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יד ְע ֶתם ִּכי אֲ נִּ י ה'”
”וְ ֶאת אֹת ַֹתי אֲ ֶשר ַש ְמ ִּתי ָבם וִּ ַ

ִס ּפוּר ֹו ֶשל הגה"צ ַר ּבי נ ְַפ ָת ִלי ַחיִּים אדלר
ׁ זֹאת ֵה ֵיטב:
ַצ"ל ַמ ְמ ִחיש
זַ
ַלגָל ּו
ּב ְשנוֹת ִמ ְל ֶח ֶמת ָהעו ָֹלם ַה ְש ִניָה ִה ְתג ְ
ׁ ֹונִים וְהו ִֹביל ּו ְל ָכ ְך ֶשנ ְִכ ָלא ּב ֵבית
ִע ְניָינִים ש
ַה ּסו ֵֹהר.
ׁ ָהאֲסי ִּרים ו ְָע ְמד ּו זֶה
ְשנֵי ִמ ְבנִים נ ְִבנ ּו ְל ִש ּמ ּוש
ֲבר ֹו ָ -ה ֶא ָחד ֵה ִכיל פו ְֹש ִעים ו ְַה ֵשנִי
ּב ָסמו ְּך ַלח ֵ
ָהיָה ַמ ֵלא ּב ְשב ּויֵי ִמ ְל ָח ָמהִ .מ ֶט ַבע ַה ְד ָב ִרים
ַה ֵשהוּת ּב ְמ ִח ָיצ ָתם ֶשל פו ְֹש ִעים ָהי ְָתה ָק ָשה
ָתם ֶשל ְשב ּויֵי
ֶמת ,ו ְִא ּל ּו ַה ּכ ִל ָיאה ּב ֶח ְבר ָ
ו ְּמ ַאי ֶ
ַחס
ֲתה ּכ ַרע ּב ִמעוּטוֹ .ו ְַאף י ַ
ִמ ְל ָח ָמה נ ְִרא ָ
ֻבד יו ֵֹתר ,ו ְָהיָה
ַשב ּויִים ָהיָה ְמכ ּ
ֲרים ל ְ
ַה ּס ֹוה ִ
ַחס ִל ִיח ַידת
ׂרֶת מ ֹונִים ַעל ּפנֵי ַהי ַ
ָע ִדיף ֲעש
ַה ּפו ְֹש ִעים.
ָה ַרב אדלר ּב ָכהִ ,ה ְת ַחנֵן ו ְַאף ִה ְפ ִציר
ֶׁ ,שיָחוּס ּו ָעלָיו ִמ ְמרו ִֹמים וְהוּא
ּב ְד ָמעוֹת ְש ִליש
ֲבר ְל ֵבית ַה ּסו ֵֹהר ַה ֵשנִיִ ,ל ִיח ַידת ַה ְשב ּויִים.
יֻע ַ
ָשם ָהי ּו לוֹּ ,בנו ָֹסף ְל ָכל ,גַם ִס ּיכ ּויִי ַה ָצלָה
ְגבו ִֹהים יו ֵֹתר.

