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 זצ"ל הרב שאול ישראליתורתו ותפילתו של 

יום הזיכרון של מורנו ראש ישיבת מרכז הרב הגאון הרב שאול ישראלי. כשהגעתי לישיבה, זכיתי לפגוש אותו.  חל היום
תלמיד חכם מיוחד במינו. אתם יודעים, הוא ניסה לברוח מרוסיה. ברוסיה אי אפשר היה ללמוד תורה, היה קשה מאוד. 

בית כנסת 'שואבי מים' זה   ר, רבי יהושע צימבליסטה.גם ברוסיה הוא למד. הוא למד בבית המדרש של רבי יהושע רודנ
היה נקרא. הוא ניסה לברוח מרוסיה ולחצות את הגבול. הוא נתפס. אתם יודעים מה היה דינו של מי שנתפס אז? דינו 

ר כך קראו אז לאישו -עינויים. ולפעמים אפילו מיתה. מרן הרב קוק ממש התאמץ לדאוג לו ל'סרטיפיקט' –היה קשה מאוד 
עלייה לארץ ישראל. כך ניצל הרב ישראלי עם עוד שני חברים שנתפסו איתו, ובזכות הרב קוק הם שוחררו והגיעו לארץ 
ישראל. הרב נריה מספר שכשהם הגיעו לארץ ישראל, ישר הם עלו לירושלים לביתו של הרב קוק. הרב קוק קיבל אותם 

  חברמנים'. כך שרו לכבודם.'האחים שלנו  -בריקודים, הם שרו: נאשה ברידה מלאנץ 
הרב ישראלי נשאר בישיבתו של הרב קוק. הוא למד שם כמה שנים, לא הרבה, שלוש או ארבע שנים. אחר כך הוא כבר 

ה. שם בנה הרב ישראלי קומה "הלך ללמד בישיבה בנתניה, פרדס חנה. אחר כך הוא הלך להיות רבה של כפר הרא
ה, "ול, תלמיד חכם גדול, מתמיד עצום, שקט וצנוע. אבל כשהוא הגיע לכפר הראמיוחדת במינה. תמיד הוא היה שקדן גד

ה היה מושב חקלאי, אז הוא נכנס לעומק עומק הסוגיות של מצוות התלויות בארץ. ובזה הפך הרב ישראלי "כפר הרא
ים של רבנות בכפר לאחד הגדולים והמיוחדים בידיעת מצוות התלויות בארץ, בבירור סוגיות, בפסיקת הלכות. לאחר שנ

ה, נקרא הרב ישראלי להיות חבר בית הדין הגדול בירושלים. כשהרב ישראלי הגיע לירושלים, הרב צבי יהודה זכר "הרא
ראש ישיבת  הרב ישראלי צדיק לברכה ביקש ממנו לבוא ולהיות ראש ישיבת מרכז הרב. במשך שלושים ושש שנה היה

ופשוט. אבל השיעורים שלו, כל יום חמישי, בשש וחצי בדיוק עד שבע וחצי  מרכז הרב. לא גבוה, די נמוך, שקט, צנוע
בדיוק. הרב ישראלי היה דייקן גדול לא רק בזמנים, גם בשמירה על סדרי הלימודים שלו. כל השנים שהרב ישראלי היה 

תמדה, בפשטות ראש ישיבת מרכז הרב, היה לומד כפי הסדר את המסכתות שהיו לומדים בישיבה, בשקידה עצומה, בה
ובצניעות. השיעורים תמיד היו מסודרים, בנויים בצורה כל כך מסודרת וכל כך נעימה. מספרים שתפילה מיוחדת הייתה 
לרב ישראלי. יש כאלה שמתפללים עם הרבה רעש, ויש כאלה עם הרבה רוח, יש כאלה עם אש שמחממת את הלבבות. 

