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ארושן דברים ב' אב תשפ"א

מה גרם ליהודי להתגלגל 
מצחוק במסעדה מול 

הגרמני?
השואה  שלאחר  שבגרמניה  מספרים 

נכנס גרמני למסעדה גדולה,
וראה שבין כל החוגגים יושב לו בפינת 

החנות יהודי מדושן עונג,
וזה מאוד הפריע לו.

והוא  שככו,  לא  המלחמה  של  הדיה 
אדי  את  בחובו  לשאת  עדיין,  המשיך, 

האנטישמיות.

הוא פנה למלצר וביקש להעניק לכל בני 
המסעדה גלידה על חשבונו,

ובלבד שהיהודי לא יקבל, כי הוא רוצה 
"להראות ליהודי את הכיוון".
המלצר עשה זאת בשמחה.

לקח את כרטיס האשראי, גיהץ, והעניק 
לכל היושבים במסעדה גלידה.

מאוזן  מחייך  זחוח,  נראה  היה  היהודי 
לאוזן.

הגרמני לא יכל לשאת זאת.
גורמה,  מנת  עיקרית,  מנה  ביקש  הוא 
משהו מהיקרים ביותר 

שיש בחנות,

להעניק  בכדי 
תושבי  לכל 

המסעדה,
לאותו  לא  ורק 

יהודי!

גבה  פעם,  שוב 
הגון  תשלום  המלצר 

על כך,
העניק לכולם, והשאיר את שולחנו של 

היהודי ריק.

היהודי הרחיב את חיוכו מאוזן לאוזן.

של  הגירוי  שסף  הגרמני  הבין  כאשר 
היהודי לא הגיע לקיצו,

מכל  מגוון מנות הבית,  להעניק  ביקש 
הבא ליד לכל אחד מתושבי המסעדה,

מעט  ולא  היהודי  יקבל  שלא  ובלבד 
מזעיר מאותן מנות גורמה.

כספו,  את  מקבל  פעם  שוב  המלצר 

מעניק כהנה וכהנה,
דולרים  אלפי  עשרות  של  השקעה 

בערב אחד.
בסיומו של הערב,

ניגש הגרמני ליהודי ושואל אותו:
לחייך  מצליח  אתה  איך  לי  "תסביר 

ולהיות מאושר כל כך,

בזמן בו אני מאכיל את כל מי שיושב 
כאן,

ומשאיר רק אותך רעב?".
את  לעצור  הצליח  בקושי  היהודי, 

צחוקו,
ואמר לגרמני:

"אני בעל הבית של המסעדה הזו,
של  בסופו  משולשל  ששילמת,  מה  כל 

ערב לכיסי האישי".

מורי ורבותי!
כמו  בדיוק  מתנהל  הוא  הזה  העולם 

אותה מסעדה,

מישהו שמנסה להזיק לך,
הטוב  את  לך  עושה  שהוא  יודע  לא 

ביותר.

היפה הוא,
שלפעמים גם אתה לא יודע שעושים לך 

את הטוב ביותר.

אתה רואה מישהו מזיק לך,
וזה נראה נזק אמיתי,

לך  להרוס  הולך  שהוא  משוכנע  אתה 
את החיים,

תבוא  מכאן  לך  איך  יודע  לא  ואתה 
הישועה.

העולם לא צפוי,
"הכל צפוי והרשות נתונה" )אבות פ"ג 
מט"ו(, אלו דברים שנמצאים רק בשמים,

הקדוש ברוך הוא צופה ומביט,
והוא יודע מראש מה הולך להיות.

אנחנו כבני אדם לא יודעים.
לא משנה מה עבר עליך,

לא משנה איך זה עובר אליך,
תחייך,

תודה לקדוש ברוך הוא,

תמשיך ותתפלל,

ותראה איך כל מה שעובר עליך,
עובר אך ורק לטובה.

בהצלחה רבה לכולנו,
וברוכים תהיו!

שני  דברים ג' אב תשפ"א

למה לא לשמוע שירים? 
למה לא לאכול בשר?

שלום וברכה מורי ורבותי!

ואנחנו נכנסים אט אט לתוך עומק ימי 
החורבן.

