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 ראה

אחרי שמתברר אתם מכירים את האנשים הללו שבממוצע פעם ביום 
להם ששוב הם לא הצליחו התוכניות או הציפיות, הם מרימים את 
עיניהם בצדקנות לשמים ואומרים: "מה לעשות? משמיים"? לא 
מדובר כאן על הזן של בעלי האמונה הצדיקים הקדושים והטהורים 
שלנו, אלא על הזן שלא קם בבוקר, ולא יוצא ללימודים או לעבודה, 

קה בהתאם "כמו גרביים", בסוף החודש עומד ומחליף מקומות תעסו
מול תלוש רזה עד חולה, ואומר: "אין מה לעשות, זה משמיים". 
במקרים חצופים יותר הם גם מתרעמים בפני הקדוש ברוך הוא 
ושואלים "למה?", למה ה' לא עוזר לי בחיים? למה תוקע לי מקלות 

 בגלגלים? למה, למה, למה.
כאב: למה? ככה! כי ה' ברא את העולם והתשובה לכך פשוטה עד כדי 

בצורה כזו שכל אדם אמור לדאוג לכלכלת עצמו ובני ביתו, וכל אדם 
אמור לטרוח לשם כך. ולא מדובר כאן בדוקא אחרי הקללה של 
"בזיעת אפיך תאכל לחם", אלא עוד הרבה לפני. גם אדם שמקבל את 

ה לחם חוקו ישירות מהקדוש ברוך הוא, מקבל זאת לאחר עבוד
אישית של אמונה וביטחון בבורא עולם, אמונה שהוא זן ומפרנס 

 אין מתנות חינם! לכל,
אז על אדם שלא משקיע כהוא זה בכלכלת ביתו, כולנו מבינים שאין 
מה לרחם או לבקוע שערי שמים. ה' יתברך ממתין לו כל בוקר 
בעשרות אם לא מאות מקומות עבודה מסודרים המתאימים לו, רק 

 ן, יעשה משהו עם עצמו, והשפע בא יבוא עליו.שיקום בזמ
אולם מה קורה עם אדם שעושה את המוטל עליו נאמנה, קם 
לעבודה, מוסיף שעות למען התלוש, לא בוחל במאמץ וטורח למען 
רעייתו ילדיו. והנה לאחר כל זאת, עם התלוש הגבוה, ועם המאמץ 

, מקלקול האדיר, לפתע קוראים לו כל מיני אסונות שונים ומשונים
מכונת הכביסה ועד דו"ח חנייה מוזר, הפסד בהשקעה קטנטנה 
שהיתה אמורה להניב רווחים גדולים, או בעייה בריאותית שמעיבה 
על עתידו או חופש הפעולה בו חשק. מה קורה אז? האם ניתן לומר 
"מה לשעות? זה משמיים", או שגם כאן יש לך אפשרות "לקחת את 

 גורלך בידיך"?
"ראה אנוכי נותן לפניכם  ראה מתחילה בפסוקים הבאים:אז פרשת 

היום ברכה וקללה. את הברכה אשר תשמעו אל מצות ה' אלוקיכם 
אשר אנוכי מצווה אתכם היום. והקללה אם לא תשמעו אל מצוות ה' 
אלוקיכם וסרתם מן הדרך אשר אנוכי מצווה אתכם היום ללכת אחרי 

 .אלהים אחרים אשר לא ידעתם"
כלומר: מציג בפננו אבינו מלכנו האוהב והמרחם שתי דרכים, ואומר 

 בחרו לכם את הדרך אותה אתם רוצים, מה שתבחרו תקבלו.
"משל לאחד  זה כתוב הרבה יותר חד: )ראה נ"ג, י"א, כ"ו( בספרי

שהיה יושב על פרשת דרכים והיו לפניו שני שבילים, אחד שתחילתו 
ו קוצים וסופו מישור. והיה מודיע מישור וסופו קוצים ואחד שתחילת

את העוברים ואת השבים ואומר להם: אתם רואים את שביל זה 
שתחילתו מישור? כשתים ושלש פסיעות אתם מהלכים במישור 
וסופו לצאת לקוצים. ואתם רואים את שביל זה שתחילתו קוצים? 
כשתים ושלש פסיעות אתם מהלכים בקוצים וסופו לצאת למישור. 

