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  829עלון מס'   -  הֶר ְׂש עֶ  ׁשֵׁש שנה 
   (דחוי)ט' באב. שבת תענית במוצאי  @

  ). מלך המשיח(במידה ועד אז לא יתגלה       
  19:49בשעה  סיום הצוםביום ראשון,  @

  ".ברכת הלבנה"במוצאי התענית  @ 
  ט"ו באב. יום שישי הבא פרשת ואתחנן יחול  @

  

    

  
  

  ז"ל אברהםבן   בבאי מוסאילע"נ  
  עם ישראל.כל לרפואת ולהצלחת 

  úùøôíéøáã 
ðòî: äùøôä éðéé    

  לפטירתו.  הקדמה קצרה לדברי התוכחה של משה סמוך  �
מינוי שופטים ושוטרים שיעזרו בהנהלת המחנה.  �
  חזרה על פרשת המרגלים.  �
  ועמון.  מסעי בני ישראל על יד הגבולות של אדום, מואב �
  כיבוש ארץ סיחון ועוג.  �
   חלוקת ארץ עבר הירדן מזרחה לבני ראובן, בני �

  גד וחצי שבט המנשה.      
� ""íéùðà íëì åáä (א, יג)   

דרך הלצה אפשר לומר: ישנם רבנים ומנהיגים ב
כיצד להנהיג  אשר נשותיהם מחוות דעה בענייניהם

את העם, ומתערבות בעבודת הציבור שלהם ונמצא 
ולא על ידי הרב.  מונהג על ידי הרבניתשהציבור 

״, שיהיו םאנשילפיכך אומר הכתוב: ״הבו לכם 
 )(כתב סופר               .ולא הנשיםהאנשים מנהיגים 

� "íéòåãéå íéðåáðå íéîëç íéùðà íëì åáä" (א,כ''ג)  
"ואקח את ראשי שבטיכם אנשים   ובהמשך כתוב

.לא מצאתי נבונים  רש"י מבאר:. חכמים וידועים"
שואל: מדוע לא מצא משה  זצ"להרב עובדיה יוסף 

הרי מדובר על דור דעה  רבנו אנשים נבונים?
, נבונים לאאך  חכמים היו  הייתכן?! והוא מתרץ:

כיון שלא התאמצו כדי להשיג תורה ובכל שאלה מיד 
  .אדם נבון מבין דבר מתוך דברפנו למשה. 

� "ìàøùé ìë ìà äùî øáã øùà íéøáãä äìà"   
רע, על זה השון לבק אראשי תיבות  ="אלהידוע "

ראשי  –אלהד פירוש ועו דבר משה אל כל ישראל.
שונו אומר הגאון מוילנא על כל לשומר הדם אתיבות 

יזכה לאור  ,רגע ורגע שאדם חוסם פיו בעולם הזה
  הגנוז בעולם הבא שאין כל מלאך ובריה יכול לשערן.

� "...äæä øäá úáù íëì áø"  
. מקום קרוב להר טובבגימטריא  17"= הזה"(בהר) 

ני קבלו את סיני בו שכן עם ישראל ושם בהר סי
או ררב חהר בראשי תיבות:  - "בחרב" התורה.

  (קבלת התורה) .                                            רכהב
� íëçøè éãáì àùà äëéà"  

קשר בין הפרשה להפטרה ולמגילת איכה הנקראת ה
איכהבפרשת השבוע נאנח משה רבנו ואומר: " בשבוע זה:

   אשא לבדי טרחכם...
קריה הייתה לזונה  איכהיה: "מפטירין בישע

  ישבה בדד...". איכהבמגילת איכה נאמר: "   נאמנה..."

� "...íòøæìå íäì úúì ...õøàä úà íëéðôì éúúð äàø"  
(שמחה) כאשר אדם  רןתתי" ראשי תיבות נאה ר"

לרעהו בלב שלם (במיוחד במתן צדקה) הדבר  נותן
גורם לנותן שמחה גדולה. כאן הקב"ה מבטיח 
לאבות האומה אברהם יצחק ויעקב לתת הארץ לעם 

 353= ולזרעם ישראל הבטחה שנמשכת עד היום.
גם שבני ישראל היו בארץ גושן  .שןגֹ בגימטרייא= 

  במצרים, מבטיח הקב"ה לתת הארץ לעם ישראל.
� å"úà äåöà .úòá íëéèôåù"..  

: ואצוה את שישב הדייןלומר לך שצריך  ואשבר''ת 
שופטיכם בעת ההוא לאמר. ס''ת בגי' תמתין בכל 

  (בעל הטורים)      :שצריך שיהיו מתונין בדיןדיניך. 
  

" : úåàáö 'ä øîà äë  
 íåöå éòéáùä íåöå éùéîçä íåöå éòéáøä íåö
 äçîùìå ïåùùì äãåäé úéáì äéäé éøéùòä

éãòåîìå   .åáäà íåìùäå úîàäå ,íéáåè í('זכריה ח)  
äùéîç  íéøáãåòøéà áàá äòùúá   

 

 לארץ) שלא יכנסו המדבר דורעל אבותינו ( נגזר .א
  ישראל.

