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וכבוד, באמירת שניים מקרא  –שמחה  -התלהבות  –זהירות 
 ואחד תרגום

בזוהר הקדוש )פנחס, רלא.( מבואר, שהדין הראשון שעושים 
ך, בראש השנה על האדם הוא, האם הוא מכבד את ה' יתבר

והאם הוא מכבד את התורה ולומדיה, ע"ש. וכן כתוב בזוהר 
הקדוש )פנחס, רמו.( שהמוציא מלים בתפילה ובתורה מפיו, 
צריך להוציא מלים שלמות בחיתוך אותיות, ולא במהירות כאשר 

שזה כבוד גדול לה' שאדם שוקל כל מלה  –בולע תיבות ואותיות 
 לפני שמוציאה מפיו, ולא זורק מלים סתם!

ובגמרא )ברכות כב.( כתוב שצריך ללמוד תורה באימה, ביראה, 
ברתת, ובזיע כמו בקבלת התורה בהר סיני. ומקבלת התורה 
בהר סיני ועד דורו של רבן גמליאל, למדו תורה בעמידה משום 
כבוד התורה! )מגילה כא.(. וזה דומה למה שכתב רבינו הבית 

תורה, להתקדש חדש )אורח חיים סי' מ"ז( שיש לכוון כשלומד 
ולקבל שפע מכח התורה. ע"ש. וזה דומה לדברי רבינו הרמ"א 

יש לדקדק  גם כאשר קורא תנ"ך )או"ח ס"ס ס"א( שפסק:
ולקרוא מלה מלה כמו בקריאת שמע! ומקורו, מדברי מרן הב"י, 

 ע"ש.
והשאלה היא, האם אנחנו מרגישים את זה וחושבים על זה 

 לקראת השנה החדשה?
א וחסידות, אלא דברים ברורים הנדרשים מכל הרי זה לא חומר

 בן עלייה!!!
ונראה בסיעתא דישמייא, שניתן להתחיל לעבוד על זה לקראת 
השנה החדשה, כדי לזכות להרבות כבוד שמים. והדרך הטובה 
לזכות לזה היא, להתחיל בהנהגות כאלה באמירת שניים מקרא 

 ואחד תרגום כל שבוע.
אחד תרגום זה מדינא דגמרא שכידוע, קריאת שניים מקרא ו

"לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הציבור )ברכות ח סע"א( 
ונפסק כן להלכה בשו"ע )סי'  שניים מקרא ואחד תרגום"

ברפ"ה(  ל ְלַעְצמוֹ  ִלְקרֹות "ַחי ָּ כָּ בו ַע  ב ְ ת ש ָּ ש ַ רָּ ָּ בו ַע  אֹותוֹ  פ  ָּ  ַהש  
ַנִים ְ א ש  ו ם" ִמְקרָּ ְרג  ד ת ַ ול יותר משמיעת ע"ש. וזה חיוב גד ְוֶאחָּ

ספר תורה בציבור! שבשמיעת ספר תורה בציבור אם לא שמע 
לא מעכב, מה שאין כן בקריאת שניים מקרא )או"ח סי' קמ"ו 

 ס"ב(.
ומצוה לקרוא שניים מקרא בטעמים כמו בקריאת ספר תורה! 

 כמו שקיבלנו את התורה עם הטעמים בהר סיני! )מגילה ג.(.
ווקא, עם ציצית ותפלין! והמהדרין קוראים ביום שישי ד

)וכמבואר בכה"ח שם(, ומי שקשה לו ביום שישי כי לומד ומעיין 
 וכותב חידושי תורה, יכול לקרוא בליל שבת קודש )יבי"א ח"ו

 
 
 
 
 חזו"ע שבת א' עמ' שיד( ועל כל פנים זה חובה ממש! –עמ' קג  

ויתכן מאוד שגם לילדים לפני גיל בר מצוה חייבים בזה מדין 
 )הליכות עולם ח"ג עמ' נז(. חינוך

"אתחיל ורבינו הרמב"ן )בהקדמה לחומש בראשית( כותב: 

 לקראת השנה החדשה
 מורנו הרב שליט"אמ

 
 חובה ממש! חזו"ע שבת א' עמ' שיד( ועל כל פנים זה –עמ' קג 

ויתכן מאוד שגם לילדים לפני גיל בר מצוה חייבים בזה מדין 
 חינוך )הליכות עולם ח"ג עמ' נז(.

"אתחיל ורבינו הרמב"ן )בהקדמה לחומש בראשית( כותב: 
לכבוד חידושים בפירוש התורה, באימה, ביראה, ברתת 
ובזיע, במורא, מתפלל ומתוודה בלב נדכה ונפש שבורה, 

בקש מחילה וכפרה, בקידה בכריעה, שואל סליחה, מ
ע"ש. והדברים מדברים בעד עצמם, כיצד ניגשים  בהשתחויה"

 לתורה! ועל אחת כמה וכמה לתורה שבכתב!
וכידוע מצדיקי וחסידי עולם שהיו קוראים שניים מקרא ואחד 

 תרגום עם בגד עליון להראות הכנעה וכבוד לתורת ה' יתברך.
 נעימה בלא הקורא "כללה לב.( ובזה ננצל גם מדברי חז"ל )מגי

 אני וגם כה(-כ )יחזקאל אומר הכתוב עליו זמרה בלא ושונה
ופרש"י "טעמי המקראות"  טובים" לא חוקים להם נתתי

ומתי נזכה ומשמע שעל ידי הטעמים יש נעימות לתורה! 
 .בטעמיםעל ידי קריאת שניים מקרא ואחד תרגום  לעשות כן?

