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ֶאָחד סֹוֵחר  ְבִאיׁש  יֹום ,  ַמֲעׂשה  ְבָכל  יֹוֵצא  ֶשָהָיה 
ַהָצֳהַרִים ְשעֹות  ַעד  חֹוֵזר ,  ְלִמְסָחרֹו  ְכֶשָהָיה 

ַמִגיָשה ,  ִאְשּתֹו ָהְיָתה עֹוֶרֶכת ְלָפָניו ֻשְלַחן,  ְלֵביתוֹ 
ְבָכל יֹום ָהְיָתה ,  לֹו ַתְרְנֹגֶלת ְמֻבֶשֶלת ְבטּוב ָטַעם

הּוא אּוַכל ְוׂשֵמַח ,  ְמַבֶשֶלת לֹו אֹוָתּה ְבַטַעם ַאֵחר
 .ּוִמְתַעֵנג ֹעֶנג ַרב

ַהּבְיָתה ְבבֹואֹו  ַתְרְנֹגֶלת ,  ַפַעם  ִאְשּתֹו  לֹו  ִהִגיָשה 
ּבֶדֶלת,  ְמֻבֶשֶלת ְדִפיָקה  ִנשְמָעה  . ִפְתאֹום 

ַבֶדֶלת דֹוֵפק  ִמי  ַהּבִית  ּבַעל  ֵהשִׁיב ,  ּכֶשָשַאל 
, ּוְמַבֵקׁש ֲאִני ִמְמָך ְלַרֵחם ָעַלי, ֲאִני ִאיׁש ָעִני”: ַהָלּה 

ּבּבֶֹקר ָאַמר לֹו .  “ִכי ֹלא ּבא ְלִפי אֹוֵכל ֵמֶאְתמֹול 
 “...ַהֵשם ַיֲעֹזר ְלךָ : "ּבַעל ַהּבִית

ְוָאַמר ֶהָעִני  ִבֵקׁש  ְפרּוַסת ”:  ׁשּוב  ַרק  ִלי  ֶתן  ָאָנא 
ַנְפִשי ֶאת  ְלָהשִׁיב  ַמִים  ּוְמַעט  ּבַעל .  “ֶלֶחם  ּכַעס 

ִמְמֻנָחתוֹ  ְלַהְטִרידֹו  ֶשּבא  ֶהָעִני  ַעל  ָיָצא ,  ַהּבִית 
 .ָסַטר לֹו ַעל ָפָניו ְוֵגְרׁשּו ִמֵביתוֹ , ֵאָליו ְבַכַעס

ְוִדְמָעתֹו ַעל ְלַחָייו ְוִהְצַטֵער ,  ָהַלְך ֶהָעִני ָשבּור ֵלב
לוֹ  ֶשָקָרה  ַמה  ַעל  ִנְתַיְשָבה .  ְמֹאד  ּכְך  ְלַאַחר 

ָעָליו ה”:  ְוָאַמר,  ַדְעּתֹו  ֵמֵאת  ֵהם  ' ַהּיִסּוִרים 
ֲעֹונֹוַתי ְגדֹוָלה,  ְלַכָפַרת  ָחָטאִתי  ָהְיָתה  לּוֵלא  , ִכי 

ֵמָעָתה  ָעַלי  ְמַקֵבל  ַוֲאִני  ָכְך  ִלי  ַמִגיַע  ָהָיה  ֹלא 
 ...ַלְחֹזר ִבְתׁשּוָבה

ָאַכל ְוָשָתה ְוָהָלְך ,  ָשב ְלֻשְלָחנוֹ ,  אֹותֹו ּבַעל ַהּבִית
ְוִהֵנה .  ָלנּוחַ  ְלִמְסָחרֹו  ּכַדְרּכֹו  ַלׁשּוק  ָיָצא  ְלָמֳחָרת 

