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 תפילהשעת הנא לא לקרוא ב א 

 ליוןיג
 

 בעזרת השם יתברך

 

 

 חזקו ויאמץ לבבכם

 המערכת
 

ֵרנּו ֶאת ִצּיֹון ָזכְּ  ּבְּ
 

 נות לאור התקופההתבונ
 חבר יקר!

  שלום וברכה
אתה מוכר לי כאדם מעמיק וחושב, לכן נראה לי 

 שתבין את הנקודה שברצוני לשוחח עליה.
בימים אלה הסמוכים לצום תשעה באב עולה 

מאמר חז"ל שאמר הקב"ה 'אתם בכיתם  בזכרוננו
בכיה של חנם ואני קובע לכם בכיה לדורות', היות 
ובני ישראל בכו באותו ליל תשעה באב כשחזרו 

 המרגלים.
 נתבונן מעט מה היה שם?

המרגלים חוזרים לאחר ארבעים יום שתרו את 
ארץ ישראל ולאחר שמראים את פירות הארץ סיפרו 

האומות החזקות שהעם עז, וקשה להילחם עם 
היושבות שם, כלב היסה את העם וזועק כנגד כולם 

י ָיכֹול נּוַכל ָלּה'  נוּ אָֹתּה ּכִּ ְ גם אם הכל  –'ָעלֹה ַנֲעֶלה ְוָיַרש 
נכון, העם קשה והערים בצורות, אנחנו נוכל להילחם 
בהם, ואילו המרגלים טענו נגדו: 'לֹא נּוַכל ַלֲעלֹות ֶאל 

י ָחָזק הּוא אין זה בכוחנו ו –ָהָעם'  ביכולתנו, ולמה? 'ּכִּ
ּנּו', מבאר רש"י 'כביכול כלפי מעלה אמרו'. ּמֶ  מִּ

ההמשך ידוע, הם הסיתו והפחידו את כל העם, 
ְיָלה  ּלַ ְבּכּו ָהָעם ּבַ נּו ֶאת קֹוָלם ַוּיִּ ּתְ ל ָהֵעָדה ַוּיִּ א ּכָ ָ ש ּ 'ַוּתִּ

 ַההּוא'.

q  ראינו כאן דברים ברורים, הכל התחיל מהחלטה
איננו יכולים, מכאן ואילך הכל  –של 'לֹא נּוַכל' נחרצת 

 התגלגל מהר.
שים לב לנקודה נוספת, הם הגיעו עד כדי כך 
ּנּו' ורש"י מבאר שהתכווננו  ּמֶ י ָחָזק הּוא מִּ לכפירה 'ּכִּ
כלפי מעלה, איך יתכן דבר כזה, וכי הם לא ראו את כל 
הניסים והנפלאות ושידוד מערכות הטבע ביציאת 

"ס וכו' וכו', פתאום הכל קרס ואין מצרים וקרי
 ביכולתו ח"ו.

אלא יתכן לומר )אמנם במקור הדברים לא משמע 
כן, אבל דברי אגדה ניתנים לידרש, ובוודאי כשהעניין 
י ָחָזק  נכון כשלעצמו( מה שהתכוונו כלפי מעלה 'ּכִּ
ּנּו', כלומר הרבש"ע ביקש מאתנו דבר שהוא  ּמֶ הּוא מִּ

לתנו, איננו מסוגלים לקיים מעבר ליכו –'חזק ממנו' 
 את רצונו וללכת לכבוש את העמים ההם.

לטעון כך, זו היא כפירה מוחלטת! כנגד זה השתיק 
כלב את העם וצעק, אין דבר כזה, אם הקב"ה ציווה 
ּנּו', מכל  ּמֶ אותנו, גם אם בעינינו נראה לנו: 'ָחָזק הּוא מִּ
מקום הרי הוא מכיר הכי טוב את כוחותינו, אם כך 

י ָיכֹול נּוַכל ָלּה'. –וודאי ב  'ּכִּ

q  האם מוכרים לך טענות אלו: אינני יכול, אני לא
 מסוגל, זה קשה לי מידי.

זכור! טענה זו גרמה לאותה בכיה של חינם 
 שהביאה בכיה לדורות....

' ויודעים שרצון השי"ת כשאנו רואים בספרים הק
לשמור על כבוד התפילה ולהחריש מתחילתה ועד 
י  סופה, נתרחק מטענת המרגלים ש'לֹא נּוַכל ... ּכִּ
ּנּו', נלך בדרכו של כלב ונכריז בקול 'ָעלֹה  ּמֶ ָחָזק הּוא מִּ
י ָיכֹול נּוַכל ָלּה', זכות זאת תוסיף להחיש  ַנֲעֶלה ... ּכִּ

 את גאולתנו השלימה במהרה.
 ה והצלחעל

 מאחל בכל לב
 ידידך ומוקירך

 

ניידת המשטרה עמדה בשוליים קרוב 
השוטר התורן ישב והתבונן  –לצומת, גדי 

כנראה 'ברכבים החולפים על פניו במהירות, 
חשב בעייפות,  – 'עוד לילה של שעמום

 התנועה זורמת כרגיל ללא שום חריגה.
לפתע התעוררו חושיו, לגדי נראה שהרכב 
המתקדם לכיוונו נוסע במהירות מופרזת, גדי 
אותת מיד לרכב לעצור בצד, אולם הנהג 

שלא להתייחס ועבר ביעף  משום מה החליט
על פני גדי, לגדי היה נראה שהנהג גם לא חגר 

 חגורת בטיחות.
נזעק גדי, אראה לו מה זה. גדי  –'חוצפן' 

הזעיק את קצין התחנה וביקש תגבור לעצור 
את הרכב בכוח, באחד הצמתים הבאים, עוזי 

אין צורך בתגבור, אני רואה  –הקצין ענה לו 
הרכב עצר כחמשה כעת את המצלמות בשטח, 

קילומטר ממך, התקרב אליו ותראה מה קורה 
 שם.

גדי התקדם למקום, אכן, הרכב עצר בשולי 
 –הכביש, גדי ניגש אליו, הנהג היה לחוץ 

'הדלק אזל, מה אני עושה כעת איך אגיע 
 לתחנת הדלק'.

לאחר שביקש את רישיון הנהיגה חקר גדי, 
 אה! כן! לא שמתי –ומה עם מהירות גבוהה? 