ם משה לישראל אתם רואים את הרשעים שמצליחים כך אמר לה
בעולם הזה? כשנים ושלשה ימים הם מצליחים וסופם לתהות 
באחרונה ]להתחרט על התוצאות[ ... אתם רואים צדיקים 
שמצטערים בעולם הזה? כשנים ושלשה ימים הם מצטערים וסופם 

 רק אתה אחראי על הגורל שלך,
 אל תפיל תיקים על אלוקים

 מאת: הרב אליהו רבי

 

 (328/810תשע"ד ) מנחם אב כ"זשבת קודש 

 

 -2- שו"ת הגבאים:
המון תודות על השו"ת משבוע שעבר, נשאלנו קיבלנו 

 עוד כמה שאלות, ולהלן התשובות:
האם לאחר שהישיבה הקדושה תצא מהמשבר הנוכחי  ש.

, גבאים 022בקרוב ממש בעזרת ה' בזכות הצלחת הפרוייקט 
הישיבה תפסיק לגייס כספים? האם כבר יהיה לנו שקט ושלום 

 ? על ישראל )כביכול(
תפסיק לגבות הוראות קבע מהציבור, גם כשחברת חשמל ת. 

 אנחנו נפסיק...
גבאים  022דהיינו: ברור שבעזרת ה' אחרי הצלחת הפרוייקט 

 יהיה הרבה פחות לחץ, ולא נצטרך להשתגע כמו עכשיו!
וברור שבזכות זה יהיה למורנו הרב שליט"א הרבה יותר ישוב 

 הדעת וכח להפיץ תורה וחסד בעם ישראל.
כוונים לשבת בשקט ולשקוט על השמרים, אבל אנחנו לא מת

למורנו הרב שליט"א יש תוכניות עצומות ונפלאות לפאר 
בעזרת ה' יתברך, כולל עטרת חכמים וולרומם את קרן התורה, 

 יהיה הסניף הקטן של הפצת תורה ויראת שמים בעם ישראל...
אבל כאמור, ברור שיהיה יותר קל, ויהיה פחות לחץ, ובעזרת 

ד שערים, ויהיה הצלחה והרווחה ללומדי ה' ה' יפתחו עו
 ולאוהבי תורתו!

 סיכום:
אחרי הצלחת הפרוייט, יהיה הרבה יותר רגוע, והכל יהיה כן! 

 בסדר!
 ₪ 02,222-צטרף כגבאי ולשלם את כל המי שרוצה לה ש.

מעצמו, האם גם הוא יזכה למעלת הגבאים שהוזכרה בעלונים 
 ? הקודמים

שטורח ומתבייש  הקשיים שיש לגבאיבעקרון אין לו את  ת.
שהוא מוזיל זהב  , אבל המסירות נפש של עצמולמען התורה

 מכיסו, עולה לו ויש לו זכות גדולה מאוד!
איזה מתנה מקבל מי שזוכה להיות גבאי ומצליח לגייס את  ש.

 ? ש"ח לישיבה הקדושה 02,222-כל ה
מלבד התעודה שהוא מקבל החתומה ע"י מורנו הרב ת. 

שליט"א, ומלבד הזכויות העצומות שיש לו מהשמים על זה 
שהוא הצטרף ללגיונו של מלך והוא מקבל את כל המעלות של 
גבאי צדקה, עוד הוא זוכה להיות מהמעשים לצדקה שזו 

 מעלה גדולה מאוד שיחידים בדור זוכים בה! 
ת ו/או מי שעובר עבירות אפשר להתרים מחללי שב ש.

 ? בפרהסיה
בדור שלנו מצווה להציל ולזכות את עם ישראל, ת. 

ומקובלנו כשמכבים אש לא שואלים מאיפה המים, זה 
 פיקוח נפש!

 הצלת עולם התורה זה פיקוח נפש ! ! !

 :מלך של ללגיונו להצטרפות
 30-03-111-03 
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 –סליחות לחודש אלול זמני ה

 שעון קיץ תשע"ד
 

 בל"נ-שיעור תורה 44:18 44:24 סליחות א':

 לאחר מכן תפילת 0:24 סליחות ב':
 שחרית בהנץ החמה

 מיועד לאברכים! 12:44 סליחות ג':
 12:34תפילת מנחה: 

 )קומה ג'( לפני כן תפילת 11:24 סליחות ד':
 11:44מנחה בשעה 

 
 

 שימו לב:
בכל יום חמישי מימי 

הסליחות, תתקיים אי"ה 
עצרת סליחות בשעה: 

ע"י אחד מהרבנים  33:33
החשובים שליט"א, 
ולאחר מכן בשעה: 

יתקיימו הסליחות  33:03
על ידי חזנים מיוחדים 
 "ברוב עם הדרת מלך" 

 כולם מוזמנים!!!
 

