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 ואתחנן

חמש מאות וחמש עשרה תפילות מתפלל משה רבינו לפני הקדוש ברוך הוא 
בבקשה להיכנס לארץ ישראל, חמש מאות וחמש עשרה נסיונות שהוא לא 
יודע אם יעזרו לו בקבלת משאלתו החשובה או לא, חמש מאות וחמש עשרה, 

 ים חמישים ועוד חמישה עשר, המון...מאה ועוד מאה חמישים ועוד מאתי
כמה פעמים אנחנו התפללנו על דבר שהיה חשוב לנו באמת, כמה פעמים 
הפצרנו על שלום עמינו וחיילינו, אבל למספרים הזויים כאלה על בקשה אחת 

 קשה מאד לומר שהגענו.
אבל זה לא הפלא הגדול בעניין, כי הרי מדובר במשה רבינו ולא באחד מאיתנו, 

זה הגיוני שבכח האמונה שלו יהיו לו את הכחות להתפלל ולשוב ולהתפלל אז 
 עד כלות.

מה שמוזר כאן הוא, שלאחר חמש מאות וחמש עשרה תפילות אומר ה' 
יתברך למשה "רב לך, אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה". כלומר, אני מבקש 
ממך אישית להפסיק להתפלל אלי בנושא הזה. רגע! למה? מה מפריע 

אלוקים שמשה הולך להמשיך ולהתפלל עוד כמה מאות תפילות, מה רע ל
בזה כל כך? אם חמש מאות וחמש עשרה תפילות לא הפריעו לרבונו של 

 עולם, למה שעוד כמה תפילות נוספות יפריעו?
את התשובה האיומה מלמדים אותנו חז"ל, והיא כדלהלן: אומר הקדוש ברוך 

הגזירה הזו שלא תיכנס לארץ ישראל, הוא למשה, מראש כשגזרתי עליך את 
תפילות כבר "אכנע ללחץ" ואאשר לך להיכנס.  615רשמתי לפני שאם תתפלל 

, ונשארה עוד תפילה אחת בלבד בכדי להיכנס, ואם 616והנה כבר התפללת 
תתפלל אותה מיד תיכנס לארץ ישראל. אבל אני מבקש ממך: אל תתפלל את 

 התפילה האחרונה הזו.
ה רבינו? פשוט מפסיק להתפלל. וזה כבר ממש מוזר ואפילו ומה עושה מש
תפילות התפללת כשבכלל לא ידעת אם הם יעזרו או לא,  616לא מובן. כי הרי 

ועכשיו כשאתה נמצא בפני התפילה האחרונה שאתה יודע בוודאות שהיא זו 
 שתעזור לך ותוציא אותך מהמיצר, דוקא אז אתה נשבר ומפסיק להתפלל?

לכך? נכון! משה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא, רבונו של עולם! מה התשובה 
אם אתה רוצה שלא אכנס לארץ ישראל, גם אני רוצה שלא להיכנס לארץ 
ישראל, ולכן מרגע זה והילך אני מפסיק להתפלל על כך. לא מפעיל לחץ, לא 

 מפיל תחנונים,משלים עם גזר הדין ב א ה ב ה.
היום? הרי גם עד היום אמר לך האלוקים שהוא רגע! רבינו משה! היכן היית עד 

לא רוצה שתיכנס לארץ, ואתה בכל זאת התפללת התחננת והפצרת, מה 
קרה עכשיו שאתה פתאום מתעטף בשתיקה. מה, עד היום לא הבנת 

 שהקדוש ברוך הוא לא רוצה אותך בארץ ישראל???
דו אי אי אי, עונה משה רבינו את המילים הקדושות דלהלן: במסגרת ה

שיח בין הקדוש ברוך הוא לכל יהודי יש את הכלל הבא: גוזר הקדוש ברוך 
הוא גזירה שנועדה לחטא את נפשו של היהודי, והיא מתבצעת במלא 
האהבה ובמלא תשומת הלב הדרושה לאופי הגזירה, משקלה, זמנה, 
אורכה ורוחבה, קוטרה, ואפילו בכמה מעשים טובים וגזירות טובות כמו 

היא אמורה להתבטל. ועכשיו הקדוש ברוך הוא ממתין,  קדיש בכוונה
וליהודי יש את ההזדמנות להתפלל ולהתפלל ולהתפלל בכדי לבטל את 
רוע הגזירה. כי מה בעצם התפילה עושה? התפילה גורמת ליהודי להזדכך 
יותר, להיטהר יותר, ולהיות קרוב לקדוש ברוך הוא יותר. ממילא המטרה 

מד" לא נגזרה הגזירה... וכך הגזירה בטילה, הושגה, ועל אדם כזה "נח
 והקדוש ברוך הוא בשמחה ובהתלהבות אומר: "נצחני בני נצחני".

