   הארון?"  מפתח  "איפה 
 המפקד. 

השלחן  אל  ניגש  ישעיה  רבי 
הגדול, פתח את אחת המגירות, 

ומסר הוציא   המפתח  את  ממנה 
המכובד לאורחו  המפקד   .אותו 

היה   .הסתכל במפתח מכל צדדיו
  .המפתחות ככל ,זה מפתח רגיל

האם רוצה הוד מעלתו שאפתה "
   ון?"האר את

   ".אעשה הכל בעצמי "  .ענה המפקד ",לא "

נגש אל הארון נסה   ,הכניס את המפתח לתוך המנעול  ,הוא 
או שהמפתח לא התאים למנעול או   .אך לא הצליח  ,לסובבו

   .שהמנעול היה מקולקל

נכונותו את  למפקד  שוב  הציע  ישעיה  את ה  רבי  לפתות  וא 
רבי ישעיה   .הפעם הסכים המפקד  .היות ורגיל הוא בו  ,הארון

המנעול מן  המפתח  את  מחדש  ,הוציא  אותו  ואחרי   ,הכניס 
  .דלת הארון הנפתח ,מאמץ קטן

בהעיפם מבט לתוך   ,יכול לתאר את תמהון שני האנשים  מי
כל כלי הכסף   ,אחד על יד השני  ,על המדפים עמדו   .הארון 

הגנובים ומתמיד  ,והזהב  מאז  במקומם  שעמדו  אחד   .כפי 

אפשר היה להכיר  ואי ,נוי לא חל בהםיכל ש ,מהם לא נעדר
   .רבי ישעיה החויר . בכלל שנגעה בהם יד איש זר

 ,שנבהל כעת  הבמיד  ,הוא לא נבהל בשעה שגלה את הגנבה
יה נדמה ה  .הערך שנגנבו ממנו  בראותו לפניו לפתע את חפצי

וצלילות הדעת אשר האירו תמיד את   תששלוו  .לרגע הנפש 
רבונו של '  המלבו התפרצה קריא  .עזבוהו  ,מחשבתו ומעשיו

והן הוציאו אותו   ,יצאו המלים הללו מפיו  הנה אך זוה  !'עולם
שבביתו  .ממבוכתו הנעלה  באורח  הסתכל  מפקד   .הוא 

הוא ידע שהרב מפרנקפורט מפורסם    .המשטרה רעד בכל גופו
גדול כמקובל  השדים    ,בעולם  כל  את  כבר  ראה  ובדמיונו 

וא האין זאת אלא ש  .מעל לארון המסתורי  ,רוחות שבעולםהו
 הומי יודע לאיזו מטר   ,עומד לפני המכשף הגדול ביותר בעולם

   .הביאהו הלך לביתו תנסתר

המבו במבטו  קרא  ישעיד  מפקד  הרבי  של  את   המשטרהל 
בנסותו להתגבר על   .והשתדל לפזר את חששותיו  ,מחשבותיו
  :הפסיק מיד את השתיקה שהעיקה ,הואו התרגשות

 ונדמה לי שאף הוד מעלתו מתקשה  ההננו עומדים בפני חיד
בפתרונה. כשלעצמי, אינני יכול כרגע לרכז את מחשבתי, כדי 

פתרון  לנסות  לחפש  הדבר   .אפילו  פשר  יהיה  מה שלא  אבל 
הז סליחתך  ה,המוזר  את  לבקש  חסד  ,עלי  רב  על   ,אדון 