ָמָמה ַדָקה"א באש, גם לא ברוח, כי אם בה', ל -אבל אתם יודעים ילדים, לפעמים לא ברעש תפילתו של הרב  ."קֹול דְּ
דק, שקט ועדין, שנכנס היישר היישר ללבבות. אני כבר לא זכיתי לשמוע את הרב ישראלי. כשהגעתי   ישראלי הייתה בקול

גרים שהיו לפניי, לישיבה הרב כבר היה מבוגר, היה לו קשה להתפלל בימים נוראים. אבל כך סיפרו לי הבחורים המבו
שהם עוד זכו לשמוע את התפילה המיוחדת שלו. מהרב ישראלי למדתי דבר גדול: תורה היא אחת ההכנות הכי גדולות 

כזה תלמיד חכם גדול, יודע את האמת בצורה כל כך שלמה שלה, הוא  כשאדם הוא ,שיש לתפילה. כשאדם מלא בתורה
גיע יום הזיכרון של הרב ישראלי, אנחנו מתגעגעים לגדלות העצומה שלו גם יודע איך להתפלל, הוא יודע מה לבקש. כשמ

 63בתורה, לגאונות שלו במידות, ולעדינות המיוחדת שבה הוא התפלל ובה הוא הנהיג את ישיבת מרכז הרב במשך 
 יהי זכרו ברוך! .שנה, לצדו של הרב הראשי הרב אברהם אלקנה כהנא שפירא
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 "ב()לזכר חללי קרב סולטאן יעקוב שהחל בכ' בסיוון תשמ תפילין בשדה הקרב

בימים רגילים של שגרה, של חיים בבית, של לימודים רגילים, אנחנו מתפללים שלוש תפילות ביום, אבל לא תמיד מרגישים 
את העומק ואת הכוח ואת העוצמה ואת הצורך שבתפילה. אבל שלושה ימים כשהיינו בתוך הטנקים במלחמת לבנון 

נו, אנשי הצוות, הרגשנו היטב בשעות הקשות ביותר, כמה תשמ"ב, בקרב הקשה ב''סולטן יעקב'', אנח - 2891הראשונה, 
כוח נותנת לנו התפילה. הרגשנו, למשל, איך כל אחד מאיתנו שיושב בתוך הטנק, מבקש להיות מחובר אל התפילין שלו. 

 -זה היה מרתק לראות שגם כשאספנו פצועים בשטח שקפצו מטנקים בוערים, הם לא ויתרו ולקחו איתם את התפילין 
ורות לרגל, בתוך הכיס, בתוך חגורה, בתוך כל מיני תרמילים. מצאנו פצועים שאין איתם נשק אבל יש איתם את התפילין. קש

לא יכולתי להניח תפילין של ראש   היו לי תפילין כמו לכולנו,  הנחתי תפילין של יד אבלואנחנו בעצמנו, אני זוכר בטנק שלי, 
שאלתי את החברים לצוות, וכל הראש, קסדת שריונאים. זה הפריע לי מאוד,  בגלל שעל הראש הייתה קסדה שכיסתה את

: "האם אפשר להניח רק תפילין של יד, גם אם אין 11-16שהיו כולם בחורים בישיבת הסדר, חברים שלנו, היינו אז בני 
ו לי: "בוודאי שכן. אם אי כך חזק. כולם אמר-אפשרות להניח תפילין של ראש?", כי הצורך והרצון להתחבר לתפילין היה כל

אפשר להניח תפילין של ראש, אם אדם פצוע או יש לו משהו בראש, אז מניח לפחות תפילין של יד", והנחת התפילין בתוך 
הטנק, בתוך הצוות נתנה לנו כוח גם בשעות הקשות. ופצועים שקפצו מטנק לקחו איתם את התפילין. וכשיצאנו מהטנק 

ה מכוסים באבק, בפיח, בעשן ובדם, הרגשנו כמו אדם ששהה בתוך המים הרבה זמן והוא אחרי שלושה ימים של לחימ
מחפש לנשום אוויר, להתחבר לחמצן. אני זוכר שכשפתחתי את התא של הטנק, הוצאתי ראש החוצה, לקחתי אוויר כאילו 

יר, דבר ראשון שרציתי לעשות, שהוציאו אותי מתוך מים עמוקים, וכמו שאדם נושם אוויר אחרי שהוא היה במקום ללא אוו
הראשון, אחרי שפתחתי את הטנק, היה להניח תפילין ולהתפלל. זה היה יום שישי בצהריים, התפילין היו עליי כמו על רבים 
מחבריי, הוצאתי את התפילין, הנחתי אותן והרגשתי כאילו שאני מתחבר לצינור חמצן, למקור החיות. הנה, אני יכול לנשום 

