יתא ָט ִבין"
ישיןּ ,ו ּ ַפ ְט ּ ְפ ַט ָיא ְּדאוֹ ַריְ ָ
" ּ ָכל ּ ַפ ְט ּ ְפ ַט ָיא ִּב ִׁ

)ירושלמי  -סוף מס' ברכות ,ס"ח א' .ומובא בלשון זו בילקוט שמעוני תהילים קי"ט(

כל שאור וכל דבש לא תקטירו וגו' ,לא תהיה אלא לשמה לא לשום

ּ ָפ ָר ׁ ַשת 'וַ יִ ּ ְק ָרא'

פניה אחרת ,ועם כל זה לא ימנע עצמו מעשות אף שלא
לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה".

וטין ְּדאוֹ ַריְ ָ
ּ ִפ ְט ּפ ּ ִ
יתא ְּב ִענְ יָינֵי הַ ּ ָפ ָר ׁ ָשה הַ ּמוֹ ֵעד וְ הַ זְ ְ ּז ַמן

יצר הרע דומה לשאור
" ּ ָכל

ֲשר ּ ַת ְק ִריב ּו לַ ה' לֹא ֵת ָע ֶ ׂשה חָ ֵמץ ִּכי כָ ל שְׂ אֹ ר וְ כָ ל ְּדבַ ׁש
הַ ּ ִמנְ חָ ה א ׁ ֶ
שה לַ ה'") .ויקרא פרק ב' י"א(
לֹא ַת ְק ִטיר ּו ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ִא ּ ׁ ֶ

רבנו בחיי מבאר נפלא ,וז"ל:
"ועל דרך הפשט כי הקרבן לכפר בו כל עוונותינו ,ולולא המסית
והמדיח שהוא יצר הרע לא היה אדם חוטא ולא היה
צריך לקרבן כלל ,והשאור והדבש הן הן יצר הרע עצמו ,כמו שאמרו
חז"ל לענין חמץ ומצה בפסח צריך אדם לפנות לבבו מיצר הרע ,והוא
שאמרו לא תאכל עליו חמץ לענין קרבן פסח ,וקרבן פסח היה כפרה
על עבודה זרה שעבדו במצרים ,ולכן הוא מרחיקם מיצר הרע שלא
לשוב לעבודה זרה ,ודבש גם כן יצר הרע כי דבש בגימטרייא

אשה ,והאשה היא יצר הרע ,כי כן מצינו באדם הראשון כשחטא אמר:

האשה אשר נתתה עמדי ,רצה לומר יצר הרע שיצרת בי ,והאשה
אמרה הנחש השיאני ,וזה סוד נחש והאשה והאיבה ,ולכן הורחקו
השאור והדבש מהקרבן כי לא יתכן שני הפכים בנושא אחד ,ועוד כי
היה נמצא טובל ושרץ בידו ,ודי למבין" .עכ"ל.
הוא בבעל הטורים" :לפי שיצר הרע דומה לשאור .ומטעם זה ג"כ

הזהיר על הדבש שיצר הרע מתוק לאדם

כדבש".

וראיתי
"וטעם שאסור שאור ,לפי מה שאמרו בברכות
בספר פרדס יוסף שהוסיף לבאר:

)י"ז( דשאור כינוי ליצר
הרע ואין קטיגור נעשה סניגור )ר"ה כ"ו ,(.וכמו שאור אע"פ שהוא
מעט הכמות לעומת הקמח אעפ"כ כוחו חזק לפעול ,כן היצר הרע

אע"פ שדומה לזבוב )ברכות ס"א (.אעפ"כ כוחו לנצח כל הגוף".




וכן רבינו
יה ַע ְצמוֹ  ,וְ כֵ ן
שאוֹ ר ַמגְ ִּב ַּ
שאוֹ ר ו ְּדבַ ׁשְ ,ל ִפי ׁ ֶשהַ ְ ֹ
וְ עוֹ ד ׁ ָש ַמ ְע ִּתי ַט ַעם ְּב ִא ּסוּר ְ ֹ
הַ ְ ּדבַ ׁש ַמעֲ לֶ ה ְר ִתיחָ תוֹ הַ ְר ּ ֵבה ,וְ לָ כֵ ן נִ ְת ַרחֲק ּו ִל ְרמֹז ִּכי ּתוֹ עֲ בַ ת יְ ָי
יתי ְּבפֵ רו ּׁש הרמב"ן זִ ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָרכָ ה )שם( ׁ ֶש ּ ָכ ַתב
ּ ָכל גְ ּ בַ ּה לֵ ב .וְ עוֹ ד ָר ִא ִ
החינוך )שם( ,כתב טעם זה .וז"ל:

'יצר הרע' ' /גאווה' ' /ממתקים' ' /שעת רצון' ' /צניעות' ' /כח התפילה'
' /ר' שמואל הערצמאן' ' /פגעי הטכנולוגיה' ' /משיח וגאולה'.

וכן

חמיצות הגאווה
כתב השפתי כהן:
כל המנחה אשר תקריבו לה' לא תעשה חמץ .שלא יחמיצו שום מצוה,
וכן לא יתגאו בה כמו השאור שמתנפח ועולה שלא
יעשה על מנת לקבל פרס כמו שטועם מתיקות הדבש ,זהו

ּ ֵכן וְ זֶה ְל ׁשוֹ נוֹ וּבַ עֲ בוּר ׁ ֶשהַ ּקָ ְר ָּבנוֹ ת ְל ָרצוֹ ן לַ ּ ׁ ֵשם יִ ְת ָּב ַר ְך לֹא יו ְּבא ּו ִמן
הַ ְ ּדבָ ִרים הַ ּ ְמתו ִּקים ְלגַ ְמ ֵרי ְּכמוֹ ַה ְ ּדבַ ׁשַ ,רק ִמן הַ ּ ְמזוּגִ יםַ ּ ,כאֲ ׁ ֶשר אָ ְמר ּו
זִ ְכרוֹ נָם ִל ְב ָרכָ ה )בראשית רבה י"ב ט"ו( ִּב ְב ִריאַ ת הָ עוֹ לָ ם ִׁש ּ ֵתף ִמ ַ ּדת

וב ָראוֹ ,
הָ ַרח ֲִמים ְּב ִמ ַ ּדת הַ ִ ּדין ּ ְ


'חומת אנך':

'והחיות רצוא ושוב'".






ככל שמתקרב להשי"ת כן יתרחק מתחבולות
העמק דבר מבאר רובד נוסף בטעם מצווה זו:
"באשר ששאור הוא אמצעי הנעשה בידי אדם להוסיף על הבריאה
מהבורא ית' ע"י תחבולות בני אדם ,מש"ה הזהיר הכתוב

בבהמ"ק ,ללמדנו  -דכל המתקרב יותר לה' ראוי למעט יותר
בתחבולות אנוש .וע' מש"כ בס' שמות י"ג ג' דמש"ה הזהיר הכתוב
על המחץ בפסח משום שאז זמן השרשת אמונה בלב
ישראל .אכן במקום הקרבה לפני ה' אזהרה תמידית היא".




למעט באכילת ממתקים...
רבינו החינוך )שם( ,כתב טעם נוסף למצווה זו:
"ּ ְ
ֹאמר אֶ ל הַ יְ לָ ִדים ַר ִּכים ְּכ ֵדי ְלי ְַּס ָרםֶ ׁ ,שהוּא ִס ָּבה
וב ִענְ יָן הַ ְרחָ קַ ת הַ ְ ּדבַ ׁש נ ַ
תוקים
ְל ִד ְמיוֹ ן ׁ ֶשיְ ַמ ֵעט הָ אָ ָדם ִמ ִּל ְר ּדֹף אַ חַ ר הַ ּ ַמאֲכָ לִ ים הַ ּ ְמ ּ ִ
כוו לְ עוֹ לָ ם אַ חַ ר ָמתוֹ ק,
לְ ִח ּכוֹ ְכ ִמנְ הָ ג הַ ּזוֹ לְ לִ ים וְ הַ ּסוֹ ְב ִאים יִ ּ ָמ ְׁשכ ּ
יכים ְל ִמ ְחיָתוֹ
ילים ְלגוּפוֹ ו ְּצ ִר ִ
וְ לֹא יִ ּ ֵתן ִל ּבוֹ ִּכי ִאם אֶ ל ַה ּ ַמאֲכָ ִלים הַ ּמוֹ ִע ִ