ֵהִניַח ֶאת ְסחֹוָרתֹו , ְביֹום ַהֵשִני. ֵאין ִאיׁש ּפֹוֶנה ֵאָליו
ְלָהִניחַ  ֶשָאסּור  ּבָמקֹום  ַלֲחנּות  ָבאּו ,  ִמחּוץ 

 ..ׁשֹוְטִרים ְוָקְנסּו אֹותֹו ַעל ָכךְ 
ֶדִחי ֶאל  ִמֶדִחי  ִמַפְרָנָסתֹו  ְוהֹוֵלְך  ּפֹוֵחת  ָהָיה  , ָכְך 

ְמֹאד ֶשִנַדְלֵדל  ָרִהיֵטי ,  ַעד  ֶאת  ִלְמּכֹור  ִהְתִחיל 
ֵביתֹו ְכֵדי ֶשּיְִהֶיה לֹו ַמה ֶלֱאכֹול ַעד ֶשּלֹא ִנְשַאר 

 ...לֹו ַמה ִלְמּכֹור
ָאְת רֹוָאה ֶאת :  ְוָאַמר ָלּה ,  יֹום ֶאָחד ָקָרא ְלִאְשּתוֹ 

ַמָצִבי ֶשֵאין ִלי ֶלֶחם ְלַכְלּכל אֹוָתְך ְוֵאין ִלי ּבֵריָרה 
, ֹלא ָהְיָתה ּבֵריָרה ָלִאָשה.  ִכי ִאם ְלִהְתָגֵרׁש ִמֵמךְ 

 .ְוָשָבה ְלֵבית ָאִביהָ , ְוִהְסִכיָמה ְלִהְתָגֵרׁש ִמַבֲעָלּה 
ָבא ַשְדָכן ֶאָחד ֶאל ָאִביָה , ְלַאַחר ְכִשָשה ֳחָדִשים

ִלי ”:  ְוָאַמר לוֹ  ְוֵיׁש  ְגרּוָשה  ַבת  ְלָך  ֶשֵיׁש  ֲאִני  יֹוֵדַע 
ֵלב ְוטֹוב  ָאִמיד  ִאיׁש  ֶאל  אֹוָתּה  ְלַהּשיא  . ַהָצָעה 

 ..ִהְסִכים ָהָאב ַלַהָצָעה ְוָנַתן לֹו ֶאת ִבּתֹו ְלִאָשה

ַהִנׂשּוִאין יֹום ,  ַאַחר  ִמֵדי  ַלֲחנּות  ַבֲעָלּה  הֹוֵלְך  ָהָיה 
ַהָצֳהַרִים ְשַעת  ַעד  סֹוֵעד ,  ְביֹומֹו  ְלֵביתֹו  ְכֶשחֹוֵזר 

ַהַתְלמּוד  ְבִסְפֵרי  ְמַעט  ְולֹוֵמד  ָצֳהָרִים  ֲארּוַחת 
ִמְנָחה,  ְוַהִמְדָרשִׁים ְלִהְתַפֵלל  הֹוֵלְך  ּכְך  , ְוַאַחר 

ַמְטַעִמים  לֹו  ְמַבֶשֶלת  ָהְיָתה  ִבְזִריזּוָתּה  ָהִאָשה 
 ..ַכֲאֶשר ָאֵהב

ַהָצֳהַרִים ִלְסעּוַדת  ְכֶשּבא  ֶאָחד  לֹו ,  יֹום  ֱהִכיָנּה 
ְמֻבֶשֶלת ַתְרְנֹגֶלת  ְדִפיָקה ,  ִאְשּתֹו  ִנְשְמָעה  ְוִהֵנה 

ַהּבִית.  ַבֶדֶלת ּבַעל  ּדֹוֵפק”:  ָאַמר  קֹול “  ?ִמי  ְוִהֵנה 
ֶאת ”:  עֹוֶנה ְלַהֲחיֹות  ְכֵדי  אֹוֵכל  ַהְמַבֵקׁש  ָעִני  ֲאִני 
 .ַנְפִשי

