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לרפואה שלמה
 לבנימין בן מרים

ארושן פנחס י"ז תמוז תשפ"א

היום צום תענית אסתר, בין 
היתר על הבקעת חומות 

ירושלים
שלום וברכה מורי ורבותי!

והיום יום י"ז בתמוז.
יום בו כל עם ישראל, בארץ ובעולם, 
צאת  ועד  השחר  מעלות  מתענה 

הכוכבים.
אחד מהאסונות הגדולים שקרו לעם 

ישראל ביום הזה הוא,
שהובקעה חומת העיר ירושלים.

מה קרה שם?
הלא זה היה חלק מתהליך:

התחיל מצור, ועליו אנחנו מתאבלים,
אנחנו  ועליה  העיר,  הובקעה 

מתאבלים,
ולאחר מכן נחרב בית המקדש, וביום 
הזה כולנו מתענים עשרים ושש שעות 

כמעט, הלא הוא יום תשעה באב.
אז מה יש לנו להתענות היום, בדיוק 
הובקעה  שבו  הזה  האמצעי  בשלב 

העיר, מעבר לחורבן בית המקדש?
התשובה היא,

יכול  אתה  חומה,  לך  שיש  עוד  כל 
להיות רגוע,

כשאין לך חומה, זה כבר תחילתו של 
חורבן.

זה  שחומה  חושב  אתה  אם  כלומר, 
וזה לא  סתם עוד חלק מתוך תהליך 

משהו בפני עצמו,
הרי שטעית!

כי החומות שלך הן 
הביטחון  חומות 

האמיתי שלך.

שלך  החומות 
ת  ו י מ ש ג ב
הביטחון  הן 

לגשמיות שלך,

שלך  והחומות 

ברוחניות הם הביטחון לרוחניות שלך.
מתאבלים  יחד  כולנו  בו  הזה,  ביום 
כחלק מהעניין על שבירתן של חומות 

ירושלים,
שהחומות  לדאוג  אמורים  אנחנו 

שלנו לעולם לא ישברו,

שהעקרונות שלנו לעולם לא ידרדרו,

שהקווים האדומים שלנו לעולם לא 
ימחקו,

גבולות  שישנם  בוודאות,  שנדע 
שאותם לא עוברים,

ישנם דברים שעליהם לילדים לעולם 
לא מוותרים,

לא  לעולם  שלעצמנו  דברים  ישנם 
נוותר,

כי אם שברנו חומה,
אם הובקעה החומה,

באותו רגע התחיל החורבן.

הלהבות  את  לראות  צריכים  לא 
שיוצאות מתוך נשמותיהם של ילדינו 

היקרים,
מתוך בית המקדש האישי שלהם,
מספיק לראות שהחומות הובקעו.

אנחנו  צמים,  אנחנו  בו  הזה  ביום 
מונעים את הצום הבא.

כולנו יחד מתחזקים,
מחזקים את החומות האישיות,

מחזקים את החומות המשפחתיות,

הזו  מהתקופה  לצאת  יחד  וזוכים 
לתקופה טובה יותר,

תקופה בריאה יותר,
השלמה  הגאולה  של  תקופה 

והאמיתית, במהרה בימינו, אמן.
ברוכים תהיו!

שני פנחס י"ח תמוז תשפ"א

ומדוע נקראים הימים הללו 
"ימי בין המצרים"?

שלום וברכה מורי ורבותי!
"בין  ימי  נקראים  הללו  והימים 

המצרים".

בין י"ז בתמוז, הים בו צמנו,
נחרב בית  תשעה באב, היום בו  לבין 

המקדש, ושוב אנו צמים ומתענים.

