
 

  448ב, עלון מס' תשפ" ואתחנןפרשת 

 

בכתובת   אלט  יהושע  הרב  עם  קשר  ליצור  נא  תגובות,  או  הערות  לשלוח  חנם,  העלון  את  ולקבל  המנויים  לאלפי  להצטרפות 

yalt3285@gmail.com.העלון מתפרסם בשש יבשות וביותר מארבעים מדינות ברחבי תבל . 

 

 לעילוי נשמת רחל רבקה בת מרדכי
  

של המחבר )עותק או ספר אלקטרוני( ולקבל אותו במשלוח עד דלת ביתך, אנא שלח    )באנגלית(  כדי לרכוש אחד מהספרים 

  .https://amzn.to/3eyh5xPת או בקר בכתוב   yalt3285@gmail.com דוא"ל לכתובת
 

 
 

הגלובוס על פני "רעיונות מדהימים" הפצת   

סין ● צ'כיה ● אנגליה ● צרפת ● גרמניה ● גיברלטר ●  ארגנטינה ● אוסטריה ● אוסטרליה ● בלגיה ● ברזיל ● קנדה ● צ'ילה ● 

הולנד ● הונגריה ● הודו ● ישראל ● איטליה ● מקסיקו ● פנמה ● פולין ● רוסיה ● דרום אפריקה ● שוויץ ● אוקראינה ● איחוד 

 האמירויות הערביות ● ארצות הברית ● ונצואלה
 

This newsletter can also be viewed in English at https://bit.ly/3z9qF5E 

 

https://bit.ly/38RvdTI דעם נוזלעטער קען מען אויך זען אויף יידיש ביי 
 
Pour voir ou télécharger la version Française: https://parshasheets.com/?s=Fascinating+Insights  
 

https://bit.ly/3mGmEOZ באתר:  בעברית עלון זהקרוא את אפשר ל  

 

 המחבר מרשה ומעודד לכל מי שרוצה להעתיק ולהפיץ את העלון לזכות את הרבים. 

 

 דביקות לה' 

 

.  101פעמים לבין    100אומרת לנו אינו דומה...לשונה פרקו מאה ואחד, אין השוואה בין מי שלומד משהו    )חגיגה ט:(  הגמרא

פעמים    100פעמים למי שלומד את החומר    100משמעות נוספת של אמירה זו היא שאין השוואה בין מי שלומד את החומר  

אך הוא הכרחי מאוד. לפני שנלמד עלינו לומר שאני לומד תורה  בזמן הלמידה עשוי להתעלם    ' ה'. חיבור אל ה  -  עם האחד

 ה'. 

  

  הכניסו את ה'   אביי אומר שהרצון ה' הוא... הם   -יש כאלה, כולל ר' עקיבא איגר, שכשלמד גמרא למשל היה אומר אמר אביי  

 עד שיקבלו את ההסבר.   'עם כל הלמידה שלהם. היו גדולים שכאשר הם לא הבינו את מה שהם לומדים היו עוצרים וזעקים לה

 

ר' בערל וויין נזכר שכאשר היה בכיתה ז' באקדמיה היהודית בשיקגו, הרבי היה מתחיל את השיעור בבוקר במילים שאנו 

אנו משכימים ומעריבים ערב ובקר  שם גורלנו ומה יפה ירשתנו אשרינו  אומרים בשחרית: אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעי

ינו ה' אחד, אנו ברי מזל, כמה טובה מנת חלקנו, כמה נעימה מנת חלקנו, וכמה  -ואומרים פעמים בכל יום שמע ישראל ה' אלה

יים ביום, שמע ישראל ה' יפה מורשתנו. אנו ברי מזל כי אנו מגיעים מוקדם ונשארים מאוחר, בערב ובבוקר ומכריזים פעמ

 אלוקינו ה' אחד. ואז אמר הרבי: "עכשיו אפשר ללמוד". כמה מאיתנו אומרים את זה לפני שמתחילים ללמוד? 

