
        קדמהקדמהקדמהקדמההההה
 : דמסכת ברכותבבלי כמובא ב, בערב מבר� שתי� לפניה ושתי� לאחריה

 רבי יוסי בר בו� בש� : מובא'הלכה ה' רק אברכות פמסכת ירושלמי בו

�הבית יוס� ומבאר . "שבע ביו� הללתי�"רבי יהושע ב� לוי על ש�  

כלומר שבשחר מבר� שתי� לפניה ואחת לאחריה ובערב שתי� לפניה 

  .ושתי� לאחריה הרי שבע

 כאילו קיי� "שבע ביו� הללתי�"נ בש� רבי מנא אומר כל המקיי� "ר

   .והגית בו יומ� ולילה

הראשונה אשר בדברו  :מפרט את ברכות קריאת שמע של לילההטור 

 'רו� אתה הלה בוחותמת ומבדיל בי� יו� ובי� לי' מעריב ערבי� וכו

המעריב ערבי� זו היא נוסח ספרד ונוסח אשכנז ומבדיל בי� יו� ובי� 

רו� אתה צבאות שמו אל חי וקי� תמיד ימלו� עלינו לעול� ועד ב' לילה ה

 כי ,ל ויותר נכו� נוסח ספרד"ר יחיאל ז" המעריב ערבי� וכתב אחי ה'ה

ל "א ז"אי� זה מעי� חתימה סמו� לחתימה וליישב המנהג היה אומר א

 ויקויי� הפסוק והיה לעת ערב "ימלו� לעול� ועד' ה" �מתפללישאנו 

שנייה  . קצת מעי� חתימה סמו� לחתימה זהיריהיה אור ויאיר לנו וה

אחריה  ו,סמוכה לחבירתהמפני שהיא , אהבת עול� ואינה פותחת בברו�

  .שמעקריאת אי� קור

מפני שהיא , �ושתי� לאחריה ראשונה אמת ואמונה ואינה פותחת בבר

 'רו� אתה ה וחות� ב,אינה הפסק שהרי קריאת שמע, סמוכה לחבירתה

שניה השכיבנו  .גאל ישראל ולא גואל ישראל שנתקנה על הגאולה שעברה

  .�פני שלילה צריכה שימור מ� המזיקי מ"שומר את עמו ישראל"וחות� 

        הלכותהלכותהלכותהלכותפרטי פרטי פרטי פרטי 
  )ע"מר� בשו(. ושתי� לאחריהריאת שמע שתי� לפני קבערב מבר�   .א

