
אהבת עולם

"מי שנוגע בעם 
ישראל לרעה, 

כאילו נוגע בבת 
עינו של השם 

יתברך"

באחד  סיני  במדבר  משה  אל  ה'  "וידבר  השבוע  פרשת 
מצרים  מארץ  לצאתם  השנית  בשנה  השני  לחודש 
ישראל למשפחותם  בני  כל עדת  לאמור, שאו את ראש 
אומר  לגולגלותם"  זכר  כל  שמות  במספר  אבותם  לבית 
רש"י הקדוש, מתוך חיבתם לפניו מונה אותם בכל שעה, 
כשיצאו ממצרים מנאם וכשנפלו בעגל מנאם לידע מניין 
הנותרים, כשבא להשרות שכינתו ביניהם מנאם, באחד 

בניסן הוקם המשכן, ובאחד באייר מנאם.
את  אנו  מבינים  האם  יקרים.  ואחיות  אחים 

יתברך  הבורא  של  אהבתו  של  משמעותה 
לפניו  אנו  חביבים  כמה  בניו?  אנו  אלינו 
חביבים  באבות,  התנא  אומר  וכך  יתברך? 
יתרה  חיבה  למקום,  בנים  שנקראו  ישראל 
שנאמר  למקום,  בנים  שנקראו  להם  נודעת 

ישראל  חביבים  אלוהיכם",  לה'  אתם  "בנים 
שניתן להם כלי חמדה, חיבה יתרה נודעת להם 

שניתן להם כלי חמדה שבו נברא העולם שנאמר "כי 
לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו".

לכל  ולומר  ללמדנו  התנא  מנסה  מה  להבין  ננסה  הבה 
אחד ואחת מאיתנו, תראו כמה ה' אוהב אתכם, תראו באיזו 
חיבה יתרה מתייחס בקראו לכם בנים, תראו איזו מתנה 
נפלאה נתן לכם, ומה נתן? שימו לב, לא כסף, לא זהב, 
לא אבנים טובות, לא מרגליות, אלא מה כן? לא פחות ולא 
יותר אלא את אותו הדבר שבו נברא העולם, את התורה 
הקדושה, וכמאמר הזוהר הקדוש הסתכל קודש בריך הוא 
באורייתא וברא עלמא, פירוש היסתכל הקדוש ברוך הוא 
בתורה וברא את העולם, האם מבינים אנו את גודלה של 
המתנה? היכן היה תקדים בעולם למציאות המופלאה הזו 
כאן  והנה  ומסתוריו לעבדיו,  סודותיו  כל  שמלך מסר את 
בורא עולם מלך מלכי 

המלכים הקדוש ברוך הוא, מוסר ממש את מפת העולם 
השרת  מלאכי  לפניו  שאמרו  וכמו  חמדתו,  כלי  את  כולו 
אמרו  וכך  התורה,  את  לקבל  ע"ה  רבינו  משה  כשבא 
חמדה גנוזה לפניך תתקע"ד דורות קודם שנברא העולם 
ליתנה לבני אדם? תנה הודך על השמיים,  רוצה  ואתה 
אחים יקרים, ראו עד היכן אהבתו אלינו מגיעה, יכול היה 
רום,  מלאכי  שרת,  למלאכי  הקדושה  התורה  את  לתת 
תחרות,  ולא  שנאה  לא  קנאה  לא  ביניהם  שאין 
ועוד שהם יודעים להעריך את התורה כערכה 
שחושבים  האדם  בני  כמונו  ולא  האמיתי, 
שעוסקים  בשעה  לבורא  טובה  שעושים 

בתורה, ולא יודעים ערכה של תורה מהו. 
הבה ונתבונן במילות הברכה שמברכים אנו 
בוקר וערב, אהבת עולם אהבתנו ה' אלוהינו 
וחותמים  עלינו,  חמלת  ויתרה  גדולה  חמלה 
את הברכה אוהב את עמו ישראל, נתבונן איזה 
צרות צרורות הביא הקב"ה על אויבינו ושונאינו וכל 
וכל  מבקשי רעתנו בכל הדורות כולם, מה ארע לפרעה 
עמו? מה ארע לסנחריב? מה ארע להמן הרשע? מה היה 
חומר  בכל  נענשו  כולם  הללו?  כל הרשעים  בסופם של 
הדין, וכך אומרת הגמרא במסכת גיטין, כל מי שנוגע בעם 