נכנסו כבר לתשעת הימים.
כבר לא אוכלים בשר, מרגישים את זה 

כבר בארוחת הצהריים.
מעבר לכך שלעדות מסוימות זה כבר 

"שבוע שחל בו", גם לא מתקלחים.
ולשמוע שירים, כבר שכחנו מה זה.

למה הקדוש ברוך הוא עושה את זה?

למה תקנו חכמי ישראל את ההגבלות 
הללו?

מסיבה אחת בלבד!
לא מספיק רציניים בכדי לזכור  אנחנו 

את החורבן,
בדעתנו  מיושבים  מספיק  לא  אנחנו 
בכדי לשנות את ההילוך שגרם לחורבן 

לקרות.
אנחנו לא באמת חוזרים חזרה,

מפשפשים במעשינו,

ופותחים בדף חדש.
אם לא יהיה משהו שינער אותנו, נשכח 

לגמרי מהחורבן הזה.
מיום  אליה  שנלווה  מה  וכל  התענית, 

ליום, ככל שמתקרבים לתענית,
אמורים לעורר אותנו ולהזכיר לנו:

שלא  דור  ו"כל  הבית,  ה נחרב  נ ב נ
בית בימיו, כאילו נחרב 

)ירושלמי  בימיו" 
יומא ה' ע”א(!

שגם  אומר  זה 
בדור שלנו,

בית  אילו 
המקדש היה קיים,



הוא היה נחרב, בגללנו!

לא בגלל אף אחד אחר.
בגלל  נחרב  הראשון  המקדש  בית 

שלושת העבירות החמורות:

עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים.
שנאת  בגלל  נחרב  השני  המקדש  בית 

חינם.

בית  "מדוע  לשאול:  היום  אפשר  אי 
המקדש לא נבנה?",

כי אנחנו חלשים בכל החזיתות,
או ליתר דיוק,

חזקים באותה מידה בכל החזיתות...
צריכים להתחזק הרבה יותר,

צריכים להיות כאלו ש"משכנעים" את 
הקדוש ברוך הוא על הדרך החדשה בה 

בחרנו,
אנחנו  איך  הללו  בימים  כבר  להראות 

מרבים באהבה ואחוה ושלום ורעות,
מרבים בקדושה ובצניעות,

מרבים באמונה בקדוש ברוך הוא,
וזוכים להיות אלו שלעולם לא מלבינים 

פני חברם ברבים,
ולא מתקרבים לשפיכות דמים.

יראה  הוא  ברוך  הקדוש  זה  כל  בזכות 
את הדף החדש שפתחנו,

את העם החדש שמגיע אליו,
ונזכה לבניין בית קדשנו ותפארתנו,

במהרה בימינו,
אמן.

ברוכים תהיו!

לשייש דברים ד' אב תשפ"א

כך מתגברים על כל משברי 
החיים ללא יוצא מן הכלל

הרמ"ע מפאנו,

רבינו מנחם עזריה מפאנו,
משה  רבי  הרמ"ק,  של  תלמידו  היה 

קורדובירו.
וחיבר  ועצום,  גדול  מקובל  היה  הוא 

סדרת ספרים בנושאי הקבלה.
בכל יום הוא היה מתבודד ומתייחד עם 

הקדוש ברוך הוא,
היה  שהוא  כדי  עד 
מגיע  שהוא  מרגיש 
ת  ו ט ש פ ת ה " ל

הגשמיות".

הוא חשש לחייו,
הוא ביקש מהשמש 
שעה  שלאחר  שלו 
וינער  יגיע  מסוימת 

אותו, יעיר אותו,
בכדי שלא יגיע לרמות גבוהות 
יותר, עד שמרוב כוסף, נפשו תצא מגופו 

ותדבק בשרשה.

באחת מן הפעמים השמש שכח להגיע 
בזמן המיועד,

כאשר הוא הגיע לאחר מכן, הוא ראה 
את מורו ורבו מוטל ללא רוח חיים.

הוא עלה דרגה אחת מעבר,
הנשמה שלו כבר לא יכלה "לשרוד" את 

העולם הזה,

של  לישיבה  ועלה  בקונו,  דבק  והוא 
מעלה.

