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 עקב

פעם רצו בעיירה ֵחֶלם להשמיד להרוג ולאבד את כל היתושים, זה 
פשוט היה בלתי נסבל. מישהו שם בעיירה ניתב בעבר את הנהר 
המרכזי אל עבר הבתים, ומאז מלאו הרחובות בביצות שהזמינו 

מים כל בני יתושים שחוללו שמות בבני העיירה. בכל בוקר היו ק
העיירה אנשים נשים וטף עם עקיצות פצעים ושאר מרעין בישין, 
באשמתם הבלעדית של יתושונים קטנים שאינם מבדילים בין צדיק 
לרשע ומוצצים את לשד דמו של ישיש ויניק כאחד. התכנסו חכמי 
חלם לדיון מעמיק בנושא, הועלו הצעות וירדו, והיה אפילו מישהו 

מחדש למקומו הטבעי ולייבש את הביצות, שחשב לנתב את הנהר 
אבל בחלם ברור שרעיון כזה 'פשוט' לא עובר. עד שלבסוף הועלתה 
להצבעה ונבחרה העצה הבאה: ימונו חמישה גבאים משבעת טובי 
העיר, ישכרו צמד בקר שיהלך ברחובות העיר יומם ולילה, ובכל בית 

ים עם זוג אשר תתקבל ממנו קריאה על קיומו של יתוש יבואו הגבא
השוורים, יכנסו לסלון הבית, יניחו אבוס בפני השוורים,יתנו להם 
להסתובב אנה ואנה בכדי שירגישו ממש אבל ממש בבית. לאחר מכן 
יגישו לכל אחד מהשוורים "מיכל תרסיס קוטל יתושים מקורי מהעיר 
הגדולה", ותוך כדי תרגול מעמיק ילחצו השוורים על לחצני המיכלים 

ית אורה. ומה יהיה אם לא יצליח השור בגמלוניותו ללחוץ ויתמלא הב
נכון? אין בעיה! בעידודם של חמשת הגבאים, תוך כדי מחיאות כפים 
סוערות, שירה וריקודים, קריאות "דיו הופס" ומה לא, יפתחו 
השוורים בריקוד, יכו את המיכל מכל צדדיו עד אשר יהפך לגורמים, 

מחול בסלון הבית ולגרום מה שיגרום לחומר הקטלני לצאת ב
 ליתושים לצלול אל מותם. גאוני, לא?...

בפרשתנו אנו עדים לכאורה לאותו תהליך מוזר ואפילו הרבה יותר 
ממנו. אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, שהוא מכניס אותם לארץ 
מדהימה ומיוחדת בשם ארץ ישראל ושהוא הולך לעזור להם לנצח 
את כל הנלחמים בהם עד תום. אבל אז ממשיך ה' יתברך ואומר את 

 מובנים דלהלן:הפסוקים הלא 
כי תאמר בלבבך רבים הגוים האלה ממני איכה אוכל להורישם. לא " 

תירא מהם, זכור תזכור את אשר עשה ה' אלוקיך לפרעה ולכל 
מצרים. המסות הגדולות אשר ראו עיניך, והאותות והמופתים והיד 
החזקה והזרוע הנטויה אשר הוציאך ה' אלוקיך, כן יעשה ה' אלוקיך 

. וגם את הצרעה ישלח ה' אלוקיך לכל העמים אשר אתה ירא מפניהם
בם עד אבוד הנשארים והנסתרים מפניך. לא תערוץ מפניהם כי ה' 

 .אלוקיך בקרבך אל גדול ונורא"
כלומר: אם אתם ממש מפחדים ולא מצליחים להבין איך אני הולך 
להרוג את כל המחבלים הללו ולהעניק לכם את ארצם. ראשית, 

אתכם ממצרים, ועשה לכם  תזכרו שאני האלוקים הגדול שהוציא
 ניסים כאלה מדהימים שאף אדם בעולם לא האמין שמישהו יכול

 
 
 
 
 