ערב בטעמים )כמבואר באו"ח סי' וכן קריאת שמע כל יום בוקר ו
ס"א( לשם שמים ולכבוד ה'. וזה כעין שירה לכבוד ה' יתברך. 
ובאמת יש כאן סימנא טבא לכל השנה, להנעים ולכבד את תורת 

 ה' יתברך!
ומצינו בפרשה על קין והבל, קין הרג את הבל בגלל שקורבנו לא 
 נתקבל בשמים כמו של הבל, ולכאורה מה אשם הבל? למה הוא
נהרג ]הרי ברור שבלי אישור מהשמים, לא היה אפשרות להרוג 

 אותו![?
ויתכן לבאר, קין לא יודע איך לכבד את ה' יתברך ולכן הביא מפרי 

, ויש כאן טענה על הבל מן הגרועהאדמה. וכמו שפרש רש"י 
למה לא לימד את קין כיצד לכבד את ה' יתברך? יש מצוה תמיד 

שם שמים, כיצד ללמוד תורה, להיות מהמעוררים כיצד לקדש 
 הבל יודע ולא לימד. וזה חמור!

 ולכן נענש הבל ונהרג.
יש מעוררים ומקטרגים ומצוה לבטלם )עיין ספ"ה דמסכת 
מעשר שני( אבל לעורר ולקדש שם שמים הרי זה דבר גדול. 
וכדאי להתחיל כן בכבוד גדול לכבוד ה' יתברך באמירת שניים 

זה נזכה להמשך דברי הגמרא מקרא ואחד תרגום, ועל ידי 
 לו מאריכין הצבור עם פרשיותיו המשלים "כל)ברכות ח:( 

 אמן ואמן. ושנותיו" ימיו
 



  

 ה' רוצה אותך שמח מאושר ורוקד!!!
 את: הרב אליהו רבימ

 
רצף האירועים האחרון אותו עברנו, מורכב 
הרבה יותר מסתם "תקופת החגים" כמו 
שנוהגים לקרוא לזה. זה משהו מטלטל שמעניק 
ימי עצב ושמחה, ימי פחד ופורקן, ואפילו יום 

 ריקודים.
 וכלפי מה הדברים אמורים?

בפחות מ'רבעון', עברנו את האירועים הבאים: 
ליו נאמר "משנכנס אב ממעטין 'חודש אב' ע

בשמחה", 'תשעה באב' היום העצוב ביותר 
בשנה, 'אלול' על שלל הסליחות והתחנונים, 

היום המפחיד ביותר  -'ראש השנה' יום הדין 
בשנה,'יום כיפור' כל מילה מיותרת, 'חג 
סוכות' שמצוותו המרכזית "והיית אך שמח", 
ו'שמחת תורה' בו לא רק שמחים אלא גם 

 חים בריקודים ובמחולות.פוצ
האם אין קשר בין רצף האירועים ומועדם? האם 

 אין סדר מסויים בדברים?
]אמנם בית המקדש בתשעה באב נחרב הרבה 
אחרי שנכתב בתורה לצום ביום כיפור, אבל בל 
נשכח שהיום הזה התחיל בקללתו כבר בדור 
המדבר ביום בו מיאנו ישראל לעלות לארץ זבת 

שם אמר להם הקדוש ברוך הוא  חלב ודבש, וכבר
"אתם בכיתם בכייה של חינם", ורק על זה נגזר 

 עליהם לקבל אותו כיום "בכייה לדורות"[.
אין לנו ביהדות משהו שקרה בלי כוונה, … וכרגיל

הכל … אין לנו צירוף מקרים, ואין לנו 'צחוק הגורל'
מדוד וספור, שקול ומכוון מלמעלה, והכל 

רת על יד רבונו של בתוכנית מוסדרת ומסוד
 עולם אבינו מלכנו.

תחילת הדרך בצער על חורבן בית המקדש, 
אמנם הבכי הוא על כך שלא נבנה, ואמנם הוא 
לא נבנה בגלל העוונות שלא תמו. אולם כאן אין 
את שלב הבנייה והחרטה, כאן יש את שלב הבכי 
בו אנו מראים לבורא עולם שאכן כוונתו הובנה 

ולהספיד את אשר הפסדנו, ואנו יודעים לבכות 
 אנו יודעים ומכילים את השבר.

ואז לאחר מכן מגיעים ימי הרחמים והסליחות, 
שם אנחנו מתכוננים לראש השנה ולכיפור, שם 
 אנחנו מתחילים לפרוט לפרוטות את הדברים

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 'צילא דמהמנותא'. 

ואז מגיע שיא השיאים ביום בו מבקש מאיתנו 
וח ב'שמחת התורה', ולא הקדוש ברוך הוא לשמ

רק לחייך, לא רק שמחת הלב, ולא רק שירי שבת 
וחג. כאן מבקש מאיתנו אבינו רוענו לקום 
ממקומנו ולרקוד, לאחוז בספר התורה ולהרים 

 את גופנו מעל גבי הקרקע.
לא לבכות ולא … שני דברים לא ניתן לעשות בכאילו

לרקוד, שניהם דברים שבאים ממעמקי הנפש. 
לא עצוב באמת אתה לא בוכה, ואם אם אתה 

שגרמו לאסון. שם אנחנו מתחילים לדבר 
'תכל'ס', לדבר 'חזרה בתשובה'. במשך ארבעים 

ים יום, אנחנו מתחננים, חוששים, נידונ
ומתדיינים בנושא, בוכים וזועקים, ועושים ככל 
יכלתנו להכין את פתיחת הדף החדש לשנה 

 החדשה.
ואז מגיעים הימים היפים ביותר, ימי 'חג 
הסוכות'. ימים בהם מבקש מאיתנו רק לשמוח, 
רק לצהול. להפסיק עם הבכי, לדחות את הפחד, 

 …לשכוח מהחרדה, ולשמוח
כה של שני על פי הסוד מוסברת צורת הסו

דפנות שלימות ושלישית אפילו טפח, בכך 
שבאופן זה דפנות הסוכה נראות כעין יד 
מחבקת. כביכול, עומד הקדוש ברוך הוא מכסא 

 הדין ומעניק חיבוק אישי לכל יהודי, חיבוק של
 'צילא דמהמנותא'.

