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 ולישראל למשה אלקים עשה אשר כל את משה חתן מדין כהן יתרו וישמע

 יח, א)(ממצרים  ישראל את ה' הוציא כי עמו
 עמלק". ומלחמת סוף ים קריעת ובא שמע שמועה "מה י"כתב רש

יש לדקדק בזה מהו "שמע ובא" יכול היה לכתוב "מה שמע, קריעת ים סוף 
 וכו'", ועוד, הרי מפורש בפסוק ששמע שהקב"ה הוציא את ישראל ממצרים?  
ויש לבאר, שיתרו היה לו קצת חטא במה בהיה מיועצי פרעה להרע לישראל. 
ואף שהוא ברח משם כדאיתא בגמ' (סוטה יא, א), מכל מקום, על עצם היותו 
מחובר לאנשי רשע ועוברי עבירה, נזקק לכפרה כמו שאומרת הגמ' (מכות ה, 

 א) שהנטפל לעוברי עבירה נענש כמותם.
והנה יתרו כבר זנח מזמן את הע"ז, ועשה תשובה. אבל כעת בקריעת ים סוף 

עליהם. ומזה  –מדה כנגד מדה, בדבר אשר זדו  נתחדש לו מדתו של הקב"ה,
הבין שגם תשובתו הוא, צריך להיות בדרך של 'מדה כנגד מדה'. וכיוון שחטא 
ב'עצה רעה' צריך לתקן את עצמו ב'עצה טובה'. ואכן החליט בדעתו שבאם 
ביום מן הימים יתגלגל שיעברו בני ישראל דרך מקום מושבו, ישיאם עצה 

ום חיוב לטרוח ולהגיע אל בני ישראל כדי להשיאם טובה. אבל לא מצא ש
 עצה טובה, ובפרט כשהם נמצאים במדבר רחוק ממקום ישוב.

לאחר זמן מועט, שמע שבאו עמלק להילחם עם ישראל, ועמלק הרי נעקר 
ארבע מאות פרסה ממקומו בכדי להילחם עם ישראל, ואז נשא קל וחומר 
בעצמו, אם בשביל להרע כך, להיטיב לא כ"ש. וזהו אומרו מה שמועה "שמע 

שמזה למד את דרך תשובתו כנ"ל במדה  –ובא", ומתרץ: "קריעת ים סוף" 
דה, "ומלחמת עמלק" שמזה הבין שהוא צריך לטרוח ולבוא אל בני כנגד מ

          ישראל.  
 (ע"פ 'חתם סופר') 

 ויבאו לשלום לרעהו איש וישאלו לו וישק וישתחו חתנו לקראת משה ויצא
 (יח, ז) האהלה

 איש הקרוימי לרעהו איש אומר כשהואלמי השתחוה מי יודע וברש"י "איני
משה". שואל החת"ס הרי גם אצל יתרו מצינו שנקרא  והאיש שנאמר משה זה

איש כדכתיב "ויואל משה לשבת את האיש", ועוד, למה בחר רש"י להביא 
דוקא את פסוק זה, הרי מצינו לפניו בפרשת כי תשא "והאיש משה"?

ומתרץ, שאכן ההוכחה שמשה השתחווה הוא לא ממה שכתוב "והאיש" על 
שה עניו מאוד", אם כן, במצב כזה שמצד משה, אלא בתוכן הפסוק: "והאיש מ

אחד ניצב יתרו שהוא חותן משה ומצד שני נצב משה רבן של ישראל, מי יכנע 
לפני מי? אומר רש"י "איני יודע מי השתחווה כלפי מי", ומתרץ, תדע לך 
 שוודאי שמשה רבינו הוא נכנע, ומנלן? שהרי נאמר "והאיש משה עניו מאוד"

 (תורת משה לחת"ס)     
 האלקים חקי אתוהודעתי רעהו ובין איש בין ושפטתי אלי בא דבר להם יהיה כי

  טז) (יח, תורותיו ואת
 שם פרץ, מיין נהר שעל בפרנקפורט רב אביש אברהם הגה"ק רביכשהיה
 להפגש הרב ביקש. בשבת חנותופותח והיה השבת חומת את עבריין סוחר

 ולא למוטב שיחזור עליו ולהשפיע בדברים לשדלו כדי העברייןהסוחר עם
 אי, לביתו ולהזמינו. רגלו הסוחר מנע הכנסת מבית שכן? ולמה, בידו עלה

. המדובר במה ביודעו לבוא שיסרב עליו וחזקה, הוא אלים גבר שכן אפשר
 תיפגם וממילא התורה כבוד השפלת משום בזה יש הרי? איליו ילך שהרב

 . הפגישה השפעת
 מן שהיה הקהילה מנכבדי לאחד וקרא ושלח נפשו עם עצה נטל, עשה מה

 מיני כל של גדולה לקחת כמות עליו וצוה, סוחר אותו של הטובים הלקוחות
ידרושאלא, לשלםיסרבהפרעוןזמןוכשיגיע, בהקפהזהסוחראצלסחורות

 יוכל בביתו הלה וכשיהיה, הרב לפני תורה לדין אותו שיעמיד התובע את
 .שבת החילול דבר על דברים עמו לקחת
 אבוש אברהם רבי לפני הצדדים שני וכשהופיעו, הרב כמצוות הסוחר עשה
 סכום כל את לתובע הנתבע הושיט, ומענות הטענות את הציעו טרם עוד, לדין

 לא זאת שכל לסוחר הרב גילה שעה אותה. ותקילין טבין במזומנים התביעה
 הרב הוסיףומיד בשבת הפתוח מסחרו בית בענין עמו להפגש כדי אלא היה
 . העבירה בעל על הלב מן היוצאים בדברים, השכל ומוסר הסבר דברי כמה
 לשאול לי יורשה אך, שבת שמירת עצמי על מקבל הריני, ניחא, הסוחר אמר
 ודין מרמה בהמצאות להשתמש היתר הרב לקח מהיכן: אחת שאלה הרב את

 ? השבת שמירת למעןבדוי תורה

 יהיה כי" כתוב יתרו בפרשת", מפורש מפסוק למדתי" הרב לו השיב" זה דבר"
 עם להפגש צריך הוא שאודותיו דבר לרב לפעמים יש אם" אלי בא דבר להם

 ושפטתי: "התורה אומרת? יעשה מה, לכך נאותה הזדמנות מוצא ואינו מישהו
 לי תהיה אגב ודרך, למשפט אליך שיבא תגרום -" רעהו ובין איש בין

  "...תורותיו ואת האלקים חוקי את והודעתי" לקיים ההזדמנות
 (על התורה)                 

 (יח, כ) יעשון אשר המעשה ואתבה ילכו הדרך את להם והודעת
בעיירת המרפא  ראטשילד זאב שמעון הברון החסיד הרב כשהיה פעם

 ויום יום ומידי', סופר כתב'ה בעל ק"הגה גם הזמן באותו שם היה מארינבאד,
 וכשבא, סופר הכתב בעל בטוב כ"כ חש לא, אחד יום. במעונו השר אותו ביקר
 לפניו השר הצטדק, ללכת פנה תיכף אלא, הרבה שם התעכב לא לבקרו השר

 זה להם והודעת יוסף רב "דתני ל, ב) דף מציעא ואמר שהגמרא אומרת (בבא
ולמה חולים",  ביקור זה ילכו) אשר( חסדים גמילות זו הדרך את חייהם בית

דרשו מצוות ביקור חולים מפסוק זה? בכדי לרמז שביקור חולים צריך להיות 
 בלא להתעכב ולהכביד על החולה אלא "ילכו בה"...

 (שיחת חולין של ת"ח)
 (יח כא)שנאי בצע  אמת אנשי

אומר,  למה הסמיך "אנשי אמת" ל"שנאי בצע"? היה רבי יוסף חיים זוננפלד
 כיוון שישנם אנשים שמוכנים להיות אפי' "שונאי בצע" בעבור הבצע... 

 (הגרי"ח זוננפלד) 
(יח, כא) בצע שנאיאמת אנשי אלקים יראי חיל אנשי העם מכל תחזה ואתה

עשירים וכו'. יש להתבונן בפרשה זו, שהנה יתרו אמר  –וברש"י, אנשי חיל 
 חיל, אנשי העם מכל תחזה "ואתה למשה רבינו רשימה שלימה של דרישות:

פסוקים (וכו' . אח"ז אנו מוצאים  ושמת בצע, שנאי אמת, אנשי אלקים, יראי
 חיל אנשי משה ויבחר :אמר אשר כל ויעש חתנו לקול משה "וישמע) כד כה
העם". יש להבין, שאם עשה את כל אשר  על ראשים אתם ויתן ישראל מכל

 נעלמו כל הדרישות הנוספות של יתרו?אמר, מדוע בחר רק אנשי חיל? להיכן 
ושמעתי לבאר, שהנה אם היה משה רבינו מכריז שמחפש הוא למנות דיינים 
צדיקים יראי ה' וכו', היה כל אחד ואחד מכל שבט ושבט ומכל קהילה וקהילה 
טוען שרבו הוא הוא המוכשר ביותר לשמש בתפקיד חשוב זה, ולא היה יכול 

 להגיע אל עמק השווה. 
התחכם משה, הלך והכריז שעושה אסיפה גדולה והכניסה מותרת לכן 

לעשירים בלבד. האנשים ששמעו מזה, הבינו שכנראה צריך לתרום כסף 
לאיזה מטרה של צדקה וכדומ', ורק העשירים יראי ה' הם התקבצו ובאו, ובזה 

 העשירים, ו"יראי אלוקים". –הרוויח משה רבינו שנתקבצו רק "אנשי חיל" 
 אנשי משה אשר אמר" והאיך? "ויבחר כלתב, שמשה "עשה את זה מה שכ

                            ישראל" שהוא בחר רק את העשירים כאמור.  מכל חיל
 (ציוני תורה)       

 (יט, ג) ישראל לבני ותגיד יעקב לבית תאמר כה
 למה דאורלניש י"הר' בית יעקב אלו הנשים, שיאמר להם בלשון רכה, הקש

 מנרבונא משה רבי מעיני עפר יגלה מי, ותירץ, תחילה להם להגיד נשים זכו
 על נותנת שהיה לדיברתחלה זכו לאה של בזכותה, לדרוש רגיל שהיה ל"זצ

 יום הוגה היתה ובה' וכו צוה תורה חקוק ובה זהב של) טבלא( נוכלא ליבה
 בתורה צאצאיה זכו לפיכך, זהב של מזהרורית" רכות לאה ועיני" ולכן, ולילה

            .מקודם
 ('מושב זקנים' לבעלי התוספות)

 מאוצרות המגידים  
ים למשה ולישראל קוישמע יתרו כהן מדין חתן משה את כל אשר עשה אל

 .עמו כי הוציא ה' את ישראל ממצרים
 ומלחמת סוף ים קריעת, ובא שמע שמועה מה. יתרו וישמע – כותב רש"י

 .עמלק
למה התורה מזכירה שיתרו היה  –בתחילת הפרשהרה עירים הערבותינו מ

אדם שהוא גר ,כתינוק  ...כהן מדין? לא נוהגים להזכיר לגר עוונות ראשונים
 ?אז למה צריך להזכיר לו שהוא היה כהן במדין –שנולד 

 – ם למשה ולישראלאלקי וישמע יתרו כהן מדין חתן משה את כל אשר עשה 
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 הן במדין, איזה תועלת יש במידע הזה? למה אתה צריך להגיד לנו שהוא כ
עוד כמה בו שארית יעקבוראיתי בספר  ...זה השאלה שרבותינו שואלים

 ספרים, שכולם עונים את אותה תשובה:
 המשיח לימות גרים מקבלין אין ר''ת - {מסכת יבמות כד, ב}אומרת הגמרא 

 .שלמה בימי ולא דוד בימי לא גרים קבלו לא בו כיוצא
 בימי דוד ובימי שלמה לא מקבלים גרים, מה הסיבה? 

תגיירו מהפחד שפחדו מעם האומרים רבותינו, משום שבימי דוד הרבה 
 }יז ח,{. דוד ערך מלחמות ונצח בהם, וכמו שכתוב במגילת אסתר ..ישראל

 . "...ורבים מעמי הארץ מתיהדים כי נפל פחד היהודים עליהם
ון שכבר הגיעו להכרה שהקב"ה ברא את אז זה לא בגלל שהם התייהדו ,כי

העולם ועם ישראל הוא העם הנבחר וארץ ישראל היא הארץ המובטחת, מה 
 הם עשו?

ראו את הכוח שיש ליהודים, אז פחדו מהם ... דבר אחד, הם פחדו מהיהודים
 ולכן התגיירו , זה בימי דוד.

ביותר בימי שלמה לא היו מלחמות, הזמן היפה  –שנה ארבעיםהארץ ותשקט
משום שעם ישראל היה  ...שהיה לעם ישראל , אז לכן אנשים באו להתגייר

ישראל, עם זה ה במצב הכי טוב שלו , היה ברום המעלה, כולם באו לראות מ
כולם עלו לבית המקדש להתפלל, אז עם ישראל היה במצב הכי מרומם שהיה 

 לו מעודו.
 ,הלבנה בשלמות , שבתקופתו של שלמה המלך הייתהחז"ל אומרים במדרש

ולכן לא מקבלים גרים בימי שלמה כיון שזה לא מוכח שאלו גרי צדק, שבאמת 
 .באו מתוך אמונה בהקב"ה

ברוך ה' עם ישראל  –כיון שהם רצו בשפה שלנו, 'סל קליטה'  ,הם התגיירו
לכן לא מקבלים גרים בימי  –במצב טוב, אפשר לקבל אוטו , מוצרי חשמל וכו' 

 שלמה.
איך יכל להיות ששלמה המלך גייר את בת פרעה? ,אם ככה-השאלהנשאלת 

הרי הוא נישא לבת פרעה, אם לא מקבלים גרים בימי שלמה, אז למה הוא 
 ולא רק, אלא, הוא התחתן איתה בסוף? ,קיבל את בת פרעה

מה שלא מקבלים גרים בימי שלמה, מדובר על אלה  – התשובה פשוטה
 שלו ילכלכהמעמד הברוך ה' ... מד שלו טוב שרוצים הטבות, אבל אחד שהמע

 ...משתכר בכסף רב... הוא טוב, הוא לא ייגש לקבל את ההטבות
 ...רות שלו היא גיור אמתיאז ממילא הג ,אם הוא לא צריך את זה

בת פרעה אין לה בעיה כלכלית , היא התגיירה כי רצתה להתגייר , היא לא 
 לכן קיבלה שלמה. –צריכה את כל ההטבות 

דע לך, יתרו היה במצב כלכלי טוב,  ...וישמע יתרו כהן מדין -אומרת התורה
, כל אחד כיון ששמע שלעם ישראל יש , הוא לא בא להידבק בעם ישראל

ושהקב"ה נתן להם ביזת מצרים ועוד ביזת הים ועם  ...חמורים לוביםתשעים 
...ישראל מלא בכסף
יש להם הכל בשפע , אז זאת  ולכמרים שם לא חסר כסף,  ,הוא היה כהן מדין

 רות אמת ולכן התורה אומרת שהיה כהן מדין .יהייתה ג
 הייתי פעם בשבע ברכות... אז היה שם איזה בדחן שסיפר:
היה איזה כומר אחד, שרצה לנסוע לשבועיים חופש... אבל הוא לא רצה 
 לסגור את העסק..."חבל זה מכניס כל יום ראשון, כמה אלפי יורו..."

בקיצור, הוא אמר, שאם הוא יכניס פה כומר אחר, הוא יגנוב לו את כל 
"הלקוחות"... הפתרון הכי טוב "אני יביא את הרב של היהודים" ...

תקשיב, כל יום ראשון  –הביא את הרב, והתחיל להסביר לו איך העסק עובד 
 ..באים להתפלל פה... הם מתוודעים על כל החטאים שעשו... ואני גובה כסף .

 כמה זה על כל עבירה ?
אני ייתן לך תעריפון עבירות... ואם לא תמצא את העבירה שם, תתקשר אליי, 

 אני יגיד לך... לפעמים יש "יצירות חדשות" של מופיעות בתעריפון 
הכומר נותן לו את המפתחות של החדר... הוא טס לחופשה... הרב ניכנס 

 הנה מגיע פציינט ראשון ... לחדר יום ראשון... על הבוקר, שמונה וחצי,
 כן.. מה יש לך לספר ?

תראה... יום שישי רח"ל, ראיתי אישה ברחוב... שמתי את היד על הארנק... 
מכה ... אני באמת -וסחבתי לה אותו, בלי שתרגיש...לא נעים, סחבתי לה מכה

מרגיש לא נעים ...אני מוכן לתרום , אם תכפר לי העוון הזה... כמה זה עולה 
??? 

 יורו"  500הרב מסתכל בתעריפון... "גניבת ארנק=
 טוב... אין לי ברירה... קח !

 תגיד... אתה רגיל לגנוב ??? זה דבר שקורה לך כל פעם... –שואל אותו הרב 
 או שזה חד פעמי ??? 

... יום שישי אף אחד לא שומע...כן... כל שבוע זה קורה לפחות פעמיים... 
תמיד...מכה... אבל לא -היתה מכה

 100תשמע, אני מוכן לעשות איתך עסקה... במקום שתשלם  –אמר לו הרב 
על גניבה גדולה...אני אמכור לך כרטיסיה, עם עשרים  500-על גניבה קטנה, ו

יורו... אני  3000ניקובים... כל פעם שתגנוב, תעשה חור.... במקום לשלם לי 
 יורו... 1500יעשה לך הנחה 

 נשמע רעיון מצוין ! 
 יורו, ונותן לרב... 1500סופר 

 אחר כך, נכנס עוד פציינט... כן...

 תשמע, עשיתי ככה וככה...
יורו ! תגיד... זה  1500מה אתה אומר ?! זה חתיכת עבירה חביבי... זה מינימום 

 קורה לך הרבה ?
 פעם בחודש לפחות...

 תראה יש לנו עכשיו משהו חדש... כרטיסיה עם עשרים ניקובים... במקום
 מנקב... -יורו... עושה עבירה 1500יורו... עכשיו במבצע  3000לשלם 

יאאלה תביא...
 וככה עם כל "לקוח"...

אחרי שבועיים חוזר הכומר... מחפש לכסות את ההוצאות של החופשה... 
מתיישב על הכיסא... אף פציינט לא ניכנס !

גנב... מה קרה לא נכנס לכנסיה ... הוא קולט את הגנב... "מה איתך ? הרי אתה 
 באת היום להתוודות ?!"

אדוני, אני מסודר לשנה הקרובה ! היהודי מכר לי כרטיסיה... אני לא מפסיק 
 לנקב !

לא רציתי להכניס כומר, כי חשבתי שיקח לי את  –אמר הכומר לעצמו 
 המשרה ... בא היהודי וגנב לי את העבירות לחמש שנים קדימה ! 

יתרו בא להתגייר לשם שמים... הוא  – מדין חתן משהוישמע יתרו כהן בקיצור 
לא חיפש את כל הכסף שיש לעם ישראל... לא חסר לו כסף, יש לו בשפע... 

 .כהן מדיןאז הגירות היתה גירות אמת, ולכן אומרת התורה, שהוא היה 
 

את   היות והוא בא להתגייר , בא משה רבינו ומספר לו - לב העבריבא הספר 
 ... למה ?ה' מצאתם בדרך ויצלם כל התלאה אשר

 מה  לו אומריםגר שבא להתגייר  –)  מז, א כי הגמרא אומרת (מסכת יבמות
 סחופים דחופים דוויים הזה בזמן שישראל יודע אתה אי להתגייר שבאת ראית

שלא יחשוב שהמצב של עם ישראל תמיד  עליהם באין ויסורין ומטורפין
ולפעמים  ,יש עליות ומורדות ,פעמים שנמצאים ברום המעלה -מזהיר

כיוון שכאן המקום הכי   ,בתחתית המעלה, שלא יחשוב שהוא בא להתגייר
 יש ייסורים. ...יש צרות...לא ...טוב בעולם
אז מה ..מה שמועה שמע ובא? קריאת ים סוף ומלחמת עמלק . – וישמע יתרו
 הוא שמע?

כל  –הקב"ה בקע להם את הים, נלחמו כנגד עמלק  -עם ישראל 'הולך לו' 
 ...עוד הוא יחשוב שזה המצב המקסימלי של עם ישראל ...העמלקים נפלו

עם ישראל  – את כל התלאה אשר מצאתם בדרךלא , תדע לך   -לו ים אומר
 רות.יחלק של הג עברו תלאות  , ב"ה עד שהגיעו לכאן לקח להם זמן, גם זה

 (ברוך שאמר)

 
ויקח יתרו חתן משה את צפרה אשת משה אחר שלוחיה: ואת שני בניה אשר 

 אלקי שם האחד גרשם כי אמר גר הייתי בארץ נכריה: ושם האחד אליעזר כי 
 אבי בעזרי ויצלני מחרב פרעה: 

מבואר ’, ושם השני‘ולא ’. שם האחד.. ושם האחד‘פעמים ’ מה שכתוב ב
שהיו שוים בקומה ‘א במדרש ”עוד י’. ללמד ששניהם שקולים‘במדרש 

ובספרי החינוך כתוב שהפסוק בא ללמדנו איך לחנך את ’. במראה ובחכמה
אלא ’ שלישי’והשלישי כ’ שני’והשני כ’ אחד’הילדים, שלא לראות בן אחד כ

ל ”וילד הוא אחד אחד אחד. וכך שמעתי מרבי שמשון פינקוס זצ כל ילד
’ האחד‘אני קורא לבני השני ’, אבי בעזרי אלקי ושם האחד אליעזר כי ‘שפירש 

ה שהוא תמיד עומד בעזרי כבן יחיד. לא אמר ”אצל הקב’ בן יחיד‘כי גם אני 
שון יחיד לשון יחיד. וכל אחד יכול לומר ל’ בעזרי‘לשון רבים אלא ’ בעזרינו‘
ולא שם השני ’ שם האחד אליעזר‘ולכן ’. אלקי נשמה שנתת בי טהורה היא‘

ה, כמו שהוא מתייחס לכל ”אליעזר, שאנו צריכים להדבק במדותיו של הקב
 יהודי כבן יחיד כך אנו מתייחסים לכל ילד כבן יחיד. 

ל שהוא התבונן שיש ”ג רבי זונדל קרויזר כאור החמה מזהיר זצ”שמעתי מהרה
מה משפחות שהילדים הראשונים הם תלמידי חכמים מופלגים, והילדים כ

האחרונים פוחתים והולכים, וחשב שזהו לטעם חסרון התפילה, כי כשנותנים 
לאדם רשימה של עשרות שמות להתפלל, איכות התפילה יורד ופוחת מאחד 
לשני. למשל כשאדם נוסע למקום קדוש ויש לו עשר בנים, הרי אדם הוא 

וכחות נפשו אוזלים, כשהוא מתחיל להתפלל הוא מתחיל בתפילה מוגבל 
וכן בענין הזמן, כי כשהיה לו ילד אחד ’. ועל השני פחות וכוחזקה על הראשון

היה מרבה בתפילה על זה הבן, כשיש לו שני בנים נתחלקים כחות הנפש 
בתפילה בין שני הבנים, כשנולד ילד שלישי מתחלק לשלוש, ונמצא 

אר תמיד עם תפילות רבות יותר משאר הילדים. ואמר רבי זונדל שהראשון נש
שהאימא שיש לה יותר ילדים צריכה לעמוד הרבה יותר זמן בהדלקת נרות. 
שאם היתה עומדת בתפילה בהדלקת הנרות רבע שעה כשהיה לה רק בן אחד, 

והתפילות האלה ’. הרי שכשיש לה שני בנים צריכה להתפלל חצי שעה וכו
ש רבי שמעון ממגנצא בפיוט ”אלא חיוב ההורים על הבנים. כמ’ ותמותר‘אינן 

דשבועות על עשרת הדברות, והזכיר בדיבור של כבד את אביך ואת אמך 
שהם הולידו אותך וגידלו אותך והתפללו עליך הרבה תפילות ותחנונים 
ממילא עליך לכבד אביך ואימך. הרי שאחד ממצות האב על הבן הוא 

ם הבנים האחרונים שהם נולדו בסוף השורה? כך מלמד התפילות. ומה אשמי
כשהתפלל על הבן השני התייחס אליו ’ ושם האחד אליעזר‘אותנו משה רבינו 

 כבן יחיד. כך יש להתייחס לכל ילד וילד בגשמי וברוחני.  



 

ג 

עוד עצה שמעתי מרבי זונדל שכדאי לשנות את סדר התפילה על הילדים, 
ן, פעם להתחיל מהאחרון עד הראשון, פעם להתחיל מהראשון עד האחרו

ופעם מהאמצע כלפי מעלה ופעם כלפי מטה, שכך נמצא שתמיד יתחיל 
ק ”להתפלל בחמימות הלב על כל אחד ואחד מהילדים. וראיה לדבר שבתוה

ה שש עשרה פעמים, ובכל פעם נכתבו בסדר שונה, ללמדך ”ב שבטי י”הוזכרו י
קב אבינו על בניו היו לו כמה וכמה סדר התפילות, כפי הנראה גם כשהתפלל יע

לעולם ‘ל ”אופנים פעם התחיל מראובן פעם מיוסף פעם מבנימין. ואם אמרו חז
אינו אלא רק לגבי בגדים וכתונת אלא גם לגבי ’ אל ישנה אדם בן בין הבנים

תפילות. וכן לגבי שעה שמשקיע ללמוד עם הילדים, אם היה לומד עם הבן 
לק השעה לעשר בניו, שש דקות לכל ילד? הרי הראשון שעה אחת, מדוע יח

כל ילד שנולד צריך להשקיע שעה נוספת בחינוך הבנים. כך היה לפני שתיקן 
יהושע בן גמלא את התלמודי תורה, אך כיון שכבר תיקנו שיש חידר, הרי עדיין 
מצוה בו יותר מבשלוחו, ויש להשקיע בכל בן ובן כמה שהיה משקיע לבן יחיד. 