 בברכת
אבינו מלכנו פתח שערי שמים 

 לתפילתנו

 

מישור וסופו קוצים ואחד שתחילתו קוצים וסופו מישור. והיה מודיע 
את העוברים ואת השבים ואומר להם: אתם רואים את שביל זה 

ושלש פסיעות אתם מהלכים במישור  שתחילתו מישור? כשתים
וסופו לצאת לקוצים. ואתם רואים את שביל זה שתחילתו קוצים? 
כשתים ושלש פסיעות אתם מהלכים בקוצים וסופו לצאת למישור. 
כך אמר להם משה לישראל אתם רואים את הרשעים שמצליחים 
בעולם הזה? כשנים ושלשה ימים הם מצליחים וסופם לתהות 

חרט על התוצאות[ ... אתם רואים צדיקים באחרונה ]להת
שמצטערים בעולם הזה? כשנים ושלשה ימים הם מצטערים וסופם 

 .לשמח באחרונה"
כלומר: גם בבעיות שמתעוררות לך בחיים, שלא ניתן להאשים 
אותך בצורה גשמית בקיומן, אל "תפיל תיקים" על רבונו של 

ארץ", זה עולם ותאמר "זה משמים", כי זה לא משמים "זה מה
ממך, מהמעשים שלך. שפר מעשיך, שפר הופעתך, ותראה 

 ישועות.
ואם לא די בפסוקי הפרשה ובדברי המדרש, הרי שלפנינו דברי רש"י 

על הפסוק: "מה יתאונן אדם חי גבר על חטאיו"  )ג, לח( במגילת איכה
רבי יוחנן, מיום שאמר הקדוש ברוך הוא ראה  "אמרשכותב בזו הלשון:

נתתי לפניך את החיים ואת הטוב וגו', לא יצא רעה וטובה מפיו, אלא 
הרעה באה מאליה לעושה רע והטוב לעושה טוב, לפיכך מה יתאונן, 

 .למה יתרעם האדם אם לא על חטאיו"
אנחנו מבינים? מגיע אדם שעובד טוב, אינו מתעצל, עושה הכל 

יתו בצורה הטובה ביותר, משקיע באשה ובילדים, משקיע לכלכלת ב
בבריאות, עושה כושר, אוכל פירות אורגניים, ירקות ללא ריסוס, לחם 
כוסמין, קינוע, צ'יקורה, בורגול, אורז מלא, טחינה מסומסום מלא, 

מלא... והנה קופצת לו מחלה לא ברורה, רשרוש  -ויטמינים ותוספים
ני/ כבד, בעייה כלכלית, שכן מתוסבך, או בלב, אירוע מוחי קל/ בינו

כל מרעין בישין אחרים. הוא פונה לאביו שבשמים ושואל באמונה: 
למה? אבא שבשמים, למה עשית לי את זה? ואביו שבשמים עונה לו 
מיד: אני? לא עשיתי לך כלום. הבאתי לך שתי עוגות, כתבתי על 

נייה שהיא האחת שהיא טובה למאכל ותאווה היא לעיניים ועל הש
ספוגה ברעל קטלני, ואתה בחרת לאכול דוקא מהעוגה הרעילה, מה 

 אתה רוצה ממני?
, אין לך על מה להתרעם חוץ "למה יתרעם אדם אם לא על חטאיו"

מזה. אין דלת אחרת, אין גורם אחר, אין מקור אחר לפנייה. קרה 
אסון? פשפש במעשיך! לא מוצא? פשפש עוד יותר! עדיין לא מוצא? 

אין לך  ץ לרב שלך, פרוס לו את חייך, וברר איתו מה עליך לתקן.רו
 תפסיק לחפש למה קורים לך אסונות,רב? 

 מצאנו בשבילך: "אין לך רב"...
 המשך בעמוד הבא!

