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"ועתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך, כי אם 
ליראה את השם אלוקיך ללכת בכל דרכיו לאהבה אותו 

)מתוך ולעבוד את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך". 
 פרשת השבוע של שבוע הבא "עקב"(.

 . תפילהשבלב? זו  עבודהאיזו היא 
 "דרכיו בכל ללכת" לאחר מכן ,"יראהב" מתחיל הפסוק 

ולאחר , "השם תאהב" לאחר מכן, "המידות עבודת" זו -
 . "ובכל נפשך לבבך בכל השם את לעבוד" מכן

 ."תפילה"זו  -?"לבבך בכל"מה זה 
אם כן כוונת התורה  השבוע אנו רוצים להבין מה

? ואם שבנפש עבודה מה זאת ?"נפשך ובכל" שאומרת
בכל "כבר כתוב הרי , "מידותה עבודת"תגידו שזו 

, אז "המידות עבודת"גם זו  "בכל דרכיו" אםו. "דרכיו
 ?"נפשךבכל לבבך ובכל " התוספת אם כןמה 

  
. אצל יעקב אבינו כתוב "תפילה"ידוע שישנם שני סוגי 

לקחתי  ואני הנה נתתי לך שכם אחד על כל אחיך אשר"
 בצלותי" :אומר התרגוםו ,מיד האמורי בחרבי ובקשתי"

 ".ובבעותי
 בחינות שני" שיש ,והוא מכאן למדים דבר חשוב ביותר

תפילה ויש , "חרב" תבחינב. תפילה שהיא "תפילה של
 . "קשת"בחינת בשהיא 

וכאן המקום זה קשתי.  "בעותי"זה תפילתי,  "צלותי"
מה ההבדל בין תפילה לבקשה? ובין חרב לשאול 
  לתפילה?

 
 עקב אבינו מברך את יהודהשבברכות שי לגלות מעניין

י עלית ידך בעורף אויביך". בנ אריה יהודה מטרף"אומר ו
כה, דף אומרת הגמרא בחולין  - "ידך בעורף אויביך..."
  ."זו הקשת ?איזו היא מכה שבעורף"

אנו , היו יורים קשתות יהםשבט יהודה במלחמות
  ?יהודהלשבט קשת מיוחדת דוקא ה מדוע רוצים להבין

גם בנביא שמואל כשדוד המלך חיבר קינה על אגב, 
 בני ללמדתה "יהקינה הייהונתן ושאול, הפתיחה של 

 ..."קשת יהודה
 

 ובקצרה:
לאיזו "עבודת נפש" התכוון הפסוק שאומר  .א

 "ובכל נפשך"?
 מה ההבדל בין תפילה לבקשה? .ב
 מה ההבדל בין החרב לקשת בענין התפילה? .ג
 יהודה?מדוע ה"קשת" מיוחדת דווקא אצל שבט  .ד

 
  החשובות,עד כאן השאלות 

 ומכאן בעזרת השם נצא לבאר את הדברים.
 

ישנם שני סוגי תפילה, חרב וקשת. כמו שכבר הזכרנו, 
, כשאני נלחם עם חרב, זו מלחמה פנים אל פנים. "חרב"

, מול השניאדם שבא  היא אצלחרב לא זורקים, חרב 
 נמצא לידואתה אתה רואה אותו, והאויב מולך 

 . "פנים אל פנים"קרב  של מלחמהב
לידך. לא יורים על  אינוהאויב  - "קשתלעומת זאת, "
אלא כשאתה רוצה לפגוע במישהו ידך, לאויב שנמצא 

שנמצא רחוק ממך, אז אתה לוקח את החץ, מותח על 
מאה או מאתיים הקשת כמו שצריך והחץ יכול לעוף 

 במיליםמי שצריך. ב ולפגועבשטח האויב  לרדת ,מטר
, קשת זו מלחמה 'מקומית', חרב זו מלחמה אחרות

 .'למרחוק'
סוגי  יישנם שנ "תפילה"בגם  דעו לכם אחיי היקרים, 

 תפילות, תפילה מקומית ותפילה למרחוק. 
 

 תפילות של "חרב"
 

אם אדם אתן לכם דוגמא: ? "למרחוק תפילה"מה זה 
"רפאנו השם ונרפא הושיענו וניוושע כי מבקש מהשם 

יש  יבונו של עולםראדם פונה לקב"ה " אתה".תהילתנו 
לחץ דם גבוה, אני מבקש ממך תרגיע אותו, שיהיה  לי

. יש לו לחץ דם "מסודר בלי לחץ, לא נמוך, לא גבוה
  .ומתפלל עליומול העיניים, הוא רואה אותו 

בדם, מה הוא מבקש?  שומניםח"ו אם יש לאדם 
אנא  הרופא אמר שיש שומנים בדם, יבונו של עולםר"

ברחמיך הרבים, קח את השומנים תעביר לשונאים. 

