
   

 

י ָגבֹוה   ָבט ֶזה ֲהכִּ שְׁ ָשָנה  ,ט"ו בִּ ֵרי    ,ֶזה רֹאש ה  מְׁ ג  ָחָלה ֲחָדָשה לְׁ תְׁ ים ה  ילִּ חִּ תְׁ טמ   ו "בְׁ
ָבט. שְׁ  בִּ

 

ט"ּו  ָיה פֹוַרַחת בְׁ דִּ קֵּ יָחה ֶשַהשְׁ רִּ ַמן ֶשיֵּש פְׁ ָבט ֶזה ַהזְׁ שְׁ ט"ּו בִּ
ָבט,   שְׁ ָבט,  בִּ שְׁ ט"ו בִּ ת בְׁ ח  אשֹוָנה ֶשּפֹור  יא ָהרִּ ָיה הִּ ֵקדִּ שְׁ ה 

ַאֲהָבה,   יָצה,  דִּ יָנה,  רִּ יָלה,  גִּ ָשרֹות,  ָבעֹות  ַהגְׁ ים,  ָשרִּ ּכּוָלם 
ָווה, עּות,  ַאחְׁ ים, ָאָדם רֵּ ים ָשרִּ ָבעֹות ָשרֹות, ָכל ֶהָהרִּ גְׁ ָכל ה 

ָשר,   ֹכל  ֶשה  יש  גִּ רְׁ ה  לְׁ יְך  ָצרִּ הוא  בֹוֵדד  תְׁ הִּ לְׁ יְך  הֹוֵלְך  ָצרִּ
ין   בֵּ ים,  צִּ עֵּ ין  בֵּ ד  בֹודֵּ תְׁ הִּ לְׁ ְך  הֹולֵּ הּוא  ָלה,  ַבַליְׁ ד  בֹודֵּ תְׁ הִּ לְׁ

ים, ַהּכֹּל ָשר.  ָרחִּ  פְׁ
 

ט"ו   ֶזה  ָשיו  כְׁ ֶזה  ע  י  כִּ ָשָנה  ב  ָגדֹול  י  ֲהכִּ יֹום  ה  ֶזה  ָבט  שְׁ בִּ
ֵני כ"ה ֲאָדר,  פְׁ ים יֹום לִּ ָבעִּ רְׁ יַאת ָהעֹוָלם   א  רִּ כ"ה ֲאָדר ֶזה בְׁ

ָעָלה  ָבט  שְׁ בִּ ט"ּו  בְׁ ינּו  ַהיְׁ קֶֹּדם  יֹום  ים  ָבעִּ ַארְׁ ַע  הֹושֻׁ יְׁ ר'  י  פִּ לְׁ
ָהעֹוָלם   ֶאת  ֹּא  ר בְׁ לִּ יָלה  חִּ תְׁ ָשָבה  ַמחְׁ יֹו בְׁ ה  י  ָגדֹול  כִּ י  ֲהכִּ ם 

ָבט שְׁ ָשה ָעָשר בִּ ָשָנה ֶזה ֲחמִּ ַבת זּוגֹו  ב  ָאז ָּכל ָאָדם זֹוֶכה לְׁ וְׁ
ת ָרצֹון. ים עֵּ יכִּ רִּ ית צְׁ תִּ ַבת זּוגֹו ָהֲאמִּ ּכֹות לְׁ זְׁ י לִּ ית, ּכִּ תִּ  ָהֲאמִּ

 

יְך   ָצרִּ ֶאָחד  ָּכל  ָהֱאנֹושּות.  ָּכל  ֶשל  ַהגּופֹות  אּו  רְׁ בְׁ נִּ יָסן  נִּ א'  בְׁ ָשמֹות,  ַהנְׁ אּו  רְׁ בְׁ נִּ ָבט  שְׁ בִּ ט"ּו  בְׁ
יד:   ַהגִּ ֶחֶרת, לְׁ י א  ֵנת אֹותִּ כְׁ ת  י תְׁ ֵּפץ אֹותִּ ש  ָבה תְׁ ר  דְׁ י, א  ָכֶזה ֲאנִּ י ָכֶזה וְׁ י ֲאנִּ ָתה ָבָראָת אֹותִּ 'א 

חֵ  א  ֹמח   י  לִּ ֲעֵביָרה'. ֵתן  שום  ֲעשֹות  ל  רֹוֶצה  לֹא  י  ֲאנִּ ַרק   ר,  ֶזה  עֹוֶשה  ֶשָאָדם  רֹות  ָהֲעבֵּ ָּכל 
ָיה ַקָלה ֶשַבָים. רִּ יֶזה בְׁ ַסְך ַהּכֹּל אֵּ ַסְך ַהּכֹּל ֶבן ָאָדם, בְׁ אֹות לֹו ֶשהּוא בְׁ ַהרְׁ יל אֹותֹו, לְׁ פִּ ַהשְׁ  לְׁ

 

ר   ינּו אֹומֵּ ֶתם ָכל ֵעץ"מֶֹּשה ַרבֵּ עְׁ ט  ָרא יט, כג(  "ונְׁ קְׁ ֹּא  ,  )ַויִּ ָנם ֶזה ל ץ, ָאמְׁ ה ָלַטַעת ָּכל עֵּ ַות ֲעשֵּ צְׁ יֵּש מִּ
ה,   ַות ֲעשֵּ צְׁ וֹות, ֲאָבל ֶזה מִּ צְׁ ַי"ג מִּ ַהַתרְׁ ָשה מֵּ יע  ֲחמִּ גִּ ֶתם ָכל ֵעץ" מ  עְׁ ט  י ָתֹבאו ֶאל ָהָאֶרץ ונְׁ כִּ "וְׁ