כי "כל דור שלא נבנה בית המקדש 
)ירושלמי  בימיו"  נחרב  כאילו  בימיו 

יומא ה' ע”א(.
"בין  ימי  נקראים  הללו  הימים 
המצרים" על שם הפסוק באיכה )א, 

ים". ְדפֶ֥יָה ִהִּׂשי֖גּוָה ּבֵ֥ין ַהְּמָצרִֽ ג( "ָּכל ֹרֽ
בו  נמצא  ישראל  שעם  הזמן  זהו 

בסיכון גבוה יותר,

מוקפים  אנו  כאשר  כאלו,  ובימים 
באויבים מבית ומחוץ,

מתוך המחנה ומחוץ למחנה,
מתוך הארץ ומחוץ לארץ,

יש לנו הרבה יותר על מה להתאבל.

חוזרים  אנו  בטרם  הללו,  בימים 
ומבקשים  בתשובה 

מהקדוש  סליחה 
ברוך הוא,

כל  קודם  אנחנו 
להבין  אמורים 
המצב  כמה  עד 

שלנו קשה,

אנחנו  כמה  עד 
בימים  שגרמנו  יודעים 

הללו ממש לחורבן בית המקדש,
עד כמה אנחנו אלו שבמעשינו בעצם 

הנצחנו את העוול,

הנצחנו את הרוע אותו המטנו אנו על 
עצמנו ועל בני משפחתנו.

בימים הללו לא שומעים שירים,
לא עורכים שמחות,

משתדלים עד כמה שאפשר "להוריד 
פרופיל",

אומר  שזוכה,  מי  בצהרים  יום  בכל 
תיקון "תיקון חצות",

מתאבלים ביתר שאת על בית המקדש.

ומבטיחים לקדוש ברוך הוא שאנחנו 



הולכים לפתוח דף חדש,
דף חדש אמיתי,

ואת  העונג  את  לו  שיעניק  חדש  דף 
הזכות להעניק לנו את בית המקדש,

להעניק לנו את הבית השלישי שלא 
פכ"ט  רבתי  )פסיקתא  לעולם  יחרב 

עמ' קלא(,
להתחיל חיים חדשים,

כאן  כבר  לבוא  העתיד  את  להתחיל 
בעולם הזה.

השלמה  לגאולה  יחד  כולנו  ונזכה 
והאמיתית במהרה בימינו,

אמן.
ברוכים תהיו!

לשייש פנחס י"ט תמוז תשפ"א

וכי למה להרוס את עגל 
הזהב?

שלום וברכה מורי ורבותי!
את עגל  לקח  רבינו  משה  הזה  ביום 
דק"  אשר  "עד  אותו  וטחן  הזהב, 

)שמות לב, כ(,
שוב  עלה  מכן  לאחר  ורק 
לילה  וארבעים  יום  לשמים לארבעים 
נוספים, כדי להביא לעם ישראל את 

התורה.
יש משהו סמלי בכך שאנחנו מאבדים 
את עגל הזהב בטרם פותחים דף חדש.

העניינים  את  רבנו היו  למשה 
שלשמם היה זקוק לכך,

אומר  מאיתנו זה  אחד  לכל  אבל 
משהו אחד.

עוול, מול  נמצא מול  לפעמים אתה 
רשע,

מול משהו שאתה רוצה לתקן.
טוב",  "עשה  עם  שמתחילים  לפני 

אמורים להתחיל עם "סור מרע".
קח את הרע,

קח את הפסל,
קח את הדבר הבעייתי ותשמיד אותו,

תבער אותו,

להיות  תנסה  אל 
"אדם חדש" כאשר 
נמצא  ברשותך 
ר  י ש כ מ ו  ת ו א

שמחטיא אותך.

להיות  תנסה  אל 
כאשר  חדש"  "אדם 
נמצאים  ברשותך 
אותך  שמחזירים  אותם חומרים 

לתחנה הראשונה.

קודם כל תבער אותם,
קודם כל תתנתק,

ורק לאחר מכן תפתח דף חדש.
בני  של  הגדולות  מהטעויות  אחת 
האדם מיום שנברא העולם ועד היום,
היא האמונה השגויה בכך ששום דבר 
לא יכול להשפיע עלינו לאחר החלטה 

נכונה וטובה.