ויר, שלא יהיה מצב שיעבור עליי יום אחד בלי תפילין, בלי חיבור. מיד התקבצו סביבי וסביב אחרים חיילים סוף סוף או
נוספים, דתיים ושאינם דתיים, וכולם רק רצו לגעת או להניח תפילין ולהתחבר אל התפילה כדי להודות, כדי להבין, כדי 

  דול והקרב הגדול שחווינו.כך זקוקים להם אחרי המשבר הג-לקבל את הכוחות שהיינו כל
יום לא תמיד אנחנו מרגישים את העוצמה שבתפילה, ואת הצורך שבתפילה, ואת העניין הזה של להתחבר -אכן, ביום

לקדוש ברוך הוא ולדבר אליו. אבל לפעמים, ואני לא מאחל לאף אחד שיגיע לזה, אבל אם אנחנו מגיעים לזה שאתה יושב 
לחם יום ולילה על חייך, כבר אתה מרגיש שאתה רוצה להתחבר אל מקור הכוח, כמו להכניס שלושה, ונ-בתוך הטנק יומיים

י לֹא שקע לתאת ה קע. ומקור הכוח שחיבר את כולנו הייתה האמונה והתפילין, והתפילה והידיעה שה' לא יעזוב אותנו, "כִּ
ַנֲחָלתֹו לֹא ַיֲעֹזב". ברוך ה' יצאנו  ֹטׁש ה' ַעּמֹו )וחייליו( וְּ בשלום, אנחנו והתפילין שעלינו, מתוך הידיעה הגדולה שברוך ה' יִּ

שכחו מאיתנו ישמעו, נשמעו, ובעזרת ה' ישמעו כל תפילותינו ברצון. אותם שלושה ימים של לחימה קשה בתוך הטנק, לא י
י הּוא שכחו מאיתנו אותן שעות שבהם הרגשנו את הצורך הגדול להילחם עם התפילעולם. אבל באותה מידה גם לא י ילין "כִּ

ל." ָך ֹכַח ַלֲעׂשֹות ָחיִּ  ַהֹנֵתן לְּ
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 אשרי יושבי ביתך )חלק ב'(

איזו זכות יש לנו ללמוד ולהתקדש לקראת התפילה, להגיע לתפילה מוכנים, בשמחה ובאהבה. אנחנו נמצאים בלימוד שלנו 
ֵבי ֵביֶתָך''. למדנו בלימוד הקודם שהפר ֵרי יֹוׁשְּ ד' וקרוי בפי כל ''ַאׁשְּ ָדוִּ ָלה לְּ הִּ ק בפסוקי דזמרא, בפרק קמ''ה, פרק הפותח ב'תְּ

בית. היום נלמד על ייחודיות -תו שלוש פעמים ביום, והייחודיות שלו זה שהוא מסודר לפי האלףהזה הוא מיוחד שאומרים או
ָפֶניָך''. אחרי שאנחנו אוכלים מודים  י לְּ נוספת בפרק. נשאל שאלה: אנחנו יודעים שאנחנו פותחים את היום שלנו ב''מֹוֶדה ֲאנִּ

א? מה עם שאר הבריות? אז סיימנו פעם שעברה בפסוק ט' אנחנו לקדוש ברוך הוא. האם רק אנחנו מודים לקדוש ברוך הו
כּוָכה''. ''י ָברְּ יֶדיָך יְּ ֹודּוָך ה' ָכל המתחיל באות ט': ''טֹוב ה' ַלֹכל'', ואנחנו מתחילים את האות י', ''יֹודּוָך ה' ָכל ַמֲעֶׂשיָך ַוֲחסִּ

כי כל העולם הוא מעשה ידיו, כולם מודים לקדוש  ַמֲעֶׂשיָך'', כל מעשיו של הקדוש ברוך הוא, שזה בעצם אומר כל העולם,
ברוך הוא. אם לדוגמא אנחנו אוכלים ביסקוויט ונפל פירור מהביסקוויט שאכלנו על הרצפה, ובדיוק באותו זמן עברה נמלה 
 וראתה את הפירור הזה, מיד היא אומרת לקדוש ברוך הוא 'תודה. תודה שהבאת את הפירור עד לפה ואני לא צריכה ללכת