לעשות. ושנית, אם אתם מודאגים וחוששים שיהיו כאלה שיתחבאו  
לי ויסתרו מפני וכך ישארו בחיים במהלך המלחמה, ולאחר מכן יבואו 
אליכם ויהרגו אתכם. אל תדאגו, יש לי פתרון קסם שעליו לא 

בתם. ומהו? אני אשלח צרעות קטנות ותמימות למראה, שיש להן חש
רעל ארסי בצ'ופצ'יק של הפה, והן ירקו עליהם מרחוק ויצלפו להם 

 לוקים בחיים שלך!!!תפסיק להתערב לא

 מאת: הרב אליהו רבי
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 הגבאים: תשו"
 01,111סכום עתק שכזה  כול לגייסאיך אדם פשוט כמוני, י ש.
  ובכמה זמן צריך לאסוף אותו? ₪
קודם כל אשריך שאתה זוכה להצטרף ללגיונו של מלך,  ת.

ולקבל את המעלות הרבות שזוכים להם כל גבאי הצקדה 
 שיחיו!

 , ובכן!מה ששאלת על הסכות הגדול הזה
 ,חודשים 01לחודש במשך  ₪ 011הוראת קבע של לגייס מחבר 

 קשה להשיג או קל?
 קל!

 ?בשנה כמה זה
0111 ₪ 

 !₪ 01,111ך, ל ויש עשר אנשים כאלה
 פשוט לא?

 אם גם זה קשה?
 לחודש! ₪ 51חברים בהוראת קבע של  01לך על 

 יש חובה לנסות! ליח,ין חובה להצובכלל! א
 וה' יהיה איתך! נסה

 לגבי הזמן, אין זמן מוגדר, מה שיותר מהר יותר טוב,
 אבל עדיף מאוחר מאשר בכלל לא!

  ?לעזור לי לגייס את ההוראות קבע יש לכם כלים ש.
 שאלה טובה מאוד! ת.

 אבל התשובה טובה עוד יותר!
הכלים העומדים לרשותינו נעמיד ים, ואוהו את כל יש לנו כל

 לך.
או טו טו יוצא לאור חוברת מהודרת המסבירה את כל פעילות 
המוסדות, אותה תוכל להראות למכריך וידידך והם יושפעו 

 .וב ויזכו להצטרף ללגיונו של מלךלט
 כמו כן יש מתנות צנועות לתורמים.

 כמו כן יש אפשרות לתרום בשוברי דואר בבנק הדואר.
כמן כן אם תצטרך לשלוח נציג מטעמנו להחתים את הוראת 

 קבע וכדומה, אנחנו כאן בשבילך.
  ?עודה והכרטיס שכל גבאי מקבלמה זה הת ש.
הוקרה החתומה על ידי מורנו הרב כל גבאי מקבל תעודת  ת.

כאות הוקרה על פועלו הטוב, וכן כל גבאי מקבל  איט"של
כרטיס בו מוטבעת התמונה שלו וזה אישור שהוא רשאי לגבות 

 דות התורה.כסף בשם מורנו הרב שליט"א למוס
אני עונה למי ששואל למה תמיד לומדי התורה מה  ש.

  ?מבקשים כסף
וש ברוך הוא : הקדהיא יש הרבה תשובות בעניין, אחת מהם ת.

, וזה חלק מהייסורים שללומדי יסוריםגזר שתורה תקנה רק בי
מוסרים נפש ומתייסרים למען לומדי נחנו אהתורה אין כסף ו

 רה.התו

 :מלך של ללגיונו להצטרפות
 30-03-111-03 
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  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

 ₪ 01,111 -בכ נאמדות
, ישראל בחורי על לשמור בחורינול נעזור ובוא

 ל"צה חיילי ולהצלחת
*** 

 :מדברי הרב יצחק ברדא שליט"א

 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 011 

 (אחד ללומד מלגה של ממוצע עלות)
 ומצילים ניצלים, מתגייסים כולנו

10-51-000-51 

לעשות. ושנית, אם אתם מודאגים וחוששים שיהיו כאלה שיתחבאו לי 
בחיים במהלך המלחמה, ולאחר מכן יבואו  ויסתרו מפני וכך ישארו

