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היא  העומר  ספירת  של  והעיקרית  הראשונית  מטרתה 
שהכל הרעיון  נתונה    החדרת  התורה  שלנו,  בהכנה  תלוי 

בלי  נובע  החכמה  ומעיין  בסרט  קשור  העולם  במתנה 
הפסק, הכל תלוי בכלים שלנו כמה שנבוא מוכנים יותר,  

 נקלוט יותר, נקבל יותר ונהנה יותר.

שנה, היכולת שלנו   4000העולם הוא אותו עולם כמו לפני 
ורמת  שלנו,  החכמה  ברמת  תלויה  יותר,  ממנו  ליהנות 

והפניות הח הנקיות  המוסריות,  ברמת  תלויה  כמה 
 הנפשית, ביכולת להיות קשובים לסביבה שלנו. 

כמה   העומר,  ספירת  של  הראשון  השיעור  זה  מוכנות 
נתן   מבחינתו  ה'  יותר  ונקלוט  נקבל  הכלים  את  שנרחיב 
הכל ומה שנשאר תלוי בנו. הבעיה היא שזה ממש מלחיץ 

טנות שלנו,  ים הקילדעת שכל כך הרבה מוטל על הכתפ
ביכולת שלנו להשתנות ולהתקדם, והלחץ הזה גורם לנו,  
התקדמות  על  ולעבוד  לרוץ  להתחיל  או  להתייאש  או 

 מבחינה רוחנית בלי הפסק.

השיעור  השני,  השיעור  מגיע  הזה  הלחץ  בגלל  בדיוק 
לרוץ  אפשר  ואי  שאסור  הוא,  העומר  ספירת  של  השני 

שלו העבודה  את  יש  יום  לכל  מהר,  מדי  ,דברים   יותר 
נעשים רק בהדרגה, אתמול היית ביום הראשון לספירה  
רק  תהיה  מחר  השני,  ביום  אתה  היום  וההתקדמות, 
להפעיל  רע  מה  למה  ולקפוץ,  לדלג  אפשר  אי  בשלישי 

 איזה זינוק בעליה, ולקפוץ במעלות? 

של  הנוראית  של  הנפילה  על  המדרש,  דברי  הנה  אז 
מ כשה'  תורה,  מתן  לאחר  שבאה  העגל  ודיע  מעשה 

למשה רבנו על מצבו של עם ישראל ואומר לו: "לך רד כי 
עוד    -"סרו מהר מן הדרך..." אומר המדרש  -שחת עמך"  

את  לעשות  בלבם  היה  ונשמע,  נעשה  אומרים  כשהיו 
בשקר,   ונשמע  נעשה  שאמרנו  אומר  המדרש  העגל". 
זה   נכשלנו  כי  למה?  הזה,  מהמדרש  קצת  נפגעתי  ואני 

,אבל   לטייח  ואסור  הרגעים נכון  את  גם  לקחת  למה 
 היפים שלנו וללכלך אותם בבוץ הזה של העגל? 

 

היו טעויות, אבל גם היו רגעים יפים התעלינו מעל עצמנו  
ונשמע נעשה  ואמרנו  השרת  מלאכי  לדרגת  ,  התרוממנו 

וקיבלנו על זה שני כתרים וציון לשבח בתורה, אז מה אם 
טובים,   טעינו אחר כך, למה צריך להגיד שכבר אז, שהיינו

הכ את  להשאיר  מספיק  טובים?  היינו  לא  של י גם  שלון 
הגבוהה   ברגע  אותו  לנעוץ  למה  הכישלון,  לרגע  העגל 

 והמרומם של אמירת נעשה ונשמע!  

לא  והמדרש  קנטרנות  כאן  שאין  מקוצק,  הרב  אומר 
היינו טובים באמת,  התכוון ששיקרנו, או שאף פעם לא 

ואכן   נשגב  נשאר  ונשמע  הנעשה  של  בו  הרגע  נגענו 
וקפיצה   קפיצה,  היתה  שזו  אלא  המלאכים,  בדרגות 
כוללת בתוכה את המפלה. משמעותה של הקפיצה היא 

 התכונן לנפילה. 

מי  כל  נופל,  הוא  מסתיימת  כשהתעופה  שעף  מה  כל 
באוויר,   להיות  שניה  בדיוק  לו  שיש  המשמעות  שקופץ 
וגם הוא מבין שהוא צריך להתכונן לנחיתה, רק מדרגות 

 ות כך שאפשר לעמוד עליהם לאורך זמן,  הם יציב 

המטרה השניה של ספירת העומר היא, שנבין ונפנים את 
לרחף או  לקפוץ  ננסה  שלא  המדרגות,  שבעצם   ,מעלת 

וניפול לחטא העגל, נכון שהכל  לא נחזור אחרי שבועות 
את  לקרוע  אפשרי  בלתי  אבל  שלנו,  במוכנות  בנו  תלוי 
עלול  גם  זה  יעיל  לא  שזה  רק  לא  ולדלג,  ולקפץ  עצמנו 
ונשמע   לנעשה  להגיע  רוצה  אני  להגיד  ולהכאיב,  להפיל 
זה נהדר, לדמיין שאתה שם זה אסון. עלייה מסודרת יום 
לעלות  שנזכה  העומר,  ספירת  של  הדרך  זו  יום,  אחר 

 )הרה"ג ניר אריאל שליט"א( ולהתעלות!
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 " ה' עוזי ומעוזי": מפטירין

 חזק ונתחזק!   / ד'אבות פרק 
 נא לשמור על קדושת הגליון!