 ,לפני שהודעתי לך על כל הענין  .שהטרחתיך לבא הנה לשוא
היה מחובתי לבחון בפעם נוספת  

ואף אם התנגדתי   .את העובדות
לנכונותו האדיבה של הוד מעלתו 

בביתי ובעצמו  בכבודו   ,לבקר 
לה   להתנגד  צריך  ביתר הייתי 

יכול אלא לבקש   ניכעת אינ  .שאת
מעלתו הוד  הכבוד   ,את  בכל 

עד   ,וההכנעה לי  לעזור  שימשיך 
 .שנמצא את פתרון החידה הזאת

לי  החזירה  בביתי  נוכחותו  עצם 
שנאבדו  היקרים  החפצים  את 

 ,בטוחני שבפקחותו הרבה  .ממני
הדרך  את  מעלתו  הוד  ימצא 

לתו לא ימנע המותר לי לקוות שהוד מע  ה.להאיר את התעלומ
   ?"ממני את עזרתו

כך מדבר  איננו  זאת  .מכשף  הרגיש  דינגלדיין  פון   ,האדון 
אף יצר הכבוד שבתוכו בא   .בשמעו את דברי הרב הנרגשים

ספוקו חפצי  ,על  מציאת  את  הרב  ע  כשהסביר   דייל  הערך 
  .נוכחותו במקום בלבד

אחדים רגעים  החדר  בתוך  התהלך  המשטרה  חמתו   .מפקד 
כעבור חמשה רגעים נעצר   .ככו עם כל צעד ושעלוהתרגשותו ש

 :ושאל   ,הסתכל ישר לתוך עיניו ,בקמטו את מצחו  .בפני הרב
 , האם אין כל הענין הזה קשור בחכמת הקבלה המסתורית "

האין   ?כבוד הרב הוא אחד מגדוליה  -  כפי שידוע לי  -אשר  
כשוף מעשה  מ  ?כאן  הרב  לי  הם    יד,יענה  יקרים  חייו  אם 

   !"בעיניו

המשך בשבוע הבא בע"ה. 

ת   אכֶׁ  זורעת מלאכת הגדר  –  זֹוֵרעַ ְמלֶׁ

   ַי  ַהּזֹוֵרע עִּ נֹו  ַהּנֹוֵטעַ   אֹו  ,םְזרָּ ילָּ רֶׁ ה  ְפֻעּלָּ ל  כָּ   אֹו  ,תאִּ ל  שֶׁ ת  ַאחֶׁ
יחָּ  הּוה  ְצמִּ אכֶׁ   זֶׁ חֹוֵתְך  ,רַהּזֹומֵ   ןכֵ   ְכמֹו   ,זֹוֵרעַ ת  ְמלֶׁ ְקצָּ   שֶׁ ית  מִּ פִּ ֲענָּ   ,םֵמהָּ

ְשאָּ י  ְכדֵ  יר  שֶׁ פִּ ֲענָּ ְגְדלּום  הָּ ְתַעבּוב  טֹור יֹותֵ   יִּ שּוב  ַחיָּ   ,ְויִּ   . זֹוֵרעַ ם  מִּ

   ֶׁית  אֶׁ ה  ַהַמְשק עִּ שּוב  ַחיָּ   ,םַהְּזרָּ ַר ר  עֹוזֵ ה  זֶׁ י  כִּ   , זֹוֵרעַ ם  מִּ ְצמֹּחַ ע  ַלזֶׁ   .לִּ

   ִּבָּ   שֹוֵפְךם  א יר  דָּ רִּ ֵאינֹו ף  חָּ יחַ   שֶׁ שֹוֵפְךן  ְכגֹו,  ַמְצמִּ ֵמֲחמַ ן  ַייִּ   שֶׁ ת  שֶׁ
יפּותֹו טּוחַ   ֲחרִּ ֵאינֹו  בָּ יחַ   שֶׁ  ר.ֻמתָּ ,  ַמְצמִּ

  

 אכילה בגינה

   ֵאֹוכ ינָּ ל  הָּ סּוה,  ְבגִּ ּטֹו   לֹור  אָּ יל  לִּ י  לעַ ו  יָּדָּ בִּ ֲעשָּ שּו  ,םהָּ ם  מִּ
ַמְשקֶׁ  ילּו  ,םאֹותָּ ה  שֶׁ ֵאינֹו  ַוֲאפִּ   .ןְמַכּוֵ   שֶׁ