אליכם ויהרגו אתכם. אל תדאגו, יש לי פתרון קסם שעליו לא 
חשבתם. ומהו? אני אשלח צרעות קטנות ותמימות למראה, שיש להן 
רעל ארסי בצ'ופצ'יק של הפה, והן ירקו עליהם מרחוק ויצלפו להם 

צרעה, מין שרץ לתוך העיניים ויבצעו חיסול טוטאלי. וכלשון רש"י: "ה
העוף, שהיתה זורקת בהם מרה ומסרסתן ומסמאה את עיניהם בכל 

 מקום שהיו נסתרים שם".
רגע! ריבונו של עולם! במחילה מכבודך! הרי מי נותן למחבלים האלה 
לנשום? מי נותן להם חיים יום יום ושעה שעה? הלא אתה הוא ה' 

ביצי קינים.  האלוקים הגדול והנורא הזן ומפרנס מקרני ראמים ועד
אם כך למה לך להביא לנו צרעות שיודעות לירוק ארס לתוך עיניים 
של מחבלים שמתחבאים בכל מיני חורים? במקום זה פשוט תסגור 
להם את הברז, תפסיק להעניק להם חמצן אוכל ובריאות, והם ימותו 
מאליהם בלי מלחמה, בלי טכנולוגיות ובלי צרעות )"תפסיק להזרים 

"(. למה צריך את כל טכנולוגית הגבאים והשוורים להם חשמל!!!
המוזרה הזו אם ניתן לייבש את הביצות. למה צריך את טכנולוגית 
הצרעות אם ניתן ברגע אחד להפסיק להזרים למחבלים הללו חמצן, 

 ולשלוח אותם 'ישירות' לגיהנם כיאה וכיאות?
"כי תאמר בלבבך  מה התשובה? נחזור יחד לפסוק הראשון ברצף:

. כלומר, מדבר הקדוש רבים הגויים האלה ממני איכה אוכל להורישם"
ברוך הוא עם יהודי שלאחר שראה את עשרת המכות, לאחר שראה 
את יציאת מצריים, לאחר שראה את מעמד הר סיני, לאחר שראה את 
ירידת המן, לאחר שראה את בארה של מרים, לאחר שראה את ענני 

מתבייש לחשוש ולשאול: הרי הם הכבוד, לאחר שראה הכל, עוד לא 
הרבה, והם יודעים להסתתר במנהרות, איך נצליח עליהם? זה מטריד 
 אותי, אני רוצה הסבר המניח את הדעת, אני רוצה אסטרטגיה ברורה.

אה... אתה רוצה הסבר מניח את הדעת? אז קח. יש לי צרעות 
וף מיומנות ומיוחדות עם ארס בצ'ופצ'יק של הפה, והן יודעות לצל

למרחקים ועד שחקים לתוך עיניהם של המחבלים, ולגרום להם 
לעיוורון, שיוביל לשיגעון, שיוביל למותם הבטוח, שיוביל לניצחון 
ישראל, שיוביל לכיבוש הארץ, שיוביל להתיישבות יהודית הארץ 
הקודש, שיוביל לחיים של שלווה ללא מחבלים... ביקשת 

 אסטרטגיה? קבלת!
*** 

פים שיכרית הקדוש ברוך הוא את שונאינו וכל מבקשי איך היינו מעדי
רעתנו, על ידי צרעות עם ארס באסטרטגיה פנים עזתית, או על ידי 

 ול בחכמתו האלוקית וללא אסטרטגיהרצונו הכל יכ
 המשך בסוף העמוד הבא

 
 
 

 כלל? ברור שאנחנו לא צריכיםהמשך בסוף העמוד הבאכ
 
 
 
 
 
 



 
, שמחים, בשמיים והילדים, החופש בימי נמצאים אנחנו

, באמת םלה טוב... משעמום להתלונן מפסיקים ולא, מאושרים
 ועם. איננו הזה העול והנה, כעול הלימודים את רואים הם

 שנת לתחילת אותם ללוות צריכים אנחנו הללו התחושות
, הלימודים לספסל לחזור ירצו שהם להאמין, הבאה הלימודים