 
 
 

 

 19:15 :הדלקת נרות
 20:16 :מוצאי שבת

 20:48 :ת"ר  שבת מוצאי

 

ַֹּתי ֻחק   ב ְּ

 א "ג חנן קבלן שליט"בראשות הרה "  חי איש  בן "

 ו "י אברכי הכולל הי"לאור עיוצא 



 לימוד   בסיום  '. בתורה   עמלים   שתהיו '   ":תלכו   בחוקותי  אם"
'אומרים  מסכת  בית   מיושבי  חלקנו  ששמת...  לך  אנחנו  מודים: 

 והם  ,עמלים  שאנו,  קרנות  מיושבי  חלקנו  שמת  ולא,  המדרש
 מקבלים   ואינם  עמלים  והם  ,שכר  ומקבלים  עמלים  אנו  ...עמלים

 וחנווני   סנדלר,  חייט  שגם  ודאי':  חיים  חפץ'ה  מסביר'.  שכר
 ואינם  עמלים  הם'ש  נאמר  מדוע  כן  אם.  עבודתם  על  שכר  מקבלים
 ויעמול  בחנותו  היום  כל  יעמוד  אם  גם  שחנווני  אלא',  שכר  מקבלים

 במאזן  בתוצאה  הוא  השכר  הרי,  ערב   ועד  מבוקר  לפרנסתו
  אבל.  כוחו  בכל  שעמל  למרות,  פרוטה  ירוויח  שלא  וייתכן  הכספים

  שלם  יום  ישב  אם  גם .  התורה  עמל  על  שכר  מקבל  בתורה   העוסק
  על  שכר  יקבל  זאת  בכל,  הבין  לא  ובסוף   קשה  סוגיה  להבין  והתייגע
 עצמה   בפני  מצוה  הוא  התורה  עמל  כי.  שהשקיע  והעמל  היגיעה

  עמלים   והם  -  שכר  ומקבלים  עמלים  אנו'  לכן.  לתוצאה  קשר  בלי

 . התוצאה על רק אלא ,העמל על 'שכר מקבלים ואינם

 צעיר  זוג  ":בארץ  שלום  ונתתי...  תלכו  בחוקתי  אם"
 לא   אך,  המכשיר  להמצאת  הראשונים  בימים"  טייפ "  מתנה  קיבלו

,  הגדול  השחור  הכפתור  על  ללחוץ  יש  אומר  זה,  להפעילו  איך  ידעו
 לאחר ,  שבתוכו  האדום  הכפתור  על   גם  ללחוץ   יש  כי   אומר  וזה

  איך   ידעו  לא   הם  גם  אך,  השכנים  את  לשאול  החליטו  דיונים
 הצבעה   שעורכים  החליטו  ברירה  בלית ,  זה  חדש  מכשיר  מפעילים

 וכך ,  הרוב  כדעת  ויעשו,  ללחוץ  יש  כפתור  איזה  על,  השכנים  בין
 על  וגם  האדום  הכפתור  על  גם  ללחוץ  שיש  החליטו  שהרוב,  עשו

  והכניסו ,  זוג  אותו  של  החתונה   קלטת  את  הביאו   ולנסיון,  השחור
 שומעים   לא,  קשב  ואין  קול  אין  אבל,  הפתורים  על  ולחצו  בטייפ 
  דף   באריזה  שיש  להם  והראה  אחד  הופיע,  מה  זמן  לאחר,  כלום

 הכפתור   על  רק  ללחוץ  יש  בטייפ   לשמוע  שכדי  כתוב  שם,  הוראות
 בטעות  כשלחצו  נמחקה  כבר  הקלטת  הצער  למרבה  אבל,  השחור

 ... למחיקתה שגרם מה ההקלטה כפתור על
,  ומפורשים ברורים  דברים ,שימוש הוראות דף  יש הזה בעולם לחיים

 קיום  נותנת,  והמצוות  התורה  שמירת,  הקדושה  בתורה  כתוב  הכל
 טועים  אנשים  ישנם  אבל,  שיש  הטוב  השפע  כל  את  נותנת,  לעולם

,  שלום  יהיה ,  מצוות  בלי,  תורה  בלי,  אחרת  שאפשר  להם  שנדמה
 עושים   מעשיהם  את  להצדיק  וכדי,  חינוך  יהיה,  טובה  כלכלה  יהיה 
 שמצדדים  רוב  הרי  יש  כמובן  ושם  הנבחרים  בבית  הצבעה  פעם  מדי

 בשביל  נמחקו   ושנים  ימים  כמה  הצער  ולמרבה, להתנהג  צריך  שכך
 .    יהדותם נמחקה ישראל ילדי רבבות ומכמה, זו טעות

 ": אותם   ועשיתם  תשמרו  מצוותי  ואת   תלכו  בחוקותי  אם"
 תשמרו   מצוותי  ואת  אומר  כשהוא,  המצוות  קיום  זה  יכול, "י"ברש

?  תלכו  בחוקותי  אם  מקיים  אני  מה  הא.  אמור  המצות  קיום  הרי
 ידיעת'  מצוות  שיש  אנו  יודעים,  הנה".  בתורה  עמלים  שתהיו
 התורה   שיגיעת  נראה  שטחי  במבט'.  התורה  יגיעת'  ויש'  התורה

 ".התורה ידיעת" של המטרה  אל להגיע, האמצעי היא
 ברור   זה  הנה,  הנכון  הוא  שההיפך  ניווכח  קצת  נתבונן  באם  אמנם

  היא   הלימוד  חובת  בזה,  יעשון  אשר  המעשה  את  לידע  שבשביל
 לימוד "  של  החיוב  עיקר  אבל.  עשיה  לשם  וידיעה,  ידיעה  לשם

 והעיקר   ",התורה  יגיעת"ל  להגיע   תמצי  והיכי   כאמצעי  היא  ",התורה
 . התורה ידיעת של התוצאה ולא והעמל  היגיעה של הדרך היא