אולם מה קורה כאשר ה' ישתבח שמו לעד פונה אליך אישית ומבקש ממך 
לחדול ולהפסיק להתפלל במיידית. זה נכון שהוא אומר לך מצד אחד שעוד 

הישועה. אולם באותו משפט הוא תפילה אחת וגמרנו הנה אתה מקבל את 

 תפסיק להתערב לאלוקים בחיים שלך!!!

 מאת: הרב אליהו רבי

 

 (/98881תשע"ד ) מנחם אבי"ג שבת קודש 

 

 מה שפעם זה לא מה שהיום,
פעם כדי לזכות להיות גבאי צדקה, 

באות ולזכות על ידי זה לכל המעלות המו
 להלן, היה צריך הרבה עבודה,
 הרבה קשרים, הרבה מאמצים,

 היום זה בהשג ידך!!!
*** 

 דקהצעל גבאי ן הן חלק מהמעלות ואל
 המובאות בתלמוד בבלי

 מגבאי חלקי יהא יוסיאמר " .א
 (שבת קיח:) "צדקה

 שיש מה כל אדם ימכור לעולם" .ב
 מצא לא חכם תלמיד בת וישא לו
 גבאי בת ישא ...חכם תלמיד בת

 (פסחים מט:) "צדקה

 משוטרי אבותיו שהוחזקוכל " .ג
 משיאין צדקה וגבאי הרבים
 לבדוק צריך ואין לכהונה
 (קידושין עו.) "אחריהן

בבא ) "היה צדקה גבאי - רבינא" .ד
 (קמא קיט. ברש"י

 לעולם ככוכבים הרבים ומצדיקי" .ה
 (בבא בתרא ח:) "צדקה גבאי אלו ועד

 

 ך,נו, כל המעלות האלה מחכות ל
 לא תצטרף?

 

 . ת ר ת ו י מ, שלנו נוספת מלה כל
 :מלך של ללגיונו להצטרפות
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אל תתן להזדמנות נדירה זו לחמוק לך בין 
האצבעות, הצטרף עכשיו, ותזכה להיות 
אחד ממאתים הגבאים העומדים לימין 

 מורנו הרב שליט"א ולומדי התורה!
  19:12   2::1:   2::// 

את וליהודי יש את ההזדמנות להתפלל ולהתפלל ולהתפלל בכדי לבטל 
רוע הגזירה. כי מה בעצם התפילה עושה? התפילה גורמת ליהודי להזדכך 
יותר, להיטהר יותר, ולהיות קרוב לקדוש ברוך הוא יותר. ממילא המטרה 
הושגה, ועל אדם כזה "נחמד" לא נגזרה הגזירה... וכך הגזירה בטילה, 

 והקדוש ברוך הוא בשמחה ובהתלהבות אומר: "נצחני בני נצחני".
ה קורה כאשר ה' ישתבח שמו לעד פונה אליך אישית ומבקש ממך אולם מ

לחדול ולהפסיק להתפלל במיידית. זה נכון שהוא אומר לך מצד אחד שעוד 
תפילה אחת וגמרנו הנה אתה מקבל את הישועה. אולם באותו משפט הוא 
אומר לך שלמרות הכללים הקבועים, פה יש יוצא מן הכלל, ואני אלוקים 

ב יהיה לך לקבל את הישועה הזו. זה לא קשור לרמת הזיכוך החלטתי שלא טו
שלך ולרמת קרבת ה' אותה אתה חש, זה פשוט משהו שלדעתי לא טוב לך. 