ישראל לרעה, כאילו נוגע בבת עינו של השם יתברך.
 הנה לפנינו אחים ואחיות יקרים, מעט מן המעט ממש, 
השי"ת  של  אהבתו  מגודל  המזלג  קצה  על  לא  אפילו 
אלינו, ומה מתבקש מאתנו להשיב לו אהבה על אהבתו, 
ועקב כך מיד ברכת הבוחר בעמו ישראל באהבה משימים 
אנו ידינו על עינינו ואומרים שמע ישראל, ומקבלים עלינו 
מלכותו, ומיד לאחר מכן אומרים ואהבת את ה' מחזירים 

לו אהבה על אהבתו.
 שבת שלום ומבורך.     

הְִתעַלֵּם  ׁשַבָּת,  בְּלֵיל  לְבֵיתוֹ  ׁשֶנִּכְנַס  בְִּתׁשוּבָה  חוֹזֵר  לִי  סִפֵּר 
יָפוֹת  פָּנִים  בְּסֵבֶר  כֻּלָּם  אֶת  וּבֵֵרךְ  הַחֻלִּין  וּמִּתַפְאוַּרת  מֵהַָרעַׁש 
בְּ'ׁשַבַּת שָלוֹם'. לְאַחַר מִכֵּן הוּא כִבֵּד אֶת אָחִיו הַגָּדוֹל, בִּקֵּׁש מֵאָבִיו 

ֵּׁש. בְָּרכָה, ׁשִבַּח אֶת אִמּוֹ עַל הַבַּיִת הַנִָּקי וְהִזְמִין אֶת כֻּלָּם לְַקד
הַבַּיִת  בְּנֵי  הַבַּיִת,  אֶל  נִכְנַס  הַּתְׁשוּבָה  כְּׁשֶבַּעַל  כָּךְ,  אַחַר  ׁשַבָּת 
הַמַּכְׁשִיִרים  אֶת  לְכַבּוֹת  מְבַקְּׁשִים  כְּׁשֶהֵם  לָזֶה,  זֶה  מֵעַצְמָם   ּ פָּנו
חָׁשִים  אֲנָׁשִים  כַּאֲׁשֶר  ָּה.   וְלַסְּעֻד לַקִּדּוּׁש  וּמִצְטְָרפִים  הַדּוֹלְִקים 
ׁשֶמַּעֲִריכִים אוָֹתם, מְִתיַחֲסִים אֲלֵיהֶם בְּכָבוֹד וּבִנְעִימוּת, הֵם אֵינָם 

מְִתנַגְִּדים לְֶדֶרךְ ׁשוֹנָה וְאַף פְּתוּחִים לִׁשְמֹעַ וְלִלְמֹד.
ָב בְִּתׁשוּבָה יִכָּנֵס לְבֵיתוֹ וַיְִּדרֹׁש מֵאִמּוֹ אֹכֶל  הַאִם יִּתָכֵן כִּי אָָדם הַּשׁ

ֶלֶת בְּמִטְבָּחָהּ ׁשָנִים  כָּׁשֵר מִּתוֹךְ כַּעַס וְַתְרעֹמֶת?! וַהֲלֹא אִמּוֹ מְבַּשׁ
ּי, הִיא גַּם  ּ לָהּ כִּי הִיא עוֹשָׂה ָדבָר ׁשֶאֵינוֹ ָראו אֲֻרכּוֹת מִבְּלִי ׁשֶיֹּאמְרו
ּי לְבַקֵּׁש מֵאָָדם  ֵל עֲבוּר בְּנָהּ הַבּוֹגֵר. הַאִם כָּךְ ָראו אֵינָהּ חַיֶּבֶת לְבַּשׁ

ַּעַת!  ּ טוֹבָה? לֹא יַעֲלֶה עַל הַד ׁשֶיַּעֲשֶׂה עֲבוֵּרנו
כְּכָל  לִבְנָהּ  ּתָמִיד שְׂמֵחָה לְסַיֵּעַ  אָכֵן, אֶפְׁשָר לְבַקֵּׁש, ׁשֶהֲֵרי אִמָּא 

