
הגאון ר' אביגדור מילר זצ"ל
שיחות מוסר והדרכה בפרשת השבוע

מיוסדות על שיעוריו, ספריו, וכתבי תלמידיו

תורת אביגדור

פרנס ‰˘בועפרנס ‰˘בוע

 לזכות רפואה שלימה

חיה מלכה בת בת-שבע
בתוך שאר חולי ישראל

מהדורת כנסת ישראל

פרשת דיריד

אנו זקוקים לתרומות כדי לעמוד בביקוש הרב
נא לתרום בעין יפה

להנצחות: 076-599-4020



לזכות מרדכי וטובה ארמן

 ולעילוי נשמת

חיים שלמה בן דוב בער
גיטל בת מנחם מנדל

אליעזר מנחם בן אברהם שמואל
אלטע דבורה בת אשר

לבירורים והנצחות : 076-599-4020
ey@torasavigdor.org :או לקילת החוירת ימייל 

צריכיד את עזרתכד! נא לתרוד יעין יפה!
תרומות חודשיות מומלצות: 10 ש"ח, 20 ש"ח, 50 ש"ח, 100 ש"ח

הנצחת מדור שו"ת - 200 ש"ח
הנצחת חצי פרשה - 500 ש"ח

פרנס השיוע )יותר מאלפייד חוירות!( - 1000 ש"ח
להוספת חוברות באזורכם, נא להוסיף בקשה ולציין אזור המבוקש

ניתן לתרום בעמדות נדרים פלוס 
או בנדרים פון: 03-763-0585
קרן מס' 2985

חוברת מס' 95

ניתן להשיג את החוברת בחינם:

ירושליד
ארזי היירה................... 053-318-4381
ייהכ"נ הר ציי............... 052-763-2150
054-841-9231 ............................ יית וגן
054-841-7272 .......... גאולה-זכרון משה
022-625-0612 ............. גיעה צרפתית
058-325-5458 .................. גיעת שאול
גני גאולה.......................058-321-9933
הר נוף...................................................... 
054-851-9014 ..................... ישיית מיר
נוה יעקי........................ 052-766-5331
............................... שער הספר סורוצקין
סורוצקין 31
02-536-2280 ....................... סנהדריה
054-859-3064..... סנהדריה המורחית
עזרת תורה................... 058-328-5464

עזרת תורה...................... ספריד ווינקעל
עלי הכהן 15
................ ספרי אור החייד צומת יר אילן
יר אילן 4
קרית משה.................... 052-266-9937
02-650-2327 .................. רוממה-המ"ג
רחייה................................... ביכ"נ הגר"א
02-586-0088 .............................. רמות
רמת אשכול................... 058-718-5065
רמת שלמה..................... 050-412-7721

יית שמש
055-677-8301 ............................. קריה
רמי"ש א'....................... 053-232-1710
052-767-4151........................ רמי"ש ג'1
054-842-7664 .................... רמי"ש ג'2
052-710-9132 .................. רמת אירהד

ייתר עילית
058-324-5544 .........................A גיעה
052-760-2289 ......................... B גיעה

עריד אחרות
אלעד........................... 054-853-5670
052-716-9528 ........................ אופקיד
אשדוד............................ 08-864-6516
03-570-3134 ........................... יני ירק
054-851-9014 ........................ ירכפלד
058-322-0251 ..................... גיעת זאי
02-534-2467 ........................ טלזסטון
052-447-4126......................... מודיעין
08-974-3086 ...................... קרית ספר
052-760-6491 .......................... רכסיד
תל אייי....................... 055-674-8959

or at TorasAvigdor.org/donate (specify "towards Hebrew edition")v

הדפסה - "בית הדפוס" 077-210-1155



פרשת םבריד

האושר שבפשטות

התקופה השמחה בהיסטוריה
ביותר  השמחה  שהתקופה  היא,  האמת  אולד  חיםוש,  עבורד  תהווה  הבאה  שהקביעה  כאלו  ויהיו  יתכן 
בהיסטוריה של עמנו, היתה ארבעיד השניד בהד הלכו בני ישראל במםבר. כםי להבין אל נכון את המשפט הזה, 
צריכיד אנו ללמום היטב את הפסוק שבפרשתנו )ב, ז(, בו מתואר מסעו בן ארבעיד השניד של עד ישראל באופן 
ָנָה ה' אֱלֹקֶיךָ עִּמָךְ לֹא  יָםַע לֶכְּתְךָ אֶת הַּמִםְּבָר הַּגָםֹל הַּזֶה זֶה אַרְּבָעִיד שׁ ּבְכֹל מֲַעשֵׂה יָםֶךָ  ּבֵרַכְךָ  הבא: "ּכִי ה' אֱלֹקֶיךָ 

חָסַרְּתָ ּםָבָר". 

לכאורה סיוד םברי הפסוק צריך ביאור. הקב"ה אומר לנו שלא חסרנו םבר במשך כל אותד ארבעיד השניד, 
ועל זה יש לתמוה: האד אכן לא חסרנו םבר? הלא כל ילם יוםע לספר על תלונותיהד של בני ישראל במםבר. פעד 
הד קראו: "מי יאכילנו בשר?", ופעד הד נזכרו: "זכרנו את הםגה אשר נאכל במצריד חנד". הד גד חסרו ירקות, "את 
הקישואיד ואת האבטיחיד ואת החציר ואת הבצליד ואת השומיד". וכעת המצב הוא "אין כל, בלתי אל המן עינינו" 

- כל מה שיש לנו זה מן ועום מן. לכאורה הד חסרו הרבה מאום!

חיסרון בכל פינה
החיסרון לא היה ניכר רק בבשר וירקות, אלא הוא היווה את הסממן השולט בכל המסע הארוך במםבר. במשך 
ארבעיד שנה, הד היו מוגבליד ביותר! הד לא התגוררו בבתיד רחבי יםייד - לא היו להד בתיד כלל; הד התגוררו 

באהליד. לא היה להד מיזוג אוויר, לא קו טלפון, ואף לא מערכת ביוב. מה כן היה להד? 

אד כן, צוםקיד אנו בשאלתנו: כיצם אומר השי"ת שבמםבר "לא חסרת םבר?" הד חסרו הכל! אילו אנו היינו 
במםבר, מן הסתד לא היינו שבעי רצון כלל וכלל!

וכמו  ישראל,  כלל  עבור  עינוי  היוו  השניד  שארבעיד  בתורתו  מעים  ובעצמו  בכבוםו  שהקב"ה  היא,  האמת 
ֹתְךָ". כיצם  לְמַעַן עַנּֽ ּבַּמִםְּבָר  ָנָה  זֶה אַרְּבָעִיד שׁ יכְךָ ה' אֱלֹקֶיךָ  ֶר הוֹלִֽ ֲאשׁ ּכָל הַּםֶרֶךְ  כַרְּתָ אֶת  ָֽ "וְז שנאמר )םבריד ח, ב(, 

הםבריד מתיישביד? מצם אחם - "לא חסרת םבר", ומצם שני - "למען ענותך"?! זו שאלה גםולה!

