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ימי חיבור, הידוק  ימים אלו הינם 
אצל  שבשמים.  אבא  עם  הקשר 
אנשים - רגעי כאב הם רגעים בהם 
נפתח, מחפש על מה להישען,  הלב 
הקרובים  עם  אחיזתו  את  מהדק 
ובמצוקה  בצרה  שרוי  כשאדם  אליו. 
בצרתו  להשתתף  נחלץ  רחוק  וחבר 
ביניהם  הקשר   - בצערו  ולהצטער 
היה  שלא  כפי  ומתחזק  מתהדק 
ההדדית  ההתרפקות  כי  מעולם, 
ברגעי הכאב יוצרת חיבור שאין חזק 

ממנו.
לנו  נפתחת  הזה  מהחיבור  כחלק 
הזדמנות פז יקרה ונדירה בשבת הזו, 
השנה  ימות  בכל  הרי  חזון'.  'שבת 
מצפים  ומבקשים,  מתפללים  אנו 
שמים.  לרחמי  ומתחננים  לישועה 
לא תמיד התפילות מצליחות להגיע 
תפילתנו  תמיד  לא  הכבוד,  לכסא 
מגיעה ליעדה. מתי התפילות האלה 

עולות ומתקבלות בשמים?
אורי  רבי  הרה"ק  מגלה 
והדברים  זי"ע,  מסטרעליסק 
כי  מרדכי',  'תכלת  בספר  מובאים 
ומתקבלות  עולות  הללו  התפילות 
השנה  ימות  מכל  חזון'.  ב'שבת 
חזון'  'שבת  דווקא  שבה,  והמועדים 
כולן.  התפילות  את  המעלה  זו  היא 
של  הנפלא  החיבור  מתוך  דווקא  כי 
משותף,  במיצר  השרויים  ואבא  בן 
דווקא כשהתפילה גואה מתוך קשר 
ואביהם,  בנים  של  ומרגש  אמיץ 
מתוך  בוקעות  כשהתפילות  דווקא 
עולות  אז  דווקא   - יחדיו  וכאב  צער 
כל התפילות כולן, ומתקבלות ברצון.

הנפלאים  הימים  את  ננצל  הבה 
אבינו  עם  הקשר  להידוק  הללו, 
שבשמים, להתבוננות בכאבו ובצערו 
כדי  בינינו,  ההדדיים  ובגעגועים 
נחפש  הבה  אליו.  לבבנו  את  לקרב 
או  בלימוד  תוספת  טוב,  מעשה 
אהבת  וריבוי  לזולת  ויתור  בתפילה, 
עם  הקשר  את  למנף  כדי   - חינם 
כדי  הצער,  מתוך  שבשמים  אבינו 
לחוש בימים אלו את החיבור החזק 
השבת  את  ננצל  הבה  עמו.  ביותר 
מיוחדת  להתחזקות  הזו  הסגולית 
תעלה  שהיא  שנזכה  כדי  בתפילה, 
ימות  בכנפיה את תפילותינו של כל 

השנה.
וכך  הבה נעשה זאת עם כל הלב, 
לבינה,  ועוד  אבן  עוד  לבנות  נזכה 
בית  בבניין  בלוק,  ועוד  אריח  עוד 

מקדשנו, אמן!

ישראל ה עם  אומרת  מגילה  במסכת  גמרא 
וכשהם  לכוכבים,  עד  עולים   - כשעולים 
ממצרים  כשיצאו  עפר.  עד  יורדים   - יורדים 
ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי! 
עד  ירדו  כשירדו  אבל  כוכבים!  עד  פשוטה.  שפחה 
עפר. היום נותנים לילדים נגישות לכל הזבל שבעולם, 
על  שומרים  היו  עוד  בעבר  מעולם,  היו  שלא  דברים 
"חינוך" הילדים, ומה שראו אז היה מעולה לעומת מה 
שהיה אז! נותנים מכשירי רצח לילדים, שורפים את 
ומספרים  שומעים  קוראים  והילדים.  הנוער  נשמות 
על השואה האיומה ומזדעזעים, הרי "גדול המחטיאו 
יותר מן ההורגו" )במדב"ר כא(, שרפו לנו את הנוער, 
את  שרפו  ימ"ש  הנאצים  הילדים,  את  לנו  שרפו 
הגופות, והם שורפים את הנשמות, שרפו את השבת, 
שרפו את התפילין, שרפו את הבית היהודי, אין כבר 