ללמדנו כמה האמא צריכה ’, השני‘ולא ’ ושם האחד אליעזר‘ כך מקיימים
להקדיש בתפילה על כל אחד ואחד, וכמה האבא צריך להקדיש בלימוד עם 

   הבנים.
 (הגרמ"י רייזמן)

 
 ולישראל למשה אלקים עשה אשר כל את משה חתן מדין כהן יתרו וישמע

 (יח, א)ממצרים  ישראל את ה' הוציא כי עמו
 תשמעו מה שאומר האלשיך הק':

יתרו חיבב את התורה, כי הגם שישב בכבודו של עולם, עזב  –"וישמע יתרו" 
את הכל והגיע למדבר להתגייר, אח"כ זכה להיות "יתר", שהוסיפו מחמתו 

"יתרו"  –"ואתה תחזה", לאחר זאת התעלה עוד ועוד  -פרשה אחת בתורה 
תחבר עם משה רבינו, כך העפיל שהוסיפו אות אחת לשמו, היה זה כאשר ה

לדרגות גבוהות ולפסגה כזו.
 –משפל המדרגה, לעלות לשמי רום וכוכביהם  –ואיך הגיע מ"כהן מדין" 

 להיות "יתרו חותן משה". געוואלד, איך יכול להתרומם עד כדי כך?
הוא  –אומרת לנו התורה: אם אתם מעוניינים לדעת את הסוד כיצד זכה לכך 

 –י "וישמע", היה לו כח השמיעה, כי אם אדם מקבל, ושומע עשה זאת על יד
אוי, הוא זוכה, ועוד איך! לכן הזכירה התורה את היותו "כהן מדין", כדי לחדד 
את גודל השטייגען של יתרו, שמבירא עמיקתא הגיע לאיגרא רמא בכח 

 "וישמע יתרו". –השמיעה שלו 
אנשי העולם שומעים כל מיני דברים מעוררים והולכים הלאה. יתרו שמע 
ורעדו מיתרי לבבו, עד שעזב את הכל ובא אל המדבר. היתה זו שמיעה שיש 

 שמע ותקבל". –בה קבלה והחלטה והסכמה, שמיעה פנימית: "שמע ישראל" 
אומרת התורה: "חותן משה",  –ובאמת איך זכה יתרו לקבל כזה כח שמיעה? 

 כי הוא היה דבוק לצדיק, כך אומר האלשיך הק'. געוואלדיג.
הזמינו אותי פעם לדרשה באחת העיירות, בבית הכנסת ששכן בחצר בית ספר 

גדולה, וכשהגעתי לשם  של נערים שאינם שומרי תורה ומצוות. החצר היתה
רצה נהג המונית להיכנס פנימה. הוא צפצף, כי ישבו שם בחורים "שקצים". 
הם לא שמעו. צפצף שנית. צפצף שלישית והם עומדים כאילו כלום. המשיך 
לצפצץ עוד עד שאחד הבחורים כבר הסתובב וצעק בקול: "שמענו... 

 שמענו"...
–החלון וצעק: "אם שמעת הנהג חשב שהוא מתפוצץ, הוציא את הראש מ

 תזוז!!..."
 תזוז!"... –אתם מבינים? "אם שמעת 

אומות העולם שמעו את הצפצופים, "שמענו"... אבל לא כך שמע יתרו. הוא 
 שמע ונע ממקומו.

אנשים רואים בספרים דברי התעוררות, או שומעים ממוכיחים, מגידים, 
 !.זוכה  –דרשנים. שומעים רבות, אבל מי שבאמת שומע 

 הבה ונסביר היטב:
 רש"י אומר "מה שמועה שמע ובא? קריעת ים סוף ומלחמת עמלק".

השאלה ידועה, אין ספק שקריעת ים סוף היה נס גדול בהרבה ממלחמת 
עמלק, נס נגד הטבע ממש הים נגזר, וכל הניסים. לעומת מלחמת עמלק שנכון 

המלחמה ש"כאשר ירים משה את ידו וגבר ישראל וכו'" אבל בכל זאת, 
התנהלה בדרך הטבע. נשאלת אם כן השאלה, אם יתרו שמע על קריאת ים 

 סוף, מה צורך יש בתוספת של מלחמת עמלק?
ביאר רבי אליהו לופיאן זצ"ל, פלאי פלאים: חז"ל באים לגלות את צורת 

 השמיעה שלו, לא רק את מה ששמע אלא איך הוא שמע.
ל קריאת ים סוף ומלחמת יתרו לא שמע על שני נסים בנפרד, אלא שמע ע

עמלק גם יחד. הוא התבונן במה שמתרחש בעולם. כאשר היתה קריעת ים 
עוררה סערה בראשי אומות העולם: "שמעו עמים ירגזו חיל אחז תסוף ה

יושבי פלשת" והנה לאחר מכן הגיע עמלק להילחם עם ישראל, "ויבא עמלק 
, אחרי שכל העולם להילחם עם ישראל ברפידים". איך יכול להיות דבר כזה

מזדעזע מקריעת ים סוף, עמלק מעז פניו ככלב, לא איכפת לו שום דבר, והוא 
 בא להילחם עם ישראל?!

 ומלחמת עמלק, עד כדי כך?! –ככה? קריעת ים סוף 
 שמע יתרו: איך לא שומעים!... איך נראים אנשים שלא שומעים! 

מוקה, על ידי כך כל ...אם האוזן שומעת היטיב, אם יש לו שמיעה רוחנית ע
האברים מתרפאים שנאמר "שמעו ותחי נפשכם", יש לו ישועה כללית. כי הוא 

 שומע תוכחות. 
אחרי שיחת מוסר לפעמים השומע מפטיר: "תודה רבה, חזק וברוך!" יוצא 

 והולך הלאה בדרכו כמקודם, כבתחילה.
ש אתם יודעים מה שמספרים מעשהל'ה [מעשיה]. היה פעם יהודי עולה חד

שהגיע לארץ ישראל ובשבת קודש רח"ל עלה על עץ תאנים, קטף ואכל. והעץ 
 לא היה שלו.

חלף שם יהודי עטוף בטלית שיצא מבית הכנסת, וקרא לעברו: "ר' יהודי, שבת 
היום! האם אתה יודע כמה איסורים אתה עובר? זכור את יום השבת לקדשו, 

העושה בו מלאכה יומת, שמור את יום השבת לקדשו, מחלליה מות יומת, כל 
הרבה עבירות, ומלבד חילול השבת הרי האילנות לא שלך: לא תגנוב, לא 
תגזול. אתה גם אוכל את התאנים ככה, בלי לבדוק, זו סכנת תולעים, שרצים 

 איסורים על גבי איסורים..." –
כך, העניק לו דרשה שלימה של "הוכח תוכיח", והיהודי המשיך ואכל, והוא 

 ול רם על פרטי האיסורים והפסוקים שהאיש נכשל בהם.חזר שוב בק
לפתע פנה איליו ה'עולה החדש' ואמר: "כמה מיוחד כאן בארץ הקודש, בחו"ל 
לא היו לנו דברים כאלו. ב"ה, כאן אפשר לאכול תאנים מתוקות, וגם ברוך 

 השם, לשמוע בנתיים פסוקים ודברי תורה..."
"לא תגנוב", ונהנה, אוכל תאנים  "מחלליה מות יומת" –הוא שומע פסוקים 

                האם זה נקרא שהוא שומע?!  גנובות ושומע דברי תורה.
  

 
לעומת זה, גדולי ישראל "שמעו", אספר לכם מעשה נפלא שבתו של ר' יידל 

 בויאר שמעה את הפרטים מבתו של בעל המעשה.
אתם יודעים כי החזון איש זכותו תגן עלינו, לצורך בריאותו נזקק להליכות 
קועות מידי יום ביומו. אפשר לתאר מה הוא עשה בהליכה, לא מה שאנחנו 

 עושים...
שהחזון איש היה חולה וחלש כל ימיו. עוד מימי מגוריו בחו"ל, הוי יצויין

עובדה שפעם נכנס איליו אחד התלמידים וראה שהוא כותב בדף של 
החידושי תורה שלו: "ואין הספר תחת ידי". שאל התלמיד: "רב'ה, הנה אני 
רואה שהספר נמצא פה בארון?!", אמר לו החזון איש: "בארון כן, אבל לא 

י... כי אין לי כח לקום ליטול את הספר מהארון", מבהיל החולשה תחת יד
 החזון איש. – צמח ונהיה גדול מאוד –שהיתה לו, ועמה 

כאמור, ההליכה היתה חלק מרפואותו. פעם אחת, כאשר הלך עם המלוה, 
שתק, שתק והלך, והגיעו עד רמת גן. הרים לפתע את הראש ושאל: "היכן 

 שיב: "אנחנו ברמת גן".אנחנו נמצאים?" והמלוה ה
 אמר החזון איש. –"אוי, כזה תוספות קטנצ'יק לוקח כל כך הרבה זמן..." 

פסע בשולי העיר, הגיע מולם יהודי פעם אחת [כפי שסיפרה הנ"ל], כאשר 
תושב אותו רחוב, פנסיונר [שומר מצוות] שראה לפניו יהודי זקן המטייל 

לו: "מדוע אתה מסתובב סתם ככה במקום מידי יום, ניגש אל החזון איש ואמר 
ברחובות? אין לך מה לעשות? זו לא הדרך, לא ראוי לאדם להסתובב סתם 

 ככה".
למחרת ה,חזון איש" הגיע שוב, והיהודי, שהתגורר במקום, המתין במרפסת 

 ביתו לראות אם הזקן יבא שוב. והנה באמת רואה אותו שוב.
אמרתי לך כבר אתמול, ומדוע ידר מביתו לרחוב והתחיל לדבר בקול צעקה: "

אתה לא שומע! אמרתי לך שאין זו הדרך הישרה לטייל סתם ככה באמצע 
 היום, האם אין לך מה לעשות בחיים?!"

ה"חזון איש" הקשיב ואמר לו: "ר' איד, תגיד לי מה אתה רוצה ממני? מה רצונך 
 שאעשה, תסביר לי מה כוונתך?

 ום לטייל סתם]!..."מה אני רוצה? שתשב ותגיד תהילים [במק
 הם נפרדו. ה"חזון איש" שב לבתו. למחרת, כמובן לא הלך באותו כיוון...

ב'בני  –אחרי תקופה קצרה אותו יהודי היה זקוק לישועה, ושמע כי לא רחוק 
ברק' נמצא ה"חזון איש" שנהנים ממנו עצה ותושיה. אמרו לו כי כדאי ללכת 

 איליו.
חשכו עיניו. הוא נזכר מיד שזה  –הלך, הגיע, המתין בתור. כשהגיע תורו ונכנס 

 היהודי שלפני כמה חדשים צעק עליו ברחוב.
הוא כבר שכח לחלוטין לשם מה הגיע, והתחיל רק לבקש רחמים: "רב'ה, 

יהודי  שאני פוגש סתםשהרבי יסלח לי, לא ידעתי שזה הרב. חשבתי 
לה סליחה וכפרה, רבי, ברחמנות, תסלח לי! לא המסתובב לו, אני מבקש מחי

 ידעתי!"
 התחנן על נפשו.

אמר לו ה"חזון איש": מדוע אסלח לך? על מה אסלח? אתה אמרת דבר טוב 
 מאוד, האמן לי, מאז שאמרת לי 'לך תגיד תהילים' כל יום אני אומר תהילים.

 זה טוב מאוד, אמרת דבר הגון".
שומע מיהודי 'לך תגיד תהילים' איש  אי אי! אתם שומעים רבותי? החזון

זה דבר טוב, למה לא? וגם אם ברור לו לחזון איש שאם  –וחושב לעצמו 
לא איכפת לו. אם  –היהודי המוכיח היה יודע מי הוא לא היה אומר לו מילה 

יהודי אומר תוכחה, עליו להאזין לדברי המוסר, לשמוע ולהקשיב [כי כך רצונו 
 ה המילים הללו]של מקום שייאמרו לו עת



 

ד 

      כח השמיעה! 
 (יחי ראובן)

 
 (כ, ח) ויום השביעי שבת לה' אלקיך לא תעשה כל מלאכה

הכתוב אומר שאומות העולם עתידים לעבוד את ישראל, שנאמר (ישעיה סא, 
ה): "ועמדו זרים ורעו צאנם", וכן (שם מט, כג) "והיו מלכים אמניך ושרותיהם 

 מיניקתיך".
יד) "והיה אם שמע תשמעו אל מצותי... -לעומת זאת, נאמר (דברים יא, יג

 דגנך ותירשך ויצהרך". ואספתונתתי מטר ארצכם בעתו... 
אם ישראל ישרתו את עצמם או  -כתובים אלה לכאורה סותרים זה את זה 

שאומות העולם יעשו זאת?
כאן כשאין מתרצת הגמרא (ברכות לה ע"ב): כאן בעושים רצונו של מקום, ו

עושים רצונו של מקום. כאשר ישראל יעשו רצון ה', הם יזכו ל"ועמדו זרים 
 ורעו צאנם", אך כשלא יעשו כן, הם עצמם יאלצו לעבוד.

ומקשים התוספות, וכי יתכן לומר שבמקרה של "ואספת דגנך", אין ישראל 
עושים רצונו של מקום? הלא הכתוב מדגיש: "והיה אם שמע תשמעו אל 

 ". ומכאן נראה, שלכאורה, ישראל מצויים במצב טוב מאד!מצותי
אלא, שאכן ישראל עושים רצונו של מקום, אולם מאחר שאין הם מקימים 

 אין הם זוכים לשרות אומות העולם. -זאת בצורה המושלמת ביותר 
רמז נאה לכך, על דרך הבאור לעיל, דרש "לקוטי צבי הכהן" על הפסוק 

 שלפנינו:
אדם שהוא שומר שבת, אך אינו עושה כן  -השבת לקדשו" "זכור את יום 

בצורה מושלמת, סופו "ששת ימים תעבד ועשית כל מלאכתך". הוא עצמו 
 יעשה את כל מלאכתו.

לעומת זאת מי שחי ברמה גבוהה יותר של "יום השביעי שבת לה' אלקיך", 
ומגיע למצת של עבודת ה' מושלמת יותר, הרי שהוא זוכה לשכר של "לאת 
עשה כל מלאכה אתה ובנך ובתך", אלא אומות העולם יעבדו עבורו וימלאו 

 את כל צרכיו.
וכח ולראות כי כאשר הקב"ה רוצה לתת ליהודי את פרנסתו הוא ולה אמפלי

מזמן לו אותה שלא כדרך הטבע, וגורם לאומות העולם לעשות עבורו כל מה 
צריכים לעשות  שביכולתם, אפילו במצב שעל פי כל גדרי ההגיון הם אינם

 זאת.
הרב בן ציון מוצפי שליט"א סיפר כי בפרס התגורר יהודי כפרי, שהיה עובד 
לפרנסתו בשדה. קשה היתה המלאכה, מעלות השחר עד שקיעת החמה הוא 
נאלץ לחרוש ולזרוע. ולמרות זאת מעולם לא ראה ברכה בעמלו, ורק בקושי 

 רב הצליח להביא טרף לבני ביתו.
יה אותו יהודי נושא את עיניו לשמים ומתחנן: "רבונו של מדי יום ביומו ה

עולם, אנא ממך, זמן לי את פרנסתי ברוח מתחת ידך הגדולה", ומעולם לא 
 חדל מלקוות לישועת ה'.

ויהי היום, והנה תוך כדי עבודת החרישה המיגעת הוא מבחין בפרש הרוכב 
רת בטהרן, עיר לכוונו. כשהגיע הרוכב הוא נגש והודיע לו כי אמו המתגור

 הבירה, נפטרה.
'שבעה' ישב האיש בביתו, משום שהמרחק ממקום מגוריו לטהרן היה גדול, 
אולם לקראת ה'שלושים' התאמץ לנסוע לבית אמו, והביא פירות מן השדה 

 שלו, על מנת לזכות אנשים בברכות לעילוי נשמתה.
נים. לסעודה שערך הגיע גם החכם שאמר דברי תורה וסיפר סיפורים שו

 לאחר שהסתיים הארוע, פנה להתארגן ולשוב לביתו.
המולה קדמה את פניו ברחובה של עיר, וכשבר רמה טעמה, נודע לו שהמלך 

 אמרו לעברו במקום זה בעוד זמן קצר.
האיש, אשר מעודו לא ראה את המלך פנים מול פנים, התרגש ביותר. ואכן, 

המונים. עמד האיש וברך לא חלף זמן רב וכרכרת המלך פלסה לה דרך בין ה
בכונה רבה: "ברוך... שחלק מכבודו לבשר ודם", והמלך שהבחין בכך, עצר את 

 מרכבתו וסמן לו לגשת אליו.
 "מי אתה?" שאל המלך.

 "יהודי מכפר פלוני", השיב האיש ביראת כבוד.
"אתה יהודי?... ובכן אחוד לך חידה, ואם תדע את התשובה אשלם לך עשרה 

 זהובים".
האיש בלע את רוצו בתדהמה. סכום זה היה מרויח במשך  -זהובים?  עשרה

שלושים שנה! הוא כרה את אזנו, והמלך שאל: "האם יודע אתה כיצד קראו 
 לאמו של אברהם אבינו?".

אמו בנוסף -"אדוני המלך", אמר האיש, "מה אקבל אם אומר את שם אם
 לכך?".

 "על כל שם עשרה זהובים".
 לאי, ולאם אמו קראו כרנבו"."ובכן לאמו קראו אמת

 המלך התפעל, ובו במקום העניק לו עשרים זהובים.
אשרו של היהודי הרגיע שחקים, והוא אמר למלך: "אבקש את סליחת המלך 

 מראש, אולם אני מרגיש צורך לשאול גם את המלך חידה כלשהי".
בעיני המלך והוא הסכים. נענה היהודי ואמר: "כאן בפרס  נתן ה' את חינו

התגורר לפני שנים רבות רשע מרושע שרצה להרוג את כל העם שלנו, הלא 
 הוא המן הרשע. האם יודע המלך כיצד קראו לאמו?"

המלך לא ידע להשיב, והבטיח לו עשרה זהובים נוספים לתשובה, והיהודי 
ה'שלושים' את המידע, אמר מיד:  אשר זה עתה שמע בדרשת החכם בסעודת

 "שמה היה אמתלאי בת עורבתי", ובתמורה לכך קבל עוד עשרה זהובים.
סכום שהיה מספיק לפרנסתו עד תחית  -כעת היו בידו בן רגע שלושים זהוב 

 המתים... הוא הודה נרגשות למלך, והמרכבה המשיכה בנסיעתה.
 המרכבה. פתאום נזכר היהודי בענין כלשהו והחל לרוץ אחרי

"מה קרה כעת?", עצר המלך את המרכבה.
"אדוני המלך, אנו עומדים ושואלים כאן שאלות מלפני אלפי שנים... אולי 
נדבר על מה שארע בחודש האחרון בטהרן?... אשאל את המלך שאלה, ואם 

 -אחזיר לו את כל שלושים הזהובים שבידי, ואם לאו  -המלך ידע לענות לי 
 ניק לי שלושים זהובים נוספים?".האם יאות המלך להע

 "שאל", מרגע לרגע גבר חן האיש בעיני המלך.
"אדוני המלך", נענה האיש בענוה, "לפני כחודש נפטרה אמי, שהתגוררה 

 בטהרן, אולי יודע המלך כיצד קראו לה?!...".
גם  -מעשה נוסף המראה כיצד דואג הקב"ה שאומות העולם יפרנסו יהודי 

 הגיוניים לחלוטין ספר ה"בן איש חי", ומעשה שהיה כך היה:במצבים בלתי 
יהודי אחד מחוסר פרנסה החליט לפרסם את עצמו כיודע עתידות ולנסות 
להתפרנס מן הענין בכבוד. בדרך כלל היה נוהג להבטיח לבני אדם הצלחות 

אך באחד  -ממין הדברים שאנשים אוהבים תמיד לשמוע  -כאלו או אחרות 
 בעיה קשה:הימים נתקל ב

בארמון המלך ארעה פריצה לכספת הגדולה ורכוש יקר ערך נגנב. המשטרה 
לא הצליחה למצוא את עקבות הגנבים, ואי מי, אשר שמעו של מגיד 

 העתידות היהודי הגיע לאזניו, המליץ עליו בחום.
המלך קרא לו באופן אישי והורה לו לעשות כל שביכלתו כדי למצוא את 

היהודי חשכו... מנין לו לדעת מי הם הגנבים? מי ידוע מה הגנבים, ועיניו של 
יגזור עליו המלך כשיאכזב אותו?

בלית ברירה החליט כי לכל הפחות הוא ינסה לדחות את הקץ, לכן פנה אל 
המלך ואמר: "אני זקוק לשלושים יום עבור פענוח הענין הזה, וגם לשלושים 

היהודי החליט כי אם נגזר עליו תפוחים". התפוחים היו יקרי ערך בתקופה זו, ו
 למות, לכל הפחות יעזוב את העולם מתוך הנאה כלשהי...

שב הביתה, הביא לאמו אתה תפוחים וספר לה כי לדעתו ה'עסק' אבוד, ואף 
 חייו עומדים על כף המאזנים, אך לפחות תפוחים ישנם...

 עוד באותו ערב החליט לאכול את התפוח הראשון, וכשסיים קרא: "אמא,
אחד גמרתי..." הוא לא הבחין באלמוני שהשתופף מאחורי חלון הבית וניסה 
לקלוט כל הגה היוצא מפיו. היה זה אחד משודדי הכספת, שנשלח במיוחד 
כדי לבלוש האם מגיד העתידות מצליח לגלות אותם. כששמע האיש את 

 ההכרזה הנרגשת: "אחד גמרתי", הבין שאחד מן השודדים ידוע כבר.
אם לא אני?", מלמל לעצמו כשהוא רועד מפחד, וחיש נמלט מן "מי הוא 

המקום וסיפר בבהלה לראש השודדים שבאזניו שמע את מגיד העתידות 
 מצהיר, שיש לו כבר קצה חוט.

"נמשיך מחר לבדוק את העניין", ראש השודדים התייחס לכך ברצינות גמורה, 
 וכבר למחרת שלח שליח נוסף כדי להמשיך בבילוש.

ירד, ומיודענו היהודי מסיים לאכול את התפוח השנים ומכריז: "שנים הערב 
כבר יש". לבוש השחורים שמתחת לחלון החל לרעוד בכל גופו. "גם אני כבר 

נתפסתי...", הרהר בבעתה, ורץ לראש השודדים כדי לבשר לו על כך.
ביום השלישי החליט ראש השודדים לוודא את העניין בעצמו. הוא עמד 

 מתחת לחלון, והכרזת היהודי לא אחרה לבוא: "שלשה כבר גמרנו".והאזין 
בהברקת פתע מהר לנקוש על דלת הבית. "נתן לך את כל הסחורה הגנובה", 
נשבע בהן צדקו, "רק אל תגלה מי אנחנו...". היהודי הסכים, כמובן, וכך ביום 

 הנקוב הצליח להשיב למלך המאושר את כל הממון כולו.
מן ההצלחה. בהזדמנות הקרובה בה ישב עם חבריו, המלך התפעל מאד 

 התפאר בפניהם באיש המיוחד שמתגורר בממלכתו.
"קרא לו לכאן וננסה אותו", אמרו החברים, ומגיד העתידות התבקש לבוא 

 במהירות לארמון.
עד בואו ניסו החברים ללכוד ציפורים, שתי ציפורים ברחו להן והשלישית 

ס מגיד העתידות לחדר הם שאלו אותו: "מה נלכדה והושמה בכלוב. כשנכנ
 עשיו כאן עד בואך?"

ולבסוף  -היהודי הרהר לרגע אחד. הוא חשש לספר להם ספורים בעלמא 
אמר: "פעמים נמלטה הציפור, אבל בפעם השלישית לא", במלים אלו תאר, 
למעשה את מאורעות חייו והביע את חששו כי למרות שהצליח להמלט פעם 

 פעם השלישית כבר לא יצליח.ב -או פעמיים 
הוא, כמובן לא שער את ההתפעלות העצומה שיעוררו דבריו, את האמונה 

 כל, ואת המתנות הנכבדות שקבל מכל הקרואים.-שהוא באמת יודע
באחד הימים הוא הגיע -לא חלף זמן רב ושוב התרחש אתו מאורע פלאי 

שות לו להכנס לארמון ובקש לדבר בדחיפות עם המלך. המשרתים סרבו להר
ואמרו כי המלך נכנס עתה לחדר הרחצה, אך הוא שעט פנימה ופתח את 

 הדלת, הבחין במלך עומד ומתכונן להתרחץ, הכה אותו וברח.
המלך שהופתע הסתובב במהירות והחל לרוץ אחר המכה, ובאותו רגע שבו 

 יצא מחדר הרחצה התמוטטה התקרה שמעליו והוא נצל בנס ממות בטוח.
 התפעל המלך. -ת?" "איך ידע



 

ה 

 "לא אגלה זאת, ויהי מה", השיב האיש, אשר חש כי אלקיו בעזרו.
 "מדוע הכית אותי ולא אמרת לי לצאת?", התעקש המלך להבין.

"לו הייתי אומר, היית שואל אותי מדוע ולמה, ובין כה וכה היתה התקרה 
 .נופלת עליך", תרץ לו האיש, ושוב לא היתה כל טענה בפי המלך כלפיו

כאשר רוצה הקב"ה להיטיב עם  -מסים ה"בן איש חי" את ספורו  -הנה כי כן 
אדם, אין האדם זקוק ליכולת שכלית מפותחת מאוד או לכושר מסחרי, אלא 
מזמן לו הקב"ה פרנסה ברוח מן הלא כלום... וזה שנאמר "ובאו עליך כל 

, כאשר הברכות האלה והשיגך" (דברים כח, ב), גם אם ימלט האדם מן הברכה
                                                                         נגזר עליו לקבל אותה, לא יוכל להתנער ממנה לעולם.