לב הכביש ריק בשעות אלה ולא הבחנתי שאני 
 מגביר את המהירות.
תמה גדי, הרכב שלך  –אינני מבין אותך 

משוכלל ומתקדם, וכי לא שמעת צפצוף 
המורה שאתה נוסע מעבר למהירות 

 המותרת?
'זה לא הרכב שלי, לקחתי אותו מחבר, לא 

 השיב הנהג. –ידעתי שהצפצוף מורה על כך' 
אני מאותת לך לעצור 'האם לא שמת לב ש

'ראיתי אותך, אבל  –בצד, בצומת הקודמת'? 
 לא חשבתי שאתה מתכוון אלי'.

'ומדוע לא היית חגור, האם לא שמעת את 
'נכון,  –הצפצופים שמזכירים לך לחגור'? 

שמעתי, הם הפריעו לי ולכן הפעלתי מוזיקה 
 םבקול גדול שלא אשמע את הצפצופי

 המטרידים.
זל, לא ראית את 'אתה אומר שהדלק א

ההבהובים המאותתים שמיכל הדלק לפני 
'האמת שראיתי,  –המשיך גדי לשאול.  –סיום' 

אך היות והם הפריעו לי בעיניים, כיסיתי 
 אותם בעיתון שלא יסנוורו אותי'.

q  ימי בין המצרים, משבעה  –בזמנים אלו
עשר בתמוז ואילך, נמצאים אנו בימי אבל 
וצער על הגלות וחורבן הבית, מגבירים אנו 
בעצמנו את תחושת המחסור והציפייה, 
במקומות רבים נוהגים לומר תיקון חצות 

משנכנס אב  –בחצי היום. בהמשך הזמן 
ממעטין בשמחה, מוסיפים עוד הלכות 

דות אלה  המחפשים אבלות. לא באנו לדבר או
היתרים שונים שלא לקיים הנהגות אלו 
כהלכתן, אולם השאלה הנוקבת, השומרים כל 
הדינים והמנהגים בדקדוקם, כמה מחוברים 
אנו בלבנו להלכות אלו, או האם חשים אנו 
בהכבדה וקושי בלבד, והתחושה הפנימית 
שבלב היא, לברוח מזה, מצפים וממתינים מתי 

ונשוב אל הימים הרגילים יעברו הימים האלו 
 בשנה, ללא הגבלות.

זכר ' כבר אמרו חז"ל על החובה לעשות
 'ציון היא דורש אין לה' ודרשו הפסוק 'למקדש

, לכאורה הלא במשך מכלל דבעיא דרישה ...
כל ימות השנה נושאים אנו תפילות רבות 
לביאת הגואל ולבניין בית המקדש, אלא חז"ל 

לינו לעשות הבינו שעדיין לצד כל זאת ע
פעולות מסוימות לעורר בלבנו את הציפייה 

 לבית המקדש.

q  כעת בזמנים אלו, כמה עלינו להכיר טובה
לחכמינו ז"ל ולגדולי הדורות שציוו לנו הלכות 
ומנהגים אלו, הם מסייעים לנו לעורר את הלב 
לצפות ולייחל לגאולה השלימה, בל נהיה 

ים כאותו שוטה שלא הבין את האותות והסימנ
לעורר את תשומת לבו, עבורו הם היו מטרד 
בלבד וניסה לברוח ולהתעלם מהם, נחדיר אל 
תוך ליבנו לחוש במידת מה את צער השכינה 
בגלות, את צרתן של ישראל, חורבנה של 

 ירושלים ובית המקדש.
זמן מיוחד לחזק ולעורר זאת, הוא בשעת 

מקדש  –כנגד קרבנות, בבית הכנסת  –התפילה 
אנו שומרים בשימת לב על קדושת מעט, כש

התפילה ומכבדים את הקב"ה בביתו, שמירה 
זו תגביר בלבנו התעוררות לציפייה לבניין בית 
המקדש, ויהי רצון שיקוים בנו במהרה 

 'ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים'.

 ה וכבוד ביהמ"דני תפיליבעני חיזוק והתעוררותחודשי לליון יג
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 עבודת אהרן

אזהרות משיחה בשעת התפילה, עובדות והנהגות, אמרות טהורות 
 מאת  בענייני תפילה,

 זי"עאהרן הרה"ק רבי 

 מבעלזא
 תשי"ז –כ"א מנחם אב  – ליומא דהילולא 

 

 משגיחים שלא ישיחו בשעת התפילה
הרה"ק  -... אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א ... כי אביו הה"צ זצ"ל זי"ע ועכ"י )

מהרי"ד מבעלזא( יסד חברה כזו בבית המדרש ובית הכנסת בעיר בעלזא 
להשגיח שלא ישיחו בשעת התפילה ובשעת קריאת התורה, עכלה"ק.... 

 הרה"ח ר' שלום פויגל ז"ל מתוך מכתב המשב"ק
 ירד במרוצה והעיר בקפידה

סיפר הרה"ג ר' יוסף שטייכל זצ"ל: זוכר אני פעם אצל הרה"ק מרן זיע"א 
שבאחד מהשבתות ישבו אנשים בחלק השני בביהמ"ד ושוחחו באמצע 
קריאת התורה. פתאום... בין גברא לגברא ירד הרה"ק מהר"א זצ"ל במרוצה 

ני בביהמ"ד. אני מדגיש לא הלך, רק רץ ואמר מהבימה ורץ עד לחלק הש
ה!!! אסור קוראים בתור -למדברים בקפידה: 'מ'ליינט!!! מ'טאר נישט רעדן!!!' )

 לדבר!!!( והאנשים ברחו משם בבהלה משום שלא היה דרכו בכך.
 הוראה להכריז בשמו

בשטיבל דחסידי בעלזא בירושלים הורה למשב"ק הרה"ח שלום פויגל ז"ל 
שמו: מ'בעט מ'זאל נישט רעדן ביים דאווענען פון 'אדון עולם' ביז להכריז ב

בקשים לא לדבר בעת התפילה מ'אדון עולם' עד 'אדון עולם' מ -'אדון עולם' ) 
 הנהוג לאמרה בסוף התפילה(. –

 שלא לדבר שום דיבור קודם ברכת התורה
כ"ק אחי שליט"א נזהר לפני אמירת ברכת התורה שלא לדבר משום עניין, 
ואף שיש עניינים שהוא מיקל לדבר בהם קודם התפילה אבל לא לפני אמירת 