אוי לְ כָ ל ּ ַב ַעל ֵשֹכֶ ל לְ כַ וֵ ּ ן
וְ ׁשוֹ ְמ ִרים ַעל ְּב ִריאוּת אֵ בָ ָריו .וְ לָ זֶה ָר ּ
וש ִת ּיָתוֹ ל ֹא לְ כַ וָ ּ נַת ֲהנָאַ ת ִמ ּ ׁש ּ ׁ
ִּב ְמזוֹ נוֹ ּ ְׁ
וש הַ גָּ רוֹ ן .וְ ל ּו חָ ְכמ ּו ְבנֵי
חוש הַ ּ ִמ ׁש ּ ׁ
אָ ָדם ַי ְ ֹש ִּכיל ּו זֹאתִּ ,כי כָ ל ִענְ יַן ּ ׁ
וש חֶ ְר ּ ָפה ִהיא לָ הֶ םָ ּ ,כל
ׁ ֶש ּ ֵכן ׁ ֶשאֵ ין ָראוּי לָ הֶ ם ְלכַ ֵ ּון אֵ לָ יו וְ לֵ הָ נוֹ ת בּ וֹ ַרק הַ ָ ּצ ִר ְ
יך אֶ ל הַ ּ ֶטבַ ע ְּבהֶ ְכ ֵרחַ ,
ו ֵּמאַ נְ ׁ ֵשי הַ חָ ְכ ָמה ּ ָכ ְתב ּו  -חו ּׁש הַ ּ ִמ ּ ׁשו ּׁש אֲ ׁ ֶשר חֶ ְר ּ ָפה לָ נ ּו".

זריזות בעבודת ה'
רבינו החינוך במצוה קי"ז ,כתב הטעם למצווה זו:
"וְ ַעל ּ ֵכן ְּבהַ ְר ִחיק הֶ חָ ֵמץֶ ׁ ,שהוּא נַעֲ ֶֹשה ִּב ְׁש ִהיָּה גְּ דוֹ לָ הִ ,מ ּקָ ְר ָּבנוֹ יִ ַ ּקח
יזות
ִּד ְמיוֹ ן לִ ְקנוֹ ת ִמ ַ ּדת הַ זְ ּ ִר ּ
ירות ְב ַמעֲ ֵשֹה הַ ּ ׁ ֵשם
וְ הַ ַ ּק ּלוֹ ת וְ הַ ּ ְמ ִה ּ
U !!!äáùçîì äãå÷ð T
ּ ָב ּ ְ
הוא".
רוך ּ
äáùçî äéìò úúì ùéù 'ä úãåáòá äãå÷ð øøåòì àåáé åá
וכן כתב אדונינו החיד"א בספרו
"לא תעשה חמץ .הטעם כי כל דבר
צריך
מחמצת
המתנה ועיכוב וכלפי מעלה צריך
ומהירות
זריזות
שנאמר

ַעד ּ ָכאן".
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שעת רצון גדולה בכל יום
ליומא דהילולא של בעל ה'שומר
אמונים' רבי אהרן בן רבי שמואל
יעקב ראטה זיע"א  -ו' ניסן תש"ז.
רוֹ ִצים ְּב ָרכָ ה יְ ׁשו ָּעה ּ ַפ ְרנָסָ הְ ,לכוּלָ ם י ֵׁש
ְּב ָעיוֹ ת וְ צָ ִר ְ
יך הַ ְר ּ ֵבה
ִט ְר ּדוֹ ת
ְ ּד ָמעוֹ ת ַעל ְמנַת ׁ ֶש ְּת ִפ ָּל ֵתנ ּו ִּת ְתקַ ּ ֵבל.
יׁ
ֵש הָ ָרצִ ים ֵמ ַרב ְל ַרב ְלקַ ּ ֵבל ְּב ָרכָ ה ְסג ָֻּלה
יְ ׁשו ָּעה ְמנ ִַּסים הַ כּ ֹל ,אִ י אֶ פְ ׁ ָשר לְ ו ַּתֵ ר ַעל
ׁשוּם אֶ פְ ׁ ָשרוּת ׁ ֶשל ּ ֶפ ַתח לְ הַ ָ ּצלָ ה לְ ִתקְ וָ ה.
צָ ִר ְ
ִל ְׁשמֹר ַעל
ֶשהַ ּ ַמצְ ִליחַ
יך ִלזְ כּ ֹר
הָ ֵעינַיִ ם וְ לֹא ְל ִה ְת ּ ַפ ּתוֹ ת ,שְׂ כָ רוֹ
הַ ְצלָ חָ ה גְּ דוֹ לָ ה ְּבכָ ל ַמעֲ ָ ׂשיו ,נָסו ְּך ָעלָ יו
א׳

חֵ ן וְ לַ כֵ ן ְס ֻג ָּלה ׁ ֶש ְּת ִפ ָּלתוֹ ִּת ְתקַ ּ ֵבל ְּב ָרצוֹ ן.
אטה זצוק"ל ַּב ַעל " ׁשוֹ ֵמר אֱמוּנִ ים"
ָדוע ִמ ּ ְׁשמוֹ ׁ ֶשל הָ ָרהַ "ק ַר ִּבי אַ הֲ רֹן ַר ְ
ּ ַכ ּי ּ ַ
ׁ ֶש ְּכ ׁ ֶשאָ ָדם הוֹ לֵ ְך ָּב ְרחוֹ ב וְ נִ זְ ַ ּד ּ ֵמן ְלפָ נָיו ִה ְס ּ ַת ְּכלוּת ֲאסו ָּרה ו ְּמ ַתגְ ּ ֵבר
ַעל יִ צְ רוֹ  ,עֹצֶ ם ֵעינָיו ,וְ אֵ ינוֹ ִמ ְס ּ ַת ּ ֵכל .זוֹ ִהי ְׁש ַעת ָרצוֹ ן ְּב ׁ ָש ַמיִ ם וְ יִ ְת ּ ַפ ֵּלל
וַ יְ בַ ּקֵ ׁש ֵמאֶ ת הַ קָ ָּב"ה וְ יִ ְׁש ַמע ְּת ִפ ָּלתוֹ ֵ ּ .כיוָ ן ׁ ֶשעוֹ ֶ ׂשה ְּבנִ ּגוּד ְל ֶטבַ ע הָ אָ ָדם לֹא
ִמ ְת ּ ַפ ּ ֶתה וְ לֹא ִמ ְס ּ ַת ּ ֵכל ּ ָכ ְך הַ קָ ָּב"ה יַעֲ ֶ ׂשה לוֹ נִ ִסים ׁ ֶשלּ ֹא ְּכ ֶד ֶר ְך הַ ּ ֶטבַ ע.
וז"ל קודשו של רבינו בספרו "טהרת הקודש"
ָ
" ֲ
א ִחי חַ ִב ִ
יבי ִאם ּ ֵתלֵ ך ְּב ׁשוֹ ק וְ יִ ְצ ֶר ָך בּ וֹ ֵער ְּב ִק ְר ְּבך ְל ִה ְס ּ ַת ּ ֵכל ְּבנ ִָׁשים אוֹ
יה ֵעינ ָ
ֶיך ְס ָתם ׁ ֶש ַעל יְ ֵדי זֶה ּתוּכַ ל לָ בוֹ א לַ ִה ְס ּ ַת ְּכלוּת
ְלהַ גְ ִּב ַּ
ו ְּל ִה ְרהוּר חַ "ו וְ אַ ּ ָתה עוֹ ֵמד ְּבנִ ּ ָסיוֹ ןֶ ׁ ,שלּ ֹא ִּת ְׁש ַמע ְל ִד ְב ֵרי הַ יֵּצֶ ר.
אָ ז ְּבזֶה ַה ּ ׁ ָש ָעה וְ הָ ֶרגַ ע אַ ּ ָתה נִ ְכלַ ל ִּב ְכלָ ַּלא ְ ּדצַ ִ ּדיק יְ סוֹ ד עוֹ לָ ם ִּכי אֵ ין
ִחלּ וּק ּ ֵבין זֶה הַ ָּלאו ׁ ֶשל ִה ְס ּ ַת ְּכלוּת אוֹ לָ או ׁ ֶשל ֶעצֶ ם הָ עֲ בֵ ָרה ִּכי ּ ָכל
אָ ִבז ַַריְ ה ּו ׁ ֶשל גִּ לּ וּי עֲ ָריוֹ ת הוּא יֵהָ ֵרג וְ אַ ל יַעֲ בֹר.
וְ ִאם ּ ֵכן אַ ּ ָתה עוֹ ֵמד ְּבנִ ּ ָסיוֹ ן ְּכ ֵעין נִ ּ ָסיוֹ ן ְ ּדיוֹ סֵ ף הַ ַ ּצ ִ ּדיקִּ ,ב ְפ ָרט ָּבחוּר ְּב ׁ ָשנִ ים
)מאמר שמירת עינים פרק