  בית המקדש הראשון. נחרב .ב
  בית המקדש השני. נחרב .ג
  ביתר. נלכדה .ד
  ירושלים על ידי האויבים לאחר החורבן. נחרשה .ה

) ארבע ת"יעמד (התקיים והראשון  המקדש בית
) ת"כעמד (התקיים ומאות ועשר שנה והבית השני 

  שנה. ועשריםארבע מאות  
בתי המקדש האירו רק  שני". כתיתביחד הרי זה " 

  כמנין "כתית". 
אולם בית המקדש השלישי יהיה תמידי ונצחי 

  )יצחק תולדות(                       ".תמידנר  להעלות"

  וע"ה'תש  אב- מנחם' ט בס"ד 
  19:08  -   הדלקת נרות               
  19:58  -   שבת צאת ה               

  20:49   -       רבנו תם                
  

  "אור החייםלפי הלוח המדוייק של " - קיץשעון 
 

 
 

 
 

    אין לעיין בעלון בשעת התפילה וקריאת התורה. במקום שיש עירוב, יש לטלטל ע"י קטן. העלון טעון גניזה.     הסירו מכשול מדרך עמי !
  /http://www.hidush.co.il/       http://ladaat.info     : "חידוש"-הדתיים "לדעת" ו ניתן להוריד את העלון באתרים

  
  1  054-7743834   ארגון "אברהם יגל"  יו"ל ע"י 

íéîâúôäå íéáéðä úðéô  
ק ֶׁשֵאין לוֹ ֲאִחיָזה ִּדין, חוֹ  ֲהָלָכה ְלָמִׁשיַח =

  ְּבָיֵמינּו, ְוִיְהֶיה לוֹ ּתוֶקף ַרק ְּבבוֹא ַהָּמִׁשיַח.
  

"ל ִמּתֹו ִהְתַנְּדבּות ְולא ק ֵׁשרּות ִּבָּטחֹון ְּבַצהַ חוֹ  דוגמה:
  ִמּתֹו חֹוָבה הּוא ֲעַדִין ִּבְבִחיַנת ֲהָלָכה ְלָמִׁשיַח.

   

  א)          (ניבונכון)ִהְלְכָתא ִלְמִׁשיָחא [ַסְנֶהְדִרין נ מקור:
  

ïéøéèôî ::::        """"åäéòùé ïåæçåäéòùé ïåæçåäéòùé ïåæçåäéòùé ïåæç""""  
  (ישעיה א')                       

  

שנים  1948
  לחורבן בית שני

  

  

ïåæç úáù 



  

  שבת  שלום  ומבורך
 éåìéòì     úîùð :         

  4  054-7743834ארגון "אברהם יגל"      יו"ל ע"י

  ז"ל שרה ןב משה גמזו
  ז"ל חוה בת שרה בכורי

  ז"למרים  בתגולשן באבאי 
  ז"ל חנה בת מרים יתח 
   ז"לגולשן בת  מרים ועלני

  ז"ל חסינהבת  רינה עדיקה
  ז"ל רחל בת גילה הירש

  ז"ל יקוט בתרבקה אביבה 
  

  ז"לרינה  בןאברג'ל  מיכאל-יורםהרה"ג 
  ז"לדוד ורבי  בןלוי לוי 

  ז"לשירין  בןחיים חייק'ה טחלוב 
  ז"ל נהיית בן ניסן אברהם

  ז"ל רחל ומשה בן יוסף דוקרקר
  ז"לשמחה  בתאיטו אבוטבול 

  ז"ל סרוור תב שרה מוסאי
   "לז ביבי ומרדכי תב רחל מוסאי

  

"íéúæ éìéúùë êéðá"  -  êåðéç 

 ילדיכם בתשעה באב חינוך

מחנכים את הילדים לקיום חלקי של מנהגי ודיני 
האבילות על החורבן. ההלכה מבחינה בין המישור האישי 

, ועל כן למישור הסביבתי. במישור האישי, מקילה ההלכה
אין מחנכים את הקטן לצום בתשעה באב (אבל אין 
מפנקים אותו במאכלים מעודנים, כדי שיתאבל עם 
הציבור). במישור הסביבתי והחברתי, מחמירה ההלכה, 
ועל כן מקפידים שהופעתו החיצונית של הילד תשתלב 
באווירת "עגמת הנפש" הכללית של המבוגרים ולא תפגע 

תם במישור הרוחני להבין את בה. כמו כן מחנכים או
משמעות החורבן. עקרונות אלו יפים גם ביחס לכלל 

  התנהגותם של הילדים בתשעת הימים.
המטרה היא "חינוך ליראת ה', שהקטן כשישאל על מה 

. הוי אומר, "זה, יסבירו לו עניין חורבן בית המקדש
המטרה איננה להקנות לו הרגלים התנהגותיים לקראת 

והגדלות (זוהי המטרה הראשית של חינוך תקופת הנערות 
קטן למצוות) אלא לעורר בו סקרנות ולהביא אותו לשאול 

להסביר את משמעות החורבן  -על מנהגי האבילות 
שאיננו מסופר ואין וילד ולעורר בו כמיהה לבנין המקדש. 