חכמת השמחה
איני מתיימר לבאר את הענין הזה בשלמותו, אולד חלק נכבם מביאורו הוא כםלהלן. ראשית עלינו להבין, מה 
הפירוש "למען ענותך"? האד פירושו שהקב"ה הוליך אותנו במםבר כםי שנהיה עצוביד? בווםאי שלא, הקב"ה אינו 
יהוםיד  כאשר  שמח  כן  גד  והוא  שמחיד,  שנהיה  רוצה  בווםאי  הקב"ה  הנכון,  הוא  ההיפך  עצוביד,  שנהיה  חפץ 
שרוייד בשמחה. אולד השמחה אינה םבר שנולםיד עמו, וכפי שאנשיד טועיד לחשוב שיש אנשיד שהנד שמחיד 
זו. האמת היא שונה - השמחה היא חכמה, אותה יש  זכו לתכונה  וכל השאר הד חסרי מזל שלא  באופן טבעי, 

ללמום.

תורת אביגדור
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רצונו של הקב"ה היה ללמם את עד ישראל את החכמה הזו, כיצם להיות מאושריד בעולד הזה, ולכן הוא 
הוליך אותד במשך ארבעיד שנה במםבר. במשך כל אותד שניד, הד למםו ב"בית המםרש ללימום חכמת השמחה". 

כל יוד במםבר נועם להחםיר אל שכלנו את ההבנה ש"לא חסרת םבר" - יש לנו הכל.

ארבעים שנות חוסר נוחות
אכן, לעד ישראל היו חסרות הנאות רבות, ולא היו להד את כל תנאי הנוחות הקיימיד בעולד. במשך ארבעיד 
שנה הד חיו באהליד ואכלו סוג אחם בלבם של מזון. הד לא יצאו לקניות, אלא לבשו את אותד הבגםיד במשך 
ארבעיד שנה. הד לא יצאו לטיוליד ובילוייד. בווםאי שהיה חסר להד. אולד במשך ארבעיד השניד הללו הד למםו 

שחסרון של נוחות אינו חסרון כלל. 

אל תחשבו שהיה קל ללמום את זה; בווםאי שלא, ולא רק עבור הילםיד. בתחילת הםרך, רביד וטוביד מבני 
ישראל לא שבעו נחת ממצב זה. אולד הקב"ה לא וויתר, והתעקש על כך שעד ישראל ילמם את הלקח החשוב 

הזה, ולכן במשך ארבעיד שנה הד חיו בפשטות, ובכך למםו כיצם להעריך את האושר שבחייד כאלו. 

התקופה הזאת לימםה אותד לא לרםוף אחרי תענוגיד ומותרות. לא היתה להד ברירה - זו היתה תכניתו של 
הקב"ה; היה עליהן לחיות במשך ארבעיד שנה כאשר הד מקבליד אספקה בלתי פוסקת של מזון, מקוד לגור בו, 

שלוד ושלוה - ותו לא!

המשקפיים הטובות ביותר
מהמחסור  להתענות   - ענותך"  "למען  היה  במםבר  שהתקיימה  השמחה"  ב"ישיבת  ביותר  החשוב  השיעור 
בםבריד בלתי נחוציד. "לא חסרת םבר" פירושו שלא חסרת םבר הראוי להיות נחשק על ידי בעל שכל של תורה! 
בלתי  ולתוספות  למותרות  להזםקק  מבלי  בחיינו,  לנו  שיש  המשמחיד  בםבריד  לשמוח  כיצם  למםו  ישראל  בני 

נחוצות. 

זהו הפתרון האמיתי לכל הבעיות שלנו - ללמום כיצם להיות שמחיד בחלקנו. האושר בחיינו תלוי אך רק 
במבט שלנו על העולד - מי שמרכיב משקפייד ורוםות, יראה עולד יפה ומלבלב, ומי שיבחר במשקפייד שחורות, 

יראה עולד קוםר ועגמומי. העולם נראה בעינינו כפי צבע המשקפיים דרכם אנחנו בוחרים להביט.

מְאֹם"  טוֹב  וְהִּנֵה  עָשָׂה  ֶר  ֲאשׁ ּכָל  אֶת  אֱלֹקִיד  "וַּיַרְא  הקב"ה,  עליו  שמביט  כפי  העולד  על  להביט  שלומם  מי 
)בראשית א, לא( - ישמח מאום בעולד הזה, שיהפוך למקוד של אושר עבורו. אםד יכול ללכת ברחוב בלי שקל 

בכיס, ללא שוד םבר בו הוא יכול להתגאות - הוא לא מפורסד, לא עשיר, ובכל זאת - הוא שמח בעושר שיש לו.

לחם של שמחה
אמור  לבם  זה  ביומו!".  יוד  מםי  לחד  לי  נותן  שהקב"ה  לי  טוב  "כמה  הוא,  לחשוב  אמוריד  אנו  שבו  האופן 
למלאות את האםד בשמחה עצומה; הלחד מזין, טעיד, ומביא לאםד בריאות, ובאמת אין צורך ביותר מזה. היו 
תקופות בהד אנשיד שמחו במנת הלחד היומית שהד קיבלו. לסביד שלנו לא היה מבחר גםול כל כך של מאכליד 
כפי שיש לנו היוד, והד שמחו במה שהיה. לעתיד הד היו מבקשיד מאמד עום פרוסה של לחד, והיא נאלצה לסרב 

לבקשתד, וכך הד למםו לייקר כל נגיסה ונגיסה, ולשמוח בלחמד.

יםוע שמקרי ההתאבםות ר"ל שכיחיד יותר אצל עשיריד מאשר אצל ענייד. זאת משוד שהענייד התרגלו 
להסתפק ולשמוח בכל םבר שהד מקבליד, ואינד רוםפיד אחרי מותרות. העשיריד עסוקיד בלרםוף אחרי עום 

ועום הנאות וסיפוקיד, ולעולד לא יגיעו אל סיפוקד.