ּיָה. ׂוֹת זֹאת בְֶּדֶרךְ אֶֶרץ וּבְצוָּרה מְכֻבֶֶּדת וְּראו יְכָלְּתָהּ. אַךְ יֵׁש לַעֲש
נְכוֹנָה? אִם גַּם  וְַדְרכּוֹ  ּיָה  ְרצו כַּוָּנָתוֹ  יֵַדע אָָדם הַמְִּתָקֵרב כִּי  כֵּיצַד 
ּ עוֹבְַדיָה מִבְַּרטְנוָּרא מַסְבִּיר  הַסְּבִיבָה מוִֹקיָרה וּמְחַבֶּבֶת אוֹתוֹ. ַרבֵּנו
ּ רוּחַ הַמָּקוֹם נוֹחָה  ּוֹת נוֹחָה הֵימֶנּו אֶת הַמִּׁשְנָה: "כָּל ׁשֶרוּחַ הַבְִּרי
הֵימֶנּוּ" )אָבוֹת פ"ג מ"י(, כָּל מִי ׁשֶהוּא אָהוּב לְמַטָּה בְּיָדוּעַ ׁשֶהוּא 

אָהוּב לְמַעְלָה.
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לכבוד הרב, רציתי לחזק את הרב בעניין הספרים. מהיום 
אחר  אדם  אני  עולם",  "זרועות  בספר  ללמוד  שהתחלתי 
אותי  חיזק  בתשובה,  אותי  החזיר  הזה  הספר  לגמרי. 
באמונה ועשה לי שלום בבית ביני לבין אשתי. אני הגעתי 
לדרגת אמונה כזאתי שאני מתמודד עם מצבים שבעבר לא 
היו לי כוחות נפש לשאת. לפני חודשיים קניתי אוטו חדש 
עם ליסינג ולפני כמה ימים גנבו לי אותו, אבל אפילו לא 
הצטערתי אלא אמרתי תודה להשם. נכון שהיו לי הפסדים 
אבל אני יודע שהכל לטובה, קיבלתי את זה באהבה והכל 
בזכות הספר זרועות עולם שנתן לי ראיה נכונה על החיים.

לשליחת טור אישי שלחו 
 karvenu1@gmail.com מייל

| גליון 418 |

מתוך הספר "זרועות עולם"  להזמנות ספרי הרב: 03-9091313



שם: רועי

גיל: 38

עיסוק: אברך

שלום רועי, ספר לנו על עצמך בעבר לפני 20 שנה איך היו נראים חייך?

לא  אחרים,  במקומות  היה  שלי  הראש  ומצוות,  מתורה  רחוק  בצבא,  הייתי 

יום  בכולל  שלומד  אברך  אהיה  שלא  ובטח  בתשובה  אחזור  שאני  האמנתי 

שלם. אברכים היו נראים לי משונים, לא הכרתי את המתיקות בלימוד התורה, 

האפשרות לדבר נקי, להשתנות, להיות רגוע, שמח ועם ביטחון מלא בהשם 

יתברך.

איך הכרת את הרב?

יום אחד הגיע לבית הכנסת שלי רב למסור דרשת חיזוק. היה זה מורנו הרה"ג 

השתנו.  שלי  החיים  יום  ומאותו  מרתקת  הייתה  הדרשה  שליט"א.  זר  רפאל 

הרב  בזכות  לאט  ולאט  בקביעות  הרב  של  השיעורים  אחרי  לעקוב  התחלתי 

ידעתי מהי הדרך הנכונה, מה הדרך שאני רוצה ללכת בה. ואז החלטתי להיכנס 

לישיבה של הרב.

מהי הישיבה בשבילך?

אני מודה לבורא עולם שזכיתי להגיע לישיבה הקדושה של הרב. בזכות הרב 

כל יום אני עולה בדרך השם, הרב נותן לי כוחות יום יום בעבודת השם וממש 

מחיה לי את הנשמה מחדש. אני לעולם לא אשכח מה שהרב עושה בשבילי 

נתן לי מקום ללמוד ולגדול בו וזו המתנה הכי גדולה שקיבלתי. בישיבה האווירה 

והמורדות,  ובחור בכל העליות  כל בחור  ומלווים  דואגים  והרבנים  משפחתית 

ובהזדמנות זו אני רוצה לומר לרב תודה על כל הסבלנות והיחס החם שתמיד 

הרב היה לי אוזן קשבת ומדריך אותי אם בהלכות אם בגמרא ואם בעבודת השם 

ואם בכל דבר שאני צריך את הרב.