ׁ ּכי
ׁו ָּבת ֹו הו ְּש ָבה ֵר ָיקם ...הוּא ָחש
או ָּלםְ ,תש
ַשעֲרֵי ָש ַמיִם נ ְִס ְגר ּו ּבעֲדוְֹ ,ת ִפ ּילו ָֹתיו ו ְּב ִכ ּיו ָֹתיו
ׁ ּכי ִמן
נו ְֹתר ּו ְתלוּיוֹת ּב ֲאוִיר ָהעו ָֹלם .הוּא ִה ְר ִגיש
ֲבר,
ַה ָש ַמיִם מ ֹונ ְִעים ּבעֲד ֹו ֶאת ֶא ְפ ָשרוּת ַה ַמע ָ
ׂה ּבני ִּדוֹן
ׁוֹנוֹת ֶש ָעש
ֶש ּכן ,גַם ִה ְש ַת ְדלוּיו ָֹתיו ַהש
ֻח ָלט.
ׁוּב ְב ִכ ָשלוֹן מ ְ
ׁוּב ְוש
ֻכ ְתר ּו ש
הְ
ְל ַא ֵחר ֶש ִה ְס ַתי ְָמה ַה ִמ ְל ָח ָמה נו ַֹדע ל ֹו ַה ֶח ֶסד
ׂה ִע ּמ ֹו ּב ֹח ֶסר ַה ֵה ָענוּת ִל ְת ִפלָתוֹ.
ֶה ָעצוּם ֶשַנ ֲעש
ִמ ְבנֵה ּבית ַה ּסו ֵֹהר ַה ֵשנִיֶ ,של ְשב ּויֵי ַה ִמ ְל ָח ָמה,
ֱרס ּכ ִלילְ ,ונ ְִק ּבר ּו ַת ַחת ַה ִריסו ָֹתיו
ַהו ְּפ ַצץ ְוֶנה ַ
ּכל ִס ּיכוּיי ַה ָצ ַלת ַה ְשב ּויִים.
ׂהָ ,טעוּת יָד ְמ ֻכוֶנֶת
ַה ְפ ָצ ָצה ז ֹו ָהי ְָתה ְל ַמ ֲעש
ִמ ָש ַמיִם! ֶשל ָמטוֹס ְק ַרב ַה ַשי ְָך ְל ַבעֲלוֹת ַה ּב ִרית,
ו ְָכ ְך ִק ּבל ֶאת ַחיָיו ּב ַמ ָתנָה...
ּכלו ַֹמר :י ִָת ֵכן ו ְָא ָדם ִמ ְת ּפ ֵללַ ,מ ְפ ִצירּ ,בו ֶֹכה
ַמרוֹת ַה ּכֹלּ ,ב ָק ָשת ֹו
ו ִּמ ְת ַחנֵן ְלבו ְֹראוַֹ ,א ְך ל ְ
ֵאינ ָּה ִמ ְת ַמ ֶמ ֶשת .הוּא ִמ ְס ּתו ֵֹבב ּבעו ָֹלם
ָשה ֶש ְת ִפלָת ֹו ֹלא
ּב ְתחו ָּשה ָק ָשהּ ,ב ַה ְרג ָ
ֱמת ִאי ְש ִמ ַיעת
ְתה .או ָּלם ֵאינ ֹו יו ֵֹד ַע ּכי ּבא ֶ
ֶענ ָ
נֶ
ָת ּה ו ְֵה ַיענו ָּתה!
ּב ָק ָשתוִֹ ,היא ִהיא ַק ּבל ָ
ָהב"
"ש ִביל ַהז ָ
או ְֹצרוֹת ַה ּתו ָֹרה ִמ ּתו ְֹך ְ
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יתרו
רו ח ֵֹתן
”וַ ִּי ַקח יִּ ְת ֹ
מ ֶֹשה עֹלָ ה וזְ ָב ִּחים
לֵ א-ל ִֹּהים“
ָהיָה ָצִריְך ִל ְהיֹות ָכתּוב
ִּקח.
ִתרֹו ְוֹלא וַי ַ
ִּתן י ְ
וַי ֵּ
ִתרֹו ָש ַמח
ֶא ָלא ֶשי ְ
דֹולה ַעל ֲא ֶשר
ִש ְמ ָחה ְג ָ
ִה ְס ִכים הקב"ה ְל ַק ֵּבל
עֹולתֹו ְּוז ָב ָחיו ְוֹלא
ָ
נֹותן
ִתרֹו ְכ ֵּ
ִהְר ִגיש י ְ
ּומ ַק ֵּבל.
לֹוק ַח ְ
ֶא ָלא ְכ ֵּ
ּומתֹוק ָהאֹור
ָ

ִאם ֹלא ְת ַכ ֵבד ה ֹורֶיך-
ֹלא י ְַכ ּבדוּך ּבנֶיך.
ַמ ּב"ן זצ"ל
הר ְ

הו ַד ְע ָת לָ ֶהם ֶאת ַה ֶד ֶר ְך יֵלְ כו ָבה וְ ֶאת ַה ַמעֲ ֶשה אֲ ֶשר יַעֲ שון“
”וְ ֹ

