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 : מהצדיקיםספר תענוג ל
ר את ספר  השתדל לגמובנימין זאב חשין זצ"ל היה מעודד מאוד ל  הרב
ימיההת כולו    לים במשך  שנייה את  ופעם  וזה  השבוע,  בשבת קודש. 

 תיקון הפגמים.תיקון גדול ל

ח גדכל  הקודם  מהדור  ברסלב  הזקנים  סידי  שני  על  המופלאים לו 
המופל בעבודתם  החסידות  שמי  את  שלהם, שהאירו  ובענווה  אה, 

קר בחכמה להסתיר את עצמם. והם היו ידידים וחברים שלא משו ובעי
הר הם  הלא  מהשני.  מפולין. האחד  זצ"ל  בורשטיין  משה  ר'  ה"ח 

ר'   דורוהרה"ח  מיכל  זצ"ליחיאל  בטל   מרוסיה.  פמן  היה  משה  ור' 
פעם אחת ראיתי ואל אותו על כל דבר ועניין.  ומבוטל לר' מיכל, והיה ש

ה... עם מקל הליכה, ואמר לי שהרופא חייב  ומעל  90את ר' משה בגיל  
אותו ללכת עם זה כי הגוף שלו כבר חייב את זה. )רק נזכיר שהרבה  

ולא עוברים כמה    ל...(הולכים עם מקגיל הזה אנשים כבר  שנים לפני ה
ר'   ואני רואה את  ר'  משה הולך בלי המקלימים  עונה:  ולתמיהתי?   .

לי ואמר  המקל,  עם  אותי  ראה  באידיש מיכל  )חייל  זעלנער  א   :
ג מקל?אוקראינית(  עם  הולך  )חייל  שטעקן?  א  מיט  כידוע   ייט 

שבברסלב שלפני השואה היו קוראים לעובדי ה' ומקדישים את חייהם 
"זעלנער"   בשם  יתברך,  המקל...ז ד  ומי  (חייל  –לעבודתו  את   רקתי 

ר לרגע ! שלא הלך יותםשני  7עט  ומאז ועד פטירתו של ר' משה עברו כמ
   אחד עם מקל.

 : עניני דיומאתענוג מ

וב")ג, ה(  ע  הושבספר   ישובו בני ישראל  את ה' אלוקיהם   יקשואחר 
מלכם דוד  ו ופחד  ואת  ה'  אל  הימים"ו  באחרית  טובו  כולם   אל 

תאריכים לגאולה... כל מה שקורה מיד ומחפשים סימנים  
זה לגאולה... כל תקופה קם צדיק חדש עם  מקשרים את 

זה שיואיל בטובו    ... והואמסרים... כוכב חדש שכולם אחריו
לגלות לנו את הגאולה... כל כך נהיינו חלק מהדור הזה של 
דברים  לשמוע  רק  היום  וכל  ה"פרסומות"  ה"חדשות" 

וח שעמעניינים...  טריות  מעולם... דשות  שמענו  לא  דיין 
)עיין  אפילו שהכל חוזר על עצמו בצורה הכי משעממת... 

והגישוש  5ערך   ים להקמת מערכות בחירות האחרונות... 
איך   ההומוגנית...  גברתהקואליציה  אותה  סבב  ... בכל 

יצרים לכלאותם  אותם  אבל ...  אדרת...(  בשינוי  רק  וכים 
במ אותנו אנחנו  הכניסו  וכבר  וחדשות  הודעות  של  רוץ 

שהכל כאשר לעדריות הזאת... ואנחנו אפילו לא חושבים  
ב לכל כתוב  צריך  שיהודי  מה  כל  בתורה.  לא   :מפורש  כי 

גילה ס כי אם  ה' אלוקים דבר  ז(  ודו אל עבדיו הנביאיםיעשה  ג,   )עמוס 
ל הכל שמת  הצדיקים  בספרי  שכתוב  מה  שכל  פעם  ב 

לכל   נר  נכוןכאשר  רק  אם  בהם ומדוייק?  להתבונן  צה 
בורא עולם אומר לנו  טחית ורדודה...  בצורה יסודית ולא ש

נביאיו, שהד ד שיכול להביא את הגאולה וקץ בר היחיע"י 
 זה אומר וסוף לכל צרותינו, זה לבקש את ה' ואת דוד. ומה  

לים. שכולו מלא דוד? אז נכון שיש את ספר התהלבקש את  
וגם בפשט, רמז, דרוש, סוד. סודי סודות של כל הבריאה.  

ב  לא : קריאת תהיליםפני עצמוזה צריך להיות עסק  כן!   !
ת מחדל... ולא לחכות לצרות זה לזמני בריר   להשאיר את

... ואז לפתע להידבק לתהילים... אלא ממש לקרוא צרורות
ם. למי שיודע מה זה היה לי וללמוד ולהבין את מילות התה

חב"ד   בחסידות  תהילים  השכלות לקרוא  היה  שהכל 
יי"צ לפני השואה ותיקן ומיסד את ושכלים. והגיע הרבי הר

בפרטי בשיעורי תהילים, וייסד בציבור ולים  האמירת הת
וכל זה לים.  בקבר דוד המלך כולל יומיומי לגמר כל התה

הגאולה  הפצת  של  העניין  כל  את  התחיל  שהוא  רבי  ע"י 
לגלות"והכריז:   האחרון  הדור  הוא  ל  ,דורינו  הראשון   "גאולהוהדור 

ה עבודת  כל  נגמרה  "כבר  לגאולה"  לאלתר  לתשובה  בירורים "לאלתר 
כל זה מראה לנו כמה אנו צריכים   "אר רק ציחצוח הכפתוריםונש

כל כך הרבה מתפללים ומברכים: את המלכות שעליה אנו  
דוד" צמח  עבדיך"  "את  דוד  עשרה(  וכסא  דוד  )שמונה  בית   "ומלכות 

"על כסאו   )קידוש לבנה(  "דוד מלך ישראל חי וקיים"    מ"ז()ברה  "משיחיך
   הפטרה() עד""שלא יכבה נרו לעולם ו" לא יישב זר