 

 מתקרבים לציונים 

 רעיונות  מדהימים

 



 

 מה אפשר לומר על הציונים שבנו את ארץ ישראל? 

   

)אם   יהודים חילונים שבנו את ארץ ישראלהנה מה שכתב הגאון הגדול ר' ישכר שלמה טייכטל, שנהרג בשואה, על אותם  

: "הם מוקירים את הארץ ומסרבים לחשוק בכל ארץ אחרת מלבד זו של אבותיהם. הם מקריבים  (169הבנים שמחה, עמוד  

את חייהם בשביל זה, כידוע. רבים אף מתו למען הארץ. שמענו שבמהלך ההתקוממויות הערביות, יהודים רבים שנהרגו  

 בנשימותיהם האחרונות 'אין דבר טוב יותר מלמות למען ארצנו'". בקרב אמרו 

   

)אם הבנים    , כותב ר' טייכטלהפטרת בלק, ד"ה והיה(אהבת יהונתן,  )  במקום אחר, בהתבסס על דברי ר' יהונתן אייבשיץ 

)ארץ ישראל(   ( כשגם הנמוכים שביהודים החליטו לחזור לירושתנו1942, "עכשיו, היום )נכתב בשנת  (165שמחה, עמוד  

והם מקדישים לה את חייהם. מסרב לחמוד כל ארץ אחרת, ה' בהחלט מחשיב את התשובה הזו. העובדה שהם לא מקיימים  

  את המצוות היא בגלל שהם לא גדלו והתחנכו ברוח זו. הם כמו תינוקות שנחטפו על ידי לא יהודים כפי שכותב הרמב"ם 

 ב ללא עוררין כתשובה, ובאמצעותו הם מקיימים את מצוות התשובה החיובית". . אבל מעשה העלייה נחש)הלכות ממרים ג:ג(
 

 תה ומצוקה פח

 

. אז איפה אנחנו רואים את זה בצרות  )ברכות ס:(  כל דעביד רחמנא לטב עביד   -עושה הוא לטובה    'אנו יודעים שכל מה שה 

 מן התמודד העם היהודי לאורך ההיסטוריה? יהרבות שע

 

קילו   50נקדים את התשובה שלנו באנלוגיה. תארו לעצמכם ממשלה שבה מי שעובר על החוק נזרק לעברו סלע במשקל  

שיכול להרוג אותו. מה אם העבריין היה בנו של הנשיא? הנשיא לא יכול להפר את החוק שלו, אבל באותו הזמן הוא לא  

ולפרק אותו לחתיכות קטנות יותר. אז   קילו  50לע במשקל  רוצה להרוג את בנו. מה שהנשיא יכול לעשות זה לקחת את הס

 אפשר לזרוק את זה על בנו בזמנים שונים. בכך ישרוד כעת בנו. 

 

נותן לנו כאב במינונים שאנו יכולים להתמודד כך אנחנו מקבלים את מה שמגיע לנו ובכל זאת עדיין שורדים. לכן,    'כמו כן, ה

חת אלא לאט לאט מכיוון שכך אנחנו יכולים לשרוד. ניתן להשוות זאת לאחד שגובה  זה חסד שאנחנו לא מקבלים עונש בבת א 

 חוב מחבר כפי שהוא עושה זאת לאט לאט. 

   

בכל דור הם   -בדרך זו אנחנו יכולים לתפוס שלא רק אחד עמד עלינו לכלותנו אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו  

 והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם.  —נעשה לאט לאט, לא בבת אחת. כך ניצלנו   קמים נגדנו כדי להשמיד אותנו, כפי שזה
 
 

ר' אלט זכה ללמוד תחת הרה"ג מרדכי פרידלענדער זצ"ל והוסמך לרבנות על ידי הרה"ג זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל. ר' אלט הוציא 

 עברית, גרמנית וצרפתית.   אידיש, באנגלית,ספרים במגוון נושאים בעניעי יהדות ומחשבת ישראל. כתביו מופיעים ארבע 
 