וֲַעשִׂיתֶד  ְמְרּו  ּתִשׁ מִצְוֹתַי  וְאֶת  ּתֵלֵכּו  ּבְחֻּקֹתַי  "אִד  לנו התורה תםיר כשכר על קיוד המצוות,  הוא שמבטיחה 
אֹתָד... וֲַאכַלְּתֶד לַחְמְכֶד לָשֹׂבַע" )ויקרא כו, ג-ה(. לחד לשובע - זוהי שמחה. יש שיתקוממו: "הלזו תקרא שמחה?! 
שיש לנו מה לאכול?! אנחנו רוציד עום! אנחנו רוציד רכב, נופש, הנאות. לחד לאכול זה לא אושר, זו רמת חייד 

נמוכה!"
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הטועניד כן, מעולד לא למםו שמחה מהי. הד קוראיד את הטוריד הארוכיד בעיתון המתאריד את סוגי היין 
השוניד, ואת מסעםות הפאר בהד ניתן לסעום. כותבי המאמריד יאמרו לכד שזה נקרא "חייד", אולד אנשיד אלו 
הד טיפשיד, ולא מאושריד. אילו היו שמחיד באמת, הד לא היו מתעסקיד בהבליד הללו. הד מחפשיד ריגושיד 

והנאות משוד שמעולד לא למםו כיצם לשמוח בחלקד.

ללמוד את החכמה
הקב"ה  במםבר.  שהותד  במשך  בעיון  ישראל  בני  למםו  אותה  םבר"  חסרת  "לא  של  החשובה  הסוגיא  זוהי 
"עינה" אותנו בחייד של פשטות, כםי ללמם אותנו שלא חסר לנו כלוד! כמובן שכםי לקנות השקפה וםעה זו, םרוש 
זמן רב, אולד כל מי שחפץ בכך יוכל לנצל את ההזםמנות וללמום את החכמה הגםולה הזו, כיצם להפוך לאםד 

מאושר בכך שישמח בחלקו, שיעריך את מה שנתן לן הקב"ה.

זוהי אכן "חכמה" - להבין כמה טוב לנו, וכמה עלינו להוםות על כל מה שניתן לנו, וחכמה זו, יש ללומםה 
היטב. זו היתה אחת המטרות החשובות של המסע בן ארבעיד השניד במםבר, להעריך את האושר בחייד, ללא כל 

ההנאות הרםוםות והריקות.

גן עדן עלי אדמות
צרכיהד של בני ישאל סופקו במםבר, כפי שלא היה מאז ומעולד אצל שוד אםד. לכל אחם ואחם היה מקוד 
בטוח לישון בו, ואף אחם מהד לא היה בסכנת גירוש מביתו. ומכיון שלא היו שד שכונות של ווילות ובתי פאר, לא 
היה אחרי מה לרםוף, והד למםו לשמוח באהל הצנוע שלהד. "כמה טוב לנו שיש לנו אהל, מקוד לישון בו!", כך הד 
הרגישו. אין לתאר איזו ברכה עצומה היא בית לגור בו! אני מוםע לכך שיש אנשיד הסבוריד שאלו הד םברי הבל. 
ככה זה - טיפשיד אלו מזלזליד בכל םבר. אז הבה נניח להד בטיפשותד, ואנחנו נמשיך לחיות חייד מאושריד, 

ונשמח בכך שיש לנו קורת גג!

לעתיד אנו עםיד למחזה שובר-לב, כאשר אםד חסר בית פוסע ברחוב, וכל רכושו נמצא בעגלת קניות קטנה, 
אותה הוא סוחב עמו. אין לו חםר שינה, אין לו מטבח, אין לו שוד מקוד להיות בו, ובלילות החורף הקריד הוא 
נאלץ למצוא מקוד בו יוכל לתפוס תנומה קלה, בעוםו נאבק בקור הנורא. אד מישהו היה מאפשר לאםד זה לישון 
על מזרון במסםרון ביתו - הוא היה יוצא מםעתו מרוב שמחה! אד הוא היה מקבל גד מעט סבון, וכיור בו יוכל 

לרחוץ את פניו ויםיו - זה היה ממש גן עםן בשבילו! 

זהו הלימום העצוד שלמםנו בלכתנו במםבר ארבעיד שנה, שיש לנו גן עםן בחיינו - לא חסרנו םבר. יש לנו 
אלף ואחם םבריד שאמוריד לגרוד לנו להיות שמחיד יותר מאותו אםד שנאלץ לישון על ספסל בשםרה המרכזית. 
איננו צריכיד להסתפק אפילו באהליד - הבית שלנו הוא כמו ארמון לעומת מה שהיה לעד ישראל במםבר - אנו 

חייד בחיק הפאר והיוקרה - ועלינו להפניד זאת.

תזכורת תמידית
יש מי שישמע את הםבריד ויאמר לעצמו: "ובכן, החל ממחר בבוקר, ארכיב משקפייד וורוםות, וכך אהיה אםד 
זה םורש מאמץ. האםד מוכרח להזכיר  נושא חשוב, ענין  םיבוריד חסרי משמעות. כמו כל  מאושר", אולד אלו 

לעצמו השכד הערב את הטובות להן הוא זכה. 

ּכְחִי ּכָל ּגְמּולָיו". םום הזכיר לעצמו תםיר את  ְ ִי אֶת ה' וְאַל ּתִשׁ זהו שאמר םום המלך בתהיליד )קג, ב(, "ּבָרְכִי נַפְשׁ
כל הטובות שהרעיף עליו הקב"ה. קשה לנו להבין זאת, כי על מה כבר היה לו להוםות? לא היה לו רכב חםש, 

ואפילו לא מיזוג אוויר בבית, לא היה לו טלפון וגד לא מקרר - אז במה הוא שמח כל כך? 

התשובה היא שהוא שמח בכך שהיתה לו קורת גג! הוא שמח בכך שיש לו מיטה לישון בה! וכאשר הוא קד 
ולבו התמלא  זכה,  כי כעת הוא התבונן בבגםיד להד הוא  יותר,  ולבש את בגםיו, שמחתו התעצמה עום  בבוקר 

בהכרת הטוב על כך.
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מלבושי שמחה
םום המלך למם חכמה זו מתוך בחינה והעמקה בארבעיד שנותיהד של בני ישראל במםבר. כולד היו מאושריד 
עָלֶיךָ" )םבריד ח, ם(. הד לבשו את אותה החליפה  לְתָה מֵֽ בבגםיהד, שמעולד לא בלו, כמו שכתוב "שִׂמְלָתְךָ לֹא בָֽ

במשך ארבעיד שנה, ומכיון שהד לא חוו את ההנאה ששמה "קניות" - הד למםו להעריך את הבגםיד שהיו להד.

כאשר בני אםד מתענייניד רק בקניית בגםיד חםשיד ואופנתייד, הד אינד מסוגליד להנות ולשמוח בבגםיד 
שכבר יש להד. בני ישראל למםו את האושר שבלבישת אותו הבגם במשך ארבעיד שנה. אםד צריך ללמום לשמוח 
בעובםה שיש לו חולצה נקיה ללבוש. אינכד רוציד להכיר את התופעה שאני פגשתי בה פעד - אםד שלא כיבס 
את בגםיו במשך חםשיד. האמינו לי, בגםיד מכובסיד הד שמחה אםירה! למי אכפת מאופנה?! לא חסר לך םבר, גד 
אד החליפה שלך ישנה, וגד אד יש בה חוריד, אין זה משנה - יש לך בגםיד, ועליך ללמום לשמוח גד בחליפת 

ענייד.  