ואז מגיע שיא השיאים ביום בו מבקש מאיתנו 
, ולא הקדוש ברוך הוא לשמוח ב'שמחת התורה'

רק לחייך, לא רק שמחת הלב, ולא רק שירי שבת 
וחג. כאן מבקש מאיתנו אבינו רוענו לקום 
ממקומנו ולרקוד, לאחוז בספר התורה ולהרים 

 את גופנו מעל גבי הקרקע.
לא לבכות ולא … שני דברים לא ניתן לעשות בכאילו

לרקוד, שניהם דברים שבאים ממעמקי הנפש. 
לא בוכה, ואם  אם אתה לא עצוב באמת אתה

 אתה לא שמח באמת אתה לא רוקד.
ואז אתה מול אביך אוהבך בפיוס, בדף חדש על 
גבי חדש, במערכת יחסים אוהבת מאושרת 
ושמחה, וכך רוצה רבונו של עולם לראות אותך 
במשך כל השנה הבאה עלינו לטובה. ה' פותח 
את המערכה בבכיות ובחרדות, אולם מסיים 

יקודים, ללמדך שעיקר אותה בימות השמחה והר
 המטרה היא לראותך שמח ומאושר.

ה' לא רוצה אותך במהלך השנה חושש, מפחד, 
עצוב, מבוהל ודואג. ה' רוצה אותך שמח, 

 מאושר, חייכן, בוטח, בטוח ושופע.
ניקח עימנו את שמחת החג ושמחת התורה, 
נשמר אותה בקרבנו, ונעמול ללבותה כך שלעד 

 .יף והולך', אמןתהיה בקרבנו בבחינת 'מוס
 

 זקניםדעת  –מערכת העלון 
ל משבוע לא יצאו לאור עלונים בשבועות האחרונים, בעזרת ה' החבעקבות החגים, 

ם, ובעזרת ה' ים חיים פניני מוסר השקפה ויראת שמיזה נמשיך לכתוב דברי אלוק
 .יכתוב מאמר תורני בענייני הזמן שליט"א ו הרבשכל שבוע מורנמעלון זה  החלנזכה 

 עורים, יזכו לפינה שבועית בעלון,כמו כן, הרמי"ם הנכבדים ומוסרי השי
 ובעזרת ה' נזכה להגדיל תורה ולהאדירה

 
  20-42-111-42להפצה בבית הכנסת שלך: 



  
 הוא, קהילה ונבחנת ניכרת בהם מהסממנים אחד
 אותם, הקהל בעיני והנכבדים הנערצים אלו הם מי

 על מביט, עיניהם את אליהם נושא שהציבור אלו
 מדובר אם. מהם ללמוד ומבקש אורחותיהם

 בכל להם רב שידיהם', מופלגים חכמים תלמידי'ב
 אלו הם, הקהילה רב עם שיחד, התורה חלקי

 אות, דבריהם על מתענג, בקרבתם חפץ שהציבור
 את לקיים היא הקהילה בני שמטרת הוא ומופת
 עליה של אחת שרשרת המה ימיהם וכל' ה מצוות
 רוב אם אבל. מעיינם שבראש מה וזה, ויראה בתורה

 ועשירים עסקנים כמה אחר נמשכים הקהילה בני
 הוא ומופת אות, בתוכם משכנם את שקבעו

, ולהחשיבה התורה את לייקר יודעים אינם שחלילה
 התורה שמירת עומד מעיינם שבראש בהכרח ולא

 .עת בכל התורה ולימוד והמצוות
 ומלבד, עליהם שפר לא שגורלם ותקהיל באותם גם

 אלא, חכמים תלמידי ביניהם אין רב על הקהילה,
 עתים קובעים אשר, ומעשה עמל אנשי הם כולם

 לאלו היא הערכתם אם לראות ניתן, לתורה
 מחבריהם לאותם או, בעסקיהם יותר המצליחים

 אלו, קבע ותורתן עראי מלאכתם את שעשו
 אמיתית יעותקב היא שקביעותם, יותר המתמידים

 השיעור את להכין גם המשקיעים, חיסורים כל ללא
 עת כל ומנצלים, עליו לחזור ומשתדלים, ששומעים

 בשינה השבת עינוג על ומבכרים, ועיון ללימוד פנוי
 ובו, שבעינוגים הגדול העונג את, תענוג שהיא

 של רבות שעות בתוספת, שבתותיהם את מענגים
 שבת בהלכות א"הרמ וכדברי, בתורה ויגיעה לימוד

 בתים ובעלי ופועלים, "הירושלמי בשם), צ"ר' סי(
 יותר יעסקו, שבוע ימי כל בתורה עוסקים שאינן
 בתורה העוסקים חכמים מתלמידי בשבת בתורה

 בעונג יותר ימשיכו חכמים והתלמידי, השבוע ימי כל
 כל בלמודם מתענגים הם דהרי, קצת ושתייה אכילה

, הדרשנים הרבנים של מרםמא וכידוע", השבוע ימי
 מקיימים, זו הלכה כלפי שדוקא הם רבים שבדורינו
 ז"י ברכות( גמליאל בן שמעון רבן דברי את בהידור

 כתלמיד עצמו את אדם כל יעשה לעולם'), "ב
 ".חכם

, מעלותיה ברוב שהתייחדה' ציבור תפילת' קהילת
 בני כל היות למרות. זה בסממן גם ניכרת היתה

 חשיבות את ידעו כולם, ויגיעה עמל אנשי הקהילה
 מבני אחד כל. בה לעסוק העיתים וקביעות התורה

 השיעורים משבעת באחד לפחות השתתף הקהילה
 חלוקות וברמות שונות בשעות, יום יום בה שנאמרו

 הקהילה חברי כל שבפני כך, מגוונים ובנושאים
 יוכל אחד שכל השונים השיעורים לבחירה עמדו