 
 

 ר"ת מוצ"ש הדל"נ 
 20:53 20:15 19:01 ירושלים:
 20:50 20:18 19:16 :ת"א 
 20:53 20:19 19:09 : חיפה

 20:52 20:17 19:17 ב. שבע:
    

 1700-700-622 צריכים מונית?בחסות: 

 

 גלגל הצלה יהודי
רציתי לשתף אתכם קוראים יקרים בשיחת טלפון אחת 
מדרום הארץ, שיחה אחת מתוך עשרות המתקבלות 

 במערכת:
מידי שבת אחרי  "אני ב"ה זוכה כבר שלושה חודשים לעקוב

העלון הנפלאה והמחזק ביותר של "הדרך". אין לי ספק 
שהצורך להיות חזקה באמונה הוא הדבר שאני צריכה 
לעצמי כעת, היום כשאני במצב  נפשי לא פשוט בכלל )...( 
אני מנסה מאוד להגיע לאמונה אבל מרגישה שאני לא 
מסוגלת, עול החיים והטרדות האישיות אינם נותנים לי 

 היות באותה "אמונה" שאני יודעת כמה שאני זקוקה לה..."ל
שמעתי את שאלתה החשובה של אותה שואלת ומיד צפו 
בזכרוני מצבים אישיים שונים שבהם גם אני הרגשתי על 
עצמי איך שלמרות התקופה היחסית גדולה בה זכינו להיות 

"דרך הבעש"ט" למרות כך -צמודים להדרכתו של הרב ול
להגיע להישגים, לדרגות ולהרגשות שכל כך  אני לא מצליח

איחלתי לעצמי... שמחתי מאוד שיכולתי להזדהות עם 
השאלה החשובה, כי באמת כולנו חשנו את ההרגשה הזאת 

 או עלולים במוקדם ובמאוחר לחשוב על כך.
לשמחתי יכולתי גם להעביר לה את היסוד ששמעתי מהרב 

 הי"ו שקולע אל המצב שתיארה.
ך לעבוד את השם מתוך המצב האמיתי שבו הוא "יהודי צרי

נמצא ומכיוון שהמצב האמיתי הוא שאת לא יכולה להגיע 
לאמונה, אם כן התפילה והשאיפה שלך כעת צריכה להיות 
"אבא תזכה אותי להכיר ולהתחבר אל המציאות הזאת שאני 

 לא מסוגלת לחיות באמונה". 
אדם וכאן חשוב לשים לב, הרצון שלך, ובעצם של כל 

שפונה לבורא עולם לעזרה הוא, "אני רוצה לצאת מהמצב 
הרע שבו אני נמצא"! זה מה שבאמת אנחנו רוצים ותו לא, 
כי הרצון לשנות את המצב לטובה הוא החזק מכל!!! אלא, 
מכיוון שאת זוכה לעקוב אחר הדיבורים של "דרך הבעל שם 
טוב" והבנת שבכוחה של האמונה לרפאות אותך ממצבך 

ת רוצה את האמונה. אבל כאן את מזהה אצל עצמך לכן א
כה להיות "אבא האהוב יאת הקושי להשיגה ולכן התפילה צר

שלי! אני רוצה לצאת מהמצב הקשה שלי ואני לא מסוגלת 
לכל הקשיים  להגיע אל האמונה שהיא התרופה האמיתית

שבראת, ובעצם כל הקשיים שלי נועדו כדי להוביל אותי 
אליך, אל האמונה, ומכיוון שאני לא באמת רוצה את 

, אני מבקשת ממך לצרותיי האמונה אלא רק את התרופה
אני שתזכה אותי להכיר שזו המציאות שלי, מציאות ש

באמת לא רוצה את האמונה אלא רק את התרופה ולכן אנא 
 ה תקרב אותי אליך".ממך, את

"אני חושב שבדרך הזאת את גם תזכי לשמחה עצומה כי 
כשאת תראי שזכית אפילו לפסיעה קטנה את תתמלאי 
באושר גדול!!! ובקשר לנפילות, שיש אותם לכל אדם, את 
יכולה להשתמש בהם כדי לחזק את ההכרה הפנימית שלך 
כמה באמת לא מגיע לנו לקבל מהשם כלום, וממילא כל 

 שאנו כן מקבלים אנו זוכים להכיר בו את רחמי ה'". מה
הריווח שיוצא מזה בעקיפין יהיה שאת תרפאי בתוכך את 
 הרעל של הנפילות ותתחילי דף חדש וטהור עם בורא עולם.