ַהּבִית ּבַעל  ֹזאת  ְכֶשָשַמע  ֶאת ,  ֵתֶכף  ְוָלַקח  ָקם 
ְשֵלָמה ְבעֹוָדּה  ְכֵדי ,  ַהַתְרְנֹגֶלת  ְלִאְשּתֹו  ָנַתן אֹוָתּה 

ֶלָעִני אֹוָתּה  ֶאת .  ֶשִתְמֹסר  ְוָנְתָנה  ָהִאָשה  ָהְלָכה 
ֶלָעִני ְוַהַתְרְנֹגֶלת  ַהָבְיָתה.  ַהֶלֶחם  ָרָאה ,  ְבׁשּוָבה 

ְדָמעֹות זֹוְלגֹות  ֶשֵעיֶניָה  ַבֲעָלּה  אֹוָתּה .  אֹוָתּה  ָשַאל 
 ...ַמּדּוַע ִהיא ּבֹוָכה

ָהִאָשה לֹו  ַהָיָקר”:  ִסְפָרה  ּבֲעִלי  ְלָך  ִלְפֵני ,  ַדע  ִכי 
ָגדֹול,  ֶשִנׂשאִתי ְלךָ  ְלִאיׁש סֹוֵחר  ְנׂשּוָאה  ַאְך ,  ָהִייִתי 

ָדַפק ִאיׁש ָעִני ,  ָקָרה ַפַעם ֶשְבֵעת ְסעּוַדת ַהָצֳהַרִים
ֶלֱאכֹול ַמה  לֹו  ֶשּיִֵתן  ְלָפָניו  ְוִהְתַחֵנן  ַהֶדֶלת  ִכי ,  ַעל 

ְמֹאד ָרֵעב  ְמֹאד,  ָהָיה  ָעָליו  ַכַעס  ְלֶשָעַבר  , ּוַבֲעִלי 
ָפָניו ֵמַעל  ְוֵגְרׁשּו  ִנְתַמֲעָטה ,  ְוִהָכהּו  ַהּיֹום  ּוֵמאֹותֹו 
ְוָחסֹור ָהלֹוְך  ִמֶמּנּו ,  ַפְרָנָסתֹו  ֶשִהְתַגַרְשִתי  ַעד 

 .ְוַשְבִתי ְלֵבית ֲאִבי
ַהּיֹום ְכֶשֶהָעִני ָדַפק ַבֶדֶלת .  ְלַאַחר ִמֵכן ִנׂשאִתי לךָ 

ְוַהכּכר ַהַתְרְנֹגֶלת  ֶאת  לֹו  ִלְמֹסר  ָמָצאִתי ,  ְוָיָצאִתי 
ָהִראׁשֹון ַבֲעִלי  הּוא  ָעִני  אֹותֹו ,  ֶשאֹותֹו  ּוְכֶשָרִאיִתי 

ֶזה ְדָמעֹות ,  ְבַמַצב  ֵעיַני  ְוָזְלגּו  ָיֹכְלִתי ְלִהְתַאֵפק  ֹלא 
 .“ַעל ַמָצבֹו ָהֻאְמָלל

ַהּבִית ּבַעל  ָלּה  ֲאֶשר ”:  ָאַמר  ֶהָעִני  אֹותֹו  הּוא  ֲאִני 
ֶשִקַבְלִתי  ַהּיֹום  ּוֵמאֹותֹו  ְוִקיֶללֹו  ְוֵחְרפּו  ַבֲעֵלְך  ִהָכהּו 

ִבְתׁשּוָבה ַלְחֹזר  ִיְתָבַרךְ ,  ָעַלי  ַהֵשם  ִלי  ַעד ,  ֵהיִטיב 
ֶשִהַגְעִתי ְלַמה  אֹוָתְך ,  ֶשִהַגְעִתי  ָלַקְחָת  ְוָזִכיִתי 