ֵים ק  ים, לְׁ ת ֵעצִּ ע  ָהג ָלט  נְׁ יָלנֹות ֵיש מִּ ָשָנה ָלאִּ ָבט, רֹאש ה  שְׁ ֶתם ָכל    ָעָשר בִּ עְׁ ט  ָוה "ונְׁ צְׁ מִּ ֶאת ה 
יְך    ֵעץ",  ָצרִּ ָלָמה  ַאז  ָים,  רְׁ מִּ ֶשל  ָרּה  אֵּ בְׁ ֶשיֵּש  ּכְׁ ם,  ַהָשַמיִּ מֵּ ָמן  ֶשיֵּש  ּכְׁ ינּו,  בִּ הֵּ ֹּא  ל ים  לִּ ַרגְׁ ַהמְׁ

תּובֹות ל"א ַעמּוד ב'   ָמָרא ַבּכְׁ ץ? ֲאָבל אֹוֶמֶרת ַהגְׁ ֶתם ָּכל עֵּ ַטעְׁ ֵשם ֶשֵּפרֹוֶתיָה  ּונְׁ ים ָכְך כְׁ נִּ שֻׁ מְׁ
ָמה.   ָחכְׁ ֶנה, ָכְך ה  שֻׁ יָרא מְׁ  ֲאוִּ

  
 

י ָלדִּ ים  יְׁ יקִּ דִּ ים צ  יבִּ ֲחבִּ ָרָכה  םו   ָשלֹום ובְׁ

לָ  פִּ ָענִּ ה  ַבתְׁ נּוב  ּכֹותֵּ י  לְׁ יטָ ב  ָהַר   מֹורֵּ לִּ ֵכנִּ ""א  שְׁ סֹודֹו י  ז  ית  לְׁ יֹונִּ י ם  ָהֶעלְׁ נֹוָראִּ ים  ה  נוזִּ גְׁ כָ ם  ה  ל  בְׁ
רִּ  רִּ י ּפְׁ גֻׁל  י, ופְׁ סְׁ לִּ  ֱהיֹותֹו ת לִּ לָ י כְׁ פְׁ ֶהָאר  א נִּ ֵבקו ן, ָהָרצֹו ת לְׁ דְׁ ית לִּ יָלאִּ  ף."  סֹו ן ֵאיר ָלאֹו ת, עִּ

י לִּ לּום  ּוַבמִּ לָ נִּ ז  ֶרמֶ   ָלנּו  יֵּש  ָהאֵּ ַגבֵּ א,  פְׁ יי  לְׁ רִּ ים  ַהֲחבֵּ ָלאִּ פְׁ ינּו,  ֶשָלנּום  ַהנִּ ּכֹּ   ָעלֵּ זְׁ כָ ר  לִּ ד  ֶאחָ ל  ֶשלְׁ
ֶאחָ  ָשמָ  יֵּשד וְׁ יה נְׁ הּודִּ ָלאָ ת יְׁ פְׁ ילָ ה, שֹונֶ א הּום אִּ ם גַ  ןָלכֵּ   ה,נִּ זֵּ ה ָחלִּ ַזלְׁ  . בֹול לְׁ

מֹו יּו ּוכְׁ צִּ דֵּ ל עַ א הּוי ַהיֹּפִּ ר ֶשבְׁ לֹוי  יְׁ כְׁ רֹול מִּ יב וְׁ ָונִּ מֹו ם, ַהגְׁ   ּכְׁ
כָ ן  ּכֵּ  תָ ל  בְׁ כָ ה  ּכִּ בּוצַ ל  ּובְׁ ית  קְׁ ָלדִּ ַהחֵּ י  ַהיֹּפִּ ם,  יְׁ דֵּ ל  עַ א  הּון  וְׁ י  יְׁ

לַ  יל  ּכְׁ ָלדִּ כָ ר  ַּכֲאשֶ ד,  ַיחַ ם  ַהיְׁ ֶאחָ ד  ֶאחָ ל  לְׁ קוָדה  ד  וְׁ נְׁ ֵיש 
ק לֹו  יֶֻׁחֶדת ר  מְׁ  ...ה 

ָבת גוא        ט ש 
יח   גִּ שְׁ מ  ָתלִּ   ה  פְׁ יי  נ   . קבִּ

 

 

  

 הגרלות עידוד לילדי החמד
 

 

 



 

לא הצליחו להבין איך ר' ישעיה  פרוסניצר  הרבנית ו:  תקציר
 הביא במהירות את כפתורי מעיל הזהב.  

החליט שהוא חייב לגלות ולברר אצל רבו איך קרה   פרוסינצר
את  ישעיה  ר'  הביא  היקר  המעיל  גניבת  שלמרות  הפלא 

 הכפתורים. הוא התייצב אצל רבו בשעה מוקדמת...
 

המשיך:   ישעיה  ורבי  מקומו,  על  ישב  אני,  פרוסניצר  "מניח 
שהכל התרחש כפי ששיערנו מראש. ועל כן חבל לנו להפסיד 

מכל, היקר  הזמן  אחת,    את  לנקודה  פרט  דברים.  באריכות 
מלאת את תפקידך על הצד היותר טוב. אבל, כשמוטלת על אדם  
כזו, אם עליו להתקרב אל הגבול המבדיל בין  שליחות עדינה 
צו  על  ח"ו  יעבור  לבל  מאד  מאד  להזהר  עליו  לשקר,  אמת 

תסלח לי   -תורתינו הקדושה: 'מדבר שקר תרחק'. ובפרט זה,  
לא נזהרת במידה מספיקה.    -לך על זאת,    שמוכרח אני להעיר

אחרת לא היית אומר ששלושת האנשים, אנשים ישרים הם. 
 הלא תסכים גם אתה, שאינם אנשים ישרים?" 