דברים  של  לעיקרם  מאז ועכשיו  לאחרונה  עדים  כולנו   :
שהיו בעולם עד אז ושכולנו  "אביב הערבי" שכל המלכויות  ה

סדאם  קדאפי,  מהם...  האדירה  המורא  ועל  עליהם  גדלנו 
קלפים כמגדל  נפלו  וכולם  אסד,  מובארק,   חוסיין, 

ומאז אין  רי כמעט יובל רצוף של שילטון אימים.  מנייר...אח
קה שום תחליף למלוכה ולא ליורשים... הכל בוקה ומבול

העולם.   הפסוקבכל  מתקיים  ארץ" :  ממש  מוסדי  כל    ימוטו 
ב( ך השכל כל הדברים הממוסדים ומקובעים בתו  )תהילים 

ונופלים מתמוטטים  שישו  ..  .שלנו  המערב  במדינות  גם 
כמו  שקמו.  לאחר  מיד  נופלות  ממשלות  ושימחו... 

שלא בבריטניה ומדאיג  עמוק  במשבר  נמצאת  צרפת   .
על  שלה  הממשלה  כל  את  מאבדת  מעולם,  הייתה 

הם אלו שהכניסו לה את כל העושק הקולוניות באפריקה ש
ליוני אפריקאים שכל משאבי י והגזל והשוד המודרני של מ 

הם של ממשלות תיהטבע של מולדתם הלכו למימון גחמו
רק והראוותניים...  אירופה   ראש.  הרימו  כולם  עכשיו 

עם  האחרונות  בשנים  כאן  שקורה  מה  כל  את  מלראות 
זההבחירות...   משמעותי    וכל  כך  כל  כמו לא  בשבילנו 

בתוך   נפילתם של כל מיני "מלכויות" ו"מלכים" בעיניהם...
ופועלי   כצדיקים...  מפורסמים  מיני  כל  שלנו,  הציבור 
ששלטו   ואינסטלטורים...  ומתקנים...  ופדיונות...  ישועות... 

הילות שלימות,  מיצרים על אלפי מוחות של קשילטון ללא  
עיוורת כאילו הם הקב"ה בכבודו שהאמינו בהם באמ ונה 

קדשים.ובעצמו...   קודש  אומרים  שהם  ניצלו ..  ומה  והם 
וניצלו... בכסף וזהב... והכל קרס בין יום, איזה השפלות... 

לעיני כול... אין יותר איך הקב"ה הפשיט אותם ערום ועריה  
וניזוקו ביהדות  יכולות פתאום... ו מכך, נכון שהרבה נפלו 

: "בירור" שזה הדבר ל זה הם ייתנו את הדין. אבל גם נהיהוע
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עלון שבועי על  
פרשת השבוע.  

 ועוד נושאים. 

העלון נכתב לעילוי  
נשמת סבינו מורינו  

ב"ר   הכהן הרב ששון
ישעיהו ומרת מרים  

   זצ"ל

    הקהל  תשנ (3/12/2022) גה'תשפ"' כסליו ט .ויצא :רשתפשבת קודש 

     ועיני לאה רכות, ורחל היתה יפת תואר )כט, יז( 

, ללא  ריפת תואשהיתה    –  ובניה חטאו במכירת יוסף. ועשו תשובה על כך. רחלכת לעבודת בעלי תשובה.  יעיניה רכות מבכי, שישהיו    –לאה  

שרחל מיועדת    לכן היו הבריות אומריםיוסף ובנימין, לא חטאו.    :מות בקיום התורה והמצוות. ובניהמום ופגם, שייכת לעבודת הצדיקים, של

וטי שיחות  ש. ליקהרבי מליובאוויט)  עשיו, כי בכוחה להחזירו בתשובה. קים. ולאה מיועדת ל", שזה עבודת הצדיאוהלים  ב: "איש תם יוש , כי הואליעקב

   ( 153מ' כרך לה ע
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לקראת הגאולה:   )יב, י(  הכי חזק והכי מפורש שנאמר בדניאל
ו" ויצריתבררו  רביםיתלבנו  רשעים   פו  כל  יבינו  ולא  רשעים  והרשיעו 

יבינו" אלפים יהי  והמשכילים  רבים.  של  בירורים  כאלו  . ו 
ב  מאמינים  אלפי  שלימות  מחיצות קהילות  מיני  כל 

: ומבדילים בינם לביןסי עוד..."  שמוכרות להם רק "אני ואפ
כל זה יתן למשכילים ולמבקשי  אבל    וביקשו את ה' ואת דוד""

ודוד המהלכים.ה'  את  בדיוק  להבין  דוד     ,  דווקא   ולמה 
מימות עולם? קים שהיו  המלך? למה דווקא הוא מכל הצדי

מחכיםלמה   אנו  אליו  נתבונן     ?  דווקא  'דברי בספר  אם 
"ויעלו בבעל פרצים ויכם שם דוד ויאמר פרץ האלוקים   .: ידפרקמים'  הי

אויבי   כפראת  מים"בידי  דוד   ץ  את  ניסה  שה'  שם  וממשיך 
' ניסה אותו  מול פלישתים? והכששאל אם לצאת למלחמה  

, ואמר לו אסטרטגיה הפוכה מניצחון בקרב. כמו את שאול
קרבות ועשה מה שה' אמר לו. עם כל נסיון ה  והוא לא הרהר 
שלו.   ועד העשיר  ביותר  מהקטנים  שלו  הנצחונות  כל 

שלח  מיד  הוא  בהיסטוריה!  ביותר  המרהיבים  לניצחונות 
"כי ממך הכל :  את זה לה'. מיד התחיל להודות לה' ולומר לו

לך" נתנו  יד(  :)שם  ומידך  וידוע שמעתי    כט,  גדול  מקרא  חוקר 
שחקרמאוניברסיט שאומר  פריז  עמיתים ע  ת  כמה  ם 

מובילות   הכי  הממאוניברסיטאות  שהם בחקר  קרא: 
וכבש  שדוד אסף  כל הממון  של  כל הנתונים  הצליבו את 
ואגר בירושלים לצרכי המקדש והורישם לשלמה בנו. וזה 

שהוא לא לקח מזה כלום ליארד דולר!  ימ  70  -סביבות הב 
דברלעצמו כל  אלא  ולשמים!    !  המקדש  לצרכי  הקדיש 

כאיפ עוד  יש  דבר?  ה  מפורסמים זה  מיני  מכל  בשונה 
וההון   הקופה  את  להגדיל  רק  זה  המטרה  שכל  וידועים... 