 לילך  שחייב  הרופאים  שציווהו  לאחד,  דומה  הדבר  למה  ומשל
 אותו .  יעבור  ולא  חוק,  יום  בכל  השעה   כמחצית  בריאותו  למען
 עד  מביתו  צעד  יום  ובכל,  נאמנה  הרופאים   מצוות  את  קיים  אחד
 ידידו   פגשו  הימים  באחד.  השעה  מחצית  של  מהלך,  הסמוכה  לעיר

 ולשאלת,  הסמוכה  העיר  לעבר  ללכת  ופונה   מביתו  יוצא  כשהוא
 לעבר   כעת  לצעוד  מתכוון  הנני:  השיב,  מועדות  פניו  לאן  ידידו
 כעת   יוצא  אנכי  הנה,  ואמר  בשמחה  ידידו  פנה.  הסמוכה  העיר

  מספר   תוך  ואקחך  לרכב   תעלה  בוא,  הסמוכה  העיר  לעבר  ברכבי
 אחד   אותו  ענה...  רגלית  הליכה  של  המאמץ  את  לך  ואחסוך,  דקות
 אל  להגיע  במאמץ  דווקא   אלא  הסמוכה  בעיר  חפץ  לי   אין:  לו  ואמר
 והנמשל.  גופי  את  לחזק  בכדי,  הרופא-  ציווי  פי  על,  הסמוכה  העיר

 והיגיעה   העמל  דהיינו",  הדרך"  זה  העיקר  התורה  שבלימוד,  פשוט
 . העיקר זהו התורה את לקנות
 עמלים שתהיו" העיקר אך ,מצוה כן גם התורה שידיעת ודאי אמנם

 בחוקותי   אם:  בפסוק  זו  כוונה  להעמיס  אפשר  רמז  בדרך".  בתורה
 המטרה  אל  להגיע   האמצעי  את  מסמלים  וההליכה   שהדרך  ",תלכו"

 ( תורה ציוני) ".תלכו"ה  הוא שהעיקר אומרת והתורה, כאמור

 קמעה   אוכל'  הק  י"וברש  ":לשובע  לחמכם   ואכלתם"
, תבואה  מלאים  ומחסנים  רב  שפע  יהיה  הרי  וקשה,  במעיו  ומתברך

. קמעה  אוכל  מדוע  כן  ואם,  תוציאו  חדש  מפני  וישן  שכתוב  כמו
 עשיר   של   שבת  סעודת  בין  ההבדל  מה,  משל  בדרך  להסביר  ויש

  אבל,  לשבת  גדולות  חלות  קונים  שניהם,  עני  של  שבת  סעודת  לבין
 והוא ,  רב  בצמצום  לו  יש  ובשר  ודגים,  החלה  מן   עצמו  משביע  העני
 לו   יש  כי  החלה  באכילת  ממעט  העשיר  אבל,  בחלה  בשישים  בטל

 זמן  כשמגיע  הסעודה  ולבסוף ,  ודגים   ושליו  ברבורים  מעדנים
 בדוחק   אוכל  ואז,  חלה  כזית  אכל  לא  שעדיין  נזכר  המזון  ברכת
 לחמכם  ואכלתם  נאמר  ועליו,  כזית  שיעור  להשלים  חלה  קצת

 כבר   כי,  מהחלה  קמעה  ואוכל  , שבעים  כבר  כשאתם  ,לשובע
 (הדורות צדיקי אוצרות) .המאכלים משאר במעיו התברך

 ואף יצחק  בריתי את ואף יעקוב   בריתי את וזכרתי"
 איך להבין יש  ":אזכור והארץ  אזכור אברהם  בריתי את
 ?  כנחמה  נראה זה פסוק והרי,  התוכחה באמצע זה פסוק נכנס

 וכאשר ,  גניבה  בשעת  נתפסו  גנבים  שני:  משל  פי  על  יובן  והעניין
 מאיזה  אותם  ולחקור  לשאול  התחיל,  השופט  לפני  אותם  הביאו

 הגנב ענה?  אחד כל  של  אביו ומי  באים  הם   משפחה  מאיזה ,  הם  עיר
 בגל,  הסוהר  בבית  נמצא  הוא  וכעת  פלוני  הוא  אבי:  הראשון
 אותו   שאל,  השני  הגנב  את  הביאו  כך  אחר.  גניבה  עוון  על   שנתפס
 ואני   הגדולה  בעיר  רב  הוא  אבי:  הגנב  השיב?  אתה  מי   בן:  השופט

. הרבנים  בשכונת  אבי  בית  עם  גר   ואני,  פלוני  חכם  אצל  לומד
 חודשי   ששה  מאסר  לו  ופסק  הראשון  של  במשפטו  הקל  השופט

 את   הגדיל  לשני  ואילו .  דינרים  מאה  בסך  קנס   ועוד,  הסוהר  בבית
 .  דינרים מאתיים של וקנה  מאסר שנה לו ופסק העונש

: אותו  ושאל,  השופט  של  דינו  פסק  על  מאוד   התפלא  השני  הגנב
 עונש  ופסקת  החמרת  ולי,  הראשון  הגנב  של  בעונשו  הקלת  מדוע
 היה   חינוכו   וכל,  גנב  בן  גנב  הוא  הראשון:  השופט  לו   השיב?  כפול

 עונש  עליו   להטיל  ואין,  כך  כל  להאשימו  אין  לכן,  הגנבים  חברת  בין
 חכמים   ברכי  בין  גדלת  הלא  אתה  אבל.  לו  שפסקתי  ממה  יותר

 לכן?  גנבים  בחברת  להיות  ובאת  הגעת  ואיך,  הצדיק  אביך  ובבית
 . בעונשך החמרתי
 דברי   אדרבה  אלא ,  נחמה  דברי  לא  הוא  זה  פסוק  אכן  כי,  והנמשל