 .בשמחה זאת יעשו שהם כך על ולחלום
 שאינם דברים יכתבו הבאות שבשורות מראש מודיע אני

 לב לבעלי לא, הוזהרתם ראו, במחוזותינו כך כל מקובלים
 ...חלש

 ?לימודים לאהוב לא לילדים גורם מה
. שטעיתם הרי, לימודים אוהב שלא כמי נולד שילד חשבתם אם
, ודומיהם" יוולד אדם פרא עיר" כמו מפסוקים ראייה תביאו ואל
 שדורש מה לכל להתייחס כן כמו. קשר כל העניין לבין בינם אין

 לא זו גם ,כבעייתי מקום באותו דקות מחמש יותר לשבת מילד
 הרבה לשבת יודע הוא בצפייה או טוב במשחק הרי כי, סיבה
 שונא" להיות לילד הגורמות הסיבות אלו לא כך אם. יותר

 ".לימודים
 תקופת את לשנוא בנינו למיטב שגורמות כן אם הסיבות מה

 ?אותם מזכיר/ קשור/ שכרוך מה כל ואת הלימודים
 .לכך נכונות להיות יכולות בלבד תשובות שתי

 לא במקום' חלילה' לומדים שבנינו: היא הראשונה התשובה
, הרף ללא וצועקים צווחים המורים שם, המעטה בלשון מוצלח

 או, התלמידים עם וביושר בצדק נוהגים לא, באלימות מחנכים
 עליהם והלימודים התורה חכמת את להם מנעימים לא לפחות
 .הספר בבית עמלים

 כהורים אנו, לפעמים ממש, שלפעמים: השניה והתשובה
 זה את עושים אנחנו. הלימודים את לשנוא לילדינו גורמים

 גורמים בידינו אולם, נעלות מטרות עם, טובה בכוונה כמובן
 כבר הוא בבוקר קם כשהילד? זאת עושים אנחנו ואיך. לכך

 תאחר אם ואבוי אוי כי" לקום צריך למה על הסבר מאמא מקבל
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 כהורים אנו, לפעמים ממש, שלפעמים: השניה והתשובה
 זה את עושים אנחנו. הלימודים את לשנוא לילדינו גורמים

 גורמים בידינו אולם, נעלות מטרות עם, טובה בכוונה כמובן
 כבר הוא בבוקר קם כשהילד? זאת עושים אנחנו ואיך. לכך

 תאחר אם ואבוי אוי כי" לקום צריך למה על הסבר מאמא מקבל
 מעז הוא אם, הבוקר ארוחת כדי תוך מכן לאחר". הספר לבית

 הוא חזרה מוקדמת יציאה או איחור של אפשרות על לחשוב
 מיני וכל עצוב/ חמור/ מזעזע/ מזועזע מבט מאמא מקבל מיד

 ויצהיר בסערה מהלימודים יחזור אם. אחרים בישין מרעין
 לשמוע מוכן אינו והוא, הזה הספר לבית הולך לא הוא שמחר

/ צעקות/ לגערות יזכה מיד, הזה המורה של קולו את יותר

 הילדים בחופש! ךחינו

 הרב אליהו רבי מאת:

 

 פניני מוסר ויראת שמים

 מורנו הרב שליט"אמרשימות 

 

 העמוד הקודםמהמשך 
שלבים,  צריכיםכלל? ברור שאנחנו לא כ

תהליכים, לוחמות, רעיונות, חיל האויר, חיל הים, 
במיוחד לא חיל רגליים המחרפים נפשם למען 
שלום עמינו. אנחנו מעדיפים לוחמה אלוקית, 
לוחמה ללא הסברים, לוחמה לא הגיונית, לוחמה 
שרק בורא העולם הכל יכול, המחיה את כולנו 

עה יכול כולל את המחבלים הללו יום יום ושעה ש
 לבצע.

מה נדרש מאיתנו? כלום! פשוט אל תשאלו 
 שאלות, אל תציעו עצות, ותפסיקו לנסות לתכנן 

 
 
 

תשאלו שאלות של ילדים קטנים תקבלו תשובות 
 של ילדים קטנים.