 מה אז צריך לעשות?
מלמד אותנו משה רבינו! כאשר אומר לך ה' יתברך "שקט", תשתוק! 
כאשר אומר לך תפסיק להתפלל בעניין, אז תפסיק. כי הטוב ביותר 

כעת, הוא מה שאתה חושב שזה הרע ביותר. שוב, מה שהכי טוב בשבילך 
בשבילך עכשיו, הוא מה שאתה חושב שהוא הכי רע בשבילך. כי אלוקים 
יודע טוב יותר ממך מה טוב לך. סליחה, כי רק אלוקים יודע מה טוב 

 בשבילך, אתה בכלל לא בכיוון!!!
ית עולמו עם מתפלל בן אדם במשך שבעים שנה לקבל רכב חדש, והולך לב

אותה טרנטה מיתולוגית זכורה לטוב, לא רכב ולא חדש. מגיע לישיבה של 
מעלה ומבקש פגישה עם הקדוש ברוך הוא, ובפגישה הוא מתלונן על כך 
שתפילתו במשך שבעים שנה לא נענתה. עונה לו הקדוש ברוך הוא: תפילתך 

ה? שואל נענתה, אבל הייתי מוכרח להשתמש בה לדברים חשובים יותר. למ
המנוח. ואז מוציאים לו פמליא של מעלה דו"ח מפורט המראה על מותה של 
אמו בגיל צעיר, קריסת עסקיו בגיל מאוחר יותר, ומחלה איומה בלבלב האישי 
שלו בגיל מתבגר, שכולם בוטלו בזכות אותה תפילה "מעומק הלב" על 

 הרכב...
ו אינן נענות, אנו אנחנו נמצאים בימים בהם אנו חשים לפעמים שתפילותינ

מרגישים שתפילותינו הינן כקול קורא במדבר. אולם איננו יודעים שתפילותינו 
כולן נענות, רק שהקדוש ברוך הוא מחליט מתי עדיף לקחת את התפילה 

 מהרכב ולהבריג אותה בלבלב.
כל תפילותינו על עמינו ועל חיילינו לא אמורים להתמקד בתפילה על 

קד ביציאה מעזה, בכיפת ברזל חזקה, או בעורף הרכב, לא אמורים להתמ
מוגן. אנחנו מעניקים לקדוש ברוך הוא את תפילותינו באמונה תמימה 
שהוא יודע מה לעשות איתה, הוא יחליט מה הקריטי ביותר והחשוב 

 ביותר בשבילנו.
ובמהרה ממש, יראו עינינו וישמח לבנו בנסים ונפלאות אותם יעשה לנו 

 עשה לאבותינו בימים ההם בכלכמו שהקדוש ברוך, 
 ינו נזכה לגאולההזמנים, ובמהרה בימ
 האמתית והשלימה,

 אמן ואמן.
 

 

 
 
 
 

  חירום מגבית
 הזמנים בין

 עם על האמתית שההגנה יודעים כולנו
 !התורה לימוד היא ישראל

 עם של שמגנים החיילים על שומרת התורה
 !נפש בחירוף ישראל

 !בעיצומה המלחמה
 ,לחופש יוצאים והכוללים הישיבות אבל

 ?עלינו ישמור מי
 יםלוקח א"שליט  רבי חיים הרב מורנו מוסדות

 של התורה ללימוד האחריות את םעצמ על
 החופש בימי והאברכים הבחורים הילדים

 החובות מרותו הקיצוצים למרות
 הנוכחי הזמנים בין מלגות

 ₪ 03,333 -בכ נאמדות
, ישראל בחורי על לשמור בחורינול נעזור ובוא

 ל"צה חיילי ולהצלחת
*** 

 :אמדברי הרב יצחק ברדא שליט"

 לחופש חיים ביטוח
 חיים ביטח בלי לחופש יוצאים לא

 הוא החופש של החיים ביטוח
 הזמנים בבין התורה החזקת

 זכאי הזמנים בבין אחד לומד שמחזיק מי
 משפחתי חיים לביטוח

 אסונות ללא חופש 
 פיגועים ללא חופשה 
 בישין מרעין מכל הצלה 
 אישית רוחנית ברזל כיפת 

 משפחתית חופש ביטוח פוליסת עלות
 !בלבד ח"ש 033 

 (אחד ללומד מלגה של ממוצע עלות)
 ומצילים ניצלים, מתגייסים כולנו
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 ותן בלבנו בינה... לשמוע

יש חשש לשון הרע על מי שאומר: 
באתי לפלוני, ולא קיבל אותי ולא רצה 

תכונה לשמוע ודחה אותי מיד, מפני ש
מראה על תכונה ו היא האמת רעה וז

. והתורה הקדושה של זלזול בזולת
 מקפידה בכך מאד.