ֲשר ִה ֵידר ַעד ְמ ֹאד ּב ִק ּיוּם ִמ ְצוַת ּב ּיקוּר חו ִֹלים ,ו ְִה ְר ּבה
ׂה ּביהו ִּדי ֶש ִה ְת ּגו ֵֹרר ּב ְב ִר ְיסק ,א ֶ
ַמ ֲעש
ֲר ְיך ּב ִב ּיקוּר ָה ַפ ְך ְל ֹט ַרח.
ְל ַב ֵקר ֶאת ַהחו ִֹלים .או ָּלם ֵמ ַא ַחר ֶש ָהיָה ַמא ִ
ּב ֶא ָחד ַהי ִָמים נ ְִק ָרא אוֹת ֹו ָא ָדם ֶאל ָה ַרב ִמ ּב ִר ְיסקֶ ,ש ָא ַמר לוַֹ :ה ְג ָמ ָרא או ֶֹמרֶת (נ ְָד ִרים לטֶ ,):ש ּכל
ַה ְמ ַב ֵקר ֶאת ַהחוֹלֶה נו ֵֹטל ֶא ָחד ִמ ִש ִשים ֵמ ָח ְליוֹ ,נ ְִמ ָצאֶ ,ש ּכ ֵדי ֶשיָקוּם ַהחוֹלֶה ֵמ ָח ְליוֹ,
ָד ַעתֶ ,ש ָעלָיו ְל ַה ְג ּביל ֶאת
ׁוּם ּכ ְך ַעל ּכל ְמ ַב ֵקר ל ַ
ָשים ַר ּבים ַל ַב ֵקר אוֹתוִֹ ,מש
ׁ ְל ַא ְפ ֵשר ַל ֲאנ ִ
יֵש
ו ָּמתוֹק ָהאוֹר
ְמן ַה ּב ּיקוּר.
זַ
יתי לְ ִּמ ְצ ָריִּ ם
יתם אֲ ֶשר ָע ִּש ִּ
” ַא ֶתם ְר ִּא ֶ
וָ ֶא ָשא ֶא ְת ֶכם ַעל ַכנְ ֵפי נְ ָש ִּרים וָ ָא ִּבא ֶא ְת ֶכם ֵאלָ י“
יתת ּב ִרית
ַמהוּת ַהיַהֲדוּת – ּכ ִר ַ
ַחד ּביִת",
ּכמ ֹו ֶש ּבנ ִּשו ִּאין ֶה ָח ָתן או ֵֹמר ַל ּכ ָלה" :נ ְִבנֶה ּבי ַ
ׁוּט ֶש ִאם י ְִהי ּו ּב ּביִת ,זֶה י ְִס ַת ּכל ַעל ִקיר ֶא ָחד וְז ֹו ַעל ִקיר ַא ֵחרֵ ,אין ּכאן ּכלוּם –
ו ָּפש
ׂר ֵאל ּב ִלי ּתו ָֹרה ֵאין ּכאן ַמהוּת ַה ֶק ֶשר.
ּכ ְך ִאם י ְִהי ּו ּב ֶארֶץ ִיש ָ
ׁוֹן
ִמ ּתו ְֹך ִ'ת ְפ ֶא ֶרת ִש ְמש