 להכניס זרעים במים

   ֶׁי ה  ַהשֹור ּטִּ ים  חִּ הֶׁ   אְוַכיֹוצֵ ם  ּוְשעֹורִּ ְתַרְככּו י  ְכדֵ   ,םְבַמיִּ ם  בָּ יִּ  שֶׁ
יחּו דֶׁ ה  זֶׁ י  ֲהֵר   ְוַיְצמִּ ילּו  ,זֹוֵרעַ ת  תֹולֶׁ י ם  אִּ   ַוֲאפִּ עִּ יאּום  ַהְּזרָּ   יֹוצִּ
י שִּ יה  ַכמָּ ר  ְלַאחַ ק  ַר ם  שֹורָּ  ם. יָּמִּ

    י מּוקִּ ית  ֵפרֹור  ּוְשאָּ ן  צִּ  ם. ְבַמיִּ ם  ְלַהְשרֹותָּ ר  ֻמתָּ ם  ְיֵבשִּ



             

  

ַר י ַמהִּ  אכֶׁ ת ַהְגדָּ  ? זֹוֵרעַ ת ְמלֶׁ
אכֹו)ל"ט  לָּ  ת( ַׁשבָּ ת מְּ

 
 _____________________________

 _____________________________

_________ ____________________ 

אֹוכֵ  ינָּ ל הָּ ּטֹו  לֹור ֻמתָּ ם ַהאִּ ה, ְבגִּ יל לִּ ו  יָּדָּ
יל עַ  בִּ ֲעשָּ אכֹו)ל"ט  ?םהָּ לָּ  ת( ַׁשבָּ ת  מְּ

 

 ____________________________

 ____________________________

 ____________________________ 

_ משפחה__________  שם_________
_______ כיתה _____ת"ת____  

 

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

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

 

 
 הזוכה בהגרלה  

 ן תפלינסקיאהר
 נחמת ציון ת"ת 

 2' ו כיתה
 

 

 
ַר י ַמהִּ  אכֶׁ ת ַהְגדָּ אכֹו)ל"ט  ?חֹוֵרשת ְמלֶׁ לָּ  ת(ַׁשבָּ ת מְּ

 
ַר " תשובה: יא ַהְכשָּ ת חֹוֵרש הִּ אכֶׁ ה  תְמלֶׁ ְהיֶׁ יִּ ַהַקְרַקע שֶׁ

ה יעָּ ְזרִּ אּוי ְוטֹוב לִּ קֹום רָּ  ".ַהמָּ
 

ְגרֹות ְבַשבָּ ר ֻמתָּ ם ַהאִּ  סֵ ר לִּ טָּ א )כִּ אכֹו)ל"ט ן(? קָּ לָּ  ת(ַׁשבָּ ת מְּ
 

ל ַעל ַגֵבי " תשובה: ֵסא ְוַסְפסָּ ה כִּ ּטָּ ְגרֹור מִּ ר לִּ ֻמתָּ
ּזֶׁ ... ַקְרַקע ן שֶׁ ֹּ ה ֵכיוָּ ַיֲעשֶׁ ח ֻמְכרָּ א ל יה שֶׁ רִּ א ְוהּוץ חָּ

ְתַכּוֵ  ֵאינֹו שֶׁ ן מִּ ֵיעָּ יה שֶׁ רִּ  "ר.ֻמתָּ ץ חָּ
 

יה מַ  קַ א הִּ יּומֹור עִּ דָּ ל שֶׁ  קִּ אָּ תֹור ְלַאחַ ם הָּ יתָּ  ? מִּ
 ת(ֵעצֹוי ִלקּוטֵ )

 