שישמע אותו  ומה שצריך להיות הוא,
 דקה אחת או עשרים שניות, רק אפילו 

 
 

בוד, ואחר במטרה להתייחס אליו בכ
 כך יקבע אתו לזמן אחר.

ואפילו מי שמתפלל כעת ונמצא 
בפסוקי דזמרה או בברכות קריאת 

, וניגש מאן דהוא לדבר עמו, שמע
צריך להקשיב לדבריו ואפילו למלה 
אחת או שתיים ולראות מה בפיו, וכפי 

יפגש עמו אחר העניין ירמוז לו ש
 התפילה וכיוצא בזה.

העיקר הקשבה קלה, וזה מדרכי 
 ה והצניעות.והענו

ועל אחת כמה וכמה שלא לטרוק 
טלפון בפנים, כי זה פוגע. וכשאין 

לו שמוטל עליו כעת ברירה, לומר 
עשה מסויים באופן דחוף לעשות מ
 ואין זמן.

וכן בשיעור תורה, חובה להקשיב 
לחכם, ולא לזלזל על ידי שמדבר עם 
רעהו באמצע, או קורא תהלים מול 
החכם ומתנועע כאוות נפשו. נכון 
שאין חובה לשמוע כל אחד, וכשצריך 
לצאת יוצאים ואפילו קודם השיעור או 

ניין, ונכון שחייב החכם באמצע כפי הע
לדון לכף זכות, אבל אין זה פוטר את 
השומע שנמצא בשיעור מלהתנהג 

 בהקשבה נכונה ובדרך ארץ. 

ואנו מתפללים בברכת שמע קולנו ''כי 
אתה שומע תפלת כל פה'', ובסידור 

גוי  כוונת הלב הביא פירוש שאפילו
 שמתפלל ה' יתברך שומע אותו.

ה ומה שאמר משה רבינו בפרש
ר ה' בי למענכם ולא שמע  ְתַעב ֵּ ''ַוי ִּ
אלי'' )דברים ג, כו(, אין הכוונה שה' 
יתברך לא שמע ולא התייחס אליו, חס 
ושלום, אלא הכוונה שלא קיבל את 

ממנו את הגזירה הדברים ולא ביטל 
 שלא להיכנס לארץ.

יש שמיעה שהכוונה לשמוע כפשוטו, 
ויש שמיעה שהכוונה לקבל את 
הדברים ולהסכים איתם ולפעול 
בהתאם, כמו שמע ישראל. ומי 
שיתנהג כה' יתברך לשמוע ולכבד 
ולהתייחס, גם בשמיים ישמעו אותו 

 ויצליח. 
     

בשעה ששמאל דוחה תהא ימין 
 מקרבת

חז''ל אומרים )ברכות כז:( שאחר 

 בוד, ואחר כך יקבע אתו לזמן אחר.במטרה להתייחס אליו בכ
או בברכות  ואפילו מי שמתפלל כעת ונמצא בפסוקי דזמרה

קריאת שמע, וניגש מאן דהוא לדבר עמו, צריך להקשיב לדבריו 
ואפילו למלה אחת או שתיים ולראות מה בפיו, וכפי העניין 

 יפגש עמו אחר התפילה וכיוצא בזה.ירמוז לו ש
 ה והצניעות.והעיקר הקשבה קלה, וזה מדרכי הענו

 ועל אחת כמה וכמה שלא לטרוק טלפון בפנים, כי זה פוגע.
עשה וכשאין ברירה, לומר לו שמוטל עליו כעת לעשות מ

 מסויים באופן דחוף ואין זמן.
וכן בשיעור תורה, חובה להקשיב לחכם, ולא לזלזל על ידי 
שמדבר עם רעהו באמצע, או קורא תהלים מול החכם ומתנועע 
כאוות נפשו. נכון שאין חובה לשמוע כל אחד, וכשצריך לצאת 

יעור או באמצע כפי העניין, ונכון שחייב יוצאים ואפילו קודם הש
החכם לדון לכף זכות, אבל אין זה פוטר את השומע שנמצא 

 בשיעור מלהתנהג בהקשבה נכונה ובדרך ארץ. 