לו?" ורבי להשיב  מורי  לי  פרוסניצר בהכנעה.   "המרשה  שאל 
 ענה רבי ישעיה."בודאי",  

"ירשה נא   –התחיל פרוסינצר    –  "אם כן"
את מאמר חז"ל אשר    לי להזכיר בענין זה

'המקדש   אחדים:  ימים  לפני  אותו  למדנו 
את האשה על מנת שאני צדיק, אפילו הוא  
רשע גמור, הרי היא מקודשת, שמא הרהר  
תשובה בדעתו'. ואם רשע גמור יכול להיות  
בין רגע לצדיק, האם לא יכול גם גנב להיות  

 לאיש ישר בהרף עין?"  

י  השיב רב  "אין כל ספק שהדבר אפשרי",
התשובה, ישעיה.   הוא  העיקר  "אבל 

החרטה הגמורה על העבר, ועיקר זה חסר 
 כאן".  

התחרטו  " זה  במקרה  הרבי.  לי  נא  יסלח 
הרעים", מעשיהם  על  העיר   האנשים 

פרוסניצר, וספר לרבי פרטים על פגישתו עם  
שלושת האנשים, כיצד הבטיחו לו בתקיעת 
כף להיות לאנשים ישרים, כיצד שלחו לרבי  

שנתן    ישעיה ההמלצה  מכתב  את  בחזרה 
להם, ואשר הוא טרם הספיק למסור אותו 

 לידיו, מפאת נוכחותה של הרבנית. 

פרוסניצר?"" זאת,  לעשות  בעינים    ההצלחת  ישעיה  רבי  שאל 
"אם כן, עלה ב"ה בידינו לתקן דבר גדול. ע"י נוצצות משמחה. 

בגדים אחדים, הצלנו שלוש נפשות. אכן, ישראל, קדושים הם! 
בודאי א כן,  ואם  כרמון!  מצוות  מלאים  שבך,  ריקנים  פילו 

לי על הערתי.   נא  שצדקת באמרך שאנשים ישרים הם. סלח 
 נחפזתי בדבר זה, ונכשלתי. במה אוכל עכשיו לפייסך?"  

לנצל את המצב ולבקש   רגע אחד, אך לא יותר, חשב פרוסניצר
מרבי ישעיה שיפתור לו את החידה אשר הוסיפה להטריד אותו 

 כל כך. אבל מיד התבייש בפני עצמו במחשבתו, ואמר:  

לא  כי  לפייסני,  חייב  הרבי  אין  לומר.  מה  יודע  אינני  "רבי, 
רואה  ענוותנותו,  ורוב  לבו  בטוב  וכלל.  כלל  ח"ו  אותי  העליב 

וכית מקטינה, ואת המעט מזעיר הרבי את זכויותיו מבעד לזכ
זה, במשקפת מגדילה. עלי  שבמקרה עלה בידי לעשות בעניו 
הגדול   לבו  לתוך  מבט  להעיף  לי  שהרשה  על  לרבי  להודות 

 והטוב, ואכן מודה אני לו מקרב לב".  

זה " ע"י  תודתי,  הכרת  את  לך  להביע  אני  חייב  כן,  ואע"פ 
י בבת צחוק הפסיקו הרבשאסביר לך את ענין כפתורי הזהב",  

"יש לי עוד כונה אחת בזה, ותבין אותה מיד. הלא  על שפתיו.  
גם  כפי שסבורה  גדול,  מופת"  "בעל  שהנני  כעת,  אתה  סבור 

 הרבנית?" 

בוחן.   ענין  רבי ישעיה הסתכל בו במבט  "לא בהחלט לא בשל 
לבקש את הסבר הדבר, לאו    "יודעני שישענה פרוסניצר.    זה",

מ דעתי  אין  אך  בנס,  כדי  דוקא  אני   .להבינוספיקה  מתקשה 
   ."למרות שהרהרתי בזה כל הלילה  ך,בכ

שדלה אותי   , כל החורף שעבר  ךבמש   .מיד  ךהחידה תפתר ל"
לבסוף   ךא  ,התנגדתי   הבתחל   .הרבנית להזמין לי מעיל חדש לחג 
רצונה את  למלאת  לה  לתפור   .הבטחתי  לי  הבטיחה  היא  אף 

שנים את  החדש  לה    במעיל  נפלו  אשר  הזהב  כפתורי  עשר 
מאביה מזמן  לא  זצ"ל  בירושה  פסח    ,ואמנם  . זקנה  בערב 

אשתי   .בהשכמת הבוקר הביא לי ירחמיאל החייט את המעיל 
למען אלבשהו לפנות    ,למטתי  ךשמחה בו מאד והכינה אותו סמו

האמת   .ערב על  מרוצ   ,אודה  הייתי  ממנו שלא  ביותר  על    , ה 
  . ודוקא מפאת הכפתורים האלה   , שלו  ךהער  כפתורי הזהב רבי

לא היה לי נעים ביותר ללבוש מעיל אשר  
יותר  עבורו  לשלם  היה  מוכן  דבר  יודע  כל 

ידעתי    ,חוץ מזה  .מאשר עבור לובשו ובעליו
הכפתורים  אחד  את  לאבד  מאד  שקל 

ח"ו    ,היקרים עלולים  אלה  ושכפתורים 
אנשים   דעתם    קלילהעביר  על  הדעת 

מבין  האחרונה  עלי  בעברה  ולהכשילם 
הדברות בשום   ,בקצור  .עשרת  יכלתי  לא 

החדש במעיל  ולשמוח  ליהנות  כפי   ,אופן 
תחי' אשתי  מעי    .ששמחה  מעדיף  הייתי 

או לכל היותר כפתורי    ,עם כפתורי נחושת
 : כפי שהיו לי במעיל החג שלפני זה  ,כסף

שלום  ךא עבור  עושה  אדם  אין   ? ת בי  מה 
   .ומוטל היה עלי ללבשו ,המעיל הית כאן 

