
 

 

 ויצא   תפרש
 יציאהכניסה                       

 

 ג פ" התש ' כסלוט 

נועם בן חדווה וזהרי בת  הרב מיכאל מיוסט בן אסתר בינה, שונטל בת עיישא,  ,  הרב דניאל דוב בעריל בן זלדא  :לרפואת

ר' חיים בן עטר, ר' שמעון בר יוחאי, ר' יהודה אשלג ר' שלום שרעבי זצ"ל ולע"נ ענבל בת חנה   בתושח"י.  לע"נ פרחה 

בן סעדה, עליזה בת חסיבה בן מלכה, יחיא  דויד חי  יהודית,  ,אורנה בת  בן רחמה  בן אמירה, אברהם    מאיר אליאס  רז 

ור' יהודה בן סלמאן. להצלחת    י זצ"ל מרת בת שבע שיינברגר בת הרה"צ יהודה צבלע"נ  ,  ז"ל  מנחם בן פלורה שושנה

 ורפואת לימור בת שרה בכל העניינים תבורכי מפי עליון. ולזכות כלל נשמות ישראל!

 והיא עומדת ברומו של עולם
ה ַויַ )כח יב( "  ְימָּ מָּ ה ְורֹאׁשֹו ַמִגיַע ַהשָּ ב ַאְרצָּ ם ֻמצָּ ֲחֹלם ְוִהנֵּה ֻסלָּ

ּבֹו ְוֹיְרִדים  ֹעִלים  ֱאֹלִהים  י  ַמְלֲאכֵּ רבי    ." ְוִהנֵּה  נקי'  ה'קב  כתב 
ז"ל  פי מאמרם  על  "נראה לפרש  זיע"א  מיכל מגלינא  יחיאל 

םעל פסוק '  בגמרא )ברכות ו( דָּ י אָּ ' )תהילים יב  ְכֻרם ֻזלּות ִלְבנֵּ
ט( זו תפילה שבני אדם מזלזלין בה והיא עומדת ברומו של  

וזהו   םעולם.  , מקום מעבר התפילות, כמו שאמר הכתוב ֻסלָּ
'וזה שער השמים',   האח"כ  ַאְרצָּ ב  ידיים    ֻמצָּ בשפלות  כלומר 

אבל   בה,  מזלזלין  אדם  השבני  ְימָּ מָּ ַהשָּ ַמִגיַע    –  ְורֹאׁשֹו 
עולם,   של  ברומו  באמת  שעומדת  לתפילה  יזכנו  יתברך  ה' 

רבי  לה' יתברך". מעלת התפילה נשגבה מאוד עד כדי שאמר 
כלומר שתפילה זה   –"  יוחנן: "ולואי יתפלל אדם כל היום כולו

דבר כל כך נפלא שאם האדם היה מתפלל כל היום כולו היה  
 מגיע למעלות אדירות.  

 
 אין מצווה אחרת יפה הימנה

אמר להם הקב"ה לישראל נאמר במדרש תנחומא )וירא א'( " 
והיא  הימנה,  יפה  אחרת  מצווה  בתפילה, שאין  זהירין  הוו   :

א אין  ואפילו  הקורבנות…  מכל  להיענות גדולה  כדאי  דם 
ומרבה  שמתפלל  כיוון  עמו,  חסד  ולעשות  בתפילתו 

עמו חסד  עושה  אני  הבטחה בתחנונים,  ששומעים  לאחר   ."
כזאת עולם    נפלאה  שמבורא  בכל  בוודאי  להתאמץ  צריך 

תפילה. ודאי שאין הדבר פשוט  זמן הולכוון את ליבנו ב  כוחינו
התפילה  בזמן  דווקא  האדם  את  מטרידות  מחשבות  והרבה 
סייעתא  לנו  שתהיה  ודאי  להשתנות  באמת  נרצה  אם  אבל 

גדולה.   גדול,  דשמייא  התפילה  כוח  כי  לדעת  אתה  וצריך 
הנגזר.  ולבטל  הסכנה  מן  ולהינצל  הטבע,  לשנות  ואפילו 

עקב פרשת  בחיי  שנזכה  )רבינו  זה  על  להתפלל  צריך   .)
הסחות הדעת הן    זה לא דבר שבא מאליו.  –להתפלל בכוונה  
עבודה.טבעיות אבל הכ דורשת  כל    וונה  ימלא  רצון שה'  יהי 

! ותמיד לזכור תפילותינו לרצוןמשאלות ליבנו לטובה ויתקבלו  
להתפלל על הזולת ולא    –שהמתפלל על חברו נענה תחילה  

 רק על עצמינו. שבת שלום! 