כתב  )משנה ברורה( .המנהג לומר והוא רחו� קוד� תפלת ערבית  .ב

שבשחרית הוא מפני לאומרו הטע� לכ� שתיקנו כי ' הטור בסימ� רלז

ערבית שאי� תמיד לכפר תקנו ב אבל ,� שמכפרי�ומנחה יש תמידי

 ויש אומרי� לפי שנהגו ללקות ערבית לאחר .לומר והוא רחו�

� נהגו לומר אחר המלקות שחטאו כל היו� ובמלקות מתכפר לה� לכ

 בשעת המלקות כי שלש פעמי� וג� מפני שאומרי� אותו .והוא רחו�

   .י� המלקותיל תיבות כמנ"פעמי� ט'  תיבות הרי לג'גיש בו י

אחר ברכו ש , בש� האחרוני�רורהבבמשנה  'דבסימ� נמה שמבואר   .ג

 זהי  ולפ.אי� לחלק בי� שחרית לערביתשפשוט , דינו כאמצע הפרק

אפילו קוד�  של ערביתי� ליזהר מאד שלא לספר אחר ברכו צר

� שהתחיל לבר� הברכה ראשונה א� דעתו להתפלל אז מעריב ע

  )משנה ברורה(.  בזה�ה הרבה אנשי� נכשלי" ובעו,הצבור

 לבי� "ברקיע כרצונו"המילי� בי� ש להפסיק י ,"אשר בדברו"בברכת   .ד

מתייחסת  "כרצונו" מילהני שהמפ, "� ולילהמורא יוב"המילי� 

  .)י משנה ברורה"עפ(. ת הברכהללתחי

 תיכ� �אלא מסיימי'  וכואל חי' באות וכוצ' המנהג ספרד שלא לומר   .ה

חתימה כדי שיהיה מעי� , 'ברו� אתה וכו' אחרי מבדיל בי� יו� וכו

  )משנה ברורה(.  האשכנזי�מנהגיישב בטור ו .סמו� לחתימה וכ� נכו�

ומר עמו  וחות� ש"השכיבנו"אחרי קריאת שמע היא שניה הברכה ה  .ו

צרי� ש�  וא.� שימור מ� המזיקי�לילה צריכיב מפני ש,ישראל לעד

אינה  "השכיבנו" כל מקו�מ,  בערביתג�לה ילסמו� גאולה לתפ

  )משנה ברורה( ."גאולה אריכתא" כמפני שהיא  ,פסקה

לנגו� את מצרי� היו ישראל ' כשעבר המפני ש הטע� כתבושיש   .ז

� המשחית לבא  שיקיי� דברו שלא יתיתבר�' מפחדי� ומתפללי� לה

לכ� היא  ,לה תקנו לומר השכיבנויאל בתיה� לנגו� וכנגד אותה תפ

  )משנה ברורה( .מעי� גאולה

ח פסוקי� " לומר י�וא� הנוהגי, להיערבית לתפשל בי� גאולה אי� לספר   .ח

אות� ו )ע"מר� בשו( .להיאי� להפסיק בי� יראו עינינו לתפ, ויראו עינינו

גאולה " כהרי זה , קינו לאומר�יתשכיו�  ,פסקהאינ� נחשבי� פסוקי� 

  )משנה ברורה( "אריכתא

לת ערבית לא הוי י בי� קדיש לתפ"ראש חדש"השליח ציבור מה שמכריז   .ט

להוציא מי שלא , ברכו: לומר וכ� יכול ,להיצור� התפכיו� שהוא , הפסק

  )ע"מר� בשו( .ולא הוי הפסק, שמע

 שהוא דאורייתא או ,"ראש חודש"קא לקרוא ולהכריז שהוא ולאו דו  .י

,  אלא אפילו להכריז על הנסי�,להכריז טל ומטר שא� יטעו צרי� לחזור

הוא צור� מפני שמכל מקו�  , אי� צרי� לחזורא� יטעוא� על פי ש ,מותר

  )משנה ברורה( .בל לא בשחריתזה א� בוקא בערבית מקיליודו. תפלה

 ריאת שמע אבל כשהוא עומד בברכת ק,יכול להפסיקוקא במקו� זה וד .יא

  )משנה ברורה(.  אסור לו להכריז שו� דברבי� הפרקי�

' ח פסוקי� של ברו� ה"נהגו לעמוד כשאומרי� הישראיתי מדקדקי�  .יב

לת י במקו� תפכי נתקנו ,ומנהג יפה הוא) נג, תהילי� פט(' לעול� וכו

 )א בהגה"הרמ( .להי ועל כ� ראוי לעמוד בה� כמו בתפ,שמונה עשרה

  )משנה ברורה( .יותר טוב שלא לעמודשהרבה אחרוני� כתבו 

מה� ייתפלל ע, להי ורוצי� לעמוד בתפריאת שמעמצא צבור שקראו ק .יג

א� ה� עוסקי�  )ע"מר� בש (. ע� ברכותיהריאת שמעואחר כ� יקרא ק

מונה והוא משער שעד שיגיעו הצבור לש, שמעיאת רעדיי� בברכות ק

  )משנה ברורה( .יעשה כ� ,ברכותיהכל וריאת שמע יוכל לומר קעשרה 

 ית הכנסת ובא לביו�וד  להתפלל ערבית מבע�במקומות שמקדימי .יד

יתפלל מנחה בעוד שה�  , ברכו והוא לא התפלל מנחה�בשעה שמתחילי

כ "כ יתפלל ערבית ע� הצבור ואח"וברכותיה ואח ריאת שמע קאי�קור

  )י משנה ברורה"עפ( .וברכותיה בלילהריאת שמע יקרא ק

 מני� להתפלל ר כ�קא כשהוא משער שלא יוכל להשיג אחו דוזהל כ  .טו

 אי� לו לבטל מצות סמיכת גאולה ,אבל א� יש לו מניי� אחר, מה�יע

  )משנה ברורה(. להילתפ

שהוא סיו� מפני , אחר ברכת עצמואומר אמ� אחר שומר עמו ישראל   .טז

ע ומשנה "מר� בשו( .'ובסימ� רטוכשיטת מר� שפסק , ריאת שמעברכת ק

 לענות אחר �א שבמדינותינו אי� נוהגי"תב הרמכ' ובסימ� רטו )ברורה

  )משנה ברורה(. ברכת עצמו אפילו אחר ברכת שומר עמו ישראל לעד

כי היא אינה שיי� לברכת  ,המל� בכבודוולא יענה אמ� אחר ברכת  .יז

ככל ברכה מיוחדת שאי� עונה אמ� אחר ברכת והרי היא , ריאת שמעק

  )ע ומשנה ברורה"מר� בשו(. עצמו

  שבח המידות הטובות שבח המידות הטובות שבח המידות הטובות שבח המידות הטובות----מרי בינה מרי בינה מרי בינה מרי בינה אאאא
כביכול מכו� , וכשיש אמת. � השקר דבק לאמתאז אי, כשאד� עוסק בשקר