 (ומתוק האור)
 

"אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם 
ואביא אתכם אלי!  -ואשא אתכם! גבוה מאד  -הקב"ה הגביה אותנו  אלי"

"ועתה אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי והייתם לי סגולה מכל 
העמים כי לי כל הארץ אלה הדברים אשר תדבר לבני ישראל" אלו הדיבורים, 

 תאמר לבני ישראל כהקדמה למתן תורה. -לא פחות ולא יותר 
 מעו בקולי"?מה הכוונה "אם תש

 "בקולי", איזה קול? -שואל רבי שלום 
 שמעתי בשם הרבי מקוצק, שהמשיל על כך את משלו:

אדם הלך עם בנו ביער עבות, והבן הצעיר כמובן, פנה מפעם לפעם לצדדים 
לקפוץ ולשחק בין העצים. אמר לו אבא: הזהר מאד לא להתרחק ממני, כי 

ואז  -שרות למצוא את הדרך במקום זה ביער אפשר בקלות לטעות ללא אפ
 אתה אבוד. ביקש הילד: אבא, אבל אני מעוניין לטייל מעט.

"יש לי עצה בשבילך ובשבילי", אמר לו אביו: "כל דקה או שניים אקרא לך 
בקולי, ואז, כל עוד שאתה שומע את קולי זו הוכחה שלא התרחקת, אך ברגע 

 והולך לאיבוד". שקולי לא ישמע באוזנך, תדע שאתה מתרחק בין העצים
קורה לפעמים, שאדם מישראל הולך לו ברחוב, ולפתע עולה במוחו רעיון 

 -נפלא ביראת שמים, ליבו מתרגש, או שהוא סתם מתחיל לשאול את עצמו 
האם התפללתי בכוונה היום? ברכתי כראוי? למדתי די הצורך?" ואינו יודע 

קולו של  -ית היא מדוע ומהיכן נכנסו למוחו מחשבות אלו? והסיבה האמית
הקב"ה... "אם שמוע תשמעו בקולי" כביכול הקול של הקב"ה הוא הדופק 

. כאשר שומעים את "שובו בנים שובים" "שובו אלי ואשובה אליכם" -בליבו 
הקול הזה יודעים ש"עדיין לא התרחקנו הרבה"... כמה עמקות טמונה בדברים 

 אלו! של הקוצקע'ר.
ה מכל העמים" אם תשמעו לקול שלי, תשמרו את ואז זוכים ל"והייתם לי סגול

 המצוות אזי, והייתם לי סגולה. פלאי פלאים
 "והייתם לי סגולה"

אני מוכרח לספר לכם סיפור. ואקדים, שהעובדה אמיתית ושמעתיה מפי 
אדם גדול מאד, אינני חושב שהכרת אותו, אתם הצעירים, וגם המבוגרים, 

 ברוידא. עובדא נוראה וגם נפלאה. רובם לא הכירוהו, הוא התגורר בבתי
כבחור הוא היה תושב עיירת סטוצ'ין, בימי מלחמת העולם הראשונה. 
הרוסים גייסו אותו לצבא במלחמתם נגד הגרמנים. הם שלחו אותו יחד עם 

 קבוצת בחורים לחזית לא הרחק מהעיירה.
בימים ההם החיילים היו מתחפרים בתעלות. ראשי החיילים מציצים מעל 

יורים ברובים או מכונות יריה,  -רקע מכוסים בשקי חול, ומבין השקים הק
 וכדומה.

יהודי בשנות  -אותו בחור עמד בתעלה וליד חייל יהודי נוסף, לא צעיר 
הארבעים לחייו. כדורי מוות עפו מכל צד. אלפי דורי אויב שרקו ללא הרף ול"ע 

דוד, ביקש מהבחור שכנו זה, בן הארבעים, נפגע מהאש ונפל. כאשר נפל ש -
 הנ"ל שיביאו לקבר ישראל. הוא הבטיח לו ברגשי קדש.

 לאחר כרבע שעה החייל נפטר.
חלפו שעות ארוכות הקרב המשיך, וההפוגה לא נראתה באופק. הבחור החל 
לחשוש להבטחתו, הוא הרהר לעצמו "אם הייתה שעת הפוגה, עוד היתה לי 

וב יחסית, אבל ההפוגה רחוקה, אפשרות להביאו לבית העלמין בסטוצ'ין, הקר
 התותחים יורים, מה אעשה?" הרהר נוגות.

ברגע מסוים, בסערת הקרב וסכנת המוות, אזר עוז בנפשו השבורה, ובא לכלל 
אביאו לקבר ישראל ויהי  -החלטה נחושה: "הבטחתי ליהודי, אקיים את דברי 

 מה!".
את המת ובבת אחת  כיון שהיה בחור גיבור בגופו, גם והתרומם על רגליו נטל

אל תחת כיפת השמים  -הגביהו על כתפיו, הרים את רגליו ויצא מהתעלה 
בעיצומו של הקרב: החל לרוץ לכיוון העיירה, והנפטר על  -למול אור השמש 

 כתפיו.
הבחור סיפר לי, כי בדרכו חלף בין מחנות של קוזקים, מי שלא מכיר את 

גישה איתם. אך משום מה הם המושג, לא יכול לתאר את גודל הסכנה של פ
 "עוסק במצוה!". -כרואה ואינו נראה  -לא ראו אותו, וכך צעד עם המת 

שלשה קילומטרים, במסירות נפש, עד הכניסה  -הוא צעד כך בזריזות וברצף 
לעיר, שם פגש את אחד מאנשי 'חברא קדישא', ומסר את הנפטר לידיו. 

ה את כל הדרך, וגם עתה לא כשסיים מצוותו תיכף ומיד שב לדרכו רץ בחזר
ראו אותו עד שב"ה הגיע ונכנס לחפירה, שב למקומו כאילו לא התרחש דבר. 

(הקצינים הרוסיים שפקדו עליו לא העזו להסתובב בין החיים והמתים, רק 
 בלילה עברו בין החיילים וחילקו מעט מזון, לכן לא הבחינו בהעדרו).

ין נוצחו, העיר נכבשה ע"י בסופו של דבר, הרוסים השליטים של סטוצ'
הגרמנים. הבחור הצדיק הנ"ל, קיבל אישור לשוב לעיירה. חלפו ימים מועטים, 
הגרמנים הכובשים חיפשו אחריו וגייסו אותו לשירותם. לאיזה תפקיד? שומר 

 בהמות.
כיון שהם ידעו, כי בשעת מלחמה בהמות הינן מצרך יקר (לאכילה), הזהירו 

 "אם בהמה אחת תחסר, דמך בראשך". אותו בשעת קבלת התפקיד:
הבחור החל בתפקידו החדש בכל כוחו: "ביום אכלני חרב וקרח בלילה". ויהי 
היום, בוקר אחד ברעותו ברחבי השדות הענקיים בקרבת העיר, הוא נקלע 
שנית לעסק עם עניני מתים: באופק נשמעה קול יריה, והצליח להבחין מרחוק 

ראה אדם נוסף בקרבת מקום, לכן הבין כי החייל  איך חייל נופל תחתיו. הוא לא
ואיבד את עצמו לדעת. באותו רגע קם והחל לרוץ לעברו לנסות  -יצא לשדה 

להציל את חייו, הבהמות לא היו במחשבותיו אלא הצלתו של האיש. 
 במסירות נפש.

כאשר הגיע אליו הבחין לשמחתו, שהוא עדיין נושם וחי. פשט את כותנו, קרע 
והחל במלאכת חבישה (וסתימת עורקים) כדי להשאירו בחיים. אך לא אותה 

 עלה בידו, לאחר דקות ארוכות החייל מת.
חיילי הצבא. הם ראו  -בעודו מתעסק בנסיונות הצלה אחרונים הגיעו חיילים 

על הקרקע חייל הרוג, ולידו חייל נוסף. מיהרו להקיף אותם כפתו את הבחור 
מוחלטת שהוא זה שיירה בו למוות... לקחו  (הצדיק, בעל המעשה) בהבנה

אותו לכלא צבאי. תשמעו, וכעבור שעות בודדות הביאו אותו לבית משפט 
 צבאי ובשיפוט קצר גזרו דינו למות.

לפני גזר הדין, נתנו לו זכות דיבור הגנה. כמובן הוא התחנן על נפשי כי אדרבה 
מריבה עמו וכו', רק  "רק ביקשתי להצילו! איני מכירו, ומעולם לא היתה לי

ראיתי מישהו נופל וחשתי להצלתו" תחנוניו היו כקול קורא במדבר כי 
לעומתו, התובע מטעם הצבא הניח על שולחן בית המשפט שמונה עשרה 

שהוא כן הרג אותו, (כך ממש סיפר לי) אתם יודעים כי 'עורך  -ראיות לכאורה 
צור, פסקו עליו דין מות. העונש מיום לילה ומלילה יום... בקי -דין' יכול לעשות 

אז יעמידוהו לפני כיתת חיילים להריגה.  -נועד למחרת בשעה שתים עשרה 
 כך מתנהלים העניינים בשעת מלחמה רח"ל.

לעשרים וארבע השעות שנותרו לו, הטילו אותו כשק עצמות לצינוק, שלא 
עינויים  -נדע מה זה צינוק, אוי, אוי, אין אפשרות לשבת ולא כל שאר הצרכים 

נוראים, ללא אפשרות מינימלית להרדם. אך גם ללא הצינוק, לא עלה בדעתו 
 לישון, שעות בודדות לפני הוצאתו להורג.

באמצע הלילה, הוא עמד משתומם, כי נראה לו, בהקיץ או בנמנום, היהודי 
אותו חייל שהביאו לקבר ישראל לפני כחודשיים. האיש  -מהסיפור הקודם 
: למה אתה נפחד כל כך? אל תפחד, אל תחשוש, כי בזכות שאל אותו ואמר

תינצל. ואפילו אם תעמוד בשערי מוות,  -שטרחת והבאת אותי לקבר ישראל 
לא יהרגוך". הוא נעלם. "האם זה דמיון או לא" לא היה לו זמן רב וכח לחשוב. 

 כך ראה ושמע, ודיו בכך.
ינוק. סגרו את לקראת השעה שתים עשרה הוציאו אותו, סחבו אותו מהצ

 עיניו, הובילוהו כברת דרך, לעבר שדה פתוח סמוך לסטוצ'ין.
 העמידוהו ליד קיר, מול כיתת חיילים.

כאשר מחוגי השעון הצביעו על שתים עשרה בדיוק, הקצין צעק: "אחד". 
שתק שניה וצרח: "שתים!". עוד לא הספיק להכריז: "שלוש", ומרחוק הגיח 

בצעקות רמות כשהוא מנופף במטפחת שבידו: ובא חייל דוהר על סוס 
 שימתינו!! -שיעמדו 

המתינו לבואו חצי דקה וכאשר התקרב נפנף בידו בפיסת נייר, באמרו: "לפני 
שעה קלה כאשר קברנו את החייל, מצאנו בכיסו מכתב פרידה מבני משפחתו, 

 בו כותב שמאבד את נפשו לדעת. הנה נייר".
 פניו, והניחוהו לנפשו.כמובן שהסירו את המטפחת מעל 

ובאופק, אי שם מול כיתת יורים בפאתי סטוצ'ין, כאילו התחלף קול הירי 
הרצחני בקול העם היהודי, קולם הנצחי של בחורי ישראל שומרי מצוות 
במסירות נפש. הנה לכם (מסיים ר' שלום את סיפורו) "והייתם לי סגולה מכל 

ארית ישראל האומרים שמע העמים כי לי כל הארץ". שומר ישראל שמור ש
 ישראל.

 הניצול ה"עשירי"
אספר לכם עוד מעשה על "והייתם לי סגולה מכל העמים". (בחיוך), הזמן שלי 
 הסתיים, אבל 'מעשה' הרי לא נכנס בחשבון של הזמן... נאחר מעט, לא נורא.

לאחר הדרשה  -מעשה ששמעתי בעצמי מפיו של בעל העובדה בליל שבת 
 ב"זכרון משה".

ליל שבת לפני יותר משלושים וארבע שנים, דיברנו אז בדרשה, גיוואלד, על ב
דיברנו איך לכאורה אדם חושב שהוא הפסיד על "הפסד מצוה כנגד שכרה",

. "שכר מצוה"ידי המצוה שעשה, אך בסופו של דבר הוא רואה את השכר 
 ולפעמים עוד זוכה ומקבל מלא חפניים שכר מצוה, עוד בעולם הזה.

 הדרשה בא לקראתי ושאל: "אולי רוסי?" כלומר האם אני רוסי?.לאחר 
 "לא, אינני רוסי נולדתי במאה שערים".

 "אבל אני מרוסיה, ואספר לרב שבדרון עובדה", אמר.
 כריתי אוזן לדבריו:



 

 ו 

כאשר הרגו את הצאר ניקולאי ימ"ש, התגוררתי ברוסיה, ואז היתה ברוסיה 
יה אכזר רוצח וכל מה שאתם רוצים, חצי שנה של גן עדן כביכול. (הצאר ה

ולאחריו קמו הסוציאליסטים בראשותו של הנשיא קרינסקי, נתנו לסחור ללא 
אנשים יצאו מכליהם ובאמת הרויחו ממון רב).  -הגבלות, פלאי פלאים 

מבוקר עד  -פרנסתי היתה ממסחר בבורסה. אוהו, סחרתי בזהב ובמרגליות 
 ערב, והרווחתי יפה.

תי מביתי בשעה שמונה לאחר תפילת שחרית, בדרכי לבורסה.בוקר אחד, יצא
אני בדרכי עם מזוודה קטנה ביד. היה בה ממון רב. כאשר צעדתי כך ברחוב, 
לפתע שמעתי מאחורי קול קורא: "עשירי! עשירי!". קול זה לא היה מצוי רבות 
 במחוזותינו, נו, יהודי מבקש "עשירי" הסבתי את ראשי, פניתי מדרכי, חזרתי
לאחורי והוא הסביר: "יש לי יארצייט של אבא, יום הזכרון שלו, אולי תיכנס 

 לביתי להשלים מנין?" הסכמתי.
נכנסתי אחריו לחצר. הלכתי עד פתח הבית ונכנסתי, ואז כביכול נהיה לי חושך 

 בעינים:
 ארבעה אנשים היו שם.

, אני "עשירי?!" שאלתי בתמיהה: "אתה אמרת שאני עשירי, והנה אני חמישי
 הולך! (למה רימתני)" הכרזתי.

אתה לא תלך!". נעמד בפתח הדלת והתחנן: "כאשר יהיה לך יארצייט גם אתה 
 תתנהג כך...".

כאשר שמעתי דיבורים כאלו, רחמתי עליו, חשבתי: "טוב, נו, מה אפשר 
 לעשות, אני כבר כאן, אמתין עד שיהיו עשה אנשים, שיאמר קדש על אביו".

הכסא, בקוצר רוח. הוא יצא לחפש. מסתבר שגם לאחרים ישבתי על קצה 
אמר "עשירי", עד שלאחר כרבע שעה בערך, נאספו עשרה. חשבתי לתומי 
שהנה בעוד דקה אני הולך לבורסה, האיש יאמר קדיש וגמרנו, אך לא, הוא 

 החל "הודו"... .
"שחרית?!" שאלתי.

 "כן! שחרית!" השיב. חשבתי שאני מתפקע.
הוא נעמד שוב בפתח הבית: "ר' יהודי אתה לא הולך, יש לי קמתי לצאת. ו

יארצייט של אבא!" התיאשתי והרהרתי: "אאחר שעה למסחרי, אפסיד כסף, 
 למען מצוה עם יהודי וגמרנו". התיישבתי על מקומי.

כאשר התפילה הסתיימה בירך אותי בכל הברכות וב"יישר כח!" וכמובן שכעת 
ל מה שעשיתי. יצאתי שמח וטוב לב לאחר המצוה כבר לא התחרטתי ע

כי כלל ידוע הוא,  -אומר ר' שלום  -(שמעתי כן מהרבי שלי, ר' אהרן קצנלבויגן 
שקודם המצוה יש יצר הרע, אבל לאחר המצוה, גם אם תתנו לאדם חמישים 
אלף שקל הוא לא ימכור אותה). הייתי שבע רצון. צעדתי עם המזוודה לעבר 

 הבורסה.
מאה מטר לפני הכניסה ניגש אלי אדם ולחש לי בסערה: תקרבתי, ככאשר ה

היה זה הבוקר  -"הסתלק מכאן, הורגים בבנין הבורסה! רוצחים!, ברח!" 
"וכבר  -שהקומוניסטים עלו לגדולה. הם נכנסו דבר ראשון לבנין הבורסה 

הספיקו להרוג שבעים סוחרים עשירים" אמר לי האיש ודחק אותי אחורה. 
 תי על נפשי".הפניתי ראש ונעלמ
"אחרתי חצי  "הפסד מצוה כנגד שכרה":סיים את סיפורו  -"אז אני אומר לרב" 

את החיים! קיבלתי  -ומה קבלתי בשכרה?  -'הפסד מצוה'  -שעה, הפסדתי 
 חיים. ועד היום כאן בזכרון משה אני חי לאורך ימים".

ריאות הקב"ה יעזרנו להיות עם סגולה לה', ונקיים את המצוות ברווחה, בב
ובחיים ונזכה כולנו לחיים ולשלום, לתשובה שלימה, לגאולה שלימה במהרה 

 בימינו אמן, חזק וברוך
 )להגיד(

 
 "צופים אמרום"

, טו), לסוף ג' ימים, הוא יום רביעי, "והיו נכנים לשלשת ימים" (שמות יט
שהוסיף משה יום אחד מדעתו (רש"י, משבת פו ע"א). ויש להבין, הלא יכולת 
חכמים לגזור גזרות, מכח התורה שנתנה להם רשות לעשות כן: "ושמרתם את 
משמרתי" (ויקרא יח, ל), עשו משמרת למשמרתי (יבמות כא ע"א). וכאן, גזר 

 ן תורה, ומכח מה גזר.משה רבינו עוד לפני מת
 מצאתי בגמרא.-את התשובה כמו את התשובות כולן 

כידוע, אמרו (ערובין יג ע"ב) שגלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שאין 
בדורו של רבי מאיר כמותו. מפני מה לא קבעו הלכה כמותו, מפני שלא ירדו 

כרבי מאיר חבריו לסוף דעתו. ומצד שני, אמרו (ערובין מז ע"א) שהלכה 
 בגזרותיו. ולשתי ההלכות טעם אחד, ונסבירו במשל.

נניח, שיש אדם שראייתו מופלאה. ממש כמיקרוסקופ. בקשו חבריו לשתות 
כוס מים, ועצר בעדם: "חלילה! אני רואה את החידקים משיטים במים! שרץ 
המים הם. על כל חיידק מאה חמישים ותשע מלקות (פסחים כד ע"א, מכות 

 טז ע"ב)!"
אין הלכה כמותו. כי התורה ניתנה לעין האדם, ולא למיקרוסקופ! אפשר 

 לשתות בלי חשש.
 -אבל אם יאמר לחבריו: "אל תשתו, כי אני רואה במים נגיפי מות" 

 ודאי ישמעו לו וימנעו מלשתות. לא יאמרו: אין אנו רואים, ולא צריך לחשוש!
על סוף דעתו. אמרו לו: ולעניננו: רבי מאיר העמיק חקר עד שלא עמדו חבריו 

התורה ניתנה להבנתנו, ואם אינה משגת עומק דעתך נפסוק כהבנתנו. [מעין 

מה שאמרו (יבמות יד ע"א) שבית שמאי היו מחודדים יותר, והלכה כבית הלל 
שהיו הרוב.] אבל בגזרותיו, מה לנו אם איננו עומדים על סוף דעתו. אם יודעים 

וק וחוזה סכנה, ודאי נחשוש לדבריו ונציית אנו שרואה הוא יותר וצופה למרח
 לאזהרתו!

זהו שדרשו (פסחים פז ע"א) "אני חומה" (שיר השירים ח, י) זו תורה, ותלמידי 
חכמים "כמגדלות" שמהם מגוננים על החומה, וכמו שנאמר לנביא: "צפה 

נתתיך לבית ישראל" (יחזקאל ג, יז).
 -ונזכיר את הסיפור הידוע 

ה הגיע מברק לבית הראשון לציון הגאון רבי יעקב מאיר בחודש תמוז תרס"
אלישר זצ"ל. הרב רבינוביץ', רב העיר נובומינסק שבפולין מבקש עזרת אנשי 
ירושלים. שני יהודים מנובומינסק העידו שראו חמישה גויים מבצעים מעשה 
רצח. לאור עדותם, נגזר עליהם גזר דין מות. הרוחות סוערות בעיר, משום 

ם המוסתים בטוחים שזו עלילת שקר, ואם הרוצחים יומתו יפרעו שהגויי
פרעות ביהודי העיר, ומי יודע אם לא יתפשטו לכל המדינה. שני העדים עלו 
לירושלים. הרב מנובומינסק מבקש אפוא שהחכם באשי ישכנע את העדים 
לחזור בהם מעדותם, ויציל בכך את הקהילה. למברק מצורף אישור, ששולם 

 ק תשובה בן מאה ושלוש עשרה מילים.עבור מבר
הראשון לציון שלח לאתר את שני העדים, וכינס את עסקני העדה. העדים 
אישרו את נכונות הסיפור. במו עיניהם ראו את הרצח והעידו בבית המשפט. 
בכך העירו עליהם את זעם הגויים, ונאלצו לברוח לארץ ישראל. הם יודעים 

העסקנים חיוו דעתם שיש כאן חשש שהרוחות תוססות והזעם מתלהט. 
 לפיקוח נפש, וראוי להענות לבקשת הרב.

 קם הראשון לציון ואמר: "לדעתי, המכתב מזויף!"
דבריו התקבלו באלם והלם. המשיך והסביר: "יתכן והרב רבינוביץ' אינו יודע 
כלל מהמברק, או שנאלץ לחתום עליו. מכל מקום, נראה לי שהמברק נשלח 
על ידי משפחות הרוצחים המבקשים להציל את קרוביהם. כל העת טענו שזו 

 עלילה יהודית, ואם אכן יודו בכך ינתן אות לפרעות!"
ה, והראשון לציון שלח את משרתו האישי, הקאוואס, אל הגישה הפתיע

הגאון רבי שמואל סלאנט זצ"ל, רב העדה האשכנזית בירושלים שהיה זקן 
מופלג. מחמת זקנותו ותשישותו כבר ישן, אך עוררוהו והציגו בפניו את 
המברק. אך שמע, והגיב: "לדעתי המברק מזויף. יש להשיב שעל פי החוק אין 

 מך להתערב בענינים שמחוץ למדינתו". ואכן, כך ענו.החכם באשי מוס
כעבור שבועות אחדים הגיעו העיתונים העבריים מפולין, ומצאו שם את 
הידיעה הבאה: "הודות לפקחותם של רבני ירושלים נכשלו שונאינו בנסיונם 
ללכדנו ברשתם על ידי מברק מזויף שנשלח כביכול על ידי הרב דנובומינסק, 

יודו בהעדת שקר. אילו היו משתכנעים מהמברק, אין קץ  שהפציר שהעדים
 לסבל שהיינו סובלים כאן!"

ולנו, אין  ורועים! -כי זאת עלינו לדעת: החכמים רואים יותר מאתנו. רואים  
אלא לציית לדברים, "וכל מי שנוטל עצה מן הזקנים אינו נכשל" (שמות רבה 

        ג, ח)!
 (והגדת)  

 
 חתן אם אין כלה, אין

שנינו (מכות כג ע"ב), שש מאות ושלש עשרה מצוות נאמרו לו למשה, שלש 
מאות וששים וחמשה לאוין כמנין ימות החמה, ומאתים וארבעים ושמונה 
מצוות עשה כנגד איבריו של אדם. שנאמר (דברים לג, ד): "תורה צוה לנו משה 

היה לך" מורשה", "תורה" בגימטריא שש מאות ואחת עשרה, "אנכי" ו"לא י
 מפי הגבורה שמענום.

מדוע כל מתן תורה, המעמד הנשגב שלא היה ולא יהיה כמוהו, "השמע עם 
קול אלקים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי" (דברים ד, לג), הכל 

 -היה להשמיעם שתי דברות אלו. מדוע 
 "משל למלך שנכנס למדינה. אמרו לו עבדיו: גזור עלינו גזרות. אמר להם: לאו

- 
כשתקבלו מלכותי, אגזור עליכם גזרות. שאם מלכותי אינכם מקבלים, גזרותי 

 היאך אתם מקימים!" (מכילתא, הובאה ברמב"ן שמות כ, ב).
 -מה נאמר כאן? אומר לכם 

בשעתו למדו בישיבה מאות בחורים, וכמה למדו בשאר הישיבות! כל אחד 
אותה אבקש. מהם ייחל והשתוקק, נשא תפילה: "אחת שאלתי מאת ה', 

שבתי בבית ה' כל ימי חיי" (תהלים כז, ד), אבל איזה סיכוי היה לו? כמה מהם 
יהיו ראשי ישיבות, מגידי שיעור ומשגיחים? כמה יהיו דיינים ורבנים? ומה עם 
כל השאר. לא היו באותם ימים כוללי אברכים. המאושרים זכו בנדוניה הגונה 

 שולחן החותן. ומה הלאה?!ולכמה שנות 'קעסט', אכילת מזונות על 
באחד הימים עלה יהודי כפרי לישיבה, מגושם הליכות ומחוספס דיבור. ביקש 
לשוחח עם ראש הישיבה. מחפש הוא חתן מושלם, 'אתרוג מהודר', בלשונו. 
ברוך השם, רכוש רב לו. אחוזה רחבת ידים, עם רפת בקר ודיר עיזים. חלקת 

לחתן אגף בביתו, ירהט ברוחב יד, יקנה  ירק ועצי פרי, לא חסר דבר. הוא יבנה
ספרים לפי הרשימה. ומבטיח מזונות בלא הגבלת זמן, עד שהחתן יעלה על 
כס רבנות נכבדה. אבל אינו קונה 'חתול בשק'. רצונו לראות ולהתרשם, ואחר 
כך יביא 'מבינים' שיבחנו בלימוד. ומובן, שעליו להיות נעים הליכות ובעל 

 -מידות טובות 



 

 ז 

ישיבה העביר לנגד עיניו את תלמידיו המובחרים. מי מהם יזכה בהצעה ראש ה
 מושלמת זו. אוכל לשבע ובית מלא ספרים, מה עוד צריך!