מכירת   את  לגמור  והתכוננתי  ישבתי 
מגדולי    ,החמץ אחד  אלי  נכנס  ולפתע 

שבקה  תלמידי אתה    .לתנוהחכמים  אף 
אותו בשמו  ךא  ,מכיר  לנקוב  רוצה   . אינני 

לו בחורף  לי שכל הונו אבד  ואמר  הוא בא 
נושיו   ון,האחר ביד  למשכן  שנאלץ    עד 
י  ,אפילו את בגדי החג שלו  לו בגדי חג עד הערבהואם לא   , יו 

 הסירותי את שנים .אז רחש לבי דבר טוב .יתגלה קלונו ברבים
ואת  לו את המעיל החדש  ונתתי  עשר כפתורי הזהב מהמעיל 

הבגדים שהי להם  היתר  המצו  ,זקוק  על  מששמחתי    ה ויותר 
מה   -  בעקיפין  –  שמחתי שאוכל להוכיח לאשתי  ,שבאה לידי

שלי הישן  החג  מעיל  עודנו  תחשוב   .טוב  היא  שבאם  ידעתי 
מאד אף אם    תשמח בו  ,בערב שהמעיל אשר לבשתי חדש הוא

ובאופן זה יתברר שאכן צדקתי באמרי   ,המעיל הישן   היחיה ז
   .שאפשר עוד ללבשו בחג

צרי הייתי  זה  הישנים   ךלשם  כפתוריו  את  ממנו  להסיר  עוד 
החדשים את  במקומם  המותרות  א  .ולקבוע  מפני  רתיעתי  ד 

טרם הרפתה ממני. שלחתי על כן לקרא לצורף   שבכפתורי הזהב
ושאלתיו אם    , הראיתי לו את הכפתורים  שלנו, לר' משה צורף,

עשר כפתורים דומים   ביכלתו לספק לי עד אחרי הצהרים שנים
 " .ממתכת אחרת 

. המשך בשבוע הבא בע"ה

  

 

ים ָבָשר לִּ ֶשאֹוכְׁ יֶ ר ָאסו ,כְׁ הְׁ נָ ה ֶשיִּ אֹותֹוח מֻׁ מ   בְׁ ֵדי ֶשלֹא ָיבֹואו ֶלֱאֹכל ן זְׁ כְׁ ָחן ג ם ָחָלב. בִּ לְׁ שֻׁ ל ה  ד. ע  ָחָלב י ח   ָבָשר וְׁ

יֻׁחֶ  ָּפה מְׁ י ומ  יֶֻׁחֶדת ֶלֱאכֹול ָעָליו ֲחָלבִּ ָּפה מְׁ ֶיה מ  הְׁ יְך ֶשיִּ ָחָלב ָצרִּ ת ָבָשר בְׁ יל  ּסור ֶשל ֲאכִּ ת ָהאִּ י,  ֵמֲחמ  ָשרִּ בְׁ  ֶדת לִּ
י יָֻׁחדִּ ים מְׁ ֵכלִּ י וְׁ ָשרִּ בְׁ ים לִּ יָֻׁחדִּ ים מְׁ יו ֵכלִּ הְׁ יְך ֶשיִּ ים ָצרִּ ֵכלִּ מֹו ֵכן בְׁ י. וכְׁ ֲחָלבִּ  ם ל 

 

  



             

  

 
 
 

 
 
 

צָ ק ר   לֹו ֶשֵישי מִּ  מ  ת קְׁ מֹ ן זְׁ לְׁ ה מ  ה, תֹוָר ד לִּ
מ   לְׁ אֹותֹו דיִּ מ   בְׁ זְׁ ּצּו) ?ןה  חָ ר קִּ לְׁ  ( ָערּוְךן שֻׁ

 
 _____________________________

 _____________________________

_________ ____________________ 

ֹ ן ֹכהֵ ק ר   ֵישם אִּ  ל קֹוה י ֲעלֶ י מִּ י ֵלוִּ א  וְׁ מְׁ ם בִּ
ֵלוִּ  בַ ) ?יה   "ם(ַרמְׁ

 

 ____________________________

 ____________________________

 ____________________________ 

_ משפחה__________  שם_________
_______ כיתה _____ת"ת____  

 

 את התשובות אפשר להגיש עד יום ד'.
 הפותרים נכונה יכנסו להגרלה.

9305-317-077ניתן לשלוח תשובות לפקס:   
 תשובות בפקס אפשר לשלוח רק עד יום ג'

 

 
 הזוכה בהגרלה  

 נתן עוזרי
 נחמת ציון ת"ת 

 ט'  כיתה
 

 

 
בֵ ר יֹותֵ  ָגרוע  י מִּ  ק  מְׁ ת ֶא ר ָהאֹומֵ  אֹוע ָהר  ן ָלשֹול ה 

ָלשֹו ּצּו) ע?ָהר  ן ה  חָ ר קִּ לְׁ  (ָערּוְךן שֻׁ

ע הוא ָגרוע  " ('ב – ל'  סימן) תשובה: ֵבל ָלשֹון ָהר  ק  מְׁ ה 
ן  רֹויֹוֵתר מִּ  ."ָהאֹומְׁ

 

ֵאיזֶ  ת  ה בְׁ יב כְׁ בִּ ית אֶ ן כֹותְׁ לִּ פִּ תְׁ בַ ) ן?ה   "ם(ַרמְׁ
 

ין " (ט"י – ט"והל תפלה וברכת כהנים  )הל' תשובה: בִּ ֵאין כֹותְׁ
ית. שורִּ ָתב א  כְׁ זוָזה ֶאָלא בִּ ין ומְׁ לִּ פִּ  "תְׁ

 