אז מודי� שעשה , כי כשיש אמת בבני אד�, שבתו בשמי� כנגד בני אד�

עושה שמי� ): "תהלי� קמו ו(וזהו שנאמר , שמי� ואר$ והי� וכל אשר ב�

וכשיש , "השומר אמת לעול�: "וסמי� ליה, "ואר$ את הי� ואת כל אשר ב�

  .אי� מכו� שבתו בשמי� ובאר$אז כביכול כמי ש, בגידה ושקר

, אי� הנשמות נחצבות ממקור האמת, מי שהוא זוכה להתבונ� בדברי� אלו

ולכ� אמר , ולא יכניס השקר במקו� קדושת האמת, ניו באמתייעשה כל עני

, "לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת' קרוב ה): "תהלי� קמה יח(הפסוק 

ואיזה דבר .  שקוראו באמתוש ברו� הוא שהוא אמת מתקרב למידכי הק

ומתקרב אל הקדוש , זהו המפנה לבו מכל דבר שבעול�? נקרא קריאת אמת

וישי� מחשבתו , ושכלו הול� ומתחזק להידבק באור העליו�, ברו� הוא לבד

ומפני זה ירבה , י� ישיג האד� כשהוא מתבודד בחדרויוזה הענ. בחשקו תמיד

י "עפ( . ני אד� רק לצור� גדולולא יתחבר ע� ב, כל חסיד להיפרד ולהתבודד
   )אורחות צדיקי שער האמת

   'חתשס'  ה               ד    "בס
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 שבת קודש
ויגשפרשת   

    מפטירים
        """"    ְו'ָ&ה ֶב� $ָד ַקח ְלָ�ְו'ָ&ה ֶב� $ָד ַקח ְלָ�ְו'ָ&ה ֶב� $ָד ַקח ְלָ�ְו'ָ&ה ֶב� $ָד ַקח ְלָ�""""

        ))))'''' פסוק טו פסוק טו פסוק טו פסוק טויחזקאל פרק לזיחזקאל פרק לזיחזקאל פרק לזיחזקאל פרק לז((((

  

    ופוסקים אחרוניםופוסקים אחרוניםופוסקים אחרוניםופוסקים אחרונים' ' ' ' ווווסימן רלסימן רלסימן רלסימן רל    ––––ע ע ע ע """" שו שו שו שויייי"""" עפ עפ עפ עפערביתערביתערביתערביתמהלכות תפילת מהלכות תפילת מהלכות תפילת מהלכות תפילת 
ואחרוניםואחרוניםואחרוניםואחרונים

  פרסומי תורניי
  בוע שפרשת ואגדה , הגות, בהלכה

 ל" זש ששו� ב� שמחה לבית בוחניק"ע
  



        אעלהאעלהאעלהאעלהאיך איך איך איך 
 בפסוק זה יש ) לד�'מדפרק " (כי אי אעלה אל אבי והנער איננו איתי"

אי אעלה אחר כ אל :  יהודי לומר לעצמולצרי כאותו , מסר חשוב

�א� כ" להשגיח היטב על , יש? וימי הנעורי� אינ� איתי, אבי שבשמי

�ר דבר זה צרי ג� כל אב לומ…לבל יכלו בהבלי� ובבטלה, ימי הנעורי

מאחר , והנערי� הרכי� אינ� איתי, אי אעלה אל אבי שבשמי�: לעצמו

  !?שלא חינכתי אות� על ברכי התורה והיהדות

        יוסף ובנימיןיוסף ובנימיןיוסף ובנימיןיוסף ובנימיןיהודה יהודה יהודה יהודה 
ויכר יוס$ את אחיו וה� לא "ט כותב "אות ל' בספר קול התור פרק ב