שלח לקרוא לבחיר הישיבה, שבחו והיללו בלי סוף. הלה הגיע, ואכן "חכו 
ממתקים וכלו מחמדים", לחצו ידיים והתפתחה שיחה לבבית. שבה את לב 

ן: "כזה אני צריך! ואם הרב כה ממליץ, נאמנת עלי הכפרי מהרגע הראשו
 -עדותו. מותר אני על הבחינה. אפשר לקבוע תאריך, מתי הוא מגיע" 

ראש הישיבה נחלץ להרגיע, זה לא הולך כך. חכה, נקבע פגישה, נשמע 
 -רשמים" 

 -"מה פגישה, בשביל מה. הכל מוכן, רק את רשימת הספרים" 
מה כלול כאן, בעסקת החבילה. ידועים דברי  הלהיטות עוררה חשד. מי יודע

הגאון רבי יהונתן איבשיץ זצ"ל ("יערות דבש" ח"א דרוש ה) שאמר, שבעבר 
היה כל אחד להוט להשיא את בתו לבן תורה. ידע ש"המשיא בתו לעם הארץ 
כאילו כופתה ומניחה לפני הארי" (פסחים מט ע"ב), ושכל הנביאים לא 

מיד חכם ומהנהו מנכסיו (ברכות לד ע"ב). התנבאו אלא למשיא בתו לתל
הגיעו זמנים בהם ירד כבוד התורה והתמעט כבוד לומדיה, והעשירים בקשו 
חתנים שיעסקו במסחר. מה עשה הקדוש ברוך הוא, נולדו להם בנות כעורות 
ובעלות מום, ובעל כרחם השיאון לבני תורה, שנאלצו לקחתן תמורת הבטחת 

ורה. כעת, גם אותן בנות אינם משיאים לבני מזונותיהם ושקידתם על הת
תורה. משחדים הם נערים מנוערים בהון עתק, ובלבד שלא ינשאו לתלמידי 
חכמים. והקדוש ברוך הוא מקונן, כביכול: "לשוא הכיתי את בניכם" (ירמיה ב, 

 ל)!
 -מי יודע, הרהר ראש הישיבה, מה טיב ה'סחורה' המוצעת בכזו נדיבות 

מעץ ועין מזכוכית, לב אבן וראש קש. אולי כפופה קומתה  אולי יש לה רגל 
והלבינו שערותיה. הוא המציע, האחריות עליו: "בראש ובראשונה, בת כמה 

 היא?"
"מה? לא! אין לי בת"...

 "מה?! לא!!! תסביר, בבקשה!"
"אה, פשוט מאד, הרב מבין, ה' ברכני בעשירות. כל מה שיש לשכני, יש לי 

ת, שלי רבות יותר ומפוטמות יותר. עדרי אווזים שלי גדולים ויותר. יש להם פרו
יותר ושוקלים יותר. יבולי רב יותר ודשן יותר, וביתי רחב ומפואר יותר. ולפתע 
מגיע שכני, ומתהדר בחתן שהביא לביתו, בן תורה חריף ובקי, שקדן ונעים 
הליכות. והכל סחים בו ובאשרו, מתקנאים בו ומתברכים בלבבם להיות 

מותו. אמרתי: חוצפה שכזו, לא יקום ולא יהיה. אני נוסע העירה ומביא חתן כ
 לתפארת, שישים אותו בצל, יאפיל עליו כליל, יעלה כמה שיעלה!"

כשהשתנק הכפרי מרוב התרגשות, מיהר ראש הישיבה להשחיל שאלה: 
 "הכל טוב ויפה, אבל מה הוא יעשה אצלך?!"

מקום לרוב! מסתובבות שם פרות, הכפרי משך בכתפיו: "אני יודע?! יש 
 מסתובבים אווזים, יסתובב גם חתן"...

 –נשמע מופקע, נכון?! אין חתן, באין כלה. העיקר, חסר מן הספר 
 כך גם בענין התורה והמצוות.

 קודם כל וראשית הכל, "קבלו מלכותי", שהקב"ה יהיה במרכז, שנשווהו
לנגדנו תמיד. ואז, נשאל במה לעבדו וכיצד נשביע רצונו. אבל אם הכל נעשה, 

   עד ל"בית מלא ספרים", וכלה אין, אין כאן כלום!
 (והגדת)         

 מארץ מצריםאשר הוצאתיך  
זה המשכה ,בע"ה ,בשבוע הבא, נתחיל לקרוא פרשת משפטים. פרשת משפטים

מוסיף על עניין  ו  –תשים לפניהםואלה המשפטים אשר של פרשת תרומה 
 ראשון. ממשיכים את המעמד הקודם.

ויקח  }ז כד,, שנאמר {מופיע בסוף פרשת משפטים  ,סיומו של מעמד הר סיני 
בפרשה ....  נעשה ונשמע ספר הברית ויקרא באזני העם ויאמרו כל אשר דבר ה'

 .ונשמע, בלי נעשהכתוב רק  ,שלנו
ת יצא לחפשי יעיעבד עברי שש שנים יעבד ובשבכי תקנה הפרשה פותחת בגנב 

 ...חנם
אין לך משהו יותר ...דווקא בגנב פותחתלמה התורה  - שואלים כל המפרשים

 טוב? 
 ??? מוכרים אותו בגנבתו  ,אחד שגנב ואין לו ממה לשלם 

כי תראה  }ה שמות כג,{תפתח ... אם כסף תלווה את עמי -תפתח ב ?חסר מצוות?
  ... ישר גנב ?!!חסר מצוות  ...חמור שנאך רבץ תחת משאו

פרשת  משפטים בנויה כי  –התשובה הפשוטה היא ...יש על זה הרבה תשובות
 . ברותיעל בסיס עשרת הד
ך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית אלקי אנכי ה'  }ב כ,{הדיברה הראשונה 

 עשה שעשה. על המ ,וזה הולך ונמכר והולך לעבד ...עבדים
 אחרי שש שנים , הוא עובד ולא רוצה לצאת , אםמה קורה - אומרת התורה

מכבה , לא משלם \מדליק –תשמע תענוג פה, אוכל בזמן, מזגן מתי שאני רוצה "
 למה ללכת הביתה?! ..."ארנונה, הכל בסדר גמור

 מה עושים איתו ?
תו ליד הדלת מביאים אותו לבית הדין, לוקחים את האזן שלו ,לוקחים או

 ורוצעים את אזנו הימנית , ועובד אותו עד היובל והולך הביתה.
רבן יוחנן בן זכאי היה דורש את  - }ב מסכת קידושין כ"ב,{שואלת הגמרא 

המקרא הזה כמין חומר מה נשתנה אזן מכל אברים שבגוף? אמר הקב''ה אזן 
"כי לי בני ישראל  }נה ויקרא כה,{ששמעה קולי על הר סיני, בשעה שאמרתי 

כם" והלך זה וקנה אלקי עבדים עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים אני ה' 
אדון לעצמו ירצע ור''ש ב''ר היה דורש את המקרא הזה כמין חומר מה נשתנה 

דלת ומזוזה מכל כלים שבבית, אמר הקב''ה דלת ומזוזה שהיו עדים במצרים 
זות ואמרתי  כי לי בני ישראל עבדים בשעה שפסחתי על המשקוף ועל שתי המזו

עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים מעבדות לחירות והלך זה וקנה אדון 
 לעצמו ירצע בפניהם

ר' יוחנן בן זכאי היה דורש מקרא זה כמן  -}ב מסכת קידושין כ"ב,הגמרא{אומרת 
 .חומר

 כשיט. אר לתו. צרור המרגליות וצרור הבושם תלוי בצוחומר: אומר רש"י 
רבותי, אני רוצה להגיד לכם, הוורט הזה שאני אומר  -זכאי  -אומר ר' יוחנן בן

 לכם... זה כמו שרשרת פנינים, זה כמו שרשרת של יהלומים !
איפה שמעת שבן אדם נותן  – שאלה עצומה רבותי, שואל הסבא מקלם

 !לא מצאנו דבר כזה ?? תשבחות על עצמו
 זה תכשיט!  ,ני אומר לכם עכשיואומר ר' יוחנן בן זכאי , מה שא

 הסבא מקלםממתי תנאים נותנים קומפלימנטים על הוורט שלהם?! שאלתו של 
יך אשר הוצאתיך מארץ מצרים קֽאנכי ה' אל -בדיברה הראשונה של הקב"ה 

מבאר הרמב"ן שהדיברה הזאת ,חלוקה מה זה הדיברה הזאת ?  -  מבית עבֽדים
 :לשניים

 שלב אחד  – אשר הוצאתיך מארץ מצרים יךקֽאנכי ה' אל
 .שלב שני -  מבית עבֽדים
הקב"ה אמר אני הולך לתת במצרים עשר מכות, כדי שתדעו ,  – פירוש הדבר

שאני בראתי את העולם ואני מקיים את העולם בכל רגע ורגע  ואני אחראי על 
 כל דבר ודבר בבריאה. 

הראשון נברא מצא הכל האדם  ...אף אחד לא היה כאן בשעת בריאת העולם
הוא נולד ביום השישי בשעה השביעית של היום, היו שמים וארץ , ...מושלם 

 ... הכל היה מוכן...דגים וחיות 
כדי שתדעו שאני בראתי את העולם , אני הולך להביא על מצרים  - אמר הקב"ה
 ...עשר מכות 

שרה מאמרות עשר מכות מצרים, כנגד ע – }פרק נז ,גבורות ה'{המהר"ל שכותב 
כנגד מכת  - בראשית ברא ...אבל הפוך ...שאיתם ברא הקב"ה את העולם

 ..כנגד חושך . - יהי אור ...בכורות
תהפוך  {מסכת ראש השנה}...כפי שמופיעים בגמרא  ,קח את עשרת המאמרות

תעשה הפוך עד  ... יהי אור – חושך ... בכורותמופיע  בראשיתמול - את המכות
 . מכת דםהאחרונה שאתה מגיע למכה

 ...בראשית ברא ... כנגד זה נתתי חושך ,יהי אורהראה הקב"ה  - כותב המהר"ל
 ...הרגתי לכם את הבכורות

 ביאור נפלא של המהר"ל.... כנגד מה שהקב"ה אמר בעולם, כל מכה ומכה 
עכשיו אתם יודעים שבראתי את העולם ... אחרי יציאת מצרים - אמר הקב"ה

ואני שליט ברוח, בגשם, בשמש, ובכל הבריאה , אני שולט בכל הבריאה, שולט 
 אם אני שולט, אז אני בראתי!! בכל רגע ורגע  דבר על הכל

 ..הוכח במכת בכורות. – ם את השמים ואת הארץאלקי בראשית ברא  -אם ככה 
אשר בראתי שמים לא כתוב -  אלוקיךאנכי ה'  ...הוכח במכת חושך ,יהי אור
 ??? מה כתוב ...וארץ

בראתי -.  הוצאתיך מארץ מצרים  = לך אשר הוצאתיך מארץ מצריםאלקי אנכי ה' 
 ! כי ביציאת מצרים הוכחתי לכם שבראתי את העולם.. .שמים וארץ

 מבית עבדים: -יש עוד שלב 
 מה זה מבית עבדים?

עשר מכות, הייתם עבדים לפרעה  עם הוצאתי אתכם מארץ לא רק ממצרים
 ועכשיו אתם עבדים שלי. 

שפתי חיים ר' חיים פרידלנדר, בספר השיחות שלו { מבאר אותו–אומר הרמב"ן 
 : }פסח–מועדים 

ישנם הרבה מצוות שקשורות לענין יציאת  – אומר הרמב"ן  יסוד נפלא ביותר
 ...מצרים

... זכר ליציאת מצרים  –הנחת תפילין ...זכר ליציאת מצרים  –הישיבה בסוכה 
 זכר ליציאת מצרים , אבל שונים הדברים האלה אחד מהשני. –קידוש 

הנחת תפילין, למי שאומר את ה 'יהי רצון'  לפני שאנו מניחים   - אומר הרמב"ן
 מה אנו אומרים?  ...תפילין

 ...נו שהקב"ה יחיד בעולמו שיש לו כוח בעליונים ובתחתונים לעשות בהם כרצו
 שהקב"ה ברא את העולם.  ,אז הנחת תפילין זה כנגד זה

זכר ליציאת מצרים, שם זה לא בגלל שלקב"ה יש כוח –מצוות שבת שנאמר
 בעליונים ובתחתונים , למה? 

ך לא תעשה אלקי ויום השביעי שבת לה' }יד ה,{מסבירה התורה בפרשת ואתחנן 
חמרך וכל בהמתך וגרך אשר כל מלאכה אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך ושורך ו

וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים  }טו{ בשעריך למען ינוח עבדך ואמתך כמוך
ך לעשות את אלקי ך משם ביד חזקה ובזרע נטויה על כן צוך ה' אלקי ויצאך ה' 
 אז למה אתה שומר את השבת? –  יום השבת

 כי היית עבד במצרים! 
חלק אחד כדי לדעת שהקב"ה קדמון וברא את  –של מצרים  אז יש חלוקה בענין

 שהוציא אותנו ממצרים מבית עבדים.שנדע, והחלק השני ...העולם 
 נוכל להבין בס"ד את דברי ר' יוחנן בן זכאי: רבותי, אם ככה

 ...מה שאני אומר לכם עכשיו זה כמו בושם, כמו תכשיט. ...אומר ר' יוחנן בן זכאי
 פלימנטים לעצמו ? ממתי אדם נותן קומ

מה פירוש הדבר  ,ר' יוחנן בן זכאי מסביר לך ...הוא לא נותן קומפלימנטים לעצמו
 ."להיות עבד"



 

ח 

 'עבד שלו' , זה כינוי של גנאי . ...הוא 'פודל שלו'  –יש בסלנג היום 
הוא  ...ן חומריאני רוצה להגיד לך וורט שהוא כמ –ר' יוחנן בן זכאי אומר לנו 

 לא מילת גנאי . הוא , תכשיט 
 !!! זה התכשיט הכי יפה שיש בעולם , להיות עבד של הקב"ה

התכשיט הכי  ,נוימשה רב...  שמח משה במתנת חלקו כי עבד נאמן  קראת לוי
 .'וימת שם משה עבד ה -יפה הוא קרא לו עבד

 זה התכשיט היפה ביותר! , זיון ,אך עבד של הקב"היזה ב ,בשר ודם אצלעבד 
אני אומר לך דרשה שהיא כמין  ...אני רוצה לתת לך מתנה - ר' יוחנן אמר 

 זה תכשיט! –זה הקישוט הכי יפה  ,תדע שלהיות עבד של הקב"השתכשיט, 
 ובזה בע"ה נסיים: ,עם ביאור נפלאהקדוש, בא האלשיך 

אומר שלמה המלך, ...כי לוית חן הם לראשך וענקים לגרגרתיך}ט משלי א,{
וכמו  ... כי לוית חן הם לראשך ...מקיים , הם כמו כתר על הראשהמצוות שאתה 

 . וענקים לגרגרתיךתכשיט על צווארך 
 נתרגם אותו לשפה שלנו: ,משל נפלא האלשיך הקדושהוא 

זה לא כמו במדינה  ,שם בכלא ..מעשה בשר אחד, שחטא למלך ונכנס לכלא.
הבעיה שלכל  ...ברגלייםשמים לו אזיקים בידיים ו ,כל אסיר שנכנס לכלא –שלנו 
 ק"ג. 20שמו גם משקולת של ,אזיק 

  ...כשהגיע אותו שר לכלא נתנו לו מספר
 "אני שר?!  ,מה פתאום מספר"אמר להם 

 "זה המספר שלך ...כאן כולם אסירים  ,כאן אין שרים"אמרו לו 
קושר לו אזיק אחד ושתיים , מחבר את ...תביא את הידיים...מגיע הסוהר

 "עכשיו תסתובב בחדר כמה שאתה רוצה ..."המשקולות לידיים ולרגליים 
  ..מי יכל להסתובב ככה? בקושי אפשר לזוז.

כלא, אבל תורידו לי את המשקולות , איך אפשר  –כלא "רבותי... בא השר הזה
 "?! לחיות ככה

ב שירות בתי הסוהר כמה דולרים תנו לנצי ,חבר'ה"בקיצור אומר אותו שר 
במקום  ...בקשתי פשוט שיקלו עליי ...לא ביקשתי שיורידו את הכל  ...שיעזור לי

המשקולות שימו כדור מספוג , במצלמות יראו שיש כדור ,אבל תעשו מפלסטיק 
 ביקשתי רק הקלה!...

 בואו וניקח תמונה לצד השני: ,אומר האלשיך הקדוש
 ,איך שהיא באה למשפחה...של מיליונרים כלה, ב"ה התארסה למשפחה

 " לכי תקני לך תכשיטים ,כלתנו היקרה"אומרים לה 
 "?500,1000,2000 עד איזה סכום, "

קחי את הכרטיס  ...אנחנו מיליונרים ...תצאי מהחלום ,גברת –אמרה לה חמתה 

  פניו על' ה ויעברץ... שנאמר זהב ותתחילי לגה
לקחה את הכרטיס זהב, והגיע לחנות יוצאת הכלה המאושרת לקניות, 

 ...התכשיטים
 אולי עגילים, צמיד? ...איך אפשר לעזור  -שואלת אותה המוכרת 

הכרטיס לא  1,000,000$אל תדאגי מוכרת יקרה, עד  -אמרה לה אותה כלה 
 ..מצפצף.

בקיצור גיהצה את  –יהלומים, צמידים, זהב, כסף, סטים –אם ככה לעבודה 
 אפילו לא צלצלו לחברת האשראי. ... 80,000$הכרטיס 

 לארוז לך? 
 ..כמובן אומרת הכלה.
 את יודעת מה זה ללכת עם קילו וחצי זהב על הגרון? –אומרת לה המוכרת 

 ..זה לא נורא. -אמרה לה הכלה
 תהייבע"ה  ...אבל עם השנים זה הורס את הצוואר ...כן, אומרת המוכרת

  ..ך כבד.יהיה ל ,את יודעת...  מצבים מסויימיםב
 גברתי , תכשיטים זה אף פעם לא כבד! -אומרת לה הכלה 

 אז מה כבד? 
 זה כבד!–אתה שם להם אזיקים על הרגלים  –אסירים 

מצוות זה  – כי לוית חן הם לראשך וענקים לגרגרתיךאומר לנו שלמה המלך 
לכם אני רוצה להגיד  –מצוות זה לא עבדות!!! אומר ר' יוחנן בן זכאי  ...תכשיטים

 !!! כמו תכשיט ...ן חומר יאת הפירוש הזה כמ
 !!! זה הדבר הכי יפה שיש בעולם ,שהמצוות שיש לנו ,שתבינו

 ... הכל חד פעמי...אנחנו חיים בדור שהכל סינטטי , הכל צ'יק צ'אק 
להתחייב  , כדיהיו מביאים דרך הבית ,דורות ראשונים – אומרים חז"ל

את כל  ,מכניסים דרך הבית  ...אומרת הגמרא במסכת ברכות ות...כךבמעשר
 כדי להתחייב במעשר!  ,התבואה מהשדה

מסביב  –דורות אחרונים, אומרת הגמרא , מביאים את הכל דרך גגו וקרקפו 
 כדי להיפטר מהמעשר ! ...

 אדוני, אתה אוכל סנדוויץ' ?
 "כתוב על זה מזונות" ... אהה ברוך ה' מזונות !!!!

י, למה מזונות ? זה סעודת קבע... טול ידים...ברכת המזון... אתה יודע מה אדונ
 זה ברכת המזון ???

 מחפש להיפטר מהמצוות. ,במקום לרוץ אחרי מצוות ,הדור הזה

שהמצוות יהיו  - כי לוית חן הם לראשך וענקים לגרגרתיךאומר לנו שלמה המלך 
מו שאומר ר' יוחנן בן כ ,שתרוץ  אחריהם כמו תכשיטים...אצלך כמו תכשיט

      ...זכאי
 (ברוך שאמר)

 קולות וברקים
בשם רבי איצאלע בן ] המגיד רבי יצחק רייטבארד[כתוב בספר קהילת יצחק 

ל. הנה מצאנו במעמד הר סיני שהיה רעש גדול, רעמים ”זצוק ין’ח מוואלז”הגר
אל ‘ה ”וברקים וערפל, והארץ רעדה. אימה ויראה. ובסוף מתן תורה אמר הקב

תיראו כי לבעבור נסות אתכם בא האלקים, בעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי 
ך ט להעלות היראות חיצוניות ליראת השם. א”כמו שלימד אותנו הבעש’. תחטאו

כ הרבה פחדים נוראים שכל ”לזה היה מספיק קולות וברקים מה היה צריך כ’ לכאו
’ י הרעמים והקולות ביום הקהל, ונתקבצו הגויים אצל בלעם וכו”העולם נשתנה ע

כ ”ש במדרש. וגם יצאתה נשמתן מרוב פחד. וצריך להבין מה היה צריך כ”כמ
 הרבה פחדים באותו יום? 

לב התבוננו איך יתכן שבני ישראל בגלותם הארוך וביאר רבי איצאלע שחכמי 
ש רבי יעקב עמדין בסידורו שזהו ”ת בכל לב ונפש, וכמ”עדיין מוסרים נפשם להשי

נס יותר גדול מיציאת מצרים, היתכן שיצאנו לגלות ארוך כזה, ובני ישראל 
כ הרבה צרות ויסורים והגויים בקשו לאבדנו בגשמי ”שומרים תורה ומצוות, כ

ה אנו נראים בצביוננו וקומתנו ממש כמו במעמד הר סיני, אותם תפילין ”י, ובורוחנ
פ שבקשו להרוג אותנו בכמה ”ואותם שבת, בתוספת גדרים וסייגים מדרבנן. אע

אופנים ברדיפות קשות מאד, רצו להרוג אותה ועינו אותנו במסעי הצלב 
ות לא ישטפוה. ובאינקווציות, אך מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה, ונהר

בשלמא גדולי ישראל, רבי עקיבא שיכול לעמוד בנסיונות של מסרקות של ברזל, 
הרי הוא נשמת רבי עקיבא שדורש על קוץ ותג שבתורה. אך איך יש כח להמון 

 העם לעמוד בנסיונות כאלה? 
ומביא שם סיפור מיהודי פשוט שהיה שחקן תיאטרון מוצלח מאד, ושמו היה 

יח בעשירות גדולה. סוף ימיו היה במדריד בספרד, גם שם היה לו הולך לפניו והצל
כבוד וגדולה. ולא ידעו העם שהוא יהודי. לאחר שנגזרה הגזרה והיהודים נתגרשו 
מספרד, היה הוא מהאנוסים ולא ידעו על יהדותו. ביום מן הימים נתגלו שהוא 

ל, והוא מנע ”יהודי, והתיאתרון בקשו לשלם לו הון רב שיחליף דתו לנצרות רח
עצמו במסירות נפש, בתחילה עשו לו יסורים נוראים, עקרו לו כל השערות של 
הראש, וכל צפרני ידיו ורגליו, ושרפו ידיו וחלקי גופו, צרות ויסורים קשים ונוראים 
שאי אפשר להעלות על הדעת, והוא לא רצה לזוז מיהדותו, ונהרג על קידוש 

 יקום דמו. ’ השם. ה
י ולא דרבינו תם, מאיפה קיבל את הכח הנורא ”הניח תפילין לא דרשיהודי זה לא 

הזה למסור נפשו, התניא כתב שזהו סוד פנימי שאי אפשר להסבירו. אך רבי 
אלע מבאר שכפי הנראה שיש בלבנו גנוז וטמון יראה יותר גדולה מכל ’איצ

 היראות מהאינקווזיטורים, שהיו מכניסים אנשים בסיר מלא מים רותחים על
האש והיו יכולים לצאת בכל רגע ממנו ולהמיר הדת, והעדיפו להשאר בתוך הסיר 
ולהשרף על קידוש השם, הרי שיש בלבו של יהודי יראה יותר גדולה מיראות 
קשות כאלה, להיות אפס ואין בתוך הכלים של האינקוציה, כי זהו סדר מדת 

מדבורה מבטלת היראה הקטנה, כמו אדם שמפחד  היראה שהיראה הגדולה
ולפתע בא אריה, הוא שוכח יראת הדבורה. כך אם אין אנו מפחדים ממסע הצלב 

ט שמעמד הר ”ש הבעש”והאינקוזיציה הרי שיש בלבנו יראה יותר גדולה מזה. כמ
סיני חקוק בלב כל אחד מישראל, זה הכניס בלבנו יראה גדולה יותר מכל יסורי 

ולות וברקים באופן של יראה גדולה הר כגיגית, והיה שם ק’ עולם. כך כפה עלינו ה
נוראה מאד, ששום גוי רשע ואכזר לא הצליח לעשות יראה יותר גדולה מזאת 
היראה החקוקה בלבנו מיום מתן תורה. והוא מלבד עוצם האהבה שבאותו מעמד, 
ישקני מנשיקות פיהו, בשעת הדיבור היה כל דיבור נושק כל יהודי בדביקות 

 עם זאת היה מדת היראה השלימה ביותר.  ואהבה שאין לשער. אך יחד
ה מסכים למשה רבינו ”סיון עדיין לא ידעו ישראל שהקב’ ס שביום ו”כתב החת

ב שעה ”לדחות המעמד לעוד יום, ובאמת כולם יצאו לעמוד בהר סני, עמדו שם י
שמעו רק קולות וברקים ולא שמעו תורה, הלכו לביתם בלילה, ובמחר בבוקר 

סיון בבוקר ניתנה תורה. לכן נרדמו מרוב ’ האלקים, וביום ז הוציאם משה לקראת
 אפיסת כוחות שהיום הקודם עמדו כל היום וקבלו מורא גדולה כזאת. 