 

בה'"  ביטחון  בנושא  טוב  שם  הבעל  על  "סיפור 
 שמביא הרב רובינשטיין בספרו:

הבעל שם טוב רצה ללמד את חסידיו מהו ביטחון  
לנסוע לכפר הסמוך לביתו של  וביקש מהם  בה', 

מיד נסעו החסידים לביתו של  .  המוכסן ר' יחזקאל
בביתו. ללון  וביקשו  המוכסן  יחזקאל  קיבלם ר' 

ערבית  תפילת  ולאחר  יפות  פנים  בסבר  המוכסן 
ללמוד. וישבו  ליבם  את  לילה  סעדו  בשעת 

עבה   ובמקל  המוכסן,  לבית  שוטר  הגיע  מאוחרת 
 שבידו הכה שלוש פעמים על הדלת והלך לו.

הדבר   לפשר  החסידים  חזרו  תמהו  מיד  אולם 
לתלמודם, והמוכסן יושב אתם שומע דברי תורה 

לאחר חצי שעה שוב    מפיהם, והוא שמח וטוב לב.
לו. הלך  שוב  והלה  מהשוטר  הדפיקות   נשמעו 

על פשר התנהגותו של השוטר,  תמהו החסידים 
מבקש"? הוא  "מה  המוכסן:  את  "זוהי   ושאלו 

השכירות  את  לשלם  שעלי  הכפר  מאדון  תזכורת 
משפחתי   ואת  אותי  ישליכו  אשלם  ולא  ובמידה 

האסורים". הרי   לבית  לו?,  משלם  אינך  "ומדוע 
"לא    לפי מראה פניך נראה כי הכסף מצוי בידך?"

אולם  שחוקה,  פרוטה  ולו  בכיסי  אין  הדבר,  כן 
הכסף  את  יתברך  הבורא  לי  יזמין  כי  אני  בטוח 

שלוש  במ עוד  לי  נשארו  המועד  עד  ועדו. 
מעילו,  שעות"... את  המוכסן  לבש  הזמן,  כשעבר 

חבש את כובעו ונפרד מהחסידים לשלום, באמרו 
השכירות.  את  הכפר  לאדון  לשלם  בדרכו    שהוא 

שאלו  הסכום"?  מלוא  את  כבר  לך  יש  "האם 
"עדיין אין לי אף פרוטה, אך סמוך אני   החסידים.

שא עד  כי  ה' ובטוח  עלי  ירחם  האדון,  לבית  גיע 
כל צרכי..." לי  ביתו .  וייתן  עמדו החסידים בפתח 

לאיטו.  הוא  מתרחק  כיצד  והביטו  המוכסן    של 
והעגלון  המוכסן  ליד  סוסים  עגלת  נעצרה  לפתע 
הוא   הושיט  מה  זמן  ולאחר  בדברים,  עמו  פתח 

ונסע. בסוסים  האיץ  מעטפה,  מיהרו    למוכסן 
המו את  לשאול  הדבר.החסידים  לפשר  כפי    כסן 

לי ה' קונה    -השיב המוכסן    -שאמרתי לכם   זימן 
 לכל השיכר שאייצר, בעזרת ה' בחורף הבא...

 
 ובנוסף שילם לי את כל הכסף מראש...

 
 המה ראו כן תמהו....

 בר תורה'( )באדיבות 'ד
 

כניעה  "  של  שלום  לא  זה  אמיתי  שלום 

על   "לעבור  של  שלום  ולא  והתרפסות, 

התורה", חס וחלילה. אלא, שלום אמיתי זה  

ות אדירה, ועם  א שלום שבא עם קנאת ה' צב

נפש   מסירות  כדי  עד  מוחלטת  נאמנות 

 יט"אוש של אר לום הרב ש ." לאמת 