 .“ְלִאָשה
, ְשִמי ֶשֵאינֹו נֹוֵתן ְצָדָקה ּכִפי ְיָכְלּתוֹ ,  ׁשּוב רֹוִאים ָאנוּ 

ָהֲעִנּיִים ִמן  ֵעיָניו  ַיֲעׂשּו אֹותֹו ,  ּוַמֲעִלים  לֹו  סֹופֹו ֶשַגם 
 ..ָדָבר

 ‘אבות ישראל'מתוך 
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ש  ” קֹדֶׁ ר ּבֹו ּבְ ֶׁ  “ְוָכל ֲאש 
מתנות'' מחלקים  לא  ממרום  כלים,  דעו  עבורן  ומעניקים  משימות  קובעים  !                         ממרום 

 ... כל כישרון ניתן כדי לנצלו, מגרונו' זמר יכבד את ה, מהונו' אדם עשיר עליו לכבד את ה  אם
 ל"ישראל מסלנט זצ' ר
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שיהיו דברי תורה  
 

 

כיבוד אב ואם 
 (                      המשך)

ביותר חשוב  ואם  אב  , כיבוד 
ב נאמר  הדברות'-ולכן  בסמוך .  'עשרת  שם  והוזכר 

לבורא אדם  ואם מכלל ,  למצוות שבין  אב  כיוון שכבוד 
 :ולפיכך.  כבוד שמיים

קודם , לצורך אביו ואמו, מותר לקנות מצרכי מזון .א
אם אביו או אמו יוצאים לדרך , וכן. תפילת שחרית

מותר לבנם שלא התפלל עדיין שחרית לבוא , רחוקה
וכן מותר לצאת לשדה . אל ביתם להיפרד מהם

קודם תפלת שחרית בכדי , התעופה או לתחנת הרכבת
אלא )או כדי לקבל את פניהם , ללוות את אביו או אמו

 (. קודם לכן' קרית שמע'שיקרא 
ואמו  .ב אביו  של  זקנותם  ישתדל ,  בעת  לכתחילה 

אלא אם כן ביתו צר .  להביאם לביתו לטפל בהם בעצמו
או שלתועלת הוריו עדיף ,  או שיפריע לשלום הבית,  מאד

 . שיהיו בבית אבות
עליהם  .ג מטורפת  ודעתם  חולים  אמו  או  אביו  או ,  אם 

וברור לו שאם יטפל בהם לפעמים ,  שהם אנשים קשים
. לא יוכל לשלוט בעצמו ויתפרץ ויצעק עליהם שלא כדין

בהם  שיטפל  מטפל  להביא  שידאג  יותר  שעדיף  נראה 
 . כהלכה

היה הבן צריך לדבר מסוים ויודע שימלאו את בקשתו  .ד
אף על פי שיודע שגם בשבילו יעשו , לכבודו של אביו

אלא , לא יאמר עשו לי דבר זה בשבילי, אותו הדבר
 . יאמר עשו בשביל אבא כדי לתלות הכבוד באביו

, חייב לדבר עם הוריו בנחת ובלשון רכה ובכבוד .ה
ידבר , ואם רואה שהם בצער ודאגה. כמדבר אל מלך

כדי ליישב , על לבם דברי ריצוי ופיוס להרגיעם ולשמחם
, ויזהר שלא לספר להוריו דברים שיצערו אותם. דעתם

 . אלא אם כן יש צורך שידעו מהדבר

 פינת ההלכה 
,א“הרב דב ניסים שליט  

 "פורת יוסף"ראש כולל  

, ל " שבאה פעם אל הרב שמשון רפאל הירש זצ ,  מסופר על אם 
: הרב הירש ענה .  והתלוננה מרות על ילדה שלא כיבד אותה כלל 

האם עכשיו את ..  במשך עשר שנים עשית מה שהוא רצה " 
 !" ?מצפה שיעשה מה שאת רוצה

 