חז"ל שהרג  דוד המלך הוא היחיד שכתוב עליו ב        האישי...
את היצר הרע! בתעניות וסיגופים. הוא לא ישן כמעט כלום.   

ה שנותיו  שאת  הסוברים  מאדיש  קיבל  ויש וא  הראשון.  ם 
שאומרים משלושת האבות. ומיישבים המפרשים דלא קשי 

א ולכן כמעט ול .  םמידי: הוא השתמש עם הימים של שניה 
, אם כזו דרגה. אז פלא ואם כןישן. והפך את הלילות לימים.  

לא נהיה מזה רגל רביעי למרכבה? א  שמצד שני רואים שהו
זה רא רדף אחריו כשהוא מושפל ומבושימעי בן גרק מתי ש

י  בו. והוא הולך עם די הבן שלו שמורד  לעיני כל העם על 
והם שבישראל,  הגיבורים  את   בכירי  להרוג  מתנדבים 

: ואומר להםמלכות. ודוד עוצר אותם  שימעי כדין מורד ב 
קלל" " לו  אמר  הכל משמים.    ה'  הוא.  לא  הוא באותו רזה  גע 

למרכב  רביעי  רגל  בכל נהיה  כשהיה  זה  לפני  לא  ה. 
. קשר אמיתי ותמידי עם המעלות שבעולם. כי זה היה דוד

"אל תבטחו בנדיבים ה'. בלי שום מחיצה של בני אדם באמצע.  
בני   "אך הבל בני  לים: קמו, ג()תה  בבן אדם שאין לו תשועה"  כזב  אדם 

לע במאזניים  יחד"איש,  מהבל  המה  י()שם  לות  סב,  נתן         :  רבי 
כות בליקמברסלב  הלכות:  ב  הנביא כששוטי  נתן  הגיע 

, "לך לבדך חטאתי. מיד אמר דוד:  ח את דוד על חטאולהוכי
: אני דוד המלך אומר, בורא עולם  נא(:  ם)שוהרע בעינך עשיתי"  

ך עברתי, ולא אכפת לי  לך רק על רצונחטאתי ופגמתי רק  
מדב  שכולם  מה  חוגגים מכל  ששונאיי  מה  ומכל  רים... 

עכשיו... אני צריך לסדר את זה רק מולך. יש לי עסק ואני 
 ן דו"ח רק לך. נות

ראל למלך הייתה פגם גדול, וה' לא רצה ה של בני ישהבקש
: שאול. המלך הראשוןאת זה. וכי לא מספיק לכם מלכותי? ו

: : שלמה. בסוף ימיו. והוסר מהמלוכה. והשלישיל ומעדנפ
, ולא היה לבבו שלם עם ה' ו, אחרי אלוהים אחרים"נשיו היטו את לבב

אביו"אלוקיו   דוד  א'כ)מל  כלבב  יא, ד(ים  זה רשב"י:    :  לא אומר על 
שלמה בחייו, אם בסוף   כהכל מה שזלקבל את הייתי מוכן 
הם. יש ודוד המלך היה בין שני  עלי כזה פסוק...חיי ייאמר  

כאן מין הוראה לדורות של דרך האמצע. של הדרך הנכונה. 
ייחוסו על  סמך  גבורתו,האחד  העם  ,  מכל  . וענוותנותו 

אבל דוד המלך, לא   חכמתו מכל בני קדם.    והשני סמך על
רא עולם, וכל הזמן אותה תפילה: , רק בולקח כלום לעצמו

 )תהלים: פו, יא(  הלך באמיתך"הוריני ה' דרכך א "

  

משך שנים נבנו כאן ב נה כל הפסלים הגדולים שמשנה לש
ד מיני  כל  "נעלות"על  ומקוצצים  ...מויות  לשברי   נשברים 

נבוכדנשברים...   של  והטמא  הגדול  "בל"  הפסל  צר כמו 
ארב  ובאו  העולם.  באי  כל  את  אחריו  שהטעה  עה הרשע 

ועזריה מישאל  חנניה  כדניאל  כל אנשים  את  ושברו   .
את  והשביתו  ארוכה...  תקופה  במשך  שהיו  ה"מוסכמות" 

כך המשיכו את ו  .הפסל הטמא והראו לעין כל את אפסותו
כל "א העולם  כולם לבור לך תכרע  כי  יושבי תבל  כל  וידעו  יכירו 

וגרך"  ב רם לכולם כל דבר שהאמינו בו בשנים האחרונות 
גמרי: סין. אני ריחוק מבקשת ה' ודוד המלך. נשבר ונותץ ל

יל , איזה אלזוכר לפני הקורונה, איך כולם קנו משם דברים
תה יכול : מה שאתה רוצה אהיא נהייתה, אנשים היו אומרים

לייצר בסין, נסעו לשם כמו לגאולה... כדי לסגור עסקאות. 
לך. וייצרו  בסין הכל. רק תבקש  יש  ה'?  אני   מי צריך את 

בת : מה ארץ ז... שאמר לים דתיזוכר שיחה עם איש עסקי 
חלב ודבש? מה יש כאן בארץ בכלל? תראה מה אין בסין...  

ה  )עפ"ל( משם  בדיוק  לכולם והנה  והראתה  הקורונה  גיע 
איך   בדיוק מה זה סין. מה שאתה רוצה הם מייצרים לך...