זוהי אחת מתכונותיו של יוס$ ולא רק בדורו בכל דור ודור ". הכירוהו

  . אחיו וה� לא מכיר� אותומשיח ב" יוס$ מכיר את

המפגש בי" יהודה ליוס$ על בנימי" מסמל את מפגש הרוח ע� החומר 

, דהיינו". הייתה יהודה לקדשו"תפקידו של יהודה הוא רוחני כנאמר 

  . יהודה דואג לעיני הקודש

בדורות מאוחרי� יותר מוצאי� את נחשו" ב" עמינדב משבט יהודה 

יוס$ לעומת זאת מיצג את הדאגה . 'השקופ& לי� ראשו" לקיי� את דבר 

  . החומרית שעליה צרי להבנות העניי" הרוחני

אר& ישראל . בנימי" שנולד באר& ישראל מסמל כא" את עניי" האר&

וזו מה שנאמר , צריכה לאחד בי" הכוחות הללו בי" יהודה לבי" יוס$

ומל אחד מזרע דוד " ע& יהודה"המתחבר ל " ע& אפרי�"בהפטרה על 

 עליה� באר& ישראל היא האר& המאחדת את הכוחותמול.  

התכונה שלה היא לחבר " בעיר שחוברה לה יחדיו"על ירושלי� נאמר 

אתר די ביה "בפיוט יה ריבו" אנו אומרי� . את ע� ישראל לחטיבה אחת

ופירושו המפרשי� שהכוונה מקו� שמתחברי� , "יחדו" רוחי" ונפשי"

י� והמקדש כמקו� שסגולתו עניי" רואי� את ירושל. הרוחות והנפשות

של חיבור שזהו בעצ� עניינה של כל אר& ישראל בהתא� לאותה 

  )מבוסס על אהבת קדומי�.  ( הפטרה

            מלא ישןמלא ישןמלא ישןמלא ישןחדש חדש חדש חדש 
"�שלח לו יי" יש"  �י " מפרש רש–) כג�מהפרק " (נשאי� מטוב מצרי

, א$ שאפשר להבי" את הדברי� כפשוט�. שדעת זקני� נוחה הימנו

  ?ומהו,  להעביר לאביו מסר שירגיע אותונראה שיוס$ רצה

נראה כי ). 'ד' דרק אבות פ" (ש"ייש קנק" חדש מלא : "מצאנו במשנה

, כשליט מצרי, כי על א$ מראהו החיצוני החדש, ביקש יוס$ לומר לאביו

�, הדר הישנה אשר למד אצל יעקב. בכל זאת בפנימיותו נשאר כמקוד

  . נשארה שלמה בפני� לבו

הדואג מאד על אודות ,  בכ יניח את דעתו של אביו הזק"כי,  ידעיוס$

כי ,  שלח להגיד לו–" שלח לו יי" יש": "וזו הכוונה שבדבר. מצבו הרוחני

שדעת זקני� נוחה  "–ללא כל שינוי , היי" בפני� נשאר אותו יי" יש"