נמצאנו למדים שיש בכל נפש מישראל גנוז וטמון יראה טמונה מיום מתן תורה, 
הקולות והברקים והלפידים וקול השופר, זה מבטל כל היראות החיצוניות. וזה 

קשה לנו לסבול ’, דבר אתה עמנו, ואל ידבר אלקים פן נמות‘אמרנו למשה ש
בשנות הגזירות, ’ לבעבור תהיה יראתו על פניכם‘היראה הזאת. אמר להם משה 

איך יהיה לכם כח לעמוד ’, במסע הצלב וכו’, ו, ובשנת וכו”אלפים תרנ’ בשנת ה
ולה כזאת שיהיה לכם מול החיות הרוסיים והנאציים, לכן צריך לתת לכם יראה גד

כח למסור נפש בשעת השמדות על שרוך נעל, עתה תקבלו כח לעמוד כנגד כל 
היראות שהחיצוניות שבעולם. כי כל השמדות והשואות הנוראים הם רק יראות 

  חיצוניות, ולנו גנוז בלב יראה אמיתית ופנימית. כן כתב בספרו קהילת יצחק.
(הגרמ"י רייזמן)

 בדרך הדרוש  
 (יח, י) אתכם הציל אשר ה' ברוך יתרו ויאמר

 ה"הקב לפני גרים שחביבים מכאן' ד ברוך יתרו ויאמר' במדרש
 חביבין)  ב"עא"צ( בחולין' הגמ ד"עפי ל"וי. ותמוה', מישראל יותר

 את מזכירין שישראל השרת ממלאכי יותר ה"הקב לפני ישראל
 מזכירין אין ש"ומה' וכו' ה ישראלשמע' שנא תבות שתיאחר השם
' ד קדוש קדוש קדוש' כדכ תיבות שלש לאחר אלאהשם את

 שאמר, אחת תיבה אחר השם את יתרו הזכיר כאן והנה, צבאות

 גרים שחביבים מכאן השם ברוך יתרו ויאמר' המד ש"וזה'' ה ברוך'
 שני אחר רק' ה מזכירים אינם שהם מישראל יותר ה"הקב לפני

 אחת                     תיבה אחר' ה הזכיר והוא תיבות
 (טללי אורות)

 מה ל"י עוד (כ, ב) אנכי ה' אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים
 התורה קבלו לא למה מפרשים דהקשו', כו הוצאתיך שנאמר

 ובבנו בניו דישראל ותירצו, מצרא בר טענת להם דיש המלאכים

 ועיין), ה"קע סימן( משפט בחושן שכתוב כמומצרא בר ליכא
 אבות וחסדי] אמנם ה"דב"ע ו"נ דף במדבר פרשת[ יעקב בשארית

 וקשה', כו הוצאתיך אשר אנכי דפתח שפיר ואתי). ד"מיד"פ אבות(
 בניו דהם כרחך ועל, לשם ירד ואיך טמאה מצרים וארץ כהן' ה הא
          :מלאכים ולא התורה שיזכו ובדין לבן לטמא מותר ואב

  יוסף) פרדס(   
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  בברכת שבת שלום
 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

ֹ  - ִיְתרוֹ ָּפָרַׁשת  הַהּזֶ ם ָּבעֹולָ  ַּתְפִקיֵדנּו תאֶ ר ִלְזּכ
 הצלחה בגו"ר

 חגי חיים וב"ב       יצחק אריאל בן טובה        
 שמואל אימן בן אסתר זרי        שגית בת רותי

 שמים יראת        -ברכה רחל מאיר ישראל בן
 ליאור יהושע סומך וב"ב         גלית בת מסודי
 יהודה אריה בן רחל ברכה       ארז בן שושנה
 רונן אברהם וב"מ            קסירר אפרים וב"ב

דליה       משפ' שטרית     רחל ברכה בת פדילה
רינה בת סימי וב"ב       נעם יצחק בן רחל ברכה
 הצלחה בכל העניינים -יוסף ליאור בן דליה אפרת

 שלמה ודנה דוד וב"ב     אריה ושרה לוי וב"ב
 י.מ.י.ש כדורי          אקבלי יוסף חיים בן נסכה

 שולמית ומרדכי חיים דויטש וב"ב 
 

 זיווג הגון וכשר במהרה
אורן חיים בן אלן אסתר          רונית בת סימי     

 תרצה בתיה בת ימנה נינט      יוסף בן רוחמה  
 אילן בן ג'וליאט               יפית שרה בת ג'ינה
 דרור בן סופיה               דוד עומרי בן יהודית

 ואליהומיטל בת מלכה            מאיר בן שרית 
 טליה עדן אסתר בת שולמית   

 שירי ימנה בת שולמית       שמעון בן שולמית
 אנאל חביבה בת שולמית          אורן בן נעמי
 שושנה שירה בת סילביה     מיטל בת שושנה
 סיון רבקה בת אלן אסתר      עמית בת טובה

 אברהם גורג'י בן דליה אפרת
 

 זרע קודש בר קיימא
אליהו נזרי בן ימנה                    גלית בת מסודי

אילנה בת רוחמה  שמואל אימן בן אסתר זרי     
 סיון בת אסתר            רחל מרים בת יהודית
 נועה בת מזל טוב           משה מנחם בן רחל
 דניאל בן שרה               ואושרית בת שושנה

 גנית בת שושנהנעמה בת יפה                   ד
 נתנאל בן ג'ינה                                אסף בן סופיה

 רפואה שלמה
 ברכה     יצחק בן עזרא רחל מאיר ישראל בן

 בריאות ואריכות ימים    -ימנה ניזרי בת סטה
 בריאות ואריכות ימים  -מרדכי ניזרי בן פרחה

 מאיה בת עדי            דליה אפרת בת נעימה
 בת סוליקה              שלו בן מזל פחימה סימי

 אורן בן אסתר                          דינה בת מזל
נעם יצחק בן רחל ברכה            נעמי בת רחל    

 שירה שילת בת אורלי            אפרים בן שרה
 לביא ישראל בן תמר חיה   אסתר בת סוליקה

 נחום בן כיריה מוריה בת רחל ברכה             
     יהודה אריה בן רחל ברכה      ישראל בן חווה

  רחל בת זוהרההצלחה ורפואה    -יפה בת שרה
שאול בן סילביה                    משה בן נזימה     

 עינת בת רחל ברכה                בנימין בן יקוט
רפאל משה בן רחל                 יצחק בן פנינה    
רחל ברכה בת פדילה דליה      יצחק בן רבקה   
 רונית בת סבריה                   קסנש בת דגטו
 יצחק בן חנון               רפאל אבידן בן תקווה

אליהו בן רחל                       נעימה בת שרה    
    אלן אסתר בת שרלוטבנימין בן ברכה            

בריאות ואריכות   -יהודית אסתר פראדל בת חיה
 ימים
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שנסע ליריד לצורך מסחר, בגלל האפשרות 
לעשות שם עסקים גדולים, עזב את בני ביתו 
לתקופה ארוכה על אף העובדה שהיריד 

 התקיים בארץ רחוקה מאוד. 
 

אם יבוא אליו מישהו בימי שהותו ביריד ויציע 
לו לבלות את הזמן במשחקים, בוודאי יגער 
בו גערה גדולה ויאמר לו: "הסתלק ממני! וכי 
לשם כך עזבתי את ביתי והרחקתי נדוד 
אלפי מילין? הלא באתי לכאן על מנת 

 להחיות את נפשי ואת נפשות בני ביתי".
 

רה הנמשל מובן, ירידתה של הנשמה היק
אשר מושבה למעלה בצרור החיים, לעולם 
הזה לזמן מועט הוא אך ורק כדי לקנות 

 תורה ומעשים טובים. 
 

והנה מופיע יצר הרע ומסית את האדם 
לבזבז חלק ניכר מזמנו היקר על דברים 

 שאינם אלא הבל ושטות.
 

הלא אף אתה אמור לו כדברי הסוחר: "
ידעת כי גר אנוכי בארץ הזאת? נשמתי 
עברה מרחק של חמש מאות שנה משמיים 
לארץ, נטשה את מקום מושבה הטוב אך 
ורק כדי לרכוש כאן סחורה שעל ידה יוטב 
לה לנצח. ואתה מעיז להטרידני בהבלים. 
מה אשיב לבוראי אם אשוב ריקם 

 .לביתי?"

17:09 

 לעילוי נשמת  העלון מוקדש
 משה בן גורג'יה ז"ל

18:02
 לרפואה שלימה

 17:59 לנוריאל בן אסתר 

 שלימהלרפואה  17:59
 לאיידה חיה בת אסתר

 ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 ולילד אורי חיים בן שלי

הדבר מובן כי כאשר קרא משה רבינו את שם 
בנו אליעזר, ביקש לשבח ולהודות לבורא 

 העולם על שהצילו מחרב פרעה. 
 

אך קריאת השם גרשום מעלה תמיהה: מה 
תועלת מצא בציון עובדת היותו גר בארץ 

קרא לראשון נכריה? ועוד יש להבין, מדוע לא 
אליעזר, הרי נס הצלתו מחרב פרעה קדם 

 להיותו גר במדין?
 

ה'חפץ חיים' על התורה מבאר שהשמות 
האלו ניתנו כאשר משה ישב בבית יתרו 
חותנו. עלינו להתבונן במצב שבו משה רבינו 

 היה נתון באותם הימים. 
 

בכל ארץ מדין היה משה רבינו האיש היחידי 
שמעשיו של יתרו  אשר האמין בה'. ובוודאי

 עדיין לא היו מתוקנים כלל וכלל.
 

רק כאשר הגיע יתרו למחנה ישראל, הוא 
. (שמות יח, יא)" אמר: "ַעָּתה יַָדְעִּתי ִּכי ָגדֹול ה'

 משמע שעד אז לא ידע.
 

אם כן היה חשש גדול שמא ילמדו משה ובני 
ביתו ממעשי האנשים הסובבים אותם. כדי 

שה לבנו להקדים רפואה למכה קרא מ
"ִּכי ָאַמר ֵּגר ָהיִיִתי ְּבֶאֶרץ  -הראשון "גרשום"

 . (שמות ב, כב)" נְָכִרּיָה
 

בכך ביקש לקבוע בנפשו ולהזכיר לעצמו יום 
יום כי שהותו בעולם הזה, עד אשר ישוב 
למקומו בצרור החיים, אינה אלא בבחינת 
גירות בארץ זרה. רק כאשר תשוב הנשמה 

פשר יהיה לומר אל המקום שממנה נחצבה, א
 שהוא תושב במקום ההוא.

 

ה'חפץ חיים' חיזק את דבריו במשל לאחד 

18:02 

 איתנה ובריאות , פרנסה טובהק"שז
 וגלית בת מסודי לאליהו ניזרי בן ימנה

18:39 

18:35 

 (שמות יח, ג) ה"ֲאֶׁשר ֵׁשם ָהֶאָחד ֵּגְרׁשֹם ִּכי ָאַמר ֵּגר ָהיִיִתי ְּבֶאֶרץ ָנְכִרּיָ "

18:35 
להצלחת ולרפואת אברהם גורג'י בן דליה אפרת 

 יוסף ליאור בן דליה אפרת וב"בוב"ב והצלחת 

 הצדיק ר' חיים אבישלום כהן פרחיה בן בלנקה זצ"ללע"נ  18:38

 יתרופרשת  פניני עין חמד

 העלון מוקדש לעילוי נשמת מור אבי ציון סאלח בן צ'חלה ז"ל



 

 

 
 האם מותר לסחוט, לייבש או לטחון פירות בעלי קדושת שביעית? 
 

 :'הכשרות למעשה'מספרו  רבנות מקומית מבשרת ציון אליהו חיים פנחסי, הרבלהלן סיכום ההלכה מפי 
 

מותר לסחוט פירות הדר כגון, תפוזים ואשכוליות וכדומה, לצורך שתיית המיץ, כיוון שדרכו בכך. וכן מותר לסחוט לימון כדי 
שביעית (ח"א סימן מו).  -חזו"א (שביעית סימן כה אות לב), הגרש"ז אויערבך בשו"ת מנחת שלמה מקורות:להכין ממנו משקה לימונדה. 
כפי שהובא בשו"ת מעיין אומר ח"ה (עמוד נח) וצירף דעות הפוסקים, שאין כלל דין שביעית בזמננו אפילו וכן דעת הראש"ל הגר"ע יוסף 

ברנדסופר ח"א (הוראה קפד). וכן נטיית דעת רוב  -מדרבנן. עיין שו"ת יביע אומר ח"י (יו"ד סימן לז אות ג). וכן העלה בספר דרכי הוראה 
 גילים לעשות מהם מיץ, ולא לחשוש להפסד מיעוט הפרי הנותר דבוק לקליפה.האחרונים להתיר סחיטת פירות שביעית, שר

 

שביעית' (עמוד לז), ודווקא זיתים וענבים מותר. ומכל מקום התיר לאכול אשכולית עם כפית,  -בספר 'אור לציון הערה:ויש מי שמחמיר. 
 שהוא דרך אכילה. וכן כתב להתיר לתת חתיכת לימון בכוס תה.

 

 רמב"ם (פי"א מתרומות ה"ב). מקורות:ענבים כדי לעשות מהם יין. מותר לסחוט 
 

כשמשתמש בפירות הדר בשביעית לצורך שתיית המיץ, יזהר לא לאבד בידיים את הנותר מפירות ההדר לאחר סחיטתם, 
חת שלמה (שביעית שביעית (סימן כה אות לב), מנ -חזון איש מקורות:אלא יניח אותם עד שיירקבו, ואחר כך ישליך אותם לאשפה. 

 אולם, יש להשתדל לסחוט את הפרי עד תומו.עמוד קג). 
 

תוספתא (פ"ו  מקורות:מותר לייבש פירות שביעית, שדרך לייבשן בכל השנים, כגון: ענבים, תאנים, שזיפים, תפוחי עץ וכדומה. 
 הכ"ט), פאת השולחן (סימן כד ס"ד).

 

וכן מותר לעשות מרקחת [ריבה]  : ספר השמיטה (עמוד ל).מקורותבשביעית. דבר שנאכל כבוש, כגון מלפפונים, מותר לכובשו 
 ש (שביעית סימן כה אות לב).": חזון אימקורות מפירות, שדרך לעשות מהן מרקחת בשאר שנים.

 

היות : שו"ת מנחת שלמה ח"א (סימן כה) אולם נראה מדבריו שלבשל את היין אסור, מקורותמותר לפסטר יין של קדושת שביעית. 
ומתמעט ממידתו בשונה מפיסטור. ואף לדעת הראש"ל הגר"ע יוסף שמתיר מגע גוי ביין מפוסטר עיין הליכות עולם ח"ז (בלק סעיף ו). וע"ע 

 שביעית (עמוד קצ). -בשו"ת דברי דוד ח"א (יו"ד סימן יג) ובספרו קדושת הארץ 
 

 : ראה קובץ בית הלל (שנה ט גליון ג).מקורות ו בבישול.אולם בבישול יש להחמיר, מפני שממעט את כמות היין ונפגם טעמ
 

מותר לטחון בצל שום ופלפל חריף בכדי לערבם במאכל, שיתנו בו טעם. וכן מותר לטחון שקדים ואגוזים כדי לערבם בעוגה 
 שביעית (עמוד קעא). -: משפטי ארץמקורות וכדומה.

 
 

 

(יהי רצון ובורא עולם יחזיר אותנו ואת כל עם ישראל בתשובה מעשה נורא, שקרה עם משפחה אחת שלא שמרה תורה ומצוות 
, ונולד להם בן, ועד גיל ארבע שנים הבן לא דיבר מאומה. הלכו לרופאים ומומחים, אולם הם לא הצליחו לרפא את שלימה)

הבן יתרפא  -אם תשמרו שבת ו ברכה עבור בנם. אמר להם הצדיק: "הבן. בצר להם הלכו אל ה'בבא סאלי' זצ"ל וביקש
 ", ובתנאי זה ברכם. כשיצאו מבית רבינו, האב אמר לאשתו, שהוא יתחיל לשמור שבת לזכות בנו שיתרפא.מיד

 

האב התחיל לשמור שבת, והבן הבריא והתחיל לדבר, וכך נמשך הדבר למעלה מעשרים וחמש שנים!. שבת אחת הם הוזמנו 
להתארח, והיו במקום אנשים שהפצירו באב ו'כיבדו' אותו בסיגריה. בתחילה סירב, אולם לאחר הפצרות חוזרות ונשנות 

 הכרה. הסכים. כשחזרו לביתם, מצאו את בנם ל"ע מוטל ארצה ללא

 
 

מסופר על מרן ה'חזון איש' זיע"א, שפעם בא אליו מנהל קופת גמ"ח בבני ברק ושאל אותו, אם הוא רשאי למכור תכשיטים 
אצלו כעירבון להלוואות שנטלו ממנו, לאחר שלא פרעו את חובותיהם במועד. הזדעזע  ושאר חפצים יקרים, שאנשים מישכנו

 טוב לו שלא נברא משנברא".  -מרן מהדברים והשיב: "מוסד גמ"ח המוכר משכונות
 

אחר כך הוסיף ואמר: "תאר לעצמך שראובן נצרך להלוואה ונותן בעבוט את תכשיטי אשתו, ידו אינה משגת לפרוע חובו, 
כלום יש בעולם כפרה לצער  ת האישה יוצאת לשוק ורואה את אשתו של שמעון מתקשטת בתכשיטים שלה,ולמחר

 ".ולשפיכות דמים של אישה עלובה זו?!
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בחלב שבסוריה. נצר  )1889(נולד בר"ח טבת ה'תר"ן  -המקובל הרב עובדיה הדאיה זצ"ל
למשפחות רבנים ידועות הן מצד אביו והן מצד אימו. סב סבו, המקובל הרב חיים מרדכי 

עלה לארץ  )1894(לבטון, שימש כרבה של העיר. בהיותו כבן חמש שנים בשנת ה'תרנ"ה 
ישראל יחד עם הוריו. בתחילה התחנך בתלמוד תורה 'דורש ציון' ולאחר מכן בישיבות 
'חסד אברהם' ו'תפארת ירושלים', בהמשך שכר אביו את הרב המקובל שלום בוחבוט 

 שילמדו. 
 

בזמן מלחמת העולם הראשונה נמלט לחלב מאימת הגיוס לצבא הטורקי. בשנת ה'תרפ"ג 
ה ישיבת פורת יוסף בעיר העתיקה, התמנה לר"מ ללימודי הפשט , כאשר הוקמ)1922(

והסוד. שימש כשליח ציבור בישיבת המקובלים 'עוז והדר' בה התפללו על פי כוונות רבינו 
האריז"ל. בשנת ה'תרפ"ה התמנה להיות חבר בית הדין של העדה הספרדית בירושלים, 

בפתח תקווה וכיהן כרב העדה התמנה להיות דיין בבית הדין  )1938(ובשנת ה'תרצ"ט 
 הספרדית.

 

התמנה לחבר בית הדין הרבני הגדול לערעורים בירושלים. בשנת  )1950(בשנת ה'תשי"א 
ל, שבה למד בצעירותו, והעביר את -שיקם את ישיבת המקובלים בית א )1957(ה'תשי"ח 

הישיבה לרחוב רש"י לאחר שנהרסה בעיר העתיקה. בנוסף בנה לצידה ישיבה ללימוד 
התמודד על כהונת ה'ראשון  )1963(נגלה בשם 'שלום עבדו', על שם אביו. בשנת ה'תשכ"ד 

 לציון', אך לא נבחר. 
 

קורית על חלקו החמישי של שו"ת 'ישכיל עבדי' בשנת זכה בפרס בספרות רבנית מ
. כמו כן )1969(וכן היה חתן פרס ישראל לספרות תורנית לשנת ה'תשכ"ח  )1959(ה'תשי"ט 

זכה באות 'איש ירושלים'. גאון בנגלה ובנסתר. שקדן עצום. נפטר בשבת קודש בזמן רעווא 
נו בחלקת הרבנים הספרדים בהר שנים. ציו 79-. חי כ)1969(דרעווין, כ' בשבט ה'תשכ"ט 

 המנוחות בירושלים.
 

(שולמית) (בת מרת צלחה  אשתו: (לבית לבטון).מרת שרה  אימו:המקובל ר' שלום.  אביו:
אביו, ר' שלום, ר'  -המקובלים מרבותיו: ).1906 -נישא בשנת ה'תרס"ז -המקובל ר' עזרא שרים

 המקובל הרה"ג הראשון לציון ידיו:מתלמשלום בוחבוט, ר' יצחק שרים ור' יצחק אלפייה. 
 (ראש ישיבת, בנו המקובל ר' שלום מרדכי ל)-(רב הכותל וראש ישיבת המקובלים בית אר' מרדכי אליהו, המקובל ר' מאיר יהודה גץ 

 -שו"ת דע"ה והשכל•שו"ת שמונה כרכים  -ישכיל עבדי• מספריו:המקובל ר' שלום מרדכי חיים.  בנו:. ל)-המקובלים בית א
חידושים על הרמב"ם  -עבד המלך•חידושים על הש"ס  -עבדא דרבנן•דרשות והספדים  -ויקח עבדיהו•שו"ת בחכמת הקבלה 

 פירוש למסכת אבות. -ש"ה לבית אבות•הוספות והערות  -ודבר שלום•דרושים על התורה  -שלום עבדו•
יפר מרן הרשל"צ הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל, אשר זכה לשמש את רבינו שנים רבות, כי בצעירותו היה רגיל ללמוד איתו באותו בית כנסת ס

ביקש ממני ללכת עימו. ובאותו זמן הייתי בן בליל שבועות והושענא רבא. וסיפר, שהיה רגיל ללכת למקווה שעה קודם עמוד השחר. "פעם אחת 
שלושים והוא בן שמונים. וכיוון שאסור לרחוץ עם רבו בבית המרחץ, טבלתי בחדר אחר, ועד שסיימתי להתפשט, הרב סיים כבר לטבול ולצאת 

 ולא רצה להשאירני לבדי, וחיכה עד שאסיים".
 

ירב באומרו, יש שם מדרגות, ואני זקן וכו'. ושאלתי אותו: "כיצד כבודו אומר 'זקן "זמן מעט אחר כך, ביקשו ממנו ללכת לאיזה שמחה, והוא ס
אני' והרי במקווה כבודו עלה וירד את מדרגות המקווה בזריזות?" וענה לי, שמשום צניעות הוא לא הולך לאותה שמחה. אמרתי לו, שזה מה 

? זקן וזקנה מצד אחד, ובחור ובתולה מצד אחר". ופירש תוס' "לא שהיה בו "ת"ר: איזהו מטבע של אברהם אבינו (בבא קמא צ"ז:)שכתוב בגמרא 
מצד אחד זקן וזקנה ומצד אחר בחור ובתולה".  -צורת זקן וזקנה מכאן, בחור ובחורה מכאן, שהרי אסור לעשות צורת אדם אלא כך היה כתוב

(בראשית יג,  ופעם כזקנים כנגד יצר הרע "וְַאְבָרם ָּכֵבד" (בראשית כב, ג), "וכל זה מחמת הנהגתם, פעם כצעירים לצורך מצוות "וַַּיְׁשֵּכם ַאְבָרָהם
 ".דברים אלו תאמר בהספד עלי! אל תאמר את זה עכשיו,ורבינו הקפיד על דברי ואמר: " .ב)

 

אחרי מספר שנים נפטר הצדיק, ואני שכחתי מאותה אמירה. וכשהספדתי את הרב, לא הזכרתי את הסיפור הזה. אחרי מספר ימים בא אלי 
והתפלא, כיוון שהספדתי אותו בהלוויה. אחד מבני משפחתו וסיפר שהרב בא אליו בחלום ושאל: "מפני מה הרב אליהו לא מספיד אותי?". 

וכל זה כיוון שחכמינו  י לא הספדתי אותו כראוי ונזכרתי באותו מעשה. באזכרת ה'שבעה' שלו סיפרתי את המעשה.ואני חככתי בדעתי, אול
למחרת בא אלי בנו ואמר לי, שהחכם בא אליו בחלום ואמר לו, שחכם מרדכי הספיד אותו אומרים, שהנפטר שומע את מה שמספידים עליו. 

 כראוי.
שלום הדאיה הלכה ודעכה, וכל זאת בשל שקידתו על התורה הקדושה ימים ולילות. על כן היה דואג ביותר,  אייתו של אביו, המקובל הגאון ר'ר

שדבר זה לא יקרה חלילה לבנו. משום כך דחק בבנו לבל יאריך לשבת ללמוד בשעות החשכה ויתן מנוחה לעיניו. כשהאב ביקש זאת, הנמיך 
אחר שהאב נרדם, העלה שוב הבן את השלהבת ופתח את הספרים וכך שקד על לימודו אולם, לרבינו את שלהבת המנורה וסגר את הספר, 

באותה תקופה הם התגוררו בישיבת 'פורת יוסף' הסמוכה לכפר סילאוון. בחצר הישיבה היה שומר ערבי שתפקידו לשמור  עד אשמורת הבוקר.
, הערבים לא היו באים, ורק ברגע שכיבה אותו, היו מעיזים להיכנס על הישיבה מפני הגנבים. הערבי היה אומר, שכל זמן שהאור של רבינו דלק

 ולנסות לגנוב, ולכן בגלל רבינו, כמעט לא הייתה עבודה לשומר הערבי.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 זצ"ל ה הדאיהעַֹבְדיָ ב ָהרַ ל ַהְּמֻקּבָ  -ִאם ִראׁשֹוִנים ְּכַמְלָאִכים

 גלאט?"-עושה אירוע שמחה באולם שמחות וברצונך להפוך אותו לכשרות "מהדרין
 בארץ. ההשגחה החל מזמן אספקת הבשר ועד למנה האחרונה. צוות משגיחים תלמידי חכמים ידאגו לכך בכל איזור

 (הנייד באישור ועדה רוחנית) 052-6329144 בפיקוחו של הרב אליהו חיים פנחסי שליט"א 



 

 

  
 

 

ל'הצלה', וה' המרחם ונותן יד לפושעים, סידר מראש, שאחד 
עימו מהחברים שטייל איתנו למד 'עזרה ראשונה', ואף הביא 

את התיק הדרוש לזה. הוא התחיל לבצע בי 'פעולות החייאה', 
 אך גם כעבור דקות ממושכות ליבי לא פעם, ואני כאבן דומם...