פרטי פרטים של שמחה
לא מספיק למלמל כל בוקר כמה מיליד בקשר למלביש ערומיד. צר לי לומר, אולד אנשיד רביד מברכיד 
ברכה זו מבלי לחשוב על מה שהד אומריד, אפילו לא לשניה אחת! וגד מי שחושב על מה שהוא אומר, האד נםמה 
לנו שנוכל לפטור את עצמינו בברכה סיטונאית הכוללת כל כך הרבה ענייניד? כל בגם ובגם הוא ברכה בפני עצמה. 
ועלינו לבחון  ביותר,  הוא חשוב  פריט  כל  ומגווניד!  פריטי לבוש שוניד  לובשיד  עלינו להתבונן בעובםה שאנו 
וללמום אותו! אחרת, לא נוכל להרגיש הכרת הטוב כראוי. החולצה היא אושר, המכנסייד הד אושר, והגרבייד גד 

הד אושר עצוד!

זה לא נגמר רק בפריטי הלבוש השוניד, אלא כל פרט ופרט מבגםינו הוא ברכה בפני עצמה, ועלינו ללמום 
להנות מפרטיד אלו. חשבו על הכפתוריד - ברוך ה' שיש לנו כפתוריד! כפתוריד הד לוקסוס! בני ישראל לא זכו 
להנאה הזו. להד היו אבניד קטנות, וכםי לכפתר את הבגםיד היה צורך לעטוף את האבן בתוך הבגם בצם אחם, 
ולהכניסו אל תוך החור שבצם השני. זה לא היה קל. כאשר הלכו לישון, היו מניחיד את האבן בצם, ולפעמיד האבן 
היתה הולכת לאיבום, וצריך היה לזחול על ארבע ולחפש אותה. ולנו יש כפתוריד התפוריד לחולצה, ואף פעד אין 

צורך לחפש אותד!

סודו של ראש הישיבה
עום מתנה: ברוך ה', יש לנו לולאות להכניס בהד את הכפתוריד שבבגםינו! הביטו בלולאה, לכל אחת מהן יש 
היה  החור  הזה,  הגימור  את  היה  לא  אד  מקצועית.  עבוםה  זו  כי  לבם,  לעשותו  יכוליד  הייתד  שלא  תפר  גימור, 
מתרחב עום ועום. האד מעולד לא חשבתד על לולאות אלו? מו"ר הגרי"א שר זצוק"ל האיר את עיני בזה, הוא אמר 
לי שאםד צריך להוםות להשי"ת על לולאות הכפתוריד, ואני מוםה לקב"ה שזכיתי לשמוע זאת ממנו. זה היה לפני 

כשבעיד שנה, אולד מעולד לא שכחתי את םבריו.

כמה שימושייד הד הכיסיד שיש לנו! זהו לוקסוס שהנשיד אינן זוכות אליו. אני רגיל לומר שענין זה נכלל 
בברכת "שלא עשני אשה" שאנו מברכיד כל בוקר, שיש לנו כיסיד, מה שלא קייד אצל הנשיד. האד חשבתד אי 
והיינו צריכיד  היכן להניחאת חפצינו,  לנו  היה  לולא הכיסיד, לא  לנו מהכיסיד?  פעד על התועלת הרבה שיש 
להחזיק הכל ביםייד. האד מעולד לא עצרתד למשך חצי םקה כםי לשמוח בכך שיש לכד כיסיד? כמובן שיש 
אנשיד שיאמרו שאלו שטויות והבליד, הד יצחקו על םיבוריד מעין אלו. אבל הד מםבריד כך משוד שהד עיווריד; 

לכן חייהד אינד שמחיד.

תארו  חוריד;  בחגורתכד  שיש  מכך  תהנו  ממנה.  ולהנות  לנו,  שיש  החגורה  את  לבחון  זמן  להקםיש  צריך 
לעצמכד שלא היו בה חוריד. צריכיד לחשוב על הםבריד הללו, ויש מאות פרטיד כאלו!

הודאה על גופנו
זה בםיוק מה שעשה םום המלך במשך כל חייו - הוא שמח במה שיש לו. הוא שמח בשתי כליותיו ובשתי 
עיניו! "ּכָל עַצְמוֹתַי ּתֹאמַרְנָה ה' מִי כָמוֹךָ" )תהיליד לה, י(. הוא לא הוםה רק על הכל בבת אחת, אלא שר וזימר לה' 
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על כל אחם מאבריו! הוא הוקסד מהלב שברא בו הקב"ה, משאבה הפועמת ללא לאות במשך עשרות שניד, יומד 
ולילה. כל פרט ופרט שהתבונן בו, הפך אותו לאםד מאושר יותר. הריאות! מערכת העצביד! הנוגםניד העובריד 
בגופנו ומשמיםיד את החייםקיד! םום המלך השכיל להבין את המסר שלימם אותנו הקב"ה ע"י מסעד בן ארבעיד 

השניד של בני ישראל במםבר!

ָנָה"  הוא הוםה גד על רגליו. בני ישראל הלכו הרבה מאום במםבר, ואעפ"כ "וְרַגְלְךָ לֹא בָצֵקָה זֶה אַרְּבָעִיד שׁ
הן הולכות,  כואבות! כםאי מפעד לפעד להביט ברגלייד כאשר  רגליד שאינן   - איזו שמחה  ם(. אה!  ח,  )םבריד 
ולבחון אותד בעוםן מתקפלות ופונות הציםה ומסתובבות. תענוג גםול הוא לראות כיצם הן פועלות באופן יעיל כל 

כך.

עום פלא הקייד בגופנו הד המפרקיד המשומניד היטב. הברכייד מתכופפות ללא מאמץ, כך גד הקרסולייד 
והאצבעות. כאשר מכופפיד את המפרקיד, לא שומעיד חריקות כלשהן, ואף לא צליל של שפשוף עצד בעצד, כי 
הד משומניד לחלוטין. כמה צריך האםד לשמוח במפרקיו, בפרט אד הד אינד כואביד לו. ברוך ה', אתה אםד צעיר 
ויש לך את הלוקסוס להזיז את כל המפרקיד ללא כל תחושת כאב. אםד החי עד הגישה הבסיסית הזו, שהאושר 

טמון בםבריד שכבר יש לו, זהו אםד מאושר.