ד'(:

וְ הוּא ְמ ַתגְ ּ ֵבר ַעל הַ יֵּצֶ ר וְ עוֹ ֵמד ְּבנִ ּ ָסיוֹ ןְּ .בזֶה הָ ֶרגַ ע נִ ְׁש ְמ ָת ְך זוֹ כָ ה
שה ִ ׂ
ומ ַק ּ ֶבלֶ ת ּ ְפנֵי הַ ּ ְׁש ִכינָה וְ נַעֲ ָ ׂ
ְּ
ש ְמחָ ה וְ חֶ ְדוָ ה ְּבכָ ל הָ עוֹ לָ מוֹ ת
וש ִכינַת ְּכבוֹ דוֹ יִ ְת ּ ָב ַר ְך ּ ְׁשמוֹ ִמ ְת ַע ּ ֶט ֶרת ְבךָ
ְּכ ִפי הַ ִּנ ּ ָסיוֹ ןְׁ ּ .
ַש ֶקת ֵעינ ָ
ֶיך הַ ְּטהוֹ ִרים"
ומנ ּ ׁ ֶ
ְּ




הצילו  -זעקת הצניעות

מעשה נורא שהיה בזמן רבי אהרן ראטה זצ"ל לפני כחמישים שנה,
שבאו אליו חלק מתלמידיו לבקרו ,ועברו דרך איזה יער.
בתוך היער היה בית ,והם שמעו צעקות נוראות בוקעות מתוכו -

'הצילו ,הושיעו יהודים רחמניים!' .הם מיהרו להיכנס לבית
ולעיניהם נגלתה תמונה מחרידה :אשה מבוגרת ונערה צעירה  -האשה
מוציאה בגדים חמים מסיר רותח ומלבישה אותם על גופה של
הצעירה ,ושתיהן צורחות מחום הבגדים ומהכוויות הנוראות .שוב
צעקה האשה 'הושיעו אותנו!'.
חצי מהתלמידים התעלפו ,והשאר
החזיקו מעמד והלכו לרבי
אהרן ראטה כדי לספר לו את העניין
הנורא .והרב סיפר להם שהאשה
המבוגרת היא אמה של הנערה,
ושתיהן באו לעולם הזה כדי לתקן
חטא נורא ,שכיוון שהאמא לא

הוכיחה את בתה בעולם הזה
כשהתלבשה באופן מאוד לא
צנוע  -ירדה להלביש את בתה
בבגדים בוערים...




תפילה מועילה לכל
נו אַ הֲ ֹרן
פור ׁ ֶש ִּס ּ ְפרוֹ הַ ְמחַ ּ ֵבר הָ ַרהַ "ק ַר ּ ֵב ּ
ִס ּ ּ

ָראטה זצוק"ל בספרו:
אשוֹ נָה
ִס ּפֵ ר ִלי אָ ָדם ׁ ֶשחָ זַר ֵמהַ ּ ִמ ְלחָ ָמה הָ ִר ׁ
הוא ְבלֵ ב הַ ּ ִמ ְלחָ ָמה וְ ָראָ ה אֶ ת
ׁ ֶשהָ יָה ּ
ּג ֶֹדל הַ ּ ַס ָּכנָה הַ ְמ ַרחֶ פֶ ת ִמ ּ ַמ ַעל ְלר ׁ
ֹאשוֹ וְ הֵ חֵ ל
סוק " ְׁש ַמע יִ שְׂ ָראֵ ל" ּ ַפ ַעם אַ חַ ר ּ ַפ ַעם
ִל ְקרֹא ּ ָפ ּ
ֹאשוֹ ּ ֵבין ַרגְ לָ יו ּ ֵבין
פו ִמ ּ ַמ ַעל ְלר ׁ
וְ כַ ּ ּ ִ
דורים ָע ּ
וליָדוֹ ָע ַמד ּגוֹ י אֶ חָ ד וְ ָראָ ה אֶ ת
י ָָדיו וְ נִ צּוֹ לְ ּ ,
הודי וְ ָׁש ַמע
לויִ ים ׁ ֶש ּנַעֲ שׂ ּו ְלאוֹ תוֹ יְ ּ ִ
הַ נִּ ִּסים הַ גְּ ּ
סוק " ְׁש ַמע יִ שְׂ ָראֵ ל" ּ ַפ ַעם אַ חַ ר ּ ַפ ַעם
ׁ ֶשאוֹ מֵ ר ּ ָפ ּ
הוא.
הוא אוֹ מֵ ר אַ ח ֲָריו ,וְ נִ צּוֹ ל ּגַ ם ּ
וְ הֵ חֵ ל ּגַ ם ּ
ומ ִּצילָ ה ְלכָ ל אָ ָדם
ה ֲֵרי ׁ ֶשהַ ְּת ִפ ָּלה מוֹ ִעילָ ה ּ ַ
כות
ְּ
ובכָ ל ִמ ְק ֶרה ,וְ הַ ִּס ָּבה ִהיא זְ ּ
ועין ׁ ֶש ּגוֹ ֵרם הָ אָ ָדם ִּב ְתפִ ָּלתוֹ ְּ ,כ ַדאי
הַ ּ ׁ ַשעֲ ׁש ּ ִ
כות אַ חֶ ֶרת.
ִהיא ׁ ֶש ּ ָתגֵן ָעלָ יו אַ ף ִאם אֵ ין לוֹ זְ ּ


ב׳



למעלה מגדר אנוש
ה ּנֶפֶ ׁש") .ספרי ואתחנן(
" ַעד הֵ יכָ ן כּ ֹחָ ּה ׁ ֶשל ְּת ִפ ָּלה? ַ -עד ִמ ּצוּי ַ
ִה ּנֵה ְל ָתאֵ ר ו ְּלהַ עֲ לוֹ ת עֲ לֵ י גִּ ָּליוֹ ן ,הַ אֵ ְ
ירת נֶפֶ ׁש הָ יָה ָע ִביד
יך ו ְּבאֵ יזֶה ְמ ִס ַ
ארי ַּבעֲ בוֹ ַדת הַ ְּת ִפ ָּלה .לֹא
ְּכבוֹ ד ְק ֻד ּ ׁ ַשת מוֹ ֵרנ ּו זי"ע ּ ֻפ ְלחָ נָא ְ ּד ָמ ֵ
ילים וְ הֵ ם לֹא יִ ְכל ּוִּ .כי ִמי ׁ ֶשלּ ֹא ָראָ ה
יְ אֻ ּ ַמן ִּכי יְ סֻ ּ ַפרִּ ,כי יִ ְכל ּו הַ ְר ּ ֵבה גְּ וִ ִ
אֶ ת ַר ּ ֵבנ ּו אַ הֲ רֹןְ ,קדוֹ ׁש ה'ְּ ,בבוֹ אוֹ אֶ ל הַ ּק ֶֹד ׁש לַ עֲ בֹד אֶ ת ה' ַּב ְּת ִפ ָּלה,
יעה ִּב ְמ ִסירוּת נֶפֶ ׁש ַמ ּ ָמ ׁש ,לֹא ָראָ ה עֲ בוֹ ַדת ה' אֲ ִמ ִּתית ֵמעוֹ לָ ם,
ִּביגִ ָ
ו ְּב ֵ ׂשכֶ ל אֱנוֹ ִׁשי ִאי אֶ ְפ ׁ ָשר ְלהַ ּ ִׂשיגוֹ הַ אֵ ְ
יך הָ יָה ַּב ּ ְמצִ יאוּת ָ ּדבָ ר נוֹ ָרא ּ ָכזֶה,
ׁ ֶשהָ יָה ְל ַמ ְעלָ ה ִמ ּג ֶֶדר ּכֹחַ אֱנוֹ ִׁשי.
ּ ַכ ּי ּ ַ
יש חָ ל ּו ׁש ְמאֹ ד וּבַ ַעל יִ ּסו ִּרים ּגָ דוֹ לְּ ,כ ִפי ׁ ֶש ִה ְת ַּב ּ ֵטא ּ ַפ ַעם
ָדועֶ ׁ ,שהָ יָה ִא ׁ
יש יִ ּסו ִּרים
ֲשר ַמ ְרגִּ ׁ
הוּא ַע ְצמוֹ ַעל ּג ֶֹדל יִ ּסו ָּריו ו ַּמ ְכאוֹ בָ יו ,א ׁ ֶ
ו ַּמ ְכאוֹ ִבים ִּכ ְמ ַעט ַעל ּ ָכל אֵ בָ ר וְ גִ יד ַמ ּ ָמ ׁש .וְ הַ ְר ּ ֵבה ּ ְפ ָע ִמים קָ ָרה ׁ ֶשהָ יָה
יע זְ ַמן
חָ לו ּׁש ּ ָכל ּ ָכ ְךַ ,עד ׁ ֶשלּ ֹא הָ יָה ְּבכֹחוֹ ִל ְדר ְֹך ַעל ּ ַכ ּפוֹ ת ַרגְ לָ יו ,ו ְּכ ׁ ֶש ִהגִּ ַ
הַ ְּת ִפ ָּלהָ ,רצָ ה ְל ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ְּבבֵ ית הַ ּ ִמ ְד ָר ׁש ַ ּדיְ קָ א ,אָ ז נָשְׂ א ּו אוֹ תוֹ ַעל ִּכ ּ ֵסא
ְלבֵ ית הַ ּ ִמ ְד ָר ׁש ,וְ ַעל ּגוּפוֹ הַ ּ ָטהוֹ ר הָ יָה מֻ ּנָח ְּכ ִלי ִעם ַמיִ ם חַ ּ ִמים ְל ׁ ַש ּ ֵכ ְך
ְקצָ ת הַ יִ ּ ּסו ִּרים הַ ּנוֹ ָר ִאים .ו ְּב ַמ ָ ּצב ּ ָכזֶה ה ֱִביאוּה ּו הַ ְר ּ ֵבה ּ ְפ ָע ִמים ְלבֵ ית
ילו
הַ ּ ִמ ְד ָר ׁש .וְ י ׁ ַָשב ּ ָכ ְך ַעל ִּכ ְסאוֹ ִמ ְת ּ ַפ ּ ֵתל ְּביִ ּסו ִּריםְ ּ ,
וכ ׁ ֶשאַ ְך ִה ְת ִח ּ