 

לאחר דקות ארוכות הגיעו אנשי 'הצלה', ולאחר ניסיונות 
ממושכים הצליחו בסייעתא דשמיא להשיב את ליבי לפעום, 

 ומיד הבהילו אותי לבית הרפואה. 
 

רא ודווקא אותו חבר ירא שמיים, שהוכיח אותי לנצור רצה הבו
לשוני מרע, הוא זה שהתנדב ללוות אותי לבית הרפואה. לימים 
הוא סיפר לי, שהוא הבין מיד, מפני מה באה עלי הצרה הזאת 

 על שביזיתי את חברי ושפכתי את דמו.  –
 

עד מהרה הגעתי לבית הרפואה ונכנסתי ל'חדר טראומה'. שם 
ילו, כי גולגולת ראשי נחבלה קשות, ואף ישנו דימום הרופאים ג

משמעותי במוח. חברי שליווה אותי ישב ואמר תהילים בדמעות 
כשליבו דואג ומפחד על עתידי. הורי שמעו את מה שהתרחש 

 והגיעו במהירות לבית הרפואה, כשהם מבוהלים ביותר.
 

חברי ששהה לצידי, לפני שחזר לביתו, התקשר לאותו בחור 
זיתי אותו רבות, והתחיל לבכות לו בטלפון עבורי. הוא סיפר שבי

 לו את כל מה שקרה לי, והתחנן לפניו, שימחל לי בלב שלם. 
 

הבחור הנ"ל שהיה בעל לב רחום, אמר שלא הקפיד עלי 
מעולם, ואף הבטיח להתפלל לרפואתי! לאחר מכן החבר 
ששהה לצידי, התקשר והודיע לכל תלמידי הישיבה להתפלל 

 עלי.
 

ברחמי שמיים ובניסים מרובים, הדימום במוחי נעצר ויצאתי 
מכלל סכנה, אך עדיין גולגולת ראשי הייתה חבולה, והחבלה 

 במוח גרמה שיתוק מסוים בפניי והם התעוותו. 
 

באותה שעה הבנתי את משמעות הכתוב "ָמוֶת וְַחּיִים ְּביַד ָלׁשֹון"
ל הלבנת הפנים והצער , וקלטתי, שהכל בא לי בש(משלי יח, כא)

שציערתי את חברי, ובפרט שהוא יתום, ועליו הזהיר הקב"ה 
א ְתַעּנּון... ִּכי ִאם ָצעֹק  בתורתנו הקדושה: "ָּכל ַאְלָמנָה וְיָתֹום 

 .(שמות כב, כא)יְִצַעק ֵאַלי ָׁשמַֹע ֶאְׁשַמע ַצֲעָקתֹו" 
 

חוף ביקשתי מחבריי, שידאגו לכך שאותו בחור יגיע אלי באופן ד
לבית הרפואה. כשהוא הגיע, נישקתי את ידו, כשדמעות 
רותחות זולגות מעיני וביקשתי את סליחתו. הוא בכה יחד עימי, 

 ואמר, שהוא מוחל לי בלב שלם. 
 

הוא הוסיף, כי הוא מעולם לא הקפיד עלי, ושהוא מתפלל 
לשלומי! כעבור מספר ימים הובלתי ל'שיקום', ולאחר תקופה 
שבתי לביתי. פני נותרו מעט משותקות, כשזה ניכר בעיוות 

 ובכיעור הפנים. 
 

כתבתי כל זאת, למען יראו וייראו, שיש דין ויש דיין, כיוון 
סכנותו, נהפכתי אני למכוער שביזיתי את חברי על כיעורו ומ

ומסכן. כיום אני מבטיח, שלא אשוב לכסילותי, ואני תפילה, שה' 
 ימחל לי על שציערתי את בנו, ויסיר ממני חרון אפו. 

 ְּפִגיעָ ה וְתֹוְצאֹוֶתיהָ 

מתיקות הימים להלן סיפור מופלא, המעובד מתוך קונטרס '
' ויש בו כדי ללמדנו עד כמה עלינו להיזהר לא לפגוע הנוראים

 בזולת. להלן הסיפור מפי בעל המעשה:
 

ברצוני לפרסם מעשה, שאירע עימי בבחרותי, וסבור אני, 
שניתן ללמוד ממנו לקח רב: כשנכנסתי לישיבה גדולה 
התוודעתי לחברי החדשים שבשיעור א', ומיד הבחנתי בבחור 

 אחד, שמראהו לא היה כל כך נאה בלשון המעטה... 
 

שמכיוון  –ת חטאי אני מזכיר בנוסף, הוא היה מעט צולע. א
שהייתי בחור נאה, ומרוב גאוותי ורוע מידותי, סלדתי ממנו ולא 

 רציתי אפילו לומר לו 'שלום'.
 

בשעות הערב כשעליתי לחדרי, אמרו לי חברי לחדר, שהבחור 
המכוער הנ"ל תפס מיטה בחדרי, ושהוא לא מצא מקום אחר 

 רק בסמוך אלי ממש... 
 

עשרה -וכעסתי עליו. בשעה שתים התאכזבתי ביותר מכך
בלילה, כשהוא סיים ללמוד הוא עלה לחדר כדי לישון. כשהוא 
נכנס נדף ממנו ריח לא נעים... באותה שעה גבר עלי יצרי 
ולעיני כולם סתמתי את אפי בידי, והתחלתי לבזותו בקול. 

אי אפשר לסבול את הריח הדוחה שלך... לך אמרתי לו: "
 ספתי עוד מילים פוגעניות.", והולישון במסדרון!

 

מאוחר יותר נודע לי, כי הבחור היה יתום מאם, וכיוון שכך היה 
גם 'שבור לב'. הלה יצא מהחדר בפנים אדומות, עמד בצד 
המסדרון והתחיל לבכות בצער ובמרירות. לבי לב האבן לא 
נמס מכל זה, וגאוותי מנעה ממני להתחרט על מעשי 

 המכוערים, והמשכתי לדבר עליו דברי גנאי. 
 

דו, אבל לפני חברי לחדר המשכתי לבזותו. כיוון אומנם לא לי
שאני בעל כישרון להתבדח, הפכתי אותו ללעג וקלס, כאשר 
הייתי מחקה את הליכתו ותנועותיו. חלק מהחברים צחקו עימי, 

 וחלקם שתקו.
 

חודש אלול עבר וכך גם הימים הנוראים, ועדיין לא שבתי 
חול המועד  בתשובה על מעשי. אולם יש דין ויש דיין. בימי

סוכות, יצאתי עם מספר חברים מהישיבה למסלול הליכה 
ארוך. במהלך המסלול העליתי שוב את הנושא של אותו בחור, 

 ושוב התחלתי לדבר בגנותו. 
 

שמיים ששמע את הדברים הוכיח אותי ואמר: -בחור אחד ירא
 . אך אני עשיתי את עצמי, כמי(תהלים לד, יד) "נְצֹר ְלׁשֹונְ ֵמָרע"

שאינו שומע. הבחנתי, שאותו בחור התרחק ממני, אך לא 
 התייחסתי לזה, והמשכתי לבזות את הבחור על חסרונותיו...

 

בסוף המסלול הגענו למעיין, ומאחר שאני אוהב מאוד לשחות, 
נכנסתי לשחות במים. בין היתר עליתי לשפת המעיין וקפצתי 

 . 'קפיצת ראש' לתוך המים, ואז אירע הנורא ביותר..
 

ראשי נחבט בעוצמה רבה בסלע חד, שהיה בתוך המים!!! 
חברי שהיו לידי נבהלו מאוד, ומיהרו להוציא אותי החוצה, 
כשהם מגלים שאינני מגיב כלל... אחד מחברי התקשר מיד 
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  ""יתרויתרו""פרשת פרשת  
  .הדלת ואנחנו]. א, יח ["וישמע יתרו"

 ילד לאחר ליל כשמעירים .מוכר כל כך וחביב כל כך". ועצל על מיטתו, הדלת תסוב על צירה: "יש בספר משלי פסוק מתוק מדבש
עוד שתי דקות והוא . הנה הוא מרים את הראש, הוא אפילו פוקח עין, הוא קם מיד, כן כן. שיקום וילך לבית הספר, שימורים

הוא אמר זאת , ובאמת. הוא יאמר שבעוד רגע יקוםבעוד חמישים דקות , בעוד חצי שעה הוא יתרעם מדוע לא העירו אותו. לבוש
  ... אבל לא היה זה יותר מאשר ברק רגעי של עירנות שחלף בשמי הליל של השינה העריבה,סימן שלא ישן, במו פיו

עשרות פעמים , אין דבר מטלטל יותר מדלת זו". הדלת תסוב על צירה: "שהרי זה ספר משלי, ולשלמה המלך היה על כך משל
... סבה לכאן ולשם וממקומה אינה משה, השתפוסה היא בצירי: דא עקא. נטרקת וננעלת ושוב נפתחת, בשעה נפתחת היא ונסגרת

  ...כבול הוא אליה, אבל מן המיטה לא יצא, אפילו להתהפך ולשנות תנוחה, להבטיח, להצהיר, יכול הוא למלמל: כיוצא בכך עצל
את האם בעבורו חייבים היינו לנצל , מוכר כל כך ומוחשי כל כך, הציור הזה הרי לקוח מן החיים: רק שאלה אחת דורשת מענה

                 ,  והוא חייב היה להתאזר לשם כך ברוח הקודש ממרום–החכם מכל אדם , חכמתו העמוקה מיני ים של שלמה המלך
  ?שבה נאמרו פסוקי ספר משלי

          ... אלא גם העצל, מסתבר שלא רק הדלת היא משל. שיש כאן רעיון הרבה יותר עמוק ממה שנראה על פני השטח, מסתבר
          : והכל שואלים. ומלחמת עמלק, קריעת ים סוף? מה שמועה שמע ובא: י"וברש, "ע יתרווישמ. "וכאן מגיעים אנו לפרשתנו

             , פי אדוםואז נבהלו אל .חיל אחז יושבי פלשת, שמעו עמים ירגזון: "הן לא בכדי התגלגלה שמועה זו עד למדיין הרחוקה
                  .גם נמוגו, גם רגזו, אלא גם נבהלו, ולא רק שמעו. כולם שמעו". נמוגו כל יושבי כנען, מואב יאחזמו רעד) תקיפי(אילי 

                , השאר היו כאותו עצל? והשאר.  ובא–אבל רק הוא שמע . לא רק הוא שמע, לא? האם רק הוא שמע, "וישמע יתרו"אז מהו 
  ...והתהפכו לצד השני, מלמלו משהו, פקחו עין

                ,דם ששמע ובא ראוי לכבוד זהא: אבל התשובה לפנינו היא. שנקראה על שמו פרשה בתורה, רבים שואלים במה זכה יתרו
               . נתבונן על עצמנו, אילי מואב ויושבי כנען, עד שאנו דנים את יושבי פלשת ואלופי אדום, בינינו, כי! ראוי לציון מיוחד

                 , למשל, יודע. והוא מכיר בנכונותן, הרי לכל אחד מאיתנו ידועות אמיתות נצח! ? ובאים–כמה מאיתנו שומעים 
, וידוע שאין אדם המפסיד מלימוד תורה, ויודע שזו השאלה הראשונה אותה נשאלים במרום, תים לתורהשחייב כל אדם לקבוע עי

  ? ובאים לשיעורי תורה–כמה יודעים ? ובכן מה, יודע הוא כל זאת.  ראויה היא התורה להקרבה–ואפילו אם כן 
            וחייבים בו על  ,ה בית מקדש מעטיודע שז, כל אחד יודע כי אסור לדבר בבית הכנסת בשעת התפילה וקריאת התורה

האם אינו נכלל חלילה ,  רחמנא ליצלן,ואז... אז מה, יודע! ירחם' ה, יודע אלו דברים נוראים כתב הזוהר הקדוש". מורא מקדש"
. לשנות דרך, לקיים, הוא היה רוצה לעשות, אבל מה? שהלומד שלא על מנת לעשות נוח לו שלא בא לעולם, במה שאמרו חכמים

  ...אינו יכול להתנתק, קשור הוא לצירו, כאותה דלתאבל 
  ).מעיין השבוע! ( ובא–על שמו של האדם ששמע . שלא בכדי קרויה פרשת מתן תורה על שמו של יתרו, נמצא

על התורה ועל כבוד תורהעל התורה ועל כבוד תורה
                 . לפתע נכנס שוטר ופנה אל השמש. בבית המדרש, ל"ל דיסקין זצ"הגאון הקדוש מהרי, "השרף מבריסק"פעם שהה 

, הוציא השמש ספר תורה .השמש הסיט את הפרוכת וכל הקהל קם על רגליו. ודשוהשניים עלו במדרגות ארון הק, אמר לו דבר מה
  .ומסרו לשוטר, נשק לו

, "?מה העניין" :פנה לשמש ושאל.  נתקל במחזה זה– שעלה על כס רבנותה של בריסק לא מכבר –היתה זו הפעם הראשונה שהרב 
יהודי שהתחייב שבועה השביעוהו בנקיטת  ,זה היה הנוהגכ. ענה, "יהודי התחייב שבועה בבית המשפט: "השמש היה מורגל בכך

ביקש מהשמש את . נשק לו בדמעות והחזירו לארון הקודש, נטל את ספר התורה מיד השוטר ההמום, מיהר הרב .ספר תורה
 :לובפנותו אל השוטר אמר  .השיב את הפרוכת למקומה ונשק את שוליה. וטמן את המפתחות בחיקו, נעל את הארון, המפתחות

  ".אמור לשופט שהרב אסר על טלטול ספר התורה"
. גם אם נעטפה בניסוח מנומס, היתה זו פקודה .אמר, "השופט מבקש מהרב שיבוא לפניו: "והשוטר שב והופיע, לא עברה שעה

  .והתייצב לפני דוכן השופט, הרב נכנס לאולם. הרב התלווה אל השוטר והם הלכו לבית המשפט
  .ענה השרף, "אני הוא" . כך פנו ברוסיה הצארית לכהני הדת–שאל השופט , "של העירהוד קדושתו הוא רבה "
               .ענה השרף ,"נכון הדבר" ".השוטר סיפר שהוד קדושתו נטל ממנו את הספר הקדוש שנצטווה להביא לבית המשפט"
  ".יורשה לנו לשאול מדוע עשה זאת. הוד קדושתו יודע לבטח מה חמור הוא בזיון בית המשפט"
. מבקש אני לשאול את הוד רוממותו שאלה. ממונה אני על שמירת כבוד הספרים הקדושים לנו", ענה השרף, "תור רב היהודיםב"

, על גנזי הצאר, על אוצר המלוכה אילו היה כבודו ממונה. מיקשה זהב, בגנזי הוד מלכותו הצאר הרוסי מצוי כתרו של פטר הגדול
 ההיה כבודו מוסרו –והיה מופיע שוטר לקחתו  ,ות ולא יותר אלא בנקיטת כתר זה דווקאוהנאשם היה מביע רצונו להישבע לא פח

  !"וגם אז תחת משמר מיוחד, כתר זה מוציאים אך ורק ביום ההכתרה. "ענה השופט!" ודאי שלא" ."?בידו
  "?משקלו בזהב, ואם היו מפקידים תמורתו ערבון, ואם היה נשלח משמר מיוחד"

                 , הוא האוצר היקר ביותר של האומה הרוסית הגדולה, שוויו של הנזר אינו במשקל זהבו: "ההשופט התרעם על השאל
  !"מי יעז לשלוח בו יד ולטלטלו בשביל גחמתו של איזה נאשם! בבת עינה של הממלכה

 אוצרנו היקר יבין כי הוא! וודאי יבין הוד רוממותו שעבורנו ספר התורה הוא בבת עינינו, אם כן: "עתה הגיע תור השרף להתרגש
ואיך נטלטלו   –נשרפו ונרצחו , למענו עונו! ויהודים לאין מספר מסרו עליו את נפשם, יודע כי אלפי רבבות חיים לאורו! ביותר
מהיום והלאה אין : "ובדממה נשמע קולו של השופט, דממה מתוחה השתררה .!"לצרכו של איזה נאשם, הלוך ושוב, מהיכלו

  !"נקיטת הספר הקדושהיהודים חייבים להשבע עוד ב

נא לשמור על קדושת העלון    
   .אין לקרוא בשעת התפילה
 !מומלץ לקרוא בשולחן שבת

 יה'ורג'עובדיה יוסף בן ג' ר אוןרבנו הגונ מורנו "לע

 .ו" הייצחק בן ליבה, ו"הי יצחק בן טובה, ו"הי יקוט רבקה בת רחמה ,ו"הידיאנה מיכל אפרת חיה בת ,  ו"הי שלמה אחיה בן הלן, ו"הי מהרנגיז בת טאוסלרפואת 



                 , ראוי לכבוד מיוחד ,והמונים מסרו עליו את נפשם, שהמוני יהודים חיים לאורו, הבין שספר קדוש !השופט הגוי הבין זאת
                 . מהצווים האלקיים שבו, כבודו של ספר התורה נובע מתוכנו: אלא שחייבים לזכור נקודה עיקרית אחת !יש להתחשב בוו

, שלאורם חיים היהודים עשרות דורות,  כמה יש להיזהר בכבודם של חוקי התורה–ל הספר הקדוש ואם כך יש להיזהר בכבודו ש
 !באש ובקול שופר, מפי הגבורה, אותם קיבלנו במעמד המרומם, כבוד יש להתייחס לציווי התורהבאיזה ! ועליהם מסרו נפשם

  .)מעיין השבוע(

  ].ה, יט ["ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, והייתם לי סגולה מכל העמיםם"
                  .מבריק, התפעל מנער כשרוני, מפקח ברשת חינוך תורנית, א"הרב יהושע שקלאר שליט. מעשה שהיה, שמענו סיפור

, שלא היה זה הנער היחיד, מובן .ציין לעצמו לעקוב אחר הנער בהתקדמותו. נהנה מתשובותיו המחוכמות, בכל ביקור בבית הספר
להדריך ולכוון ככל , לעקוב אחר מיומנות המורים והמורות: ם והמפקחותעבודת קודש מוטלת על המפקחי. ולא בית הספר היחיד

. גם לשים עין על תלמידים, כפי שאתם רואים, ובין השאר. לדרוש מצויינות ברמת הלימודים, לעקוב אחר הספק החומר. הנדרש
  !רק ברשתות החינוך התורניות
. כמובן, שם בדוי" ?ואיפה רחמים: "ושאל, ציינם לשבח. ותיהםבחן את התלמידים ונהנה מתשוב, יום אחד ביקר באותו בית ספר

  .נענה בשתיקת מבוכה
הכיר אורחות חיים , רחמים זה התחבר לנער קל דעת מבית ספר אחר: סיפרו סיפור נורא. שב ושאל, בשעת הסיכום, בחדר המנהל

             !בבית הכנסת כשידעו שהמשפחה שוהה ,  לדירה בעיצומו של יום הכיפוריםבפריצה' על חם'והמשטרה תפסה אותם , אחרים
  !"?אבל איפה הוא", אישר המפקח, "זה נורא"

. ם בפנימייה תורנית בעיר אחרתדאגו ומצאו עבורו מקו. ואף להסתובב בשכונה, סיפר המנהל שרחמים התבייש לחזור לכיתה
  .מקום טוב, אכן. ונחה דעתו, שאל המפקח לשם המוסד. ולפתוח דף חדש, סה להשתקם שםשינ

. ביקרתי היום בבית ספרך ולא ראיתיך! רחמים היקר: "וכתב מכתב נרגש, כשחזר לביתו נטל טופס רשמי של רשת החינוך
ה שם אני מקווה שאתה מתעל. וסיפרו שעברת לפנימייה, דותיךושאלתי א! תשובותיך הנפלאות והקולעות היו חסרות כל כך

               . ספר מה לומדים ותשלח איזו קושיה או תירוץ שעלו בדעתך, כתוב לי! ועוד תהיה לגדול בישראל, בתורה כגודל כישרונך
  !"כתוב לי, אם תצטרך עוד כסף. לדמי כיס, אני מצרף כאן מאה שקלים

               . איך נתפס בגנבתו, שכולם יודעים מה קרה, הוצמד לו אות קלוןבטוח היה ש: ופרץ בבכי נרגש, מכתברחמים קיבל את ה
שנותן בו אמון ומצפה , יש מי שמאמין בו. ולא שמע, המפקח ביקר, והנה. מיידעים כל אחד, שבבית ספרו מפיצים את הסיפור

            , שלח מכתב עם קושיה, התעודד והתנער ,שעד אז שקוע היה בדכדוך ודיכאון, רחמים! הוא לא יאכזבו. ממנו לגדולות
           . ועלה מהפנימייה לישיבה גדולה. שחודש אחר חוד, וכך. דמי המרצה ועידוד, וקיבל מכתב עם תירוץ ומאה שקלים נוספים

  !מה כוחו של עידוד, מה שתשומת לב מחוללת !והיום הוא מחנך בישראל, הקים בית לתפארת
            , ניהםבדרדרו יוהנה ה. היו שבטי יה, היו האבות הקדושים. משום שזה מזכיר כל כך את פרשת השבוע? ומדוע נזכרנו

והייתם לי סגולה מכל "? ומה אמר להם. והביאם להר סיני,  יתברך חילצםהבורא. עבדו עבודה זרה, ט שערי טומאה"שקעו במ
               , רק מבט אל העתיד. אף לא רמז תוכחה ואזהרה, לה על העבריאף מ, "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, העמים

  !והבטחות מרוממות
  .)מעיין השבוע( !תתממשוהיא , להביע תקווה. והוא יצדיק את עצמו, לתת אמון: וזו דרכנו, זו דרך התורה

  ].יב, כ[ "כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך"
                        . )ר הירש"רש(ולמלא כל רצונם בזריזות , לשמוע בקולם ללא תנאי, ראשונהבבראש ו, מדרכי הכיבוד הוא

         ,יכבדוך בניך ויסמכו אותך לעת זקנה, ועוד שאם תחזיק במצוה זו, רך ימים כי בכך אתן לך או-למען יאריכון ימיך 
 .)בכור שור(ולא תמות בחוסר בלא עתך 

משה '  החסיד הישיש ר,מפי בעל המעשה, א"זאב רוט שליט' ג ר"לרה" כיבוד הורים"לפנינו סיפור מרטיט שהובא בקונטרס 
              ,מיד בכניסתם. ש לעיירה איברא שליד צאנז שבגליציה"ט פרצו הגרמנים ימ"בשנת תרצ :ב"א מארה"אפטרגוט שליט

                 , אי אפשר לתאר את הבהלה העצומה .חיפשו את רב העיירה וציינו שהם מעוניינים לעשות מזקנו מטאטא
 לכיכר העיירה בו הורו הגרמנים שעל כל היהודים להתאסף, ובפרט כשנתפרסם צו, חוסר האונים וטרוף הדעת של התושבים

               . האנשים החלו להתארגן בבהילות ולאסוף כל דבר שיתכן שיצטרכו להמשך הדרך הלא נודעת . לצורך גירושם המיידי
  ...מעילים ושמיכות, האמהות ארזו מזון וצידה לדרך, אחרים הטמינו יהלומים בסוליות הנעליים ,חלקם בלעו מטבעות זהב

הבא לי בבקשה את , ה'מוישל: "אבי המשפחה עמד במרכז הבית וקרא לבנו. חרתבבית משפחת אפטרגוט נשבה רוח א, אמנם
  .אך תיכף ומיד אץ רץ לעשות רצון אביו, הנער תמה בליבו לנוכח הבקשה המוזרה ברגעים טרופים אלו". חולצת השבת שלי
                 , שה את החולצה היטבגהץ בבק. וחמם לי מים לגיהוץ החולצה, הכנס מספר גחלים למגהץ, ה'מוישל: "ושוב קרא האב

                 . ה לא הבין מדוע דווקא כעת כל כך חשוב לגהץ ולעמלן את חולצת השבת'מוישל ...".ואל תשכח לשים מעט עמילן על הצווארון
             . המשיך לשתוק ומילא בנאמנות ובזריזות את הוראותיו של אביובןאך ה... ?שמא משהו קרה לאבא מהלחץ והפחד הנורא

ר היטב גם את אל תשכח להשחי. ותצחצח בבקשה את נעלי השבת שלי, הבא את משחת הנעליים, ה'מוישל: "ואז האבא ממשיך
בשעת החרדה הנוראה מפני  ,ומיהר לציית לבקשה הכל כך מוזרה של אביו, הבן לא הוציא הגה מהפה, גם כאן "...הפינות של הנעל

  ...הנאצים הארוריםחרב 
 :ובקול רם אמר דברים שבנו לא יישכח לעולם, אביו נעמד במלוא קומתו, נתכשהנער סיים את המלאכה המפרכת והבלתי מוב

בשעה שמלאכי מוות וחבלה עומדים  . חרדים לגורלנו, דואגים מה יהיה באחריתנו. בשעה זאת כולנו מגורשים בידי בני עוולה"
את המתנה הגדולה והיקרה , בני יקירי, מעניק לך, אבל אני. וזה אוכל ובגדים, זה כסף וזהב, הכל מלקטים צידה לדרך, כנגדינו
  !"למען יאריכון ימיך... כבד את אביך: את מצות התורה... מכל

  "!אתה תישאר בחיים, בני אהובי: "ואז הצביע האב אל מול פני בנו ואמר
                 . ופתהוא היה מהשרידים היחידים בעיירה שניצלו מהת. נשאר בחיים, שמסר נפשו לכיבוד הורים, ה'מוישל. וכך היה

  ... ואף זכה להקים משפחה ענפה הממשיכה את מסורת אבותינו. בריא וחייכן, ועודו חי וקיים
                 ? הינך רוצה להאריך ימים: בורא עולם פונה לכל יהודי במילים ברורות וחדות: כדאי שכולנו נזכור ונשנן כל העת

             , תתמסר אליהם בכל בקשה, ותשומת לבתקדיש להם זמן , כבד את הוריך! קח,  בבקשה-? רוצה חיים טובים ומאושרים
, ושנות חיים  אריכות ימים- ה "בחותמו של הקב, ובזה תזכה לברכה המובטחת. תעשה להם טוב על הלב, תעריך ותשמח אותם

  .)אחת שאלתי(! ?היש הבטחה כדאית מזאת. בטוב ובנעימים, בריאים ושמחים
  ,ל"ז פארי בת מונירה מרת נ"לע ,ל"זבת כורשיד חזני  מרת מונירה נ"לע ,ל"ז נוריאל חזני בן מרים ויעקב' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות

  ,ל"ז ניסן בן ננה נ"לע ,ל"ז אור בת יפה נ"לע ,ל"ז לוםאליהו בן ש נ"לע, ל"ז קודסיה בת כשוור נ"לע, ל"ז מרת מנסורה בת כשוור נ"לע, ל"ז עזיזולה בן שרה' ר נ"לע
   ,ל"נ משה בן כורשיד ז"לע, ל" בן מרים זדודנ "לע, ל" זאליהו בן כשוורנ "לע, ל" זאליהו בן בתיהנ "לע, ל"נ יהודה בן מרים ז"לע, ל" זזינט בת מריםנ "לע, ל"נ מוריס מורטזה בן שרה ז"לע

 .נ כל נפטרי עם ישראל"ולע, ל" זמעון שי בן שולמיתשנ "לע, ל"נ תמר בת רחל ז"לע, ל" זחיים בן לונהנ "לע, ל"נ יונה בן אסתר ז"לע, ל" זרהם בן סולטנהאבנ "לע, ל"נ לידיה בת רחל ז"לע           

  otzarot.hparasha@gmail.com: שלחו בקשה ל, ל"לקבלת העלון בדוא. 03-5592523: למעוניינים בהפצת העלון



  318 

 !וקריה"ת ת התפילהנא לא לעיין בשע                                                                                                                                   בסייעתא דשמיא    
 
  

                                                                                                                                                          

       ליוןג                                                                                                                                                                                                  
           

            
                       

                           תש"פ יתרו פרשת
*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************  

  

ֶרְך ֵיְלכּו ָבהּ    ), כחי( ְוהֹוַדְעּתָ ָלֶהם ֶאת ַהּדֶ

תפקידו של רב ומנהיג ללמד ולהודיע לעם את הדרך 
. זהו תפקיד לא קל, ולהוביל אותם בה הרצויה בעיני ה'

, אזי ואפילו מאתגר. אולם כשהמנהיג הוא משכמו ומעלה
מתווה וסוללת את הדרך  - כבר עצם הווייתו והתנהלותו

  בפני העם.