 והסגנון, חפץ שליבו השיעור את לעצמו למצוא
 גם היתה הקהילה בני של מעלתם. עבורו שמתאים

 שלמרות, יחידים וכמה כמה לאותם בהערכתם
 בכל, לביתם טרף להביא עסקו בה הקשה עבודתם

, הקדושה בתורה עוסקים היו ושעה עת בכל, זאת
 אותם לשאול שניתן כאלו גם היו ביניהם כאשר
 מחלקי נוספים קיםבחל ואף, מסכתות וכמה בכמה
 היו לא הם, מיידית להשיב ידעו לא אם וגם, התורה
 תירוץ אחר וימצאו יחפשו אשר עד ושוקטים נחים

 .הלב על המתיישב
, הקהילה בני בקרב המוערכים יחידים מאותם אחד
 הרבה בקביעותו היתה מיוחדותו. מרדכי היה

 השיעור תחילת בטרם ארוכה שעה לבוא להקדים
 פעם' דף'ה את לומד היה זו שעה ךובמהל, היומי

 בעל הדבר אצלו היה היומי השיעור כאשר, ופעמיים
 שבכל, ועוד זאת. יומו בסדר הראשונה החשיבות

, י"רש פירוש עם הפרשה את לומד היה מצוא עת
 עצום בקי שהיה עד, התורה במפרשי לעיין ומרבה
 אחד וכל, הפרשה על חידושים של אלפים באלפי
  בחידוש אותו לעדכן ממהר ההי, פוגש שהיה

 
 
 
 
 

 לו שהתחדש המיוחד בפלפול, היום שראה הנפלא
 היה עמו נפגש שהיה מי שכל כך, קלה שעה לפני
 בצידה ומלווה, התורה בדברי ומעונג שבע יוצא
 הנפלאים הדברים את' למכור' הוא שיוכל, לדרך

 הדבר היה שטבעי כך, מועדות פניו אליו במקום
 ליל בכל שבוע בפרשת שיעור לייסד חפצו שכאשר

 היום ובצהרי, הארוכים החורף בלילות קודש שבת
 שיעור שייסד ממרדכי ביקשו, הארוכים הקיץ בימי
 היה כבר מרדכי של שמו שעצם, בציבור וימסרנו זה
 .לשיעור שיצטרף הציבור את למשוך בשביל דיו

 במידות גם מרדכי התייחד, אלו מעלותיו מלבד
, לאחרים עוזר היה הוא תמיד. ומתוקנות טובות
 ששמחים במקומות יד מושיט, שצריך למי מסייע

 שלוה שהקרינו פניו רבמאו ובמיוחד, כזו ליד
 שהיו הטובות ובמילותיו, רואיו כל על ושמחה
 מעומק מפרגן היה בהם, אחד לכל מפיו גולשות

 אחד כל בה המדויקת הנקודה את מצא ותמיד, ליבו
 האיחולים את לו ויאחלו בו שיתענינו ישמח

 .המתאימים
 בשיעור מרדכי של לקחו ששומעי שאמרו היו

 העונג בגלל באים םחלק, השבוע בפרשת השבועי
, מדבש המתוקים תורה דברי מפיו לשמוע הרב
 רק, בשיעור משתתף מהציבור האחר חלקם ואילו

 הטובות מילותיו את ממרדכי לשמוע בשביל
 שכל, עליהם לטעון הוסיפו שאף היו. והמעודדות

 בשביל רק הוא, שיעור מחסירים הם שלפרקים מה
 פותוהשתת. עמם אירע מה מרדכי של התענינותו

, בשמחתו אחר עם ושמחתו, השני של בצערו ּהֵכנה
 אחד שהיה פלא שלא כך, ליבו מעומק היתה

 .לה ומחוצה בקהילה מהאהובים
, האחרונים החורפים אחד בתחילת זה היה

 בדלקת מלווה, קלה בהצטננות לקה כשמרדכי
 ימים כעבור תחלוף שהמחלה שבמקום אלא, גרון

 שתחילת יידקוהח, להסתבך החלה היא, ספורים
 לקה ומרדכי, לריאות פנימה ירד, בגרון היה מושבו

 התחזקה הריאות דלקת. ריאות בדלקת גם
, הועילה לא לו שניתנה והאנטיביוטיקה, והחמירה

 טיפול לקבל', החולים בית'ל נשלח הוא כן ועל
 תוך כלל שבדרך, הוריד דרך אינטנסיבי אנטיביוטי

 .ריאות לקתמד להרפא זה טיפול מועיל ימים כמה
 מתכנן כשהוא', פנימית'ה במחלקה מרדכי לו שכב
 מבית' ישוחרר' בהם הבאים לימים צעדיו את

 נוספת התדרדרות חלה שלפתע אלא, החולים
, והתחזקה התפשטה שבריאותיו והדלקת, במצבו

 נשם שלא וכמעט, נחלש גופו שמצב כדי תוך
 הרופאים. חיים בסכנת והיה, עצמו בכוחות

 כאשר', נמרץ טיפול' למחלקת הרהמ העבירוהו
 .הנוראי ומצבו הקשה ממחלתו להצילו מנסים הם

 טיפול במחלקת מרדכי שכב ארוכות שבועות
 היה הוא הזמן רוב, תקופה אותה בכל כאשר, נמרץ

 ובני, והצלה שינוי כל נראה היה ולא, ומונשם מורדם
לאור  .מהבאות חששו כבר ידידיו וכל המשפחה
 ,לרפואתו' תפילה יום' אירגנו הקהילה זאת, בני
 .לרפואתו והתפללו הגיעו כולם שכמעט
 כשהיא במיוחד, ריקם חוזרת אינה הרבים תפלת
, ואמיתית כנה דאגה ומתוך הלב מעומק יוצאת