סוקי ְ ּדזִ ְמ ָרהִ ,ה ְת ַק ּ ֵטר ְּב ִאילָ נָא ְ ּדחַ ּיֵי ָעלְ ָמא ,וְ כַ ֲא ִרי
הַ ָ ּקהָ ל ּ ְפ ּ ֵ
ִה ְתנ ּ ֵ ׂ
ַשא ִמ ִּכ ּ ֵסא ָק ְד ׁשוֹ  ,וְ זָ ַרק אוֹ תוֹ ְּכלִ י ֵמ ָעלָ יו ,וְ ִה ְת ִחיל
צומוֹ ת ִּב ְמ ִס ַ
יש
ֲשר אַ ף ּגַ ם ְל ִא ׁ
ירת נֶפֶ ׁש ,א ׁ ֶ
לְ ִה ְת ּ ַפ ּ ֵלל ִּביגִ יעוֹ ת עֲ ּ
ָּב ִריא וְ חָ ָזק הָ יָה קָ ׁ ֶשה ְליַגְּ עוֹ ת ַע ְצמוֹ ִּביגִ יעוֹ ת עֲ צוּמוֹ ת ּ ָכאֵ לּ ּוָ ּ ,כל ׁ ֶש ּ ֵכן
ימי חַ ּיָיו סָ בַ ל יִ ּסו ִּרים
יש חָ לו ּׁש ִמנְּ עו ָּריו ,אֲ ׁ ֶשר רֹב י ִָמים ִמ ֵ
הָ ַרב זי"עִ ,א ׁ
ו ַּמ ְכאוֹ ִבים נוֹ ָר ִאים ,לֹא ָעלֵ ינ ּו ,וְ כַ ּמוּבָ ן ,הָ יָה יְ גִ יעוּת הַ ְּת ִפ ָּלה אֶ צְ לוֹ
ְל ַמ ְעלָ ה הַ ְר ּ ֵבה ִמחוּץ ְלג ֶֶדר הַ ּ ֶטבַ ע.

ְּת ׁש ּובַ ת הַ ּ ֵ ׂ
זוק ּ ַב ְּת ִפ ּ ָלה
שכֶ ל  -לְ ִח ּ ּ
ִמ ְּל ׁשוֹ נוֹ )קטע מאיגרות "שומרי אמונים"(:
יתי וְ ִׁש ַּל ְׁש ִּתי לָ כֶ ם ׁ ֶשלּ ֹא ִל ְפחֹד ִמ ּ ׁשוּם ָ ּדבָ ר,
עוָּ ,בנַי ,אֲהוּבַ יִּ ,כי ְּכבָ ר ׁ ָשנִ ִ
ְ ּד ּ

וְ ִת ְּקח ּו ְראָ יָה ִמ ּ ֶמנִּ י .וְ הַ ּיוֹ ם ַּב ְּת ִפ ָּלה ִה ְר ּגַ ְׁש ִּתי ַמ ּ ָמ ׁש א ֲִפיסַ ת הַ כּ ֹחוֹ ת,
וְ נִ ְד ֶמה ׁ ֶשלּ ֹא אֶ ְפ ׁ ָשר ְּב ׁשוּם אֹ פֶ ן ְל ִה ְת ּ ַפ ֵּלל א ֲִפלּ ּו ִּב ְקצָ ת יְ גִ יעוּתִּ ,כי,
אַ ְ ּד ַר ָּבה ,עֲ בֵ ָרה גְּ דוֹ לָ ה ִליגִ יעוּת הַ ֵּלב
וְ הַ ּמֹחַ וְ הָ אֵ בָ ִרים הַ חֲלו ִּׁשים ָ ּ -ככָ ה ִ ּד ּ ֵבר
אֵ לַ י ֶמלֶ ְך הַ זָּקֵ ן ו ְּכ ִסיל ,וְ לֹא הָ יָה ִלי
'ä úãåáòá äãå÷ð ìò äáùçîä øøåòì àåáé åá
ַּב ּ ֶמה ְל ִה ְתחַ זֵּקַ ,עד ׁ ֶשנִּ זְ ּ ַכ ְר ִּתי ַמא ֲַמר
הַ ּ ׁ ֵשם ְלמ ׁ ֶֹשה ַר ּ ֵבנ ּו ע"הִ " ,מי ָ ׂ
שם ּ ֶפה

U !!!äãå÷ðì äáùçî T

"."íäì åúðëä éôë úååöîá íãàä ééç

çñôä éîé íéìòðä íéîéì äàøðå êåîñ åðçðà íéãîåò
ïðåáúäì éåàøä ïîå ,íúìåâñå íúùåã÷á íéøãàðä
.äååöîä íåé÷ì äðëää úìòîá ì"æ åðéúåáø éøáãá
úà íúøîùå" äøåúä úáúåë úåî éøçà úùøôá äðä
('ã – ç"é ÷øô) "íäá éçå íãàä íúåà äùòé øùà 'éúååöî
úøâéàä ãåîìì áåèå .ïñéð à"é - äéìéã àìåìéäã àîåé} ï"áîøä áúëå
ééç éë òãå" :ì"æå äæ ÷åñôì åùåøéôá - {.äæ íåéá åðáì çìùù

."íäì åúðëä éôë úååöîá íãàä
(å"ö÷ áúëî) ì"öæ ïééèùðéåì é"øâä çéâùîä áúë åéøáã øåàéááå

íãàä øùà úåðëää éôë éåìú ìëä ,éãéãé :ì"æå
íãà éðá éðù éë ïëúé ,ì"ðä ï"áîøä ë"ùîë .åîöò øéùëî
íäå íúãåáòá íéååù íä äàøðä éôëå äøåú éðééðòá íé÷ñåò
éåìú ìëä éë áøòîì çøæîîë íúçìöäá íé÷åçø úîàá
êæä èòîä éë :úåááìä úåáåçá ïåùìä éôë áìä úðååëá
.'åëå áøä àåä
'éò) éðéñ øä ãîòî øãâá úåéäì êéøö åðìù äøåúä ãåîéì ïëå
äðëä àìá úåëæì úòãä ìò äìòé êéàå (á"ë úåëøá
áåçøä úøéåàî ,íéøöîî úå÷úðúäáå äøåú éðééð÷ ç"îá
.úååàúå - úåãî - úåðùåëø äìåëù
àåä êë éãéì òéâäì êøãäå" :áúë æ"é ÷øô íéøùé úìéñîáå
íåé÷á ñðëé àìù ,äãåáòä éøáãì äðîæää
."íåàúô òúôá äååöîä