אותו איש עסקים דיבר איתי נגד סין באותה תקופה... איך 
לפני כמה   איך שמעתי עוד איש עסקים  ל אותם...הוא קיל

, שאמר: מי צריך גשם? שלא ירד גשם! היום ישראל שנים
במזגן.מי ממציאה   בטכנולוגיות כמו  .. מתפילים מים... ם 

אוזני  למשמע  האמנתי  לא  זמן  באותו  בר י)עפ"ל(  כמו   ...
שלא כוכבא   ה'  נגד  שדיברו  הבית  בחורבן  והבריונים 

יתערב להם בחיים. ומי שזוכר את שנות הבצורת שהיו כאן  
לגש  משוועים  כולם  פתאום  שנתיים,  כולם לפני  ם. 

וגיות" תפילות על גשם. איפה פתאום ה"טכנוללם  מתחנני 
: "תשב אנוש ? צדיקים אומריםו"עצמאות כלכלית מדינית"... 

עד דכדוכה של נפש. עדיף לאדם לחזור   )תהלים צ(  עד דכא"
מעצמו לה'  קרוב  של ולהיות  לדיכדוכה  להצטרך  ולא   ,

 ..  .למי לחזור יזכרנפש... ורק אז לה

השואה  שלפני  בפולין  ונפלא:  עצום  סיפור  בברסלב  יש 
בישראל ואם  עיר  שהיתה  סוקולוב  המדרש בעיר  בבית   .

של  הלמדנים  בטובי  לפה  מפה  הומה  שהיה  המרכזי 
אירופה כולה שתפסו את ספסלי בית המדרש יום ולילה, 

נה באחד מהלילות בעוד כולם . והלא שקטה קול התורה 
א עם כל הלהט. ולפתע מרלומדים ושוקדים על סוגיות הג

אבל קול הבוקע , קול נהמה ואנחה,  נהי ובכי  קולנשמעת  
: "עד מתי לא תרחם ציון? עד , וכולם שומעיםמעומק הלב 

מתי לא תבנה את ירושלים" "על אלה חשכו עינינו על אלה 
בוכיה ציואני  הר  על  בו"  ,  הילכו  שועלים  ששמם  וכולם ן 

רי מאחו  תוריתמפנים את עיניהם לפינה המס משתתקים ו
ם? מה??? נחום ולא מאמינים למראה עיניה.  התנור הבוער

הסנדלר(   )נחום  באומן  שוסטר???  השנה  רוב  שנמצא  זה 
בד את ה' בתפילה שבאוקריינה עם כל חסידי ברסלב ועו

הוא בוכה? על מה? תראה איך הוא חום??  נוהתבודדות?  
וזה נשממתייפח מב  ונראה בכי אמיתי.  כי.  לא   הריהוא  ע 

בית  על  ולבכות  לו  מה  גמרא...  מילה  ללמוד  יודע 
המקדש??? וכמה מהלמדנים המובחרים קמו וניגשו אליו  

אותו "נוחעםושאלו  לך :  מה  חצות?  ולתיקון  לך  מה   ,
: אולי לכם לא ולבכיות על בית המקדש? והוא עונה להם

ם... חסר בית המקדש... אולי הלמדנות שלכם מספיקה לכ 
ד קרובים לה'... אבל אני מרגיש שחסר לי אולי אתם מאו

ח המקדש.  אלוקובית  גילוי  לי  לת.  סר  "לראות חסר  י 
ולהראות" ועל זה אני בוכה על הגלות המרה שאנו נמצאים 

. עד שאנו כבר לא מרגישים חוסר... בה ורחוקים מאוד מה'
ב  שהיו  הלמדנים  כל  העיר ובין  רב  גם  היה  המדרש  בית 

וכשהוא שמע .  רב מרדכי סוקולובר זצ"להלמדן הגדול ה
של נחום שוסטר, הוא   את הדברים יוצאים מליבו הטהור

מקום הבין שנחום לא המציא את השיטה... הוא מחובר ל
את   יונק  הוא  שלו  משנתטוב.  הטהור  הלב  את  הטהורה  ו 

בטוח   והוא  מסויים  לבדוק מממקור  שכדאי  נפלא  קור 
לעומק מהיכן הוא  ול אותואותו. וניגש לנחום והתחיל לשא

על  יונ לו  וזה החל לספר  ברסלב ק את משנתו?  חסידות 
יז הגדול שבאומן,  ועל העובדי ה' בטהרה הנמצאים בקלו



ונפגע.   והציץ  ה'"  עבודת  של  "מפעל  לו  קוראים  קם שהיו 
ולראות מקרוב   הונסע לבדוק  ונהפך את  באומן,  "מפעל" 

 בד ה' אדיר.  ועו לחסיד ברסלב נלהב 

כל  את  אזבח  שאני  ככל  לי.  חסר  ה'  כמה  הנקודה.  וזה 
ך אותם על העולם. איך " המקבילים שאני ממליה"מלכים

כולם דיברו במשך שנים על פוטין, איזה מלך... עושה מה 
ובאמת שהוא רוצה... רק תיתנו   שעה...  עזה לרבע  לו את 

.. וחשבנו שאף רוצה, הרג טבח וכבש.הוא עשה מה שהוא  
עליו. יכול  ולא  מולו  עומד  לא  הצבא   אחד  על  יכול  מי 

והפסל   והנה גם את האליל  הרוסי? מי יעז לדגדג לרוסיה?
ה פילה ובזויהזה ה' שבר והשפיל ומשפיל בצורה הכי מש

להיות.  שרק   הפסדיםיכולה  איזה   איזה  הקרב...  בשדה 
א רוסיה...  לא צב כושלת מכל פרמטר אפשרי.  אסטרטגיה  

כושל  וכצבא  נייר,  של  כנמר  התגלו  שניהם  פוטין...  ולא 
מצליח   שלא  בבוץ ופרימיטבי,  ושוקע  בכלום  להתקדם 

 האוקראיני בהשפלה אחרי השפלה... 

. את זה כולם מודים וכולם משהוכלל הדברים: קורה כאן  
מסכימים כל זה בכל העולם בכל המדינות ובכל היבשות. 