מכתבי אחיו הרה"ק ר' מרדכי ברכת התורה, ואף לא במה שהוא לצורך התפילה. 
 מבילגורייא זצ"ל

 מן הראשון()הז "א'הקפדה יתירה על קריאת שמע בזמן של ה'מג
מרן הקפיד עד מאוד על קריאת שמע בעתה ובזמנה, כשיטת מגן אברהם 
דווקא, ואף ציווה לעורר המשמש כדי לקרוא קריאת שמע בזמן. לעתים 
קרובות אירע שהמשמשים שכבו לישון באשמורת, בשעה חמש לפנות 
 בוקר, או מאוחר יותר, אך אעפ"כ לא וויתר מרן והורה להקיצם לפני סוף זמן

 קריאת שמע לפי שיטת המגן אברהם.
 הנהגתו בשעת תפילת שמו"ע

בעת תפילת העמידה היה מרן עומד באימה וביראה, כעבדא קמיה 
מאריה. כפות ידיו היו מונחים זה על זה כנגד לבו, כשיד ימין חובק את יד 

 שמאל.
סיפר לי מחו' הגאון הגדול מו"ה דוד שפערבער אב"ד בראשוב זלה"ה, כי 

תו שהרגיש חולשה ואפיסת הכוחות, שאל את מרן מהר"א ז"ל אם לעת זקנ

יכול לישב בתפילת שמונה עשרה, והשיב לו שרשאי, אך מייעץ לו שלא 
 ולא להרפות(.-יעשה כן רק יתחזק לעמוד און נישט נאכלאזן )

 בצנעה -גם הנצרך לאכול קודם התפילה 
יותר אחד שאל על אודות בנו הבחור שמחמת חולשתו קשה עליו ב

להתפלל בשעה שמתפללים בישיבה שלומד בה בלא אכילת מעט מזונות 
קודם התפילה, והשיבו הרה"ק מבעלזא זי"ע, שמאחר שעושה כן מחמת 
חולשת גופו, שרי ליה, אבל יעשה זאת בצנעה ובחשאי בלבד, שלא יבואו 

 חבריו הבריאים ויתירו זאת גם לעצמם.
 השמחה מברכת שלא עשני גוי

כ"ק מרן דודי ז"ל אמר בשם הרה"ק מבארדיטשוב זי"ע, שכאשר  יהודי קם 
בבוקר ומברך 'שלא עשני גוי' בכוונה, עליו להיות מזה שמח במשך כל היום 

 דברות קודש מכ"ק אדמו"ר מבעלזא שליט"אכולו. 
 להתפלל מתוך הסידור, לעמוד במקום אחד

שליט"א מארה"ב סיפר: קודם הבר מצוה  כ"ק אדמור מראחמיסטריווקא
שלי אמר לי ג' דברים: א. שלא לדבר עם התפילין. ב. שאתפלל מתוך הסידור. 
ג. לעמוד במקום אחד בשעת התפילה, והוסיף להסביר, שע"י שהולכין אנה 
ואנה בשעת התפילה יכולין לשמוע איזו חדשות שמבלבל, משא"כ 

 יר על גוף נקי.כשעומד במקום אחד. וחוץ מזה היה מזה

 אמונה שהכל רחמים וחסדים -ביאור בפסוק כי טוב ה' לעולם חסדו 
כי טוב ה' לעולם חסדו ועד דור ודור אמונתו, כלומר, כל מה שעושה השי"ת 
לעולם הם חסדים, אלא שלפעמים נראה החסד בגלוי, ולפעמים הוא 

'ועד דור בהסתר, כגון בדורות הגלות שצריך להאמין שהכל הוא לטובה, וזה 
ודור אמונתו', והכוונה על דורות שבגלות, שבהם בני ישראל מתחזקים 
באמונה פשוטה 'כי טוב ה' לעולם חסדו', שכל המאורעות הם רחמים 

 וחסדים.
 סגולה כנגד פחדים

אמר פעם להג"ר חנוך העניך פדווא זצ"ל גאב"ד לונדון: כ'וועל דיר 
זאגט ביים עמוד נאך'ען אויסלערנען די בעלזא נוסח. דער בעל תפילה 

דאווענען 'אדון עולם' און לאזט אויס הויעך 'ה' לי ולא אירא', און דאס איז א 
אלמדך את הנוסח בבעלזא. אחרי  -סגולה מ'זאל נישט האבן קיין פחדים )

סיום התפילה אומר הבעל תפילה 'אדון עולם' ומסיים בקול 'ה' לי ולא אירא', 
 וזו סגולה נגד פחדים(.

 רננו
 צדיקים

צל בעבודת התפילה 
 צדיקי הדורות זי"ע

שע"י מכון 'אור הצפון' דחסידי  –מקורות: 'ולעבדו בכל לבבכם' 
 ברומו של עולם' על ענייני תפילה, ועוד'בעלזא, 

 זי"ע הרה"קכ"ק מרן בציון הק' שלא לדבר בשעת התפילה כציווי  שקבלתי ע"עבזכות  נושעתי
ט, ובפרט שנה שעברה בעלותי לציון המצוינת של קודש הקדשים, כ"ק מרן מהר"א מבעלזא זיע"א, ביום הילולא בכ"א אב, להתפלל, ולבקש על הכלל ועל הפר

 שהייתי צריך ישועות גדולות, בבריאות, בפרנסה, ובנחת.
שעת התפילה מאדון עולם ועד אדון עולם. כפי שציווה מרן זי"ע, להרה"ח החלטתי, שגם אני אעשה נחת רוח למרן זי"ע, וקיבלתי על עצמי, שלא לדבר כלל ב

 ר' שלום פויגל ז"ל, להכריז בשמו בשטיבל של בעלזא בירושלים עיה"ק שלא לדבר מאדון עולם ועד אדון עולם.
 וב"ה כל מה שביקשתי בציון הק' התקיים לטובה ולברכה. 

 צליח לחסוך כל חודש סכום נכבד, לנישואי ילדי. ב"ה השתפרה פלאים, עד כדי כך שאני מ -הפרנסה 
כעשרים שנה סבלתי מבעיה כרונית מסוימת שכללה אישפוזים, ובדיקות פנימיות  לא קלות, והכל פשוט נעלם ב"ה, והבראתי כליל באופן פלאי,  -והבריאות 

י בפעם האחרונה שהלכתי אליו לביקור, שאל אותי בפליאה, מהו עד כדי כך שגם הרופא שטיפל בי כל השנים, נדהם לראות איך שהכל נעלם. וכשנפרד ממנ
 המעשה הטוב שעשית, שבזכות זה הבראת לחלוטין?! 