 תחושת האבלות. וחזקת בתמ בגדיו מכובסים

  כל הישועות והברכות
éãéåã äðçì בת שרה מנב"ת  

הקב"ה ישלח מזור ומרפא 
 ,לרנ"ב אבריה ושס"ה גידיה

רפואת הנפש ורפואת הגוף. 
שתחזור לאיתנה הראשון 

 טובות תזכה לשנים רבותו
  עם בעלה  ונעימות

וירוו נחת הי"ו בן ביבי משה 
  יוצאי חלציהםמכל  ושלווה

  ז"ל בן שלמה ושרה שיחיו מרדכי לארי

 הי"ומרים  בןשלמה לארי 
 הי"ומרים  בןמשה נאמן 

 הי"ומרים  בןאברהם נאמן 
  הי"ורבקה  בןמרדכי עמרני 

  הי"ומרים  בןישראל פרג'י רפאל 
  הי"ו פרידהבן חי כהן זדה - יצחק

  הי"ומורוורי  בן באבאי באבאי
   והי"ריטה ועמרם  בןלירן מלכה 

  

  : בריאות והחלמה איתנה

  בן אברהם וזליכה ז"ל     בבאי מוסאי

   הי"ומזל  ןב אליהו כהן-שאול
   הי"וגולשן  ןב אפרים באבאי

   מנב"תרבקה  בתשרה ביבי לארי 
   מנב"תמרסל  בתלאה בלקר 
   מנב"ת שרה בת חנה דוידי

   מנב"תחוה בת  רזיה סינדני
  הי"ובן יהושע ניקי ניסים 

   מנב"ת מריםבת  זהבה אפרת
  חולי ופצועי צה"ל ועם ישראל.ובכללם לרפואת כל   

    

 ברכה והצלחהברכה והצלחהברכה והצלחהברכה והצלחה
 ìàéøáâìäáäæå 

÷çöé-øåô הי"ו  
שיבורכו מפי עליון 
 ובכל מילי דמיטב

יאיר הקב"ה דרכם 
ומזלם מתוך 

בריאות איתנה 
ובה  ופרנסה ט

לשנים רבות 
והצלחה לילדיהם 

  בלימודים.

 רפואה שלימה

éîéñð äéìãì  
  בת גורג'יה מנב"ת

ה ישלח מזור הקב"
ומרפא לרנ"ב אבריה 
ושס"ה גידיה. רפואת 
הנפש ורפואת הגוף. 
שתזכה לשנים רבות 

וטובות עם בעלה 
   הי"ו ישעיה

úáù"  "ïåæç  
חזון " -, על שם הפטרתה 'שבת חזון'השבת נקראת 

כז). ההפטרה - (ישעיהו א, א "ישעיהו בן אמוץ
כוללת את פתיחת ספרו של ישעיהו, ובה נבואת 

הממשיכים תוכחה חמורה כלפי עם ישראל, 
במצוות שבין אדם למקום (קרבנות ותפילה), אך 

רות שבין אדם לחברו (רצח, הטיית ימלאים בעב
  משפט, גזל), כסדום ועמורה בשעתן. 

  

היה אומר הצדיק רבי אברהם יעקב  "שבת חזון"על 
ברבי ישראל מסאדיגורה: השבת הסמוכה לתשעה 

יום הבכי והאבל על חורבן בית מקדשנו  -באב 
היא שבת גדולה וחשובה. משל למה הדבר  -תנו ותפאר

דומה? לאדם המצוי בחדר אפל, ובא חבירו ומכניס 
מה חביב אותו נר, המפיץ אורו  לתוכו נר דולק.

כשבא  ,ר"אומר האדמו -במחשכי החדר! בדומה לכך 
, "ין המצרים"בהאור הזך של שבת קודש בימים של 

מקדשנו שהם ימי עצבות ומנהגי אבלות על חורבן בית 
והגלות המר, הוא משפיע לנו אור יקרות ואנו ששים 

  )פרפראות לתורה(                   .  ושמחים בו ביותר

  לע"נ הישר והענו
éàñåî ïåéö  

  ז"ל שבתאי ורחלבן 
פקידת שנתו.  יום רביעי

  עליה לבית העלמין 18:15

  ע"נ הישר והענול  
 ïåøäà ïøåàז"ל  

  בן ריטה ועמרם מלכה
  אב ' יגנפטר 

פקידת שנתו.  יום רביעי

  

  ל בתבלשיעור התורה הגדו

  "ìâé íäøáà"  ארגון
  בכל מוצאי שבת ןמשדר בלוויי

   הראשון לציוןאת שיעורו של 

  שליט"א  óñåé ÷çöéהרה"ג 
  "אוהל מועד"בבית הכנסת 

  השיעור יוקרן  21:30בשעה 
  בע"ה תתקיים  מסך ענק.על גבי 

 " בית הלחם"בחסות  סעודה רביעית,
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 רפואה שלימה

äãæîåìù äîéòðì  
  בת מרים מנב"ת

הקב"ה ישלח מזור 
ומרפא לרנ"ב 
אבריה ושס"ה 

גידיה. רפואת הנפש 
ורפואת הגוף. 