מו רואים  הנושאים כולם  בכל  טלטלות  העיניים  ל 
והמישורים. "והיה ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה 
המשיח.   לימות  גרים  מקבלים  ואין  אחד"  ושמו  אחד  ה' 
מיני  לכל  ומוכנע  ממליך  אתה  האם  המבחן.  זה  עכשיו 
כוכבים עולים ביהדות ומחוצה לה... או שאתה מראה את 

 ו.ים אין עוד מלבדצמך לדעת כי ה' הוא האלוקע
   

 :  ךוניחב ענוג ת

והוא הגישה  . : הורים ומורים. לתת את הדעתעליו כולנוגדול בחינוך  ישנו כלל  
א בס  הילד.  לוהיחס  אדםיפור  ואתחיל  מספר  העניין:  את  ולהבין   להמחיש 

למידים שלמד במוסדות החינוך של פעם בזמנים בהם היו מכים ומרביצים לת
על כל פעולה הכי קטנה... והוא לא היה השפיץ הכי מחודד בקלמר... והרבי 

. וסובב לו את היד בצורה קרא לו פעם למול כל הכיתה... והתחיל להרביץ לו
פתע העיקום היה  . והוא מתפתל מכאבי תופת, ולאכזרית. והסיבוב לא נגמר..

לי את היד חזקה. והרבי עזב    ת כאבחד ועם כאב בלתי נסבל... ויצא לי צעק
ד  עשה אחרי את קול הצעקה בזילזול כך שכל הכיתה התפוצצה מצחוק... עו

היד   את  ליישר  יכול  לא  אני  האכזרית היום  מהפעולה  גיד  לי  שנקרע  בגלל 
מוגבל   ואני  בידמיני תנועו  בכל הזאת...  נהייתי נכה במובן מסויים ת  ופשוט   .

הגופנית שהוא גרם לי.  ב לי? לא המוגבלות אבל אני יגיד לך מה הכי כואבגוף. 
ברוך השם זה לא הפריע לי לחיים, התחתנתי עם אשה טובה ויש לי ילדים 

ב לי עד טובים, ועם המוגבלות ביד למדתי להסתגל ולהסתדר... אבל מה שכוא
מלמד  אדירה זה אותו חיקוי אכזרי שהצלקת  ונמצא בי כ ם ולא מרפה ממני  היו

ח לו על זה אני לא יסל  חיכה אותי בזלזול מול כל הילדים וכולם צחקו ממני... 
 ם.  בחיי

 : מלמד וברוח הדברים אספר עוד משהו מזעזע תי.  לא יאומן! וזה סיפור אמי 
נמוכ בה  בכיתה  אותו  מלווה  מהכיתות  שאני  מורה  שיש  לי  מספר  עבודה, 

וביקש   הגבוהות גבוהה?  לוקח כיתה  אותו למה הוא לא  שכל הזמן משפיל 
  מלמדופסיק את זה. והגעתי למוסד בו הוא עובד, ונפגשתי עם אותו  ממני לה

ושאלתי אותו לפשר ההצקה הטורדנית שלו? והתחיל להסביר לי כמה שהוא 
שהוא לא לוקח כיתה גבוהה.  ז על כיתות נמוכות... וחבל  וא מתבזבפראייר שה

ואז גיליתי לו שאני המנטור החינוכי שלו. ושהוא פשוט לא מסוגל להתמודד  
ר עם החוצפות שיש היום בגיל הגבוה יותר, ובשל אופיו העדין הוא מתאים יות 

זה יהיה  ודתו, ולכיתות נמוכות, ובורך ה' שהוא כבר כמה שנים עושה חייל בעב
אישיות  טוב אם תרד ממנו.   כאן באיזה  ראיתי שלא מדובר  ובמשך השיחה 

, למה הוא על עצמוושאלתי אותו  , אלא ההיפך הגמור...  נדירה של מחנך מצויין 
ואז הוא אמר לי קח כיתות גבוהות, ואיך הוא מסתדר על חוצפה וכ"ו?  כן לו

שיו: תראה בכיתות הקטנות אין לך את מי כע שאני לא רגוע ממנו עד  משהו  
יללהשפיל... הם קטנים וממושמעים... אבל בכיתות הגבוהות ד גדול שכבר , 

אתה ... יש על מי לדרוך...  ... יש לך על מי לרדת... יש את מי לקבץ' מבין עקיצות
 יכול עם הפה שלך להשתיק אותו לכמה ימים. 

ולע לבוא  והחלטתי  דום  עמדתי  את  ואני  לראות  כדי  ימים  כמה  אחריו  קוב 
מי על הבוקר שטח...  ושמת בה"שיטה"  עיניי שואה של ממש...  וראיתי לנגד 

וקונים  הוא אומר לי בא תראה איך משתיקים את הילד הכי בעייתי בכיתה 
שרק ראה את התלמיד  שקט ממנו לכל היום... הוא חיכה בפתח בית הספר, וכ 

או אה תראו  לזל:  סביב הוא מתחיל לצעוק לו בקול מזמגיע, למול כל הילדים מ 
ספר. למה באת בכלל לבית    ם הגדולים של הביתד הגאוני! אחתראו מי הגיע 

: אתה לא צריך לענות לי למה, א נותן לו לענות, וממשיךז מיד הוא לספר? וא
את לעבודה. ע למה באת. העיקר שההורים שלך יכולים לצכי גם אתה לא יוד

ושלחו אותך להציק לכולם בהפסקה, לאכול לשבור ולהרוס ולכת לשירותים.  
, והוא משפיל את עיניו חלק מהילדים מסביב צוחקים ומסתכלים לילד בפניםו

עצמו.   את  לקבור  היכן  יודע  ילדים ולא  כמה  עוד  ומשפיל  עוקץ  הוא  וככה 
לא משנה שהתלמידים   היום.  מדומה לכל קונה שקט  בעייתיים על הבוקר, ו

  חרים בהפסקות.וההשפלה שלהם, על ילדים א  האלו מוציאים את התסכול
תוכן הדברים צורה הבוטה הזו. אבל  . לא ב. אני יודע שזה מורה לא מצויונכון

גישות בדיבור, זה מצריך זהירות אפילו יותר מזהירות באלימות פיזית. הם: ר
   כי ההשלכות הנפשיות של זה הם בכפלי כפליים. 