  ...  הזק"יואבשכ" זה יניח את דעתו של –" הימנו

כגו" , ויש נכשלי� בכ, דברי�המצער קט" עובר על איסור אונאת 

וכ הלועגי� לה� והמקניטי� אות� , הגוערי� על הקטני� מתו כעס

  . או מכאיבי� לה� דר שחוק

 חייב אד� כ"ל, שהרי גור� צער לחבירו ,אונאת דברי�בכלל נגזל שינה 

  .להיזהר שלא ימנע שינה מחבירו וכל שכ" שלא יעירנו ללא צור גדול

כגו" מקדחה , ו להימנע מהפעלת מכשירי� רועשי�הגר בבית משות$ עלי

העור מסיבה רועשת בביתו וכ" . בשעות שרגילי� אנשי� לישו"' וכדו

  .  ראוי שיבקש רשות שכנו או שישאל חכ� כיצד לנהוג,בשעות מאוחרות

כיוו� שיכול אול� מ, הבונה סוכתו בשעת לילה מאוחרת יש מתירי�

ראוי להחמיר ובפרט במוצאי יו� בזמ� שאינו מפריע את הסוכה לבנות 

  .  הכיפורי� שאנשי� עייפי� מ� הצו�

  ?אגרטל ע� מי�שמי� לעצי בהא� מותר להניח בשבת  ::::שאלהשאלהשאלהשאלה

ומותר להעמיד ענפי "כתב ' א בהגה סימ" שלו"הרמ ::::תשובהתשובהתשובהתשובה

ובלבד שלא יהיו בה� פרחי� ושושני� שה� , אילנות במי� בשבת

 �  ). ל"מהרי(נפתחי� מלחלוחית המי

� ב" חביב תמה על כ שהרי דבר זה לכאורה סותר מה "הגאו" מהר

ד בנה ומיד בעלה מקבלת אשה מי" .ב משנאמר במשנה במסכת סוכה

בשבת מחזירי� את "י " ומפרש רש"...ומחזירתו למי�) את הלולב(

ומדבריו ..." שהרי מכא" נטלוהו היו�, הלולב למי� כדי שלא יכמוש

נראה שבשבת אסור להניח לכתחילה ענפי אילנות למי� אלא א� הוצאו 

אכ"  פירש ש"תוספת שבת" ב. ל"הנא "זה בניגוד לדברי הרמ, � אלהממי

  .חיי אד�הסק פוכ" , לקחונמש� התיר להחזיר למי� לא "הרמכוונת 

, שאר ענפי�כתב לחלק בי" לולב ל' א חלק ד"אול� בתשובת הרשב

ומשו� הידור מצווה ,  ראוי לטלטול בשבת אלא לצור מצווהלאב שלול

אבל ירק או מיני , ולהחזירו למי� כדי שלא יכמושהתירו לטלטלו 

�, בשמי� הראויי� לשימוש ביו� השבת מותר לכתחילה להניח� במי

ש "גדולה מכ כתב הגאו" מהריק. א"ע בסימ" שכ"וכ" פסק השו

 משו� שה� מתפתחי� במי� , מי� בשבתשהאיסור להעמיד ענפי� בתו

�   .מתייחס רק לחיטה ושעורה שמצמיחי� דבר חדש בעת שריית� במי

 מותר להניח עצי בשמי� ללא פרחי� או שהפרחי� נפתחו ::::סיכוםסיכוםסיכוםסיכום

וא� יש בה� פרחי� שלא , חדשי�ג� במי� ,  לתו אגרטל בשבתכבר

 צאומה� הומי� באפילו  ראוי להחמיר שלא להניח� ,נפתחו עדיי"

  )'גנ' יחווה דעת חלק בי "עפ (.       בזהולדעת המשנה ברורה יש להחמיר 

  או שמא,�וח חייטיבעצמו לבטח את שאי אד� רא� ה ::::שאלהשאלהשאלהשאלה

  ?' בהו�חטכאילו אי� לו ב משו� שנראה וריש לאס

 ב� יעקב רבי אליעזר : מובא' כג–שוחר טוב מדרש ב ::::תשובהתשובהתשובהתשובה

יכול יהא . "הי! בכל מעשה יד! אשר תעשהואל' יברכ! ה� למע", ראומ

א� עושה מתבר! וא� אינו .  בכל אשר תעשה,רלומ תלמוד? יושב ובטל

 מוטלת חובת ההשתדלות �מבואר שעל האדו .ו מתבר!עושה אינ

  .סתוני השתדלותו ימציא לו פר"שע', בה אלא שעליו לבטוח, לפרנסתו

ב בית המקדש פסקו רמשח : מובאמחסוטה  סכתמבמשנה בנ� ומא

, ו אמוני� מבני אד�סיד כי פסגמר חכי ' שנאמר הושיעה ה, אנשי אמנה

רבי , כדתניא, ה"קבב אלו המאמיני� "אנשי אמנה , רש בגמראוומפ

אינו ,  מה אוכל למחררואומ מי שיש לו פת בסלו, ראליעזר הגדול אומ

ולכ� , משנת חסידי�שזוהי  ,א"בואר במהרשמאול� . אלא מקטני אמנה

 כי פסו חסיד רכי גמ 'הושיעה ה את הפסוק ו על זה במשנהרהזכי

י� איסור אומשמע ש. '.קי� וכוהצדימה שאי� כ� מדת , אמוני� מבני אד�

 דובלב, רמחר! יו� לצושל אותו מזונו ר מכשמשתדל להשיג יות, מ� הדי�

   .החיל הזהלי י עשה דולא יאמר כחי ועוצ� י ,ה"בשלא יסיר מבטחו מהק

שו� חשש איסור מ� אי� בזה , לכ� ג� המבטח את עצמו בפוליסת ביטוח

! "ב השוכפי שכת .ת" השיכיו� שהוא מאמי� שהכל על פי השגחת, הדי�

של  חסדיו  ורק על!שהמשתדל לצור! פרנסתו וסומ! א "' ד קנט"ביו

  .זהו בכלל ארור, ת"השיבטחו כמ וד� ומסיר רבש

 חוסר ,זהואי� , טוח חיי�ביבעצמו ח טותר לאד� לבמ: : : : סיכוםסיכוםסיכוםסיכום

, על יסוד תורתינו הקדושה י ההלכה"פובלבד שהכל ייעשה ע. 'החו� בטב

  )'פה' גי יחווה דעת "עפ( .כי נוע� וכל נתיבותיה שלו�רכיה דר דאשר

 יבר לש קהבומ דימלת. 'טל תק–ה נולד בשנת  – ישעיה שורישעיה שורישעיה שורישעיה שוררבי רבי רבי רבי 