זוגיות, כל זוג שלישי מתגרש. חורבן עולם! 
ואמר  מזוזה  חילוני  בחור  לי  הראה 

שהיא  לך  אמר  מי  פסולה,  שהיא  לי 
מראה  והוא  אותו,  שאלתי  פסולה 
ידע  לא  הוא  סדוק.  שהפסלטיק  לי 
שיש קלף במזוזה, איזו בורות! מיליון 
וחצי ילדים לא יודעים מה זה "שמע 
ישראל! , לאן מובילה אותם המדינה 

לאלכוהול,  לסמים,  לרצח,  הזו? 
לאלימות, לבתי כלא, לפשעים חמורים. 
הדור הרוס! נורא נוראות ופחד פחדים!

כשהחורבן  המקדש,  בית  על  ונלין  לנו  מה 
מול עינינו, השריפה משתוללת והדלקה אוכלת בכל 
פה, לשונות של אש אחזו בעמינו, מליון וחצי יהודים 
והכפירה  המינים  כנסת  ישראל,  שמע  יודעים  אינם 
שכל  מדינה  של  כנסת  ושולטים,  דברים  מחליטים 
עם  מלבבות  ואמונה  ויראה  תורה  לעקור  מטרתה 
קודש! כזה דור משחת, בעיתונות, במכשירי הצפייה, 
והשכינה  סיכוי.  שום  אין  הקדושה  לתורה  קשר  בלי 
ולילות  ימים  ונשים  נבכה  לא  ואיך  בצער,  הקדושה 
דמעה.  ומקור  מים  ראשינו  יתן  מי  בכפינו,  ראשינו 
על ילדים וילדות מעם קודש שהולכים לחוצות חיתו 

טרף, לבתי כלא וקלקולים.
ומה רצוני בזה? לעורר הלבבות לשוב בתשובה, כי 
רבו חטאות הדור. הגמ' בקידושין דורשת את הפסוק 
את  שמו  בנחלתך  גויים  באו  אלקים  לאסף  "מזמור 
קינה  לאסף?  מזמור  הגמ'  ומקשה  לעיים".  ירושלים 
לאסף מיבעי ליה! ומתרצת הגמ' שצריך לזמר מזמור, 
על שה' השיב חמתו על עצים ואבנים. מבואר שהיתה 

שצריך  עד  ישראל!!  שונאי  על  חלילה  כלייה  גזירת 
לזמר מזמור על חרבן הבית! ומה נענה אנן? רבותי! 
מרן הגרא"מ שך זיע"א זעק במשאו: השואה האיומה 
מאות  כמה  של  החטאים  הצטברות  בעקבות  באה 
שנים, עד שנתמלאה הסאה, ומי יודע, אני פוחד, אמר 
מרן זיע"א, איזה שואה החילונים מכינים לנו, על ידי 
מוכרחים  לשמים.  עד  אשמה  המגדילים  החטאים, 
"שפך  המקדש  בית  בזמן  אם  תשובה!  לעשות  אנו 
ה' חמתו על עצים ואבנים" מה יהיה היום?! חייבים 