ת שתזכה לשנים רבו
   טובות ונעימות

 חהחהחהחהברכה והצלברכה והצלברכה והצלברכה והצל

éôñåé äðçå ìàëéîì  
 באושר שיתברכו

נסה פר בריאות,ו
טובה ובכל מילי 
דמיטב ברוחניות 
ובגשמיות, לשנים 

טובות ונעימות 
ושלווה וירוו נחת 

 מיוצאי חלציהם

י י י י ילדילדילדילדכנס לכנס לכנס לכנס ל
      התהיליםהתהיליםהתהיליםהתהילים

של כל יבנה והסביבה 
יום מתקיים כל 

 17:30בשעה  רביעי
  בגן הסנהדרין 
  בציון התנא 

  רבן גמליאל זצ"ל
חלוקת ממתקים 
  ופרסים לילדים. 

 

   חהחהחהחהברכה והצלברכה והצלברכה והצלברכה והצל

éàñåî äøùå éàúáùì  
  שיבורכו מפי עליון 
ובכל מילי דמיטב 

שיאיר הקב"ה 
דרכם ואת מזלם 

בריאות מתוך 
איתנה ופרנסה 

  טובה  לשנים רבות
  טובות ונעימות 

  רפואה שלימה 
éøöäî åäéòùéì  

    הי"ומזל  בן
הקב"ה ישלח מזור 

ומרפא לרמ"ח 
אבריו ושס"ה 
גידיו. שיחזור 

לאיתנו הראשון 
ויזכה לשנים רבות 
טובות ונעימות עם 

  מיטלרעייתו 

  ברכה והצלחה 
éìàøùé éìòéå øåãì  

כשרות לרגל קבלת 
"בד"צ בית יוסף" 

   אקספרס" ל"פיצה
יהי רצון שתזכו 

לבריאות ופרנסה טובה 
ויאיר הקב"ה את 

לשנים  מזלכם ותזכו
   ונעימות רבות טובות

ברכה והצלחה ברכה והצלחה ברכה והצלחה ברכה והצלחה 

 úéøåðå á÷òéì
ø÷èìå÷ הי"ו  

  שיבורכו מפי עליון 
 ובכל מילי דמיטב

ברוחניות ובגשמיות 
  יאיר הקב"ה דרכם 

ומזלם מתוך בריאות 
ובה  איתנה ופרנסה ט
לשנים רבות 

והצלחה לילדיהם 

 במלאת שלושיםהאזכרה 
  לפטירת הצנועה והענוה

ìçø   éàñåî  
  ז"ל ביבי ומרדכי תב

 יד' אב ביום חמישיתתקיים 
  תפילת מנחה, - 18:45

 וסעודה ערבית, דברי תורה
  "אוהל מועד" הכנסת תבבי

  ין לבית העלמעליה 
  08:00ביום שישי בשעה 

  

כל המעוניין לתרום 
 ערכת לימוד וכלי כתיבה

מעוטי  לדיםלזיכוי י
בכל  יתברך ,יכולת

הברכות ויזכה 
שיקראו תהילים 

לרפואת להצלחתו ו
  משפחתוכל 

  :משה
 050-9435597  
  

  ברכה והצלחה 
ìéãéåã äçîùå ìàéðã 

שיתברכו בבריאות, אושר 
ופרנסה טובה ובכל מילי 

דמיטב ברוחניות 
ובגשמיות, לשנים טובות 

ונעימות וירוו נחת מיוצאי 
והצלחה וברכה  חלציהם

   וזרע קודש לדוד והדר
 וזיווג הגון משורש נשמתה

  בת שמחה לאורטל 

  ברכה והצלחה 
 ãáëåéå íéøôàì

éîéñð הי"ו  
  שיבורכו מפי עליון 
 ובכל מילי דמיטב

  ברוחניות ובגשמיות 
  יאיר הקב"ה דרכם 

ומזלם מתוך בריאות 
ובה  איתנה ופרנסה ט

וזיווגים לשנים רבות 
  הגונים לבנותיהם.



  
  
  

  

à"à"à"à"÷ú ì÷ú ì÷ú ì÷ú ì"úåëìä àìà úåëéìä éø"úåëìä àìà úåëéìä éø"úåëìä àìà úåëéìä éø"úåëìä àìà úåëéìä éø        
áàá äòùú úåëìä  

  

 שלישית בסעודהולכן  במוצאי שבתהשנה מתחיל הצום  א.
  .אוכל ושותה כסעודת המלך שלמה בשעת מלכותו המפסקת 

  .על גבי קרקע בסעודה המפסקת אין לשבתהשבת מפני כבוד  ב.
לת ערבית יראוי להכריז בבתי הכנסת ולהודיע לצבור שתפ ג.