 ואתכם הקוראים היקרים אשאל שאלה אחת קטנה:
 יש "גלגל הצלה יהודי" יותר מדרך שכזו???

 ם העורךשלכ שבת שלום ומבורך
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 גלגל הצלה יהודי
 דבר המערכת

 קשתחרב מול 
 מדהימה!!! את התשובה ה בואו לגלותכמה פעמים הרגשתם לאחר שהתפללתם הרבה 'יש עדיין משהו שחסר'...? 



  

 

, יפה או "תשאיר אותי בלי השומנים, ללא כולסטרול
 . "חרב"בחינת שהיא לא? זה נקרא תפילה 

, יש לו בעיה עם אשתו, "בית שלוםאדם מתפלל על "
יש פה אויב שנקרא שלום בית "אויבי איש אנשי 

תסתר פניך , אנא אל יבונו של עולםר" ,. ואז..ביתו"
, טובה תעשה, עלי רחם ...'הורני השם דרכך'  ...ממני

נלחם להרגיע , תפילות משקיעהוא  ."המצב את תרגיע
החיסרון בזה הוא . "חרבי" זה בחינה שלאת המצב, 
מלחמה פנים אל פנים, זה לא פשוט. אם  שכאשר זו

היה לך תמנצח? ש האויב מולך מיומן, תקיף, חזק, מי
, 'אלוף העולם'מולך מ בא, אבל הכי מובחרתחרב 

 לךלא יעזור זה , חרב 'מקצועית...'היה לך אפילו שת
הוא יותר מהיר ממך, הוא יכול עם הסכין שלו  ...ידידי

אם  "מכת חרב"בגם לשלוף בשניה תיק תיק וגמרנו. 

הוא יותר חזק ומיומן ממך, אין מה לעשות, הוא 
 לוקח אותך. 

 

 תפילות של "קשת"
 

שאין מעלה עצומה יש לה  לעומת זאת, הקשת
יכול להיות שזה  !. אתה לא חייב להיות חזקבחרב

שהולך לקבל את החץ הוא הר אדם, עוצמתי, גובה 
, ופח, והוא הכי חזק בעולם, ואתה צלמטר 10

כלומניק, הוא לא רואה אותך בכלל, אתה יושב בבית 
ואר, ונכנס לאותו אחד בצועף והוא משחרר את החץ 

 100ף של חץ כזה קטן אבל בגלל שהוא בא עם הד
מי בעצם פגע  שה היטב את העבודה...והוא עמטר 

 באותו הגיבור? סך הכל אדם אחד קטן בלבד!!!
 וזולא אמור להיות יותר חזק,  אדםה ',חץ'ב ,לסיכום

יש מלחמה פנים אל פנים  ובחרב כשזאבל . מעלהה
 ."מי יותר חזק" ין שליאת הענ

 

 מי ה"אויב" שלך?
 

 ליסוד החשוב והענק הזה:כאן אני רוצה שתשימו לב 
, "בית שלוםעל ", "חרב"כשאתה מתפלל תפילה של 

אתה , "רוחניות", "ילדים חינוך" על, "פרנסה" על
 ?"האויב הוא מי" בעצם צריך לבדוק כאן

 ואסביר את הדברים:
פגמים המ? מים לנו כל הבעיות שלנונגר מהיכן בעצם

"אם רואה אדם שבאים עליו כמו שאמרו חז"ל  שלנו.
יש  אתם יודעים מדוע - יסורים, יפשפש במעשיו"
מעשים  כאשר אדם עושהבעיות של שלום בית? כי 

 ...שה, או בשכןיהפגמים מתלבשים בא לא טובים...
או  'אני' ?מי יותר חזקאני שואל אתכם, עכשיו 

 שלי?  'עבירות'ה
ל , בגודל של בנין, והוא כל"ע אם אדם עשה עבירה

 תציל" 'מתפלל לההוא  ושישים...מטר  כולו סך הכל
תתפלל מהיום עד מחר, ידידי היקר, גם אם !" אותי

, לא תצליח, חבל על 'ןיבניכאן 'להזיז  אתה מנסה
 המאמץ. 

זקוקים אנו פה התשובה: ? היקרים יידידי מה עושים
  '!!!חרביל'לא " וקשתי"לתפילה בחינת 

 
ל אומרים שתפילתו של "חז! תשמעו דבר מדהים

רב משה כשהתפלל להיכנס לא"י היתה דומה לח
. כי תפילה הועילה לווקורעת את כל הרקיעים, ולא 

של חרב היא מקומית, אחד על אחד, ואם הוא יותר 
ה לעשות.... חזק ממך אתה לא יכול עליו, אין מ

. "רב תה יותר גדולה ממנויהי הגזירה על משה רבינו
הגזירה שלי יותר חזקה ממך.  אלי",לך אל תוסף דבר 

התפילות שלך הם כמו חרב, ובחרב תלוי מי עומד 
מולך וכיון שהגזירה כאן יותר גדולה ממך אז אתה 

 לא יכול. 
 