 
 
 
 
 
 

מובא: אמר רבא ואיתימא רב חסדא  )ה' ע"א( בגמרא במסכת ברכות
)איכה  אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיו שנאמר

נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה עד ה'. פשפש ולא מצא? יתלה  ג'(



 

 -2-! חינוך הילדים בחופש

 הרב אליהו רבי מאת:

 

 פניני מוסר ויראת שמים

 מורנו הרב שליט"אמרשימות 

 

 המשך משבוע שעבר
 בית של "ילדים שאוהבים לימודים"

 ואיך מתנהלים החיים בבית של "ילדים שאוהבים לימודים"?
  סדר היום מתנהל בערך כך.

בבוקר מעירה את ילדיה ומזכירה להם שהם קמים  אמא
עכשיו וזוכים ללכת ללמוד תורת ה', אשריהם ואשרי חלקם, 

 ואשרי אמא ואבא שזכו לכאלה ילדים.
במהלך ארוחת הבוקר, אם הילד אומר שהיום הוא לא רוצה 
ללכת ללימודים כי הוא רוצה יום חופש או כי לא בא לו )כן, 

ים שאוהבים לימודים"(, אמא זה קורה גם בבית של "ילד
מכרכמת את פניה, בליווי פרצופי תמיהה/ הלם/ זעזוע אבל 
מיד חוזרת למצב הרגיל ומכריזה בקול גדול שאם הוא לא 
רוצה ללכת אז פשוט שישאר בבית, כי אצלנו בבית הולכים 
ללמוד רק בגלל שמאד מאד רוצים ואוהבים לימודים, ומאד 

 וד את תורת ה'.מאד מבינים עד כמה חשוב ללמ
בין כפית לכפית אמא מספרת לפי תומה שאבא אוטוטו 
הולך לכולל או עבודה ושהיא יוצא לעבודה או לקניות כך 
שהינוקא אמור להישאר בבית לבד וזה לא ממש מעניין, וכך 
בלחץ פיזי מתון היא מעניקה לו את הזכות לבחור "לבד" 

מתון ללכת לבית הספר בגלל ש"הוא" החליט. אבל לחץ 
בלבד, אם באמת יעמוד על כך היניק, הוא אכן יזכה ליום 

 חופש.
ומה יהיה ביום החופש הזה? נכון! לא יהיו יותר מדאי 
אטרקציות, לא יהיו טיולים לסבא וסבתא, יהיה מקסימום 
עזרא לאמא במטבח, ועוד כמה שיחות נפש לקינוח 
שבמהלכן האמא תספר סיפורים על אהבת תורה ועל ילדים 

 חו בזכות התמדתם להיות גדולי ישראל.שצמ
מחר הוא כבר יקום ראשון ויתייצב בבית הספר כמו גיבור, 
 לאחר שהוא קיבל את ההחלטה הזו לבדו, ולאחר שהוא 

 
 
 
 
 
 
 

באותה מידה אם חוזר הילד ממורמר מבית הספר מכל 
סיבה שתהיה ומודיע כי מחר הוא מתייצב ללימודים, הוא 

שתעניק לו את ארוחת הצהריים  יודע שתהיה אמא אוהבת
בחום רב מתמיד, תבין לליבו, תקשיב למצוקותיו. והחשוב 
ביותר, מהרגע הראשון תודיע לו חד משמעית, שאם הוא 
מחליט שלא ללכת לבית הספר הרי שהוא לא ילך, ואף אחד 
כאן בבית הזה לא יכפה עליו את היציאה ללימוד תורת ה' 

דלת. בדרך כלל הוא לא המחכימה והמועילה והמחנכת ומג
יעמוד התחייבותו עד מחר, וגם אם כן, הוא יזכה לאותה 

 חופשה נכספת מחנכת וחד פעמית.
קשה להאמין שישנם כאלה בתים? קשה להאמין שישנם 
ילדים שהולכים לבית הספר בכל בוקר בשמחה? קשה 
להאמין שיש הורים שמצליחים לארגן לילדיהם ימי חופש 

חופשים? אז הנה חדשות. זכיתי להכיר וזה לא נהפך לשגרת 
משפחות כאלה, וזה עובד מצויין. "חנוך לנער על פי דרכו" 
אינו רק פסוק מההיסטוריה היהודית, הוא דרך חיים 

 מצליחה, ולייתר דיוק היחידה שמצליחה.
הארכתי היום יותר מדאי, אולם לא יהיה שייך לסיים ללא 

חוס הכל בכל האזהרה הבאה )ואם יהיה צורך אז אנא לד
דרך אפשרית, ובלבד שלא לצנזר או לכתוב משהו בסגנון 