זה ממש לא נכון!

חברה רעה יכולה להשפיע,

אמצעים לא כשרים יכולים להשפיע,

חומרים מסוכנים יכולים להשפיע.

הוא להתרחק  שלנו  התפקיד  כי 
מטווח הניסיון,

לא לעמוד לידו,
אלא לעמוד במרחק הגון,

ורק אז להתחיל לפתוח דף חדש.
ויש כאן גם משהו נוסף.

את  ידיך  במו  משמיד  אתה  כאשר 
קופסת הסיגריות,

שמשכנע  מעשה  עושה  בעצם  אתה 
להתנתק  במח  מודע  התת  את  לך 

מהדבר השלילי הזה.

מבער, אתה  שאתה  דבר  כל 
בעצם מתנתק ממנו שכלית ורגשית,

הזה  הדבר  שמהיום  לכך  מעבר 
יתקשה יותר לדוג אותך בחכתו,

ולהפיל אותך ברשתו,
ומעבר לכך,

אותך  שמנתק  משהו  עשית 
מאותו מעשה שלילי.

והניתוק הזה הוא ההתחלה החיובית.
לד,  )תהלים  טֹוב"  ַוֲעֵשׂה  ֵמָרע  "סּור 

טו(.
בהצלחה רבה לכולנו,

וברוכים תהיו!

רביעי פנחס כ' תמוז תשפ"א

הקורונה חוזרת? אולי לא 
למדנו משהו מספיק טוב?

אז כנראה שהקורונה חוזרת...
לא  או  למדנו  שלא  משהו  יש 

הבנו מספיק טוב,
הוא  ברוך  והקדוש 

רוצה לחזור וללמד אותנו.
על  חוזר  המורה  כאשר 

פעם  אתמול  של  השיעור 
נוספת,

הצליחו  לא  שהתלמידים  כנראה 
במבחן,

הרי לא יתכן שהוא יחזור שוב ושוב 
סתם.

עשינו כאן איזושהי שגיאה,
בעיני  חן  מוצא  שלא  משהו  יש 
שלנו  בהתנהלות  הוא  ברוך  הקדוש 
ה'  לקורונה  ד,  ג,  ב,  א,  קורונה  מאז 

וחלילה וחס אחריה.
רבותי!

מאיתנו  אחד  כל 
אמור להתייחס לעצמו,

לא לשכנים,

לא לחברים,

לא למכרים,

ולא לבני החוג האחר.

מה אנחנו אמורים לשפר?

הקורונה הזו מדברת לכל אחד ואחד 
מאיתנו,

בצורה  ישראל  לעם  פונה  לא  היא 
כללית, והיא לא אומרת:

את  להסיר  שצריך  בכם  מישהו  "יש 
ראשו", חלילה.

לחזור  אמור  מאיתנו  אחד  כל  אלא 
בתשובה שלימה,

להתחיל דף  אמור  מאיתנו  אחד  כל 
חדש.

"ְכֶּכֶלב ָשׁב ַעל ֵקאֹו ְכִּסיל ׁשֹוֶנה ְבִאַוְּלּתֹו" 
)משלי כו, יא(.

שוב  טעות  אותה  על  חוזר  הכסיל 
ושוב,

פעם אחר פעם,
ומחכה לראות תוצאות שונות,

המעשה  שאם  מבין  החכם  בעוד 
הראשון לא היה נכון, עוברים למעשה 

השני.
את  שמסוגל לאכול  היחיד  הוא  כלב 
מה שיצא ממעיו ו'למחזר' זאת בשנית.

אף אחד לא חושב כמוהו,
אף אחד לא מנסה לעשות כמוהו,

או  רעב  מתוך  זאת  עושה  הוא  וגם 
להכיל  מראש  שנועדה  קיבה  מתוך 
היה  הכלב  כי  כאלה,  דברים 
ביותר  השנואה  החיה 
קדמונינו  בזמן  בעולם 
ב"ב  ע"ב,  קנ"ה  )שבת 

ח' ע"א(.
רבותי!