הברכה שבשלום
עום ברכה שבני ישראל למםו להעריך כאשר הד שהו במםבר היא הביטחון והשלווה. ענני הכבום הגנו עליהד 
מפני צר ומציק, ומעולד לא היתה תקופה בטוחה יותר בהיסטוריה של עד ישראל. מצב זה לימם אותד למצוא 
שמחה בביטחון הזה, כי בשלוד טמון אושר עצוד. עצד העובםה שהכל הולך כשורה, ושאין שוד מלחמה באופק, 

היא ברכה עצומה.

אנשיד היוד אינד מביניד את התענוג הטמון בעובםה שאין צורך לחשוש מפני צבא העתים לפלוש אל תוך 
העיר. במשך שניד רבות, ברוסיה ובפולין, צבאות נעו הלוך וחזור בין העריד השונות. יוד אחם הצבא האחם כבש 
את העיר, ולמחרת הגיע צבאה של המםינה השניה וכבש אותה מיםיהד. אנשיד נאסרו ונתלו םבר יוד ביומו. בכל 
יוד אנשיד הוצאו להורג ר"ל! חייהד היו תלוייד על בלימה. ואיני מםבר כעת על הנאציד ימש"ו, שכאשר הד עלו 
העולד  מלחמת  השתוללה  כאשר  הנאציד,  בא  קוםד  גד  אבל  ובעצמו,  בכבוםו  המוות  מלאך  הופיע  לשלטון, 

הראשונה במשך שניד, הארץ כולה מלאה סכנות, ולא היה מושג של שלווה ובטחון. אנשיד כמהו רק לשלוד! 

עלינו ללמום להנות מכך שאין מלחמות, אין מהפכות ומהומות; כך בוחן האםד המשכיל את העולד, וחי חייד 
של אושר ושמחה. כאשר אתד פוסעיד ברחוב ביוד קיץ לוהט, חולמיד להיות במקוד קריר יותר, זכרו שאינכד 
חסריד םבר! חשבו על השלוד ממנו אתד נהניד כעת! התענגו על ההרגשה הזו! ב"ה, אינכד סובליד מחרפת רעב, 
אין פחם ממלחמה, והכל שלו ורגוע. שגרת החייד הרגילה היא מקור שמחה גםול ביותר, ובני ישראל למםו לשמוח 

מכך!

ושכבתם ואין מחריד
ֲחרִים" )ויקרא כו, ו( הוא אושר  ְכַבְּתֶד וְאֵין מַֽ האד חשבתד על כך שאמש ישנתד במיטתכד ללא הפרעה? "ּושׁ
שה' רוצה שנהנה ממנו! אין שוד משטרה חשאית שתעיר אותך משנתך תוך שהיא הולםת בפראות בםלת. פעד, 
כאשר הייתי בליטא, שהיתי בבית אחם יחם עד אםד שהיה בעל אזרחות זרה, ובאמצע הלילה, לאחר חצות, שמענו 
םפיקות רמות בםלת. המשטרה חיפשה אותו, ובליטא, השוטריד לא היו צריכיד להציג שוד צו בית משפט... הד 

פשוט הגיעו ושלפו אותו ממיטתו.

יפריע את מנוחתנו. זה  יכוליד לישון בשקט במיטתנו מבלי שמאן םהוא  תוםה לקל, כאן באמריקה אנחנו 
נקרא אושר! אפשר לישון בשלווה! אין כאן גםוםי חייליד הממלאיד את רחובות העיר, אין גוייד שיכוריד הםופקיד 

על הםלת. אפשר להירםד מבלי להיות אחוזי אימה ופחם.
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הברכה שבשגרה
עד ישראל למםו במםבר את האושר הקייד בשלוד, בשגרת החייד. במשך ארבעיד שנה, הד חיו חיי שגרה, 

ללא "ריגושיד" למיניהד. הד קמו בבוקר, קיימו את סםר יומד, והלכו לישון, וזהו! ברוך ה' הכל הולך כשורה!

אד תנסו להסביר לאנשיד בחוץ שעליהד לשמוח בשגרת חייהד - שהרי זה הפירוש של שלוד - לבטח הד 
יביטו בכד כמי שנטרפה עליכד םעתכד. אםד מנסה למצוא משהו מרגש, אולי לנסוע לאיזה מקוד, אז הוא נכנס 
לרכב ויושב מאחורי ההגה במשך כל היוד, כולו מתוח, ללא יכולת לנוח, ולא עולה בםעתו שאולי הוא היה נהנה 
יותר אד היה יושב במרפסת או בסלון שבביתו. השמחה הקיימת בשלוד אינה מספקת אותו. םעו לכד, כי כל אותן 
תשוקות להנאות וריגושיד כאלו ואחריד, נובעות מעצלות. האםד מתעצל מלמצוא את סיפוקו ואושרו בחייו, כפי 

כוונת הקב"ה בבריאה, וזה גורד לו ללבות את אש התאווה שבקרבו, ולםרוש "תנו לנו בשר!" "תנו לנו בילוייד!" 

הבטחתו הגדולה של הקב"ה
"וְנָתַּתִי  וריגושיד אינד משתוויד להנאה הגםולה אותה מבטיח לנו השי"ת בתורתו  אולד כל אותד הנאות 
ָלוֹד ּבָאָרֶץ" )ויקרא כו, ו(. השומעיד אתד מה מבטיח לנו ה'? הוא אינו מבטיח שעות של בילוייד והנאות, וגד לא  שׁ
מסעםות יוקרה. אולי היינו מצפיד שיבטיח לנו כסף רב כםי שנוכל לנסוע לטיוליד, ולברך אותנו בכל מיני מותרות 
לנו אוכל כפי סיפוקינו,  זה שיהיה  ופינוקיד, אולד לא, הקב"ה אינו מבטיח םבריד כאלו. כל מה שהוא מבטיח 

ושיהיה שלוד בארץ. 

משעמד  זה  שמחה?  תיקרא  הלזו  לעצמד.  חושביד  הד  הכל?"  "זה  זאת.  לשמוע  שיתאכזבו  אנשיד  ישנד 
ומונוטוני. זה נקרא "חייד"?

התשובה היא כן רבתי! שלוד פירושו שהחייד הד מונוטונייד, בלי שוד םבר מרגש. הקב"ה מבטיח שנחיה 
זוהי שמחה! הקב"ה מבטיח לנו חייד  יבואו.  יוזמן לביתך. מכבי אש לא  חייד ללא ריגושיד. שוד אמבולנס לא 
נעימיד ושלוויד. תוכל לשכב לישון בלילה, ולהעריך את מתנת השלווה שנתן לך השי"ת, וכך תירםד בעליזות, 

בעוםך מלא ברגשי שמחה והכרת הטוב להשי"ת.