ם ְלַאַחר " (זי" – דעת) תשובה: דָּ ל אָּ יּומֹו שֶׁ ַקר קִּ ְועִּ
ה  א זֶׁ ּלָּ תֹו ֵאינֹו אֶׁ יתָּ יג מִּ שִּ ה ְוהִּ נָּ קָּ ה, שֶׁ ְקֻדשָּ ל דִּ ַהֵשכֶׁ

ה ה ַוֲעבֹודָּ  ".ְבתֹורָּ

תשובות על השאלות משבוע 
 תשובות על השאלות משבוע שעבר:

ְךה דֹומֶׁ י מִּ  אֹוה'  ַלַמְלאָּ  ת( ֵעצֹוי ִלקּוטֵ )  ?תְצבָּ
 

 

 ____________________________

 ____________________________

 __________________ _____ _____  

_ __________________________  

 
  

יָּ ל יּוְד ן ר' בֶׁ ן  ַנְחמָּ ר'  יש ה הָּ שֵ  אִּ  ד ה' ְועֹובֵ ר כָּ
ְיתָּ  ּוְבֵביתֹו יּוה  הָּ  ה ְגדֹולָּ ת ֲענִּ

 

 

תָּ ר'  ְפשָּ י אִּ ן נָּ ר אֶׁ
ְסבֹּ  יּות אֶׁ ל לִּ ֲענִּ ת הָּ

אָּ  ל ר' שֶׁ ה ַהּנֹורָּ
ְמחָּ   ןַנְחמָּ   הְבשִּ

בֵ  חָּ מַ ר  הֶׁ עָּ חֵ ד ַבצַ ד שֶׁ ן.ַנְחמָּ ל ר'  עַ ד ְמאֹּ ם רִּ  

י" לָּ ְתַאֵּנחַ ה  ַאתָּ ו עָּ קָּ ?  מִּ ת  ַבֲחצֹום שֶׁ
ּלָּ ה ְבתֹורָּ ק ְועֹוסֵ ה ַלְילָּ  נִּ א  ְוהּו ה, ּוְתפִּ י עָּ

יל ּוַבעַ  סּורִּ ים, יִּ ְלקֹו י ְוַאְשֵר ו ַאְשרָּ  !חֶׁ

רֶׁ   את אֹומֶׁ רָּ  ַהְגמָּ
מַ  בָּ ר אָּ  א...רָּ

ישִּ ם יֹו חָּ י ֲחמִּ מַ ד אֶׁ ְפנֵ ד עָּ   ת" מֹוַהְרנַ י  לִּ
ֹּ  ּוְבֵביתֹו יָּ א ל ְרֵכים ְכלּוה  הָּ ת.  ַהַשבָּ   ְלצָּ  

נָּ  ת " מֹוַהְרנַ   לֹוה עָּ יה  מֹּשֶׁ ל ר'  עַ   שִּ עָּ כַ ר הֶׁ אָּ תָּ  ה ַהְרבֵ ל שֶׁ ְך ר ַאחַ ה ְושָּ ן  ְויָּשַ  כָּ
י ה.ַבַּלְילָּ ב טֹו לָּ ְתַאֵּנחַ  ֵישו עָּ יה  ַכמָּ  יֹוֵדעַ י מִּ י  כִּ  ְלהִּ נִּ ם שָּ

ֵרְך ְצטָּ עֹולָּ  יִּ ְזַדֵכְך  י ְכדֵ א ַהבָּ ם בָּ ֻּזֲהמַ  ְלהִּ עֹולָּ   תמִּ ם  הָּ
ה. ַהּזֶׁ   



 

ע    כא. ֻׁשקָּ מְּ ה  ַאתָּ ִאם  ֶׁשֲאִפּלּו  ֶׁשֵתַדע,  ִריְך  צָּ ֵכן  ַלל  גְּ
ַעד   אֹּד  מְּ ה  תֹונָּ ַתחְּ ה  ֵרגָּ ַבַמדְּ ה  ַאתָּ וְּ ִלּפֹות  ַהקְּ דֹור  ִבמְּ
ַרְך   בָּ יו ִיתְּ ֵרב ֵאלָּ קָּ ִהתְּ ָך עֹוד לְּ ר לְּ ׁשָּ ָך ֶׁשִאי ֶאפְּ ֶמה לְּ ֶׁשִנדְּ