במוצאי שבת, תהיה רק לאחר חצי שעה מזמן שקיעת החמה, 
ובכך  "ברוך המבדיל בין קודש לחול. יאמרו בביתם "ולא קודם

תהיה אפשרות לקהל להחליף בגדי שבת בבגדי חול, ולחלוץ נעלי 
עור שברגליהם כשליש שעה אחר השקיעה, ויבואו להתפלל ה

בליל תשעה באב, במוצ"ש, בבגדי חול ובמנעלי בד המותרים 
  בתשעה באב. [שו"ת יחוה דעת ח"ה סי' לח]. 

  אין אומרים "צדקתך צדק..." במנחה של שבת. ד.
אחר צאת השבת, קודם קריאת מגילת איכה, מברכים על הנר  ה.

ין מברכים על הבשמים. ואם שכח לברך על בורא מאורי האש, וא
  הנר, יברך אחר כך במשך הלילה. [ש"ע].

 , צריך להבדיל על הכוס קודם אכילתו,שאינו מתענהחולה  ו.
ויכול החולה להוציא ידי חובה את בני ביתו בהבדלה זו, אף על 

   .פי שהם מתענים
   ."שעשה לי כל צרכי"בשחרית תשעה באב יברך ברכת  .ז
באכילה ושתיה ורחיצה וסיכה ונעילת באב אסור  תשעה .ח

, ולילו כיומו לכל דבר. ואין אוכלים טהיהסנדל ותשמיש המ
תשעה באב. ובין השמשות שלו אסור  אלא מבעוד יום, של ערב

כיום הכיפורים, ואם קיבל עליו בפרוש בשפתיו שלא לאכול אחר 
אבל שסעד סעודה המפסקת אסור לאכול יותר אפילו עודנו יום, 

והכל חייבים אם קיבל עליו בהרהור בלבו, אינה קבלה. 
  להתענות בתשעה באב, ואסור לפרוץ גדר.

מעוברות ומניקות שפטורות משאר צומות של דברי קבלה,  ט.
ומעוברות ומניקות שיש להן מתענות ומשלימות בתשעה באב. 

, ואם חולי, אפילו אין בו סכנה, אין להן להתענות בתשעה באב
חולשה רבה, יעשו שאלת חכם. ונכון לעשות שאלת חכם יש להן 

לילה, יכולה להקל שלא ובכל מקרה, ויולדת תוך שלשים יום 
ר. וכל שכן שיכולות ֶק להתענות בתשעה באב, ותאכל מיד בּבֹ 

המעוברות והמניקות, וכן יולדות, להקל באופן שחל תשעה באב 
ולדת בשבת, והתענית נדחת לאחר השבת, מכל מקום ראוי שהי

  תוך שלשים יום לא תאכל להתענג, אלא כדי קיום.
, חולה, אפילו אין בו סכנה פטור מלהתענות בתשעה באב י.

וחולה שנתרפא ועודנו חלוש ומצטער מאוד בתעניתו, מותר 
  לאכול, ואין צריך אומד, רק שלא יאכל למעדנים.

. ובפרט ראוי ונכון להחמיר שלא לעשן סיגריות בתשעה באב יא.
החמיר בעת קריאת איכה וקינות בבית הכנסת, אבל לצורך יש ל

קצת, כגון למי שרגיל מאוד בעישון, ויש לו צער גדול במניעתו 
מעישון סיגריות, יש להתיר לו לעשן בתשעה באב בצינעה בתוך 

  ן בפרהסיה בתשעה באב.עשביתו וכדומה, אבל לא י
ה ובשאר הצומות אף הנוהגים לעשן ביום טוב, על ידי הדלק

מאש לאש, דחשיב אצלם לענין זה כאוכל נפש דשרי ביום טוב, 
  אפילו הכי מותר לעשן בתענית. 

ואפילו  רחיצה אסורה בתשעה באב בין בחמין ובין בצונן יב.
להושיט אצבעו במים אסור, ובשחרית נוטל ידיו עד סוף קשרי 

מעבירם על  ,ת קצתאצבעותיו בלבד, ולאחר שניגבם ועדיין לחוֹ 
  כהנים נוטלים ידיהם כרגיל כבכל יום.  .עיניו

אסור לקרות בתורה נביאים וכתובים ואסור לְׁשנות במשנה  יג.
מגילת איכה ומדרש וגמרא בהלכות ובאגדות. אבל קוראים 

  באיוב ובירמיהו וקינות.ו
אין אומרים וידוי ונפילת אפיים במנחה של תשעה באב מפני  יד.

   ".שבור בחורילמועד קרא עלי ", שנאמר מועדשנקרא 
מקדשים הלבנה במוצאי תשעה באב, אבל צריך להמתין עד  טו.