לחזור בתשובה!
"שם"  ההדגשה  מה  ישבנו"  שם  בבל  נהרות  "על 
ישבנו? אומרים חז"ל שכשנוכח ירמיה שנחרב הבית 
הלכו  דרך  באיזו  ואומר:  צווח  התחיל  ישראל,  וגלו 
אני  האבודים?  הלכו  דרך  באיזו  החטאים?  להם 
מלא  השביל  ורואה  הולך  היה  עמהם!  ואובד  אלך 
ומכאן.  מכאן  הרוגיה  בדם  מרובצת  והארץ  דם 
של  רגלים  פרסות  וראה  לארץ  פניו  כבש 
יונקים ועוללים שהיו הולכים בשבי. היה 
גוחן לארץ ומנשקן: היה רואה כת של 
את  ונותן   - בקולרין  נתונים  בחורים 
ומעבירו  בא  ונבוזראדן  עמהם,  ראשו 
זקנים  של  כת  ורואה  וחוזר  מהם, 
את  ונותן   - בשלשלאות  קשורים 
ומעבירו  נבוזראדן  ובא  עליהם,  צוארו 
מהם: היה בוכה לנגדם והם לנגדו. ענה 
לכם  ארע  כך  כל  ועמי,  אחי  להם:  ואמר 
כיון  נבואתי.  לדברי  הייתם שומעים  על שלא 
שהגיע לנהר פרת, חשב ירמיהו בלבו ואמר: אם אני 
לגלות הנשארת מהם  אין מנחם  הולך עמהם לבבל, 
וראו  עיניהם  הגלויות  נטלו  מהם.  לו  יצא  בירושלים. 
ירמיה שפרש מהם, געו כולם בבכיה בקול רם וצוחו 
וזהו שנאמר  ואמרו: אבינו ירמיה, הרי אתה מניחנו? 
ִכינּו.  בָּ ם  גַּ ְבנּו  ָישַׁ ם  שָׁ ֶבל  בָּ ַנֲהרוֹת  ַעל  קלז(:  )תהלים 
ענה ירמיהו ואמר להם: אני מעיד שמים וארץ, אילו 

בכיתם בכיה אחת עד שאתם בציון - לא גליתם :
על  תשובה  של  אחת  בכיה  בוכים  הייתם  אם 
עכשיו  בוכים?  אתם  עכשיו  לכם,  שנתתי  המוסר 
המוסר  בעת  לבכות  צריכים  הייתם  מאוחר!  כבר 
הטעות  וזו  בכינו,  גם  ישבנו  "שם"  לכן  לכם,  שנתתי 
בזמן,  לבכות  צריכים  בזמן.  לבכות  צריכים  היינו 
לעשות תשובה בזמן, שלא יהיה מצב של "שם" ישבנו 

גם בכינו. שנזכה לבניין בית המקדש אמן!

חורבן מול עינינו
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שבת חזון

ט' אב תשפ"ב      גליון 222      פרשת דברים - חזון

מתוך דרשתו השבועית של הרה״ג דניאל זר שליט״א
המתקיימת בכל יום רביעי בשעה 22:00 בישיבת אור דוד

אף שאנו צריכים לבכות על חורבן המקדש יש גם לבכות על חורבן הדור



סיפור
  ל˘ב˙

‰רב ˆבי נ˜ר

זילברשטיין  יצחק  רבי  הגאון 
מגיסו  ששמע  מעשה  הביא  שליט"א 
מרן הגר"ח קניבסקי זיע"א, ממנו נחזה ונראה 
שגם בימינו מתרחשים ניסים מוחשיים, ועיקר 
האדם  של  נפשו  במסירות  תלוי  העיקרים 
לתורה  הבית,  עקרת   - שלפנינו  ובמקרה   -
עצמו  את  להקריב  המוכן  אדם  ולמצוות. 
בוראו,  למען  ושאיפותיו,  יכולותיו  ורצונותיו, 
יזכה גם בימינו לראות ניסים ונפלאות, מהסוג 

ששומעים על הדורות הקודמים.

בפיו,  שכוחו  חכם,  תלמיד  באברך  המדובר 
רבים,  אנשים  מגיעים  ושיחותיו  ולשיעוריו 
פעם,  המאלפים.  דבריו  את  לשמוע  הנהנים 
מסורים  פעילים  למעונו  הגיעו  פסח,  בערב 
חוזרים  עם  המתעסקים  הארגונים  אחד  של 
של  גדולה  קבוצה  על  לו  והודיעו  בתשובה, 
המקורות,  אל  להתקרב  המבקשים  יהודים 
"ואם  ברק.  בבני  הסדר  בליל  יחדיו  שישהו 
הסדר,  בליל  אליהם  להגיע  בטובך  תואיל 
ולהשמיע בפניהם מנופת צוף אמריך, אין ספק 
משתתפי  כל  בקרב  רב  לחיזוק  יגרום  שהדבר 
לתלמיד  העסקנים  אמרו  הגדולה",  הקבוצה 

חכם ההוא.