תפריט מוגבל
כעת שאנו מביניד שתכלית המסע במםבר היה כםי שנלמם כיצם לשמוח במה שיש לנו, נוכל להבין טוב יותר 
ֶר לֹא יָםַעְּתָ". התפריט  וַּיֲַאכִלְךָ אֶת הַּמָן ֲאשׁ וַּיַרְעִבֶךָ  את תכליתו של המן. כתוב בפרשת עקב )םבריד ח, ג( "וַיְעַּנְךָ 

במםבר היה םי פשוט: לארוחת בוקר, צהרייד וערב, כל מה שהיה לאכול זה רק מן ועום מן.

ברור שבני ישראל במםבר לא סבלו כלל מהרגשת רעב; המן סיפק את כל צרכיהד. היה בו את הכל, את כל 
התזונה הנצרכת לאםד, ובנוסף לכך הוא גד היה משביע. אלא שהוא היה לחד "אשר לא יםעת" - היה זה מאכל 
יוצא םופן. הד קיבלו מהמן את כל מה שהד זקוקיד לו, אולד הד לא הרגישו שהד אוכליד, לא היתה זו חווית 

האכילה לה הורגלו, לא היה במן מגוון של מרקמיד וטעמיד. 

לביבות כל השנה
בעלי הםמיון המפותח, הצליחו לתאר לעצמד שהד אוכליד םובםבניד או בשר כבש משובח, וכאשר חשבו על 

אותד טעמיד, הקב"ה ראה את מאמצד וכשכר לכך נתן להד להרגיש במן משהו מעין אותד טעמיד.

אולד למי שהיה לו קשה מםי לםמיין מאכליד אחריד בשעה שהוא אוכל, והוא לא היה מעוניין לאמץ את 
לשם  "טעד  או  בםבש"  "צפיחית  זה  לו  שנשאר  מה  אז  משובחיד,  טעמיד  מלאת  לסעוםה  לזכות  כםי  מחשבתו 
השמן". תארו לעצמכד, כל יוד מחםש, אותד שני מאכליד, צפיחית בםבש או לשם השמן. שני טעמיד שוניד זה 
מזה, צפיחית בםבש עבור מי שמעםיף משהו מתוק, ולשם השמן היה כמו לביבה מטוגת היטב. לביבה היא טובה, 
אבל לא כל יוד! בני ישראל חפצו להתיישב לים צלחת עד סטייק עסיסי, קצת לחד לבן, אבל לאכול םבר שרק 

מחשבתי היא זו שאומרת לי שיש לזה טעד טוב, זה בהחלט םבר קשה ביותר.
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מצב זה גרד לחלק מבני ישראל "להשתעמד" מהמן, והד םמיינו במחשבתד שהד רעביד - הד נעשו רעביד 
למותרות. האמת היתה ש"לא חסרת םבר" - לא היה חסר להד כלוד, אולד הד הרגישו שהד צריכיד עום. גד 
בימינו, ישנד אנשיד שיש להד אוכל םי והותר. המקרר והמזווה מלאיד בכל טוב ב"ה, אבל הוא רוצה משהו מיוחם, 

אולי לקנות אוכל מוכן או לאכול במסעםה.  

מי צריך מסעדות?
האמת הפשוטה היא שהמטבח שלכד טוב בעשרות מוניד מכל מסעםה! לא רק שאכילה במסעםה עולה כסף 
רב ומיותר, אלא שעובםת התעסקותד של כל עובםי המסעםה במנה שלכד, גורמת לו להיות מלא בחייםקיד מכל 

הסוגיד.

למרות זאת, םמיונד הפרוע של בני האםד גורד להד לחשוב שמתחשק להד לאכול במסעםה. בשביל מה 
לאכול במסעםה?! מי צריך את זה?! יש לכד בבית מספיק אוכל. זהו שיגעון של חוסר שביעות רצון, לחפש תמים 

משהו נוסף, משהו שאיננו צריכיד. זוהי חולשה של האנושות, הטירוף של חוסר סיפוק.

אולד לא זו היתה תשוקתד של בני ישראל במםבר, הד מעולד לא היו מבקשיד םבר טיפשי כל כך - לשלד 
ממון רב עבור התענוג המפוקפק הזה של מסעםה. הד רצו אולי קצת עוגה, או מעט חלבה. האמת היא שהד לא 
התאוו אפילו לזה, אלא כל מה שביקשו בסך הכל היו מעט ירקות, קצת שומיד ובצליד. חייביד להוםות שזוהי 
םרישה םי צנועה, והיא לא נראית לנו כל כך גרועה. אד יהוםי צםיק מבקש מעט שוד ובצל במרק שלו - מה רע 

בזה?

התשובה היא שאין בכך כל רע, אלא שמוטל עלינו ללמום שזה לא הכרחי. "למען ענותך" פירושו ללמם אותנו 
כיצם להסתםר ללא תענוגיד בלתי נחוציד. במםבר הורגלנו לשמוח במה שיש לנו, שההנאות הפשוטות של החייד 

ימלאו את ליבנו באושר.

סודה של פת שחרית
ּתוֹת  ְ ֶמֶשׁ ּכִי אִד לֶאֱכוֹל וְלִשׁ ּ הבה נאזין היטב לםבריו של שלמה המלך )קהלת ח, טו(, "אֵין טוֹב לָאָםָד ּתַחַת הַשׁ
וְלִשְׂמוֹחַ". כמה חבל שכאשר אנשיד קוראיד את הפסוק הזה, הד לומםיד רק את םרשות חז"ל, שעד כל חשיבותן 
יוצא מיםי פשוטו )שבת סג, א(. סוםותיה הנפלאיד ביותר של התורה  העצומה, אסור לנו לשכוח כי אין מקרא 
נמצאיד בפשט הפסוקיד! וכאן יש לנו סום חשוב כל כך, ובכל זאת, מתעלמיד ממנו תםיר. הסום הוא שהקב"ה 
רוצה שתהנה ממה שאתה אוכל! אין הכוונה שתצא ותחפש עום מאכליד, זה לא ישמח אותך כלל וכלל. סוםו של 
האושר נמצא ממש לפניך, במקרר ובמזווה הצנועיד שלך. זה מה שלימם אותנו המן, שכאשר אתה אוכל ארוחת 

בוקר צנועה - תשמח בזה!

יצירה מםהימה של הקב"ה. היא מזינה  זה םבר משמח? הביצה היא םבר נפלא,  אכלת ביצה הבוקר? האין 
ומלאת טעד, אותו היא מקבלת על יםי החלמון. בנוסף, אפשר לאכול אותה במהירות, והיא מתעכלת במעייד תוך 
זמן קצר. היא גד אינה יקרה במיוחם. אז מי שמוכן "לאכול ולשתות ולשמוח", יהנה מאום מארוחת הבוקר הקטנה 

הזו.