שיהיה חושך [צאת הכוכבים] באופן שתהיה הלבנה ראויה 
ליהנות מאורה. וטוב שיטעמו איזה דבר קודם הברכה. ואף 
שרואה הלבנה, לא יברך עד מוצאי ת"ב. ואין בזה איסור משום 

  .אין מעבירין על המצוות
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  øåáéãä çë-  úùøôíéøáã        
וכחה שהוכיח משה רבינו ע"ה לעם תמדובר ב

אם נשים לב שמדובר בכמה עבירות וכלל  ישראל.
 בהוכחה אנשים ונשים גם יחד שהפילם יצר הרע.

 .נפל/ה=ס"ת "ןבי ףסו למו הבמדבר בערב"רמוז 
אומר רש"י במחלוקת של קרח וגם  "וחצרות"

ורמוז לא רק בחצרות  הרע.בחצרות בשביל לשון 
אלא גם בתוך ביתו , ששם הסכנה יותר גדולה
 ="בזה יוד תוחצרו" אפילו שלא יצא החוצה.

 ביתן =ס"ת"בזה יוד תוחצרו ןולב"או  בית ס"ת
 מרוחק מהעיר אל יחשוב האדם ששם לא יוודע

 רעש דאח" הדבר שנאמר והעוף יוליך את הקול.
אלא  רבאל תקרא מחֹ  מדבר  =ס"ת "ברמחֹ  םיו

ידוע שכל מילה שיוצאת מהפה היא  רב לשונו.מחֶ 
 ,כמאמר רש"י במקום, חותכת כמו שחרב עושה

כך זה שיש מחלוקת הרבה דם  במחלוקתו של קרח.
 וידע הדם ר"ת ="רה רךד רבחֹ מ" .פיזי ורוחני נשפך

 חרבמ וםי. האדם שיחזור אליו הדבר מתי שהוא
ם מר אליכואֹ " כנגד מידה... מידה ר"ת = רה רךד

הפסוק מדבר על בני ", לא תערצון ולא תיראון מהם
רמז לדיבה  הענקים שדיברו המרגלים בארץ.

דהיינו לפני  עצור תן  אותיות תערצון שהוציאו.
כעס או חלילה  ,ורכילות ,לשון הרע ,הוצאת דיבה

חזק שחלילה לא יעבור  ברקסתקיפה פיזית תן עצור 
לכן  ני.על אחת מאלה שבגלל זה נכנסים לחושך רוח

דהיינו תהיה  אור תן  אותיות "תראון"בא ההמשך 
בשמחה תמיד תחייך תסביר פנים תקדים שלום 

ח לבריות שנֹ  אז בוודאי לא ייכשל האדם, לכל אדם
 כי לא נכנס למחלוקות כמו שהמרגלים אמרו,

ל העם הורידו כאשר ש מורל =ס"ת"ולעם גד מרלא"
 ס"ת = "רבה בהיש יהאמר אויצשמעו כל זאת. "

 אההו רבה ...ויצא האמרי" עם עם ישראל. ריבא
דברים עליהם  אמרו =ס"ת"ווירדפ םלקראתכ

ונאמר וירדפו אתכם דהיינו הדיבורים שאדם מדבר 
כמו הדברים , זה רודף אחריו שום מילה לא נעלמת

מיד מתה וידוע שהדבורה עוקצת  שכתובים בפסוק.
זהו רמז לאדם שעוקץ בדיבורו את האחר יכול 

ישנו רמז והחברתי.  הרוחני, ותו הפיזילגרום למ
לאדם הדואג לנשמתו גם בעולם הזה וגם בעולם 

שזוהי נשמתו של  נר =ר"ת"שיכםנ קר, "הבא
רמז לפרקי אבות , כי מקנה רב לכם ונאמר האדם.

 שהרב יהיה רועה לצאן." עשה לך רב וקנה לך חבר"
וכך מקנה רב לכם יהיה דהיינו תורה ומצוות 

ידוע שאדם יכול לקיים את כל  ומעשים טובים.
התרי"ג מצוות ויאמר על מצווה זו לא אעשה או לא 

ז מתאימה לי דהיינו מומר למצווה אחת וזה רמו
ומהי אותה  מומר =ס"ת"ראש םבעריכ וישב םלכ"

לא עלתה  נקמה  אותיות מקנה  מצוה גם כן רמוז
 בידו שום מצוה אחרת רואים מהי כוחה של מצוה.

 ר"ת = "רפאיםה יתרמ שארנן בשכי רק עוג מלך ה"
 מהו יתר הרפאים? האם הוא מצאצאיו של עוג? המן

אומר רש"י היא אותה ארץ שנתתי לאברהם דהיינו 
אברהם הכיר את בוראו וגילה לכל העולם ועמד 

שהוא מצד אחד וכל  מנגד שנאמר אברהם העברי
 ראי  מפה  אותיות "הרפאים" העולם מהעבר השני.