ירעה רשא ,"�ייח ירבד" ה לעב לש ונתוח מהיה .&ינמרקמ יכדרמ 

  ."...רודה תפומ דיסחה "ואגה" – ותוא הניכו דואמ ותוא

 .הרותה לע "תראפת לילכ" ו תופועה תורשכ לע �ירשנ יפנכ" ,וירוביחמ

  .'טלקת – ה תנשב ע"בלנו �ימי תוכיראל הכז היעשי יבר

 שואל ומשיבשואל ומשיבשואל ומשיבשואל ומשיב פנינים לפרשת שבועפנינים לפרשת שבועפנינים לפרשת שבועפנינים לפרשת שבוע

  בין אדם לחבירובין אדם לחבירובין אדם לחבירובין אדם לחבירו

        גדולי ישראלגדולי ישראלגדולי ישראלגדולי ישראל
 



        סיפור השבועסיפור השבועסיפור השבועסיפור השבוע
, ר�ע� האוענ של קה ישב על 'מאיר :משבוע שעברתקציר 

שאת� ל� לגדל כמו , מה אתה חושב" :�קט הושמע אב הגוער בבנו
עד : "קה זנק מ� הע� ארצה ואמר לעצמו'מאיר !!"?קה השובב'מאיר

קה 'מאיר!" ?שאני הוא הדגמה הרעה לכל העיר סלוצק, כדי כ� הגעתי
, א� שובב גדול היה, עלוי ממש, ב� השתי! עשרה היה ילד מכשר מאד

  .ידיד לכל כלבי העיר ואח ורע ליוני! שעל הגגות
אני נוסע : " והודיע לה! נחרצותמיד לביתו ואמר להוריוהל� קה 'מאיר

אמר לה!  קה'מאיראול! . זה משחק כיו ריהוו שבח להחיבת". לישיבה
   !" י�'וולוז"  בלישיבהללכת , � בכל הרצינותומתכוכי הוא 

צידו אותו , ארזו לו את חפציו, משראו הוריו כי הוא נחר� בדעתו
  .י�' לוולוז–קה יצא לדרכו 'ומאיר, בכס ובצידה לדר�
 ילד קט�, בצעדי! נמרצי!, י� נכנס'ולישיבת וולוז, חלפו שלשה ימי!

נקש " ?היכ� חדרו של ראש הישיבה: "קומה ועז מבט ובקול צלול שאל
פתח בלא הסוס את הדלת ו, קה על דלתו של ראש הישיבה'מאיר
מה  תואול שאב הר. כנס לישיבהירוצה לה וא הכיה יביש האשלרואמר
, מאומהע וד ינואיי  כ,הוש בלי ביבהש קה'מאיר, אתה יודע, דעיוא הו

  .דורוצה ללמהוא מאוד אבל 
כי , קה והבי� ברוח קדשו'התבונ� רבי חיי! בעיניו הנוצצות של מאיר

קו! .  תוכל–א! תרצה " .טמוני! בילד הזהכוחות נפש עצומי! 
כשמונה כעבור . בשקידה עצומה, למודהחל  הק'אירמ!" והכנס לישיבה

  .י�'קה היה מגדולי למדני וולוז'מאיר, שני!
, שרפה פרצה בעירנו: "ובו כותבת אמו. קבל מכתב מהבית, יו! אחד

וביניה! ג! , וכל שורת בתי המלאכה של החיטי! עלתה בלהבות
ואי� לנו במה לפרנס את , ועתה נשבר מטה לחמנו. חנותו של אבא

. י�'ואנו גאי! שבננו לומד בוולוז, עשית צעד נפלא, 'ברו� ה. המשפחה
כשנשארנו בלי , עכשיו. מדת הרבהגר אתה ולוא� כבר בחור מב

  ..." חזר הביתה ועזר לאבא לשק! את חנותו, אנה, פרנסה

אהבת התורה מצד אחד .  מאיר'סתה את פני ריעננה כ :דברסוף 

 וכאב ל, ומצד שני . ב מקור מי! חיי!ווהוא לא רצה לעז, בערה בו

  ?מה יעשה. חקועל בני משפחתו השרויי! בד

רבי . אמומ לו את המכתב הראהלרבי חיי! ופנה במצוקתו מאיר ' ר

חיי! יע� לו למצא דר� לשלב עזרה למשפחה ע! תו� המש� לימוד 

. ובשעות הפנאי יצא לאסו צדקה, מודיויללחזר מאיר ' ר .התורה

 עידוד משאס מספיק צדקה שלח את הסכו! שאס בצירו מכתב

. ביתהמכתב ממאיר ' קיבל רושוב , חלפו כמה חדשי! .למשפחה

י� אבאול! , הכס ששלחת עזר מאוד "תבה אימוכ, "רבני היק"