 הסבר מעמיק על בחינת ה"קשת"
 

 יריה"יש תפילות שהן , "קשת"בחינת שהן יש תפילות 
רבש"ע, יש לי "יהודי פונה לה' . למשל, "למרחוק

אבא, תעזור לי עם  ,מאוד גדולים בחינוך הילדים קשיים
רוצה ילדים בני אני ם צדיקים, יהילדים שלי שיהיו ילד

חיות ותורה, תלמידי חכמים, עדיני נפש לא פראי אדם 
, 'עזוב אותי'לא רוצה ילדים שכל רגע אומרים אני טרף, 

ילדים מחונכים ועדינים, , רוצה 'אין לי כח' ',לא בא לי'
אבל הוא  ",חרבעד כאן אמנם זו בחינת " ,"תרחם עלי

הוא מיד ולכן יודע שזה לא פשוט להשיג כאלה ילדים, 

"אבא! מבקש ", זאת אומרת, הוא קשת"לגם עובר 
שלי תזכה אותי ללמוד מהדאגה שיש לי על הילדים 

  "!קשתה" ו, ז"שלך על עם ישראל את דאגת השכינה
 !!!לשכינהרה למרחוק, מה זה למרחוק? יוהיהודי הזה 

עובר הוא , שלו הוא עולה שלב בתפילות שלו, בקרב
 . "לקשת חרב"מ

תזכה אותי ללמוד מהצער שיש לי בפרנסה, "אבא, 
את כך ללמוד מ שאזכה בבריאות, בשידוך שמתעכב לי, 

זה נקרא לירות  "!קשת"ה. זה "צער של השכינהה
  !למרחוק

 

 גם בשידוכים זה עובד...
 

 בא ונבחן ..." יאמרו לו,לי שידוך ותביא"אומר  אדםאם 
 שמעכבים את השידוך, אם יש מאהבך כמה פגמים יש 

הוא כמה ששלא מבין והוא ? ...נצחיאלף על אחד מי 
שהוא . אבל ברגע .לא הולך.שופך תפילות, מדוע זה 

" דהיינו, קשתפונה לריבונו של עולם בתפילת ה"
 גם ש המצב המצער שלילמד מאתזכה אותי ש"אבא! 

ותראה לי מה אתה רוצה שאתקן בצער , צעריש לך 
רוצה, לא סתם הזה שאתה נותן לי? תראה לי מה אתה 

  ."כי אתה קורא ליאלא  שלי, שידוךזוכה ללא  אני
מתפלל פה על צער השכינה, אתה לא אתה בעצם 

 שכינה. אל ההגעת אלא נלחם רק בשביל שידוך, 
 

 האם ניתן לוותר על ה"חרב"?
 לשאלה המאוד מאוד חשובה!!!כאן שימו לב 

 
, ולהתחיל "חרבי"תפילות של אפשר לדלג על  האם
 ? הקשתהתפילות של  עםמיד 

שימו לב איך חז"ל  !לאהתשובה היא חד משמעית: 
רפאנו, ברכנו, אתה ", עמידהתיקנו לנו את כל תפילת "

בקשות יהודי מתחיל בחונן לאדם דעת, קודם כל 
ברכות יש  בתפילת העמידה האם. כמו החרב מקומיות

חז"ל תיקנו את  ! ומדוע? כי? אין"קשתישהן בבחינת "
", עבור השלב ישראל בית עמךעבור "התפילות 

 התפילות שביארנו.סוגי הראשון של שני 
 

 הסוד בתפילת משה החסרה
 

של  בבחינה התפללמשה רבינו לא  מדוע אתם יודעים
שלא כדי לעשות זאת הקב"ה מנע ממנו כי ? "קשת"

אם אתה מתפלל עוד ", הקב"ה ייכנס לארץ. אמר לו
תפילה אחת אני מחזיר את העולם לתוהו. עוד תפילה 

 עוד" היאמה אתם יודעים . "אחת אני הופך את העולם
ו "יתה התפילה הזו יותר מתקטימה ה "?אחת תפילה

? יש תפילה שנקראת אחת, התפללשכבר  תפילותה
 שאתה מגיע עד השם. 