. על הזהירות והרגישות בדיבור. על החשיבות שיש  עםועל זה באתי לדבר הפ 
זה לא אומר שאין כאן אדם עם רגשות. זה לא לתת לכל ילד. זה שהוא ילד  

רק   והדוגמאות מהחיים הם עד בלי די.  ילים.את המ אומר שלא צריך לשקול  
ט מאגר מידע מהלך. אין ם שהוא תולעת ספרים, פשולדוגמא: אני מכיר אד

כרון, ובעיקר בעל קר אותו. אדם בעל הבנה וזיתחום שהוא לא קורא ולא חו
אהבה לקריאה ולספר. שאלתי אותו פעם אחת: למה אתה לא לומד ספרי 

ת הש"ס? והוא ענה לי, ותשובתו הייתה בשבילי לימוד  קודש? למה לא תסיים א
ל נפש האדם בילדותו והשלכותיה עליו בבגרותו ולכל חייו, כידוע מכל שיטות ע 

ממוצא תימני. שחזרו   אני בן להורים בעלי תשובה קיצוניים,הטיפול והתרפייה:  
בתשובה בתקופתו של עוזי משולם. כשהתחיל להתפרסם כל פרשיית חטופי 

אבל עד אז הדחיקו   ,כל זהאו את  בלו ורסו  עלו מתימן שלי ש  והסבים ימן.  ת
הכל התחיל לצוף כאן בארץ הם לקחו את זה מאוד קשה, והתגלה  את זה, וכש

להורים שלי ולכל האחים שחסרים כמה נפשות במשפחה ולא יודעים היכן 
הם. וההורים שלי לקחו את זה מאוד קשה, ומחילונים שלא יודעים כלום על 

רדת מהארץ, ולעבור דווקא לצד ות, הם החליטו לעזוב את כל הציונות, ולדהיה
זית ורוחנית. לארצה"ב, ושם התחברו לפעילים של חסידות  השני של המפה פי 

. וכמובן שהיינו שונים שם יות בקהילת סאטמר הסגורהסאטמר, והתחילו לח
תי בחברה וסבלתי הרבה  גם מנטאלית וגם חזותית... ולא כל כך השתלבבנוף...  

... אפילו שהם עד היום לא מודים הורים שלי סבלו הרבהגם המרגשי נחיתות... ו
על מעלת   ספר לו שדיברו איתנולאחרי הבר מצווה,  בי  בזה... ופעם באתי לא

.  דפים  7ם לומדים כל יום  לימוד הגמרא ושאפשר לסיים את הש"ס בשנה א
בחברותא עם עוד חבר, וראיתי שזה ממש  שעמדתי בזה  וזה היה אחרי חודש  

? תסיים : אתה? אתההוא מיד קפץ ואמר  זה  אבא שלי שמע אתכיף לי. וכש
אני שציפיתי לא יכול להיות! ודפי גמרא?    7ש"ס? אתה תלמד כל יום  את ה
ועילמח יום  מאה  היום אני לא מסוגל דוד. פשוט עמדתי בהלם, ומאותו  ועד 

         תוח גמרא...לפ

 ענוג לדעת ! ת

הטי  אחד כיום  פול  מתחומי  ביותר  המוכרים  הוא בהתמכרות  העולם.  בכל 
ולמסך לרשת  ומהופ.  ההתמכרות  ממוגנטים  למאנשים  ולרשתות   סךנטים 

, אבל עם הזמן כל אחד כפייתית, ובהתחלה זה כיף ומהנה  החברתיות בצורה
והרדידות השיעמום  את  הטיפשות מרגיש  את  עצמו'  על  'חוזר  הכל  את   ...

דשות שלא מוסיפות לי כלום, ולפעמים רק מדכאות  אחרי הודעות וחשבריצה 
בחור צעיר  בנושא ליי פנה א ני שנה,לפ...    יונותאותי. ויש אינספור שיטות ורע

המכוחכם לעזוב את  יכול  לא  אבל הוא  זו,  נפשו מהנהגה  נקעה  שיר , שכבר 
והלך   המכשיר  את  ושבר  פעמים,  כמה  ניסה  כבר  הוא  כי  מיני לגמרי.  לכל 

קטיפולים מיד  הוא  עזר,  לא  דבר  ושום  יותר...  אחר  מכשיר   מתקדם   נה 
? תקבל על עצמך שאתה לא וייעצתי לו: אל תלך קיצוני.  אבל מה ...  ללמשוכו

לך   לנוון  הזה  לא נותן למכשיר  יום אם  כל  לישון  הולך  לא  הדעת. אתה  את 
קורא ולומד במרחבי ום אתה  הו חדש שלא ידעת אתמול. וכך כל יהחכמת במש

אתה גולש בהם... גם משהוא שהוא לא סתם מלל... אלא מידע שיחכים  הרשת ש
היות בכל התחומים. בתורה. לא חסר במרחבי כיול ל. שיקדם אותך. וזה  אותך

מות כלליות  אם זה בחכעת בתורה.  הרשת לקרוא ולשמוע תורה ובכל תחומי הד
רבה מה לקרוא בתחומי: הסטוריה, גיאוגרפיה, גיאו פוליטיקה של  . יש הולמידה

הסטוריה יהודית לפי סדר הדורות. ועוד. ים,  , מחקרים רפואיים, מדעכדור הארץ
, ובהדרגה עולה בזמן  ה איכותיתאבל הכלל הוא: כל יום אני מקדיש זמן ללמיד

יאומן ולא  לי שהוא נשאב  אני פוגש אותו, השבוע  ובאיכות.     והוא אומר   ,
וזה התחיל  )כמובן שמדובר בבחור שנשר מהמסגרות(    למידה  ה תחומילכמ

אצלו  הפסיקו  והשטחיות  המשעממות  הגלישה  ושעות  מאוד,  אותו  לעניין 
לות והמבחנים... אין לו מעצמו. והוא נרשם ללימודים, ועכשיו בגלל עומס המט

תכ לו  ויש  בכלל...  עצמו  את  לראות  מהנדסזמן  להיות  משלים ניות  והוא   .
והוא   מהסכנות  לא  לימודים...  וטיפולים...  הפחדות  ושום  הזהרות  שום  צריך 