ון הק' וכן הנחת מכל יוצאי חלצי, התחלתי לראות הצלחה ונחת באופן מדהים, כאשר ילדיי התקשו מאוד בחומר הנלמד בת"ת, ולאחר הקבלה שקיבלתי בצי
 ות גדולה, בהבנת הנלמד. ראיתי שיפור עצום והתקדמ

ובות, שמרן זיע"א ולכן, כעת לקראת יומא דהילולא שיחול אי"ה ביום א' הקרוב, אני מציע לכל העולים לציון הק', לנצל את ההזדמנות, ולקבל על עצמם קבלות ט
, ולא לדבר בשעת תפילה וקריאת התורה, וכו' ובכך מאוד רצה וביקש שיעשו. כגון: לא לדבר עם תפילין, ולא להסתובב בשעת התפילה, ולהתפלל מתוך סידור

 תזכו לפרקליט הגון שיעתיר עליכם ועל כל משפחתכם במרומים במשך כל השנה. אמן.
 בכבוד רב, מ. ב. י. ירושלים עיה"ק
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כבר בימים הראשונים שהגיע מוטל לגור בשכונת החדשה הספיק להכיר 
את הדמויות הבולטות, את רב המקום, את ראש הקהל, שמש בית הכנסת, 
כמו כן את בועז הירקן, את מנשה בעל המכולת, את ר' מאיר בעל חנות 
הספרים המקומית, את שלמה מההסעות, מוטל התיידד עם בעלי 
המרכולים בשוק המקומי ועוד. בכל בוקר היו נפגשים כולם בתפילת 

, המניין היחיד במקום, לאחר 6.30שחרית בבית הכנסת השכונתי בשעה 
 מכן הזדרז איש איש אל מלאכתו ועיסוקיו.

הזמן הנכון לבוא בערב, זה  6.00מוטל מסיים את שעות העבודה בשעה 
לבית הכנסת, במיוחד בימי הקיץ הארוכים, כעת יש זמן רגוע ללימוד 
בניחותא וברוגע, בית הכנסת עדיין כמעט ריק, בודדים לומדים בו בשעה 
זו, בעוד כשעה יבואו המתפללים לתפילת מנחה, בין מנחה לערבית מוסר 

 מוטל לביתו. המג"ש ר' אייזיק שיעור במשניות, לאחר תפילת ערבית יפנה

q;.  רעשים גבוהים וצחוקים נשמעים מחצר בית הכנסת, ילדי המקום
משתובבים להנאתם במקום, אך הפעם זה נשמע מעט חריג, מוטל קורא 
לאחד הילדים המבוגרים ומתעניין מה קורה בחוץ, על מה הרעש 

עבעך חזר לשכונה, לאחר שבוע שלא נראה נ יענקל –וההמולה? הילד השיב 
כנראה שכבודו  –מוטל נדהם ומשתומם. הילד צוחק  –באופק. יענקל מה...? 

חדש פה באזור, אבל מה אסביר לך, תיכף תראה בעצמך, על זה נאמר 
 'תמונה אחת שווה יותר מאלף מילים...'.

ת מסתבר שמוטל יצא לו להכיר את רוב אנשי המקום ואף את הדמויו
הססגוניות שבשכונה אבל את יענקל נעבעך עדיין לא זכה להכיר, אכן תוך 
דקות ספורות הופיעה הדמות העונה לשם יענקל נעבעך, כולו אומר 
מסכנות מכף רגל ועד ראש, בחור צעיר כבן עשרים, כובע מרוטש לראשו, 
בגדיו קרועים ומרופטים שריח לא טוב נדף מהם ומנעליו ראו ימים יפים 

לפני הרבה שנים. יענקל נעבעך התיישב באחד הספסלים בחדר שני  יותר
'יענקל, אל תשב פה, זה המקום שלי'  –של בית הכנסת, כעת החלה החגיגה 

עק לעברו אחד הילדים, יענקל בחיוך ביישני, ללא אומר ודברים עובר ז –
לספסל אחר, 'יענקל, כאן אני לומד כל יום עם החברותא שלי, אי אפשר 

הבהיר ילד אחר, יענקל לא מתווכח ומתיישב במקום אחר, סוף  –כאן לשבת 
סוף מצא מקום ללא עוררין, כמה ילדים נטפלים אליו, 'יענקל! איפה היית 
שבוע שלם, חיכינו לך, יענקל מגמגם משהו ומחייך, אחד "מתנדב" להכין 
קפה, הילד תיבל את הקפה במלח והגיש ליענקל לקול צחוקם הרם של 

יענקל לא מגיב, ההתעללות נמשכה עד שאחד המתפללים הגיע  הילדים,
 ונזף בילדים שיניחו לנפשו.

q;.  מאז ומתמיד היתה למוטל תכונה לבדיקת כל דבר לעומק, בהיותו בגיל
הפעוטות קיבל מכונית קטנה מכוונת בידי שלט, מוטל'ה הקטן התעניין 

שקיבל,  בצעצוע ופתח אותו, כשנזפו בו על ששבר את המתנה החדשה
הסביר לתומו כי רצה רק לבדוק מה יש בפנים ואיך המכונית נוסעת 
מעצמה, כשבגר מעט הביא לביתו צעצועים, שעונים ושאר גרוטאות שיצאו 
מכלל שימוש על מנת לבדקם מבפנים ולהחיותם מחדש, כמה מאושר היה 
שהצליח להחזיר לפעולה מחודשת צעצוע זרוק שהושלך ע"י השכנים, 

רה בו על שממלא את הבית בשמונצע'ס, בנה מוטל'ה לעצמו כשאמו גע
מעין מחסן קטן בחצר הבית, שם יכול היה להתעסק ביצירותיו ברוגע, 
כאשר מידי פעם התפאר במעשי ידיו. בימי נעוריו שידרג את עצמו והחייה 
מחדש כלי בית שונים כמכונות כביסה, תנורי אפייה, מקררים ועוד, 