אֹּד ִמֶמנּו,   תָּ מְּ ַרַחקְּ  ֵמֲחַמת ֶׁשִנתְּ

ם תּוַכל  ַאף   ְמקֹוְמָך ַגם ֵכן שָּ ּלּו בִּ ֲאפִּ י ֵכן ֵתַדע שֶׁ ַעל פִּ
ת ַעְצְמָך בֹו   ה יָּכֹול ְלַדֵבק אֶׁ ם ַאתָּ שָּ ֹּא ֱאֹלהּותֹו ּומִּ ְמצ לִּ
ה   ֹּא ְרחֹוקָּ י ל ה, כִּ ה ְשֵלמָּ ְתשּובָּ יו בִּ שּוב ֵאלָּ ְולָּ ַרְך  ְתבָּ יִּ

ם ַרבּו   ְמקֹוְמָך שָּ בִּ א שֶׁ ּלָּ ְמָך אֶׁ יא מִּ יםהִּ  .ַהְּלבּושִּ

ע, הּוא    כב. רָּ ְצרֹו הָּ ת יִּ ה אֶׁ ְצרֹו ְוכֹופֶׁ ְתַגֵבר ַעל יִּ מִּ ה שֶׁ זֶׁ
ים   רִּ ְדבָּ מִּ ּלּו  ַוֲאפִּ ש,  ַממָּ אֹות  ְצבָּ ה'  ְלַמְלַאְך  ה  דֹומֶׁ

ה,  יֹות ַהתֹורָּ ְלקֹּט אֹותִּ ים הּוא יָּכֹול לִּ יִּ    ַגְשמִּ

ֶׁשרֹוֶאה   אֹו  ַהגֹוִיים  ִעם  ַדֵבר  מְּ ֶׁשהּוא  כְּ ַוֲאִפּלּו 
נּו   ַהיְּ ֱאֹלקּות,  ַהִחיּות  ֶאת  יֹוֵדַע  הּוא  ִמדֹוֵתיֶהם, 
ֵרי   ַגּלּו לֹו ִסתְּ זֹוֶכה ֶׁשִיתְּ ם וְּ ׁש ׁשָּ ֻלבָּ ה ֶׁשמְּ אֹוִתיֹות ַהתֹורָּ

ה,   אָּ ִתימָּ א סְּ ַעִתיקָּ א דְּ תָּ נּו אֹוַריְּ ה, ַהיְּ  תֹורָּ

זֹוכֶ  ה  וְּ ֶׁשַאֲהבָּ ֶׁשַבַדַעת,  ה  ַאֲהבָּ הָּ אֹור  ַטַעם  עֹּם  ִלטְּ ה 
רֹוֶאה   ה ֵמַהִמדֹות. וְּ לָּ ַמעְּ ַמן ּולְּ ה ֵמַהזְּ לָּ ַמעְּ ֹּאת ִהיא לְּ ַהז

נּוז,   ַהגָּ אֹור ַהּטֹוב וְּ ה  ּוַמִשיג ֶאת הָּ ה ַהְגנּוזָּ ַהְינּו ַהתֹורָּ
ים ים ַהְגנּוזִּ יקִּ  .ְוַהַצדִּ

הֹולֵ   כג. ֶשהּוא  ַמה  ל  כָּ הּוא  וְּ ה  ֵרגָּ ַמדְּ לְּ ה  ֵרגָּ ִמַמדְּ ְך 
ַהֵשם   ֶאת  ֵליַדע  יָּכֹול  וְּ ַרְך  בָּ ִיתְּ ַהֵשם  לְּ יֹוֵתר  ֵרב  קָּ ִמתְּ
מֹו ִעם ַהֵשם   יָּכֹול ֶלֱאהֹּב ֶאת ַעצְּ ה, וְּ ֵתרָּ ה יְּ נָּ ַרְך ַבֲהבָּ בָּ ִיתְּ