ולחפש את הפירור'. ''יֹודּוָך ה' ָכל ַמֲעֶׂשיָך'', אבל חסידיך, אנחנו, בניו ובנותיו של הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא רק מודים, 
כּוָכה''. מה זה יברכוך? נראה את המשך הפסוקים, ושימו לב לפעולות  ָברְּ יֶדיָך יְּ אנחנו לא רק אומרים תודה, אלא ''ַוֲחסִּ

כּותֹו''. חסידשכתובות בפסוקים: ''כְּ  בֹוד ֲהַדר ַמלְּ בּוֹרָתיו ּוכְּ ֵני ָהָאָדם גְּ בְּ יַע לִּ הֹודִּ ַדֵברּו, לְּ ָך יְּ בּוָרתְּ ָך יֹאֵמרּו ּוגְּ כּותְּ ים לא רק בֹוד ַמלְּ
כּות ָכל  ָך ַמלְּ כּותְּ אומרים תודה, אלא הם אומרים, הם מדברים, הם מודיעים לכולם את גדולתו של הקדוש ברוך הוא. ''ַמלְּ

ים ָכל דֹור ָודֹור''. כל הזמן, כל ההיסטוריה, הקדוש ברוך הוא הוא לא רק דואג לדברים העליונים, אלא הוא  ֹעָלמִּ ָך בְּ תְּ ַׁשלְּ ּוֶממְּ
ים'', פּופִּ ָכל ַהכְּ זֹוֵקף לְּ ים וְּ לִּ ָכל ַהֹנפְּ  סומך את הנופלים. גם אדם שקשה לו, אדם שצריך עזרה, הקדוש ברוך הוא ''סֹוֵמְך ה' לְּ

ך שיגביהו אותו, שקצת יתנו לו בטחון, הוא זוקף אותו. ועכשיו אנחנו מגיעים אל שני הפסוקים הייחודים לכל מי שצרי
ַׂשֵברּו' זה הכוונה יקוו, מייחלים, למי? אל הקדוש ברוך הוא, ''עֵ  ַׂשֵברּו'', 'יְּ יֵני ֹכל והמיוחדים של הפרק הזה: ''ֵעיֵני ֹכל ֵאֶליָך יְּ

ַאָתה נֹותֵ  תֹו'', אתה נותן את הצורך שלהם, את האוכל שלהם, בעיתו, בזמן. וזה הפסוק שכתוב ֵאֶליָך''. ''וְּ עִּ ָלם בְּ ן ָלֶהם ֶאת ָאכְּ
בהלכה, שאם אדם לא כיוון ולא אמר, לא כיוון כשהוא אומר את זה, את הפירוש שלו, צריך לחזור ולומר את זה שוב. ''ּפֹוֵתַח 

יַע ֶאת ָיֶדָך'', הקדוש ברוך הוא פותח את ידי בִּ ָכל ַחי'' ונותן לכולנו אוכל וחיים כל הזמן, ומה הוא נותן לנו? ''ַמׂשְּ יַע לְּ בִּ ו ''ּוַמׂשְּ
ָכל ַחי ָרצֹון'', כל חי וחי הוא נותן לו את רצונו, את צורכו. הפסוק הזה כזה חשוב, ואנחנו מנסים לכוון בו כך שעם ישראל  לְּ

ָכל ַחי ָרצֹון''. שנזכה בעזרת ה' להתפלל באהבה, נוהג להרים את הידיים כלפי מעלה, ולהגיד ''ּפֹו יַע לְּ בִּ ֵתַח ֶאת ָיֶדָך ּוַמׂשְּ
 ולבקש מהקדוש ברוך הוא, והוא יפתח לנו את ידיו ויתן לנו כל רצוננו.