 ואמרו נואש מהם. שבעליהם הרימו ידיהם
כשגדל והיה לאיש, השיל מוטל מאחוריו תחביבים אלה אך תכונת הנפש 
לא פסקה ממנו, בהיותו מלמד בחיידר הבחין בילדים רבים שהוריהם 
ומלמדים קודמים כמעט והתייאשו מהם, לא כך מוטל, הוא התעקש שבילד 

בות זה טמון אוצר ורק צריך לגלותו, לא קלה היתה המלאכה, פעמים ר
נדרש ממנו כוחות נפש עצומים, הרבה יזע ועמל קשה אך לבסוף הועילה 
ההשקעה והילד החל לפרוח, מוטל סלל את דרכו על פי המשפט הקובע כי 

אין ילד רע, יש ילד שרע לו', ברוב הפעמים הוכיח את צדקת דרכו, גם ' –
לאחר שעזב את המשרה, הגיעו אל ביתו מקרים קשים של בחורים נושרים 
שמוטל טיפל בהם במסירות עד שהוציא מהם פירות לתפארת, פעמים 

 רבות אף בהתנדבות ללא קבלת תמורה.
כעת התבונן מוטל בדמות המיוסרת שלפניו, יהודי שבור לב שאף את שם 
משפחתו המקורי אין מכירים, עד שזכה בתואר "המכובד" יענקל נעבעך. 

רירית העומדת לפניו לפי מבטו והבנתו קבע מוטל שמאחורי הדמות השב
אדם יקר ערך ועדין נפש, הוא עוד יוציא ממנו משהו  –טמון אוצר גדול 

השתעשע מוטל בהרהוריו. בין מנחה לערבית בירר מוטל אצל יוסף  –גדול 
אחד המתפללים, את הרקע אודות יענקל, התמונה העגומה  –הערש 

ו המלא הוא הובהרה לו חלקית, מתברר שיענקל סוחב אתו סיפור עצוב, שמ
יעקב משה רויזנקראנץ, בהיותו ילד קטן התייתם מאביו, אמו לא הייתה 
מסוגלת לטפל לבדה בילדיה כשלש עשרה במספר, עסקני ציבור ומטפלים 
מסורים לא היו מצויים כהיום, חלק מהילדים הסתדרו במשך השנים זה 

ע, כך בכה וזה בכה, אולם יענקל המסכן נפל בין הכסאות מבלי עוזר ומושי
התגלגל ממקום למקום, בשלב מסוים הופיע כאן בשכונה, בתחילה ניסינו 
לעזור לו ואף להציע לו מקום מגורים, אולם הוא התחמק בביישנות, חוסר 
 בטחון עצמי שולט בו בשיא העוצמה, מעולם לא ביקש עזרה כלשהי מאדם,

בקושי רב מסכים הוא להתארח 
בשבת ומועד, כמה השתדלנו 

להחליף את בגדיו  והצענו לו
הישנים והקרועים בחדשים אך 
ללא הועיל, לצערנו ילדי השכונה 
מצאו בו מקום ללעג והתעללות, 
אנו משתדלים למנוע אותם מכך 
ככל האפשר אבל ראית בעצמך איך 
זה נראה, מידי פעם יסור לעבר 
שכונה אחרת ולאחר תקופת קצרה 
הוא שב הנה וחוזר חלילה, זו 

בו בשבוע הסיבה שלא הבחנת 
האחרון מאז עברת לגור בשכונתנו 

 סיים משה הערש את דבריו. –
מוטל המתין לאחר תפילת ערבית עד שאחרון המתפללים יפנה לדרכו, 
יענקל נעבעך הצטנף בפינתו, מתוך אחת השקיות שסחב אתו הוציא משהו 

הרהר מוטל. מוטל התיישב  –לאכילה, 'מנת מזון שקיבל מאחד המתפללים' 
ניסה לפתוח מוטל בשיחה, יענקל  –ליו 'שלום ר' יענקל, מה נשמע' קרוב א

לא הגיב, מוטל לא הרפה וניסה כמה פעמים, לאחר ניסיונות חוזרות ונשנות 
הואיל יענקל להישיר אליו מבט, זמן ארוך ניסה עוד מוטל לקבל מענה 
לשאלותיו מיענקל אך ללא הצלחה מרובה, בקושי הוציא ממנו כמה הנהוני 

גם זו התקדמות, קבע מוטל בלבו כשהחליט לסיים את  –ושברי מילים  ראש
 המפגש באותו ערב.

הרהר מוטל בטרם מנוחת הלילה, צריך  –'לא קלה תהיה המלאכה אתו' 
כאן השקעה וטיפול מיוחד, אולם אני נחוש בדעתי כי ניתן לפעול, יענקל 

רהורים אלה נעבעך עוד יפרח כשושנה, מוטל סידר לעצמו תכניות ומתוך ה
 נרדם.

למחרת שוב ניגש מוטל ליענקל וניסה לדובב אותו, הפעם התגובה של 
יענקל היתה מהירה יותר, למוטל היה נראה שבמבטו הכבוי של יענקל היה 

רשם מוטל לעצמו  –מוסתר איזה רבע חיוך קלוש, 'התקדמות נאותה' 
יענקל,  בסיפוק, בימים הבאים הביא איתו מוטל בכל יום מנת מזון עבור

בתחילה התחמק יענקל בביישנות ולא רצה לקבל, אולם לאחר הפצרות 
והסברים ממוטל שיענקל מיטיב אתו אם יקח, הסכים להיענות לבקשתו. 
בימים הבאים הבחינו מתפללי בית הכנסת שמוטל מצא שיחה משותפת עם 
יענקל נעבעך, ראו ותמהו, מעולם לא חשבו שניתן לנהל אתו כלל שיחה, אך 

ה להם להתערב, ישוחחו השניים ויערב להם, העניינים התגלגלו עד מ
לאותו יום שיענקל נעלם מהאופק, בתחילה חשבו שישוב תוך ימים ספורים 

 אך לאחר זמן ממושך הבינו שכנראה בחר לעזוב את האזור.

q;.  כמה שנים עברו. מוטל ישב כדרכו בבית הכנסת בשיעור משניות בין מנחה
למעריב, אדם הנראה מכובד ולא מוכר הגיע וסימן למוטל לצאת החוצה. 
'שלום ר' מוטל, אינך מזהה אותי? שמי יעקב משה רויזנקראנץ'. מוטל קפץ 
ממקומו בהתרגשות, מה אתה אומר....? שלום ר' יעקב משה, איזו הפתעה, 
כמה אני שמח לראות אותך, מה מעשיך כיום, היכן אתה מתגורר, השאלות 

אתה  –הומטרו על יענקל ללא הרף, יענקל לא הספיק לענות ומוטל הפציר 
מוזמן אצלי לאחר תפילת ערבית בביתי לארוחת ערב, בבקשה אל תסרב, 

השיב יענקל, 'אני  –חשוב לי מאוד לדעת מה עבר עליך מאז. 'בוודאי אבוא' 
 חייב לך הרבה מאוד'.