 של ההמשך בשבוע הבא(:
אם הבית שלכם לא נוהל כך עד היום, אל תבצעו שינוי מיידי 
לבית של "ילדים שאוהבים לימודים". פשוט הילדים שלכם 

 עבודת ה'לכמקפצה  חופש
 מאת: רבי ניר ברי

 

 !המשך מהעמוד הקודם
מובא: אמר רבא  )ה' ע"א( בגמרא במסכת ברכות

ואיתימא רב חסדא אם רואה אדם שיסורין באין עליו 
נחפשה דרכינו  )איכה ג'( יפשפש במעשיו שנאמר

ונחקורה ונשובה עד ה'. פשפש ולא מצא? יתלה 
אשרי הגבר  )תהלים צ"ד( בבטול תורה שנאמר

 אשר תיסרנו יה ומתורתך תלמדנו.
וידועה ופורסמת השאלה: אחרי שכבר פשפש ולא 

, איך ניתן לתלות בביטול תורה ולומר שבשלהן מצא
באו הייסורים, הלא כשפשפש במעשיו פשפש גם 
בזמני הלימוד שלו וראה שהם כשרים וחסודים, אם 
כן מדוע יתלה בביטול תורה. ובדרך צחות יש לומר: 
אם אתה לא מוצא במה אתה בעייתי, אם אין לך 
 אמות מידה להיכן עליך להתקדם, כנראה שאתה

לומד מספיק, כנראה שאין לך שיעורי תורה, לא 
 כנראה שאין לך רב. כי אם היה לך רב שמכוון אותך,

 
 

לא לומד מספיק, כנראה שאין לך שיעורי תורה, 
כנראה שאין לך רב. כי אם היה לך רב שמכוון אותך, 
אם היו לך שעות לימוד מספקות, היו לך מושגים 

היית ברורים להיכן עליך לשאוף, ואף פעם לא 
 בקטגוריה של"חיפש ולא מצא"...

יש כמובן גם יסורים של אהבה וכדברי הגמרא 
"ואם תלה ולא מצא בידוע שיסורין של  בהמשך:

כי את אשר יאהב ה'  )משלי ג'( אהבה הם שנאמר
יוכיח ... ואם קבלם ]את הייסורים באהבה[ מה 

יראה זרע יאריך ימים, ולא עוד  )ישעיהו נ"ג( שכרו?
וחפץ ה'  )שם( דו מתקיים בידו שנאמראלא שתלמו

. כלומר: רק אם עברת את כל השלבים בידו יצלח"
המקדימים, תוכל לתלות ביסורים של אהבה, אבל 

 אל תקפוץ לשם לבד...
אחריות על חיינו, נפעל על  לסיכומו של עניין, נקח

פי הוראות אבינו מלכנו אוהבנו, נאכל מהעוגה 
הנכונה, ונזכה לשפע ברכה והצלחה, נחת ושלווה, 

 ומילוי כל המשאלות לעבודת ה' יתברך, אמן.
 

אם היו לך שעות לימוד מספקות, היו לך מושגים 
ברורים להיכן עליך לשאוף, ואף פעם לא היית 

 ולא מצא"... בקטגוריה של"חיפש
יש כמובן גם יסורים של אהבה וכדברי הגמרא 

"ואם תלה ולא מצא בידוע שיסורין של  בהמשך:
כי את אשר יאהב ה'  )משלי ג'( אהבה הם שנאמר

יוכיח ... ואם קבלם ]את הייסורים באהבה[ מה 
יראה זרע יאריך ימים, ולא עוד  )ישעיהו נ"ג( שכרו?

וחפץ ה'  )שם( אלא שתלמודו מתקיים בידו שנאמר
. כלומר: רק אם עברת את כל השלבים בידו יצלח"

המקדימים, תוכל לתלות ביסורים של אהבה, אבל 
 אל תקפוץ לשם לבד...

לסיכומו של עניין, נקח אחריות על חיינו, נפעל על 
פי הוראות אבינו מלכנו אוהבנו, נאכל מהעוגה 
הנכונה, ונזכה לשפע ברכה והצלחה, נחת ושלווה, 

 י כל המשאלות לעבודת ה' יתברך, אמן.ומילו
 

מבין עד כמה זה יפה נחמד טוב ומועיל ללמוד תורת ה' 
 יתברך.