  'שבילי החינוך'מתוך 

 

ם ְוָחיּו ְולֹא ָיֻמתוּ  ְוזֹאת”  “ֲעׂשּו ָלהֶׁ
כי יותר מאשר ראוי להבין ,  אומרים הרופאים החדישים 

, כי הרבה בכל חולי ,  יש להבין את החולה ,  את החולי 
וכשיתקנו זה ,  ולפעמים כל החולי בא מהלך רוח החולה 

 .תרופת היסורים היא קבלתם בשמחה.. תעבור המחלה
 

 ל"הרב דסלר זצ

,              מדוע התורה לא נתנה בארץ או בירושלים
 ? הרי אויר של ארץ ישראל מחכים

,                    מעולם לא ראינו שעושים חופה בבית
שאם כן הכלה תתחיל להתעסק בענייני הבית        

 ...ולא תתן דעתה על הבעל

לכן קבלנו במדבר שם דעתינו על הבורא בלבד 
 .כמו חתן וכלה בחדר יחוד

 

 ל“ש פינקוס זצ'הגר

מידת הביטחון יתירה בערכה על כל מה שיש 
כגון שדות וכרמים וכל עשירות שבעולם ,  ז " בעוה 

 . וגם מאדם שבידו להפוך כל מיני מתכות לזהב
כי כל אלו יש להם פחד מבני אדם ומגנבים 

ואילו בעל הביטחון יש לו תמיד ,  ומליסטים 
נמצא ,  מנוחה שלימה ואין לו דאגה משום דבר 

שהביטחון ערכו רב על כל עשירות שבעולם ואיך 
ישלם לו בעד מידת בטחונו דבר שהוא ' נאמר שה

 ?פחות ממעלת הביטחון כגון 
אלא מה הם התשלומים יותר גדולים שיכול 

ה יחזק ויאמץ "שהקב, י מידת הביטחון"להשיג ע
ויזכה לביטחון עוד יותר גדול ויהיה עוד יותר , לבבו

חזק '  קווה אל ה " והן הן דברי הכתוב    !מאושר 
שבזכות הביטחון יזכה , "'ויאמץ לבבך וקווה אל ה

 ..לביטחון  יותר גדול וזהו שכרו
 
 
 
 
 

 ‘חובות הלבבות’מתוך  
 

ָיבֹוא ֵאִלָיהּו ַהָנִביא ְויֹאַמר לֹו ַמִהי ַדְרָגתֹו  ֵאין ָצִריְך ָהָאָדם שֶׁ

ָהָאָדם ָיכֹול ִלְבדֹק ַעְצמֹו ְבָנֵקל ַמִהי ַדְרָגתֹו ', ַבֲעבֹוַדת ה

ְוהּוא ְכִפי ַהְנָהָגתֹו ְבִמדֹות טֹובֹות                        ',  ַבֲעבֹוַדת ה

 .ְכַלֵפי ְבֵני ָאָדם

 

 בר לבב

כאשר הילד רואה את ההורה שמאבד 
הוא מאבד את ערכו ואת ,  שליטה עצמית 

כי הכעס מראה על חולשה נוראה , סמכותו
ולכן הוא ההפך הגמור מחינוך אמיתי 
והמחנך צריך להיות דמות נעלה דמות 
נערצת דמות אצילית בשליטה העצמית 

 ..והאיפוק וישוב הדעת
 

 ‘חינוך באהבה'מתוך 

 ל"רבי לוי יצחק מברדיטשוב זצ “ ...תמיד ילמד זכות-לב רחום”
 

כאשר , הברכה האמיתית והגדולה ביותר היא

 אדם זוכה להיות מרוצה ממה שיש לו

 . ולהסתפק במועט 

 'מתוק האור'מתוך 

,              משגיח ומקשיב, בכל מקום בורא עולם נמצא

 .                                                                         גם כאשר אין אנו מרגישים
 

 ן"ליקוטי מוהר
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