אחים אהובים! נתגבר ונתבגר, נתחזק באמונה 
ת ההחלטות. ונשאיר לאלוקינו את המפתחות וא

אם נבצע את תפקידנו נאמנה, יעשה הוא את 
תפקידו בצורה הטובה ביותר, באסטרטגיה 
האלוקית אותה רק הוא יכול להוביל. ובקרוב 
ממש נזכה לגאולה השלימה והאמיתית, אמן 

 ואמן.
 

 ולהבין איך אלוקים הולך לעשות את זה. אם
תשאלו שאלות של ילדים קטנים תקבלו תשובות 

 של ילדים קטנים.
אחים אהובים! נתגבר ונתבגר, נתחזק באמונה 

ת ההחלטות. ונשאיר לאלוקינו את המפתחות וא
אם נבצע את תפקידנו נאמנה, יעשה הוא את 
תפקידו בצורה הטובה ביותר, באסטרטגיה 
האלוקית אותה רק הוא יכול להוביל. ובקרוב 
ממש נזכה לגאולה השלימה והאמיתית, אמן 

 ואמן.
 

 אדישות אסורה
 ]צפת, כא אב תשס''ד[

מה שאמר דוד המלך עליו השלום בספר תהלים )מט, ו( ''עוון 
עקבי יסובני''. דהיינו עבירות שאדם דש בעקביו, מסובבות 

 , זה גם בעבירות שבין אדם לחברו.ובאות עליו ביום הדין
ם לעשרה אנשים, לדוגמא השוכר בית או בית הארחה לשבוע ימי

ומביא איתו חמישה עשר אנשים. יש לו בעיה בהלכה, כי יתכן 
שאסור. הבית נהיה משומש יותר על ידי חמישה עשר אנשים, 

 הוצאות של מים וחשמל וכיוצא בזה.וגם יותר 
וכן שימוש במזגן כשיש אויר נהדר מבחוץ, ובבית שלו בודאי 

 שלא היה מדליק במצב כזה. וצריך שאלת חכם.
ובכלל הלכות שכנים ושותפים זה כל כך מורכב ומסובך ולכל צד 

אחרת, דש בעקביו  יש צד, ולכולם יש טענות וצריך הלכה ברורה.
 ואסור.

וזה נובע מאדישות שלא חושש לנזק חברו, ודורש רק טובת 
עצמו, וחושב שאם משלם עשרת אלפים ש''ח עבור עשרה 

חשבונו. וגם חושב  אנשים, מותר לו גם לעשות ולהרויח קצת על
 שזה בגדר ''זה נהנה וזה לא חסר''. 

וכמו שיש להיזהר במצוות שבין אדם למקום, שהמצוה תהיה 
בשלמותה עם פרטיה ודקדוקיה ולדעת ''ששיירי מצוה מעכבין 

 גם בין אדם לחברו יש להיזהר בכך.את הפורענות'' )סוכה לח.(, 
כנים כשהם ועוד יותר יש להיזהר, כי קפידא של חברים וש

צודקים על פי ההלכה עושה רושם בשמיים, וזה לא בריא לשום 
 צד.

 לשקוד בטובת חבירו 
רבינו יונה החסיד בספרו הקדוש שערי תשובה )שער ג אות יג( 
מביא שיש חיוב על כל אחד ואחד לשקוד בטובת רעהו, עיין שם. 
ולמדנו מדבריו תרתי, א( לא מספיק שחושב איך לא להזיק 

ו אלא צריך גם לחשוב איך לעשות טובה לחברו. ב( לא לחבר
מספיק לעשות טובה אלא צריך לשקוד על כך תמיד. וזה דרגה 
גבוהה באהבת ישראל. ובודאי שמי שהוא אדיש, הוא דש בעקביו 
ועובר על זה. ועיין רש''י )גיטין נז.( שביאר דש מלשון אדיש, עיין 

 שם. 
כח תוכיח'' )ויקרא יט, יז( ונראה שמצוה זו כלולה במצות ''הו

דהיינו, כמו שיש מצוה להוכיח ולעזור ולסייע לכל יהודי כדי 
למנוע אותו מעבירה, ויש בזה מצות השבת אבידה דהיינו השבת 
נשמתו, אחרת נתבע על זה גם בשמיים למה היה אדיש כשהיה 
בידו לתקן ולהוכיח. הוא הדין בהשבת גופו או השבת ממונו, יש 

ורה לדאוג לכך )עיין בבא קמא פא:(, אחרת, יש בו מצוה מן הת
 חטא. 