בֵ  סְׁ נוע  ה זֶ ה מ  ר ה  ֵשכֶ ת תְׁ ּקּוטֵּ ) ל?ה  צֹו י לִּ  ת(עֵּ

נּוַעת " ('ג – דעת) תשובה: ֲחַמת תְׁ ב נֹוָלד מֵּ ַלֲהבּות ַהלֵּ תְׁ הִּ
ֶכל,  ֵדי ַהשֵּ ל־יְׁ ֲעבֹוָדה, ע  תֹוָרה ו  ֶשָאָדם חֹוֵשב בְׁ ל־ֵכן כְׁ ע 

ֵשם  ה  בֹו לְׁ ֵהב לִּ ל  תְׁ ְךֶזה נִּ ָבר  תְׁ ֵדי ."יִּ ל־יְׁ ין ע  ֶזה זֹוכִּ וְׁ
דות בֹודְׁ תְׁ  ."הִּ

 

תשובות על השאלות משבוע 
 תשובות על השאלות משבוע שעבר:

דֵ ל ע   יה מ  י יְׁ שִּ דְׁ ק  יִּ ת אֶ ן מְׁ נ  ּקּוטֵּ )? םָהָאזְׁ צֹוי לִּ  ת( עֵּ
 

 
 ____________________________

 ____________________________

 __________________ _____ _____  

_ __________________________  

 
  

מואֵ ר'   יל  שְׁ זִּ יְׁ יק  א  אשִּ ד  דֹולֵ ב  מִּ גְׁ ידֵ י  מִּ מִּ לְׁ ֵבנו י ת   ר 
ָקדֹוש ֲאשֶ ג  ָנה  ,  ה  יע  ה  ָהיָ ר  ֶשכ  גִּ ֵבנו  מ  ר  ה ָהיָ   לְׁ

שֹו מְׁ ש  ָגש    מְׁ ה  יִּ ס  כֹות  בְׁ  ם. מ 
 
בֹו כְׁ ד לִּ
בֶ  רְׁ  הה 

בֹו כְׁ בֶ ד  לִּ רְׁ ה ה   

ח    אֹו ל  ק ָמָר ת  צ   

ח   קור  א  לְׁ ת  סְׁ ֵבנות  הִּ ֶשָהיָ   ר   נֹוֵסע  ה  כְׁ
ֵטח   ת  שְׁ הִּ יול  ע    לְׁ צִּ ָקדֹושן  ה  אומָ  ה  ןבְׁ  

יג  נֹוהֵ ה  ָהיָ  ֲעמִּ ה  יול  ע  ד לְׁ צִּ יִּ ס  כֹון  ה  ם מ   
מֹו יֵ ג  ֶשָנה    כְׁ ח  ֵבנוי  בְׁ .ר   

 ֹ ל יו  הֹוֵלְך ה  ָהיָ א  וְׁ צִּ ן ֵמה   
ק  ה  ֶשָראָ ד  ע   בְׁ כֹוע  ֶשנִּ כו  סה  ּפְׁ שְׁ נִּ יִּ   וְׁ מ  םה   

אָ  לָ ע  ָיד  ז  וְׁ בְׁ ק  תְׁ ָלתֹוה  ֶשנִּ פִּ . תְׁ  

דֹומֶ ה  ָקפֶ   אֹו כ  הוְׁ  
דֵ  כְׁ כֹוי בִּ זְׁ ו  ת לִּ צְׁ מִּ מושת  לְׁ י  שִּ מִּ לְׁ םָחכָ ד  ת   

 םח  ה ָקפֶ  



 

ֵדי ד. ל־יְׁ ם ע  לֹא ֶיֱחֶרה   ג  ָלן וְׁ בְׁ ס  ֶשָהָאָדם הוא ָעָנו, ָשָפל וְׁ
יֹונֹו זְׁ ל בִּ ּפֹו ע  ַעל־ א  מּות. וְׁ לֵּ שְׁ ש ַהחֶֹּטם בִּ ַקדֵּ י ֶזה מְׁ דֵּ , ַעל־יְׁ

ָדָבר,   ַכֶסה  מְׁ רּוַח  ֶנֱאַמן  ֶשהּוא  י  דֵּ לֹו סֹוד  יְׁ ין  לִּ ג  ֶשמְׁ ֶשכְׁ
ֵחר א  לְׁ לֹותֹו  ג  לְׁ י  לִּ בְׁ לִּ רֹו  ֹשמְׁ לְׁ ָהר  זְׁ נִּ ֶזה    ,הוא  י  דֵּ ַעל־יְׁ

כּו'.  יְך ֶשַפע ַהַדַעת וְׁ שִּ י ָּכל ֶזה ַממְׁ דֵּ ַעל־יְׁ ם וְׁ ַניִּ ש ָהָאזְׁ ַקדֵּ  מְׁ

יַנת    ה. חִּ ם בְׁ כּו' ַהַנ"ל ֶשהֵּ ם וְׁ יַניִּ ָהעֵּ ַשת ַהֶפה וְׁ דֻׁ י קְׁ דֵּ ַעל־יְׁ
רֹות,   ַהנֵּ ַעת  בְׁ ָלא  שִּ פְׁ נִּ ֵשֶכל  יְך  שִּ מְׁ ה  לְׁ זֹוֶכה  ֶזה  ֵדי  ל־יְׁ ע 
ת   ינ  חִּ ת,  ֶשהוא בְׁ ע  ד  ֵלמות ה  ָקר שְׁ י ֶשהוא עִּ ע ֱאֹלקִּ ֶשפ 

ע   ֶשפ  ֵדי  ל־יְׁ ע  ֶאָלא  ָדמֹות  קְׁ ה  י שום  לִּ בְׁ ין אֹותֹו  יגִּ שִּ ֶשמ 
ֹקֶדש.  ינ ת רוח  ה  חִּ י ֶשהוא בְׁ  ֱאֹלקִּ