לָ אָ ָדם וְ כ ּו'" .וְ כָ כָ ה חָ ׁ ַש ְב ִּתיִ :מי נ ַָתן
לִ י אֵ ּל ּו הָ אֵ בָ ִרים ׁ ֶש ּי ׁ
ֵש לִ י? אוֹ אֲנִ י

ֲשר נֶחֶ ְל ׁש ּו
רוֹ אֶ ה ּ ַכ ּ ָמה אֲלָ ִפים ֲאנ ִָׁשים א ׁ ֶ
ְּב ִלי ׁשוּם ִס ָּבהְּ ,דהַ יְ נ ּוְּ ,ב ִלי עֲ בוֹ ַדת
ירת
הַ ּ ׁ ֵשם יִ ְת ָּב ַר ְך ְּבכָ ל הַ כּ ֹחוֹ ת ו ִּב ְמ ִס ַ
נֶפֶ ׁש ַמ ּ ָמ ׁש ,וַ אֲנִ י ֵמעוֹ ִדי ִחזּ ְַק ִּתי ַע ְצ ִמי,
ְּב ֶעזְ ָרתוֹ יִ ְת ָּב ַר ְךַּ ,בעֲ בוֹ ַדת ה' ִּביגִ יעוּת,
ֲשרְ ,ל ִפי ְראוּת ֵעינַיִ ם הַ ּגַ ְׁש ִמיִ ּים ,אֵ ין
א ֶׁ
ִח ּדו ּׁש ַעל חֻ ְל ׁ ָש ִתיִּ ,ב ְפ ָרט ְל ִפי ִט ְב ִעי
הֶ חָ לו ּׁש ֵמעוֹ ִדי ,וְ אַ ף ַעל ּ ִפי כֵ ן ,הַ ּ ׁשוֹ ֵמר
ַע ּמוֹ יִ שְׂ ָראֵ ל ׁשוֹ ְמ ֵרנִ י ו ַּמ ִּצילֵ נִ י ַמ ּ ָמ ׁש
ְל ַמ ְעלָ ה ִמ ּג ֶֶדר הַ ּ ֶטבַ עַ ּ ,כאֲ ׁ ֶשר ּגָ לוּי
ילים ִא ִּתיָ ּ ,ככָ ה
וְ יָדו ַּע לַ חֲבֵ ִרים הָ ְרגִ ִ
יִ ְׁש ְמ ֵרנִ י לָ ַעד.
ּובָ זֶה נִ ְתחַ זּ ְַק ִּתיְּ ,ב ֶעזְ ַרת הַ ּ ׁ ֵשם ַהחוֹ נֵן
ֲשר לֹא
ַּד ִ ּלים ,וְ הָ יָה ְּת ִפ ָּלה א ׁ ֶ
ירא
חָ ׁ ַש ְבנ ּוִּ ,כי הָ ִע ּקָ ר ֶ ׁ -שלּ ֹא ִל ָ
ִמ ְּכלוּם .וְ ִאם ִּת ְׁש ְמע ּו ִל ְדבָ ֵרינ ּו הָ אֵ ֶּלה -
ָעלַ י וְ ַעל צַ ָ ּו ִ
ארי ִּ -כי ִהנְ נִ י ַמ ְב ִטיחַ

אֶ ְתכֶ ם ׁ ֶשיִ ּ נְ הַ ג ה' אֶ ְתכֶ ם לְ ַמ ְעלָ ה
ובלְ בַ ד ׁ ֶש ּל ֹא יְ כַ וֵ ּ ן
ִמ ּג ֶֶדר הַ ּ ֶטבַ עִ ּ ,
לָ זֶה ַ -רק ּ ָת ִמים ִּת ְהיֶה ִעם ה'
ֱאל ֶֹק ָ
יךַ .עד ּ ָכאן ְל ׁשוֹ נוֹ הַ ְּטהוֹ ָרה.

ְּת ִפ ּ ָלה ִעם ִט ּ ַפת ָ ּדם הָ אַ ֲחרוֹ נָה
ִה ּנֵה הָ ַרב זי"ע ָמסַ ר נ ְַפ ׁשוֹ וְ ִה ְק ִריב חֶ ְלבּ וֹ וְ ָדמוֹ ַמ ּ ָמ ׁש ַעל עֲ בוֹ ַדת הַ ְּת ִפ ָּלה

וְ ִקיֵּם ְּבפֹ ַעל ַמא ֲַמר חֲכָ ֵמינ ּו זִ ְכרוֹ נָם ִל ְב ָרכָ הְּ ,ב ִס ְפ ִרי )ואתחנן(ַ " :עד
הֵ יכָ ן ּכֹחָ ּה ׁ ֶשל ְּת ִפ ָּלה ַ -עד ִמ ּצוּי נֶפֶ ׁש" .וּנְ צַ ֵ ּין עֻ ְב ָ ּדה ַמה ּ ׁ ֶש ִּס ּ ֵפר הָ ַרב
יע ַ ּד ְר ּגַ ת
ֲשר רוֹ ִאים ִמזֶּה הָ עֻ ְב ָ ּדה ַעד הֵ יכָ ן ַמגִּ ַ
הֶ חָ כָ ם ר' יִ שְׂ ָראֵ ל הַ ֵּלוִ י א ׁ ֶ
ירת נ ְַפ ׁשוֹ ׁ ֶשל ָמ ָרן זי"ע עֲ בוּר ַה ְּת ִפ ָּלה הַ ְּקדוֹ ׁ ָשה.
ְמ ִס ַ
ּ ַפ ַעם הָ לַ ְך ְלאֵ יזֶה רוֹ פֵ א ִּבגְ לַ ל חֻ ְל ׁשוֹ ָתיוּ ,פֹה ִעיר הַ ּק ֶֹד ׁשִּ ,ת ָּבנֶה וְ ִת ּכוֹ נֵן,
וְ ר' יִ שְׂ ָראֵ ל הַ ֵּלוִ י הַ נִּ זְ ּ ָכר ְל ֵעיל ,הָ לַ ְך ְללַ וּוֹ תוֹ  ,וְ ָראָ ה הַ אֵ ְ
יך
ְּכ ׁ ֶשהָ רוֹ פֵ א ָרצָ ה ְלהוֹ ִציא ִט ּ ַפת ָ ּדם ,וְ ָתחַ ב ַמחַ ט ְּבאֶ צְ ָּבעוֹ ְּכ ֵדי ְלהוֹ צִ יא אֵ יזֶה
ִט ּ ַפת ָ ּדם ,אַ ְך אַ ף ְלאַ חַ ר ׁ ֶש ּ ָתחַ ב ַה ּ ַמחַ ט ָּבאֶ ְצ ַּבע לֹא יָצָ א ׁשוּם ִט ּ ַפת ָ ּדם,
וְ הָ רוֹ פֵ א הָ יָה צָ ִר ְ
יך ִל ְד ּפֹק ּ ַכ ּ ָמה ּ ְפ ָע ִמים ִעם הַ ּ ַמחַ ט ּתוֹ ְך הָ אֶ ְצ ַּבע ַעד ׁ ֶשיָּצָ א
סוֹ ף ּ ָכל סוֹ ף ִט ּ ַפת ָ ּדם .ו ְּכ ׁ ֶש ָראָ ה זֹאת הַ ְמלַ ּוֶה ,נִ ְבהַ ל ְמאֹ ד ׁ ֶשיִ ּ ְק ֶרה ָ ּדבָ ר
ּ ָכזֶה ׁ ֶש ּיֵצֵ א ּ ָכל ּ ָכ ְך ְּבק ִֹׁשי אֵ יזֶה ִט ּ ַפת ָ ּדם ֵמאֶ ְצ ָּבעוֹ ֵמרֹב חֻ ְל ׁ ָשה נוֹ ָראָ ה ּ ָכזוֹ .