כדאי  אם  קשות  והתלבט  הסתפק  האיש 
דבר  של  ובסופו  הסדר,  בליל  ביתו  את  לעזוב 
החליט לעשות את הצעד הלזה, ולדרוש בפני 

הקבוצה בת עשרות המשתתפים.

יגיע  הסדר  ליל  שבתחילת  היתה  התכנית 
היום,  מצוות  בזריזות את  יקיים  לביתו,  הת"ח 
ישהו  בו  למקום  יגיע  מכן  לאחר  קצר  וזמן 

ה"מתחזקים". והנה, בפרוס ליל הסדר, כאשר 
הגיע האיש לביתו, ראה שאשתו ההרה צריכה 

לנסוע בדחיפות לבית החולים.

הת"ח הבין שעליו ללוות את רעייתו ללידה. 
הנה, כל מי שמצוי בנושא, יודע שבליל הסדר 
יש בעיה של מחסור בכוח אדם בחדרי הלידה 
בבתי החולים, מפני שגם המיילדות ויתר אנשי 
בבתיהם  לשהות  מעוניינים  הרפואי  הצוות 

בלילה המיוחד הזה, אשר לילה כיום יאיר בו.

כשהגיעו בני הזוג לחדר הלידה, ראו שאכן 
גדולה  היתה  והמצוקה  הדברים,  פני  הם  אלו 

ממונה  היתה  היולדות  כל  על  במיוחד. 
קשה  היה  והמצב  אחת,  מיילדת 

מנשוא, כך שאם חז"ל מגדירים 
כמצב  הלידה  עת  את  תמיד 
של פיקוח נפש, הרי שבאותה 
 - מדברים  אנחנו  עליה  שעה 

על אחת כמה וכמה.

בעלה של היולדת הבין שעליו 
יוכל  לא  והוא  במקום,  להישאר 

קבוצת  בפני  ולהרצות  להגיע  אופן  בשום 
אשתו  זו  היתה  להפתעתו,  אבל,  המתחזקים. 
לבדה,  שיעזבנה  ממנו  וביקשה  אליו  שפנתה 

וילך לשאת מדברותיו בפני הקבוצה.

דבר,  בשום  כאן  לי  תעזור  לא  הרי  "אתה 
והשי"ת ישלח לי כבר את עזרו ממעל, בדיוק 
כפי שיעשה ליתר היולדות המצויות כאן עמי", 

אמרה.

לחצה  האישה  אבל  הסכים,  לא  הבעל 

במקום  ששהותו  לו  והסבירה  ולחצה, 
לא תוסיף לה מאומה, עד שהצליחה לשכנע 

את הבעל שיעזוב את בית החולים וילך למסור 
את השיחה המוסרית שתכנן לומר.

והנה, כאשר חזר הבעל מהשיעור מצא את 
אשתו כשהיא כבר אחרי הלידה, ופניה קורנות 
בצורה מיוחדת. היולדת מרמזת לבעלה שהיא 

רוצה לספר לו דבר מה.

למסור  שהלך  אחרי  שמיד  סיפרה  האישה 
מיילדת  הלידה  לחדר  נכנסה  השיעור,  את 
חדשה שהיתה לבושה בחלוק לבן. "המיילדת, 
ניגשה  זה,  לרגע  עד  שם  היתה  שלא 
שהייתי  מה  בכל  לי  וסייעה  אלי, 

צריכה".

היולדת היתה נרגשת מאוד, 
שכאשר  בעלה  בפני  והעידה 
המיילדת  של  בפניה  הביטה 
רבנית  זו  שהיתה  הבחינה 
ומיד  שנים,  כמה  לפני  שנפטרה 

לאחר שסייעה לה ללדת, נעלמה.

מאמין  שהוא  אמר  קניבסקי  הגר"ח  מרן 
לסיפור כזה, כיון שהוא מגיע ממסירות נפשה 
להישאר  מוכנה  שהיתה  היולדת,  של  לתורה 
לבדה ובלבד שבעלה ילך למסור שיעור. )חשוקי 

חמד, הגדה של פסח(.