 ההסבר הנפלא!תשמעו את 
ינו רוצה לעלות לתפילה הקב"ה ראה שמשה רב

ומייד אמר לו: ר מחרב לקשת, דהיינו לעבוהאחת הזו 
. עד עכשיו ביקשת 'אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה"'

אני רוצה להיכנס לארץ " ,'חרבתפילת 'על עצמך, 
לעשות מצוות התלויות בארץ, כדי לעשות את 

משה רבינו רצה לתת כשאבל  "...התיקונים שיש בארץ
" ידע בורא עולם קשתשל תפילת " עוד נקודה אחת

שחייבים למנוע את התפילה הזאת כי בפני תפילת 
 ." יכולים לישבר כל המחיצותקשת"
 

 "קשתי"המבחן אם אדם הגיע ל דעו לכם חברים,
שעדיין או  וע רקיעים,דהיינו לתפילה שביכולתה לבק

 העלאת המידות

רא כבוד הרב מדבר הרבה פעמים על ענין שנק
"העלאת המידות" כלומר תפילות נפלאות 

, ה כגוןבמצבים של התגברות מידזור שמסוגלות לע
חיב וכו' אשמח אם הרב יוכל להר ,, לחץהאקנ

 ולפרט לנו בנושא. תודה וישר כח גדול!
 

, בעניין אשמח מאוד להרחיב בעניין החשוב שדיברת
חבר יכול לקחת אותה ולהתאיך שכל מידה אדם 

 .  'אליה לה
שהולך  חבירו על זהבאדם שיש לו קנאה  -קנאה 

 ולו ומצליח לו יכול להעלות את הקנאה של
יש לי שאבא תזכה אותי ללמוד מהקנאה " בתפילה,

ורא לבבזה שיש  ק, והעומ"את קנאת השם צבאות
 יחהמצל קדושה לאה מדוע 'קנאה' עולם כביכול

 . כןטומאה הו
 

צער "ל את הצערשיש לאדם צער אז להעלות  - צער
צער ללמוד מהאבא תזכה אותי ", "השכינהגלות 

 . "שיש לי את צער גלות השכינה
ת שלי אבא תזכה אותי להבין שהמרירו" – מרירות

מה כשאני אדע זה אתה נותן לי להרגיש בשביל 
למוד לאבא תזכה אותי  ולכן הפגמים שלי מרים,

 ."רירות של הפגמיםירות שלי את המרמהמ
ת אבא תזכה אותי למוד מהכאב שלי א" – כאב

ל המצב להשם כאב על המצב שלי ועהכאב שלך, יש 
  ".של כלל ישראל

המחלה שיש מאבא תזכה ללמוד " – ל"ע מחלה קשה
מציאות  לאותו אדם את אפסיותנו ושפלותינו שאני

 ".ם בלעדיךישל חסרי אונ
דע מה כאשר יש לאדם פחד ואפילו אינו יו – פחד

יש לי אבא תזכה ללמוד מהפחד ש" יתפלל: הפחד,
 . "ממךשככה אזכה לפחד 

 'הוותא' ניסיון שללאדם  כאשר בא – תאוות ורצונות
 ךכשות שיש לי ואבא תזכה אותי למוד מהתא" –

 !!!.אזכה לאהוב אותך
 ולם בתפילה,יפנה לבורא עשיש לאדם כעס  - כעס

ה אבא תזכה אותי ללמוד שהכעס הזה זה את"
את  שאבין מזהו ,שאתה עכשיו בא לשכון בתוכי

 ."האש שלך
וכה זמרבותינו שמי שזוכה להתפלל כך  מקובלנו

אות להיות מחובר אל השם דרך המידות שלו ולר
 ישועות גדולות.
 בהצלחה רבה...

 יש לכם שאלה???
 פנו אלינו במייל 

derech.alon@gmail.com 



  

 

פעם בשיחות  כלהדבר שאנחנו מזכירים אותו לא, זה 
  ".שפלות הכרתהחשובות האלו, "

היא על יריה שלה הצורת  ,קשתשימו לב איך נראית ה
שאתה יורד למטה, מכיר את אפסיותך זה ידי 

על ושפלותך. מגיע להכרת אפסיות זה בחינת קשתי. 
ללמוד את החוסר אונים אבא תזכה אותי "ידי תפילות, 
סר תזכה אותי ללמוד שאני ח", "אבא שלי בלעדיך

זה  "את הצער שלך כךושאזכה ללמוד מ ,אונים בלעדיך
אתה מותח את הקשת כלפי מטה. קשתי זה נקרא ש

והאויב  נמוך וחלשאתה  אם גם כי ,כח חזק ביותר
מטר גובה ועשר  חמש מטר הוא מאה שנמצא במרחק

 .בו פוגעתרוחב, הקשת שלך 
 

 "עבודת נפש" מדהימה!!!
 