וההתמכרות,   החיים.שברשת  את  להבין  התחיל  הוא  כאן       ..כי  נעתיק 
הרבי מליובאוויטש  של  הספר  מ'אגרות קודש'  פרופ' ' . מתוך 

וברכה שלום  באותה מידה "ברור    '  גרין  טוב  הוא  היום  שאם 
אך לא יותר ממנו, אין כאן השלמה של החיסרון,  כמו אתמול,  

עותו  , שמשמ" מעלין בקודש"של    ואין כאן שמירה על העיקרון 
בהגברעבור   עקבית  התקדמות  היא  על  היהודי  הצורה  ת 

 ."והרוחני על הגשמיהחומר, 

להצלחה בכל העניינים בטוב הנראה והנגלה.  כל החפץ להיות  תחי'.  בת מריםוגב' מלכה  שליט"א, העלון להצלחת הרב יעקב בן אסתר

 tbvlb2586@gmail.comניתן לפנות למייל:  ולקבלת העלון.  שותף במצוות זיכוי הרבים, ולהערות/הארות/רעיונות/הנצחות/הקדשות.



, ורבים  לדים. אף על פי שהם בירכוהיו להם י מגדולי ישראל שלאבמשך הדורות היו הרבה  . רחל שלא נפקדה בילדים ובאה ליעקב שיתפלל עליה פרשתינו מסופר עלב

וישנם הרבה מהצדיקים שזכו לפרי בטן רק לאחר שנים  כמו החזון איש, והרב שרעבי, והרבי מליובאוויטש. שעו ונתברכו בילדים בזכות הברכה שלהם לזרע של קיימא. נו

לשני  כויותיו של האדם, ועל כן אינו זוכה ם לזכות מזשסז( מובא: שלעיתים אין רוציחסידים )בספר . אלקנה וחנה: אברהם ושרה, יצחק ורבקה,  רבות אחרי הנישואין, כמו

לעומת זאת היו  אם היה זוכה לילדים, לא היה זוכה בתורתו לשם עולם. עם ילדים. ו  ם אותו בשולחן של משפחה, וכיוון שזכה לשולחן של תורה, אין מזכישולחנות

צחני והמתועב לשלטון ברוסיה,  א כמותם אלא יצאו רשעים ופורקי עול. בדבר ידוע בעיקר בעליית הקומוניזם הרואפילו לא רק לקים כמותם, צדיקים שבניהם לא היו צדי

יה כמו  . לא ה, חוניוואפילו בנו של שמעון הצדיקאל ועשיו, ומנשה מלך יהודה, מספיק לראות את ישמעשמד נגד היהדות, ולא כל הצעירים החזיקו מעמד.   תיקנו תקנותו

רבי נחמן   שם יתברך שכל דרכיו אמת.. והכל מדרכי הובכל זה אין אנו מבינים כלום מעידה התורה שלא הלכו בדרכיו.בניו של עלי הכהן על גם  אביו ואף רחוק מכך.

שם  ני קום המדינהבשנים שלפ י ירושלים,עושה פעילויות לילדיה , אביו של הרי"מ שכטר שההרב דוד שכטרבורשטיין זצ"ל מזקני חסידי ברסלב היה אומר שאם לא  

עט ילד חרדי אחד בירושלים של מעלה היה נשאר כמ הם. אז לא  שלטו ברחובות ירושלים כל מיני ארגונים של פורקי עול ויהדות, וסחפו רבים מהנוער לרעיונות של

   ם ניצלו., הצטרפות ללוחמה בשטח, ונסיעות לאירופה. ובזכותו הרבה ילדיקבלת ונשיאת נשקמרוב פיתויים שהציעו אותם ארגונים לבני הנוער: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ?  כב לשנת לילה במקום ובצורה שלא תיכנן בכלל מי נש (1

 ?  כרית נדירה ושונה, שלא הייתה מעולם (2

 ?  לשמים דע ץ, מהארדל נדיר ועצום חפץ נדיר בגו (3

 ?  , אבל הם לא בני אדםהם עלו וירדו בסולם (4

 ?  "י()רשאיך אדם יכול לישון מעל כל ארץ ישראל  (5

 ?  , ולא בשביל לבשלך שמן, אבל לא במחבתשפ (6

 ?  עם תנאי, שאם זה יקרה, הוא יקיים את הנדרמי עשה נדר   (7

 ? רש"י()? מכסה נדיר, עם קוד? עם מנעול? אז מה המכסהבאר מים עם  (8

 ?  שם הכי הפוך והכי לא מתאים לאישיות שלואדם עם  (9

 ? אבל שונות מאוד במראה ובצורה ,שתי אחיות  (10

 ? מי רימה ושיקר את החתן והכלה בליל החתונה  (11

 ? שנים! בשביל להתחתן 14מי עבד  (12

 ?  וחטופה, נסתרת חשאית ,מה הייתה העברת דירה הכי מהירה (13

 ?  תוהם? אבל זה היה רק לטוב , מי הם פגעו בו (14

 16מוסף לעלון.  עלון מס' 

 ? איך כתוב בפסוק  

 ?" הגיע והתפלל":  יאפסוק    כחפרק   (1 

 ?  "כיווני אויר  4" : יד -כח (2

 ?  " מחכים"  :ב - כט (3

 ?   "מורידים"  :ג - כט (4

 ?  "הכל קרה באותו זמן"  :ט-טכ (5

 ? " קרוב משפחה שלי : "יד -כט (6

 ?  "עדיף מאוד"  :יט -טכ (7

 ?  "אי אפשר לעשות ככה: "כו -כט (8

 ?  "מה שקרה עד עכשיו נעצר: "לה-כט (9

 ?  "כעס מאוד : " ב - ל (10

 " ? ילדים : " ב - ל (11

 " ? תחברתיה" :ח - ל (12

 " ? פרחים "  :יד - ל (13

 " ? פירוט מדוייק : "כח- ל (14

 

ושותה שוקו עם עוגייה, ורץ למכולת של רחמים  ,  םומיד כשקם מהמיטה נוטל ידייצי הצדיק הולך בכל בוקר לקיים מצוות 'כיבוד אב ואם'  אי
ד עם  ספר לכולם בקול גדול: הנה הילד הצדיק שמפקד על כל מיני מבצעים ביח מיד כשרחמים רואה את יוסי הוא מם פרוס. ו ולח   , גבינהלקנות חלב

צי מהפה על  ? ונהנה מכל מילה שיוצאת לאיויות של "חבורת תו"ת"ושואל את איצי מה קורה עם כל הפעילחבריו ביני ומאיר, ומזכים את הרבים.  
ל  ו ע וסיפר לסקים בו כעת.  ראשוני שאנו ב"חבורת תו"ת" עוצורך לשתף את רחמים במידע המעורפל והובאותו יום איצי הרגיש  הפעילות שלנו.  