לאחר תפילת ערבית ניסה מוטל לאתגר את מתפללי בית הכנסת, 'מיהו 
שאל, משלא ידעו השיב מוטל שמו  –לדעתכם האורח הנכבד המתלווה אלי' 

הוא יעקב משה רויזנקראנץ, כשעדיין לא הבינו במה מדובר, הוסיף מוטל 
שי המקום מה...??? אנ –אתם מכירים אותו בתור 'יענקל נעבעך'. 

'זהו  –השתוממו ונדהמו מעוצמת ההפתעה, מה...? זה הוא...? איך? מה? 
 השיב מוטל, והזדרז עם יענקל לביתו. -סיפור ארוך' 

פתח יעקב משה=יענקל בדבריו,  -'אין לך מושג כמה אני חייב להודות לך, 
לא אלאה אותך בכל התהליך שעברתי, עשיתי כפי שייעצת לי לעבור למקום 

לפתוח דף חדש, מה אומר לך, אמנם המצב שלי מאז ומקדם לא היה אחר ו
בכי טוב, אולם תגובות הסובבים אותי ומבטי האנשים בכל מקום השפילו 
את מצב רוחי עד לעפר, אינני יודע אם הם ידעו שאני שומע היטב את 
הלחשושים אודותי, כולל התווית ה"מכובדת" שתפרו לי "יענקל נעבעך", כל 

לי באמת לחשוב שזהו זה, שום דבר טוב כבר לא יצא ממנו, לא אלו גרמו 
 השגחתי כבר על עצמי איך אני נראה וכו', כי מה זה יוסיף ומה זה משנה.

ואילו אתה ר' מוטל היקר, מהרגע הראשון נתת לי את העידוד והחיזוק 
שאני כן שווה ערך, יש לי יכולות, יש לי כוחות נפש ורצון טוב, לא רק 

את זה מן השפה ולחוץ, נתת בי את האימון המלא, בלבי הרגשתי  שאמרת לי
בעוצמה שאתה מאמין בי באמת, אמרת לי בשעתו שבעיניך אתה רואה אותי 
כבר כאדם צועד בדרך המלך ומצליח בכל עיסוקיו, עזרתי לי לגלות את 
האוצרות והכוחות שהיו טמונים וחבויים בתוכי, עד שהגעתי בעזרת ה' 

ודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו, היית כמלאך טוב מן השמיים' למצב היום, ה
 סיים יעקב משה את סיפורו המרגש. –

q;. 

 האוצר הטמון
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 'שומרי משמרת הקודש'יו"ל ע"י מערכת 
 לחיזוק והתעוררות בענין שמירת הדיבור בשעת התפילה

 דוא"ל:  •  פקס:

 

 

 הזהירות בתכלית יומא דהילולא ה' מנחם אב( נזהר –זיע"א  האריז"ל הק' )רבינו   ל"ז למורי ראיתי גם
 לא ותשובה ותוכחות מוסר בדברי' שאפי וכמעט התפלה בשעת שלא אף ית הכנסתבב כלל לדבר שלא
 להרה"ק רבי ר' חיים ויטאל זי"ע הכוונות שער .חול של דיבור איזה מזה ימשך שלא כדי לדבר רוצה היה

 
 

 

 
 לאור

 הי"ו ישראל יוסף וייסנדבת הבה"ח גיליון זה 

 זי"ע יואלה"ק רבי גהנשמת כ"ק אדמו"ר  זכרל
 זי"ע חנניה יום טובה"ק רבי גבן ה

 סאטמארמבעל 'דברי יואל 'ויואל משה'  
 תשל"ט אב ונלב"ע כ"

.ה. .ב צ . .נ  ת
 

כמה 'יענקל נעבעך'ים נעים ומסתובבים 
סביבנו! לא תמיד התמונה נראית בדיוק כך, 
איננו צריכים למצוא דווקא את המסכן 
העלוב במראה מרושל ומפוזר עם הבגדים 

ט, לפעמים אותו הטלואים והכובע המקומ
'יענקל נעבעך' נראה מצוין במראה חיצוני, 
אמנם כשנציץ מעט אל תוכו פנימה נראה 
אדם שבור ומרוסק, מיואש מעצמו ואינו 

 רואה בו כל תקווה.
במבט יסודי יותר נתבונן מעט אל תוך 
עצמנו, לפעמים יתכן שאדם מסוים מתנהל 
כרגיל ואף חיות פנימית פועמת בקרבו, 

ם מסוים הוא בטוח לפי הבנתו אולם בתחו
והשקפתו כי שם אין לנגוע ואין להזיז, המצב 
אינו יכול להשתנות, הרי ניסה עוד ועוד וזהו! 
אין מה לעשות. עניין זה נוגע למישורים 
שונים, אם בתחום הלימוד, קורה שאדם 
מחליט בעצמו כי אין לו תקווה להשתפר 
ולהתקדם בהבנת הנלמד ובהתמדה וכדו', כך 

כל תחום בחיים, ולענייננו, נושא שמירת ב
הדיבור בשעת התפילה, יודע הוא עד כמה 
זה חשוב ונצרך, רצה בכל לבו ליישם זאת, אך 
לאחר שניסה כמה פעמים ולא הצליח לעמוד 

די! זהו!  –בזה, תוקפים אותו מחשבות יאוש 
לא קשור אלי! אניח תפקיד זה לאחרים שכן 

 מצליחים!
אנו ונושאים אנחנו מאידך, כמה מזוהים 

בתפקידו של מוטל המעודד והמחזק, כל 
אחד מאתנו כשיראה אדם שבור ומחוסר 
תמיכה, ינסה לחייך אליו ולעודד אותו 
במילה טובה ומחזקת, מי אינו מכיר את 
מאמרי חז"ל והמובא בספרים בגודל המעלה 
וחשיבות העניין לעודד ולחזק את זולתנו, 