באותה מידה אם חוזר הילד ממורמר מבית הספר מכל 
סיבה שתהיה ומודיע כי מחר הוא מתייצב ללימודים, הוא 

רוחת הצהריים יודע שתהיה אמא אוהבת שתעניק לו את א
בחום רב מתמיד, תבין לליבו, תקשיב למצוקותיו. והחשוב 
ביותר, מהרגע הראשון תודיע לו חד משמעית, שאם הוא 
מחליט שלא ללכת לבית הספר הרי שהוא לא ילך, ואף אחד 
כאן בבית הזה לא יכפה עליו את היציאה ללימוד תורת ה' 

וא לא המחכימה והמועילה והמחנכת ומגדלת. בדרך כלל ה
יעמוד התחייבותו עד מחר, וגם אם כן, הוא יזכה לאותה 

 חופשה נכספת מחנכת וחד פעמית.
קשה להאמין שישנם כאלה בתים? קשה להאמין שישנם 
ילדים שהולכים לבית הספר בכל בוקר בשמחה? קשה 
להאמין שיש הורים שמצליחים לארגן לילדיהם ימי חופש 
וזה לא נהפך לשגרת חופשים? אז הנה חדשות. זכיתי להכיר 
משפחות כאלה, וזה עובד מצויין. "חנוך לנער על פי דרכו" 

מההיסטוריה היהודית, הוא דרך חיים אינו רק פסוק 
 מצליחה, ולייתר דיוק היחידה שמצליחה.

הארכתי היום יותר מדאי, אולם לא יהיה שייך לסיים ללא 
האזהרה הבאה )ואם יהיה צורך אז אנא לדחוס הכל בכל 
דרך אפשרית, ובלבד שלא לצנזר או לכתוב משהו בסגנון 

 של ההמשך בשבוע הבא(:
הל כך עד היום, אל תבצעו שינוי מיידי אם הבית שלכם לא נו

לבית של "ילדים שאוהבים לימודים". פשוט הילדים שלכם 
יבקשו חופש בכל יום וממש לא ישתכנעו ברגע אחד עד כמה 

 זה טוב ויפה ללמוד, הם זקוקים לטיפול שונה.
איך עושים זאת באיחור, בבית שעד היום לא נבנה נכון כל 

אוחר מדאי, אבל על כך כך מבחינה זו? אף פעם לא מ
 בשבוע הבא בעזרת ה' ובלי כל נדר.

ולבינתיים, ברכתנו לכולנו שנזכה להקים מידי יום מחדש את 
בתינו בתים מלאים כל טוב ברוחניות ובגשמיות, ונזכה 
לראות את כל בנינו ובנותינו מוצלחים ומבורכים בכל מכל 

 כל, אמן ואמן.
 

 ועושה אומר ברוך
 [ ד''תשס אב כד, צפת]

 האשה אבי שהתחייב. וחמיו חתן בין מפורסם מעשה יש
 ואינו, שנים חמש שולחנו על משפחתו עם חתנו את להאכיל

 חמיו של רבו גם שהוא לחכם פנה החתן. בדיבורו עומד
 קרא הרב. בהתחייבותו חמיו שיעמוד כך על לעמוד וביקש
 ענה. החתן של טענותיו על לומר לו יש מה ושאלו לחמיו

 חלב דברי, לחם בוקר ארוחת, הרב אדוִני, ואמר החם
 לא, ומטעמים תוספות ודגים בשר, צהריים? טוב לא, וירקות

 ומטעמים מאכלים של שמות מיני כל ואמר האריך וכך? טוב
 על לומר לו יש מה החתן את החכם לשאלת. למיניהם שונים
, נכון זה אומר שהוא מה, הרב אדוִני, ואמר ענה. חמיו דברי
 אבל ומטעמים מאכלים של שמות אומר רק הוא שיתן, אבל
 לא מעט ואפילו הרבה מדבר. כלום נותן ולא עושה אינו

 (. פז מציעא בבא עיין) עושה
 צריך הוא, דהוא מאן לקרב כשרוצים. ישראל לאהבת ומכאן

 לנו שיש לו ומראים לכבודו ועושים אותו שאוהבים להרגיש
 אמון אין ואז, עושים ולא אומרים לפעמים. לכך אפשרות

 וסיכמו שדיברו אחר טלפון להרים אפילו. אדם באותו
 אם שכן וכל. התקדמות על מראה כבר זה, בנדון שיפעלו