ללכת האדם בעולמו לפי שזוהי הדרך שבה צריך 
וראי לראות ולבדוק עצמו , הקדושהמפה שהיא התורה 

 )הנאמן א.ש. מעבדכם( מה צריך לתקן בעולמו ובחייו.
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  מכונית חדשה או שיעור תורה
פר לכם על ניסיון . רציתי לס 18שמי גולן ואני עוד מעט בן 

עצום שעמדתי בו, ושגרם לי לאהוב את הבורא ואת 
תורתו בצורה אדירה... לפני כשנתיים שכנעו אותי שני 
חברים לבוא ולשמוע שיעור תורה, זה לקח להם הרבה 
זמן, כי אני בן למשפחה חילונית רחוקה לחלוטין מתורה 
ומצוות. הורי אנשים מאוד אמידים, ואנחנו, הורי ואחי 
הקטן מתגוררים בוילה מפוארת באחת השכונות 

כל כך הייתי רחוק מתורה,   .היוקרתיות בירושלים
שכאשר נכנסתי לבית הכנסת בפעם הראשונה בחיי, 
רציתי מיד לברוח. הרבנים, הכיפות, ארון הקודש, 
הספרים, האווירה, הכל דמה בעיני למקום שאין לי קשר 

אותי החוצה. חברי  אליו, וכאילו שתי ידיים ענקיות דחפו
הושיבו אותי בכוח, תקעו לי כיפת קרטון על הראש, ואז 
לראשונה בחיי שמעתי שיעור תורה. למחרת, מסקרנות 
באתי שוב ושוב, עד שליבי נפתח לדברי תורה והלכה. 
כמובן שהסתרתי מהורי שאני לומד תורה, משום שהם 
ממש אנטי. לא מזמן אבא שלי תפש אותי "על חם". הוא 

ר במכוניתו בכביש הסמוך לבית הכנסת, וקלט בעיניו עב
שאני נכנס לשם עם כיפה על ראשי. למחרת בערב, 
כשעמדתי לצאת שוב, אבא פנה אלי רגוע ושלו ביקש 

הוא סיפר לי שאמש הוא ראה אותי  .שאשב לשוחח איתו
נכנס לבית כנסת. סיפרתי לו את האמת שאני אוהב 

א שתק וראיתי שהוא ללמוד תורה, ושלמדתי להתפלל. אב
פגוע או מבוהל, ואז אמר לי בשיא הנעימות והחביבות, 

"גולן, אני ואמא אוהבים אותך  : בקור רוח את המילים
ולא רוצים לאבד אותך, אנחנו בפירוש לא רוצים שתחזור 
בתשובה, ואני מציע לך הצעה שבוודאי תשמח אותך. לא 

נות לך מזמן עשית רישיון נהיגה, החלטנו אמא ואני לק
מכונית חדשה, הכי טובה שיש, אבל בתנאי אחד, אתה 
מפסיק את הקשר שלך עם הדתיים והלימוד שלהם. 
אנחנו יודעים שמכונית תשמח אותך, וכשם שאנו רוצים 
לשמח אותך, אנא תשמח אותנו, ותפסיק ללמוד שם". 
הרגשתי באותן דקות שאני נקרע לגזרים. זה נפל עלי כמו 

י מאוד אוהב את הורי ומכבד אותם, רעם ביום בהיר, אנ
אבל אני אוהב את התורה ומאמין בקב"ה. אינני רוצה 
לצער את הורי, אך גם לא רוצה לצער את הקב"ה. מה 
עושים? אני בהחלט מעוניין במכונית חדשה... אבל איך 
אפשר בלי שיעור תורה? כמה קשה!! אבל היצר הרע גם 

ה, אולי אעשה הוא לא הירפה. מכונית חדשה? איזו מתנ
  .הפוגה קצרה משיעורי התורה

גולן" אבא היה תקיף "תחליט עכשיו, מכונית לא נורא... "
חדשה או שיעור תורה". עצמתי את העיניים חזק חזק 

רציתי לבכות, להניח את הראש . כדי לעצור את הדמעות
על הכתף של אבא וללחוש לו "אבא, התורה היא גם שלך, 

ת על פי שכלי ורגשותיי. פניתי אנא רחם עלי ותן לי ללכ
להשם יתברך וצעקתי בשקט מתוך ריאותיי "אבא 
שבשמים, תן לי אומץ לענות לאבא". ואז פקחתי את עיני 
והודעתי לאבא "אני מצטער, אני אוהב אתכם, אני מאוד 
רוצה מכונית חדשה, אבל אני לא מוותר על שיעור תורה 

עצום ושמחה ואמונה בה', אנא תבין אותי". חשתי רוגע 
פנימית רקדה בתוכי לאין שיעור, אבא הורה לי לצאת. 
נכנסתי אחר כך לשיעור גמרא והרגשתי אור עצום בלב 
ובשכל. הבנתי כל מילה, הקשיתי קושיות ושמחה 
אינסופית מילאה את ליבי. עמדתי בניסיון וידיו של 
הבורא ליטפו את פני. אחרי חצות נכנסתי הביתה, 