ספר לנו עלייך בימים אלו:

לפני חודשיים ברוך השם זכיתי להינשא לבחירת ליבי שלמרבה הפלא גם היא 

מגיעה מדרך של זיכוי הרבים, כנראה שאהבתו של הרב לזיכוי הרבים מדבקת 

גם אותנו... אני היום אברך, ולומד יום שלם בכולל של הרב ברוך השם. וכל שאני 

רוצה לאחל לרב זה שימשיך להגדיל תורה ולזכות את הרבים ובקרוב בעזרת 

כמוני  רבים  עוד  לקרב  מקום  שיהיה  לישיבה,  הקבע  בניין  את  שנראה  השם 

לעבודת השם כדרכו של הרב באהבה.

לקראת מתן תורה, סיפורים 
מהחיים על יהודים ששינו 

את חייהם מהקצה אל הקצה 
והתקרבו לדרך התורה.

מתקרבים 
     בקרבנו



א. יש אומרים שבליל חג השבועות אין לקדש על הכוס עד שיהיה ודאי לילה, ]שהוא 
יום הרי הוא כמחסר קצת  כרבע שעה לאחר שקיעת החמה[. שאם יקדש מבעוד 
מיום מ"ט לספירה, וכתוב: "שבע שבתות "תמימות" תהיינה". ויש חולקים ואומרים 
שאין לחוש לכך, ושכן פשט המנהג לקדש אף מבעוד יום, ולכן לכתחילה נכון להמתין 
מלקדש עד לאחר שעברו עשרים דקות מהשקיעה, ובפרט במקומות אלו שאפשר 
לחשוש לדברי האחרונים ולהמתין עד הלילה, שנכון לעשות כן. ומכל מקום בשעת 
הצורך הרוצה לסמוך על המקילים, ולקדש על הכוס מבעוד יום ולהוסיף מחול על 
הקודש יש לו על מה שיסמוך. שכן הוא מעיקר הדין, וגם המנהג כן. ובפרט בארצות 
אירופה וכדומה, שהשקיעה מתאחרת מאד בימי הקיץ, ובני הבית מצטערים לשבת 
ולהמתין עד הלילה, וגם זה גורם הפרעה לסדר לימוד הלילה בספר קריאי מועד, כפי 
שנוהגים על פי הזוהר הקדוש והאר"י ז"ל, שיש להקל להם לקדש ולסעוד מבעוד יום. 
ואם אפשר טוב שימתינו עד תחילת השקיעה, באופן שהשמש מתכסית מעינינו, ואז 

יקדשו ויסעדו. וטוב שיאכלו כזית לחם בצאת הכוכבים, ועליהם תבוא ברכת טוב.
ב. מותר להתפלל ערבית בשבועות מבעוד יום לפני הלילה, כנהוג בכל יום, ואין צריך 
להזהר בזה להתפלל רק לאחר צאת הכוכבים. שרק לגבי הקידוש טוב להחמיר כנזכר.
ישראל להיות נעורים כל הלילה בליל חג השבועות  פשט המנהג בכל תפוצות  ג. 
ולעסוק בתורה, עד עלות השחר, וכמו שכתוב בזוהר הקדוש: "חסידים הראשונים לא 
היו ישנים בלילה הזה, והיו עוסקים בתורה, ואומרים: בואו לנחול מורשה קדושה לנו 
ולבנינו בשני העולמות". וכן אמרו עוד בזוהר הקדוש: "כל אלו שמתקנים התיקון בלילה 
הזאת ושמחים בו, כולם יהיו רשומים וכתובים בספר הזכרונות, והקדוש ברוך הוא מברך 

אותם בשבעים ברכות וכתרים של עולם העליון". 
ד. יש להזהר מלדבר דברים בטלים בלילה הזה, ולא יאבד זמן יקר זה בשיחה בטילה. 