 אזכור  כלומר",  יעקב  בריתי  את  וזכרתי "  אומר  הוא  שכן,  תוכחה
, אתו  הייתה  בריתי  ואשר  ברכיו  על  גדלתם  אשר  יעקב  אביכם  את
 בריתי  את   ואף , "אביכם  אבי",  יצחק  בריתי  את  ואף "  אלא   עוד   ולא

 צמחתם  אשר  הגזע  הוא  יקר  כמה  עד  ותראו ",  אזכור  אברהם
,  הנבחרת  הארץ  נגד  שחטאתם",  אזכור   והארץ"  ועוד   זאת.  ממנו
 נכתב  זה  פסוק  וממילא".  מהם  תעזוב  והארץ"  של  עונש  לכם  מגיע
  מטה   מטה  וירדו  הקדושים  אבותיהם  את  עזבו  איך,  תוכחה  דרך

 ( יוסף מלבוש   לוקט יעקב אהל)

 יתנו   סרק  אילני  שגם  י"רש   כתב  ":פריו  יתן  השדה  ועץ" 
 שיש   כאילו"  פריו  יתן"  הפסוק  לשון  מהו  השאלה  נשאלת.  פירות
 כן   אכן:  התורה  נזר  בספר  מבאר?  פירות ,  סרק  באילני  רגיל  באופן

 לא   והאדמה  פירות  להוציא  האילנות  כל  נצטוו  הבריאה  בתחילת
 וכשיגיע   פירות  עושה  הוא  העץ  במהות  באמת  אבל',  ה  ציווי  קיימה
 להוציא   יהיה  העץ  טבע  גם  התורה  את  ישמרו  הכל  בו  למצב  העולם
 .כבתחילה פירות

  מאסתים   לא  אויביהם  בארץ  בהיותם  זאת  גם  ואף"
' ה  לנו  העמיד  שבגלות   בגמרא  כתוב  ":לכלותם  געלתים  ולא

 בתוך  ישראל  עם  של  הקיום  יהיה  שזה"  הדורות  וחכמי  רבי"  את
 ,הגלות חשכת

 לאורם  אנו  זוכים  הזה  היום  עצם  עד  איך"  טוב  לקח"  בספר  ומאריך
 לנו   המאירים,  טובים  ימים  לאורך  עמנו  החיים  ישראל  גדולי  של

 ענין   בכל,  לנהוג  איך,  הנכון  והמעשה  הנכונה  הדרך  את  אש  כעמוד
 יכולים   וקטן  גדול  דבר  כל,  שלנו  והתומים   האורים  הם-הם,  וענין

 ובאהבת   חסד   באהבת  הרבה  ובענוותנותם,  בעצתם  לשאול  אנו
 בחיבה   כגדול  כקטון  אחד  כל  הם  מקבלים,  בהם  שניחונו  הבריות

 לחזק,  לעני  לעשיר,  לכל  פתוחה  ביתם  דלת,  קץ  אין  בסבלנות,  רבה
 רבה   תועלת  מפיקים  וכולם,  ועונה  עת  בכל,  ולפרט   לכלל ,  לחלש

 אמונה   כמה.  תורה  דעת  שהיא  הרחבה  ומדעתם  הגדולה  מחכמתם
  לעם  דואג  ה"כשהקב,  בזה  לראות  אנו  יכולים,  עלינו'  ה  בהשגחת

 .הדרך  להנחותינו הדור צדיקי ישראל  גדולי את להם שיהיו ישראל



 ": בתורה   ועסוק,  בעסק  ממעט  הוי "  ':ד  פרק   אבות  מסכת
  עד,  שנים  גבי  על  שנים  חנות  שניהל,  ביהודי   מעשה  סיפר  חיים  החפץ
  ולעבוד   להתבזבז  חייב  אני  כמה  עד,  עצמו  את  תפס  אחד  שיום

 עולם   בשביל   גם  קצת  לעשות   אתחיל  מתי ,  הזה   עולם  חיי  בשביל
 עם  לשמים  ואגיע  אמות  שלא,  לזה  גם  לדאוג  הזמן  הגיע...  הבא

, הקרוב   הכנסת  שבבית,  לו  התברר...  עושים  מה,  נו...  ריקות  מזוודות
 של   שיעור, עשרה  לשתים  עשר  השעה  בין"  שיעור"  בוקר  כל  מתקיים
 .לשיעור להצטרף והחליט, שעתיים
 בית  לעבר  ורץ,  החנות  את  סגר  היהודי,  עשר  השעה  הגיעה,  למחרת
 דלת  על  בהשאירו...  נפשו  את  להחיות,  תורה  קצת  ללמוד  הכנסת
 פתאום,  דבר  משום  ידעה  שלא,  אשתו"...  אשוב  תיכף"  פתק  החנות
 כשהיהודי ...  סגורה  החנות  ולתדהמתה,  לחנות  והגיעה  לבעלה  נצרכה

 והבעל "?  היית  איפה"  בסערה  שאלה  מיד,  עשרה   שתים  בשעה  חזר
 "... הייתי ושם, שיעור  הכנסת בבית כאן יש" ענה

!, כסף   מפסידים  הרי  אנחנו, " אשתו  המשיכה"?,  החנות  עם  מה  אבל"
 ענה   אז"!!...  פרנסה  בלי  נשאר  ולבסוף!,  אחר  למקום  הולכים  הקונים

 עובר   הנני,  עשר  בשעה  שפתאום,  לעצמיך  תארי,  תשמעי, "הבעל  לה
, המוות  את  לקבוע  ונאלץ,  רופא  לשם  ומגיע,  ושלום  חס  לב  התקף

 ומה ,  למוות  היום  באמצע  לי  ברחת  איך,  עלי  צועקת  היית  אז  גם  האם
, מת  הוא  ישמור  השם  כי,  מבינה  היית !  שלא-וודאי...  הפרנסה  עם