למשל למנוע ולהפריש את חברו מלעשן כשיש בכוחו לעשות כן 
 ודבריו נשמעים כי עושים לו חשבון, מסתברא שחייב לעשות כן.

 
 
 

בפרט לבחור תמים ומשועמם שעושה כן להעביר את הזמן  

בפרט לבחור תמים ומשועמם שעושה כן להעביר את הזמן 
שמבזבז  כל שהוא רבי. הוא רבי קטן -מבלי שכל, ומעלה עשן 

 זמנו וגופו בהבל וריק.
וכן הרואה לכלוך על כסא במקום ציבורי שאפשר להנזק בו כי 
הוא לא ניכר, כמו דבק, צבע, או כסא הספוג במים וכיוצא בזה, 
מסתבר שחייב לנקות או להתריע ולסמן על כך. ומי גרע 
מאבידת ממונו שחייב להחזיר פרה שאבדה לו? ומי שאדיש בכל 

 ר לו הרבה באהבת ישראל. זה, עדיין חס
ונראה שיש שתי מצוות הכי תדיריות שבעולם ואין כמותם. ולרוב 
תדירותם, רבו הנכשלים בהם מחמת אדישותם ודורסים בעקב 

 הם. והם לימוד תורה ואהבת ישראל.עלי
ובספר חובות הלבבות )אהבת ה' יתברך פרק יוד( חידש ומצא 

מצות לימוד התורה,  מצוה אחת תמידית מכל רמ''ח עשה, והיא
עיין שם. וזה אמת לאמיתה למי שנמצא עם עצמו ועם בוראו, 
אבל כשנמצא עם אחרים יש לו עוד מצוה תדירה כל רגע ורגע 

אהבת ישראל. שיש בה דוגמאות לאלפים ורבבות, כדי  -והיא 
ים פעולות ומעשים של אהבת לשבץ עצמנו בכל מיני אופנ

 ישראל.
בסוכה )לט.( שאין מספר לדינים  וזה דומה לדברי התוספות

ולאיסורים הנוהגים בקדושת שביעית, כך אין שיעור קץ תכלית 
וסוף למצוות הנוהגות בקדושת אהבת ישראל. וזה כלול בשלוש 
מילים של רבינו יונה הנ''ל ''לשקוד בטובת חברו'', והלואי 

 שנזכה לכך.
 אין יאוש בעולם כלל

  ]צפת, כ''ג אב תשס''ד[
ביום כ''א אב תשס''ד, פגשתי במירון בציון של רבי שמעון בר 

יוחאי הקדוש את ידידי מלפני כשלושים שנה. הרה''ג היקר 
והמיוחד הר''ר שלמה הלוי שליט''א בנו של המקובל 

הלוי זצ''ל זיע''א. ואמר לי חידוש תורה. המפורסם חכם ששון 
והוא תירוץ נחמד על השאלה למה ה' יתברך נתן אפשרות 

לעם ישראל במצרים לרדת למ''ט שערי טומאה, הרי היה יכול 
לעצור אותם באמצע. אלא ללמדנו שגם אם אדם הדרדר מאד 
עד הסוף ממש חס ושלום, לא יתייאש, יעשה תשובה ויתקבל 

 באהבה. 