בזכות מסירות נפש לתורה

לסיפורים מרתקים נוספים של הרב צבי נקר
כנסו לאתר ׳ישיבת אור דוד׳

"כאשר הביטה 
בפניה של 

המיילדת הבחינה 
שהיתה זו רבנית 

שנפטרה לפני כמה 
שנים..."



בתשעה באב ארעו חמישה דברים: 1. נחרב בית המקדש  .א
ישראל  עם  על  נגזר   .3 השני.  המקדש  בית  נחרב   .2 הראשון. 
שיצאו ממצרים מגיל 20 שנה ועד 60 שנה שלא להיכנס לארץ 
ישראל. 4. העיר ביתר שהייתה עיר גדולה בארץ ישראל נפלה בידי 
הרומאים ונהרגו שם אלפי רבבות מעם ישראל. 5. טורנוסרופוס 

הרשע חרש את ההיכל וסביבו.

וביום זה חז"ל קבעו חמישה עינוים: 1. אסור לאכול ולשתות.  .א
2. איסור תשמיש המיטה. 3. אסור רחיצה. 4. אסור לסוך את 

הגוף בשמן או במשחה. 5. אסור לנעול נעליים של עור .

כל האיסורים הללו נוהגים מתחילת הצום ועד סופו )מליל ט'  .א
באב משקיעת החמה ועד צאת הכוכבים של ט' באב( ואיסורים 

אלו נוהגים בין באנשים בין בנשים.

אפילו  .א צוננים  במים  בין  חמים  במים  בין  גופו  לרחוץ  אסור 
אצבעו  את  להושיט  ואפילו  רגליו(,  או  ידיו  )כגון  גופו  מקצת 
אבל  תענוג  של  ברחיצה  דווקא  זהו  האיסור  כל  אולם  במים, 
אם ידיו מלוכלכות בבוץ וכדומה מותר לו לרוחצם כיוון שאינה 

רחיצה של תענוג.

אצבעותיו  .א קשרי  סוף  עד  ידיו  יטול  מהשינה  שקם  בבוקר 
ויטול שלוש פעמים לסירוגין ויברך על נטילת ידים, וכן אם יצא 
מבית הכסא ועשה צרכיו יטול ידיו עד סוף קשרי אצבעותיו. וכן 
ידיו לחות  ועדיין  ידיו במגבת  ירחץ פניו, אלא לאחר שניגב  לא 
ודרכו  בעיניו  ליפלוף  שיש  מי  וכן  פניו,  על  להעבירם  יכול  קצת 
לרוחצו במים יכול לרחוץ ולהעבירו מעל עיניו כי אין רחיצה זו 

לשם תענוג.

אישה שרוצה לבשל אוכל למוצאי הצום מותר לה לרחוץ את  .א
המאכלים במים )והמנהג להכין צרכי הסעודה למוצאי הצום רק 

אחרי חצות היום(.

אסור לנעול מנעלי עור אפילו שגורב גרבים על הרגל וכן אסור  .א
אפילו אם הנעלים מחופות עור, אבל נעליים מגומי או בד ושאר 
ללובשו  מותר  עור  רצועת  בראשו  שיש  מנעל  וכן  מותר  מינים 
משום שהרצועה נועדה כדי שהנעל תאחז ברגל ולא נועדה להגן 

על הרגל.

אסור לסוך בשמן או משחה אפילו מקצת גופו אבל מי שיש  .א
לו חתכים מותר כי זו אינה סיכה של תענוג אלא לרפואה.

אסור ללמוד תורה בתשעה באב משום שהתורה משמחת  .א
לב האדם כדכתיב "פקודי ה' ישרים משמחי לב" וכן אסור ללמוד 
משנה או גמרא והלכה, ומ"מ מצות חיוב לימוד תורה נוהגת גם 

ולכן ילמד בדברים המותרים שהם דברים הרעים  בתשעה באב 
כגון ספר איוב, דברים הרעים בספר ירמיה, מדרש איכה )וידלג 
גמרא  וחרם,  נידוי  אבלות  הלכות  שם(  שיש  הנחמה  קטעי  על 
מסכת גיטין דף נ"ה עמוד ב' בסוף עד דף נ"ח עמוד א' העוסקת 
וכן ספרי מוסר המעוררים את ליבו של האדם  בענייני החורבן, 

לתשובה.