 עשרה   שתים  עד  עשר  שמשעה,  תביני, "הבעל  המשיך",  לכן..." "וזהו
  קם   אני  עשרה  שתים  שבשעה,  לך  אכפת  ומה,  זה  וזהו!  מת  אני  -

 , ללמוד ללכת בכדי בעסקים למעט יש"... המתים לתחיית
 יש , הבא לעולם וגם הזה בעולם גם , חיינו  היא שהתורה לדעת צריכים

, מת   הוא  כאילו  שעות  באותם  ולהרגיש,  מהיום  זמן  קצת  להפריש
 הזה   בעולם  אשריך"  ואז,  לומד  אני,  שיהיה  מה  יהיה,  אלו   שבשעות

 ". הבא לעולם לך וטוב
  העולם  בפני  לפרוזדור   דומה  הזה  העולם   אומר  יעקב  רבי"

 יהודי  ":לטרקלין  שתיכנס  כדי  בפרוזדור   עצמך  התקן,  הבא
 את  לראות,  לאירופה  באנייה  להפליג  פעם  החליט  ב"מארה  אמיד

...ליטא   בעיירות   הנמצא   היהודי  העולם  היה  מהיעדים  אחד  כמובן, 
 הקדוש "  חיים  החפץ"  את   לראות  לזכות   בתקוה  -"  ראדין"  העיירה

 ביתו  נראה  איך  מדמיין  כבר  הוא  אליו  ובדרך.  מפיו  ולהתברך  א"זיע
 סרים   ושכולם,  הנאמנה  היהדות  כל  את  שמנהיג  חיים  החפץ  של

  לחדר  שיכניסו,  מבחוץ  שומר,  ארמון  לו  יש  הסתם  מן,  למשמעותו
 ...והמפואר הגדול לחדר יכנס ומשם קבלה

 לכרכרה  ומהרכבת,  ראדין  העיירה  לאיזור  הרכבת  מגיעה,  והנה 
, קטן  בית  לאיזה  מחוץ  הרכב  לו  עוצר  והנה ,  הנכסף  למקום  שתובילו
, חיים  החפץ  של   הבית  הנה...  הנה  לו   ואומר...  התקלף  מזמן  שהצבע

 ושולחן ,  וצולעים  שבורים,  כסאות  כמה  עם  חדר  ורואה  נכנס  הגביר
 ליד  חיים  החפץ  לו  ויושב...  הכסאות  של  כמצבם  יותר  או  פחות,  אחד

 ... לראשו פשוט קסקט כובע עם השולחן
 איפה?  הדור  צדיק  יושב  כך  וכי,  עיניו   למראה  האמין  לא  הגביר

, חיים  מהחפץ  מחילה  וביקש,  התאפק  לא  הגביר...  איפה,  הרהיטים
 את  קצת  שיפארו  מינימליים  רהיטים  בלי,  גרים  שכך  יתכן  איך,  ושאלו 
 הרהיטים  איפה... מבין לא ואני, בשאלה  לגביר חיים החפץ ענה. הבית
  אבל ,  באמריקה  בביתי  נמצאים  שלי  הרהיטים,  הגביר  לו  אמר?  שלך

 . הרהיטים עלי אין  ובדרך, בדרך אורח רק אני  עכשיו
,  אבהי בקול  ואמר,  הגביר  אל הקדושות  עיניו  את חיים  החפץ  הרים  אז
  רק  אני  כאן,  הבא  בעולם  הוא  ביתי,  בדרך  אורח  רק  אני  גם...  אני  גם

 לי   עדיף  הרי,  ברהיטים   כאן  להשקיע  מה  בשביל...  שנים  כמה  עובר
 . הנצחי שבעולם בביתי להשקיע

 מה   בשביל.  הזה  היום  עד   מהדהד  עדיין   חיים  החפץ  של  הזה  המסר
  כולנו ...  כשכולנו  הזה  שבעולם  פעוטים  דברים  על  כך  כל  להשקיע

 ושם,  ב"בעוה  לביתנו  לעלות  שנצטרך  היום  שיבא,  האמת  את  יודעים
 הילדים  חינוך,  ששמרנו   השבת,  שלמדנו  התורה  -  יהיו  שלנו  הרהיטים
 למי   לו  ואוי...  הזה  בעולם  כאן  שקיימנו  המצוות  ושאר,  שגידלנו

  עיקר  שאת  חשב  ולא  הזה  העולם  של  ברהיטים  רק  שהשקיע
 כדי  בפרוזדור  עצמך  התקן...  האמיתי  לבית  להשאיר  צריך  ההשקעה

 ...הטרקלין את ולהכין לתקן  בידינו. לטרקלין שתיכנס
  ": כעסו  בשעת  חברך את  תרצה  אל,  אומר  אלעזר  בן  שמעון  רבי"

 מרירות  גודל  את  להמחיש  שרצה(  דרשן-)  מישרים  מגיד  פעם  היה
  שהגיע   ביהודי  מעשה,  סיפר.  פעוט  דבר  כל  על  הכועס  של  החיים

 מעבר ,  והנה,  ומתיש   מעייף  עבודה  יום  אחרי,  שבת  בערב  הביתה
"צורח   התינוק  את...  שומע  כבר  הוא  לדלת  חושב   הוא"  ואבוי  אוי, 

 את   פותח  והוא...  עכשיו  צריך  שאני  מה  זה   רק...  זה  רק,  לעצמו
,  לקראתו   צועדת,  ביד  התינוק  עם  אשתו,  מיד...  ו,  שלום  אומר,  הדלת