 של במצבו הטבה חלה מיוחדת דשמיא ובסייעתא
, ההרדמה את ממנו להסיר יכלו שכבר, מרדכי
 חזרה והוהעביר כבר, מסוימת תקופה עוד ולאחר

 תקופת עוד לו צפויה כאשר, הפנימית למחלקה
 באו אשפוז תקופת באותה. קצרה לא אשפוז
 אליו באו יום בכל, הקהילה בני כל כמעט לבקרו
 התענינו, הקהילה מבני שנים או אחד החולים לבית

 .בקרוב שלימה רפואה לו ואיחלו בחוליו
 ממנו ושמע לבקרו כשבא, מרדכי של מידידיו אחד
 בפניו הציע, מרובים שמים לרחמי זקוק הוא ייןשעד

 
 
 
 
 מות לשערי המגיע שאדם, בעבר ששמע' סגולה' 

 מות לשערי המגיע שאדם, בעבר ששמע' סגולה'
 לעשות' נדר בלי' עצמו על יקבל, להנצל ומבקש

 צריכים לעשותה שבכדי, מסוימת מצוה שהיא איזה
 יכולה זו קבלה וזכות, הגוף ובריאות הדעת יישוב
 שהוא, וסיפר הידיד הוסיף. גדולה להצלה להיות
 המופלגים החכמים מהתלמידי אחד על שמע

, שעה באותה עצמו על וקיבל, מות ערילש שהגיע
 נלמדות שאינם מהמסכתות אחת על ספר שיחבר
 תוך וכשהבריא. חיבורים כמעט עליהם ואין, כסדרן

, הוריות מסכת על מיוחד חיבור כתב, קצר זמן
 מתוך שנכתב שחיבורו זכה, שהבריא זכייתו ומלבד
 וראו, הלומדים בקרב התקבל, התורה ויגיעת עמל

 הקשות הסוגיות כל את המאיר לגדו אור בו
, מביקורו ידיד אותו כשיצא. זו במסכת והמורכבות

 יודע כמוהו מי. לו שאמר ברעיון להרהר מרדכי החל
 חלילה יכול הוא קט וברגע, כלל שפיר אינו שמצבו
 מקנן שעדיין החיידק מחמת, הקודם למצבו לחזור
 בכדי רבות זכויות צריך שהוא ובוודאי, החלוש בגופו

 . הנצלל
 לכתוב יכול אני, בליבו מרדכי לפתע חשב, אולי

 וורטים ]חידושים[ בתוכו שיכלול, התורה על חיבור
, הפרשיות סדר לפי מסודרים, התורה על נפלאים
 ויוכל, התורה לאהבת יגיע בספר שיעיין מי כשכל

 הצוות איש. ותורתו' לה ולהתקרב' ה על להתענג
 לו לתת בילבש לחדרו רגע באותו שנכנס הרפואי
, מהרהוריו מרדכי את העיר, מסויימת תרופה
 אם ממנו מרדכי ביקש, התרופה את לו שנתן ולאחר

 כשהוא וכך. במיטתו להתיישב ולסייעו לעוזרו יוכל
 שהוא ואמר', לה בתפילה מרדכי פנה, במיטה ישוב

 הוא ממחלתו ריפויו שעם, נדר בלי עצמו על מקבל
 שנאמרו התורה לע נפלאים וורטים עם ספר יכתוב
 התורה מתיקות שיוסיף ספר, ישראל גדולי מפי

 ממצבו שיצילו' מה מבקש והוא, בו למעיינים
 בכדי, מהרה שלימה רפואה לו וישלח, הזה הקשה
 .שקיבל החשובה הקבלה את לקיים שיוכל

 הרבות התפילות עם יחד הקבלה של הסגולה
 תפילותיהם ובצירוף, התפללו ביתו ובני שמרדכי

 הרקיע שערי את בקעו, הקהילה בני כל של
 קיבלם' וה, הכבוד כסא לפני עד והגיעו, הנעולים
 תוך כאשר, שלימה רפואה למרדכי ושלח, בחיבה
 עברו ולא, החולים מבית שוחרר כבר שבועות כמה
 לבית והלך ממיטתו קם כבר והוא, מרובים ימים

 .ולשיעורים לתפילות הכנסת
 קצת שב וכבר, ריות עוד להתחזק מרדכי כשהחל
 את לקיים הזמן שהגיע חשב, הראשון לאיתנו
 , ביום כשעתיים לעצמו וקבע, חוליו מימי קבלתו

 
 
 
 

 ביותר המוצלחים הוורטים אחר ויחזר יחפש בהם
 שיהיו באופן ויעבדם יכתבם, באמתחתו לו שיש

 .בהם לקורא ומאירים ברורים
 הכנת על מרדכי עבד בהם שבועות כמה כשעברו

 בכתיבת כרוך ויגיעה עמל כמה עד וראה, וחיבור
 את יותר עוד ולייקר להעריך החל הוא, אחד וורט

 .הספרים מחברי
 מרדכי ערך החולים מבית לשחרורו השנה ביום

 נשא בה, משפחתו לבני מצומצמת' הודיה סעודת'
 והחזירו, המות מלאך מיד שהצילו' לה ושבח שיר

, אחרונהה השנה של הללו לחיים ובמיוחד, לחיים
 סביב היה לפרנסתו בו עסק שלא זמנו רוב בה

 הסעודה במהלך. לספר והכנתם הוורטים כתיבת
 מתנה לו כשהביאו, וחתניו בניו אותו הפתיעו
 קטנה מתנה שזו, אומרים כשהם, עטופה מלבנית
 . בשימוש רבה אך במידות
 בתוכה גילה, העטופה האריזה את מרדכי כשפתח

 גליון מודבק כשעליו, רויק משוכלל' נייד מחשב'
 חשוב כמה עד שראו, משפחתו בני לו כתבו בו נאה
 זה ספר הנראה וככל, עולם לאור ספרו הוצאת לו