אין לקרוא תהילים בתשעה באב, מכל מקום אם זה דרך בקשה  .א
ותפילה על חולה מותר, וכן יש להקל למי שאינו בקי ללמוד תורה 
ויש חשש שיתבטל לגמרי, וכן לנשים יש להקל באמירת תהילים.

לו   .א הקדימו  ואם  באב  בתשעה  שלום  לחברו  לומר  אסור 
שלום יענה בשפה רפה ובכובד ראש, ומכל מקום מותר מעיקר 
הדין לומר בוקר טוב או ערב טוב אולם טוב שגם את זה לא לומר, 
ומותר לשאול את חברו בצום איך הוא מרגיש ואינו נכלל באיסור 

שאילת שלום.

לא   .א ולכן  באב,  בתשעה  ראש  בקלות  ולנהוג  לצחוק  אסור 
יבוא לידי  יטייל אדם אפילו לבדו בתשעה באב בעיר כדי שלא 
או  הכנסת  בית  לצורך  ללכת  שמותר  פשוט  אולם  ראש,  קלות 

לקנות דברי מאכל לצורך סעודת הערב.

ראשון   .א ליום  ונדחה  בשבת  חל  באב  תשעה  צום  השנה 
בה  שחל  שבת  ובאותה  שבת,  ממוצאי  לצום  ומתחילים 

מנהג  לנהוג  שאסור  הגמרא  אומרת  באב  תשעה 
וכל מיני  ודגים  ומעלה על שולחנו בשר  אבלות 

שאסור  כיוון  שבת  באותה  וישמח  דמיטב, 
ירושלים בשמחת השבת,  לערב את אבלות 
יש  מ"מ  בשמחה.  ויאכל  שבת  שירי  וישיר 
להיזהר לסיים את הסעודה השלישית כמה 

דקות לפני השקיעה.

אין להכין שום דבר בשבת לצורך מוצאי   .א
נעלי  ואת  בגדי שבת  להחליף  אין  ולכן  שבת, 

בגדי  עם  ישארו  אלא  החמה,  בשקיעת  העור 
שבת ועם נעלי השבת עד לאחר כעשרים דקות אחר 

השקיעה משום שיש מצוה להוסיף מחול על קודש וזה דוחה 
את איסור נעילת נעלי עור בתשעה באב, ואחר שעברו כעשרים 
דקות יחליפו בגדי שבת לבגדי חול וירידו את נעלי העור וינעלו 
נעלים שמותרים בתשעה באב, וקודם שמחליף את בגדיו ונעליו 

יאמר "ברוך המבדיל בין קודש לחול".

יש להיזהר כאשר מחליף את בגדי השבת בבגדי חול שלא   .א
בגדים  באב  בתשעה  ללבוש  שאסור  כיוון  מכובס,  בגד  ילבש 
מכובסים, ולכן ילבש בגד רגיל לפני תשעה באב כשעה וכשיחליף 
בגדי שבת ילבש את אותו הבגד שכבר לבשו )מ"מ עדיף לעשות 

הכנה זו לפני שבת(.

מעוברות ומניקות חייבות לצום אולם יש קולא לענין חולים   .א
ועדיף שכל אדם שמסתפק ישאל רב אם הוא צריך לצום.

לא לשכוח לעשות הבדלה במוצאי תשעה באב )יום ראשון   .א
בערב( ויברך רק ברכת הגפן וברכת המבדיל בין קודש לחול.

הלכות תשעה באב
סיפור

  ל˘ב˙
‰רב ˆבי נ˜ר

פינת ההלכה הרב רועי גנון

להלכות נוספות של הרב ינון חורי
כנסו לאתר ׳ישיבת אור דוד׳



יודע שה' יתברך מצוי, ובשעת צרה פונה אליו, אז למה  יהודי מאמין  כל 
יש  וכעסים, למה  ושליו בלי מתחים  יום לא מצליח להיות רגוע  בחיי היום 
פיזור הנפש, והרי כולם יודעים שמלכותו בכל משלה, לכולם יש את ההבנה 

הזו בשכל אבל זה לא יורד ללב.