יָעה    ו. דִּ ַהיְׁ מֹו  ּכְׁ ָבֶהם  ין  בֹוכִּ נְׁ ֶשָאנּו  יעֹות  דִּ ַהיְׁ לּו  אֵּ
ֶשאֵּ  ַדע,  יָרה,  חִּ ַהבְׁ ֶאת  וְׁ ין  ָהבִּ לְׁ ָיכֹול  י  ֱאנֹושִּ ֶשל  מַֹּח  ין 

יף   ַמּקִּ יַנת  חִּ בְׁ הּוא  ַהֶזה  ֶכל  ַהשֵּ י  ּכִּ ֹּאת,  ַהז יָעה  דִּ ַהיְׁ
ין ַהמַֹּח ָיכֹול   אֹּד ַעד ֶשאֵּ מְׁ ֶכל ַהֶזה הּוא ָגדֹול ַעד לִּ ֶשַהשֵּ
ם  אִּ ַבחּוץ, וְׁ יף אֹותֹו מִּ ם ַמּקִּ י אִּ ָנס ַבמַֹּח, ּכִּ כְׁ ין נִּ אֵּ לֹו וְׁ סֹּבְׁ   לְׁ
י ֶגֶדר ֱאנֹושִּ ֹּא בְׁ ל ָאְך וְׁ ֶגֶדר ַמלְׁ ֶכל, ָהָיה בְׁ ַע ֶזה ַהשֵּ .  ָהָיה יֹודֵּ

ֵשֶכל ֶשל   ה ֶשֵאין יֹוֵדע  ה  יָרה מ  חִּ בְׁ ר ֹכח  ה  ק  ע, ֶשֶזה עִּ ד  וְׁ
י   ָהֱאנֹושִּ ֵשֶכל  ה  ֵדל  ג  תְׁ ֶשיִּ יד,  וֶלָעתִּ יָרה.  חִּ בְׁ ה  וְׁ יָעה  דִּ יְׁ ה 

ֶלה ָלֱאנֹושִּ  ג  תְׁ יִּ ֵטל  וְׁ ב  תְׁ יָרה, ָאז ֶבֱאֶמת יִּ חִּ בְׁ ה  יָעה וְׁ דִּ יְׁ י ה 
יָרה. חִּ בְׁ ֶגֶדר    ה  מִּ א  צֵּ יֵּ ֶכל  ַהשֵּ ֶשל  דּולֹו  גִּ י  דֵּ ַעל־יְׁ ָאז  י  ּכִּ

ֶזה   ּומִּ יָרה.  חִּ ַהבְׁ ל  ַבטֵּ תְׁ יִּ וְׁ ָאְך  ַמלְׁ ֶגֶדר  לְׁ ַיֲעֶלה  וְׁ י  ָהֱאנֹושִּ
בּו ַהמְׁ ָין  נְׁ עִּ ָך  יֹונְׁ ַרעְׁ ַבֲהלּוָך  יְׁ ֶשַאל  ין,  יָעה  ָתבִּ דִּ ַהיְׁ ֶשל  ָכה 

א ָבֶזה,   ַכיֹוצֵּ יָרה וְׁ חִּ ַהבְׁ שום ֹאֶפן  וְׁ ָשר בְׁ י ֶאפְׁ ָשו אִּ כְׁ י ע  כִּ
ֵהם   י  כִּ יָרה,  חִּ בְׁ ה  וְׁ יָעה  דִּ יְׁ ה  ֶשל  ֶזה  ה  ֵשֶכל  ב  ין  ָהבִּ לְׁ
ֶזה   ה  ָבעֹוָלם  ֹמח   ב  ֹנס  כְׁ לִּ ָשר  ֶאפְׁ י  ֶשאִּ יף  קִּ מ  ת  ינ  חִּ בְׁ

יָר  חִּ בְׁ ה  ם  עֹול  ה  ֶשהוא  מ  יָרה  חִּ בְׁ ה  ֹכח   ר  ק  עִּ ֶזה  י  כִּ ה. 
יָרה.  חִּ בְׁ ה  יָעה וְׁ דִּ יְׁ ֵשֶכל ֶשל ה  ים ה  עִּ  ֶשֵאין יֹודְׁ

 
' בפנים הליכות' מדור שאלות ב אחת ה 

 על ליקוטי עצות מהמדור הזה. היא   ,העלון

 
השבועיבסדרהנלמדותההלכותעל

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

היו שבים  'מיר'. בימים ההם לא  ישיבת ברנוביץ עברתי ללמוד בישיבת  לנו אבא: לאחר  סח 
 בית'. אלא פעמיים בשנה, לחג הסוכות ולחג הפסח.  לראות את 'פני ה

יום הכפורים שבתי עם  בערב מלחמת העולם השניה לאחר 
דחול  ראשון  ביום  הסוכות.  חג  בערב  בריסק  לעירנו  חברי 

לי:   אמרה  ואמי  לחדרם,  הורי  קראוני  "שולמק'ה  המועד 
יקירי שמעני, 'ריח מלחמה נישא באויר' ואיש אינו יודע מה  

יום,  בריסק    יולד  ביך  רכבות  יש  עדיין  אך    –כעת  למיר, 
העתיד הקרוב לוט בערפלי מלחמה. שמעני בני, לך לחברך 

  שבאת עמו, ושובו 'היום' חזרה לישיבה."

בננו  ישב עמנו  רחוק,  "החשש  ענו:  והם  חברי,  להורי  פניתי 
 ורק לאחר חג הסוכות ישוב לישיבה."  

יום', כשהגעתי  אולם אני צייתתי להוראת אימי ויצאתי 'בו ב
ועשן  נעולות.  היו  כבר  הקרונות  דלתות  הרכבת,  לתחנת 

תימר אל על. זינקתי עם פנימה מבעד לחלון הרכבת  הקטר
 כשהיא כבר היתה בתנועה... 