 
 
 
 
 

 תי אהרוןיהרב א

 

 סיוון כ"א – גיום 
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 )הצגה( והעוף רבי עקיבא איגר

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אלעד לסריהרב 

 

 לצעירים סיוון כ"א –יום ג 

 לבוגרים
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 ?מדוע אין חזרת הש"ץ בתפילת ערבית

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 נעם הלויהרב 

 

 סיוון כ"ב –יום ד 

 
 

 

 אשרי יושבי ביתך )חלק ג(
 

ֵבי ֵביֶתָך".מגיעים לחלק אנחנו היום  ֵרי יֹוׁשְּ  האחרון של "ַאׁשְּ
ָכל ַמֲעָׂשיו"  יד בְּ ָחסִּ ָרָכיו וְּ ָכל דְּ יק ה' בְּ הקדוש ברוך הוא, כל מה שהוא עושה איתנו, הוא עושה  -אנו פותחים באות צ': "ַצדִּ

ָכל ַמֲעָׂשיו –איתנו בצדק. אבל לא רק לפי מידת הדין הקדוש ברוך הוא עושה איתנו  יד בְּ ָחסִּ ", הוא משפיע עלינו בחסד "וְּ
גדול. המון המון המון טוב, הרבה מעבר למה שאנחנו היינו יכולים לקבל על פי מידת הדין, כי הקדוש ברוך הוא רק מחכה 

ָרֻאהּו ֶבֱאֶמת"  קְּ ֹכל ֲאֶׁשר יִּ ָאיו לְּ ָכל ֹקרְּ  כל מי שיקרא לקדוש ברוך הוא, איפה שהוא –שנתפלל אליו, שנקרא אליו, "ָקרֹוב ה' לְּ
נמצא, מעומק הלב, הקדוש ברוך הוא שומע. שלא נתבלבל, שלא בטעות בתפילה נבוא ונחשוב על משחק כדורגל, או 
ָרֻאהּו ֶבֱאֶמת", צריך  קְּ ֹכל ֲאֶׁשר יִּ נחשוב על מה שקרה לנו בדרך לבית הספר, ואז נבוא ונגיד את המילים של התפילה, לא. "לְּ

  על התפילה, שנתרכז בתפילה.שהלב שלנו והפה שלנו יהיו שווים, שנחשוב 
יֵעם"  –וכשזה ככה  יֹוׁשִּ ַמע וְּ ׁשְּ ָעָתם יִּ ֶאת ַׁשוְּ ֵרָאיו ַיֲעֶׂשה וְּ צֹון יְּ הקדוש ברוך הוא יעשה את רצוננו בעזרת ה'. מי שירא ה'  –"רְּ

ָעָתם"  – ֶאת ַׁשוְּ ֵרָאיו ַיֲעֶׂשה", "וְּ צֹון יְּ יֵעם", מה שהם צריכ –"רְּ יֹוׁשִּ ַמע וְּ ׁשְּ ים ישועה, הקדוש ברוך הוא יושיע את תפילתם, "יִּ
 אותם.

יד"  מִּ ים ַיׁשְּ ָׁשעִּ ֵאת ָכל ָהרְּ הקדוש  -יש שכר ועונש בעולם, ומי שעושה טוב  –אחר כך אנחנו אומרים: "ׁשֹוֵמר ה' ֶאת ָכל ֹאֲהָביו וְּ
 ברוך הוא משפיע עליו שפע של טוב. ומי שהוא עושה רע בעולם, הקדוש ברוך הוא עתיד להיפרע ממנו.

עֹוָלם ָוֶעד" " ׁשֹו לְּ יָבֵרְך ָכל ָבָׂשר ֵׁשם ָקדְּ י וִּ ַדֶבר ּפִּ ַלת ה' יְּ הִּ כשאנחנו רואים את כל הטוב שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו,  –תְּ
את כל השפע שהוא משפיע עלינו גם כשלא תמיד מגיע לנו, ואנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא גם עושה דין ברשעים, זה 

 לשבח ולפאר את שם ה' בעולם.ממלא אותנו להגיד ו
ָבֵרְך ָיּה  נּו נְּ אחר כך אנחנו מוסיפים פסוק אחד מפרק קט"ו בתהילים, זה פרק שאנחנו אומרים אותו בתפילת 'ַהֵלל': "ַוֲאַנחְּ

לּו ָיּה"  ַעד עֹוָלם ַהלְּ תפלל אליו, אנחנו מברכים את הקדוש ברוך הוא. שאנחנו זוכים להיות בניו, שאנחנו זוכים לה -ֵמַעָתה וְּ
שאנחנו זוכים לראות את כל הטוב שהקדוש ברוך הוא עושה בעולמו. ועל ידי זה אנחנו גם מתעלים, אנחנו מתרוממים, 

 ואנחנו מתמלאים בביטחון שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, רוצה בנו ורוצה בתפילתנו.