שליט"א: ראשית, אקדים ואומר:  ים קוגלחימספר הרה"ג ר' 
לבטח שישמעו את מה שאספר להלן, תושבי רמת אלחנן 

זה סיפור זה? אלו דברים שבשגרה, "ירימו גבות בתימהון, 
אז ככה, לידיעתכם, למי שלא גר  ."מעשים שבכל יום?!

בכלל, בכלל  .', אלו דברים שלא רואים בכללאלחנן 'רמתב
הגאון ר' יצחק 'שנקרא לא!! התרגלנו אולי לצירוף הזה 

אולם תמיד,  .וסיפורים על גדולי ישראל - 'רשטייןזילב
הוא המספר, ואילו נשוא הרב זילברשטיין משום מה, 

מדובר  הסיפור הוא אחד מחכמי הדורות, ושכחנו שבעצם
ולא סיפור פה סיפור  .סיפור מהווהל אישיות שהיא עצמה ע

רצופה גדלות שם, אלא מסכת חיים שלימה שכל כולה 
  רו. בתורה ובבין אדם לחב

בית הרפואה לבוא לאזור  הוצרכנוה זה ערב שבת. הי
בכדי להתבשר בבשורות טובות, ובינתיים  'מעייני הישועה'

שמתי פעמי לתפילת מנחה וערבית בבית הכנסת המרכזי 
 ,חסידים - המכיל שלוש קומות, ראשונה 'רמת אלחנן'בית הכנסת של [

למנחה נפניתי ]. םליטאי - ימנים, ושלישיתת - מרוקאים, שנייה-וספרדים
לבית הכנסת 'קהל חסידים' המתנהל תחת רבנותו של 

שליט"א, ולפתע נכנסה למקום דמות  יהודה סילמןהגאון ר' 
שליט"א, יושב הוא על  הגר"י זילברשטייןאגדית, הלא היא 

מקומו בימין ארון הקודש, וממתין לשמוע עוד קדיש וקדושה 
ל להכין על הדרך. בינתיים, פותח הוא את הקלסר ומתחי

את שיעורו שייאמר בדקות הקרובות בקומה למעלה אצל 
  הליטאים. 

לא עוברות שניות ספורות וכבר ניגש אליו יהודי נכבד 
הרב  ."פלונית בגמרא? ציטטההיכן מצויה "ושאלה בפיו: 

משיב בפשטות: "אינני יודע, צריך לשאול את הרב", הלה 
מרים גבות: "את הרב? נו... זה הרי מה שאני עושה 
כעת?!", והרב זילברשטיין בתשובה מחווה באצבעו כלפי 

נפנה הלה לרב סילמן, והרב סילמן צוחק: "נו, הרב סילמן. 
מסביר לרב סילמן שהוא  כשהשואלו ,זו שאלה לר' יצחק..."

כבר שאל את הרב זילברשטיין, והרב זילברשטיין ענה 
שהוא לא יודע היכן הגמרא, מייעץ לו הרב סילמן לומר לרב 

  הורה שעל הרב זילברשטיין לענות.  'הרב'זילברשטיין ש

השואל חוזר לרב השכונה, ור' יצחק שואלו: "נו... איפה 
"הרב סילמן אמר הגמרא? מה אמר הרב?" והשואל נענה: 

שהרב יענה לי!!" "אהה..." מגיב ר' יצחק, "ככה הרב פסק? 
אם ככה, זה כנראה נמצא בע"ז כח., תראה לי את 

   .הגמרא... נראה... אולי..."

 הרגעק אני הקטן לא הבינותי, היאך מכמובן זה היה שם! ר
תע פתאום שהרב סילמן אמר שהרב זילברשטיין יענה, פ

  ...מצויה בגמרא?? שאלה לעיון הציטטהוא כן יודע היכן ה

הרב ממשיך ללמוד, ולפתע נכנס יהודי זקן ומגולח למשעי 
עם כובע של זקנים... מדדה הוא לעבר מקומו, והרב 
זילברשטיין עושה מיד הידור כהלכה. הזקן נפנה אליו מוציא 

 .ו, פותחה, ומגישה לרב זילברשטייןאת קופסת הטבק מכיס
בחוזקה למלוא ריאותיו,  ףואהרב לוקח קמצוץ טבק ש

הנאה חזקה שכזו אשר הדיה  אוושתומפליט מפיהו 
לבטח חשש הרב פן שמיעתו של נשמעים בכל רחבי בית המדרש, [

], מודה הוא לזקן מכל ליבו, מתיישב על ...הזקן דנן קשה עליו
מקומו וממשיך לעיין בקלסרו, כשבכל כמה שניות מרים הוא 

  הזקן.  את עיניו ומביט בדריכות לעבר

אני, לעומתו, לא מסיר את עיני. היה זה מחזה שלא חוויתי 
מעודי, מאורעות שכאן הם ככל הנראה דבר שבשגרה ואשר 
אינם תופסים יחס מיוחד, שטפו את ליבי בסערת רוח. רואה 
אני את היהודי הזקן מרים לרגע את עיניו, והרב זילברשטיין 

דו שעדיין קולט את הרגע וממהר לנצלו, מרים הוא את י
קומצת היא בחוזקה את שאריות גרגירי הטבק, חוטף 

עמוק כזה לכל ריאותיו, ופולט את אותה  'קעּבֶ עק טַ מֶ ְש '
ביעה הנאה עמוקה ובלתי המ ,"אהה..." מתנגנת אוושה
כך כל כמה דקות בכל פעם שהזקן מרים את עיניו  .מצויה

הרב חוזר על התנועה, השאיפה ופליטת הרוח, יחד עם 
  .א מילים "אההה..."אותה קריאה לל

עדיין לא ידעתי איזה אירוע מצפה לי בדקות הקרובות אבל 
הרב ובאמת, לפתע  ..משעמם לא יהיה. ,כבר קלטתי שכאן

ממקומו תוך שהוא טופח על מצחו ונאנק קלות: "אויש,  ננער
אוי", ניכר היה עליו כי הוא נסער ומבין כי שגגה נוראית 

 ליו ושואלו איזהיצאה מתחת ידיו. הוא ניגש ליהודי הקרוב א



  
דבר שלא הצלחתי לשמוע, תוך שהוא מנענע בידיו  שהוא

בתנועות נסערות המביעות חוסר אונים וניסיון נואש לברר 
דבר מה. הנשאל מגיב במשיכת כתפיים המתפרשת כהעדר 
ידיעה, הוא נפנה לשני, לשלישי, ולרביעי, גם לכל הבאים 

את  אחריהם, שואל, מתעניין, סוקר במבטו כל אדם, נושא
עיניו לכאן ולכאן, מחפש הוא בעיניו למצוא איזה דבר, מביט 
כה וכה, והאכזבה ניכרת על פניו. הוא גומר לסקור במבטו 
תוך כדי הילוך את כל בית הכנסת, ויוצא. אני הקטן כמובן 

  בעקבותיו, משקיף ומסקר בשקט אחר מעשיו, לא מוותר.  

לת ל המרוקאים, קבנכנסתי אחרי הרב לבית הכנסת ש
ירושלמי נישא ברמה, הרב בן שמעון - ישבת בנוסח מערב

מפזם את נעימות השבת, ואילו הרב זילברשטיין תר אחר 
מבוקשו, מסייר הוא במבטו בין הספסלים, ואכזבה מרה על 

  . פניו, ניכר עליהם  כי האבידה לא נמצאה

יד לברר מה טורד כ"כ את מנוחתו של קבוצת אנשים פונה מ
מטה את אוזני ת ההזדמנות וכבלש ותיק הרב, ואני מנצל א

ביום הרב שליט"א מסביר: "ואז  .לשמוע על מה המהומה
שישי ניגש אלי יהודי, כשכמה וכמה שאלות בהלכה היו 

רק כעת שמתי אל  ואילו .בחיקו. עניתי לו, והלה הלך לדרכו
בשעתו כי  בוך טרדת ההכנות לשבת לא שמתי לליבי שמת

ערב שבת ר הוא כאן ונקלע בלפי תוכן שאלותיו משתמע כי ז
 -  השערה שלי: כנראה מהסיבה שלילאזורינו, לאיזה צורך דחוף [ זה

] ללא הכנה מוקדמת. ומשכך ייתכן ואין 'מעייני הישועה'רבה ליהק
אני רחמנא ליצלן שא לו היכן לשבות ולסעוד בשבת, ונמצ

משאיר עובר אורח ללא מקום לינה ואוכל, על כן מחפש אני 
  אחריו למוצאו".  ותר

אהו ומה היאך היה מר -הסובבים חזרו שאלוהו: "אורח זה 
והרב מתאר: "מכנסיים ירוקות, חולצת  .לבוש היה לו?"

] זקן ...לב שובהלא בדיוק מראה חרדי טריקו קצרה ומשובצת [
   .שחור צמוד"

כמה מבני הקהילה מתגייסים לעזור לרב, עוזבים הם את 
קרה הדחוף כל כך. הרב קבלת שבת ומסייעים לרב במ

   .תוך לחץ עצום הניכר על פניו היטבעובר בין הספסלים מ

משגמר ועדיין לא נמצאה האבידה, עולה הוא קומה נוספת, 
נכנס לבית הכנסת של התימנים ומתחיל שוב את סבב 
הספסלים במטרה לאתר את האורח המבוקש. סיעות של 

ן הרב מתנדבים מקדימים אותו לחפש את האיש, למנוע מ
   .פסתאת הטירחה הבלתי נת

 מופיעה קבוצת אנשיםוהנה, נמצאה האבידה... לפנינו 
בגדים  לבוש הואאמנם , תחת ידם ...1 מס' כשהמבוקש

אחרים לכבוד שבת, אבל כבר עבר חקירה, ונתברר בבירור 
באותו יום אחה"צ לרב  כי זהו האיש שהרצה את שאלותיו

   .המרא דאתרא

את ידיו בחום, נושם לרווחה.  הרב מתרגש למראהו, מלפף
מלטף הוא ביד חמה את זרועותיו וגבו, כפי שרק הרב 

זילברשטיין יודע לעשות, ובקולו האבהי הנעים והכובש הוא 
ללון? לסעוד מקום יש לך פונה אליו: "בני רחימאי, האם 

   .הלילה? ולמחרת?"

כולם בל נשכח, הלה מרגיע את הרב: "מצאתי, הוזמנתי כבר" [

הרב מייצב  .]הרב שלהםולמדו כבר דבר ושניים מ 'רמת אלחנן'ושבי כאן ת
את נשימתו, הגיע סופה של הרפתקאה זו שכה הסעירה 
את רוחו, הכל בא אל מקומו בשלום, רוחו שבה אליו, והוא 

  מאחל להלך המזדמן את כל הטוב שבעולם. 

שיעור הידוע הרב חוזר לקחת את הקלסר ולרוץ לומר את ה
את  .טוב..בביהכנ"ס הליטאי.  ים שכאן,לתלמידי חכמ

המחזה הזה אני כבר מכיר מ'קול הלשון', כיצד חוזר הרב 
 ר' ששאל כאן,-ק-י-על שאלתו של 'התלמיד חכם ה

כם חם' מה'תלמיד -י- א-ל–פ-והתשובה שהיא ממש 'דברים נ
  היקר שענה כאן'. 

בהמשך, אחר התפילה, כולם התדיינו בנושא המדובר 
יו בשיעור שראיתי קודם הליבי ומוחי  -אני בשיעור, ואילו 

לכן, שיעור במידות, בהנהגה, בדרך ארץ, באהבת הבריות, 
דברים שתושבי רמת אלחנן לא רואים בהם מן החידוש, 
אבל בשביל אורח כמוני שיעור הוא לדורות... לאחר השבת 
לא אצרתי ברוחי. העליתי את רשמיי על הכתב, והרי הם 

  ]'מתוך 'לקראת שבת מלכתא[                            לפניכם...

  )יט, כ( ַוּיֵֶרד ְיָי ַעל ַהר ִסיַני

בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב יב"ל אמר ר
" אוי להם לבריות מעלבונה של תורה" :ומכרזת ואומרת

   )אבות ו, ב(

... שומעין כלום. אלא אנו וקשה, למי מכריזין, הלא אין
וזהו ... שמע )נשמתו-ו (מע, מזלוא לא שאף על גב דה

וח טהרה, מקול הקורא שלפעמים מתעורר באדם ר
  )מסכת יומא, פע"ח, אות רכ "ההשל( לאוזן נשמתו

לפני שנים היה לי שליט"א:  אהרון טויסיגסיפר הגה"צ רבי 
תור אצל פרופסור ברמת גן. בעודי ממתין בתור, אני רואה 

יבמות, ולומד את  לידי אדם חילוני מחזיק בידו גמרא מסכת
הדף היומי. כולם יודעים כי מסכת זו היא מן הקשות ביותר 

  בש"ס. 

כאשר אותו יהודי ראה אותי שם, הוא ניגש אלי, ושאל אם 
אוכל להסביר לו משהו מוקשה בגמרא. שאלתי אותו היכן 
הוא לומד מסכת יבמות, והלה סיפר לו שהוא גר בהרצליה, 

בכל ערב, בשעה מסויימת, ולפני כמה חודשים הוא הבחין ש
מגיעה לבניין קבוצת אנשים, ונכנסת לאחת הדירות בבניין. 
לאחר כמה ימים הוא שאל אחד מהם לפשר בואו, והלה 
סיפר לו כי בבניין מתגורר אברך שמוסר שיעור בדף היומי. 
אותו אדם לא ידע כמובן מה זה 'הדף היומי', והלה הסביר 

  לו את המשמעות. 



  
א פגש את השכן האברך, ושאל אותו האם ביום המחרת הו

הוא יוכל להגיע לשיעור היומי, כדי לשמוע מה לומדים. הלה 
השיב לו בחיוב, אבל השכן החילוני הוסיף שהוא אינו חובש 
כיפה, ואין בכוונתו לחבוש כיפה בשיעור, האם בכל זאת 
יתאפשר לו להגיע לשיעור. האברך אמר לו כי הוא יכול 

  יך שהוא רוצה, ואיש לא יכפה עליו דבר. להיכנס לשיעור א

אותו אברך הכין את משתתפי השיעור לבואו של השכן 
החילוני, וביקש מהם שלא לומר לו דבר על זה שאינו חובש 
כיפה. ואכן הלה הגיע לשיעור גלוי ראש, וכבר בפעם 
הראשונה הוא שאל שאלה טובה במהלך השיעור. האברך 

פני 'כי היא מופיעה ב השאלה, ואמר לי שיבח אותו על
, ואף הוציא את הספר להראות לו את השאלה. 'יהושע

למחרת שוב הגיע אותו שכן, וגם הפעם שאל שאלה טובה 
בשיעור, ומגיד השיעור הראה לו כי השאלה מופיעה 

  במהרש"א. 

מקצועי מהנדס ממשיך אותו יהודי חילוני לספר לי: "אני ב
אלקטרוניקה. כדי לקבל את התואר מהנדס, נזקקתי לכמה 
שנות לימוד, והייתי צריך לעבור על ספרים רבים מכריכה 

והנה כאן, כבר  שרכשתי את המקצוע.לכריכה, עד 
לא  לאחר שמעודי -בשיעורים הראשונים שאני משתתף 

ני מצליח לשאול שאלות המופיעות א -למדתי גמרא 
   ."ברו על הש"ס, כיצד זה יתכן?בספרים שחו

ולמחרת ביום " הוא ממשיך, ,"השאלה הזאת ניקרה במוחי"
השלישי שהשתתפתי בשיעור, הצגתי את השאלה בפני 
האברך מגיד השיעור, והוא השיב לי כי קדושת התורה 
שונה מכל החכמות האחרות. אדם הרוצה ללמוד תורה, 

כיפה, אבל התורה מאירה לו פנים. אמנם אתה מגיע בלי 
  נפשך חשקה בלימוד, ולכן התורה מאירה פניה אליך". 

ספר לי. ממשיך הלה ל - "חשתי בתוכי סערת רגשות" 
"הייתי בטוח שאחרי כמה שבועות של השתתפות בשיעור, 

ח אלי, והם יעירו לי על הלבוש שלי, ולא יהיה להם יותר כ
שלא בדיוק התאים ללבוש שלהם, וכמובן על כך שאני הולך 

גילוי ראש. אבל עד היום כבר חלפו כמה חדשים, ואיש ב
  מהם לא אומר לי דבר". 

כים בתור לרופא. כך מספר לי אותו יהודי, בזמן שאנחנו מח
 ומכיר ו'מתחזקים' עם 'בעלי תשובה' עסקמתאני, כמי ש

זה, מאד סיקרן אותי הסיפור, ולכן ביקשתי הסוג האנשים מ
. עוד באותו ערב לדעת את שמו של האברך מגיד השיעור

יפרתי לו על הפגישה התקשרתי לאברך, הצגתי את עצמי וס
  חילוני, המשתתף בשיעור שלו. יהודי אותו שהיתה לי עם 

אמרתי לאברך: "דע לך שיש מלחמה קשה בלבו של אותו 
יהודי, בין היצר הטוב ליצר הרע. הוא מרגיש סערת רגשות 

 שמישהו יעיר לו על לבושו, כדי ממש 'מחכה'יצרו הרע ו
תירוץ להרחיק אותו מהשיעור. יתכן שגם אתם ו שיהיה ל

כבר לא מסוגלים לראות אותו כך, ואתם עומדים על סף 
 פקיעת סבלנותכם". 

אמר לי האברך: "אין לך מה לדאוג, יש לנו, לכל משתתפי 
השיעור, החלטה נחושה, שגם אם הוא ישב בשיעור שנה 

ור של הדף היומי, ושנתיים, לא יעירו לו דבר. יש כאן שיע
  שיבוא וילמד תורה".  ,ואם הוא רוצה להשתתף

אמרתי לאותו אברך: "אתה לא מכיר אותי, אבל אני רוצה 
לזכות את הרבים, לכן אני מבקש ממך לעשות עמדי חסד, 
ואם תהיה איזו התקדמות עם היהודי הזה, תעדכן אותי 

  בכך, כדי שאוכל לספר זאת לרבים". 

עד היום אני מתרגש כל אימת ו  -חלפו שלושה חודשים 
תקשר אלי ואומר מואותו אברך  -שאני מספר את הסיפור 

לי: "איש בשורה אנוכי. לפני מספר ימים, נכנס אותו שכן 
חילוני לביתי יחד עם אשתו, והיא מספרת לי כי מאז 
שהתחיל ללמוד תורה, חל שינוי דרסטי בכל מהלך החיים 

ורואה ברכה מיוחדת  שלו. הוא הפך לאדם עדין ומתון,
בעסקיו. לכן הם החליטו יחד, שהם רוצים להכשיר את 

  המטבח שלהם, ומבקשים הדרכה כיצד לעשות זאת". 

הסיפור הזה היה באמצע הקיץ. בערב ראש השנה 
התקשרתי לאברך כדי להתעניין על המשך הסיפור, והוא 
סיפר לי כי אותו יהודי הוציא את כל ילדיו מבתי הספר 

ים, והכניסם למוסדות חינוך חרדיים. ראו מה יכול החילוני
דף גמרא לחולל. איזה מהפך. המאור שבתורה מחזירם 

  למוטב. 

עידן  לומדים תורהישנם רבים שהרי וכאן מנקרת השאלה: 
אמנם נסתרים  .אינם רואים ברכה  בעמלם?עדיין ו עידנים,

דרכי ה', אבל האמונה שלנו צריכה להיות חזקה, כי מי 
ט לעזוב את דרכו הקודמת ולהדבק בתורה, השי"ת שהחלי

על אנשים ידועים על כך עובדות רבות, לא יקפח אותו. 
שכמעט והתייאשו, אבל המשיכו לדבוק בתורה ולפתע חשו 
סייעתא דשמיא בכל התחומים, גם מבחינה רוחנית וגם 

  ]וב''דורש ט מתוך[                                  מבחינה גשמית.

ה ֶחֶסד ַלֲאָלִפיםְועֹ    )כ, ו( ׂשֶ

 לשלם שכר עד נוצר חסד שאדם עושה, -ועושה חסד 
  )רש"י( ים דורילאלפ

ישראל מאמינים בני מאמינים הם, ובטוחים שהקב"ה משלם 
ים הצאצאים כאן בעוה"ז, ולמשך אלפיים דור נהנ -על חסד 

 די אביהם. אבל לפעמים אנחנו זוכים לקבלמפירות חס
שכר  מקבל הבן חוש כיצדב ורואים הצצה לדרכי שמים

  עשה. באופן ישיר מהחסד שאביו משמים

 הוזמנתי להשתתף: "מנדל גרוסמן שליט"אהרה"ג רבי סיפר 
ישב . 'מרכז התורה' שערך אברך מישיבתנו זכר'-ב'שלום

'רוצה לשמוע  :ושאלאלי אשר פנה  ,הבן-סבא של אביהשם 
מאיר 'הבן נקרא  אבי" :והוא מספר ,כמובן שרציתי!. סיפור'?
אבא כלומר על שם אבי.  ,רבה שלו-על שם סבא 'בהרנד

 כמאה שנהלפני , גרמניה, 'ב'המבורג הקהל- שהיה רא



  
 ,באותה תקופה כיהן שם כשוחטתר"פ. בסביבות שנת 

סמכא שכולם גומרים עליו את -יהודי שנודע כירא שמים ובר
שוחט עובר על איזה אותו חת נתפס פעם אאולם, ההלל. 

אבל היות  .קשור לתחום השחיטה היה שלא ,'נהגמ'
החליטו ראשי  ,על מנהגיםת אשכנז מאוד הקפידו וביהדו

כשרוח הדברים  ,אתר הקהילה להעביר אותו מתפקידו על
   '. אי אפשר לסמוך יותר על שחיטתך! -נכשלת במשהו היא: '

לא הסכים עם  ,הקהל-שכאמור שימש כראש ,אבא
א מספיק כדי להעביר ל כזה ל. הוא סבר שמכשוהפיטורין

אין קשר בין המכשול לתחום , ובפרט ששוחט מתפקידו
אם ראית ת"ח שעבר עבירה בלילה אל 'ומה גם ש .השחיטה

. הוא ).ברכות יט( 'הר אחריו ביום שבוודאי עשה תשובהתהר
  ך ללא הצלחה.א -חלטה בכל דרך ניסה לשנות את הה

מה בכל אופן ' :ברירה החל להוגיע את מוחו בשאלה בלית
וחט הלוא אמור הש. למזער את הנזק? ניתן לעשות כדי

וכאשר תיוודע סיבת הפיטורין גם  ,להיוותר ללא פרנסה
   .'תו?ועל משפח מה יהיה עליו .כל-תבזה לעיןי

'מה תכניותיך  :ניגש לשוחט וביררהוא  .נצנץ במוחו רעיון
   '.?לעתיד

לא רואה  שעקב הפיטורין הצפויים הואואמר, נענה השוחט 
ר לארה"ב לפיכך החליט להג ,לעצמו שום סיכוי באירופה
   .ושם לנסות את מזלו מחדש

רסמו את אסכם עם הנוגעים בדבר שלא יפ' :הודיע לו אבא
 !ובט-בושות לא יהיו ותצא מכאן בשםוממילא  ,ענין הפיטורין

, נזמין את כל הקהילה .ולהפרידה גד-אארגן לך מסיבת
   '.ם שעזבת מרצונך...הרוש ובאופן זה יוותר

פרדו ממנו ונ ,דרשו דרשות ,קיימו מסיבה גדולה .וכך הווה
לפני שעזב אף צייד אותו אבא  .כולם בברכות עד בלי די

, כדי שיהיה לו עם מה להתחיל את החיים ת כסףבקצ
  החדשים באמריקה. 