חז"ל ִל ְמדוּנ ּו
ֶש ֹ'לא ִת ְר ַצח'
ִהיא ַא ְז ָה ָרה ַגם
ֹלא ְל ַה ְל ּבִין ּפנֵי
ָח ֵבר ּב ַר ּבים,
ְ'לא ִת ְג ֹנב'
וֹ
ֹאל
שו ֵ
ַחל ַגם ּבׁ
ֶש ּלֹא ִמ ַד ַעת.
וּ ָמתוֹ ק ָהאוֹר
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הקובע סעודה על חמשת מיני
דגן (חיטה ,שעורה ,כוסמין (ולא 'כוסמת') ,שיפון ושיבולת שועל) ,מברך 'המוציא' וברכת
המזון .וזה דווקא במאפה אבל בתבשיל כיוון שאינו מוגדר
כ'-פת' לא שייך בו קביעת סעודה .לפיכך:
א .עיסה שנילושה אפילו במים בלבד ואף שבלילתה
עבה ובישלה או טיגנה ,כגון 'פריקסה' ,ברכתה 'מזונות'
ולאחריה 'על המחיה' ,אפילו קבע סעודתו עליה.
ב .עיסה שנילושה אפילו במים בלבד ואף שבלילתה
רכה ,כגון 'לחוח' ,אם אפאה בתנור או אפילו במחבת
בלא נוזלים (ואף אם משח את המחבת במעט שמן) ,דינה כמו לחם גמור
וברכתה 'המוציא'.
ג .כל מיני עוגות ועוגיות אפויות ,כגון עוגת שמרים ,רוגלך,
בסקויטים ,בורקס ,בייגלה ,ופלים ,קרקרים ,ברכתן
'מזונות' ואם קבע סעודתו עליהן ברכתן 'המוציא' .אבל
סופגניות ,פריקסה ,זלאביא ,ברכתן 'מזונות' אפי' קבע
סעודתו עליהן ,לפי שהן מטוגנות בשמן .וכן דין מקרונים
ואטריות ,לפי שהן מבושלים במים.
ד .לביבות שעושים ממצה כתושה או מלחם מפורר,
שמערבים אותן בשמן או ביצים וכדומה ומבשלים או
מטגנים אותן ,ברכתן 'מזונות' ולאחריהן 'על המחיה'
אפילו בקביעות סעודה.
ה .חתיכות לחם שבישלן בתוך מרק או טיגנן בשמן,
אפילו אם אין להן תואר לחם כגון שטיגנן בביצים ,אם
החתיכות גדולות כזית ,דינן כלחם וברכתן 'המוציא' .ואם
אינן כזית ,אף שנדבקו על־ידי הבישול ,ברכתן 'מזונות'
ולאחריהן 'על המחיה' ואפילו קבע סעודתו עליהן.
ו .אם לא בישל את חתיכות הלחם אלא שרה אותן
במרק שבתוך הצלחת ואין בחתיכות כזית ,אם יש בהן
תואר לחם ברכתן 'המוציא' ואם אין בהן תואר לחם
ברכתן 'מזונות'.

ֹודה
ֹומר לֹו ''ּת ָ
ּוב ְמקֹום ל ַ
ָאדם ֶׁש ָע ָשה ֶׁח ֶׁסדִ ,
ָ
ֹותר,
ַר ָבה'' ִק ְללּו אֹותֹוָ ,צ ִר ְיך ְל ַה ְר ִגיש טֹוב י ֵ
ֶׁש ַע ְכ ָשיו ְמ ַקיֵם ִמ ְצוַת ֶׁח ֶׁסד ִל ְש ָמּה ַמ ָמש.
ְרּוש ְל ִמי פאה
י ַ

ֵע ָצ ה ּג ְדוֹ ָל ה ֶש יּ ֵה א ָה ָא ָד ם ּפ וֹ ֵע ל ּפ ֻע ּל וֹ ת
ַה ְמ ִב יאוֹ ת ִס ּפ וּ ק ,וּ ְכ גוֹ ן ַל ֲע ֹס ק ּב ֶח ֶס ד ִע ם
ׂמ ַח ּבנֵי ָא ָדםְ ,ל ָה ִאיר ָל ֶהם ּפ ִנים,
ַה ּב ִריּ וֹ תְ ,לש ֵ
ש ִמ ֶמ ּנוּ וּ ְל ַסיּ ְעוֹ ּ ,כי ַה ֶח ֶסד ִעם
ְללמוּ ד ִעם ַח ָל ׁ
ׂמ ָח ה ,וּ ִב ְפ ָרט
ַה ּב ִריּ וֹ ת ֵמ ִביא ַה ְר ּב ה ִס ּפוּ ק וְ ש ְ
ש ָע ִנ י
ִמי ֶש ּביְ כוֹ ְל תוֹ ליִ ֵת ן ְצ ָד ָק ה וּ ְל ַה ִצ יל ִא י ׁ
ש ּב ֹכ ַח ֶז ה ּכ ֵד י ְל הוֹ ִצ יאוֹ
ַד אי ֶש ֵי ׁ
וְ ֶא ְב יוֹ ןּ ,ב ְ ו ַ
ְל ַג ְמ ֵרי ֵמ ֶע ְצבוֹ נוֹ  ,וְ הוּ א ּבדוּ ק וּ ְמנוּ ָסה.