בערב הושענא רבה הגעתי לישיבה. היתה זו הרכבת האחרונה 
הצוררים בתחילת  נותר בבריסק כשנכנסו  חברי  מבריסק... 

 וכי נותרתי חי מכל משפחתי הי"ד.  חודש מרחשון. ואנ

ן ימיך ו זה כוחו של ציות להורים דכתיב ביה: "למען יאריכ
 ". ולמען ייטב לך וגו'

 

 

  

 

ימות שִּ  עִּ יקות נְׁ תִּ חות מְׁ צ  ָקדֹוש בְׁ יו ה  פִּ ר בְׁ ים, ֶשָאמ  דֹושִּ קְׁ יחֹוָתיו ה  שִּ ת מִּ ח  ם א  ע  נו ּפ  עְׁ מֹו ֶשָשמ  יָחתֹו  וכְׁ
ֲעבֹוד   דֹולֹות ב  גְׁ דֹוָלה ֶשב  גְׁ ית, ֶשָהֲעבֹוָדה ה  לִּ כְׁ ֵאין ת  ד ֵאין סֹוף וְׁ ֹאד ע  ֹאד מְׁ נֹוָרָאה מְׁ ה  דֹוָשה וְׁ קְׁ ְך ה  ָבר  תְׁ ת ה' יִּ

ֶזה.   ֵקי ָהעֹוָלם ה  סְׁ עִּ ָנָסה וְׁ רְׁ יל ּפ  בִּ שְׁ ָמן בִּ צְׁ ין ע  יחִּ רִּ טְׁ ֲעשֹות ֵמֵעֶסק ָקָטן ֶשמ  יֹוֵתר ל  ָלה בְׁ  ק 

י ַשָבת   מֹוָצאֵּ ֶכף בְׁ יד, ֶשתֵּ יֶזה ָירִּ סַֹּע ַעל אֵּ נְׁ יל לִּ בִּ שְׁ ַע ָאָדם בִּ יעֹות ָיגֵּ גִּ ין ַּכָמה יְׁ ֹּא ָאנּו רֹואִּ י ֲהל רַֹּח  ּכִּ טְׁ יְך לִּ ָצרִּ
סֹּ  נְׁ יְך לִּ ַאַחר ָּכְך ָצרִּ דֹוָלה. וְׁ יָעה גְׁ יגִּ חֹוָרתֹו ַעל ָהֲעָגָלה בִּ עֹּן סְׁ טְׁ אֹּד לִּ ָפז מְׁ ֶנחְׁ ש ַאַחר ֲעָגָלה וְׁ ַחפֵּ ָלה  ּולְׁ ַע ָּכל ַהַליְׁ

ב ַעל ֲעָגָלה טְׁ  ישֵּ יְך לֵּ ֲחַמת ֶשָּצרִּ ר ָּכל גּופֹו מֵּ ַשבֵּ יָניו. ּומְׁ עֵּ ָנה מֵּ ד שֵּ ַנדֵּ א  ּולְׁ יעֹות ַּכיֹוצֵּ יגִּ ָרחֹות וִּ ָאר טְׁ עּוָנה ּושְׁ
ימֹות ַהּקֹּר ֶהָעצ  ָרט בִּ פְׁ כּו' ּובִּ ָליו וְׁ יְך ַלֲעמֹּד ָּכל ַהיֹום ַעל ַרגְׁ ַאַחר ָּכְך ָצרִּ ָהעֹוָלם. וְׁ ָכל  ָבֶהן ַּכָידּוַע לְׁ כּו'. וְׁ ּום וְׁ

ַהָּקשֹות הּוא מַ  דֹות וְׁ בֵּ חֹות ַהּכְׁ רְׁ ַהטִּ יעֹות וְׁ גִּ לּו ַהיְׁ יֶזה ֶרַוח ָקָטן  אֵּ יַח אֵּ וִּ ם ַירְׁ ק אִּ י ָספֵּ ק. ּכִּ מֹו ַעל ָספֵּ יַח ַעצְׁ רִּ טְׁ
ָהעֹוָלם.   ד ַההֹוָצאֹות ַּכָידּוַע לְׁ ַאבֵּ ם יְׁ ק אִּ ָספֵּ ָמן ָכל ָכְך וְׁ צְׁ ין ע  יחִּ רִּ טְׁ ֶזה מ  ת ָהעֹוָלם ה  ָנס  רְׁ ֵקי ּפ  סְׁ ל עִּ ָצא ֶשע  מְׁ נִּ

ח ָקָטן.   ֵפק ֶרו  ל סְׁ יעֹות ָכֵאֶלה ע  יגִּ  בִּ

ין וְׁ וְׁ  לִּ לְׁ ּפ  תְׁ ֵלל מִּ ּפ  תְׁ הִּ ין לְׁ דִּ ֶשעֹומְׁ י ֵכן כְׁ ל ּפִּ ף ע  א  ָלה, וְׁ פִּ תְׁ יא ה  דֹולֹות הִּ גְׁ דֹוָלה ֶשב  גְׁ ָלה.  ָהֲעבֹוָדה ה  פִּ תְׁ ין ה  רִּ  גֹומְׁ
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הַ  ין  ֶאָלא  אֵּ ָיה  רִּ בְׁ ָּכל  ַחיֵּב  לְׁ ץ  ָחפֵּ ָברּוְך הּוא  ָּקדֹוש 
ם   לֵּ יַקבְׁ וִּ ָפָניו  לְׁ לּו  ַפלְׁ תְׁ ֶשיִּ ש  ַבּקֵּ ָאָדם מְׁ ֵאין  לו  ֲאפִּ ו 