ויושב בטל כישן דמי. 
ה. העוסקים בתורה בלילה, ומגישים להם מדי פעם בפעם במשך הלילה תה או קפה, 
אפילו שהו בינתים יותר משעה ומחצה, שיש בזה יותר מכדי שיעור עיכול המזון, אינם 
צריכים לחזור ולברך על כל כוס וכוס, אלא די בברכה אחת, והיא פוטרת את הכל. וטוב 
שיכוין דעתו לפטור בברכתו הראשונה כל מה שיביאו לפניו לאחר מכן. ואם יצא לחוץ 
מפתח בית הכנסת או בית המדרש, אפילו הניח מקצת חברים, ואחר כך חזר, צריך 

לחזור ולברך, ששינוי מקום נחשב להיסח הדעת.

'שאלות פתוחות' תאמתו  ובאמצעות  כללית,  בפגישה הראשונה, השיחה תהיה 

מקום  מגורים,  מקום  מדויק,  גיל   - כללי  רקע  שקיבלתם.  הראשוני  המידע  את 

והאם.  עיסוקי האב  עיסוקיהם,  ואחיות,  - אחים  לימודים/עבודה. רקע משפחתי 

סוגים,   - תחביבים  עבודה.  מקומות  שאיפות,  לימוד,  שנות  מקצוע,   - עיסוקים 

מקומות בילוי וכו'. הערה: לא חייבים לדבר על הכל בפגישה אחת, ניתן לחלק את 

זה לשתי פגישות, ואנו עדיין תחת הכותרת – פגישה ראשונה. בפגישה השניה, 

אנו יותר נינוחים והשיחה זורמת. המחשבה משוחררת יותר, וכעת אפשר לנתב 

את השיחה ביתר קלות ושיקול דעת. כמו כן אפשר להמשיך ולברר דברים שלא 

התבררו לנו בפגישה הראשונה, או שלא הספקנו לשוחח עליהם בכלל. ההמלצה 

בדרך כלל, לשוחח על השקפות חיים בקווים כלליים, מה היינו רוצים לעשות או 

להיות 'כשנהיה גדולים'. רמה רוחנית - יש לבחון את הרמה וההשקפה הרוחנית, 

חילוני  בין  פערים  שישנם  מִכֵּיוָן  זה,  בנושא  השאיפות  ומהן  תואמת  היא  האם 

למסורתי, מסורתי לדתי לאומי, חרדי. מקום מגורים - היכן כדאי לגור? קרוב להורים 

או לא. להחליט אם המגורים יקבעו את מקום העבודה או להיפך... הערה: אל לנו 

לחשוב שדיבורים בנושאים האלה, שלכאורה הם כבר קרובים לתכל'ס, מחייבים 

אותנו, או משדרים לצד השני שכבר החלטנו על חתונה. שאלות מעין אלו יכולות 

להישאל ללא כל התחייבות או קבלת החלטה, כי הן רק בגדר של גישושים, תאום 

עמדות ובדיקת התאמה. פגישות הבאות: בפגישות הנוספות אפשר להרחיב את 

ילמדו,  רוצים שהם  היינו  הדיבור גם בנושא חינוך הילדים. לברר באילו מוסדות 

ננהיג  שלפיהם  האדומים  הקווים  יהיו  מה  בבית,  החינוך  של  האופי  יהיה  מה 

את הבית, וכד'. הרבה רווקים חושבים שאין צורך לדבר על נושא חינוך הילדים 

וטענתם: 'עוד לא התחתנו ועדיין אין לנו ילדים, כשנגיע לגשר נחצה אותו'. צורת 

חשיבה זו שגויה. אדרבה, אם לא נדבר על זה כשאנו רווקים ולא נתאם עמדות, 

אז כשהילדים יגדלו, הפערים בין האבא לאמא יתחדדו, והרבה ויכוחים ומחלוקות 

יהיו סביב נושא חינוך הילדים, והניזוקים העיקריים מכך יהיו הילדים...

השיחה בפגישותהלכות שבועות

הרה"ג אבנר קאווס שליט"אהראשל"צ הרה"ג יצחק יוסף שליט"א

תשובה:  טעות בידו, יסיים הסעודה בזריזות ויתחיל לקרוא מה שיספיק ומובטח לו.

א, השכינה יושבת על ראשינו,
ב, הקב"ה שואל לשלומינו,

ג, שלש דורות של תלמידי חכמים, אנחנו, בנינו, ובני בנינו.
ד, מובטח לו שלא יינזק עד שבועות הבא לטובה.

ה, מציל השכינה וישראל מהגלות הקשה.
ו, מתקן פגם העיניים.