היום יום פטירתו של הרמ"ע מפאנו,
דבר  לעשות  נר,  להדליק  ההזדמנות  זו 

לעילוי נשמתו,

ולזכות להתפלל בזכות אדם שהיה דבק 
כל כך בקדוש ברוך הוא בימי חייו,

"גדולים  מותו,  לאחר  שהיום,  ובודאי 
צדיקים במיתתם יותר מבחייהם" )חולין 

ז' ע"ב(.
אבל שימו לב טוב!

ברוך  בקדוש  שדבק  לאדם  קורה  מה 
הוא בצורה רצינית?

מה קורה לאדם שרואה "ִשִׁוּיִתי ה' ְלֶנְגִדּי 
ושעה  יום  יום  ח(  טז,  )תהלים  ָתִמיד" 

שעה?

שפגע  המישהו  את  מרגיש  הוא  האם 
בו?

את המישהו שמיצר את צעדיו?
את אותו אחד שמנסה לזלזל בו?

הוא לא רואה אף אחד!

יש מישהו גדול שהוא מתייחס אליו.
הוא מרגיש דבוק בקדוש ברוך הוא,

הדבקים בקדוש ברוך הוא לא זוכים רק 
לעולם הבא,

הם זוכים לעולם הזה,

כי גם פה שום דבר לא מפריע להם,
יש להם פה את שלוות הנפש האמיתית,
המאושרים  החיים  את  פה  להם  יש 

והאמיתיים.

לפני שהם נמצאם בפני הוצאה כספית 
או כל החלטה חשובה אחרת,

פרטים  הרבה  מידאי  יותר  להם  אין 
לזכור,

יש להם דבר אחד – 
האם זהו רצון ה' או לא?

אם כן, עושים זאת בשמחה ובאהבה,
ואם לא, לא עושים זאת, וגם, בשמחה 

ובאהבה.

"ִשִׁוּיִתי ה' ְלֶנְגִדּי ָתִמיד",
זהו הפתרון של רוב ככל הבעיות בחיים,

בדברים  תלוי  שנשאר  האחר  המעט 
אחרים שעליהם דברנו בעבר, ועוד נדבר 

עליהם בעתיד.
אם אתה מתייחס לקדוש ברוך הוא, כל 

מה שמסביב מתגמד.

והחיים נהיים שלוים, שקטים וברורים 
הרבה הרבה יותר.

ברוכים תהיו!

רביעי דברים ה' אב תשפ"א

מי אמר על מי "נרקומנים 
לכסף"? והלקח לכולנו

שלום וברכה מורי ורבותי!

ישבתי לשיחה עם סוחר דגול,
דגול לא רק בגלל היותו סוחר גדול,
אלא גם בגלל היותו איש אמת גדול,

אחד שיודע להסתכל במציאות,
להסתכל במראה,

ולהגדיר את הדברים נכוחה.
וכך הוא אמר לי:

"דע לך,
כולל  הגדולים,  הסוחרים  כל  שאצלנו, 

אצלי,
ההגדרה המדויקת והאמיתית היא,

"נרקומנים לכסף".

אנחנו לא יכולים בלעדיו,
חושבים עליו כל הזמן,

ועושים את כל צעדינו אך ורק על פיו.
אתה יכול לחשוד בסוחר הכל", כך הוא 

אמר לי.
שימו לב טוב מורי ורבותי!

רבותינו למדו אותנו:
"אין אדם מת וחצי תאוותו בידו,

יש לו מנה, רוצה מאתיים,
מאות"  ארבע  רוצה  מאתיים,  לו  יש 
א',  פרשה  רבה  בקהלת  המדרש  )עפ"י 

אות י"ג(.
כלומר,

ככל שיש לך יותר,
כך אתה מסכן גדול הרבה יותר.

סוף  סוף  שזכית  חושב  שאתה  ככל 
למה  מעבר  הרבה  ולמזומנים  לנכסים 

שחלמת בצעירותך,
כך חסר לך הרבה יותר.