כות הַ ְּת ִפ ּ ָלה ַק ְמ ִּתי לִ ְת ִח ּיָה
ִּבזְ ּ
וְ עוֹ ד קֶ ַטע ִמ ּ ִׂשיחוֹ ָתיוַ ,מה ּ ׁ ֶש ִּס ּ ֵפר הָ ַרב " ׁשוֹ ֵמר אֱמוּנִ ים" ְלהַ ּ ַת ְל ִמ ִידים

ַהאֵ ְ
ימי נְ עו ָּריו.
יך ָמסַ ר נ ְַפ ׁשוֹ לַ ה' עוֹ ד ִּב ֵ
ִּב ֵ
ימי נְ עו ַּרי ִה ְת ּ ַפ ַּל ְל ִּתי ִּביגִ יעוֹ ת נוֹ ָראוֹ תַ ,עד ׁ ֶש ּ ַפ ַעם אֶ חָ ד נִ ְת ּ ָפ ְרק ּו ּ ָכל
ְ
אֵ בָ ַרי ׁ ֶשלּ ֹא נִ ְׁשאַ ר ִּבי רוּחַ חַ יִ ּיםַ ,רח ֲָמ ּנָא ִלצְ לָ ן ,וְ ׁ ָשכַ ְב ִּתי ּ ָכך ַעל
הָ אָ ֶרץ ,וְ נִ ְׁשאַ ְר ִּתי ְּכאֶ בֶ ן ּדו ָּמם ַעד ׁ ֶש ִּכ ְמ ַעט י ְָצאָ ה נִ ְׁש ָמ ִתי ,ו ִּפ ְתאֹ ם נִ ּ ַפח ִּבי
רוּחַ חָ ָד ׁש ִמן הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם ,וְ ֵתכֶ ף נִ ְתקַ ְּבצ ּו וְ נִ ְתחַ ְּבר ּו יַחַ ד ּ ָכל אֵ בָ ַרי ְּכאַ חַ ד
הָ אָ ָדםַ .עד ּ ָכאן ְל ׁשוֹ נוֹ .




כל דיבור  17 -מצוות עשה ו 10-לאווין
ז' ניסן  -יומא דהילולא רבי אברהם ב"ר שלמה זלמן מווילנא,
אחי הגר"א ,בעל מעלות התורה.
כתב רבינו בספרו דבר נפלא:
תו ָרה,
עוד ַמעֲ לוֹ ת הַ ּתוֹ ָרהֶ ׁ ,ש ּ ָכל ִמ ְצוָ ה ׁ ֶש ִּנ ְכ ּ ְפלָ ה ּ ַכ ּ ָמה ּ ְפ ָע ִמים ּ ַב ּ ֹ
" ֹ
שב ּ ָכל אַ חַ ת ְל ִמ ְצוָ ה ִּב ְפנֵי ַע ְצ ָמ ּהְּ ,כמוֹ
יאים ,וְ כֵ ן ַּב ְּכ ּ ִ
ַּבּנְ ִב ִ
תובים ,נ ְֶח ׁ ָ

וְ כֵ ן

ינו ַז"ל )מנחות מ"ד א'( ָּכל ִמי ׁ ֶשאֵ ינוֹ ַמ ּנִ יחַ ְּת ִפ ִ ּלין ,עוֹ בֵ ר ִּב ְׁשמוֹ נָה
רו ַרבּ וֹ ֵת ּ
ׁ ֶשאָ ְמ ּ
עֲ ָשֹיִ ין ,אָ כַ ל נְ ָמלָ ה אַ חַ ת לוֹ קֶ ה חָ ֵמ ׁש
כו' )מכות ט"ז ב'( ,וְ כֵ ן ָּכל ּ ְפ ָרטֵ י ִמצְ וָה
ּ
ׁ ֶשנִּ ְתחַ ְ ּלקָ ה ִל ְפ ָר ִטים ַר ִּבים ,נ ְֶח ׁ ָשב ָּכל אַ חַ ת ְל ִמצְ וָ ה ִּב ְפנֵי ַעצְ ָמה".
דו ׁש ּ ָב ּ ְ
הוא ְלזַ ּכ ֹות אֶ ת
נו ִּכי ָרצָ ה הַ ָ ּק ֹ
יובָ ן הַ ּ ִמ ְׁשנָה ׁ ֶש ִה ְק ַ ּד ְמ ּ
"ּובָ זֶ ה ּ
רוך ּ

יִ ְש ָֹראֵ ל ,וְ כָ ל ִ ּד ּב ּור ּ ַב ּ ֹ
תו ָרה ,וְ כָ ל ּ ְפ ַרט ִמ ּ ָכל ִמ ְצוָ ה ,נ ְֶח ׁ ָשב

הוא ְליִ ְש ָֹראֵ ל ְּב ַמה ּ ׁ ֶש ִה ְר ָּבה לָ הֶ ם ַּכ ּ ָמה
כות ּגָ דוֹ ל ּ
ְל ִמ ְצוָ ה ִּב ְפנֵי ַע ְצ ָמ ּה ,נִ ְמצָ א זְ ּ
ורים וְ כַ ּ ָמה ּ ְפ ָר ִטים ַעל ָּכל הָ ִענְ יָנִיםִּ ,ב ְכ ֵדי ְלהַ ְרבּ וֹ ת לָ הֶ ם ָשֹכָ רֶ ׁ ,ש ָּכל זֶה נ ְֶח ׁ ַשב
ִ ּדבּ ּ ִ
כול הָ ָא ָדם לַ עֲ ש ֹֹות
כות ּגָ דוֹ ל ִמזֶּהַ ,עד ׁ ֶש ָ ּי ֹ
לָ הֶ ם ְל ִמצְ וָ ה ִּב ְפנֵי ַעצְ ָמ ּה ,וְ אֵ ין ְל ָך זְ ּ

ישועות בכל מה שצריכים  -מיוחד
י"א ניסן תשס"ט  -יומא דהילולא

לרבי אלחנן יוסף ב"ר שמואל הערצמאן
רבנו נפטר בגיל זקנה טובה ,אך לא השאיר
צאצאים .ונקבר בבני ברק לצידו של
מורו ורבו המשגיח זצוק"ל.
בצוואתו המרוממת ביקש שילמדו לעילוי
נשמתו מאחר ולא השאיר צאצאים.

וכה כתב:

"הנה אנכי הולך כדרך כל האדם אם לא
יבוא משיח צדקינו במהרה בימינו.
ומי שטרח בערב שבת יאכל בשבת  -זהו
עולם הבא .לדאבון ,לא מלאתי את תפקידי,
אפילו אחוז קטן ממה ממה שאני מחוייב לבוראי ,במיוחד על החסדים הטובים
שגמלני ,שנשארתי בחיים מן השריפה הגדולה במלחמה ,שכל יהודי מהדור
הישן היה כמו בית מקדש מעט ,והם קיימו "בלכתך בדרך" ,והיו חוזרים בעל
פה כסדר }בכל מקום{ ,ולית אתר פנוי מיניה ,וזהו פרשה קטנה שכל גופי תורה
תלויים בהם ,וזה בכל דרכך דעהו".
"ובשביל זה באתי לבקש מידידי היקרים ,וכל שכן מאלו שנהנו
מדרשותיי בעל פה ובכתב לראות לפרסמם ,על ידי זה שיהיו
מזכירים אותי  -אזכה  -לשפתותיו דובבות ,וכמ"ש ביהודה  -שארבעים שנה
היו מגלגלים עצמותיו בלא מנוחה ,ורק כשאמר משה רבינו 'וזאת ליהודה',
נפסק עליו לבוא למנוחה".

"והרי דוד המלך ביקש" :אגורה באוהלך עולמים"! ואסתר בקשה" :כתבוני
לדורות"! וכל שכן אני שלא זכיתי לבנות דורות ,שח"ו לא אהיה כאבן
דומם בארץ".
"על כן בבקשה שכל אחד ייתן כפי יכולתו צדקה לזכר נשמתי,

אלחנן יוסף בן שמואל וציפורה} .ומי שיכול בטבילת מקווה
ועשרה קפיטלאך תהילים :ט"ז ,ל"ב ,מ"א ,מ"ב ,נ"ט ,ע"ז ,צ',
ק"ה ,קל"ז ,ק"נ{ .וללמוד לע"נ".
"רחמו והצילו נפשי משאול נפש ,וממלאכי חבלה וגיהנם וכו'".

"ואקווה לה' לגמול חסדים טובים לגומלי
חסד עימי ועם כל הנפטרים".
"ומי שיאמר את עשרה קפיטל תהילים על קברי ,או בכ"מ או
לימוד משניות ,אשתדל לטובתו כמה שאפשר ,ויוושעו בכל
מה שצריכים" .עכ"ל צוואתו הקדושה.
צוואתו זו אף כתובה על גבי מצבו בבית החיים בב"ב.
רבים מספרים על ישועות מופלאות כשקיימו את צוואתו.