ז, מכפר כל עוונותיו.
חתום, רבי שמעון בר יוחאי.

שאלה: לכה"ר, בעלי קרא את תשובת הרב שמי שלא לומד את כל תיקון ליל שבועות לא תיקן 
כלל. בעלי מתחיל תמיד בסיום הסעודה ולא מצליח לסיים. קורא בפה, לא בעיניים והחליט השנה 

ללמוד גמרא מה לעשות? הרה"ג בן ציון מוצפי שליט"א

העלון מוקדש: להצלחת- ספיר בת מרים, אבינועם בן טובה עטל. אלי ג'רבי ובני משפחתו. נתנאל בן איווט. ויקטור חי ג'רבי ובני משפחתו מאור בן נורית אפרת. משפחת שמעונוב. עדיאל עקיבא בן אפרת רחל לרפואת-עילאי חיים 
בן אסתי, מרים בת שרה. דניאל אבנר בן כרמית. זבולון בן מרים. יעקב בן מרי. יוסף בן לילי. לעילוי נשמת- דוד בן עליה, דוד בן שרה. רפאל בן שושנה. איתן זלמן בן רבקה. גילה בת רבקה. רבקה בת יוכבד. פאני בת דוב. עקיבא בן 

אליהו הכהן, עמרי בן אסתי ז"ל , הרב בנימין יהושע זילבר בן שרה זצ"ל, שרה בת פורטונה, איתי ז"ל בן שושנה, טובה בת פורטונה ז"ל, יהודה בן סולטנה, יהודה בן סולטנה, אליס בת חנינה. 

ו. יתגבר כארי בתפלת שחרית לבל יתן שינה לעיניו ולעפעפיו תנומה, שלא יצא שכרו בהפסדו אם יישן בשעת קריאת שמע ותפלה. ]ואסור ללכת לישן תוך חצי שעה לפני עמוד 

השחר והלאה )שו"ת בנין עולם סימן א'. ע"ש(.[. וכן יזהר בשעת קריאת התורה, שהיא פרשת עשרת הדברות, לבל תחטפנו שינה, וכבר אמרו חז"ל: אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, 

בני היו קוראים פרשת עשרת הדברות בכל שנה ושנה )בחג השבועות(, ואני מעלה עליכם כאילו אתם עומדים לפני הר סיני ומקבלים את התורה.



מעל  כבר  שהוא  הבכור  בננו  לנישואי  מצפים  שאנו  ארוכות  שנים 
40 ועדיין רווק. כמה התפללנו, ביקשנו, ניסינו סגולות ומה לא.  גיל 
מצב  באותו  בחורה  על  נפש  פדיון  על  בעלון  סיפור  ראינו  אחד  יום 
בני  של  שמו  את  ומסרתי  התקשרתי  לנסות.  והחלטנו  שהתחתנה 

לפדיון והרב ערך את הפדיון למחרת בבוקר. 
חודשים  כמה  אחרי  ובאמת  ישועה.  שנראה  להתפלל  המשכנו  ואנו 

הבן כבר היה נשוי! 
יישר כח לרב.

זקוקים לישועה? זיווג? רפואה? פרנסה? עכשיו יש לכם את ההזדמנות! תיקון פדיון הנפש המסוגל 
לכל הישועות הנערך על ידי מו"ר הרה"ג רפאל זר שליט"א 

גם הישועה שלכם תוכל להופיע כאן!! | למסירת שמות חייגו: 03-9091313

בגמרא בברכות )ח.( אמר רבי נתן "על זאת יתפלל כל חסיד לעת מצוא" זו תורה. והקשה שם הרי"ף בעין יעקב, איזה תפלה יתפלל, אם שתהיה התורה 

קנויה לו, והלא זה תלוי ביגיעתו, כי יגעתי ולא מצאתי אל תאמן. ותירץ, שמצינו שהתורה אם זכה אדם נעשית לו סם חיים, ואם לא זכה נעשית לו סם 

המות, לכך יתפלל כל חסיד שתהיה לו התורה סם חיים.