שלך  הדעת  חוות 
כבר לא מקצועית,
החיים  אורח 
כבר  הוא  שלך 
לא מה שמוביל 
צריך  מה  פי  על 
ומה נכון לעשות.

הכסף הופך להיות 
מטרה בפני עצמו.

שלך  הכסף  על  מסתכל  אתה  כאשר 
כאמצעי,

היכן  ויודע  גדול  מספיק  חכם  אתה 



להשקיע אותו,
בבני  וגם  בגשמיות  גם  ברוחניות,  גם 

המשפחה.
אבל כאשר הכסף מקבל ערך כלשהו,

כאל  אליו  מתייחס  אתה  רגע  באותו 
הדבר הנכון והצודק,

וכל מה שמסביב,
כאל דבר פחות בוער,

פחות חשוב ופחות הכרחי.
איך יוצאים מזה?

איך ניצלים?

הדעת  חוות  את  לקבל  ניתן  איך 
המקצועית,

את שיקול הדעת האמיתי לפני כל צעד 
שאנחנו עושים?

היו אומרים על הגוים,
שיש לנו נס שהם אוהבים שוחד,

כי בזכות השוחד, השופטים של הגוים 
עורכים "משפט צדק",

כי תמיד הם שונאים את היהודי,
הם  שוחד,  להם  מביא  היהודי  כאשר 
אז  ורק  הגוי  מול  היהודי  את  מיישבים 

פוסקים משפט צדק,
כי בדרך כלל היהודי באמת צדק.

כך זה נכון גם לגבינו.
אם אתה יודע שיש לך תאוות ממון,

שלך  החלטה  שכל  לדעת  אמור  אתה 
מלווה באותה תאווה.

ממילא,
צורך  אין  הזה  שבמקרה  חשבת  אם 

להוציא כסף, מיד תפנה לצד השני,
ותאמר לעצמך:

"ברור לי שאני רוצה לא להוציא כסף 
או לעבוד קשה מאוד עבור סכום כסף 

נוסף,
בגלל שליבי נוטה לשם.

אני מוחק, עד כמה שאפשר, את הדעה 
הזאת,

מבלי  למבחן  מחדש  להתייחס  מנסה 
ההכנסה  או  ההוצאה  על  לחשוב 

הכלכלית.
לחיי  זה  את  מתרגם  מכן  לאחר  ורק 

המעשה - 
האם המעשה הזה הוא נכון או לא?

אם זה לא היה על חשבוני או שההכנסה 
לא הייתה מגיעה אלי, הייתי בעד אותה 

הוצאה או הכנסה
או לא?

אם למרות הכל אתה חושב שזה נכון,
אתה יכול לסמוך על עצמך.

אבל כל עוד שאתה יודע,
ולו בתא מסוים וקטן במח,

שהכסף הזה שייך אליך,
אסור לך לסמוך על עצמך,

ולהיפך,
אתה חייב או להיוועץ בדעת תורה,

ממה  הגמור  ההיפך  את  לעשות  או 
שחשבת.

ולמגוון  לכולנו,  רבה  הצלחה  ברכת 
הסוחרים העצום שבינינו,

וברוכים תהיו!

חמייש דברים ו' אב תשפ"א

כך מונעים את חורבן הבית 
האישי שלך ושל רעייתך

שלום וברכה מורי ורבותי!

ואנחנו עדיין באווירה של החורבן,
מתקרבים ליום החורבן הגדול –

יום תשעה באב.
ושימו לב טוב!

בית  את  להדליק  בא  טיטוס  כאשר 
המקדש,

להבעיר אותו,
להחריב אותו,

יצאה בת-קול ואמרה לו:
)סנהדרין  טחנת!"  טחון  "קמח 

צ"ו ע"ב(.
אתה  האם  כלומר, 
הוא  חושב שאתה 
בית  את  זה שמבעיר 

המקדש?
התקבלה  בשמים  כבר 

ירדו  השרת  ההחלטה, ומלאכי 
והשליכו לפידים אל תוככי הבית.

אל תתרגש!
אל תתלהב!

"קמח טחון טחנת".
על זה אומר נפש החיים )שער א פ"ד( 
שכאשר אדם מכניס למוחו מחשבה של 

טומאה,

הרי שהוא עושה דבר הרבה יותר חמור 
ממה שעשה טיטוס.