 היצר כן ועל, בעולם וקדושה אורה הרבה יוסיף

 אחר ויחזר יחפש בהם
 המוצלחים הוורטים

 לו שיש ביותר
 יכתבם, באמתחתו

 שיהיו באופן ויעבדם
 ומאירים ברורים
 .בהם לקורא

 שבועות כמה כשעברו
 על מרדכי עבד בהם
 עד וראה, חיבורו הכנת
 כרוך ויגיעה עמל כמה

, אחד וורט בכתיבת
 להעריך החל הוא

 את יותר עוד ולייקר
 .הספרים מחברי
 לשחרורו השנה ביום
 ערך החולים מבית
' הודיה סעודת' מרדכי

 לבני מצומצמת
  נשא בה, משפחתו
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 והחזירו, המות מלאך מיד שהצילו' לה ושבח שיר
, האחרונה השנה של הללו לחיים ובמיוחד, לחיים

 סביב היה לפרנסתו בו עסק שלא זמנו רוב בה
 הסעודה במהלך. לספר והכנתם טיםהוור כתיבת
 מתנה לו כשהביאו, וחתניו בניו אותו הפתיעו
 קטנה מתנה שזו, אומרים כשהם, עטופה מלבנית
 . בשימוש רבה אך במידות
 בתוכה גילה, העטופה האריזה את מרדכי כשפתח

 גליון מודבק כשעליו, ויקר משוכלל' נייד מחשב'
 חשוב מהכ עד שראו, משפחתו בני לו כתבו בו נאה
 זה ספר הנראה וככל, עולם לאור ספרו הוצאת לו

 היצר כן ועל, בעולם וקדושה אורה הרבה יוסיף
 רכשו הם לכך, צעדיו את ולהצר בו להלחם מרבה

, הוורטים את לכתוב יוכל בה, זו נפלאה מתנה לו
 .הקלות בקלי והכל, הדברים את ולשכלל לתקן

 תההי שמחתו, אחד וורט כתיבת מרדכי כשסיים
 עבורו היתה, המחשב דרך הכתיבה. ורבה גדולה
 לתקן קל כך כל שבמחשב ובמיוחד, נחמדה חויה

 כשכתב שבעבר, למקום ממקום קטעים ולהעביר
. ומסבכים קשים שהיו אלו דברים, להקלדה ושלח

 עם ביותר פשוט לו היה ל"חז דברי אחר החיפוש גם
 במאגרי ואיתור חיפוש של המתקדמות התוכנות

 .קודש ספרי של מידע
 מעוצמתו מאוד עד מרדכי התפעל עת באותה
 פעולות על להקל ניתן ידיו שעל, המחשב של הרבה
 ואמר, שונים בדברים מרובה תועלת ומביא רבות

 שכלי, השטן בעיני חיצים הוא שהמחשב, לעצמו
 טובים לדברים בהכרח היה לא ייצורו שתכלית
 ובחיפוש תורה דברי בכתיבת לקדשו ניתן, ומועילים
 מעלות וכהנה מצויים שאינם מדרשים ומציאת

 .ומגוונות רבות
 המחשב ויובילו יביאנו למה יודע מרדכי היה לו

 ולא, כלל ממנו מתפעל היה לא הוא, שלו הפלאי
 אלא, השטן בעיני חצים שהוא ליבו על מעלה היה
, המות מלאך הוא, בעצמו השטן שהוא מבין היה
 אותנו מנסה' שה הקשים מהנסיונות אחד והוא
 כעת אך'. דמשיחא עיקבתא' של זה קשה בדור
 כן על, תוצאותיו יהיו מה ידע לא מרדכי עדיין

 .זה פלא מכשיר של ממעלותיו מאוד עד התפעל
 בליבו נכנסו, מהמחשב זו התפעלותו עם יחד

 רבנים אותם על, פלא של ומחשבות הרהורים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 המחשב אחרי זו כריכתו של הפשוטה התוצאה
 כל לו שהיתה דשמעתתא החדוותא שכל, היתה
 כל על ושמח שש לא כבר הוא. ממנו נעלמה, הימים
 גם, קצר זמן ותוך, שהתחדש וורט, שראה חידוש

 רבות שנים זה אמר אותו שבוע בפרשת השיעור
 בעיני חינו את איבד, דאורייתא ובריתחא ובחסד בחן

 ומרדכי, בדברים חסר היה והברק היות, שומעיו
 וכל הימים עברו ולא, והתלהבות חשק בלא ְמסר…ו

 הקבלה, הגדולה ניתובתוכ גם. עזבוהו משתתפיו
 ספרו את לכתוב, חוליו מיטת על כשהיה שקיבל
 זאת שמחמת, התורה דברי את ומאיר המבאר
 הפסיק הוא, המחשב את וחתניו ילדיו לו רכשו
 עסוק היה ושעה עת בכל אלא, ולהתקדם לעבוד
 .בו ולהגות מולו מלשבת עזבו ולא, המחשב סביב
, משפחתו בני עם יחד, מרדכי של ומכריו ידידיו

 תקופה עליו עוברת הנראה שככל עליו הרגישו

 ותוצאותיו המחשב מפני עת בכל המזהירים
 והוספת תועלת רק מביא המחשב הרי, הרעות
 אותם, בליבו הרהר כך, כנראה. ועמלה תורה

 תועליותיו ומה מחשב זה מה יודעים לא הרבנים
 שיש מסוימים לעסקנים שומעים הם כן ועל, הרבות
 כתבו הם כן ומחמת, זה פלא מכשיר נגד דבר להם

, להרהר מרדכי הוסיף, יכול הייתי אילו. כן והזהירו
, המחשב מעלות את לו ומראה לרב מרב ולךה הייתי
 פלא מכשיר שיקנו התורה לומדי לכל שימליצו כדי
 .ועמלה תורה ועוד עוד להרבות שיוכלו ובודאי, זה