דות אנשים כמה סיפורים שמענו בחיים או
שכל חייהם השתנו לטובה עקב מילה אחת 
של חיזוק ועידוד. סיפורים אלו נותנים לנו 

 דחף ללכת בעקבותיהם.
אולם השאלה הגדולה היא! אולי הגיע 

המחזק  –הזמן לחבר בין אותו 'מוטל' 
המסכן  –והתומך, לאותו 'יענקל נעבעך' 

והמיואש, לפעמים השניים האלה חגים 
ש. יהודי חכם אמר דבר ונדים בקרבנו ממ

נכון, הוא החליט שראוי ונכון לחזק יהודי 
אחר ולהעניק לו דברי נוחם ועידוד, אבל בין 
כל אלה הזקוקים לקבל את דברי העידוד, זה 
אני בעצמי, וכי מדוע יגרע חלקי, גם אני 
יהודי, גם אני חלק אלוק ממעל, מזרע 
אברהם יצחק ויעקב, הריני מעודד ומחזק 

לגלות את הכוחות והיכולות שנתן את עצמי 
כמה יפה, כמה נכון  –לי אבי שבשמיים 

 ואמיתי.
מעתה נשתדל לחזק את עצמנו ולתת את 
מילת התמיכה והעידוד, נגלה את האוצר 
הענק והעשיר הטמון בקרבנו, גם אם עד 
היום לא הצלחנו לשמור על קדושת התפילה, 
מהיום והלאה נתחיל מחדש, אם בכל אופן 

אנו לסיוע, ניגש לחבר טוב שיעזור  זקוקים
לנו בעצה מועילה, נצעד במסילה שתוביל 
אותנו להתעלות בעבודת ה' בדרך התורה 

 והיראה.
 

 המשך מבט אל התפילה

במבחן מצוין, במשך השנים הוכחת נאמנות, עשית 
את עבודתך במלואה ללא כל דופי וחסרון, כעת 

ע הזמן שגילית את נאמנותך לאדוננו המלך, הגי
לגלות לך קצת סודות פנימיים מחדרי המלוכה, 
נודע לנו ממומחים בתחום כי אוצרות טבע טמונים 
בעומק בקרקע זו, אתר חפירות זה הוא מכרה זהב, 
הנוזל היקר טמון במעמקי התהום, בעוד זמן קצר 
יתגלו האוצרות, אז תראה בבירור כי יגיע כפיך לא 

ועלת עוד היה לריק, במלאכתך הנאמנה הבאת ת
 יותר מחבריך, וגם אתה תבוא על שכרך.

*** 
חז"ל אומרים )ברכות לב:( 'מיום שחרב בית 
י ֶאְזַעק  ם ּכִּ המקדש ננעלו שערי תפלה שנאמר ּגַ

ַע  ּוֵ ַ י, עוד נאמר שם 'ואמר רבי ַוֲאש  תִּ ּלָ פִּ ַתם ּתְ  ש ָ
אלעזר מיום שחרב בית המקדש נפסקה חומת 
ברזל בין ישראל לאביהם שבשמים', הרואה זאת 
לבו חרד וקשה בעיניו לקבל זאת, וכי רצו חז"ל ח"ו 
לייאש אותנו ולשבור לגמרי את מצב רוחנו, לא די 

ו הזמן היחיד שב –בקושי הגלות, גם שעת התפילה 
משוחח האדם עם אביו שבשמים ניטל ממנו, 
ובכלל יש לתמוה הרי יודעים אנו בבירור כי תפילה 

'אמר  –אינה שבה ריקם, כך מיד בהמשך הגמ' שם 
אמר רבי חנינא כל המאריך בתפלתו אין  רבי חנין

תפלתו חוזרת ריקם', וכי נאמר שדברים אלו סותרים 
 את האמור למעלה ובפלוגתא תליא מילתא?

שיש לומר בנושא זה, אדרבה ואדרבה, דברי  מה
 חז"ל אלו אמורים דווקא כן לחזק אותנו, הא כיצד?

פעמים רבות חש האדם שלבו סתום וחתום, 
מנסה להתפלל ולהשיח את לבו ואינו מצליח, 
מרגיש מחיצה של ברזל, חש סתימה, חז"ל מגלים 
לנו שאכן זו העבודה הנדרשת מאתנו בימי הגלות, 

י', חומת ברזל כעת הוא זמ תִּ ּלָ פִּ ַתם ּתְ ן  בבחינת 'ש ָ
מפסקת, נדרשים אנו להתפלל ולעבוד את השי"ת 
גם במצב של סתימה זו, כך אנו מוכיחים יותר את 
נאמנותנו לאבינו מלכנו בורא העולם ית"ש, חז"ל 
הק' גילו לנו את הסוד, את דרך העבודה בזמן הגלות 

כי אכן  והחושך. בנוסף לכך, מאמינים אנו בלב שלם
אין תפילה שבה ריקם ]ואף בזמני חושך וגלות אלו 
מתגלה אור ובהירות מפעם לפעם[, הקב"ה מצרף 
את כל תפילה ותפילה לפניו כעטרה לראשו, אף 

 שבפנינו המטרה נסתרת, לפניו ית' גלוי וידוע.
בסיום מאמרינו נוסיף ווארט נפלא בעניין זה, 
ת בסיום כל תפילה, לאחר שפסענו ג' פסיעו

ית  ֶנה ּבֵ ּבָ ּיִּ ֶ ָפֶניָך וכו' ש  ּלְ י ָרצֹון מִּ אומרים התפילה 'ְיהִּ
יֵמי  ְרָאה ּכִּ יִּ ם ַנֲעָבְדָך ּבְ ָ ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו, ... ְוש  ש  ּבִּ ְקּדָ ַהּמִּ
יֹות'. יש כאן דבר פלא, אחר  ים ַקְדמֹונִּ נִּ ָ עֹוָלם ּוְכש 
שבקשנו את כל צרכינו וכבר פסענו מלפני המלך, 

אילו נאמר: אה! סליחה! שכחתי בשפה המדוברת כ
לבקש עוד משהו, מה עוד שבקשות אלו עצמם 
ְנַין  ָיֵמינּו ּבִּ ָקרֹוב ּבְ כבר התפללנו עליהם 'ּוְבֵנה אֹוָתּה ּבְ