הוא מחריב בית במו ידיו,
והוא מחריב בית רוחני, ולא בית גשמי 

כפי שהיה בית המקדש,
כך שהאסון הוא הרבה יותר גדול.

יום חמישי,
היום של שלום הבית שלנו.

אנשים הורסים את הבתים שלהם,
והם גרועים הרבה יותר מטיטוס!

בגלל שטיטוס קמח טחון טחן,

אבל הבית שלך הוא לא קמח טחון!

הבית שלך הוא בית שהיה אמור להיות 

בנוי לתלפיות.
בית המקדש האישי, האמיתי, שלך, של 

רעייתך ושל ילדיך,
יכל להישאר בנוי לעולם,

ואתה, בהחלטה שגויה של רגע,
הרסת אותו.

אתה הוא זה שהחלטת להשקיע פחות,

אתה הוא זה שהחלטת להתעצבן יותר,

גם  להגיד,  זה שהחלטת  הוא  ואתה 
כאשר לא היה צריך ממש לעשות זאת,

את מה שמתחבא לך בתוך הלב.
אין בית שנגזר עליו להיחרב,

הבית  את  להחריב  שהחליט  יש אדם 
שלו.

מאחורי  להסתתר  לעולם  אפשר  אי 
מחשבה או תובנה שאומרת:

"בשמים נגזר על הבית הזה להיחרב,
ואני רק השליח".

ממש לא!

על הבית הזה נגזר להישאר שלם,
ועליך נגזר לעבוד.

ברגע שבחרת שלא לעבוד,
בחרת בעצם להרוס את הבית,

– גרוע  עושה  שאתה  והחורבן 
בית  מחורבן  יותר  הרבה 

המקדש,

ומי שעשה את החורבן הזה 
– גרוע הרבה יותר מטיטוס.
שלא  שלימה  בתקווה 
ושבר  שוד  על  עוד  נשמע 

בגבולנו, תרתי משמע,
כל  וגיל, במילוי  לשמחות  ונזכה 

המשאלות,
וכן יהי רצון ונאמר אמן.

ברוכים תהיו!

ישיש דברים ז' אב תשפ"א

איך משנים מחשבות של 
אחרים?

שלום וברכה מורי ורבותי!

ערב שבת שלום, שבת פרשת דברים.
ובפרשתנו,

משה רבינו מוכיח את עם ישראל,
הוא עושה את זה בהרבה מאוד זהירות,
לא  אחד  שאף  יחד,  לכולם  קורא  הוא 

יוכל לומר:
"אלמלי הייתי,

"הייתי משיב למשה דברים אחרים",
"לא הייתי שותק כמותכם",

לא  הוא  כי  ברמזים  זה  את  אומר  הוא 
רוצה לפגוע בהם.

הוא נקט בכל כך הרבה מיני זהירויות 
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יכנסו  מפיו  שיוצאות  שהמילים  בכדי 
לליבם של עם ישראל.

להוכיח  בא  אתה  שכאשר  אומר  זה 
מישהו,

להתחמק  אחד  מצד  יכול  לא  אתה 
מאותה תוכחה,

כי אם אתה מסוגל להוכיח,
ֶאת  ּתֹוִכיַח  "הֹוֵכַח  חובת  את  עליך  יש 
ֲעִמיֶתָך ְוֹלא ִתָשּׂא ָעָליו ֵחְטא" )ויקרא יט, 

יז(.
אבל מאידך, אם אתה מסתפק אם נכון 

לעשות זאת בשעה זו, בצורה זו,
עדיף שתשתוק.

כי אם תשתוק,
אם  מאשר  פחות  להרוס  יכול  אתה 
ולא  נבונה  לא  בצורה  זה  את  תעשה 

נכונה.

זה לא פוטר אותך מלעשות את זה.
אתה אמור לחשוב על זה שוב ושוב,

פעם, פעמים ושלוש.
אבל לאחר שסיימת לחשוב,

אתה אמור לעשות את זה בצורה הטובה 
ביותר.