 ההכנות   כל,  איתו   לעבוד  מסוגלת  לא,  יכולה  לא  אני,  מתחננת   וממש
  כשהוא   זמן  שלש   פי   לי   לוקח   הכל  ,ההכנות  ויתר  הנקיון   , האוכל-לשבת
 .דקות לכמה אותו תחזיק, אנא , בידיים

 מה ...  מה, "לעברה  צועק  מיד,  שניה   של  שבריר  מהרהר  לא,  הבעל ...ו
 זוהי   וכי?  היום  כל  עבדתי  לא?  חופשה  מאיזו  מגיע  שאני,  חושבת  את

 אחוריו   טורק,  מהבית  יוצא  -  לחכות  ובלי?"  נוהגים  כך,  פנים  קבלת
 ! כך אפשר אי כבר, זהו , לקח תלמד היא עכשיו... הדלת את

 תבוא   שבטח  לאשתו  מחכה...  הבנין  מול  בספסל  ומתיישב  הולך
 מתחילה   והשמש...  ומחכה  ומחכה...  מחכה  הוא,  להתנצל  אחריו

 כבר   הביתה  לחזור  עכשיו?  עכשיו  עושים  מה...  עגום  והמצב,  לשקוע
 מה ?  לחזור  עכשיו,  בחוץ  מחכה   שהוא  השעות  אחרי,  טעם  לזה  אין

  צועד  ומיודענו,  לו  אין  כבר  ברירה  הרבה,  שבת   מעט  עוד  הרי,  עושים
 כולם   הנה,  לעצמו  וחושב,  עבודה  בבגדי,  כבד   בלב  הכנסת  לבית

, המלכה  שבת  בכניסת  מאושרים,  שמח  בלב  הכנסת  לבית  הולכים
  הוא   וכך.  השבוע  כבאמצע  לבוש  ככה  מגיע,  המסכן  אני  רק...  אני  ורק

. נגמרה  התפילה...  ו,  דמעות  כמה  מוריד ...  השבת  את  ומקבל  יושב
 והוא   -  הכנסת  בית  את  נועל  הגבאי,  הולכים   איפה,  עכשיו   מה...  נו

 ... זלעפות גשם לרדת מתחיל, הרע ולמזלו,  בחוץ
 אני ,  מדי   יותר  אתכם  למתוח  רוצה  לא   אני "-  ואמר,  המגיד  נעצר  וכאן

 הבעל   כי...  קרה  לא   הסיפור  של  השני  שהחלק,  לכם  להגיד  רוצה  רק
 אחר   צעד   הוא  גם  ולכן...  ובהבנה  בחיוך...  מאשתו  התינוק  את  לקח

  אל "   לנו  מגלה  המשנה".  כולם  כמו  ומסודר   מאושר  הכנסת  לבית  כך
 שהמריבה   אחרי...  פשוט  כזה  לא  זה",  כעסו  בשעת  חברך  את  תרצה

 הסיפור   מתי...  ייגמר  הסיפור  איך  תדע   לך...  לחכות  יש  -  התחילה
 כמו   מאושרים  חיים  אין!  תדע  לך...  ייגמר  בכלל  הוא  אם...  ייגמר

 !כעסו על המתגבר

 שכל  ויבחין  יראה   השמיטה  במצוות  המתבונן  :השמיטה  מצות
 תבל  ומלואה  הארץ'  לה"  כי  ההכרה  את  בקרבנו  לטעת   מטרתה

 האדם שיזכור כדי (: ד"פ מצוה ) החינוך בספר שכתב וכמו". בה ויושבי
  בכוחה   לא,  ושנה  שנה  בכל  הפירות  אליו   שמוציאה  הארץ   כי

 חפץ  וכשהוא,  אדוניה  ועל  עליה  אדון  יש  כי,  אותם  תוציא  וסגולתה
 .להפקירם אליו מצוה הוא

 בעולם   כאן  הגשמיים  ופעולתנו  מעשינו  כמה  עד  להמחיש  ובכדי
". הארץ  כל  לי  כי"  להיות  יכול  ה"הקב  אצל  ורק,  נצחיים  אינם  הם

 : הבא הסיפור את בפניכם נביא
 סכסוך   שפרץ,  ין'ואלוז  עיירת  מתושבי   אנשים  בשני  מעשה
 שלי :  אומר  השני  ואילו,  לו  שייך  פלוני  מגרש  כי  האחד  טען.  ביניהם

 כיסים  קיבלו  הדין  עורכי,  המשפט  לבית  עד  הגיעו  הדברים!   הוא
 להוציא   שהתקשה,  העיר  שופט  לרבות,  הכרעה  ללא  אך...  מלאים

 אם   כי,  ברירה  הדין  לבעלי  להם  נותרה  לא.  צדק  משפט  לאור
 ין 'מואלוז  חיים  רבי  ק"הגה  דאתרא  המרא  אצל,  תורה  לדין   לגשת

, אך.  ביניהם  לפשר  קודם  וניסה ,  טענותיהם  את  הגאון   שמע.  ע"זי
, השני  כלפי  מאחד  ויתור  של  צד  שום  היה  לא,  עקשנותם   עקב 

 ...ממקומו זז לא והמשפט
 לראות  רצוני: "ונענה,  גישתו  את  הרב  לפתע   שינה,  הפלא  למרבית

 של   מבוקשו!  אלי  התלוו   אנא .  דנים  אנו  עליה,  האדמה  חלקת  את
. שבדבר  התועלת   את  כלל  הבינו  שלא,  הדין  בעלי  את  התמיה  הרב

 את  לבדוק,  לעיר  מחוץ  ויצאו,  הגאון  אל  השניים  התלוו  למחרת
 .האדמה חלקת

' ד  לכל,  ולרחבה  לארכה  הקרקע  את  למדוד  הרב  החל,  בהגיעם
 אוזנו   את  מקרב,  ארצה  ומשתטח  מתכופף   הוא,  ולפתע.  רוחותיה