ונראה שזה קשור לפסוק בפרשה ''ולא תביא תועבה אל ביתך 
והיית חרם כמוהו שקץ תשקצנו ותעב תתעבנו כי חרם הוא'' 
)דברים ז, כו(. שכוונת הפסוק, אם בדיעבד הבאת תועבה והרי 
אתה בחרם, וירדת למטה הרבה, ואתה בסכנה מהתורה, ומה 

וזהו יעשה? ''שקץ תשקצנו'' ואז החרם יוסר ויתבטל ממך. 
הלימוד כנ''ל שתמיד אפשר לתקן. גם מי שכבר בחרם, שלא 
יתייאש, יתקן עצמו ויהיה מתוקן מן השמיים ויעלה למ''ט שערי 
קדושה. ואפילו אם היה בשער הנו''ן של טומאה חלילה יזכה 
ויעלה לשער הנו''ן בקדושה, שכבר נתן לנו הקב''ה את תורתו 

לו משער הנו''ן, בהר סיני להעלותנו מכל שער שהוא ואפי
 וכדברי אור החיים הקדוש בפרשת שמות )שמות ג, ח עיין שם(. 

 

 מעז הוא אם, הבוקר ארוחת כדי תוך מכן לאחר". הספר לבית
 הוא חזרה מוקדמת יציאה או איחור של אפשרות על לחשוב

 מיני וכל עצוב/ חמור/ מזעזע/ מזועזע מבט מאמא מקבל מיד
 ויצהיר בסערה מהלימודים יחזור אם. אחרים בישין מרעין

 לשמוע מוכן אינו והוא, הזה הספר לבית הולך לא הוא שמחר
/ צעקות/ לגערות יזכה מיד, הזה המורה של קולו את יותר

 להבין בכדי לספוג יצטרך הוא כולם את? לא ומה חינוך שיחות
 לבד בבוקר להחליט יוכל והוא יבוא שיום הדעת על יעלה שלא

 .ללכת רוצה הוא להיכן
 שהוא מבינים כולנו, משהו עלינו לכפות צריכים כאשר, ואמנם
 נחמד כזה זה אם הרי כי. המעטה בלשון נחמד כך כל לא משהו
 לא שלך הילד, ונכון. בכח אליו אותנו להוביל צריכים מדוע
 המסקנה שזו מהגערות להבין ופיקח בוגר כזה בדיוק

 קופסה מונחת אדם כל של ההכרה בתת אבל. המתבקשת
 נכפית היא כאשר אזהרה אורות מדליקה הזו והקופסה, קטנה
 הזו והקופסה. מסוים מעשה לבצע או מסוימת בדרך ללכת

 מפלאי אחד זהו, איתה נולד הוא, שלך הילד אצל גם נמצאת
 .יכול הכל בוראנו של הבריאה

 באחד נמצא שהוא בגלל" לימודים שונא" ילדיכם אם, כך אז
 ללמד שיודעים ספר בתי אלה, לעיל שהוזכרו הספר מבתי

 מלבד קשר שום' חינוך' לבין בינם אין אבל, ולאלף להחכים
 תפקידכם אז'. חינוך'ה משרד ידי על מה משום ממומנים היותם

 ולהעבירו כואב מוסד מאותו הינוקא את להוציא הראשון
 .ובמהותו בשמו חינוכי למוסד

 לשמו הסיבה את עובר בנכם לומד בו החינוך מוסד אם אולם
 תיוותר לא, ומחנך נאצל טוב באמת הוא, חינוכי מוסד נקרא

 את להפוך יש. בבית הסיבה את ולמצוא לחפש אלא הברירה
 ".לימודים שאוהבים ילדים" של לבית הבית
 "? לימודים שאוהבים ילדים" של בבית החיים מתנהלים ואיך

 נדר! ע הבא בליעל כך בשבו

 

 כל השנה אנחנו שומעים את המשפט הבא:
כיון שמת אדם נעשה חפשי  "חפשי במתים"

 !מן התורה ומן המצות
 יהדות החרדית לחופש?אז מה מקום ב

ברוך ה',  בחופש? הרי אנחנו חייםאיך אנחנו 
 ממשיכים לקיים מצוות?ו

בין חופש של  תהומייםהבדלים כמה  אלא שיש
, ושומה עובד ה' לחופש של מי שאינו עובד ה'

עלינו לדעת אותם כדי שלא נטעה ונחפוש כמי 
 שאינו עובד ה'.