 לכתיבת במחשב מרדכי השתמש בו הזמן במשך
 דברים במחשב שיש לגלות החל הוא, תורתו חידושי
 הימים שעברו וככל, ולראות לעיין ניתן בהם נוספים
, זה מכשיר אחרי נמשך שהוא בליבו מרדכי הרגיש
, המחשב מול יושב היה, לו שהיה מצוא עת ובכל

 .בו עסוק היה שעות גבי על ושעות
 מתעורר כשהיה שגם עד, חזקה כה היתה זו משיכה
 לפינתו הולך היה מיד, הלילה באמצע משנתו
 עלות עד מולו ויושב המחשב את מפעיל, בביתו
 מיוחדת משיכה למחשב היה. מכן לאחר ואף השחר

 עת שבכל', הבחירה כח' את כמעט ממנו שביטלה
 ולא, אחריו וכרוך למחשב מרותק היה הוא ושעה
 .חשובים דברים בעבור לא גם ממנו לנתקו ניתן היה

 המחשב אחרי זו כריכתו של הפשוטה התוצאה
 כל לו שהיתה דשמעתתא החדוותא שכל, היתה
 כל על ושמח שש לא כבר הוא. ממנו נעלמה, הימים
 גם, קצר זמן ותוך, שהתחדש וורט, שראה חידוש

 רבות שנים זה אמר אותו שבוע בפרשת השיעור
 בעיני חינו את איבד, דאורייתא ובריתחא ובחסד בחן

 ומרדכי, בדברים חסר היה והברק היות, שומעיו
 וכל הימים עברו ולא, והתלהבות חשק בלא ְמסר…ו

 הקבלה, הגדולה ניתובתוכ גם. עזבוהו משתתפיו
 ספרו את לכתוב, חוליו מיטת על כשהיה שקיבל
 זאת שמחמת, התורה דברי את ומאיר המבאר
 הפסיק הוא, המחשב את וחתניו ילדיו לו רכשו
 עסוק היה ושעה עת בכל אלא, ולהתקדם לעבוד
 .בו ולהגות מולו מלשבת עזבו ולא, המחשב סביב
, משפחתו בני עם יחד, כימרד של ומכריו ידידיו

 תקופה עליו עוברת הנראה שככל עליו הרגישו
 צהלתו, אחד לכל פנים האיר לא כבר הוא. קשה
 כל כמו כבויות היו פניו אלא, עליו נראתה לא כבר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

, משפחתו בני עם יחד, מרדכי של ומכריו ידידיו
 תקופה עליו עוברת הנראה שככל עליו הרגישו
 צהלתו, אחד לכל פנים האיר לא כבר הוא. קשה
 כל כמו כבויות היו פניו אלא, עליו נראתה לא כבר
. ושעה עת בכל למחשב' מכורים'ש המסכנים אלו
 הנקיה ולשונו והמפרגן המתחשב דיבורו סגנון גם

, זולה ויותר מתחשבת פחות ללשון שונתה, והצחה
, מעולם היה שלא דבר, באחרים לזלזל החל הוא
 וכמובן משוועת עדינות בחוסר היו הנהגותיו כל ואף

 מחשבות ובעל תככן להיות יותר החל כך שבעקבות
 .ומריבה רמאות

 מה ממנו לשמוע ולנסות עמו לדבר שניסו אלו כל
 עד התפלאו, הזה הגדול הסער מה בשל, לו אירע
 ונשארו, רבים שאלו' מרדכי הוהז. 'מתגובותיו מאוד
 היו, מכולם יותר זה ממצבו שסבלו אלו. מענה ללא

 נכדיו וכל וכלותיו חתניו, ובנותיו בניו וכל רעייתו
 ודיבור הליכות ונעים מיוחד וסב אב מבעל. ונכדותיו

 כל אשר, לחלוטין אחר אדם להיות הפך, מאוד עד

. ושעה עת בכל למחשב' מכורים'ש המסכנים אלו
 הנקיה ולשונו והמפרגן המתחשב דיבורו סגנון גם

, זולה ויותר מתחשבת פחות ללשון שונתה, והצחה
, מעולם היה שלא דבר, באחרים לזלזל החל הוא
 וכמובן משוועת עדינות בחוסר היו הנהגותיו כל ואף

 מחשבות ובעל תככן להיות יותר החל כך שבעקבות
 .ומריבה רמאות

 מה ממנו לשמוע ולנסות עמו לדבר שניסו אלו כל
 עד התפלאו, הזה הגדול הסער מה בשל, לו אירע
 ונשארו, רבים שאלו' מרדכי הוהז. 'מתגובותיו מאוד
 היו, מכולם יותר זה ממצבו שסבלו אלו. מענה ללא

 נכדיו וכל וכלותיו חתניו, ובנותיו בניו וכל רעייתו
 ודיבור הליכות ונעים מיוחד וסב אב מבעל. ונכדותיו

 כל אשר, לחלוטין אחר אדם להיות הפך, מאוד עד
 .היו כלא נעלמו הטובים מידותיו

רה הדרדר מרדכי לשאול תחתית לאחר תקופה קצ
 ונהיה כגוי גמור בכל מעשיו!!!