ורבינו
ֹימוו
" ִשֹימ ּ
ורבינו
ולכָ ְך
"ּ ְ

מוד ּתוֹ ָרה".
לו ְּב ִמצְ וֹ ת ּ ַת ְל ּ
הַ ּ ִמצְ וֹ ת עֲ ׁ ֵשה ׁ ֶשנִּ ְכ ְל ּ
ש ָֹרה לַ אוִ ין .ומוסיף:
מונה שם עוֹ ד עֲ ָ
ֲשבָ ה,
ית ִמ ָּל ׁשוֹ ן ַמח ׁ ָ
ית בּ וֹ יוֹ ָמם וָ לַ יְ לָ ה )יהושע א' ח'( ,וְ הָ גִ ָ
נֶאֱ ַמר ָּב ּה וְ הָ גִ ָ
כו' )תהלים י"ט ט"ו(ֶ ׁ ,ש ָ ּצ ִר ְ
ְּכמוֹ ׁ ֶש ּ ֶנא ֱַמר :וְ הֶ גְ יוֹ ן ִל ִּבי ְלפָ נ ָ
יך ׁ ֶשלּ ֹא י ִָסיר
ֶיך וְ ּ
ֲש ְב ּתוֹ ֵמהַ ּתוֹ ָרה".
ַמח ׁ ַ

ומ ֶ ּזה
"ּ ִ

מוד הַ ּתוֹ ָרה וְ כָ ל אַ חַ ת ִמצְ וָ ה ִּב ְפנֵי ַעצְ ָמ ּה".
נוכַ ל לֵ ַ
ידע ַּכ ּ ָמה ִמצְ וֹ ת י ֵׁש ְּב ִל ּ ּ
ּ

בסיום

הספר כותב המחבר:

י"ב ניסן  -יומא דהילולא להרה"צ רבי שמשון פינקוס

מוד ּ ְ
ְמאֹדִ ,ל ְל ֹ
פון לָ עוֹ לָ ם
וללַ ּ ֵמד ִל ְׁש ֹ
טוב הַ ָ ּצ ּ
מור וְ לַ עֲ ש ֹֹות .וְ ִתזְ כּ ּו ְל ַרב ּ
רופָ ה ּ ְ
זוקָ ק ִׁש ְב ָע ָתיִ ם .וְ אַ ּתֶ ם הַ ְ ּדבֵ ִקים ַּבה' ֱאלֹקֵ יכֶ ם
ומ ּ
הַ ָּבא .נִ ְׁשלַ ם ְמלֶ אכֶ ת ׁ ָש ַמיִ ם .צְ ּ
חַ יִ ּים ּ ֻכ ְ ּלכֶ ם הַ ּיוֹ ם )דברים ד' ד'(ְ .ראֵ ה נ ַָת ִּתי ְלפָ נ ָ
ֶיך אֶ ת הַ חַ יִ ּים )שם ל' ט"ו(".


זיע"א.

היה רגיל על לשונו:

כשאומרים שמע ישראל וכו' ,אדם מקבל עליו עול מלכות שמים ,ממליך
את ה' על השמים והארץ על  7רקיעים ועל  4רוחות
השמים ,רק על דבר אחד הוא שוכח להמליך את הקב"ה  -על עצמו...

עוד אמר :מהי אמונה? לדעת שהכל בהשגחה פרטית.

אמר
א.
ב.

הובַ י ָּבנַי ,אַ ף ׁ ֶש ּ ְמ ַעט ִמזְ ֵעיר ַמה ּ ׁ ֶש ִח ַ ּד ְׁש ִּתי ְּבזֶה הַ ּ ֵספֶ רִ ,מ ּ ַמה ׁ ֶש ִ ּל ּקַ ְט ִּתי
"וְוְ ַע ּ ָתה אֲ ּ
ָמוש הַ ּ ֵספֶ ר הַ זֶּה
ֵינו ַז"ל אַ ף ַעל ּ ִפי כֵ ן לֹא י ּ ׁ
ִמ ְּספָ ִריםִ ּ ,
ומ ִ ּד ְב ֵרי קַ ְדמוֹ נ ּ
לו
ִמ ּ ִפיכֶ ם ,וְ אַ ל יָלוֹ ּ
זו ִמ ּ ֶנגֶד עֵ ינֵיכֶ םֶ ׁ .שלּ ֹא ִח ַּב ְר ִּתי אֶ ָּלא ְל ַמזְ ּ ֶכ ֶרתְ ,לפִ י ׁ ֶש ַּב ּדוֹ רוֹ ת הַ ָּל ּ
או ַעל ָּכל ּ ָפנִים לַ חֲזוֹ ר הַ ּ ֵספֶ ר הַ זֶּה
חַ ס וְ ׁ ָשלוֹ ם ִּכ ְמ ַעט ׁ ֶשנִּ ְׁש ּ ַת ְּכחָ ה ּתוֹ ָרהְּ .בכֵ ן ִּת ְר ּ
ְלכָ ל הַ ּ ָפחוֹ ת ּ ַפ ַעם אַ חַ ת ַּבח ֶֹד ׁשְ ,להַ גְ ִ ּדיל ִּב ְלבַ ְבכֶ ם חֵ ׁ ֶשק הַ ּת ֹו ָרה וְ אַ ֲהבָ ָת ּה



מלכות שמים!  /אמונה מהי?

גו ָתיו".
ובכָ ל ֶרגַ ע ַמ ּ ָמ ׁש ְּבכָ ל הַ נְ הָ ֹ
ִמ ְצ ֹות ְּבכָ ל ֵעת ּ ְ
"ִ ּ ...
תו ָרה".
ידע ּ ַכ ּ ָמה ִמ ְצ ֹות ְמ ַק ּיֵם הָ אָ ָדם ְּב ִל ּמּוד הַ ּ ֹ
נוכַ ל לֵ ַ
ומזֶ ּ ה ּ

מונה בכאן  17מצוות עשה שאדם מקיים במילה אחת של לימוד
התורה .ומסיים שם:
תובים ַעל אֶ צְ ְּבעוֹ ֶת ָ
יך ְלהָ ִביא ִמ ְס ּ ָפר ִמ ְפקַ ד
ְלבַ ְבכֶ ם ְלכָ ל הַ ְ ּדבָ ִרים הַ ְּכ ּ ִ

זיע"א

ג.

פעם בפורים בתוך משתה היין  3נקודות:

כשאתה נכנס לחדר ורואה שהכינו צלחת עם עוגיות ,צריך לדעת שהקב"ה
הזמין לך את זה ...הקב"ה הזמין לך פרוסת עוגה במיוחד בשבילך,
רק שזה מוסתר בתוך  20פרוסות...
אתה נושם אויר ,תדע לך שהקב"ה ייצר את הקילו חמצן הזה במיוחד
בשבילך ,רק שזה מוסתר בתוך מליון קילויים של חמצן...

אתה הולך לחנות כדי לקנות שקית חלב ,אפילו שהוא מוסתר בתוך 499
שקיות ...זה רק הסתרה ,כי הקב"ה שלח לך באופן מיוחד שקית חלב
פרטית לך ,רק שזה עטוף בתוך עוד כמה שקיות...

זוהי אמונה ,הכל בהשגחה פרטית.
ניסי

מצרים המפורסמים ,מטרתם להורות וללמד על כל אירועי החיים וטבעי
ומקרי העולם  -כי בעצם הם ניסים נסתרים ואין עוד מלבדו.






ג׳

אולה
ָמ ִׁשיחַ וְ גְ ּ ּ ָ

' ּ ִפגְ ֵעי הַ ּטֶ ְכנוֹ לוֹ גְ יָה'

פטפוטין דאורייתא בענייני פגעי הטכנולוגיה

פטפוטין דאורייתא בענייני משיח וגאולה

פריקת עול  -לצורך פרנסה...
שומו שמים על שמועה רעה כי שמענו על חנות שפרסמה זמני

כל כוחו של היצר סמוך לגאולה -
הוא ליתן פירוד בין הצדיקים
בספר הצוואה של הגאון הקדוש מרן רבי אהרן ראטה זכר

פתיחה ,ופרסמה שפתוחה בשבת – קודש לשעות
מועטות מסוימות – "לצורך פרנסה"!!!
נרתעים מסוג כזה של מודעה???