אולם בספר מאור ישראל )שם( הביא קושית הרי"ף וכתב על זה דלא קשיא מידי, שהרי איתא במגילה )ו:( שכל מה שאמרו יגעתי ומצאתי תאמין, הני 

מילי לחדודי, אבל לאוקומי גירסא ]שלא ישכח תלמודו[ סייעתא מן שמיא הוא. ופרש"י שיש יגע ואינו מוצא. ואם כן בודאי שיש צורך בתפלה לה' החונן 

לאדם דעת שיתן לו זכרון, וידע בעל פה כל מה שלמד לאורך ימים. ועוד אמרו בנדה )ע:(: מה יעשה אדם ויחכם, ירבה בישיבה וימעט בסחורה. אמרו, 

הרבה עשו כן ולא הועיל להם, אלא יבקש רחמים ממי שהחכמה שלו, שנאמר כי ה' יתן חכמה מפיו דעת ותבונה.

והבט נא וראה בשו"ת שבט הלוי חלק ט )סימן מג( שנשאל מה היא הסגולה לזכרון בתורה, וכתב שהרבה נאמר בזה, והעיקר לחזור הרבה פעמים, 

ולתפוס היטב במוח ובלב מה שלומד עד שיתישב בלבו, ואז יזכור היטב, ועיקר שבעיקרים להתפלל למי שהחכמה שלו ]עיין נדה דף ע'[, ויותר אין 

להאריך. ע"כ. וראה עוד בספר מאור ישראל )מגילה ו:(.

נסיון כשר

עצות לזיכרון בלימוד

אני נמצא בתחנה המרכזית מחכה לאוטובוס, אני רעב מאוד, ניסיון קשה 

מהדרין...  גלאט  רק  ואוכל  דתית  חזות  בעל  שאני  בעובדה  בהתחשב 

לחפש  ומתחיל  קם  אני  רעב.  עדיין  שאני  לי  ומזכיר  מעורר  הבטן  צילצול 

פתרון, פתרון שאפשר לאכול אותו! "ה' ירחם" אני אומר לעצמי, "מה אני 

עושה? מה אפשר למצוא במקום הזה שאעיז להכניס לפה "הטהור" שלי?" 

אני מתהלך בסיבובים, אולי הבטן תירדם... אין סיכוי, היא עומדת על שלה, 

"אוכל כאן ועכשיו!"

איזה  של  למהדרין'  'כשר  שלט  ימצא  אולי  סביב,  לתור  מתחילות  העיניים 

ר  בָָּארֶץ-אֲֶשׁ ַצדִּיק  "ֵאין  כזה!..  במקום  פלאפל  לפתוח  שהחליט  צדיק 

יַעֲֶשׂה-ּטוֹב"... אני מתחיל להתפשר, טוב, אז לפחות שיהיה כתוב 'כשר'! 

ומבקש  ניגש  יותר,  או  פחות  הגדרים  על  שעונה  בשווארמיה  מבחין  אני 

לראות את תעודת הכשרות, אולי במקרה רב מוכר חתום עליה. אני בודק 

אך לא ממש מזהה לא רב ולא חתימה, בקושי רואים תאריך! 

מה עושים? המצב קשה אני מביט סביבי ומבחין באיש עם זקן יושב באותו 

יוצא  כמעט  רגלי  כפות  את  להגביה  מנסה  אני  שווארמה!!!  ואוכל  מקום 

שיש  נכון  זה  האם  לראות  בכדי  קדוש!  קדוש,  קדוש,  אונים,  מחוסר  לי 

רגע האיש עם  באותו  כשר, כשר, כשר!  איזה שימחה-  לו!  יש  כיפה?  לו 

הזקן הפך מבחינתי לרב הראשי של ישראל ונותן הכשרות הרשמי המאשר 

שהמקום בהכשר מהדרין מן המהדרין! 

לפתע הודעה ברמקול: "האוטובוס לחיפה יוצא עכשיו מהרציף", מה?! עדיין 

ונרגע!... "מה  ורץ לאוטובוס, מתיישב  לא אכלתי! בזריזות אני קונה קולה 

קרה לי שם?" אני שואל את עצמי, כמעט נפלתי לידי היצר הרע בתחפושת 

של איש עם זקן וכיפה! ברוך ה'! אל תביאני לידי נסיון ולא לידי בזיון. אני 

"ברוך  ה':  ובחרדת  בכוונה  ומברך  נשען לאחור פותח את בקבוק הקולה 

אתה ה' שהכול נהיה בדברו!" 