  ".ר הביתהוחזקה 'מאיר, אנא.  לעבודלא יכולחלה מרב צער ו

עליו לחזור כעת ולעזור בבית שמא .  חש מועקה כבדהמאיר' ר

 לרבי חיי! והראה לו את מכתב מאיר' הר רימ. ולאביו החולה

א! : "רלאחר כמה דקות אמו ,קהואנחה עמנאנח רבי חיי! . הא!

ול! נסה שוב למצא א. לא אוכל לומר ל� דברתה תרצה לשוב הבי

  ".תו� תמיכה במשפחת�, פתרו� להמש� לימודי�

א� קיבל על עצמו לאסו צדקה לתמיכה , מאיר חזר ללמודיו' ר

את הצדקה שלח מידי חודש בצירו מכתב . במשפחתו באופ� קבוע

ורבה של סלוצק , חלפו כמה שני! .עידוד לאביו ולכל המשפחה

י� לחפש '! ימי האבל באו חמישה מנכבדי הקהילה לוולוזובת. נפטר

בלא הסוס אמר .  ג לו לכל מחסורוובי! לדאיכשה! מתחי, רב לעיר!

ומיד שלח לקרא לאחד ,"יש לי רב לעירכ!, המתינו רגע"רבי חיי! 

 מלא ק! רבי חיי!, עד לחדרוכאשר נכנס המי. מנכבדי התלמידי!

כשה! מלחשי! , וכמותו עשו ג! נכבדי סלוצק, קומתו לכבודו

 ודאי מלא –ורבי חיי! מכבדו עד כדי כ� , צעיר הבחור: "בהתפעלות

  ..." תורה כרמו� הוא

 קה'מאירהא! זוכרי! את : "פנה רבי חיי לנכבדי סלוצק ושאל

: ה! ענוו"  ?לו והיכ� הוא היו!שג מה קרה ושמא יש לכ! מ? השובב

אבל זה ... ידיד הכלבי! ואויב הספרי!, שובב היה...היה ילד כזה...כ�"

רבי ..."   "ואיננו יודעי! היכ� הוא, כמה שני! נעל! הוא מעירנו

פנה רבי חיי! לבני ".  קו! נא", פנה רבי חיי! ליושב לצידו, "מאיר

,  תלמיד חכ! מופלג–וזהו רבכ! , קה'מאירהנה הוא "לה ואמר יהקה

  ".ת העול!ויול מידות נעלות וכ� פקח ומבי� בהומתמיד עצו! ובע

אי� ספק : "מאיר' ואז פנה רבי חיי! לר, "לחיי!"שו מזונות ושתו יהג

 להקדיש את –חלטת ילדות קיימת האכ�  %סיו� יכי עמדת יפה בנ

  " תו� עזרה למשפחת�–החיי! לתורה 

האושר . נכחו הוריו, בטקס הכתרתו של רבי מאיר לרבה של סלוצק

גאי! .  מבנ! שיפרו לאי� ערו� את מצב רוח! ובריאות!והשמחה

    .לת סלוצקי בראש קהבנ! מאיר העומדב

        ברכותברכותברכותברכות
יהי , מצוותלרגל הגיעו למשפחתו ולכל ו "הי אוריאל אדרימזל טוב ל

תראה חיי אושר , יאיר ל� את דרכ� להצלחהשוכ� מרומי! שרצו� 
ותמצא ח� ושכל טוב , תזכה לאהבת תורה ויראת שמי!, ושמחה

  .בעיני אלוקי! ואד!

לרגל הולדת בני משפחותיה! ולכל ו "הי ינו� ומירב עזרדמזל טוב ל
 יהי רצו� מלפני שוכ� .ה" והכנסתו בבריתו של אברה! אבינו עהב�

חת לאהבת תורה ויראת שמחה ונ, מרומי! שתזכו לגדלו באושר
  . ח� ושכל טוב בעיני אלוקי! ואד!וימצא, שמי!