ֵכיָון   ֶחֶסד  מֹו  עִּ ֲעשֹות  ל  וְׁ ָלתֹו  פִּ תְׁ בִּ ֵלָענֹות  אי  ד  כְׁ
ה ֶחסֶ  י עֹוֹשֶ ים ֲאנִּ ֲחנונִּ ת  ֶבה בְׁ רְׁ ֵלל ומ  ּפ  תְׁ מֹוֶשמִּ    . ד עִּ

חּוָמא, ַויֵָּרא, ָפָרָשה ח(  ָרש ַתנְׁ דְׁ  )מִּ
 

ם ָבאת לֹו  רֹון אִּ ר ָוָדם יֵּש לֹו ַפטְׁ י יּוָדן ָאַמר: ָבשָֹּ ַרבִּ
אם תְׁ פִּ לֹו  ֶאצְׁ ָנס  כְׁ נִּ ינֹו  אֵּ ד ָצָרה  עֹומֵּ וְׁ ְך  הֹולֵּ ֶאָלא   ,

יתֹו   בֵּ ֶבן  לְׁ א  קֹורֵּ וְׁ רֹונֹו  ַפטְׁ ֶשל  רֹו  ֲחצֵּ ֶפַתח  ֶצל  אֵּ
י ַבחּוץ,   לֹונִּ יש פְׁ ר, אִּ אֹומֵּ ָקדֹוש ָברוְך הוא  וְׁ ֲאָבל ה 

הוא עֹוֶנה   ח וְׁ ו  כו' לֹו צְׁ וְׁ ָך ָצָרה  ם ָבאת לְׁ ֵאינֹו ֵכן אִּ
ָך ָר  ... אֹותְׁ קְׁ יב ָכל ֲאֶשר יִּ תִּ כְׁ ָמֵלטדִּ ֵשם ה' יִּ  . א בְׁ

ָרכֹות ט.  י בְׁ מִּ רּוַשלְׁ  ( )יְׁ
 

ש  ַבּקֵּ ל לְׁ ָראֵּ שְֹּׁ י יִּ עֵּ פֹושְׁ ָתח ָלֶהם ֶפה לְׁ פְׁ אֹותֹו ָשָעה נִּ בְׁ
בֹונֹו ֶשל   ָפָניו: רִּ לֹוַמר לְׁ שּוָבה וְׁ תְׁ ָלם בִּ ַקבְׁ ים לְׁ ַרֲחמִּ

ָגֶרה אֹו י יֵֶּצר ָהָרע מְׁ ָפֶניָך ּכִּ ָידּוַע לְׁ ָתנּו  עֹוָלם! ָגלּוי וְׁ
ָמה   לֵּ שְׁ שּוָבה  תְׁ בִּ ים  ָהַרבִּ ַרֲחֶמיָך  בְׁ אֹוָתנּו  ל  ַקבֵּ

ָפֶניָך,   ֵהם  לְׁ לֹות  פִּ ותְׁ יחֹות  ֹשִּ ֶבה  רְׁ מ  ה  ֶשָכל  י  פִּ לְׁ
ֵבית עֹוָלמֹו ָנס לְׁ כְׁ ד ֶשהוא נִּ ים אֹותֹו ע  וִּ ל   .מְׁ

ָיהּו"(  לִּ י אֵּ בֵּ  )"ַתָנא דְׁ
 

יָך  ָראתִּ קְׁ ַעל    ה'  ַח  בֹוטֵּ ֶשהּוא  י  מִּ יֵּש  ד,  ָדוִּ ָאַמר 
ה  ַמֲעשֵֹּּ ַעל  ַח  ֶשבֹוטֵּ יֵּש  וְׁ לֹו  ֶשיֵּש  ים  ָנאִּ ים  ַמֲעשִֹּּ

ים  ֲאבֹוָתיו   ֲעֹשִּ י מ  י ֶשֵאין בִּ ל ּפִּ ף ע  ָך, א  י בֹוֵטח  בְׁ ֲאנִּ ו 
ָעָרה   מְׁ ד ב  ֶשָהָיה ָדוִּ י כְׁ יָך, ֲעֵננִּ ָראתִּ ים ֶאָלא ֶשקְׁ טֹובִּ

ָר  וְׁ ע  לא ָיד  וְׁ ָממֹונֹו  בְׁ לא  עֹוֵמד  ָאָדם  ֶשֵאין  ָאה 
ר:  ֶשֶנֱאמ  ָלתֹו,  פִּ תְׁ ק  ר  ָעָליו  עֹוֵמד  הו  ומ  בוָרתֹו  גְׁ בִּ

ָעק.  י ֶאל ה' ֶאזְׁ  קֹולִּ
ים"(.  לִּ הִּ  )"ַאָגַדת תְׁ

 

ם, בּוד ָאב ָואֵּ יַנת ּכִּ חִּ ֶזה בְׁ מֹו. וְׁ אִּ יו וְׁ ָאבִּ ֵתן ָכבֹוד לְׁ יְך לִּ י ָכל ֶאָחד ָצרִּ  כִּ

בוֵשי ָכבֹוד  ין ָעָליו לְׁ ָשכִּ מְׁ ֵדי ֶזה נִּ ל יְׁ ֵדי ֶזה ֶשנֹוֵתן ָלֶהם ָכבֹוד, ע  ל יְׁ ע  וְׁ
ָמתֹו  שְׁ נִּ בוֵשי ָכבֹוד לְׁ לְׁ מ  ֵבש בְׁ ל  תְׁ נִּ ים וְׁ צֹואִּ ים ה  ָגדִּ מֹו בְׁ צְׁ יט ֵמע  שִּ פְׁ ומ 

ד. ַדי ֲאַכבֵּ ַכבְׁ י מְׁ יַנת ּכִּ חִּ בְׁ  בִּ
 ('כבוד אב ואם הלכה גהלכות  -ליקוטי הלכות יו"ד )