כל אחד מאיתנו פותח 
דף חדש,



חיה  לא  כלב,  לא  מאיתנו  אחד  אף 
ולא שום בהמה אחרת.

פותחים דף חדש,
אומרים לקדוש ברוך הוא:

"הבנו את המסר,
הבנו את הרמז,

משהו  שאתה רוצה  יודעים  אנחנו 
מאיתנו".

כל אחד עושה ועורך בדק בית אישי,
לו ולבני משפחתו,

ויחד יוצאים מכל הצרות הללו,
מכל התקופות הקשות הללו,

שלווים  טובים,  יפים,  מגיעים לימים 
ושמחים,

שבהם נזכה בעזרת ה' להודות לקדוש 
שהעניק  הטוב  כל  על  הוא  ברוך 

ומעניק לנו,
שלווה  נחת  לראות  יחד  ולזכות 

ושמחה,
יום יום ושעה שעה,

ברוכים תהיו!

חמייש פנחס כ"א תמוז תשפ"א

מוקדש לאשה שצריכה כח 
לצאת מחיי גיהנום

שלום וברכה מורי ורבותי!
הבית  של שלום  היום  חמישי,  יום 

שלנו,

וכנראה שאין גבול ואין תחתית לבור 
"שלום  שנקרא  הזה  והכואב  העמוק 

בית",
המדהים  לדבר  זכו  לא  בהם  בבתים 

והיפהפה הזה.
והנה שאלה שלכם, מאחת מהקהילות 

בחוץ לארץ.
שבהם הבעל  זוג  בני  עם  עושים  מה 

מתעלל באשתו,

האשה חוששת  אולם 
לפרסם את הדבר ולצאת 

ולערב מישהו שלישי?
סתם  חוששת  לא  היא 
מפחדת  שהיא  בגלל 

מהבעל,
היא חוששת מהבושות,

בתוך  "ישאר  שהכל  רוצה  היא 
המשפחה",

תמשיך  המלוכלכת  שהכביסה 
ותתלכלך עד שתלכלך את חייה.

חברים יקרים!

שימו לב,
וצריך להסביר זאת שוב ושוב,

מצליחות  שלא  האחרונות  שגם  עד 
לקלוט זאת,

תקלוטנה ברגע זה,
טובים  לחיים  נצא  ואילך  ומכאן 

ולשלום.
עוול לא פותר את עצמו לבד!

ו"משתדרג" מיום  הולך  רק  הרוע 
ליום.

ובגלל  כבולה,  שאשתו  שיודע  בעל 
בושה או כל סיבה אחרת לא מפרסמת 

את העוולות שלו,
ולא מודיעה זאת להוריו או לרבותיו,
ורק  צורה  באותה  ומתנהג  ממשיך 

הולך ונהיה גרוע הרבה יותר.
כל  קודם  ידיה  במו  כזו רוצחת  אשה 

את עצמה,

ולאחר מכן את ילדיה.
במקרה הגרוע עוד יותר,

היא הופכת גם את בעלה לָׁשפּוט של 
אותו רשע ורוע,

כי יתכן שגם הוא "בסך הכל" התחיל 
את דרכו כחסר הדרכה,

הדבר  החיים  את  שהחל  לאחר  ורק 
הזה מצא חן בעיניו,

לחלק  אותו  אותו והפך  המשיך 
מאורח חייו האמיתי.

רבותי!
גם למען הבעל,

גם למען האשה,
גם למען הילדים,

וגם למען כל עם ישראל,
כשיש בעיה - פותרים אותה!

הוא  מוסך,  לו  שאין  שרכב  הסברנו 
רכב שלא רוכשים,

אותו  לתקן  ניתן  לא  לעולם  כי 
במקרה של תקלה.