ּכ ּיבוּד ַאב ו ְֵאם הוּא ִמן ַה ְד ָב ִרים ֶשנ ְִפ ָר ִעים גַם ּבעו ָֹלם ַהזֶה ו ְּכמ ֹו
ַהג ִעם הוֹרָיוּ ,כ ְך ּבנָיו י ְִתַנהֲג ּו ִעמוְֹּ ,וזֶה ֵמ ַה ְד ָב ִרים
ֶש ָה ָא ָדם ִמ ְתנ ֵ
ְמנֵנוּ.
ֶשרו ִֹאים גַם ּבז ַ
ׁ זצ"לָ ,היָה ּב ְבנֵי ּב ַרק
ְמן ַה ָחזוֹן ִאיש
ֻג ָמאוֹתָ .ה ַא ַחת ּ -בז ַ
ְול ָכ ְך ְש ֵתי ד ְ
ַהג ִעם ָא ִביו ּכ ָראוּי .ו ְּכ ֶש ָא ִביו נ ְִפ ַטר
ֶא ָחד ֶש ָא ְמר ּו ָעלָיו ֶש ֵאינ ֹו ִמ ְתנ ֵ
ׁבוּּעוֹת ֵמת ּפ ְתאוֹם גַם ַה ּבן וְהוּא ָהיָה ָצ ִעיר ו ָּב ִריא.
ַא ַחר ּכ ָמה ש
ו ְָא ְמר ּו ֶש ָא ִביו ְת ָבע ֹו ְל ִדין..
ׁוּּרָה ִעם ָא ִביו
ַהג ּכש
ׁ ֶא ָחד ֶש ֹלא ִה ְתנ ֵ
ֻג ָמא ְש ִניָה ,גַם ַה ּיוֹם יֵש
ְוד ְ
ּב ַחיָיו ו ְַא ַחר ּכ ְך י ָָצא ּו ּבנָיו ְל ַת ְר ּבוּת ָר ָעה רח"ל.
ׁ ּכ ֵאלוּּ ָל ֹרב ו ְָהרו ֶֹצה ִל ְראוֹת – רו ֶֹאה .השי"ת י ִַצ ֵילנ ּו ִמ ּכל זֶה.
ו ְֵכן יֵש
ֹא ְרחוֹת י ֶֹשר