 עכשיו נבין נפלא את שני הפסוקים:
 ובכל"ואילו חרב. ה וז - "ולעבדו בכל לבבכם זו תפילה"

אם אתה תוך כי , נפשעבודת זה כבר קשתי,  "נפשכם
מגלה את וכדי תפילה מכיר את הנפש הבהמית שלך, 

יורד למטה, אתה הנפש, שבתוך האמת הפנימית, 
למעלה, שלך  הלבכי אמנם מותח את הקשת למטה, ו

גילית בכך שאז הנפש הבהמית היא למטה בכבד, אבל 
נחשב ש מה זהשפלות בתפילה, או נקודת אמת, 

 עברת מחרבי לקשתי.ש
 

 שבט יהודה והקשת.
 

בני  ."ללמד בני יהודה קשת" אומר בתהילים: דוד המלך
וד'  ה-ו-ה-יהודה הם אלופים בקשתי. יהודה זה י

יהודה זה השבט  ."ובצערשבט יהודה בדוחק "באמצע. 
 הכרת -" דלות" האות ד' מרמזת על, שיש להם ד'

עובדים להכיר את שפלותם היו יהודה  שבט. שפלות
להכיר  שם הוי"ה דהיינוומזה עובדים להתפלל על 

בבחינת היה הווה ויהיה שבורא עולם נמצא בכל מקום 
ולכן פונה אליהם דוד המלך ומשבח אותם על . כידוע

כך שהם היו מצוינים במעלה זו של תפילת הקשת על 
ידי שהיו אוחזים במידת האמת והכרת שפלותם, כמו 

זועקים היו שידוע ממעשה יהודה עם תמר וכו', ומשם 
" לבורא עולם ונושעים ישראל קשתבתפילת "

 בזכותם!

 הצדיק והקשתיוסף 
 

 שת"?מצטיין גם הוא בבחינת ה"קאתם יודעים מי היה 
 יוסף הצדיק!!!
 "ותשב באיתן קשתו ויפוזו זרועי ידיו".הפסוק אומר: 

היה לו ניסיון עם ש? יוסף הצדיק, "קשתו" היאמה 
מפתה אותו הגברת הזו.  תהיהי אשת פוטיפר, כל יום

שגור שם שמיים " בתחילת הניסיון איתה היהיוסף ו
וירא "כמו שאומר הפסוק, . )ע"פ המדרש כידוע(" בפיו

זאת אומרת שבתחילה היה בורח  ,"אדוניו כי השם אתו
", תפילות מקומיות על הניסיון חרבמהניסיון בבחינת "

 שהשם יצילהו מהניסיון בעצמו וכמו שביארנו.
היה  - .."וירא כי אין איש."שהגיע יום אידם  אחראבל ל

 מדרשה"אומר  ,"ותתפסהו בבגדו", להם יום חגיגה
וכמעט שנפל  , שיוסף ראה שאין איש"תנחומא

 הוא הגיע להכרה, נפלא, זה ממש לדברינו . בעבירה..
אבא אני ", מול הניסיון הזה אני לא מחזיק מעמדש

יוסף וכש. "כבר לא בריון כמו כל השנהאני עכשיו נופל, 
ים שבלי הרחמ והכיר, והגיע באותו יום להכרת שפלות

אתם יודעים מה קרה  ובגדול.  ,של השם הוא נופל
  אז...?

ם באותו יו אומר לו אביו יעקב, ."ותשב באיתן קשתו"
ביום ההוא עם  ,הגעת לקשת. זה כבר לא היה חרב

, כבר עלית "קשתו באיתן ותשב"הגברת ההיא, זה היה 
של הכרת שפלות, הורדת את  ",קשת"לדרגה של 

הקשת עד למטה וירית למרחוק. מה זה למרחוק? 
נראתה לו דמות דיוקנו של אביו, רצונך שיימחה שמך 
מבין השבטים? הוא הגיע עד יעקב אבינו, זה נקרא 

 בשביל זה הוא ניצל. עד הכרת שיפלותו, יריה למרחוק, 
 

 זכותיה דיוסף צדיקא
 

בכל פעם בסליחות אנו מזכירים זו הסיבה שלכן 
"רחמנא אדכר לן זכותי דיוסף  שנתחיל לומר עוד מעט,

איזה זכות היתה לו ליוסף שזכה להגיע עד  –" צדיקא
, לעומק הנפש שלו ולגלות משם את אביו שבשמיים
  ולפעול ישועה שעד היום אנו זוכים לאכול מפירותיה.

 
ולעבדו לזכות הגדולה של "שנזכה כולנו יהי רצון 

זו היא  "ובכל נפשכםול"חרב ה זו היא "לבבכםבכלל 
 של כולנו ושל כל עם ישראל התפילותושכל . הקשת

 יתקבלו ברצון, אמן כן יהי רצון. 
 