ניגשים  כך, לא  בדיוק 
מקימים  לבית, לא 
למי  לנו  יש  בית בטרם 

לפנות.
ואם נפלנו חס ושלום וחס 

וחלילה באותו פח,
אם ישנה בעיה,

ברגע זה קמים והולכים.
ואם הבעל לא משכיל לעשות זאת,

האשה צריכה לעשות זאת.

הנכון,  ליועץ  לגשת  ללכת,  לקום, 
ואם חס ושלום וחס וחלילה לא תהיה 

ברירה אחרת,
הולכים ומפרקים את הבית,

הגדולה  הברכה  בתים זו  ובכאלו 
ביותר.

ה' יזכה את כל אחד מאיתנו להצליח 
ולפתור את כל הבעיות בתוך הבית,

הוא שקט  הזה  שהשקט  להבין  אבל 
של הרס,

אסור להשאיר אותו,

וחובתה של אותה אשה להרים דגל, 
לפצוח במרד,

לרבנים  ישראל,  לגדולי  להודיע 
וליועצים במה מדובר,

ומשם להתחיל בדרך חדשה.
ברוכים תהיו!

ישיש פנחס כ"ב תמוז תשפ"א

לפעמים מה שנדרש ממך 
 הוא בסך הכל קצת

 תשומת לב
שלום וברכה מורי ורבותי!

פרשת  שבת  שלום,  שבת  ערב 
"פינחס".

ובפרשתנו, כאשר משה רבינו לא ידע 
מה לעשות עם הרשע המרושע, זמרי 

בן סלוא,
שמגיע וחוטא כך לעיני כל ישראל,
הגיע פנחס ואמר לו: "משה רבינו!

הייתה  מה  אותנו  למדת  אתה  הלא 
אותה הלכה".

"קריינא  רבינו:  משה  לו  אמר 
דאיגרתא איהו ליהוי פרוונקא",

כלומר,
אתה הוא זה שקראת לנו את האגרת,

אתה גם תבצע אותה.
ובמוחך  שזכית,  זה  הוא  אתה  אם 
ואותה  תובנה  אותה  ראשון  נצנצה 

הלכה,
אתה גם תבצע אותה,

וכך הייתה הלכה למעשה )סנהדרין 
פ"ב ע"א(.

זה אומר לגבי כל אחד מאיתנו,
מכוון  הוא  ברוך  הקדוש  שלפעמים 

אותנו,
מה  לנו  ומראה 

לעשות,  צריך 
על  דווקא  לאו 
מודעות  ידי 
ת  ו ח ו ל ב

המודעות,
על  דווקא  ולאו 
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ידי איזו שהיא רוח הקודש שמנצנצת 
בקרבנו.

לפעמים, עצם ההבנה שנחתה בליבך 
הרב  של  האישור  את  עליה  וקיבלת 

שלך,
היא בעצם אומרת לך שזהו התפקיד 

שלך!
אחד  מכל  הוא  ברוך  הקדוש  מבקש 

מאיתנו להיות ערניים,
להסתכל ימינה ולהסתכל שמאלה,

כולם מסתכלים ימינה ושמאלה,
מה  רואה  אתה  לפעמים  אבל 

שאחרים לא רואים,
אתה שם לב למה שאחרים לא שמו 

לב.
זו הארה שמימית.

זה אומר שהדבר הזה נוגע אליך.
למישהו  מכולם  יותר  לב  שמת  אם 

שזקוק לעזרה,
הקדוש ברוך הוא פונה אליך ואומר 

לך:
"לך ותושיע אותו".