למה
ואילו "אינטרנט לצורך פרנסה" – מקובל?
לא הבנתי!
וכה דיבר בקודשו מרן הגאון ר' גרשון אדלשטיין שליט"א

צדיק לברכה זי''ע ,בעל מחבר ספר שומר
אמונים ,כתב )בדף י''ב(:

"הנה עכשיו קרוב להתגלות משיח צדקנו במהרה
בימינו אמן ,כל כוחו של היצר ליתן פירוד בין
הצדיקים ולהתפרד מיחודו של עולם ,חס וחלילה ,על

במסע חיזוק:
מביא לפריקת עול של כפירה ,יש בו כל שלושת

ידי פירוד הלבבות ודברי תהפוכות ומלשינות בעוונותינו
הרבים ,כדי לעכב הגאלה ,וכו'.

העברות החמורות כמו שידוע כבר ,ומביא
להתדרדרות שהיא בגדר 'פיקוח נפש' – רוחני ,והוא
פיקוח נפש הדוחה שבת ,כמו בהצלת נפשות משמד .שמותר
ואף מצווה לחלל את השבת ,כדי להציל ולמנוע
מפריקת עול של כפירה .עד כדי כך זה חמור"!

והנה בבקשה מכם ,שלא תהיו מכתות החסידים לדבר לשון
הרע על איזה כת ,חס וחלילה ,או איזה מין חסידות ,חס
מלהזכיר מלילך בזה הדרך של הפתאים ,וכי זה רצוני ,חם
וחלילה ,להפריד איש מרעהו ,חלילה? הלא כל תכלית דרך
הבעל שם טוב רק להביא אחדות האמתי להעולם ,להיות
דבוקים ומקושרים זה לזה.

"האינטרנט





ã"ñá ùãç
øôñ

''çñôä çáæ
,çñôä âçì åá ìë
,íéáø íéðééðò óé÷î
,úåãçåéî úåìéôú
,íéðéðô ,úåàøôøô ,úåàìôð úåìåâñ
,íé÷úøî íéøîàîå ,íéáéáù
.áø êøòå ïëåú éàìî 'îò 512-á
.ãçåéî øéçîá úëøòîá âéùäì
ניתן להשיג את הספר 'תנופת העומר'
לימי ספירת העומר הממשמשים ובאים,
המקיף את כל עניני הספירה,
כולל דרושים ורעיונות ,עניינים רבים ותפילות
מיוחדות 544 ,עמ' בכריכה קשה,
נוח לשימוש ,בטל' הנ"ל.
*****

'טהרת העין' מהדורא שמינית.
*****

גיליון זה יוצא במאמצים כבירים,
זכות גדולה היא לכל המשתתפים בהוצאות,
והמזכה את הרבים וכו'



.07220722-613613-613 - "èð-èåàà" - íðéç èðøèðéà ÷åúéð

0303-6165078 - äöôäì - "ïéòä úøäè" øôñä - éúéîà äðòîå äøáñä
à"ãéçä 'çø - çåìùîì .äæ ïåéìéâ êøã ãçåéî ïôåàá íéáøä éåëéæá úåôúåùì 3308122 - øàåãä ÷ðá ï-ç
.úååöîì åëæúå ë"ùé .ìåãâ ïåáùçì úåôøèöîù úåèåøô íâ ,äëøáá úìá÷úî äîåøú ìë .à.à.à øåáò á"á 15

להצלחת ידידי הנפלא המסייעני בקביעות ובשמחה

ùã÷åî ïåéìéâä

ולע"נ ה"ה יהודה בן יחיא
לע"נ ר' אברהם בן טפחה

ז"ל

שתחי'

 8הופעת גיליון חג הפסח מוגדל ומורחב דורשת
אמצעים גדולים ,אנא ואנא השתתפו נא בהוצאות
לזיכוי הרבים ,ותהא משכורתכם שלמה מן השמים.

לרפואת אווה בת גורג'יה
להצלחת ה' שי בן אווה שיחי'
למשפחת נמיר

ד׳

הר"ה משה טביב

שליט"א

להצלחת ידידי הנפלא המסייעני במאור פנים
הר"ה שלמה מורד שליט"א

ע" ה



אסור לקרוא בזמן התפילה וקריאת התורה כלל )(ò"åùá ùøåôî

.15991599-550550-330 - úãä øåöéáì íéðáøä úãòåå é"òù - äãåáò úåîå÷îá èðøèðéà úîéñç

לע"נ האשה מרת שושנה בת בתיה

בורא עולם ,אז בזה כבר חשוב מאוד בשמים ,כאשר
מאריך בזה הגאון הקדוש מקמרנא ז''ל בספרו ''נתיב מצוותיך''
)שביל אמונה ו' אות י''ד( ,וכל שכן אם עוסק עוד בתורת ה' או במצוותיו.

לכן ,הגם אם נראה שעשה איזה עבירה באילו הדיבורים שדבר
עליך ,אין לפוסלו ,חס וחלילה ,בשביל זה ,כי ישראל
הקדושים מלאים קדושה ומצוות מכל צד ממש ,ולכן כל
מגמתנו יהא רק לאהוב לכל בר ישראל ולקרב את כל אלו
הבאים אלינו.

לקראת ימי הקיץ ניתן להשיג ג"כ את הספר

ע"ה

לכן ,חס וחלילה מלדבר על איזה מין חסידות ,כי אפילו רואים
שאינם הולכים בדרך הטובה ,חס וחלילה ,לא יועיל
הדיבור ממילא ,ולמה ,חס וחלילה ,לגרום קטרוגים על שונאי
ישראל ,ורק יש להיות נכנעים תחת כל הצדיקים ומפרסמים
שלא לשנוא ,חס וחלילה ,אפילו אותם השונאים דרכנו ,רק
אדרבה ,לקרבם ולאהוב אותם וללמד זכות עליהם ולבקש
רחמים שלא יענשו ,חס וחלילה ,כי ישראל הקדושים אין
כוונתם ,חס וחלילה ,להרע ,חס מלהזכיר ,רק היצר מטעה אותם
ומסמא לבבם .ומה יעשו ישראל הקדושים בדור החשוך והמר
האחרון הזה ,המלא גילולים מכל צד ,מהיכן ייקחו וישאבו גודל
הקדושה ,הלא אם בר ישראל מאמין היום הזה שיש

לעיון בלבד ,הארות והערות תרומות והנצחות 03-616-50-78
למשלוח דואר :החיד"א  15ב"ב עבור 'פטפוטין'  -הוצאת א.א.א.

גיליון קכ"ב שנה שלישית  -תשע"ז ,שבת שלום  -א.א.א

להצלחת העורך והמסדר וב"ב בכל מכל כל ברוחניות וגשמיות ,ובריאות איתנה.
- ùã÷åî ïåéìéâä -

לע"נ אחי היקר הארי שבחבורה
משה ישראל ז"ל בן ר' יצחק הי"ו
נלב"ע בדמי ימיו ביום ז"ך בניסן תשס"ד

לע"נ היקר נעים בן חביבה

ע"ה,

נלב"ע ח' שבט ה'תשנ"ה

מורד
ולהצלחת ידידי הרב ְׁשלֹמֹה ּ ָ

הי"ו ברוג"ש ובמ"כ

לע"נ מור סבי ר' רפאל בן יצחק ורחל ע"ה נלב"ע ג' שבט תנש"א
התודה והברכה לכל התורמים הנכבדים בעילום שם ,תזכו למצוות.

úåòéá÷á íéòééñîä íéø÷éä éãéãé úçìöäì

à"èéìù çîù äéøð ä"øä
à"èéìù çîù óñåé óñà ä"øä
.áåø÷á ïåâä âååéæ ,'ä úàî äëøá åàù
מוקדש לרפואה שלמה עבור

יעל בת חוה .רבקה בת מרים.

בת שבע בת בתיה
טוביה בן פלורה .ש-ב-ח.

לְ עוֹ לָ ם אֵ ין אָ ָדם ַמעֲ נִ י ִמן הַ ְּצ ָד ָקה ,וְ אֵ ין ָּדבָ ר ָרע וְ לֹא הֶ זֵּק ָּבא ִּב ְׁש ִביל הַ ְּצ ָדקָ ה) .שו"ע יור"ד סימן רמ"ז סעיף ב' ,וקיצוש"ע(
גיליון זה יוצא במאמצים כבירים ,זכות גדולה ועצומה היא לכל המשתתפים בהוצאות .והמזכה את הרבים אין חטא בא על ידו' .תרום ותזכה'.

תחי'