ואנו מתפללים בברכת שמע קולנו ''כי אתה שומע תפלת כל 
גוי שמתפלל ה'  פה'', ובסידור כוונת הלב הביא פירוש שאפילו

 יתברך שומע אותו.
ר ה' בי למענכם ולא  ומה ְתַעב ֵּ שאמר משה רבינו בפרשה ''ַוי ִּ

שמע אלי'' )דברים ג, כו(, אין הכוונה שה' יתברך לא שמע ולא 
התייחס אליו, חס ושלום, אלא הכוונה שלא קיבל את הדברים 

 ממנו את הגזירה שלא להיכנס לארץ.ולא ביטל 
יש שמיעה שהכוונה לשמוע כפשוטו, ויש שמיעה שהכוונה 

קבל את הדברים ולהסכים איתם ולפעול בהתאם, כמו שמע ל
ישראל. ומי שיתנהג כה' יתברך לשמוע ולכבד ולהתייחס, גם 

 בשמיים ישמעו אותו ויצליח. 
     

 בשעה ששמאל דוחה תהא ימין מקרבת
חז''ל אומרים )ברכות כז:( שאחר ההדחה של רבן גמליאל 

ני שרבן גמליאל נדחה מהנשיאות, לא מינו את רבי יהושע, מפ
 בגללו ויהיה לו צער גדול אם רבי יהושע יהיה הנשיא. 

ומכאן שכשדוחים מאן דהוא יש לעשות זאת בחכמה, 
שהפגיעה לא תהיה קשה אלא קלה עד כמה שאפשר. ואף יש 
להמליץ בפני אחרים שיקבלוהו לתפקיד כדי שיוכל להסתדר 

 הצורך.  במקום אחר, ואף לתמוך בו ולסייע בינתיים כפי
ולכאורה זה דומה קצת לפרשה שמשה רבינו מתחנן על נפשו 
להיכנס לארץ, וה' יתברך עוצר אותו ואומר לו ''רב לך'' )שם(, 
ומצוה עליו למנות את יהושע תלמידו. ויש כאן הרגשה כאילו 
שאם יהושע לא היה מתאים כעת יתכן שמשה רבינו היה 

 , או שלפחות הבן שלו היה המנהיג.ממשיך
ואולי היה עדיף שאחד מהשבעים זקנים הוא זה שיחזק את 
יהושע ולא לבקש דוקא ממשה שיחזק ויזרז אותו שיקח את 

 כסאו ואת תפקידו, שהרי זה לא קל. 
ויש כזה אופן במנהל תלמוד תורה או מזכיר בבית המדרש 
 שמפטרים אותו ומביאים חדש ומבקשים מהראשון שיתן 

 
 
 
 
 

הדרכה מתאימה לשני בנוגע לניהול ולשימוש במחשב ולרישום 
התלמידים וכיוצא בזה. והראשון לפעמים לא מוכן, או שמאחר 
להדרכה, או שלא מגלה הכל, או שרק עושה פרצופים. וכל זה 
סימן שהוא לא עמד בנסיון שניסו אותו מן השמיים, כי אחרי 

. והפסוק צווח ואומר ''והעושר והכבוד הכל הרי זה מה' יתברך
מלפניך ואתה מושל בכל'' )דברי הימים א כט, יב(, כלומר בהכל. 
גם בתלמוד תורה גם בבית המדרש וגם בכל מקום אחר, 
וצריכים חכמה גדולה וחיזוק באמונה שלא להשבר כלל. 
ואדרבה ללמוד קטע באמונה, כדי לדעת כיצד להגיב ומה 

 לעשות. 
בינו נצטוה לעשות כן ליהושע, וה' יתברך לא חשש והנה משה ר

מכבודו הפגוע של משה, ולמה? אלא ודאי שה' יתברך ידע את 
תכונתו הגדולה והטהורה של משה רבינו, שלא רק שהוא לא 
ייפגע אלא אדרבה יעשה כן בשמחה. וזוהי הדרגה הגבוהה 
באמונה. ובאמת, משה רבינו עשה כן. שכתוב בתורה בפרשת 