 ההבדל הראשון0
רק שהוא לוקח  -הוא במהותו עובד ה'  ,ד ה'עוב

 יהיה לו כח להמשיך לעבוד את ה'.שחופש כדי 
 םחיים כדי לעבוד את ה' ונופשי :אמור מעתה

כדי שיהיה לנו כח לעבוד את ה', בשונה ממי 
שאינו עובד ה' שהוא חי כדי לנפוש אבל בשביל 
לנפוש צריך לעבוד אז הוא עובד כדי שיהיה לו 

 כח לנפוש...
זה גם ההסבר בהגה הישיבתית לחופש שנקרא 

זמן "ראת זמן, השנה עצמה נק ,"בין הזמנים"
" אבל בין לבין יש זמן קיץ"ו "זמן חורף" "אלול

 א זמןמנוחה, וזה נקרא בין הזמנים, אבל זה ל
 בין לבין, העיקר זהבפני עצמו "זמן אב" זה רק 

 
 
 
 

 הזמן עצמו!
 ההבדל השני0

עובד ה' גם שהוא נופש הוא במסגרת ואינו 
שה על טהרת הקודש פורץ גבולות, הכל נע

 ובמסגרת ההלכה!
בשונה ממי שאינו עובד ה', שבחופש הוא פורץ 

כמו בהמה בלי דעת  ואת כל הגבולות וכמוה
 בכלל!

 לישי0ההבדל הש
התפילה  ל את החופש לעבודת ה',עובד ה' מנצ

יכולה להיות יותר בכוונה כי אין למה למהר, 
חינוך הילדים ותשומת הלב למשפחה מתגברת 

 בחופש כי יש פחות לחץ ויותר זמן.
שמרוב שכרות  נה ממי שאינו עובד ה'בשו

וכמיהה לחופש, התפילות הרבה פחות טובות, 
 והמשפחה בכלל לא בסדר העדיפויות!

*** 
אלו הן מקצת מן ההבדלים בין עובד אלוקים 

 לאשר לא עבדו,
ננצל את החופש למקפצה ונתמקד בעיקר 

, ונזכה והכנה לימים הנוראים הקרבים ובאים
 על ידי זה לטוב בזה ובבא.

 ח ר' יצחק אן מדברי המשגימן הראוי לצתת כ
 
 
 
 

 ירוחם ברודיאנסקי שליט"א:
רגילים לומר שחודש אב זה ראשי תיבות אלול 

 בא!
 זה נכון! אבל הפירוש לא נכון!

אלול בא  ,אבמפרשים את זה כאילו כבר מ
 !לו זה אלולוצריך להתנהג באב כאי

 לא נכון... וזה
 הפירוש הוא:

אלול בא, ולכן באב תנוח ותתפרק בקדושה, 
ואז באלול יהיה לך כח ועוצמה לעלות 

 ולהתעלות!
 אמור מעתה:

ל כבר מאב, כי אוי ואבוי למי שמתחיל את אלו
 לול ולא אב ולא ראש השנה!אכך לא יהיה לו לא 

בואו ננצל את החופש, למקפצה לעתיד רוחני 
 .לח ומבורך הרבה יותרצמו

 

מפרשים את זה כאילו 
אלול בא  ,אבכבר מ

וצריך להתנהג באב 
 !לו זה אלולכאי
 לא נכון... וזה

אלול בא,  הפירוש הוא:
ולכן באב תנוח ותתפרק 
בקדושה, ואז באלול 
יהיה לך כח ועוצמה 

 לעלות ולהתעלות!
אוי ואבוי  אמור מעתה:

ל למי שמתחיל את אלו
כבר מאב, כי כך לא יהיה 

לול ולא אב ולא אלו לא 
 ראש השנה!

בואו ננצל את החופש, 
למקפצה לעתיד רוחני 

לח ומבורך הרבה צמו
 .יותר

 

 !?לעובדי ה' !?שחופ
 רבי ניר ברי מאת:
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