 הרב יהודה רוזנבאום

 לבוגרים סיוון כ"ב – דיום 
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 תפילה מהלב

ֵבי ֵביֶתָך', שאחד התנאים אמר עליו שמי שאומר אותו שלוש  ֵרי יֹוׁשְּ היום אנחנו נעסוק באחד מפרקי התהילים שידוע בשם 'ַאׁשְּ
 מובטח לו שהוא בן העולם הבא. הפרק הזה עוסק בהשגחת הקדוש ברוך הוא על העולם. אנחנו בדקות -פעמים ביום 

  הקרובות ננסה להבין טוב את המשמעויות של הפסוקים שמופיעים בפרק הזה.
לּוָך ֶסָלה'  ַהלְּ ֵבי ֵביֶתָך עֹוד יְּ ֵרי יֹוׁשְּ מי הם אותם האנשים המאושרים? אלה שיושבים בבית שלך, אלה שתמיד גם אם  -'ַאׁשְּ

בְּ  ֵמי ַחַיי'. אנשים שיש להם הולכים בדרך, גם אם נמצאים במקום אחר, הראש שלהם נמצא בבית שלך, 'ׁשִּ ֵבית ה' ָכל יְּ י בְּ תִּ
ֵבי ֵביֶתָך' והם תמיד מאמינים ומודים לקדוש ברוך  שאיפה לקודש, גם בחיי היומיום וגם בשבתות וגם בימים אחרים, הם 'יֹוׁשְּ

ֵרי ָהָעם ׁשֶ  הוא ומספרים על הגדלות שלו ועל הפאר שלו. ֵרי ָהָעם ֶׁשָכָכה לֹו, ַאׁשְּ ֵרי ָהָעם ֶׁשָכָכה לֹו', שזהו  -ה' ֱאֹלקיו' 'ַאׁשְּ 'ַאׁשְּ
המצב שלו, אשרי העם שמי שמנהיג אותו זה הקדוש ברוך הוא, ולא כל מיני תופעות חולפות, כל מיני כוחות משתנים, אלא 

עֹוָלם ָוֶעד'  רק הקדוש ברוך הוא. ָך לְּ מְּ ָלה ׁשִּ ֶכָך ַוֲאַהלְּ ָכל יֹום ֲאָברְּ מלך שמלמד אותנו איך אנחנו צריכים השאיפה של דוד ה -'בְּ
למה אנחנו רוצים להלל אותו? כי מה  להיות, זה הרצון שלנו בכל יום לברך את הקדוש ברוך הוא ולהלל את שמו לעולם.

ֻדָלתֹו ֵאין ֵחֶקר' -הוא?  גְּ לִּ ֹאד וְּ ֻהָלל מְּ אי אפשר  -ו הקדוש ברוך הוא גדול, הוא אין סופי, ואת הגדלות של -גדול, 'ָגדֹול ה' ּומְּ
 למדוד אותה, אי אפשר לחקור אותה. היא כולם מלאה שלמות, היא לא נתפסת במוח האנושי שלנו.

ידּו'  בּוֹרֶתיָך ַיגִּ ַׁשַבח ַמֲעֶׂשיָך ּוגְּ דֹור יְּ דֹור יעביר את המסר הזה הלאה, 'דֹור לְּ דור יעביר לדור, אבות יספרו לבנים,  -ולכן דֹור לְּ
 א, על הגדלות של הקדוש ברוך הוא, איך הוא מנהיג את עולמו בצורה מופלאה.על הגבורות, על כל הפל

יָחה'  אֹוֶתיָך ָאׂשִּ לְּ פְּ ֵרי נִּ בְּ דִּ בֹוד הֹוֶדָך וְּ דיברנו על הגדולה, דיברנו על הגבורה, ויש גם הרבה יופי. אנחנו יודעים שאנחנו  -'ֲהַדר כְּ
בֹוד הֹודֶ  יָחה' נמצאים בעולם מאוד מאוד יפה, ולכן 'ֲהַדר כְּ אֹוֶתיָך ָאׂשִּ לְּ פְּ ֵרי נִּ בְּ דִּ אני משוחח בפלאים. אפשר להסתכל על  -ָך וְּ