 

 
 צידה ל'דרך':

 
  שיש לי "אבא! תזכה אותי ללמוד מהדאגה

על הילדים שלי את דאגת השכינה שלך על 
 עם ישראל"

   ,תזכה אותי ללמוד מהצער שיש לי "אבא
בפרנסה, בבריאות, בשידוך שמתעכב לי, 

 ."צער של השכינההאת כך ללמוד מ שאזכה 
  !המצב המצער למד מאתזכה אותי ש"אבא

ותראה לי מה אתה , צעריש לך  גם ש שלי
רוצה שאתקן בצער הזה שאתה נותן לי? 
תראה לי מה אתה רוצה, לא סתם אתה לא 

כי אלא מביא לי את השידוך, זה לא סתם, 
 ."אתה קורא לי

 דהיינו קשתי"המבחן אם אדם הגיע ל "
או  לתפילה שביכולתה לבקוע רקיעים,

הדבר שאנחנו מזכירים אותו לא, זה שעדיין 
הכרת חשובות האלו, "כל פעם בשיחות ה

 ".שפלות
  אם אתה תוך כדי תפילה מכיר את הנפש

מגלה את האמת הפנימית, והבהמית שלך, 
מותח את ויורד למטה, אתה הנפש, שבתוך 

למעלה, שלך  הלבכי אמנם הקשת למטה, 
אז הנפש הבהמית היא למטה בכבד, אבל 

שפלות או גילית נקודת אמת, בכך ש
מחרבי  עברתזה מה שנחשב שבתפילה, 

 לקשתי.

 
 

חברים יקרים! קבלו על עצמכם להפיץ 
ולהשתתף להפצת דרכו של הבעש"ט 
 לקירוב הגאולה, ותזכו לראות ישועות!
  בואו נבנה יחד את בית המקדש!

054-8424-530 

 תורה = חוויה

' ַעל ָעְזָבם ה"ַויֹּאֶמר  -"ַעל ָמה ָאְבָדה ָהָאֶרץ" 
 תורה תחילה"... "שלא ברכו ב -ֶאת ּתֹוָרִתי" 

 זה לא שעזבו את התורה ממש אלא "לא
 ברכו בתורה תחילה"...

ו על בפשטות הכוונה היא שעם ישראל דילג
ת הגמרא, אהיו פותחים  -'ברכות התורה' 

ומר ללי פותחים חומש או לומדים משניות ב
 את  "ברכות התורה".

איך זה מסתדר עם מאמר חז"ל ש"בית 
: ראשון נחרב על שלוש עבירות חמורות

מים", עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות ד
 -משם משמע שזו הסיבה של החורבן 

ל ולא הסיבה ש -שלוש עבירות חמורות 
 "לא ברכו בתורה תחילה"?

 
 תשמעו את הפירוש המדהים!

 
מברך  בית ראשון איך אדם היהבזמן חורבן 

 את חבירו...? 
הה! אשמעתי שהבת שלך בגיל השידוכין... 

הילדים יהי רצון שבעזרת ה' יהיה לך נחת מ
יזכו שושתראה מהזוג היקר נכדים ונינים, 

נית לקנות דירה, ושתזכו לקנות להם מכו
ה עם חדשה, ושבעזרת ה' גם יהיה להם גינ

ך אחל לדשא וממטרות, ולבסוף... אני מ
 שתזכה לחתן תלמיד חכם..." 

 שמעתם איך אנשים היו מברכים?!
יתה אתם יודעים למה זה? כי התורה לא ה

ה אלא אצלם מושג של "חוויה", תענוג והנא
שה כדבר שחייבים לעשות...זה גרם לתחו

 שתורה זה דבר שולי... חס ושלום.
מו כומכיוון  "שלא ברכו בתורה תחילה" 

מית והחוויה היומיושביארנו, והאווירה 
הייתה שתורה זה משהו שולי, ממילא 
כשהרגשה היא כזאת ממילא אחר כך 

שפיכות נופלים לעבודה זרה, גילוי עריות ו
 דמים.