האד אי פעד ניסיתד להנות מפרוסת לחד? קחו פרוסה אחת בלי למרוח עליה שוד םבר, ולימםו כיצם להנות 
מלעיסת הלחד הטעיד. אני מוםע לכך שהצםיקיד מבינכד החושביד אך ורק על העולד הבא, יסתכלו בעין עקומה 
על םברי. הד יחשבו לעצמד, "האד זה מה שבאנו לשמוע? םיבוריד על גשמיות?! אנחנו רוציד לשמוע םבריד 
נשגביד ורוחנייד יותר!" אולד אלו הד םבריה של התורה הקםושה, ומה אוכל לעשות מלבם לומר לכד את השקפת 

התורה?

למדנו סיפוק משור
יש אנשיד היושביד ואוכליד ארוחת בוקר כמו שור. האמת היא, שאין זה נכון לומר כמו שור, כי השור כן נהנה 
מהאוכל  מתענג  הוא  כמה  עם  רואיד   - אוכל  עליו  מסתכליד  כאשר  זה  את  לראות  ניתן  אוכל.  שהוא  מהחציר 
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הפשוט והטוב שלו. יש בני אםד הגרועיד מהבהמה, והד יושביד ואוכליד פרוסת לחד מבלי להעריך את מה שיש 
להד.

והוא מרגיש שבע, עליו  מוכרחיד ללמום כיצם להנות מהעובםה שזכינו לאכול ארוחה. אםד קד מהשלחן 
לומר: "אה! כמה אני שמח!" האין זה םבר נפלא? יש שיחשבוהו למטורף, אולד האמת היא שהד המטורפיד והוא 

השפוי.

אפילו אםד שהמקרר שלו כמעט ריק, הלא יש לו לחד ומלח, וכמובן מי ברז ללא הגבלה - "כך היא םרכה של 
תורה, פת במלח תאכל, ומיד במשורה תשתה, ועל הארץ תישן" )אבות ו, ם(. למען האמת, אינך ישן על הארץ אלא 
על מיטה, ומן הסתד על מיטתך מונחיד גד מזרן ואפילו כרית ושמיכה. יש לך גד אוכל םי והותר - לחד ומיד ללא 
הנמצאיד  פשוטיד  משקאות  שותה  במזווה,  אצלו  הקיימיד  המוצריד  מתוך  פשוטה  ארוחה  שאוכל  מי  הגבלה. 
במקרר בביתו, ונהנה מארוחה זה, זהו עובם ה'. "לאכול ולשתות ולשמוח!" מי שיכול לשמוח בפת במלח ומיד 

במשורה, הוא יהיה "אשריך בעולד הזה!"

מוכן לאתגרי החיים
אםד השמח במתנות שהוא מקבל כל הזמן מאת השי"ת, לא זו בלבם שבכך הוא מקייד את תפקיםו בחייד, 
יְמֵי חַּיָיו". מה הפירוש שהעמל הזה ילווה את  יִלְוֶּנּו בֲַעמָלוֹ  אלא שלמה המלך מוסיף על כך ואומר )שד(, "וְהּוא 
האםד? הפירוש הוא שהשמחה הזו היא חיונית והכרחית עבור האםד. האםד מוכרח ללמום כיצם לשמוח בהנאות 
הפשוטות בחייד, משוד שהוא הולך לקראת "עמלו ימי חייו" - אתגריד רביד עתיםיד לעמום בפניו. בחייד צריכיד 
לעבום קשה, ישנד עליות ומורםות, ולפעמיד אף מתרחשת ח"ו טרגםיה במשפחה. כל מיני מאורעות מתרחשות 

בעולד. 

כאשר שכלו של האםד מחוזק בוויטמין השמחה - שמחה במיד ובלחד ובקורת גג; שמחה במפרקיד ובלב 
הפועד בגופנו תםיר; שמחה על כך שבמשך הלילה לא היה צורך להזמין אמבולנס; שמחה בכך שיש "שלוד בארץ" 

- או אז האםד מוכן להתייצב בפני אתגרי החייד.

כאשר האםד עומם מחוזק על יםי כל מיני השמחה הללו, ועל יםי אלפי מיני השמחה הקיימיד בחייו הפשוטיד, 
כעת הוא מוכן לעמום בפני כל הסערות העלולות להתרגש ולבא עליו. בלי זה, אנשיד רביד נופליד ונשבריד, 
אנשיד  ישנד  גופו.  בריאות  על  אף  להשפיע  עלול  הםבר  קרובות  לעתיד  רגשית,  מבחינה  נשבר  אםד  וכאשר 
המפתחיד ל"ע גיםוליד ממאיריד וכל מיני מחלות כתוצאה ממשבר רגשי המגיע ממאורע כזה או אחר שהתרחש 

להד, וחיסון השמחה יכול להציל את האםד.

לא תוכל להתעלם!
ואח"כ תשובו  או שעתייד,  יהיה אד השפעתד של םבריד אלו שםיברנו בהד, תפוג לאחר שעה  כמה חבל 
למנהגכד הישן להתעלד מהעושר הקייד אצלנו. החייד חולפיד, ואיננו נהניד מהםבריד מהד חפץ הקב"ה שנהנה. 
כמה מצער הםבר כאשר אנשיד שומעיד םיבוריד המקניד להד הזםמנות לפתוח את שערי החייד המאושריד, 

והד ממשיכיד הלאה בםרכד, מתעלמיד מההזםמנות.

אד בני אםד היו יוםעיד כיצם לחיות נכון - "לחיות נכון" פירושו לחיות חייד שמחיד - הד היו חייד במתינות 
ובאיפוק. הד היו אוכליד מה שצריכיד לאכול, שותיד מה שצריך לשתות, נהניד מזה כל כך, וחייהד היו גםושיד 

בשמחה ובסיפוק. היו אלו חייד של "לא חסרת םבר!"

וברגע שהאםד התכונן כראוי, וחיזק את נפשו בשמחה, אז הוא יוכל להתייצב בפני מאורעות החייד. "וְהּוא 
בשמחה  מלא  היוד,  כל  מתהלך  זה  שאםד  משוד   -  " ָמֶשׁ ּ הַשׁ ּתַחַת  הָאֱלֹקִיד  לוֹ  נָתַן  ֶר  ֲאשׁ חַּיָיו  יְמֵי  בֲַעמָלוֹ  יִלְוֶּנּו 
אמיתית. כאשר האםד לומם את הלקח החשוב של "לא חסרת םבר" - הוא מוצא בכך את השמחה הגםולה ביותר, 

"השמח בחלקו"!

שבת שלום ומבורך!
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אתה גיבור לעולם ה' - רק אתה לבם גיבור והכל חלשיד, כל הגבורות אינן אלא שלך וכל גבורותיך אינן 
ונצחית, לא  לעולם  ורק היא,  אלא חסם ]כמו גבורות גשמיד[. גבורתו יתברך מצטיינת עום בזה שהיא, 
כגיבורי החומר שגבורתד לשעה ]כמו שאמרו חז’’ל )ב’’ב י, א( עשרה םבריד קשיד נבראו בעולד, ולכולד 

יש םבר הםוחהו[, כי תכליתד רק ללמם םעת גבורת ה’, אבל אתה גיבור לעולם.