        תשובות וזוכהתשובות וזוכהתשובות וזוכהתשובות וזוכה
  : ה!בשויכונות לפרשת התשובות הנ

  'ד 10%  'ד 9%  'ב 8% ' ג 7%  'ד 6%  'ג 5%  'ב 4%  'ד 3%  'ג % 2  'א –1

 ו"הי בוחניקימין נב :אוה וישלחהפתרונות הנכוני! להזוכה בהגרלת 

  ו"הי עמי בן דוד :וישבהפתרונות הנכוני! לפרשת הזוכה בהגרלת 
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  מאוצרות התורה לילדי�מאוצרות התורה לילדי�מאוצרות התורה לילדי�מאוצרות התורה לילדי�
מסירות נפשו של יהודה על בנימי� ראה את  כאשר ,ילדי� יקרי�

הוציאו כל . "החליט יוס� כי הגיע הזמ� להתוודע לאחיו, אחיו הצעיר

  .קש להישאר ע� אחיו ללא המצרי�יוב,  קרא יוס�!"איש מעלי

נת� , וכאשר עזבו המצרי� את המקו�, יש את אחיוילא רצה יוס� לב

וה ולהעמדת פני� ונזקק יוס� למסלא ברגע זה . קולו בבכי גדול

: והוא קרא, הוארו כאור מלא�פניו . תנכרלא היה עליו להו, תקיפה

  !לא השתניתי,  אני יוס� אחיכ�! "אני יוס�"

נבהלו מאד ומיד פרחה נשמת� ולא ה� , אחזה באחי�חרדה רבה 

  . עשה לה� הקדוש ברו� הוא נס וחזרה נשמת�. יכלו לענות לו

שהרי ה� לא ראו אותו מאז היותו ב� שבע , יוס� לא הכירו אותואחי 

החל מדבר עימ� בלשו� , להוכיח שאכ� הוא יוס�כדי . עשרה שנה

  .והראה לה� כי הוא מהול, הקודש

, בסבלו ובסבל אביה�, ובמכירת, צמ�יוס� ידע כי מתביישי� בע

מה�  קשיוב, החל יוס� לפייס� ולרצות�ו" גשו נא אלי" :לה�אמר 

  .ובוכה עליו, כל אחד ואחד, היה יוס� מנשק אות�. ליולגשת א

כי הנה ו', כ� היה רצו� ה, יתה לטובהיהסביר לה� יוס� כי מכירתו ה

וג לצורכיה� כדי שיוכל לדא, נתגלגל והיה למשנה למל� מצרי�

   .קשותשנות הרעב הבהחיות לה� פליטה ול

  , אמרו לו כי עודני חי."מהרו ועלו אל אבי: "הר יוס� לומר לאחיוימ

  .לא אוכל אני לצאת אליו, על כ�.  על כל אר# מצרי�'וכי הפקידני ה

 את והאי# בה� לשוב ולהביא, המשי� יוס� לפייס� ולדבר על לב�

יוה צשמח מאוד ו, שמע פרעה כי באו אחי יוס�כאשר . אביו מצרימה

  .לתת עגלות מיוחדות מבית המלוכה כדי להביא את יעקב ובני ביתו

נת� לה� יוס� , עבודה זרההיות ובעגלות של פרעה הייתה חקוקה 

הראו לו , א� לא יאמי� אבא שעודני חי: עגלות משלו ואמר לה�

בה עסקנו , פהואמרו לו שזה סימ� לפרשת עגלה ערו, עגלות אלו

  .כאשר נפרדתי מעליו כששלח אותי אליכ� לשכ�

. לבשר לאביה� כי יוס� עודנו חי, האחי� עלו ממצרי� לאר# כנע�

השמחה הפתאומית , שא� יודיעו לו זאת בפתאומיות, ה� חששו

לכ� ביקשו מסרח בת אשר שתנג� ותשיר לפני יעקב , תגרו� לו נזק

  ".ל אר# מצרי�יוס� דודי חי והוא השליט בכ"אבינו 

לא האמי� יעקב . כי יוס� חי, אז נכנסו האחי� ע� הבשורה ליעקב

, במצרי� וועל גדולת דברי יוס� אליה�את פרו לו יסה� אז , לבשורה

  .האמי� לה�, וכשראה את העגלות והסימ� שאמר לה� יוס�

והוא ג� יעלהו , הבטיח לו כי א� הוא ירד עמו מצרימה ויהיה עמו' ה

אול� . �ויצא למצרי, משפחתונטל יעקב את בניו ובנותיו ו. מש�

כדי שיכי� עבור� יחד , הקדי� ושלח את יהודה לפניו, בטר� צאתו

     .באר# גוש�לילדי� ע� יוס� בתי תלמוד תורה 
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