 
 מדהים לחשוב כמה עלינו לדאוג בבית

 ול!!!שהתורה והמצוות יהיו חוויה ולא כע
 

 4299-680-530שירותי אינסטלציה באמינות, יושר ומקצועיות!!! חייג וקבל הנחה לקוראי העלון:  –אלכסנדר ישראלי  :בחסותהעלון 



  

 

 
 

 ההקדשות המרכזיות
 

 לעילוי נשמת מסעודה בת חנה
 לעילוי נשמת גיא בן דוד

 לעילוי נשמת אשר בן ציפורה
 להצלחה וכל הישועות משפחת נדב הי"ו

  להצלחה וישועה אושרה בת אסתר
  להצלחה וישועה שלמה בן יסמינה
 להצלחה וישועה כרמלה בת ג'זלה

אורי בן הילה להצלחה ולכל הישועות  
 להצלחת נהוראי בן מוריה 

 

  
 ואלה יעמדו על הברכה 

 
ש' מלהצלחה וכל הישועות: מש' כהן הי"ו, מש' לוי אברהם הי"ו, 
 תמם הי"ו, נתנאל שמעון בן דליה, משפחת צברי הי"ו. 

 ולהצלחת עם ישראל והגאולה השלמה, אמן.  
 

לרפואה שלמה: הרב יאשיהו יוסף בן זהרי, חיה ברכה בת בתיה, 
רובידה בת פרחה, נועה בת מוריה, אורי בן ג'ולייט, שלמה בן 

  מיטל, מרים בת סעדיה, צדוק בן חיים, מיכל בת דינה. 
 לזיווג הגון: ג'ולי בת פזית, חיה בת יהודית.  

בן חנה, לעילוי נשמת: הרב אשר פריינד בן אריה מרדכי, שלום 
, ציון בן בוליסה, פרידה בת מסעודה, ויקטוריה בת פרידה, יעקב

שושנה וליאורה בני פרידה, שגית בת בלה, יצחק, פרידה ומשה 
יוכבד בת יאיר בן שרה, וסופי בני ויקטוריה, אברהם בן שמחה, 

ן ברבי חיים אבישלום , חונצה, גיא בן דוד, אליהו בן משה ואלין
  אברהם בן חסיבה, יוסף בן יוסף עניקי. בלנקה, יצחק בן שרה,

 ת.נ.צ.ב.ה.
 

  
 

 

 
של הדרכה לעולם צוהר  פתחנו לך

ושיעורי אמונה! אשר פתוח לפניך 
וידאו יומי, בהאזנה טלפונית,  24/6

 עלון שבועי, ועוד...
 הכל בשבילך!!!ו 

 

 תוכן עשיר ומגוון לחיים טובים יותר!
 

 990-90-03-03ומי! חיזוק יהקו )וואטסאפון( 

 

 

 לקבלת העלון למייל/ להזמנת הדיסק החדש
derech.alon@gmail.com 

 

 מוקד ההפצה לעלון
050-373-9010 

 יחד איתכם נבנה את 
 ית המקדש השלישיב

 

במים. המתקן  טביעה נועד להצלת אנשים המצויים בסכנתאשר  ציפה הוא מתקן - גלגל הצלה
נועד להיזרק אל המים ולאפשר לאדם הנמצא במים להישען עליו ובכך להישאר על פני המים 

 .במאמץ מועט יחסית
על מנת להקל על מציאתו  רדיו גלגלי הצלה מודרניים עשויים לכלול גם מתקני תאורה ומתקני

 .הלילה והצלתו של המשתמש בגלגל בשעות
בריכות  - וכן לצד גופי מים בהם יש סכנת טביעה  ,וסירות ספינות גלגל ההצלה ממוקם לרוב על

 .וטיילות על גדת נהרות או על שפת הים חופי רחצה ,שחיה
לעיתים מחובר אל גלגל ההצלה חבל המאפשר משיכת הגלגל לאחר הטלתו למים ובכך מאפשר 

 )מתוך ויקיפדיה( .גל אשר נפל למיםמשיית האדם הנשען עליו, או משיית גל
 

הוא הדיסק החדש שביכולתו להציל יהודים המצויים בסכנת  –גלגל ההצלה היהודי 
טביעה ויאוש במים הסוערים של החיים. הדיסק נועד ללמד כל יהודי הנמצא במצבים 

 שונים להישען על ה' ובכך לצלוח את דרכו במעברי החיים. 
" בפרט, משתמשים בכלים המודרניים שה' נתן טוב על שםבכלל ו"דרך הב היהדות

בבריאה כדי להגיע לכל מקום בארץ ובעולם בכל שעות היממה, וזאת על מנת שלא 
 לפספס שום ניצוץ ושלא ידח ממנו נידח.

גלגל ההצלה היהודי מקומו צריך להיות בכל מקום!!!  אצלך בבית, ברכב, אצל השכן 
 שלך, וחבריך לכולל או לעבודה.

מחוברים אל גלגל ההצלה עוד יהודים טובים שהם ה"חבל" זוכים להיות  לעיתים
הם לקרב את  שבזכותם ניצלים ומגיעים אל חוף מבטחים יהודים נוספים ובכך זוכים

 ם...שלה תפרטיההגאולה ולישועה 
 