 )במדבר כז, כג( שסמך את שתי ידיו עליו ובירכו. פינחס 
ואשרי ילוד אשה כזה, ששוכח מתשוקתו על בנו שיהיה המנהיג 
ומחזק ומשבח את תלמידו כבקשת ה' יתברך. ועליו נאמרו 
דברי המדרש )במדבר רבה פרשה ד, כ( כל המרבה כבוד שמיים 
וממעט כבוד עצמו, כבוד שמיים מתרבה וכבודו מתרבה, ואם 

לילה להיפך, כבודו הוא שמתמעט וכבוד שמיים במקומו ח
מונח. וכמו שעשה דוד המלך עליו השלום, וכן עושים הצדיקים 
שדואגים תמיד להרבות כבוד שמיים ולשמח את ה' יתברך, 

 ובזה מרבים כבוד שמיים מאד. 
ובעצם זוהי הנהגה של גדולי ישראל שליט''א בכל הדורות, לא 

מסכנים והחלשים הבאים אליהם רק שלא מקבלים כסף מה
כשמלאים צרות ויסורים, אלא אפילו מחזקים ומעודדים אותם, 
וכפי הצורך תומכים ברוחניות וגשמיות כפי האפשרות. ולכן 
מהשמיים כבודם מתרבה, ותמיד שומעים אותם וסרים 
למשמעתם. ותלמידי חכמים אמיתיים שבדור נקראים בשם 

 יצה לח:(. משה כידוע )עיין מסורת הש''ס ב
 

 למזהיר ולנזהר שלומים תן
וגן  להפחיד ולהזהיר את עם ישראל שיש שכר ועונש בגהינם

עדן, ולפעמים יש שכר ועונש אף בעולם הזה, זה דבר חיובי 
 ומועיל.

יום חיובי שנעשה ונכתב בתורה הקדושה כמה פעמים.  פחד ואִּ
גם בקריאת שמע בפסוק ''ועצר את השמיים'' )דברים יא, יז(, 

ואתחנן ''כי כל  ינווגם בהרבה פרשיות בתורה כמו בפרשת
דו ה' אלוקיך מקרבך'' האיש אשר הלך אחרי בעל פעור השמי

)דברים ד, ג(, וכן ''הגדתי לכם היום כי אבד תאבדון וגו''' )דברים 
 ל, יח(.

ורואים שזה עניין חינוכי ומועיל ממדרגה ראשונה, לעורר 
אנשים ותלמידים ואפילו ילדים בעניין שכר ועונש. ואף ששנינו 
במסכת שמחות )ב, ו( שאסור לאיים ולהפחיד תינוק, זה מסוכן 
 והוא יוכל להזיק לעצמו או להיכנס לפחד ונזק גדול חס ושלום.
עם כל זה, כשמוכיחים אותם על פי התורה הקדושה, ומזהירים 
בעדינות שיש עונש ושכר על ידי ה' יתברך, אין בזה נזק ופחד 
שלילי חס ושלום, אלא פחד חיובי והמסייע לכל אחד ואחד 

 רות.להיות זריז וזהיר במעשיו שלא להכשל בעבי
כל רגע שהוא מתגבר על יצרו  ועל ידי זה ירגיש שמחה והנאה

ורבינו החפץ חיים זיע''א התמרמר מאד על אותם  הרע.
דרשנים שלא מרבים לדבר על שכר ועונש וגהינם וגן עדן, כי זה 
הדבר המגביל וחוסם אותנו מעבירות ועוזר לנו תמיד, ואשרינו 

 שזכינו להבין זאת. 
 

 

 עוד על' לה והודתי, אדמות עלי שנה עוד לחגוג זכיתי השבוע
 .חיים של שנה
 ומהרהר עצמו עם האדם יושב בו, דין יום של סוג זה הולדת יום
 את מיישם אני והאם היום עומד אני איפה איתי קורה מה

 .לעצמי שהצבתי והמטרות שלי היעדים
 על ולא, הבנק חשבון על מדבר לא שאני לבד מבינים אתם
 ממלא אני האם, האמתיים החיים על מדבר אני, ן"הנדל עסקי
 אני והאם', ה בעבודת מתקדם אני האם, בעולם שלי היעוד את

 ?בכלל הנכונה בדרך
ים אַֹרח": אומר המלך שלמה יל ְלַמְעָלה ַחי ִּ כ ִּ  סו ר ְלַמַען ְלַמש ְ