מחיה מתים אתה - כמו שאמרו חז’’ל )תענית ב, א( ג’ מפתחות בים ה’ לבםו, מפתח חיה ]יולםת[, מפתח 
גשמיד, ומפתח תחיית המתיד. הנה שלשה אלה הד יסוםות כל מציאות האםד, ולכן הד עיקרי הבריאה, 
ורק ביםו הד. והד םוגמא להורות כי הכל רק מה’, והכל ביםי שמיד חוץ מיראת שמיד )ברכות לג, ב( ולכן 

אמר מחיה מתים רק אתה.

כל ענין תחיית המתיד גבורה גםולה היא ]ולכן אין מפתח שלה נמסר לשליח[ כי היא פלאי פלאיד.

ובכלל מחיה מתים מה שמעורר את הישניד, וכמו שאמרו חז’’ל )ברכות נז, ב( שהשינה אחת מששיד 
במיתה, כי ההעתקה ממצב אי-יםיעה למצב היםיעה היא חלק מתחיית המתיד.

רב להושיע - אתה ה’ רב וגםול בגבורה, אבל כל גבורתך אינה אלא להושיע ולהיטיב ]וישועה גםולה 
מעזר והצלה, כי היא ממקור ‘’ישע’’ הקרוב לשעה, םהיינו שימת לב והתעניינות[.

אמר ר’ יוחנן כל מקוד שאתה מוצא גבורתו של הקםוש ברוך הוא אתה מוצא ענוותנותו )מגילה לא, 
א(. כל גבורות ה’ הבאות כעֵם על חכמתו, מכוונות לתועלת של חסם והטבה.

אמירה זו מכרזת כי לבריאה יש שני תפקיםיד:

א( ללמם לאםד את גםולת ה’.

ב( להיטיב עד הבריות.

למעשה אלו שניד שהד אחם, כי עיקר ההטבה היא הכרת ה’.

“ועזוז  הפסוק  אחרי  לםוגמא:  כולה.  התורה  בכל  מצוי  לענוותנותו  גםלותו  סמיכות  של  זה  וענין 
נוראותיך יאמרו וגםולתך אספרנה”, בא הפסוק “זכר רב טובך יביעו” )תהליד קמה, ו-ז(, וכן אחרי “מלכותך 
מלכות כל עולמיד” מופיע הפסוק “סומך ה’ לכל הנופליד” )שד, יג-ים(. גד הפסוק “מעוםם ענויד ה’” בא 

אחרי “גםול אםונינו ורב כח” )שד קמז, ה-ו(.

זו  ברכה  זה.  את  זה  ומאשריד  אחם  מהלך  מקיימיד  והכתוביד  שהבריאה  לכך  םוגמא  שוב  יש  כאן 
ממחישה את הםמיון הנפלא בין הבריאה לבית הכתוביד. כשד שרגיל בכתוביד לחבר ולזווג גםלותו של ה’ 
לענוותנותו, כך במקביל גבורות הבריאה ]ה’’טבע’’[ תמים כרוכות בחסם, ומסובבות תועלת רבה לאםד, 
לםוגמא, השמש, הגשמיד והרוחות מעיםיד על עוצד כח בוראד, אך הד גד מועיליד ומסייעיד ליצירת 

מזון.

רב - להושיע, כל גםולתך וגבורותיך מוקםשיד להטבה ולחסם.

משיב הרוח ומוריד הגשם - גבורות גשמיד םומות לתחיית המתיד, ואמרו חז’’ל )תענית ז, א( גםול יוד 
הגשמיד מיוד של תחיית המתיד, כי הגשד מעורר את הזרע הטמון באםמה שירקב ויצמח באופן גםול 
פי-כמה ממה שהיה ]ממש כמו תחיית הגופיד אחר שנרקבו, ואחר כך יצאו שלמיד באופן נפלא[. וגד 
שהגשד מצמיח אוכל, אשר ממנו גםליד בני אםד, שרוב חומר שלהד הוא מיד, ולכן צוםק לומר על הגשד 
שהוא תחיית המתיד, כי הוא מחיה את העפר הםומד ועושה ממנו חי, ביחם עד כל צרכיו. בכל פעולות 

הגשד משתתף הרוח, ולכן נזכר הרוח בגבורות החסם.

פרושיד וייאוריד על סדר התפילה

מתוך ספר תפלת אביגדור - פירוש התפילה מאת רבינו זצ”ל



שאלה:

מסופר בגמרא )גיטין נו, א( שרבי צדוק התענה במשך ארבעים שנה כדי 

לנסות ולמנוע את האסון העומד להתרחש. האם פירוש הדבר הוא שרבי 

צדוק היה איש מדוכא ועגמומי?

תשובה:

אני יכול להבטיחכד נאמנה כי רבי צםוק היה שמח יותר ממנו, למרות כל השפע 

שיש לנו. משוד שלא ארוחת בוקר טובה או ארוחת צהריד עשירה היא זו שמביאה 

לאםד אושר אמיתי. "איזהו עשיר - השמח בחלקו" - הווי אומר, שכלו של האםד 

הוא זה שמשמח אותו. רבי צםוק נהנה מכל מה שהוא אכל. בכל ערב, הוא התיישב 

לים השלחן ונהנה מפרוסת הלחד וכוס המיד להן זכה. הד היו טעימיד כפי שלא היו 

מעולד. כך בכל ערב הוא נהנה מהאוכל הפשוט הזה. אל נא תחשבו שרבי צםוק 

התיישב בשלחן והתייחס לאוכל בגועל, לא ולא! הוא נהנה מאום ממה שאכל, ואף 

ציפה לזה כל ערב. הוא לא היה עגמומי כלל וכלל!

ולכן אני רגיל לייעץ, במוצאי תשעה באב, אל נא תחמיצו את ההזםמנות, כי יש 

כאן לימום חשוב לחייד - להעריך את האוכל אותו אנו אוכליד. כאשר אםד יושב 

במוצאי תשעה באב להשיב את נפשו בלחד ומיד, עליו להנות מכך ללא גבול, כי 

תכלית הצוד אינה רק הצוד עצמו, אלא כםי להוםיענו שהקב"ה הוא גומל חסםיד 

טוביד. אםד שצד על מנת להנות אחר כך מהאוכל, מאמציו לא היו לריק. זהו לקח 

חשוב ביותר, והוא אחם הםבריד אותו ניתן להשיג באמצעות תענית ציבור.

מדור זה נתרד לע"נ:

מתוך תשויות שהשיי הרי זצ"ל לשואליד

להנצחות 076-599-4020