ֹאמר לְ ֵבית יַעֲ קֹב“
”כֹה ת ַ

יר ה
ש ּו ָב הְ :ת ֵה א ָה ִא ָש ה זְ ִה ָ
ּכ ַת ב ַר ּב נ ּו י ֹו ָנ ה ּב ִא ֶג ֶר ת ַה ְת ׁ
יל ָת ּה ְי ֵה א ִע ַק ר
ָב ֶק ר ְו ָצ ֳה ַר ִי םּ ,ו ְב ס ֹו ף ְת ִפ ָ
ְל ִה ְת ּפ ֵל ל ֶע ֶר ב ו ֹ
ֶיה
ִּהי ּו ּבנ ָ
ְשי ְ
ִּהי ּו י ְִר ֵאי ָש ַמיִם ,ו ֶ
יהֶ ,שי ְ
ֹת ָ
ֶיה ו ְּבנו ֶ
ֶיה ַעל ּבנ ָ
ַת ֲחנ ּונ ָ
ּת ּה ֶש ל ִא ָש ה ָל ע ֹו ָלם ַה ּב א,
יחים ּב ּת ֹו ָרהּ ,כי ִע ַק ר זְ כ ו ָ
ַמ ְצ ִל ִ
ִיר ִאים אוֹתוֹ.
ִׂים ְרצוֹנ ֹו ו ֵ
ֶיה עו ְֹב ִדים ְל ַה ֵשם י ְִת ּב ַר ְך ,וְע ֹוש
ֶש ּבנ ָ
ש ּב ִל ּב ם ִי ְר ַא ת ָש ַמ ִי ם
יה ֵי ׁ
ּו ְכ ֶש ִה יא ּב ֵב ית ע ֹו ָל ָמ ּה ּ ,ו ָב ֶנ ָ
ֶח ָשב ָל ּה ַה ָד ָבר ַהזֶה ּכ ִאיל ּו ִהיא
וְעו ְֹס ִקים ּב ּתו ָֹרה ו ַּב ִמ ְצוֹת ,נ ְ
ׂה ּכל ַה ִמ ְצ וֹתְ ,ו ִהיא ּב ַמ ֲע לוֹת ֶע ְלי וֹנ וֹת ָלע ו ָֹלם
ּב ַחיִּים ְו ע ֹוש
ַה ּבא.
ּכ ִפ י ֶש ָה ע ֹו ָל ם נ ֹו ֵה ג ל ֹו ַמ רִ :ל ְפ ֵנ י ּב ִח יר ֹו תַ ,ה ִק יר ֹו ת
ַהמו ָֹדע ֹות ַה ְתל ּוי ֹות ַעל ַה ִקיר ֹות ְמ ַד ּב ִרים ֶאל ָה ָעםְ .ל ַא ַחר
'קירוֹת‘...
ּב ִחירוֹתָ ,ה ָעם ְמ ַד ּבר ֶאל ַה ִ
ּמתוֹק ָהאוֹר
וָ
ָאדם
ֲניק ָה ָ
ֹותּה ַמע ִ
שּומת ַה ֵלב ֶׁשא ָ
ְּת ֶׁ
ימי ַחיָיו,
ֹושה ִב ֵ
ֲשה ֶׁשהּוא ע ֶׁ
ְל ָכל ַמע ֵ
ָאדם ָגדֹול.
ֹופ ֶׁכת אֹותֹו ְל ָ
ִהיא זֹו ַהה ֶׁ
ִתר ֹו ּב ַג ְדלוּת ה'
ַה ּכ ַרת י ְ
ְש ֵא ָל ה ז ֹו ָש ַא ְל ִת י ּפ ַע ם ֵג ר ֶש ִה ְת ַג ֵי ירְ ,י ֵר א ָש ַמ ִי ם
ֲא ִמ י ִת י ַ " :ה ֵג ד ָנ א ִל י " – ָש ַא ְל ִת י א ֹו ת ֹו –
ַהד ּות"? ְוה ּוא ָע ָנה:
ׂת ּבי ֲ
ָרתַ ,מה ִח ּפש ָ
"ל ֵשם ַמה ִה ְת ַגי ָ
ְ
"כ ֶש ֲא ִנ י ְי ה ּו ִד יֲ ,א ִנ י י ֹו ֵד ַע ֶש ֲא ִנ י ִמ ְת ּפ ֵל ל ֶל ֱא ֹל ִק ים
ּ
ׁוֹ ן'
'ת ְפ ֶא ֶרת ִש ְמש
וֹך ִ
ִמ ּת ְ
ֱא ֶמת".

ׂכלוֹ ,וְהוּא ּב ַעל ִמ ּדוֹת טוֹבוֹת,
ש ֹו ו ְּבש ְ
ַפ ׁ
ָא ָדם ֶשהוּא ּב ִריא ּבנ ְ
ַקל ל ֹו וְהוּא יו ֵֹד ַע ָלדוּן ְל ַכף זְ כוּת ,ו ִּמי ֶש ְל ֵה ֶפ ְך ְל ֵה ֶפ ְך.

בים דרך

ׂר ֵאל
ַהנְ ָהגוֹת ַא ֲה ַבת ִיש ָ

ָאדם ָכ ְל ֶׁשהּו,
ַסה ַל ֲעשֹות ַרע ְל ָ
ָאדם ְמנ ֶׁ
ִאם ָה ָ
ִפגַע ְּת ִחלָה.
ֵדע ֶׁשהּוא ַע ְצמֹו י ָ
יַ
ישהּו -
ַסה ְל ֵה ִיטיב ְל ִמ ֶׁ
ְָאדם ֶׁש ְמנ ֶׁ
ו ָ
יּוטב ְּת ִחלָה.
הּוא ַ
ּוב ַח ְר ָּת ַב ַחיִים
ִמּת ְֹוך ָ

יוֹת ָך ַאב
וּז ֹכר ֱה ְ
יךְ ,
ֹקר ֶאת יְ ָל ֶד ָ
” ּכ ּבד ְוהו ֵ

שיהיור׳ יְד
הוּ ָדה ַה ֵלוִ י זצ"ל
יך“.
ְל ָב ֶנ ָ