ה ֵתרָּ ה יְּ ַאֲהבָּ ַרְך בְּ בָּ  . ִיתְּ

 

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

 
השבועיבסדרהנלמדותההלכותעל

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 מורא אב ואם 

 נצטוינו בתורה לירא מאבינו ואימנו. וצריך להתבונן מהו המורא, ועד היכן מגיע חיוב מוראם. 

ויושב בראש הקהל, ובאו אביו (  בגדים מכובדים)"אפי' היה לבוש בגדי חמודות  כתב הטור:  
, לא יכלים אותם, אלא ישתוק ויירא ממלך מלכי ואמו וקרעו בגדיו והכוהו על ראשו וירקו בפניו 

המלכים שצוהו בכך! שאילו בשר ודם גזר עליו דבר שהוא מצער יותר מזה לא היה לו לפקפק  
הרי שיש לירא מהוריו מחמת ציווי ה' יתברך   המלכים הקב"ה".   בדבר, קל וחומר במלך מלכי

 שכך ינהג.  

 עד היכן רצונו יתברך שיירא מהם

"שצונו לירא מאב ואם, והוא שיתנהג עמהם כמנהג מי :(בספר המצוות עשה רי"א)כתב הרמב"ם  
וילך עמהם כדרך שילך עם מי שיפחד ממנו, ויירא  שהוא ירא ממנו שיענישהו, כמו המלך, 

 מהגיע לו ממנו מה שימאס". 

"מפני צווי ה' ידמה ובספר 'חרדים' הרחיב בדבר וז"ל:  
ו  ויפחד  ומלכה,  כמלך  בעיניו  על אותם  מלעבור  ירעד 

רצונם, וכל אשר יצוו שניהם או אחד מהם יהיה הדבר  
בעיניו דבר מלך שלטון, לא יטה ימין ושמאל, כי לא שייך  
לשון מורא אלא באדון או מלך על עבדיו... כללו של דבר: 
יתנהג עמהם כמו שהיה מתנהג עם מלך בשר ודם שירא  

בפ ורקקו  כסותו  קרעו  ואפילו  ראשו,  יתיז  פן  ניו מאד 
גאונו   ומהדר  ה'  פחד  מפני  ויסבול  ישתוק  והכוהו, 
שהשוה מוראם למוראו... והמצער אביו ואמו כאילו ציער 

 השם יתברך". 

ופירוש הדברים: שאין צריך לפחד באמת שמא יענישהו, 
אלא צריך להתייחס אליהם בכבוד כזה כמו למלך שיכול 

נו דבר שאיר  להענישו, והיינו שיירא ממנו לעשות או לדב
 לרצונו.  

וכמובן, שאם בא אליהם בטענות זהו ההפך ממורא, כגון: 
טענה   בצורת  לאמו  או שאומר  טעים  אינו  שהמאכל 

שהלחם אינו טרי, או לרמז להם שהם מהדור הישן ואינם  
שהם  עד  ואמו  אביו  על  ללחוץ  או  לנהוג,  כיצד  מבינים 
נכנעים מפניו שלא לרצונם או שמתערב בענינם של הוריו 
שלא לרוחם או להסתכל בדברי סתר ובמכתבים של אביו  

אם אינו לרוחם.  ואימו או להסתכל בפלאפון שלהם וכל כיוצא בזה

 

  

 