 כולם  חזרו,  עבודתו  את  משסיים!  משהו...  ל  ומאזין,  האדמה  אל
. עיניהם  לנגד  שהתרחש  המוזר   המחזה  לעומק  לרדת  מבלי,  העירה

 בחדר .  משפטם  את  שיחרוץ,  לגאון  חיכו,  דברים  ואין  אומר  באין
 ... בסקרנות ממתין והציבור, מקומו על הגאון התיישב, הדין בין

 שני   של  טענותיהם  את  שמעתי:  ואמר  דבריו  את  הרב  פתח
. בידי  עלה  לא  הדבר  אך,  להכריע  ניסיתי,  בדבר   דנתי,  הצדדים
, דעתה  מה"...  עצמה  האדמה  בפי  מה"  לשמוע,  אפוא,  החלטתי

 ומשום ,  אחד  אף   ציפה  לא,  הללו  פולחות  למילים?  שייכת  היא  למי
 את   לקלוט  כאפרכסת  אוזניהם  שמו  הכל!...  באולם  הושלך  הס  כך

 .הרב דברי המשך
 שהיא ,  טוענת  היא  -?  האדמה  לי  ענתה  מה  -  חושבים  אתם  ומה

 שייכים   שניהם,  להיפך.  הדינים  מבעלי  אחד  לאף  שייכת  לא  עצמה
 הם   יגיעו  דבר   של  בסופו  והרי,  ולהתקוטט  לריב  להם  מה!...  לה

 כבשו ,  ופחד  בושה  ומרוב...  הרמז  היטב  את  הבינו   הצדדים...! אליה
 ...להתפשר אתר על והסכימו, בקרקע  פניהם את



 .(רש"י) שתהיו עמלים בתורה ": "אם בחקותי תלכו
פני  על  ששטה  ריקה  לחבית  האדם  את  המשילו  המוסר   בספרי 
אם  אולם  המים,  לתוך  להחדירה  מאוד  קשה  שבתחילה   המים 
קשה  ואז  בפנים,  צוללת  והחבית  חודרים  המים   מתאמצים 

וללמוד,    להרימה. הנמשל מתאים לנו שבתחילה מאד קשה לשבת
סוף   (תורה  אין מים אלא)אולם אם אדם מחדיר לעצמו את "המים"  

 תקו.יכול לנ דבר כבר קשה לצאת מהם, ושום כח שבעולם אינו
וללמוד   רבינו ה"חפץ חיים" היה תמיד מעודד את הבחורים לשבת

בתורה" וציין   באמת וביגיעה בהזכירו דברי רש"י": "שתהיו עמלים
 בתורה.  שלא כתוב שתהיו עוסקים בתורה אלא עמלים

יושב שהוא  שנים  כמה  כבר  לו  שזה  וטען  בחור  אליו  בא   פעם 
כוונתו   ישיבה, ומשום כך  ולומד, ועדיין לא נהיה רב או דיין או ראש

 לעזוב את הישיבה.
אדם  משום  בקש  לא  הוא  ברוך  שהקדוש  חיים"  ה"חפץ  לו   ענה 
שנעמול בקש  אלא  צדק,  מורה  או  ישיבה,  ראש  או  דיין   להיות 

אלא   בתורה, ואין חשוב לקדוש ברוך הוא כמה הספקנו בלימודינו,
ב להתעצ   כמה למדנו ביום בעמל וביגיעה וממילא אין לשום אדם

אחד פעם  התבטא  וכבר  וכו',  בלימוד  הספקיו  "אין   על  הגדולים: 
השעות". אלא  הדפים  מונה  הוא  ברוך  תורה   הקדוש  של  עמלה 

לעמול זוכה  אדם  וכאשר  הלמוד,  ברצף  ללא   תלויה  בתורה 
 הנחלה.  הפסקות הוא הולך ומתעלה ומגיע אל המנוחה ואל

דגור ל שצריכה מהתרנגולת מוסר  ללמוד שיש ואמרו חכמי המוסר
ותפסיק   על הביצה ברציפות. מפני שאם היא תדגור חמש דקות

רק לא  דבר  של  בסופו  ותפסיק,  דקות  חמש  לא   ועוד  שמהביצה 
 לשום תשמיש.  יצא כלום, אלא, היא תסריח ולא תהיה ראויה

ושוב ויכבה  הקומקום  את  ידליק  אם  חשמלי,  קומקום  לגבי   וכן 
המים  לעולם  ויכבה  ברציפות   ידליק  ירתחו  אם  אולם  ירתחו,   לא 

ברציפות   הרי שיגיעו אל המטרה הנכונה. והנמשל: אם ישב וילמד
בהפסקות לא   הרי הוא מגיע לגדולה, אולם אם חלילה הוא לומד

 יגיע לעולם לגדולה.
את זכר צדיק לברכה  חיים שמואלביץ'  רבי  הגאון  באר  זה  פי   על 

עקי רבי  האלוקי  התנא  על  הגדולה  עקיבא הקושיה  רבי  הרי   בא, 
להיכנס וכבר עמד  לביתו,   אחר שהלך ללמוד שתים עשרה שנה, 
שומע היה  "אם  לשכנה:  אומרת  אשתו  את  ששמע  ישב   אלא  לי 

שנה, וחזר   וילמד עוד י"ב שנה" מיד הלך רבי עקיבא ולמד עוד י"ב
נכנס לא  מדוע  תמוה  ולכאורה  תלמידים.  אלף  כ"ד  לפחות   עם 

ללימודיו?    שב וישתה משהו עמה ויחזורלומר לרעייתו יישר כח, י
דומה שאינו  וארבע  אלא,  עשרים  של  ברציפות   לימוד  שנה 