 עמדו, במחשב הקליד שאותם תורה החידושי דפי
 משפחתו בני כל כאשר, הבית בירכתי מיותמים

 שנתנו" המיוחדת" במתנה דעתם קוצר את בוכים
 וראש אביהם את איבדו ומחמתה ידה שעל, לו

 משפחתם.
 גדול כמומחה עהידו זליג' ר אל פנה הקהילה כשרב
 אותם כל את ולהחזיר, בנים על אבות לב להשיב

 שינסה ממנו וביקש, מחצבתם לצור האובדים
 הבכה עמק מתוך מרדכי את להוציא, בענין לפעול
 לשמוע ביקש זליג' ר, הגיע אליך התחתית ושאול

 להגיע לו גרם ומה מרדכי של נפילתו סיבת את
 את מעוכשש, כיום נמצא הוא בו הנוראי למצבו
 שהנסיון, הקהילה לרב זליג' ר השיב, הדבר סיבת
 ברשת שנלכדו אלו את להשיב קשה שמאוד מורה

 סיבה כל רואה אינו הוא כן ועל, הזה השטן של זו
 .זה ונוראי קשה במקרה ולטפל להשקיע ותועלת
 ההשקעה לדעתי, יקירי זליג' ר, הרב השיבו

 עד כדאית היא, שלימה בתשובה מרדכי בהחזרת
 בימים מעשיו שלאור אני שבטוח משום וזאת, אודמ

 שרוי שהוא זה מאבדון להצילו שניתן וודאי, הטובים
 בסיכויי בטוח כה הרב מהיכן זליג' ר ולשאלת. בתוכו
 היות, הרב השיבו, שלימה בתשובה לשוב מרדכי
 ואת, הלזו הנוראית נפילתו קודם מרדכי את והכרתי
 בלמדי, בהם שנתברך הטובות ומידותיו מעלותיו

 .זו להכרה הגעתי, י"עפרש הפרשה את
 
 
 

 להכרתו הרב הגיע י"עפרש פרשת נח בלימוד מנין
 ?זו

 י"עפרש פרשתינו בלימוד מנין, לשאלה בתשובה
 מרדכי את להשיב סיכוי שישנו, להכרתו הרב הגיע

, הבכה בעמק נפילתו מתוך שלימה בתשובה
 השטן של זו קשה ברשת שנלכדו אלו שרוב למרות

 קשה, הטכנלוגיה פגעי ושאר המחשב ידי על
 אליו והנוראי הקשה ממצבם ולהוציאם להצילם
 שהיות, זו הגיע להכרתו הרב. בטומאתם העמיקו
 אהבה ונהג, טובות מידות בעל מרדכי היה ובעבר
 להשיבו סיכוי ישנו כן על, הכל עם ריעות ורוב ואחוה

, שרוי הוא בה התהום מעומק גם, שלימה בתשובה
ָמּה " ,פ"עה' ט א"י י"רש מדברי וזאת ן ָקָרא ש ְ ַעל ּכֵ

יָצם  ם ֱהפִּ ָ ש ּ ל ָהָאֶרץ וּמִּ ַפת ּכָ ַלל ְיהָוה ש ְ ם ּבָ י ש ָ ֶבל ּכִּ ּבָ
ל ָהָאֶרץ ֵני ּכָ . הפיצם ומשם, "י"רש וביאר "ְיהָוה ַעל ּפְ

, קשה זו אי וכי הבא! לעולם חלק להם שאין למד
 ר המבול(אלו )דו הפלגה? דור של או המבול דור של
 יד )דור הפלגה( פשטו ואלו, בעיקר יד פשטו לא

, נשטפו ואלו )דור המבול(, בו להלחם כביכול בעיקר
 שדור אלא. העולם מן נאבדו לא ואלו )דור הפלגה(

 לכך, ביניהם מריבה והיתה, גזלנים היו המבול
, ביניהם וריעות אהבה נוהגים היו ואלו, נאבדו

 ששנוי למדת .אחדים ודברים אחת שפה שנאמר
, י"רש בדברי מבואר". השלום וגדול המחלוקת

 םע פרשת נח בלימוד מניןוהשאלה היא: 
 ?זו להכרתו הרב הגיע י"שוש רפר

 שלימה בתשובה מרדכי את להשיב סיכוי שישנו, להכרתו הרב הגיע י"עפרש פרשתינו בלימוד מנין, לשאלה בתשובה 
, הטכנלוגיה פגעי ושאר המחשב ידי על השטן של זו קשה ברשת שנלכדו אלו שרוב למרות, הבכה בעמק נפילתו מתוך
 מרדכי היה ובעבר שהיות, זו הגיע להכרתו הרב. בטומאתם העמיקו אליו והנוראי הקשה ממצבם ולהוציאם להצילם קשה
 התהום מעומק גם, שלימה בתשובה להשיבו סיכוי ישנו כן על, הכל עם ריעות ורוב ואחוה אהבה ונהג, טובות מידות בעל
יָצם ְיהָוה " ,פ"עה' ט א"י י"רש מדברי וזאת, שרוי הוא בה ם ֱהפִּ ָ ש ּ ל ָהָאֶרץ וּמִּ ַפת ּכָ ַלל ְיהָוה ש ְ ם ּבָ י ש ָ ֶבל ּכִּ ָמּה ּבָ ן ָקָרא ש ְ ַעל ּכֵ

ל ָהָאֶרץ ֵני ּכָ  דור של או המבול דור של, קשה זו אי וכי הבא! לעולם חלק להם שאין למד. הפיצם ומשם, "י"רש וביאר "ַעל ּפְ
 ואלו )דור המבול(, בו להלחם כביכול בעיקר יד )דור הפלגה( פשטו ואלו, בעיקר יד פשטו לא ר המבול(אלו )דו הפלגה?
 היו ואלו, נאבדו לכך, ביניהם מריבה והיתה, גזלנים היו המבול שדור אלא. העולם מן נאבדו לא ואלו )דור הפלגה(, נשטפו
 בדברי מבואר". השלום וגדול המחלוקת ששנוי למדת .אחדים ודברים אחת שפה שנאמר, ביניהם וריעות אהבה נוהגים

 .להצלתו גדול סיכוי ישנו כן ועל לימינו שיעמדו רבות זכויות לו יש, וריעות שלום ואחוה באהבה הנהוג שאדם, י"רש

פירוש רש"י הסיפור הוא על פרשת נח, כדי שיהיה זמן לעיין ב 
הסיפור נכתב בעקבות דברי מורנו  - ואח"כ למצא את התשובה

מקרא ואחד  להתחזק בעניין שניים ארוקהרב בעלון זה, בו הוא 
 תרגום לקראת השנה החדשה, וזה כולל פירוש רשי הקדוש!