ַדֵמן לֹו בְּ  ִנזְּ ׁשֹות ִמִּלבֹו וְּ ִחנֹות ּוַבקָּ ֵרי תְּ ַרְך ִדבְּ בָּ ֵני ַהֵשם ִיתְּ ַדֵבר ִלפְּ יָּה מְּ ִמים הָּ עָּ ה ּפְּ ַכמָּ תֹוְך  וְּ
יו   ֵעינָּ בּו בְּ הּוטְּ רֹות וְּ ֻסדָּ כֹונֹות ּומְּ ִפּלֹות נְּ נֹות יָּפֹות ּותְּ עָּ יו טְּ רֹון ִדבּורָּ כָּ ְצלֹו ְלזִּ ם אֶׁ יָּה כֹוְתבָּ  ְוהָּ

ה ְלַדֵבר ֵבינֹו ְלֵבין   ן זֶׁ ְניָּ יל ְבעִּ גִּ יָּה רָּ ְוֵכן הָּ ְך.  ם ַגם ַאַחר־כָּ ְתַפֵּלל אֹותָּ יל ְלהִּ גִּ ְהיֶׁה רָּ ְלַמַען יִּ
נֹות  יּו לֹו ְטעָּ ַרְך ְוהָּ ְתבָּ ֵרב ְלַהֵשם יִּ ְתקָּ ה ְלהִּ ְזכֶׁ יִּ יּו שֶׁ יו הָּ ּלֹותָּ ל ְתפִּ קֹונֹו ַהְרֵבה ְמאֹּד ְמאֹּד ְוכָּ

ה: ְגדֹולֹות לְ  ַרְך ַעל זֶׁ ְתבָּ  ַהֵשם יִּ
 

אליהו אלי אורן בן פרחה 

 הלני וכל משפחתו.

 דוד עזר בן אסתר.

עינב בת זוסן וכל 

 משפחתה.

 

 

 יעקב בן ברכה.

 אודל בת אילנה.

 מסעודה הדה בת שרה.

 יהודית בת יונה.

 טאבי בת עליזה.

 נתן בן תהלה.

 

 דוד בן ויקטור חביתה.

 

  

המזון   כערך  הוא  לנפש  אלה  כל  ערך  והנה 
כשם    , לגוף לנפשו  טובה  האדם  תפלת  שכן 

לגופו  תועלת  תפלה   .שהמזון  כל  ברכת  וכן 
שאחריה תפלה  שעת  עד  האדם  על   , שורה 

עד   בו  מתקים  שסעד  הסעדה  שכח  כשם 
  . שיסעד סעדת לילה

תלך  התפלה  שעת  תתרחק  אשר  ככל  אולם 
הבאות   העולם  מטרדות  וקדור  הלוך  הנפש 

להמצא    , עליה ההכרח  יביאנה  אם  וביחוד 
בחברת אנשים רעים ולשמע דברים העוכרים 

נפשו  שהנפש  דבורים    , זך  שירים  או  מגנים 
אחריהם להשתלט    , נוחה  אפשר  שאי  עד 

  . עליה
נפשו  את  האדם  מטהר  התפלה  בשעת  אך 
אותה   ומכין  בינתים  עליה  שעבר  מה  מכל 

אמנם על אף הסדר הזה אי   , לקראת העתיד
הגוף   שיתקלקלו  בלא  שבוע  שיעבר  אפשר 

מצטברים    , והנפש השבוע  ימות  במשך  כי 
לצ יתכן  שלא  עוכרים  ולבערםמותרות   , רפם 

כי אם על ידי התמדה בעבודת ה' במשך יום  
ככה ממלא הגוף   ,תמים נוסף על מנוחת הגוף

בשבת את אשר אבד לו בששת הימים ויתכונן 
   , לקראת העתיד

והנפש אף היא זוכרת ביום זה מה שאבד לה  
זה ביום  הגוף  בצרכי  שעסקה  היא    , מתוך 

לה  שהיה  מחלי  ומחלימה  מתרפאת  כאלו 
ומצטידת בכחות שידחו מעליה את החלי הזה 

 מאמר שלישי(   –)ספר הכוזרי  .                         לעתיד
 

 