 עשרה שנה. עשרה שנה ועוד שתים לשתיים
התמדה  של כוחה היכן דע בטן,  חדרי ויורדים נוקבים הללו הדברים

בתורה,  לעמול יותר ולהתאמץ ללכת עלינו תורה, וחובה של ועמלה
 (כותנת פסים) ואורך ימינו ובה נהגה יומם ולילה. כי היא חיינו  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

תלכו" בחקותי  בתורה.    :"אם  עמלים  .                (רש"י)שתהיו 
לא היה   המהרש"א אשר גר בפוזנא  -  רבי שמואל אליעזר איידליס

עוד אלא הבריות היו    הראשונות כגדול בתורה, ולא  מוכר בשנותיו
שערותיו    מבזים ובשל  ראשו,  שערות  את  שגידל  כיון  אותו 

 חשבוהו אנשי עירו לתימהוני.  הארוכות
לא  הפרנסה  ודאגות  יום  היום  מטרדות  עצמו  ניתק    המהרש"א 

 והו כלל אלא כל מעיניו היו נתונים רק בעולמה של תורה,העסיק
 הוא ניתק עצמו מהבלי העולם הזה והעפיל במעלות התורה.

שערותיו?   לגדל  החליט  גדול  כה  צדיק  כן  אם  זו   -ומדוע   סיבה 
המהרש"א  של  ששקידתו  כיון  בסוד.  אותה  ושמרה  אשתו   ידעה 

הוא רצה להפיג מעיניו את   גבול,  ידעה   השינה, כאשר בתורה לא 
כל הש"ס בלילות, היה קושר את  וכותב את פרושו על  יושב   היה 
עליו  תגבר  השינה  ואם  בתקרה  קשור  שקצהו  לחבל   שערותיו 
יימשכו  מיד  השולחן,  על  חלילה  יישמט  וראשו  להרדימו,   ותאיים 

 שערותיו והוא יתעורר, בדרך זו לא יוכל להירדם בשעת תלמודו.
את   עצמו כדי שלא יישן לילה שלם עד שגמרכל זה עשה בינו ובין  

 פרושיו על כל הש"ס. רק בימים היה ישן כשלוש שעות. 
ובקשו  אליו  נקבצו  רבים  ותלמידים  גאונותו  נתגלתה  אט   אט 
הדליק אשר  רבים  תלמידים  העמיד  הוא  ואכן  מפיו  תורה   ללמוד 

 (סיפורים תרי"ג מצוות  613) בהם תשוקה מופלאה לאהבת תורה.

יש להבין,   ":ריתי אברהם אזכור והארץ אזכורואף את ב"
אברהם יצחק   מדוע הכתוב אינו מונה את שלושת האבות כסדרם:

יעקב   ויעקב? הוא  כדאי  הוא:  ברוך  הקדוש  אמר  כך  כי  לומר  ויש 
  הרי   -הרי יצחק עמו, ואם אינו כדאי    -לכך, ואם אינו כדאי    הקטן

 .(רש"י)אברהם עמו שהוא כדאי 
 לבאר על פי משל: נכנס אדם לחנות וביקש לקנות קילו ועוד ניתן  

במתנה  לו  שיוסיפו  הקונה  ביקש  למוכר  ששילם  לאחר   אגוזים. 
שהיה  אחד  נער  והנה  המוכר.  לכך  והסכים  אגוזים,  שלושה    שנים 

לו   ניצב שם וראה שהמוכר נתן לו בחינם כמה אגוזים, ביקש שיתן
 גם במתנה כמה אגוזים כשם שנתן לקונה.

לו לו   אמר  הוספתי  אגוזים  של  כמות  ממני  שקנה  הקונה   המוכר: 
תבקש  איך  מאומה,  קנית  שלא  אתה  אבל  במתנה,  אגוזים   כמה 

 ממני תוספת אם אין את העיקר?
את  "וזכרתי  הסדר:  זוכר לפי  הוא היה  הקדוש ברוך  אם   והנמשל, 

ישמעאל   את בריתי יצחק וכו', היו באים גם בניבריתי אברהם ואף  
והיו מב יזכור להםועשו,  ברית אברהם   קשים שהקדוש ברוך הוא 

הוא אבי עשו, לכן   ויצחק כיון שאברהם הוא אבי ישמעאל, ויצחק
אחר כך הוסיף "ואף את   אמר קודם "וזכרתי את בריתי יעקב", ורק

ועשו אין להם כל זכות לגבי   בריתי יצחק" וגו', וכיון שבני ישמעאל
" לגבי אברהם ויצחק. "תוספת זכות  יעקב, אינם זכאים גם לדרוש

 (אהל יעקב)
 

 קדמי ביטוחים 

 ומרוויחים... מתקשרים
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              נ: ר' משה בר ג'ימול,"לע
מרת רחמה בת ביחה, 

 ר'אברהם נתניהו בר אסתר
 רוזה וניסים בני רחמה  ז"ל

 
לעילוי נשמת               

 בן חסיבה  קלוד מכלוף
 מיכל בת רינה

 ו  ז"לז'קלין בת ממ

 

 
         לרפואה והצלחת
 אראלה בת לילי  

  רחל בת זהבה 
 אריאב בן שרה

 

 
לרפואה והצלחת         

בן אליס      אהרון רונן
 ויצחק ונונו ומשפחתו

 
 לרפואה והצלחת
 אליס ונונו בת קמרה

 יונה בת אסתר

 

 
               לעילוי נשמת

 ר' יצחק ונונו  בן ממו
 ראובן פרץ בן שמחה

 

 לביטוחים הארצי  המרכז
 ביטוח רכב

 

 חיים.  פנסיה.  משכנתא
 תאונות אישיות.  אובדן כושר עבודה

 מחלות קשות.  בריאות.  סיעוד.

 
 הרב בן טובר' קדמי בציון 
 