יֶתָך, ְוֶתֱחֶזיָנה  עֹוָלם, יר ּבֵ ְדבִּ ב ֶאת ָהֲעבֹוָדה לִּ ֵ ְוָהש 
ים. אם כן מה לנו לה ַרֲחמִּ ּיֹון ּבְ ּוְבָך ְלצִּ ש  וסיף ֵעיֵנינּו ּבְ

כעת לאחר סיום התפילה. הסביר הרה"צ ר' אליהו 
ראטה זצ"ל נאמן ביתו של הרה"ק ר' שלמה 
מזוועהיל זי"ע, לאחר התפילה כשהאדם נזכר עד 
כמה לבו לא היה עמו וריחף במחשבות שונות, 
אומרים אנו להשי"ת, רבש"ע, כל זאת כי בגלות 
הדעת אנחנו ולבנו ומוחנו סתום, אולם בבניין בית 

מקדש כשהכל יהיה מואר באור ה' ובבהירות ה
ים נִּ ָ יֵמי עֹוָלם ּוְכש  ְרָאה ּכִּ יִּ ם ַנֲעָבְדָך ּבְ ָ  הדעת ְוש 

יֹות.  ַקְדמֹונִּ
ן  י ַעיִּ יגאלנו ה' ובקרוב נזכה ונראה באור הגדול 'ּכִּ

ּיֹון'. ּוב ה' צִּ ש  ְראּו ּבְ ן יִּ ַעיִּ  ּבְ
 

פקידי המס הלמו 
בדלת הבקתה 
בחוזקה, סרגיי האיכר 
ניגש לפתוח, רק 
בראותו את הפקידים 
הקשוחים בסבר 
 פניהם החמורות, לא
נהיה לו טוב, לבו הלם בפראות, צמרמורת בלתי 

צמח נשלטת עברה בגופו הצנום, 'טובה גדולה לא ת
 .הרהר במרירות -מהם'  

שליחי המס אנו מטעם הוד מלכותו אדוננו הקיסר 
גרגורי השלישי ירום הודו, בפקודת המלך עלינו 
לפשפש בפנקסי חשבונותיך, שמועה הגיעה אלינו 
כי ממורדי המלך אתה ומעלים מס מאוצר המדינה, 
סרגיי הבין כי אין שום מקום להתמקח, הגיש בפנים 

 י החשבון.חתומות את ספר
לאחר בדיקה קצרה נמצאו ליקויים כבדים 
ברשימותיו, מתברר שסרגיי אכן לא דיווח במדויק 
לשלטונות על הכנסותיו. 'בן מות אתה, איך העזת 
להמרות את פיו של מלכנו הרם, מרגע זה כל שדות 
החיטה ורפתות הבקר שברשותך עוברים לאוצר 

, אולי המלך, אתה מגיע אתנו ונראה מה יעשו בדינך
 המלך יחון אותך ויקל במעט מעוצמת העונש'.

לאחר תלאות רבות שעבר, סרגיי המסכן התחנן 
על נפשו שהמלך יחוס על חייו, המלך שמע ופקד 
להמיר את העונש בגירוש לארץ ניכר, מקום זר 
ומרוחק, שם יעבוד קשה ויעשה את מלאכתו עבור 

 המלך, אם יתנהג כראוי, יהיו חייו לו לשלל.
ר כמה שנים הגיעו למקום שליחי המלך לאח

ובקשו לשוחח עם סרגיי, ברצונם לברר האם מרוצה 
הוא מהתפקיד המוטל עליו, לאחר שהסבירו לו שלא 
יאונה לו כל רע גם אם יביע מורת רוח או אי שביעות 
רצון, המלך מעוניין לדעת את משאלות נתיניו גם 
 מאלה שאמורים להרצות את עונשם בארץ נוכריה.

'האמת היא כי מה לי להתלונן, הלא  –סרגיי השיב 
גזר דין מות הושת על ראשי, והמלך רב החסד העניק 
לי את חיי במתנה, אך היות ושאלתם אותי ארשה 
לעצמי לבטא את מחשבותי המעיקים עלי זה זמן 

 רב'.
'אני עובד פה יחד עם חברי, כולם כאחד עושים את 

געת, אולם מלאכתם למען המלך, עבודה קשה ומיי
ההבדל בינינו, בעוד שהאחרים פועלים בדברים 
נצרכים, אלה עוסקים בבניית ריהוט לבית המלך, 
אלה במלאכת החקלאות בחרישה זריעה וקצירה, 
ישנם בתפירת בגדי המלוכה ועוד ועוד, התפקיד 
שהוטל עלי הוא לחפור בקרקע סלעית קשה ללא 

זו ראויה מטרה, חקלאי אנוכי ויודע אני כי אין קרקע 
לחרישה וזריעה, מרגיש אנו כמו היהודים במצרים 
לפני למעלה משלשת אלפים שנה שהיו עובדים 
עבודת פרך, בונים פירמידות והמצרים היו הורסים 
את מלאכתם להתיש אותם, כדי שלא יראו שום 
סיפוק, גם כאן בסופו של יום, חברי מרגישים סיפוק 

אני חש מה ונחת במלאכתם שהפיקו תועלת, ואילו 
 עשיתי ולמה זה מועיל'.

השיב ראש המשלחת, אולי בעיניך  –שמע סרגיי 
אין מטרה ברורה במלאכה זו, אך לפנינו שרי המלך 
המטרה ברורה וניצבת לנגד עינינו, בדיוק את זה 
רצינו לבדוק, האם מסור אתה למלך בכל לב, גם 
כשאינך מבין כלום, גם כשהעניינים חתומים 

מוזרים, בכל זאת עושה אתה את וסתומים ואף 
מלאכתך נאמנה בלי לשאול שאלות, כך הוכחת את 

 נאמנותך למלכנו הרם.
 אתה ראינו כי עומד אחריך זמן רב, אכןאנו עוקבים 

ין ֲאֵליֶכם – פרשת דברים קְֹלֶכם ְולֹא ֶהֱאזִּ ַמע ה' ּבְ ָׁ ְפֵני ה' ְולֹא ש  ְבּכוּ לִּ  .ַוּתִּ

י. – מגילת איכה תִּ ּלָׁ פִּ ַתם ּתְ ַע ש ָׁ ּוֵ ַ י ֶאְזַעק ַוֲאש  ם ּכִּ  ּגַ
 

mailto:shmh5775@gmail.com