אֹול ְ ש   ה מִּ  החכמה דברי את המוסר בעלי מסבירים "ָמט ָ
 אתה' ה בעבודת – לומר שכוונתו, המלך שלמה של העצומים

 בעליה לא אתה אם יותר, בוטות במילים, בירידה או בעליה או
 !בירידה אתה
, וכלל כלל ומצוות תורה שומר היה שלא אדם, טוב לב נשים
 המשיך תפילין עם התחיל בתשובה, לחזור' ה בחסדי וזכה

 שזכה עד, ויותר יותר מתקדם היה זמן כמה כל כך, בשבת
 הוא' ה וברוך, כבחמורה קלה על מקפיד אמיתי' ה עובד להיות
 ...נשבר ולא בצדקותו עומד
 ואשרי אשרי' ה עובד אני' ה ברוך, זהו לעצמו אומר הוא ואז

 !האחרון יומו עד להישאר מתכוון הוא וכך, חלקי
 !בירידה אתה! חביבי, המלך שלמה לו אומר
 אני! היום אני איפה ותראה, הייתי איפה תראה? למה?! אני

 ?!בירידה
 על לשמור הבעיה מה, המלך שלמה בדברי העומק באמת מה

 וכשלא, להתקדם הזמן כל צריך למה', ה בעבודת קוו סטטוס
 ?יורדים, מתקדמים

 ?עליה זה מה לבאר יש קודם אז
 אפשרי זה וכי, אחר במשהו להתחזק יום כל צריך באמת האם
 ?הקיים על לשמור וגם נוסף בדבר להתחזק יום כל

 ,הדברים בביאור ונראה
, ונשגב מרומם משהו להיות יכולה תפילה, תפילה דוגמא נקח
 ועם הכנה עם היא שלו תפילה שכל אדם, להיות צריכה היא וכך

 !בעליה הוא כזה אדם, כוונה
 כמו זה את עושה הוא אבל, הקיים על שומר'' רק'' אמנם הוא

 כל אחרי כי, בעליה נקרא הוא כזה אדם, מכונה כמו לא שצריך
 בעבודת מדרגה עולה והוא' בה בדבקות מתקדם הוא תפילה

 '.ה
שבת, אדם שעושה קידוש ונשמר מל"ט אבות  כן שמירת כמו

 יכול להקרות בירידה! מלאכות הוא שומר שבת, אבל הוא
כי אם הוא לא מתבונן בעומק של שמירת שבת, שזה עדות על 
בריאת מעשה בראשית על ידי ה' יתברך, וכן שכל הבריאה 
 פועלת בהשגחה פרטית מה' יתברך, אז הוא איבד את המטרה!
אם שבת אצלו מתבטאת "רק" באכילה מרובה ושינה ארוכה, 

תורה על השולחן ובלי שירי בלי שיעור תורה רציני, בלי דברי 
 אמונה במהלך השבת, הוא איבד את העיקר.

ולהפך, נתמקד בצד החיובי, כששמירת שבת הופכת לסמינר 
שבועי, כשתפילות השבת נעשות בשמחה ובדבקות בלי לחפש 
לגמור כמה שיותר מהר, כשכל שבת הוא מקפיד על שמיעת 
ל שיעורי תורה בכל התפילות, כשבשבת הוא לא מדבר ע

 העסקים ועל הפוליטיקה אלא רק חיזוקים בעבודת ה'.
אדם כזה, זוכה לדברי שלמה המלך "אורח חיים למעלה 
למשכיל" הוא כל שבת עולה ומתעלה, הוא כל יום מתקדם יותר 

 בעבודת ה'.
 
 
 
 
חדשה, כי זה בלתי אפשרי להתקדם בצורה כזו, האדם הוא  

 נקבל קבלה טובה נסכם: אין כוונת שלמה המלך לכך שכל יום
חדשה, כי זה בלתי אפשרי להתקדם בצורה כזו, האדם הוא 
אדם, כוונת שלמה המלך היא להכניס חיות בעבודת ה' להכניס 
נשמה בקיום המצוות, בצורה כזו האדם עולה ומתעלה בכל 

 מצווה "שגרתית" ובכל תפילה "פשוטה" הוא תמיד בעליה.
ם כמו במדרגות נעות דבר נוסף ולא פחות חשוב, החיים כיום ה
 כלפי מטה, אם אתה לא עולה, אתה יורד!