נמצאים  אנחנו 
הדין  יום  בערב 
בית  חורבן  של 

המקדש,

נמצאים  אנחנו 
תשעה  יום  בערב 

באב,

שבת  במוצאי  מיד 
כולנו מתחילים בצום עד למחרת, ביום 

ראשון בערב לאחר צאת הכוכבים.
זה הזמן של כולנו לחשבון נפש,

זה הזמן שכולנו נחשב גם את העבר,
גם את ההווה,

וגם את העתיד.
אנחנו אמורים להבין שכל עוד ומלה לא 

נאמרה,

מאשר  פחות  הרבה  להזיק  יכולה  היא 
ברגע שהיא יצאה מקנה האקדח שלנו.

כי הלשון שלנו היא קנה של אקדח,

כך  כל  לא  מילים  משם  שנוציא  וככל 
ברורות,

לא כל כך מבוקרות,
ולא בעיתוי הנכון ובצורה הנכונה,

הרי שיכולנו להחריב חיים.

ביום הזה,
גם בתוכחה,
גם בהערה,

גם בפרגונים,
וגם בכל מה שיוצא מפינו,

אנחנו מתעוררים יותר,
נעשים עירניים יותר,

ומקפידים שכל מה שיוצא מפינו יהיה 
אך ורק לבנייה ולא להרס.

ברכת שבת שלום ומבורך ממני ומכל 
האוהב,  העולמי,  היומי  החיזוק  צוות 

מעריך, מוקיר, מעריץ ומה לא?...
וברוכים תהיו!

מוצ"ש דברים ח' אב תשפ"א

אנחנו לא מתאבלים על בית 
המקדש שנחרב פעם

"כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, 
ה'  יומא  )ירושלמי  בימיו"  נחרב  כאילו 

ע”א(!
בנוי  היה  המקדש  בית  שאם  אומר  זה 

היום,
בגלל עוונותינו, חטאותינו ופשעינו,
הוא היה היום עולה בלהבות ונחרב.

זה אומר שאנחנו לא מתאבלים 
על משהו שקרה פעם,

על  מתאבלים  לא  אנחנו 
חורבן ישן,

חורבן  על  הוא  שלנו  האבל 
שקורה היום.

כי היום בית המקדש חרב אך ורק 
"בזכותנו",

לא בגלל אבותינו,
ולא בגלל סתם גזרות שמים.

אין לאף אחד מאיתנו תפקיד להכשיר 
את הדור,

כי אנחנו קטנים מדאי,
אבל התפקיד של כל אחד מאיתנו הוא 

להתאבל על הבעיות שאנחנו עשינו,
להתנהג  אותנו  שהובילו  השטויות  על 

נגד רצונו של ה' יתברך.
שנמצאת  האישית  חינם  שנאת  על 

בסביבה שלנו,
בבתים שלנו,

בשכונות שלנו.
לא על הדברים הבינלאומיים או הכלל- 

ישראליים,
אנחנו מדברים על מה ששייך לכל אחד 

ואחד מאיתנו.
הפרטי  החורבן  על  מתאבל  אחד  כל 

שלו,

בית  בחורבן  שלו  האישי  החלק  על 
המקדש.

ואין אחד שאין לו בכך חלק.
את  נס  על  מעלים  הזה  ביום  כולנו 

החורבן,

כולנו ביום הזה מעלים על נס את העצב 
ואת היגון,

כולנו מבינים עד כמה בית המקדש חסר 
לנו,

לא אותו עם  עד כמה עם ישראל הוא 
ללא בית המקדש.

לפנות  כתובת  לנו  אין  כאשר  כמה  עד 
ישראל  גדולי  את  לנו  ואין  אליה, 
ופותרים  כסנהדרין  שיושבים 

כל בעיה,
אנחנו לא אותו עם.

מתאבלים ביום הזה,
ומכאן, בעזרת ה',

מתחילים בדרך חדשה,
דרך של אהבת חינם,

דרך של שמירת וקיום רצונו 
של הקדוש ברוך הוא,

די  הוא  ברוך  הקדוש  יאמר  שבה  דרך 
לצרותינו,

וישוב ויגאלנו במהרה בימינו, אמן.