 שבגבולות השכונה סובלים עכשיו ממנו.   יםהבניינדיירי טרד החדש שכל  המ

. והוא  קוחותעובד הראשי שלו במכולת, ואמר לו להיכנס מיד במקומו לקופה ולשרת את הל. הוא קרה מיד לוהיה נראה רציני מאוד  ברחמים הקשי
זה מאוד מעניין אותו, כי לאחרונה יש מכה של גניבות באזור  ואמר לי שכל הסיפור ה  א נעל אחרינו את הדלת. שם הו, למשרד שלו.  קרה לי לבוא לצד

חם את  . כי צריך להשאיר לחברות של החלב והליות. וגם אצלו. אי אפשר להשאיר שום דבר מחוץ לחנות בלילה. ויש לו הרבה הפסדיםאצל כל החנו
ד למכולת  ורק לאחרונה הוא הגיע יום אח  , כשהמכולת עדיין סגורה.ם מאוד בבוקר ואפילו לפנות בוקרלת, כי הם באים מוקדמכוהארגזים שלהם מחוץ ל

וסיכמנו שהוא    .רחבת המכולת נגנבורים גדולים ומקפיאים שעמדו בר ורואה שכל העגלות הגדולות מהברזל שעלו הרבה כסף, כולם נגנבו. וגם מק
נתחיל לחבר קצה חוט שאולי יביא אותנו לגנבים שהם אולי  יאסוף את כל בעלי החנויות לאסיפה חשאית, ונשמע מהם מה הם אומרים בנושא, וכך 

 העניין שלהם.  ם בחקירת כל הברנשים החשודים שאנו עוסקי

איר שמע את נושא  ומיד כשמ. ומיד בהפסקה הראשונה קראתי לביני ומאיר, ועדכנתי אותם על ההתפתחות עם רחמים.  מיהרתי לתלמוד תורה
 קורה מאיר? מה אתה מתחיל להבין?  הגניבות, הוא ניתר ממקומו וצעק: עכשיו אני מתחיל להבין מה קורה כאן! מה 

של הכלה צריך לדאוג    מאשדוד. בטח. ענינו ביחד. וכמו שכולנו יודעים אבא זנער  איירים את החתונה של אחותי עם משפחת  אתם הרי וודאי זוכ
ה מוצרים היא רוצה להשתמש. וכולכם בוודאי מכירים את החנות הגדולה ליד המכולת  עם איז, כי הכלה היא זו שבעיקר מחליטה להרבה מהמוצרים

  חות ב לב. איזה שירות טוב יש לו. הוא עושה הנצדיק וטובינדר הזה הוא מזה  . אמר ביני.  מקרר חדשן קנינו שם  כן. לא מזמבינדר חשמל"  של רחמים: "
מול דלת. אמר מאיר. וכשההורים שלי    נו דלתן שלנו והוא שכאז שתדעו שהוא גם בבניין של   .גדולות ומשמעותיות לאברכים ומשפחות ברוכות ילדים

, אז הוא פתח לאבא שלי את וכלות, כדי לבחור מוצרי חשמל, כי הוא גם עושה מחירים מיוחדים לחתנים  הלכו אליו ביחד עם אחותי לפני החתונה
ואפילו מצלמות האבטחה שלו נתלשו ונגנבו, וזה וגנבו לו עשרות מוצרי חשמל יקרים וגדולים,  הלב ואמר לו שלאחרונה יש לו פריצות וגניבות בחנות,  

י לא רק כמה...  ברור שזה עבודה מאורגנת של כמה אנשים, ונראה ל  מיד ביני קפץ ממקומו:היות כנופייה מאורגנת ולא עבודה של גנב בודד.  ייב לח
 ביא משאית וסבלים. ב בלי להאפשר לגנו  , איאלא קבוצה רצינית. כי מוצרי חשמל גדולים וכבדים

מים, מוצרי חשמל גדולים מהחנות  מהמכולת של רח   בקיצור התחלנו להבין שיכול מאוד להיות שאנו עולים כאן על משהו גדול. מוצרי חשמל כבדים
יאללה היום    דים... זה יכול להתחיל לכוון אותנו למשהו.  ן מלא ומכוסה מכל הצד של בינדר, והמשאיות האלו נכנסות ליער בצורה מסורבלת ועם מטע

ני על מכת הגניבות, ונתחיל לראות את דפוס הפעולה של  אחרי הצהריים נפגשים עם רחמים ונלך לעוד בעלי עסקים כדי להתחיל לגבות מידע עדכ 
 איזה תדירות?  הכנופייה הזאת, איזה סוגי גניבות עוד מתקיימים? ומתי? וב

 

ל 
גר

יו
ה 

ונ
נכ

ם 
רי

ת
פו

ה
ין 

ב
50 

 .₪
ת

שב
לו 

יב
ק
ש

ב 
תו

יכ
ש

י 
מ

כן 
ו

: 
10 

ת
קו

ד
 

ו. 
ינ

סב
נ 

י"
ע

 ל
מן

הז
י 

פנ
ל

ל: 
יי

מ
ל

tb
vl

b
2

5
8

6
@

gm
ai

l.c
o

m
 

   ב"יפרק 

 תע ו  לע ות 

  ת"חבורת תו 

דע לך, דע לך
 

העלון נכתב לעילוי 
נשמת סבינו מורינו הרב  

ב"ר ישעיהו   הכהן ששון
   זצ"ל .ומרת מרים
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