הבריאה ולהתפלא אפילו מהייצור הכי קטן ומהדברים הכי גדולים. הכל כל כך מלא פלא. אז ישנה גדלות וישנה גבורה וישנו 
ָך ֲאַסּפְּ  דּוָלתְּ ֹאֶתיָך יֹאֵמרּו ּוגְּ ֹאֶתיָך  -ֶרָנה' יופי ויש הרבה טוב.'ֶוֱעזּוז נֹורְּ אנחנו מספרים על העוצמה שקיימת בעולם. 'ֱעזּוז נֹורְּ

ֶרָנה'  ָך ֲאַסּפְּ דּוָלתְּ   והעוצמה הזאת היא לא עוצמה מכלה, עוצמה הרסנית, אלא להיפך, עוצמה טובה. -יֹאֵמרּו ּוגְּ
ַרֵננּו'  ָך יְּ ָקתְּ דְּ צִּ יעּו וְּ ָך ַיבִּ  להראות צדק בעולם.ו ה האלקית נועדה לעשות טובהעוצמ -ולכן הפסוק הבא אומר: 'ֵזֶכר ַרב טּובְּ

 מרים פרץ

 

 סיוון כ"ד – ויום 

 

 

 

 

 ה סיווןכ" –הרב אליהו זצ"ל לקראת יום פטירתו של 

י ַבֲעלֹות  אלאחז''ל אומרים שלעולם יהיה אדם זהיר בתפילת מנחה, שהרי אליהו הנביא לא נענה  הִּ בתפילת מנחה. שנאמר ''ַויְּ
ָחה נְּ י''. זאת אומרת… ַהּמִּ י ה' ֲעֵננִּ נוח לאדם להתפלל, קם בבוקר הולך  -אמרו המפרשים כך: שחרית  ,ַויֹאַמר )אליהו(... ֲעֵננִּ

בעיה. מנחה זה באמצע  –זמנה כל הלילה, יש זמן, ובלילה אדם לא עובד ולא עוסק, אז יש לו זמן. מנחה  - להתפלל, ערבית
לאדם, מפריע במרכאות. אומרים לאדם: מה זה מפריע לך? אתה רוצה פרנסה? פרנסה מאיתו יתברך  "מפריע"היום, זה 

אז תפסיד, אתה באמת תפסיד. אבל אם אדם שמו ויתעלה. מה זה מפריע לך? אם אתה חושב שאם אתה תתפלל מנחה 
יהיה בטוח שכשאני מתפלל מנחה, אני מקיים את מצוות הבורא יתברך שמו ויתעלה, וברכה מאיתו יתברך, אז זהו דבר חשוב 
מאוד. היה ידוע פה בשכונה שלנו, היה יהודי בשם פוליטי, רבנו פוליטי. הוא היה אחד מהמייסדים של ישיבת פורת יוסף 

. הוא היה גר בשכונה והיה מתפלל בבית הכנסת 'אוהל משה'. הוא היה סוחר גדול, ותמיד היה מקפיד להתפלל החדשה
מנחה בציבור. יום אחד בא אליו סוחר גדול, אמר לו: 'אני רוצה לקנות', אמר לו: 'אדוני, אני סוגר ואני הולך להתפלל מנחה'. 

מקום אחר'. אמר לו פעם שנייה: 'אני לא אקנה ממך!' אמר לו: 'אל תקנה אמר לו: 'אני אקנה ממקום אחר!' אמר לו: 'תקנה מ
ממני'. אומר: 'הלכתי להתפלל מנחה וחזרתי ופתחתי את החנות אחרי מנחה, ואני רואה שהסוחר הערבי, הגוי הזה עומד. 

ורה, אבל מה, מאיתו יתברך 'מה יש לך?'' אומר: 'הסחורה של השני לא טובה.' אומר פוליטי: 'אני והשכן קנינו יחד אותה סח
 .שמו ויתעלה. זאת אומרת, אף על פי שזה זמן קשה, לעולם יהיה אדם זהיר בתפילת מנחה, זה דבר חשוב מאוד

 מרדכי אליהו זצ"ל הרה"ג

 הראשון לציון, הרב הראשי לישראל

 

 סיוון כ"ג – יום ה
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