בהזדמנויות  גם  להיות  יכול  זה 
עסקיות,

זה יכול להיות גם בעושר רב,
זה קורה בהמון דברים,

תהיה קשוב!
אם תהיה קשוב לצרתם של האחרים, 
גדול  סכום  לאותו  גם  קשור  תהיה 

שהקדוש ברוך הוא מגייס לך.
ימינה  מסתכלים  עיניים,  פותחים 

ומסתכלים שמאלה,
מזהים הזדמנויות רוחניות וגשמיות,

וזוכים לרב טוב כל הימים!
ברכת שבת שלום ומבורך ממני ומכל 
האוהב,  העולמי  היומי  החיזוק  צוות 

מעריך, מוקיר, מעריץ ומה לא?...

וברוכים תהיו!

מוצ"ש פנחס כ"ג תמוז תשפ"א

סיפור לילדים הערב לפני 
השינה

שלום וברכה מורי ורבותי!
שעת חינוך ההורים!

יחד, בעזרת ה', נזכה בזכות שעה זו 
לילדים מחונכים.

ואני רוצה היום לפצוח בסיפור,
סיפור שבעזרת ה', כל אחד מאיתנו 
בטרם  הקטנים  לילדיו  הלילה  יספר 

ירדמו על גבי מיטותיהם.
שימו לב טוב מורי ורבותי!

היום הזה היה יום פטירתו של הרמ"ק.
משה  רבי  תיבות:  בראשי  הרמ"ק 

קורדובירו,

הלא הוא אחד מגדולי מקובלי צפת 
מרן   - ערוך"  ה"שולחן  של  בדורם 

הבית יוסף, והאר"י הקדוש.
יוסף",  ה"בית  של  תלמידו  היה  הוא 

ורבו של האר"י הקדוש.

כאשר הוא נפטר מן העולם 
ושמונה  ארבעים  בגיל 

בלבד,
יוסף  רבי  אותו  הספיד 

קארו, מורו ורבו, ואמר:
"כאן אנו טומנים היום את 

ארון התורה".

הקבר,  לכיוון  התקרבו  כאשר 
הסתפקו היכן לקבור אותו,

או  קדימה  משמאל,  מימין,  האם 
אחורה.

מן  אחד  שהיה  הקדוש  האר"י  ואז 
ידע  לא  אחד  אף  ועוד  התלמידים, 
קדושתו  ואת  גודלו  ואת  כשרונו  את 

הנוראה,
אתם  מדוע  מבין  לא  "אני  אמר: 

נעצרים!

הלא עמוד האש שהלך לפני המיטה, 
ממשיך הלאה ונעצר רק בקבר הפתוח 

דלהלן".

משהו  ראה  שהאר"י  כולם  הבינו  אז 
שהאר"י  למרות  ראה,  לא  אחד  שאף 
את  איתו  יחד  רואים  שכולם  חשב 

אותו עמוד אש.
לקחו אותו למקום, טמנו אותו שם,

ובאותו רגע מינו את האר"י הקדוש 
בני  את  וללמד  דרכו,  ממשיך  להיות 

הישיבה.

רבותי!
אמור  מושגים  של  חדש  עולם 

להיפתח בפני הילדים שלנו.
בגיל ארבעים ושמונה, גילאים שכיום 

בקושי מתחילים בהם את החיים,
לזכות ולהגיע לדרגות נוראות שכאלו!

להיות תלמיד שרואה את עמוד האש 
שהולך לפני המיטה של מורו ורבו,

לזכות לרמות רוחניות גבוהות כאלה 
מאנשים שהם לא הרבה רחוקים 
מאיתנו מבחינת לוח הזמנים.
מאוד  הרבה  לפני  לא  הם 

שנים.

אבל בכח של קדושה,
בכח של עמל תורה,

בכח של רצינות,
אפשר להגיע לרמות הגבוהות 

ביותר.

הילדים  של  השאיפות  יהיו  אלו  אם 
שלנו,

על ידי הסיפורים שנחדיר בהם,
גדולים,  לילדים  באמת  שנזכה  הרי 

קדושים וטהורים.

בהצלחה רבה לכולנו באחד ממבחני 
החיים הקשים ביותר,

וברוכים תהיו!