 זה לא עונש, זה מציאות!
בחיים כמו שלנו שהחושך יכסה ארץ וערפל לאומים, לא צריך 
לעשות הרבה בשביל להתקרר בעבודת ה', אתה יוצא לרחוב 
אתה בסכנה, אתה פותח את הרדיו אתה בסכנה, אם לא נקפיד 

 אה, אנחנו יורדים.לעלות במעלות התורה והיר
 איך כל זה קשור ליום הולדת?

 ביום הולדת יש כבר תשקיף שנתי!
הרי סיכמנו שכשאדם מקפיד להשריש חיות בעבודת ה', הוא 

 ממילא בעליה!
 אז פעם בתקופה צריך לבחון את זה,

 אם אדם רואה שהתפילה שלו במגמת עליה, פעם הוא יכל
להתפלל עם דילוג על "הודו" והיום לא, הוא בעליה! אם פעם 
 הוא יכל להתפלל עם דילוג על קורבנות, והיום לא הוא בעליה!
אם פעם הוא יכל לקבל את השבת בלחץ, והיום הוא מוכן 
ומזומן כבר חצי שעה לפני תפילת מנחה, הוא בעליה! אם פעם 

 וא בעליה!הוא היה מוותר על השיעור המרכזי והיום לא, ה
זה ההתבוננות בכל יום הולדת ובכל פרק זמן נרחב שעובר 
עלינו, האם עליתי כתה בעבודת ה'? האם ההתמודות שלי עם 
יצר הרע עלתה דרגה או שעדיין אני נלחם איתו על אותם 

 קטנות...
 משהו אחרון שקשור לעניין:

 הלחימה בעזה!
 לירות טילים?כולם שאלו, למה צה"ל יוצא אם עדיין ממשיכים 

עונה דובר צה"ל: המטרה של צה"ל הייתה השמדת המנהרות 
 והמשימה הושלמה!

 אין לצה"ל עוד טעם ועניין להישאר שם!!!
דהיינו: כשהמטרה היא השמדת המנהרות, אין עניין להישאר 
סתם ולהסתכל על העזתים ]בלי קשר לזה שאין עניין לסכן 

בזה סכנה![ להישאר גם אם לא היה  –סתם את החיילים שיחיו 
 סתם בלי מטרה זה ירידה, נשארים בשביל להתקדם, לא סתם!

 
 
 

 בעניין 
 
 

התפילה ואתה זוכה ממש לכוון בכל התפילה ולהתחיל את 
התפילה מהתחלה ועד הסוף בלי הפרעה, תמצא מטרה 

 אחרת, אל נשארים במקום סתם!!!
ים אַֹרח" יל ְלַמְעָלה ַחי ִּ כ ִּ אֹול סו ר ְלַמַען ְלַמש ְ ְ ש   ה מִּ  "ָמט ָ

יתן ה' ונזכה להתקדם תמיד בעבודת ה', ונעלה מעלה מעלה 
 בדרך החיים, אמן.

 

זה מה ששלמה המלך אומר, אם כבשת 
את היצר הרע התפילה ואתה זוכה 
ממש לכוון בכל התפילה ולהתחיל את 
התפילה מהתחלה ועד הסוף בלי 
הפרעה, תמצא מטרה אחרת, אל 

 נשארים במקום סתם!!!
ים אַֹרח" יל ְלַמְעָלה ַחי ִּ כ ִּ  ְלַמַען ְלַמש ְ

אֹול סו ר ְ ש   ה מִּ  "ָמט ָ
 לסלוגן של אחתכמה זה מתאים 
"זה שאתה שאומר  מחברות המכוניות

הם  נושם זה לא אומר שאתה חי"
מתכוונים שבלי רכב עוצמתי כמו 

 ... אתה לא חי.שלהם
"זה שאתה יהודי שומר אנו נאמר: 

תורה ומצוות זה לא אומר שאתה 
חיות כדי ו צריך הרב עוצמות ."עובד ה'..

 !בד ה' משכיללהקרות עו
 , אמן.יה"ר שנזכה לכך

 הרהורי יום הולדת

 רבי ניר ברי מאת:

 

 פניני מוסר ויראת שמים

 מורנו הרב שליט"אמ
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