 למי. באמת אהבה מתגלה כאלו באופנים, לו ועוזר לו שולח
 ולהמשיך ולדבר לחזור צריך, קשר את לנתק אסור שמבטיח
 אפשר ואז. ממש בו שיש סיוע, מעשה גם ולעשות להבטיח

 לרות נעמי שאמרה כמו וזה. בהתאם ולפעול ולחזק לקרב
'' היום הדבר כלה אם כי האיש ישקוט לא כי'' הצדיק בועז על

 (. יח, ג רות)
 יראת ממנו לקבל יתברך' ה לנו מציע שכך בתורה ומצינו
 לטוב'' מסיים והפסוק( יב, י דברים'' )ליראה אם כי, ''שמיים

 לך יעשה יתברך' וה, טוב לך יהיה כלומר(. יג שם שם'' )לך
 טובים דברים רבות פעמים עשה שכבר מוסיף והפסוק. טוב

 ואין גדול כוחו וגם ועושה מבטיח' שה ומכאן, ישראל לעם
 הגר ואת אותנו אוהב יתברך' ה וגם. לעשות שיכול כמוהו

 הצנועים החלשים את כלומר, והאלמנות היתומים ואת
 להתייאש שאין בודאי אז. אותם יעזוב לא ובודאי. והעלובים

' מה לטוב ולהמתין, שמיים ביראת ולהתחזק להתאמץ אלא
 . יתברך

 כאלו דיבורים להיות צריכים, היהודי בבית שגם ומסתברא
 אישות מהלכות טו פרק) ם''הרמב שפסק הזוג בני שני בין
 
 
 

 לב ובתשומת באהבתה להרבות צריך שהבעל( יט הלכה  

 לב ובתשומת באהבתה להרבות צריך שהבעל( יט הלכה
 להרבות צריכה והאשה, אותה ולשמוע לשלומה ובדאגה

 או שר שהוא כמו לפניו ולהתנהג אליו ובהתבטלות בהכנעה
, אוהבה שהוא לאשתו כן אומר שהבעל הדברים וכוונת. מלך
 צריכה האשה וכן''. ועושה אומר ברוך'' ומקיים כן עושה וגם

 את תוכיח וגם, אומר שהוא מה כל שתעשה תמיד לו לומר
 . מאד משפיעים הדברים ואז. בפועל כן ותעשה עצמה
  אמת שפעולתו אמת פועל

 בברוך בוקר שכל, הראשון שהוא יתברך' מה כן ולמדנו
 מסבירים ל''וחז''. ועושה אומר ברוך'' אותו משבחים שאמר

 אבל, לטובה שמבטיח במה רק שזה( ז, כח ירמיה י''רש) לנו
' ה של כבודו וזהו. עושה ולא בו חוזר גם הוא לרעה הבטחה

 אבל, מקיימים ולא מבטיחים טפשים אנשים ויש. יתברך
 מעשיהם שיעשו עד בהם לחזור מוכנים ולא מבטיחים להרע

 שנזכה הלואי ישראל עם ואנחנו. מהם ליצלן רחמנא, הרעים
 שבודאי, למצוותיו ונשמע יתברך' ה של ממידותיו ללמוד

 . שבעולם טוב הכי שזה
 אהבתך חולת נפשי

 [ ד''תשס אב כה, צפת]
 אהבה, קץ וללא גבול בלי היא ישראל לעם יתברך' ה אהבת

' ה כמה עד נזכר שיהודי רגע וכל. ואמיתית מועילה עצומה
 ומושיע עוזר מלך והוא אותנו ומחיה אותנו אוהב יתברך

 עליו משגיח יתברך' שה שמחה מלא ליבו שיהיה צריך, ומגן
 לחיים אותו ומנשים ורגע רגע כל אותו ומחיה בטובתו ורוצה
 . טובים

 מצוה זוהי, בה חייבים שאנחנו יתברך' ה אהבת מצות אבל
 תכסה פשעים כל על''ו. סוף בלי רבות דרגות בה שיש

 מי זה, הגדולה יתברך' ה ואהבת(. יב, י משלי'' )אהבה
 מצאוני( ''וח ז, ה) השירים בשיר הפסוק את שמקיים

 רדידי את נשאו פצעוני הכוני בעיר הסובבים השומרים
''. אני אהבה שחולת לו תגידו מה דודי את תמצאו אם... מעלי