. מצעקות, מבכיות, מהאשמות, וחששתי מהנורא מכל
וכאן קיבלתי הפתעה. הורי ישבו בסלון, קמו, נישקו 
וחיבקו אותי ואמרו לי במפורש "גולן, אם זו הדרך 

  שבחרת בה, שתצליח". ומה לגבי המכונית החדשה? 
מי צריך מכונית חדשה, אם הדרך שאני נוסע בה מקובלת 

  ?על הורי, ומשמחת את מלך מלכי המלכים

 כוחה של מצוה

באחת הישיבות בארץ הגיע בחור לראש הישיבה ובישר 
ראש הישיבה שמח . לו בשמחה שהוא עומד להתחתן

ושאל: "מזל טוב, מי המאושרת?" והבחור אמר לו את 
 ...שמה של הכלה

לי, אני  הרב הרהר לרגע ואמר בחיוך: "אם יורשה
מבקש שתזמין אותי לאחת מסעודות 'שבע הברכות' 
שתחגגו בשבוע שאחר החתונה, ברצוני לספר שם 

לאחר החתונה הזמין הבחור את ראש ". ואכן, סיפור
הישיבה לסעודת 'שבע הברכות'. באמצע הסעודה עמד 
הרב וסיפר: "כשפתחתי את הישיבה שלי התחלתי עם 

 .ל המסגרותקבוצה של כמה בחורים שנפלטו מכ
אספתי אותם ולמדתי איתם, נתתי להם אהבה 
והשתדלתי להחזיר אותם לתלם, הבחורים היו אוכלים 

 ...בביתי ועד מהרה הפכו לחלק ממשפחתי
בשלב מסוים אשתי פתחה את ליבה ואמרה שמאוד 

שאין לה פרטיות, ושאולי עלי לעזוב את   קשה לה,
זו ניסיתי להסביר לה ש. הרעיון של הקמת ישיבה

 .שליחות של הצלת נפשות, אך הקושי שלה היה רב
בוקר אחד יצאנו לחופשה קצרה לצפון כדי להירגע 

 .ולדבר על העניין ולהגיע להחלטה על ההמשך
התמקמנו על שפת נחל בצפון הוצאנו צידנית עם קצת 
אוכל והתחלנו לדבר. פתאום ראיתי בנחל לידנו ילדה 

קפצתי  הצילו!וצועקת  נסחפת עם הזרם טובעת, קטנה
מיד למים, תפסתי את הילדה המבוהלת ושלפתי אותה 

ניסינו להרגיעה ובמקביל התחלנו לחפש באזור . מהנהר
 .את משפחתה

לאחר כמה דקות הליכה בצמוד לנחל ראינו משפחה 
שמחפשת את הילדה... כשסיפרנו להם על המקרה הם 

 .לההיו המומים ושמחים גם יחד מכך שהילדה ניצ
האמא פנתה אלי ואמרה: 'אני חייבת לתת לך משהו 
כהערכה על מה שעשית', היא הוציאה שטר של דולר 

את השטר הזה קיבלתי מהרבי מליובאוויטש "ואמרה: 
הוא דבר מאד יקר לי ואת זה אני רוצה לתת לך כדי 

 ".שתבין כמה אני מעריכה את מעשיך
 ...ניסיתי לדחות את רצונה אך היא התעקשה

מהמעשה, אשתי פנתה  התרגשנו עד מאודתי ואני אש
אלי ואמרה: 'אני חושבת שקיבלנו את התשובה... 
השליחות שלך היא להציל נפשות, המשך בישיבה ואני 

 ..."אתמוך ואעזור לך ככל יכולתי
ראש הישיבה חתם את סיפורו ואמר: "באתי לכאן 
לספר לך תלמידי החביב שבזכות אותה ילדה המשכתי 

ואף אתה למדת והתקדמת בישיבה הזו,  בישיבה,
 ...עכשיו אתה זוכה להתחתן עם הכלה הזו

ברצוני לתת לכם מתנה מיוחדת לחתונה... אני מעביר 
לכם את הדולר המיוחד שקיבלתי מאמא של הכלה..." 

 ")עלון 'זה השער לה' צדיקים יבואו בולוקט מ(
אין אנו יודעים מה שכרה של כל מצוה שאנו עושים, 

אך דבר אחד יש לנו לזכור! . יא טומנת בתוכהמה ה
אם עומדת . אדם העושה מצוה לעולם לא יפסיד ממנה

מצוה לפניך, אך מהצד השני של הכף יש הפסד כספי, 
רגשי, או כל הפסד גשמי, בחירתך במצוה לא תסב לך 

גם אם באותו הרגע הפסדת מקיום ! הפסד כלשהו
  .המצוה, ההפסד הזה הוא זמני

יותר אתה תבין כמה הרווחת מקיום  בזמן מאוחר
 .המצוה, כמה היא נתנה לך עוצמה, בגלוי או בסמוי

מצוה היא צווי אלוקי, אם אתה עושה את מצוות 
המלך, את רצונו, אתה לא תפסיד לעולם! השכר, 

  .הישועה, וההצלחה לך כבר בדרך