אחת הסיבות היא הבורות בהבנה בגדולתו של ה' ומידותיו הטובות. אדם 
לו  בו, אבל מה איכפת  ואני מאמין  "בודאי שיש אלקים  חושב בתת מודע 
אם מישהו מציק לי, האם אלקים מתעסק בזוטות האלו, הרי "על השמים 
"לפרטים  יורד  ולא  גבוהים  בדברים  העולם  את  מנהל  יתברך  ה'  כבודו", 
קטנים", וזה טעות חמורה! כי בורא עולם נמצא גבוה בעליונים אבל הוא גם 
"המשפילי לראות בשמים ובארץ", ומקים מעפר דל, ה' יתברך משפיל עצמו 
לראות את הנמלה הכי קטנה בכדור הארץ ודואג לה! וכל שכן שהוא משגיח 

בפרטות על בני האדם!

גדולי ישראל היו עושים תרגילים כדי להחדיר את הנקודה הזו ללב. חז"ל 
מספרים שרבי יוחנן היה הולך לאוקיינוס כדי לראות עוף שנקרא שלך, איך 
בליסטי הרבה  עליו, עם חישוב  הוא מתביית  איך  דג מהמים,  שהוא שולה 
יותר ממטוס משוכלל ועושה נחיתה ותופס את הדג, רבי יוחנן ראה שהוא 
תפס דג אחר ולא את אותו הדג שזיהה. כלומר בורא עולם מזמן לפיו של 
לו, לפי חשבונו של הקב"ה! יש דג שמסומן למות  השלך את הדג המיועד 
תהום  "משפטיך  אומר  היה  יוחנן  ור'  העוף,  של  לפיו  הקב"ה  מכניס  ואותו 
השגחה  יש  האוקיינוס  עמקי  בתוך  התהום,  עד  יורד  שלך  המשפט  רבה"! 
פרטית! איך ה' דואג לבריותיו! האדם צריך להכניס ולחקוק את הידיעה הזו 

בראשו, שה' דואג לכל בריותיו, כולל אותי ואותך!

אדם צריך להשרות בביתו אוירה של אמונה ובטחון, יש אנשים לחוצים כל 
הזמן מלחיצים את האשה, מה יהיה, איך נסתדר, תלכי לעבוד, האשה לא 
חייבת לעבוד, הברכה לא תבוא מהעבודה של האשה, הברכה נמצאת אצלך, 
תאמין בה', תעבוד אותו כמו שצריך ותקבל שפע, ובכל מצב תהיה שמח עם 

מה שיש, תהיה רגוע.

גם בשביל שיגדלו ילדים בריאים בנפשם ובעלי בטחון, אסור לדבר על ידם 
בעניני כספים ובעיות כלכליות! זה יכול להרוס אותם, ליד הילדים צריך לדבר 

בעניני יראת שמים ומידות טובות, ולהשרות אוירה רגועה ושמחה.

יכולת אבל יש להם שמחה בבית, כל היום  ישנם משפחות רבות מעוטי 
שרים ולא מרגישים שחסר משהו, "ודורשי ה' לא יחסרו כל טוב", ומאידך 
ישנם משפחות עם בתים מפוארים, אבל חושך ועצבות בביתם, האבא נכנס 
כמו עריץ וכל בניו מתחבאים בחדרים, או כל אחד עסוק עם האייפון, ולא 

רואים אחד את השני בכלל!

התורה נותנת את השמחה של העולם. חוץ משכר הגן עדן, גם בעולם הזה 
תאכל ותחייך, ואומר הגאון מוילנא, אם היית רואה את השכר שמוכן לעתיד 
לבוא לשומרי התורה ובעלי הבטחון, היית מוכן לסבול יסורי גיהנם, ובלבד 

שתקבל את השכר הזה!

ר‚ע חו˘בים
‰רב ‡לי‰ו רוס˙מי

לתרגל אמונה

הרב אליהו רוסתמי מרצה באתרנו
להרצאות נוספות בקרו באתר ׳ישיבת אור דוד׳