 חולה שאני רם בקול ולומר ופצעים מכות לקבל כלומר
 הנאמרת'' מאודך ובכל'' מצות וזוהי. יתברך' ה על אהבה

 יותר' ה את לאהוב שפירושה'' לבבך בכל'' כי. שמע בקריאת
'', נפשך ובכל'' וכן. לקיים אפשר עוד, הלב כל עם, מעצמך

 צורך יהיה אם כי, לקיים אפשר עוד השם קידוש על למות
 ומה!!! קל עוד זה. מיד העולם מן וניפטר נמות, מעשי באופן

 החיים את ולסבול לחיות כלומר'', מאודך ובכל'' זה שקשה
, בריאות, בעבודה, בפרנסה בעיות כמו ופצעים מכות ולקבל

 כל להיות זה כל ועם, שידוכים, בית שלום, שכנים, משפחה
 !!! קל לא זה. יתברך' ה על אהבה חולה ורגע רגע

 יתברך' ה את ולעבוד, קלים לא במצבים יתברך' ה עם לחיות
 וה' יזכנו להגיע לזה. קשה עבודה זוהי בשמחה

 

איזה מצוות ומעלות אפשר להתחזק בהם במיוחד בימי 
 החופש?

כידוע, החופש של עובד ה' הוא עוד כלי לעבודת ה' ברצינות 
]וחס ושלום לא להפך![, וראשי הישיבות תמיד מחזקים את 

השנה לא תמיד אפשר לקיים כמו  הבחורים על מצוות שכל
שצריך ובימי החופש יש הזדמנות לקיימם ביתר שאת ויתר 

 עוז, נציין כאן כמה מהם:
 -כיבוד הורים-

כל השנה כל אחד טרוד בעיסוקיו ובטרדותיו, ימי החופש הם 
הזדמנות לייחד יחס מיוחד להורים היקרים שלנו, פשוט 
לנסוע או להתקשר להורים ולשאול מה אפשר לעזור אבא 

 היקר? מה אפשר לסדר אמא יקרה?
ההורים לא צריכים להיות סיעודיים חס ושלום כדי שהם 

עזרה זה בירור מחירים,  יצטרכו את העזרה שלנו, לפעמים
לפעמים זה לבוא עם הילדים לביקור מורחב, ולפעמים זה 
לתקן תריס שבור. הצד השווה שבהם שיש בזה משום כיבוד 

 הורים, וחסד עצום לאבא ואמא!
 -תפילה בשלמות-

זה אמנם צריך להיות קבוע ולא רק בבין הזמנים, אבל לא כל 
בבוקר הוא  אחד זוכה להתפלל כל יום תפילה בשלמות,

 לוקח את הילדים לגן, אחר כך הוא ממהר לכולל או לעבודה,
 
 
 

כמעט אין לו אפשרות להתפלל תפילה בשלימות מהחל  

תפילה כמעט אין לו אפשרות להתפלל 
 בשלימות מהחל ועד כלה מלה במלה.

 זה הזמן! –בבין הזמנים 
תתפלל קצת מאוחר, אבל תפילה 
בשלמות מלה במלה, אין לאן למהר, הכל 
מחכה לך, דבר עם ה' מהלב כדבר איש אל 
רעהו, זה אולי יתן לך כח להשקיע גם בזמן 
עצו עוד קצת אנרגיה לזכות להנאה 

ומות. הרוחנית הזו שנקראת תפילה בשל
 כי מי שטועם, לא מוותר!

 -חסד ואהבת ישראל-
כולנו רוצים לעשות חסד, כל אחד בתחום 

 שלו, אבל אין זמן...
 זה הזמן! –בבין הזמנים 

אין לאן למהר, תשקיע קצת בקיום 
והאדרת מצוות גמילות חסדים ואהבת 
ישראל, נכון שכל השנה אנו חייבים בזה, 

ת אבל כשיש זמן ואין לחץ, יש אפשרו
 לקיים את זה בגדול!

קדימה, נסתער על המצוות וזכה לטוב 
 בזה ובבא, אמן ואמן.

 

 לרבים השואלים:
השבת פרשת ראה ע"ד 

לא  שליט"א מורנו הרב
שיעורי  – ישבות בעיר

התורה ימסרו על ידי 
תלמידי מורנו הרב 

 שליט"א