 .'אדלר' ם ואחותי נישאה לבחור וינאי בשםחלפו כמה שני
 ,לעיר ואם בישראוסטרית היתה הא וינהבאותה תקופה 

אחותי הלכה אחר בעלה  .יהודים 175,000 -התגוררו בה כ
  . ביתםשם הקימו את ו ,לוינה

ה ש לאוסטרישנת תרצ"ח: צבא גרמניה פול, זכור-שבת
אוסטריה על כל  .ללא קרב ]'סיפוח'[ 'אנשלוס'ומבצע את ה

ל לידיו בשנופלים כפרי ] ...הבינלאומי 'אינטרפול'כולל ה[משאביה 
אך יהודי המדינה  ,אשמדאי הנאצי. העולם שותקהשל 

בעלה מוגיעים את מוחם פותחים במנוסה כללית. אחותי ו
   .לאן להימלט

', ארצות הברית של אמריקה' הסבירה ביותר הינה האופציה
ממשלת ארה"ב לא מאשרת הגירה למי שלא  :א עקאאך ד

וגל אזרח אמריקני המס מסוגל להציג ערבות כספית של
הממשלה לא מעוניינת במהגרים עניים שיפלו  .לכלכל אותו

, ?מי יכול לעזור להם ,ל צווארי מחלקת הרווחה שלה... נוע
   .!בארה"בהלוא אין להם שם כל מכר וגואל 

כל כך עזר לו  לפתע נזכרת אחותי באותו שוחט שאבא
ך תמצא ל אבל  ,אולי הוא יוכל לעזור? .בשעת דחקו וצרתו

רובעים המ הקילומטרים )!מתוך עשר מיליון (אותו באחד 
  של המדינה האדירה... 

 ...כולל הכל ,כאשר חש אדם בסכנה הוא יעשה הכל ,םאמנ
 ,ו של השוחט אין לה כל מושג לגביומלבד שמ .כדי להינצל

   .אולי יציל את חייהאבל היא יוצאת למסע ש

שבו  'ספר טלפונים'הצליחה להשיג היא בדרך לא דרך 
התגוררו בקהילות כתובות של יהודים רבים ששמות ו

ל השוחט הירות לשמו שדפדפה במ .היהודיות בארה"ב
 ,יהודים 50-תחת השם הזה הסתופפו כ :קיבלה פיק ברכייםו

  שכן היה זה 'שם יהודי קלאסי'.

כתב הלכה והכינה מ ,פסידאסור להתייאש וגם אין מה לה
ואני  ,אדלר' שמי גב ....לכבוד השוחט"בערך בנוסח הבא: 

של ראש הקהל  תואני ב. שבאוסטריה המתגוררת בוינ
אם אתה הוא השוחט שאבא שלי  .מאיר בהרנד 'בהמבורג ר

אם כן אני זקוקה  ,זר לו כשיצאת מהמבורג לעבר ארה"בע
ועוד משפחה אחת  עכשיו לעזרתך להוציא את משפחתי,

   ".אודה לך מאוד... ,של חברתי מכאן

כתובות כל הרה אותם לתקים ושיגעו 50- היא הכינה כ
   .במדריךשהופיעו  השונות

ותו הממוענים לא -עצם העובדה שכל כך הרבה מכתבים 
רה"ב בתקופה שהנאצים כבר טריה לעבר איצאו מאוס -שם 

   .זה עצמו כבר נס. אבל היא קיוותה לנס נוסף.. ,שלטו שם

השולח . שהגיע אליה הנס הנוסף התרחש בדמות מברק
רקים מרות התמציתיות בה נכתבו מבל ,אישר שהוא השוחט

וציין שיעשה כל מאמץ  ,לא שכח להזכיר את חסדי אביה
   .לסייע!

  עשיר יאהודי אמריקי -ופה קצרה ו'לואי ספטימוס' חלפה תק
   .חברתהשלה ושל  ,לקח חסות על שתי המשפחות -

עצמו כבר שימש כרב קהילה  שהשוחט תברר,השה מ
 ,ום על הערבותהאמצעים לחתאת לא היו  לו עצמו .בארה"ב

עשיר שיעשה אותו ע על ישפלהאך הוא מצא את הדרך 
תוך תקופה קצרה מצאו את עצמן שתי  ,וכך .זאת

המשפחות בדרך למדינת החופש. מיותר לציין שכמעט כל 
   .הי"ד ,מי שנותר באוסטריה נספה בשואה

 ,אשר סייע אבא זכרונו לברכה לשוחטכ"סיים אותו קשיש: 
הוא עשה את  !צמוע לא חשב על כך שהוא בעצם עוזר ל...

אך במעשה  ,יהודיאותו לעשות לטובת  צריךמה שהרגיש ש
        ."ואת כל צאצאיו שנולדו ממנה! ,זה הציל את חיי בתו

  ]מתוך 'איש לרעהו'[
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המועד הגיעו שניהם אל הכפר. קרא רבי מאיר למשמשו ואמר לו: לך נא ושאל את פי הגאון                                                                                
שיאמר על פי דין תורה מי מאתנו צריך ללכת ולהקביל את פני רעהו, האם אני הוא זה אשר                                                                                 
צריך ללכת אליו או שמא עליו לבוא אלי תחילה. הלך השמש ושאל כפי שנצטווה מרבו. בדין                                                                                 
הוא, אמר רבי שלמה. לבש הרבי את מעילו נטל את מקלו ויצא אל אכסנייתו של רבי שלמה                                                                               
להקדים ולשאול בשלומו. כאשר נפגשו שאל אותו הרבי: אמור נא לי רבי שלמה, מהו המקור                                                                                
לתשובתך שאני הוא זה אשר צריך להקדים ולבוא. מקור תשובתי, נענה רבי שלמה ואמר,                                                                             

“,    ויצא משה לקראת חותנו וישתחוו וישק לו וישאלו איש לרעהו לשלום                                                             ” נמצא בפסוק:  
מי הקרוי          “,      איש לרעהו           ”   י: איני יודע מי השתחווה למי, אלא שכשהוא אומר                                                “   ומבאר רש          

אם כן, אמר רבי שלמה, נמצאנו למדים                                   “.      והאיש משה           ‘): ”       ב, ג      “   זה משה (במדבר י                 “,      איש     ”   
י שמשה הוא זה שהקדים שלום ליתרו. ולכאורה קשה, הרי במדבר היו שניהם                                                                   “   מדברי רש          

בדרך ומפני מה ראה משה להקדים שלום ליתרו. אלא סבור אני לומר, המשיך רבי שלמה,                                                                             
שמשה רבנו הקדים לו שלום מפני שיתרו הלך מרחק רב ממדין ועד מקום פגישתם, ואילו                                                                             
משה רבינו הלך דרך קצרה. גם אני, סיים רבי שלמה, נסעתי מרחק רב מעירי, ברודי, ואילו                                                                                  
כבודו נסע רק כמה פרסאות. משום כך הוריתי על פי דין תורה שהרבי הוא זה אשר צריך                                                                              

 לבוא תחילה אלי.                   
 

 "לא תחמוד"          
ם מופלא.          “   כסופר סת          ‘,    ידוע היה רבי משה סופר מפשבורסק, מתלמידיו של המגיד ממזריץ                                                        

לאחר פטירתו נתפרסם כי השאיר אחריו בביתו שלושה זוגות תפילין מהודרים בכתב ידו.                                                                              
כאשר הגיעה השמועה לאוזניו של הצדיק רבי מנחם מנדל מקוצק החליט כי ירכוש לעצמו                                                                             
זוג אחד מאלה. שלח הרבי מכתב לאלמנתו של רבי משה בו פירט את בקשתו, ועד מהרה                                                                           
הגיע מכתב תשובתה כי היא מוכנה למכור לו זוג אחד, אולם דורשת היא בעבורם סך רב                                                                             
מאוד של שלוש מאות זהובים. אסף רבי מנחם מנדל את כל חסכונותיו שעלו בקושי לסך                                                                            
גדול זה ומסרם ביד שליח שיסע לפשבורסק ויקנה עבורו את התפילין היקרים. כעבור זמן                                                                               
חזר השליח ובידו התפילין המיוחלות, וכאשר הגיש אותם לרבו הפטיר: תפילין אלו גרמו לי                                                                                  

לא יכולתי להתאפק ובדרך הנחתי אותם... כאשר שמע רבי מנחם                                                        “...        לא תחמוד          ”   לעבור על            
מנדל את הדברים, החזיר מיד את התפילין לשליח ואמר: קח אותם! שוב אין לי כל חפץ                                                                             

 ובשאילתם ללא רשות, אינם עבורי.                                  “   לא תחמוד        “ בהם! תפילין שהכשילו אדם ב                         

א רבי משה בן עישה, עישה בת חנינה, חדווה בת מיכל מסעודה, מרן רבנו עובדיה יוסף בן גורג'יה, ר' יצחק בן שושנה חמשנה,  “מולע"נ: 
אליהו איטח ‘ ישראל אפללו בן איז'ה, יאיר עידן בן יעקוטא תחי', מקיקס בן שקלילה, הרב אברהם ביתאן בן ברקא, אמנון בן יחיא פנחס, ר

 ינה.‘בן עזיזה, ורדה בת זכרונה, ניסים בן ז

אילה יסכה בת לזב"ק: 
יפה, איילת עליה בת 
אסתר, שולמית בת 

  איריס 

שירה , נועה ויהונתן  להצלחת:  
אביחי בני שני, טליה, משה חיים  
ותאיר בת רחל, תאיר ערביה בת 

   ינה.  ‘דינה ז 

להצלחה בריאות 
מ “א‘: ופרנסה טו

‘. יפה בת וורדה תחי

 ‘.העלון להצלחת מר תומר סגרון ורעייתו תחי
ניתן להצטרף לרשימת התפוצה במייל. שלחו מילת 

  -ל“ הצטרפות”
 052-7148454לתגובות תרומות הארות והערות: 

 9941870-08ניתן לשלוח גם בפקס: 
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 הבטיח לתת מעשר 
 ממה שיזכה בהגרלה 

 ונתברר לו שהמוסד כבר 
 מנכה מעשר מהכסף

 
שאלה: מעשה שהיה באדם שקנה כרטיס הגרלה של 

ארגון צדקה גדול, והפרס הראשון היה זכיה במאה אלף 

ח, והבטיח הקונה שאם יזכה בפרס יתן מעשר כספים “ ש 

מסכום הזכיה למוסדות התורה שבהם הוא לומד במסגרת 

ד עלה כרטיסו בגורל, אך כשבא לקבל “ הכולל. ואכן בס 

את כספי הזכיה נתברר לו שאחד מתנאי ההגרלה הוא 

שארגון הצדקה שערך את ההגרלה מקבל את המעשר 

כספים מכספי הזכיה, והוא אינו מקבל לידיו אלא תשעים 

ח. וכעת הוא מסתפק האם עליו לחזור ולהפריש “ אלף ש 

ח למוסדות “ מעשר מן הנותר וליתן תשעת אלפים ש 

שבהם הוא הלומד, או שההבטחה שהבטיח היתה בטעות, 

 שלא הבטיח על דעת שיתן פעמיים מעשר.

תשובה: בבירור שאלה זו עלינו לעמוד תחילה בשאלה 

האם מה שניכה ארגון הצדקה מעשר מסכום הזכיה הוא 

כדין ושם מעשר כספים עליו, או שמכיון שמנכים את 

הסכום בעל כרחו של המקבל אין זה בגדר מעשר כספים 

אלא בגדר מעשה ליסטות בעלמא, והזוכה צריך לחזור 

 ולהפריש מעשר מסכום הזכיה.

ועוד יש לדון האם הזוכה יכול לטעון שהבטחתו היא 

ח ויפריש “ בטעות שהיה סבור שיהיו בידו מאה אלף ש 

מהם מעשר ויישארו בידו תשעים אלף. אולם אם היה 

יודע שאינו מקבל רק תשעים אלף לא היה מבטיח כלום 

 מעיקרא.

הגאונים רבי משה שאול קליין, רבי יעקב מאיר שטרן, 

רבי שלמה זלמן אולמן, רבי נפתלי נוסבוים, רבי שמאי 

א השיבו שיש שם מעשר על מה שהורידו “ גרוס שליט 

ארגון הצדקה מסכום הזכיה, מכיון שכך מקובל בהרבה 

ארגוני צדקה וחסד, ומותר לארגון לעשות זאת והזוכה 

אינו צריך לחזור ולהפריש מעשר מסכום הזכיה, וממילא 

מובן שהבטחתו בטעות היתה, שהיה סבור שהרשות בידו 

לתת את המעשר למי שירצה ולא ידע שהוא מחוייב ליתן 

את המעשר לארגון זה, ובודאי לא היתה דעתו ליתן יותר 

 ממעשר כספים. 

ככניס
˜˘̆
˙‡ˆ̂
ררבנ
ה‚‚יליו
בבעבבעיה"

 

 למי מהתלמוד קראו 'עסקן'? -חידה
 היכן מצינו עבודה של הכהנים שמתקיימת גם בזמן הזה? -החידה של שבוע שעבר

 ברכת כהנים (מנחות יח:). -פתרון
. 

 אור התורה           
 לע"נ בנימין בן רחל

לי˘י ב˘בוע                                               ̇  למ„ור ני˙ן ל˘לוח  ע„ יום̆   ˙˘ובו
 08-9941870לפקס:         

 gmail.com@7665190  –או למייל          

 ה יוגרלו הפרסים כדלהלן:“החודש אי

 ‘.העלון להצלחת מר תומר סגרון ורעייתו תחי
ניתן להצטרף לרשימת התפוצה במייל. שלחו מילת 

  -ל“ הצטרפות”
 052-7148454לתגובות תרומות הארות והערות: 

 9941870-08ניתן לשלוח גם בפקס: 



‘ ’

תרשו לי קוראים יקרים לפתוח בדברים מעט 
כואבת  קצת  ואולי גם הלשון תהיה  סוערים. 

 ומעציבה אבל מראש אבקש את סליחתכם.
י  לאוזני התגלגלו  בחודשיים האחרונים, 
עשרות אם לא מאות צרות של יהודים שסובלים, 
לא בחוצה לארץ ולא בירח. כאן בארץ ישראל, 
השכנים שלנו קרובי המשפחה שלנו והידידים 
הקרובים שלנו. האלה שהכי הערכנו והאלה שהכי 

 אהבנו. על אלה אני מדבר. 
עשר  בן  קטן  בילד  החל  זה 
שנדרס בכביש מול עיניו הכואבות 
של אביו שאינו מוצא את עצמו מרוב 
צער, ונהרג במקום. ללא שום מקום 

 לתפילה ותחינה לפני בורא עולם.
ם  ת ר י ט פ ב ך  י ש מ ה ה  ז ו
מחנכים  שלושה  של  הפתאומית 

ר  פ סו ב  ר ה ב.  טו שם  לי  רב   -בע
ר עשרות בשנים בעיר “ומלמד תשב

צפת. ומלמד חשוב מאוד בתלמוד 
ל  ה נ ומ ע,  ב ש ר  א ב ר  עי ב ה  ר תו
 . ת ו ב י ת נ ר  י ע ב ה  ר ו ת ד  ו מ ל ת
שלושתם בגילאים צעירים למדי. 
ל  לגי שהתקרב  מהם  חד  א ן  ואי

 השישים. פחד פחדים.
ל, כפי “ ומי מדבר על חולי רח 

ש  בחוד רק  מידע  ו  נ אלי שהגיע 
ל “ האחרון למעלה מעשרים יהודים צעירים רח 

לב.  כאב  הארורה.  המחלה  בגופם  נתגלתה 
 לבכות.

ורגע אחד. איפה אנחנו בכל הסיפור הזה. 
איפה המסירות נפש איפה החשבון נפש שלנו על 
מה ולמה בא עלינו הצרה הזאת. מה אנו צריכים 
לתקן ומה אנו צריכים להחזיר למוטב. ממי אנו 
צריכים לבקש מחילה ולדאוג לפייס. והאם בכלל 
אנו צריכים להוסיף בקשה מיוחדת בתפילה. אז 
כך בא נתחיל לאט לאט, ונראה את דרכי החיזוק 
ז  ו ע ר  ת י ב ו ת  א ש ר  ת י ב ק  ז ח ת ה ל ו  נ י ל ע ש

 ותעצומות.
ואת הנושא שאני רוצה לפתוח זה נושא 

ל. אדם שמדבר בבית “הדיבורים בבתי הכנסת רח
ק, גורם לשכינה להסתלק “ הכנסת, אומר הזוה 

מעם ישראל. ולא רק זה הוא מוריד את כוחות 
כן  לעולם. ואם  הטומאה ואת הסטרא אחרא 
מוכרח להיות שכל האסונות שפוקדים את ארצנו 
הקדושה באים מחמת זה, ואם עם ישראל יקבל 
על עצמו לשמור את פיו בבית של השם יתברך, 

ה ידאג לנו ויחזיר לנו בכפל כפליים, “וודאי שהקב
 כי מכובדי אכבד. זהו רצונו של השם יתברך.

לאחרונה  שסיפר  מיוחד  לפניכם סיפור 
 א:“צ רבי אלימלך בידרמן שליט“הרה

ג רבי יוחנן “ את הסיפור הבא שמעתי מהרה ” 
בחוצה לארץ. ‘ אמרי שפר’ד “אליעזר כץ רב ביהמ

בית המדרש הזה נפתח לפני כשנה על דעת שלא  

ידברו בו בשעת התפילה, בשכנות לבית המדרש 
גר אברך שכבר היה חולה במשך שנתיים באופן 
קשה ונורא, ואף הוא הצטרף להמנות על מתפללי 
בית המדרש, מכיוון שראו באי בית המדרש את 
מצבו, קבלו עליהם בכתיבה וחתימה, שבמשך 
ארבעים יום לא ישיחו כלל בעת התפילה, ואכן 
סוכות  אחרי  וכעת  פעולתה,  פעלה  הקבלה 
כאחד  ונעשה  לגמרי  החולה הבריא  האברך 

 האדם.
ם  ו י ק ש ר  פ י ס ם  י כ ר ב א ה ד  ח א
הקבלה עלתה לו בקושי רב, וכגון, 
כשהתפלל  השנה  ראש  שבימי 
בבית מדרש אחר, שאלוהו כמה 
נתפסת  אתה  גם  אה,   , ו מחברי

שלא לדבר בשעת  -לסטייל החדש
 התפילה...

והנה, באמצע הארבעים יום קיבל 
אותו אברך הודעה מבית החולים 
שלאור כמה בדיקות דם שערכו 
חולה  שהיא  נתגלה  ביתו  י  לבנ

ע. והם קוראים “ במחלה הידועה ל 
לבת שלו שתבוא במהרה לערוך 
בדיקות מקיפות ומעמיקות יותר, 
ואכן בצילום הנקרא אם. אר. אי. 

 ראו בעליל את הגידול הנורא.
בעצת רבו פנה האברך לעוד רופא 
שגם הוא ערך פעמיים צילומים וראה בבירור 
חמור, וחייבים לערוך  שמדובר בגידול במצב 
ניתוח תיכף ומיד... ובזריזות נקבע תור לעריכת 

‘ לך לך ז ‘  הניתוח בבית החולים ביום שלישי פר 
 פ לפני כשלוש חודשים לערך.“חשוון תש

שעה  כ למשך  נקבע  הניתוח  זמן  והנה 
ומחצה, משראה האברך שכבר עברו שעתיים 

תמימות ועדיין לא גמרו הרופאים את הניתוח, ירד  
בעלה לחדר המיוחד לאורחים, שהיה שייך לאחד 
מארגוני ההצלה, שם שפך את מר ליבו לפני קונו 

 וצורו, וכה אמר:
ריבונו של עולם, רק אתה יודע עד כמה היה ” 

קשה לי שלא לדבר באמצע התפילה באותם 
 -‘ דילים ‘ (’ עסקים ’ ארבעים יום, אין דרכי לעשות  

תן לי ואתן לך...) כלפי שמיא, אבל עתה הנני 
קבלתי עוד מחצית ’ מקבל על עצמי להמשיך  

 “.ואף אתה רחם עלינו ותרפא אותה‘, השנה
ר  ד ח ל ך  ו מ ס ב ר  ז ח א  ו ה ם  י י ס ש י  ר ח א
הניתוחים, בגמר שעתיים ורבע יצאו הרופאים 
כשהם אחוזי תדהמה והלם ואמרו, שמעולם לא 
נתקלו במציאות כזאת, כי מתחילה היה ברור 

 -להם ללא כל ספק שגידול נורא מקנן בגופה 
ועדיין הצילומים המראים כן לפניהם, אך למעשה 

זה   היה  מקצתיה, ‘  גידול ’ לא  ולא  מיניה  לא 
והתנצלו על אריכות הניתוח, כי ארך להם זמן 

 לחפש אחר הגידול שלא נמצא בעזרת השם, 
 הבא >>‘ >>> ההמשך המסעיר והמעורר בעמ

אחרי שסיים הוא 
ךחזר בסמוך לחדר 
,הניתוחים, בגמר 
שעתיים ורבע 
יצאו הרופאים 
כשהם אחוזי 
תדהמה והלם 

,ואמרו, שמעולם 
קלא נתקלו 

 תת. במציאות כזאת. 

 בעקבות האסונות שפוקדים את ארצנו
 א. יצירת מוטיבציה.

‰‰˙מ„‰ בלימו„ ‰˘"ס מ˙חיל˙ו וע„ סופו, 
„ור˘˙ ע˜˘נו˙ וע˜ביו˙ ‚„ול‰ מ‡ו„, ו‚וב‰, 
מטבע ‰„ברים, מחירים מ˘מעו˙יים מן ‰לומ„. 
 ˙‡ ל‰˘˜יע  מוכנים   ‰ ‰י ˘נ בכ„י  ובכן, 

„ר˘ים  ‰נ ‡˙   -‰מחירים  ל‰עריך  ו  נ עלי
‰˙וˆ‡‰. כי ‡ם ל‡ נכיר מספי˜ בערך לימו„ 
‰„ף ‰יומי, י˘ ל‰ניח ˘במו˜„ם ‡ו במ‡וחר 
ירפו י„ינו לנוכח ‰˜˘יים, ונעזוב ‡˙ ‰„ף 

ֈיומי‰ 

ו‰˙חילו  ועט  ניר  ר‡˘ון, ˜חו  לכן „בר 
לר˘ום: למ‰ ‡נחנו רוˆים ללמו„ „ף ‰יומי? 
מ„וע ז‰ כ‰ ח˘וב לנו? מ‰ ‡נחנו רוˆים ל‰˘י‚ 
ב‡מˆעו˙ ‰לימו„ ‰˜בוע ‰ז‰? ר˘מו ‡˙ כל 
‰י˙רונו˙ ˘‰לימו„ י˙ן לכם, ברוחניו˙ ו‚ם 
ב‚˘מיו˙. כל מ‰ ˘ע˘וי ל‰וו˙ ב˘בילכם סיב‰ 

 ללמו„ „ף ‰יומי.

‡˙ן „ו‚מ‰ ˘מ„בר˙ ‡לי ‡י˘י˙: ‡ך ז‰ ע˙‰ 
עברו עלינו ימי ‰חנוכ‰, ‡ז ‰„ל˜נו נרו˙ חנוכ‰ 
ב„רך 'מוסיף ו‰ולך'. י˘ ל˙מו‰, ‰ב‰ נ„מיין 
לעˆמנו ‰פס˜˙ ח˘מל בכל ‰בי˙, ‰'˘‡לטר' 
ן  בסלו ז‡˙ ‰ח˘מל  ולמרו˙  נפל,  ‰ר‡˘י 
ממ˘יך ל‰‡יר ‡˙ ‰ח„ר. נס ‚לוי לעמל‰ מן 
‰טבע. עכ˘יו נמ˘יך ‰ל‡‰; ‰˙‡ור‰ בסלון 
עוב„˙ ˘מונ‰ ימים. ‰‡ם ני˙ן לומר ˘‰יום 
‰˘ני מ‰וו‰ נס ‚„ול יו˙ר מ‰יום ‰ר‡˘ון? ברור 
˘ל‡. כל ר‚ע ו˘ני‰ ˘‰˙‡ור‰ „ול˜˙ בלי 
ח˘מל מ‰וו‰ נס ‚„ול יו˙ר מ‰נס ‰ר‡˘ון? 
ברור ˘ל‡. כל ר‚ע ו˘ני‰ ˘‰˙‡ור‰ „ול˜˙ בלי 
ח˘מל מ‰וו‰ נס ב‡ו˙‰ מי„‰. ‡ז למ‰ ‡נחנו 
מוסיפים ל‰„לי˜ ˘˙י נרו˙ בליל‰ ‰˘ני ˘ל 
חנוכ‰, ˘לו˘ נרו˙ בליל‰ ‰˘לי˘י וכן ‰ל‡‰? 
‡ין ז‡˙ ‡ל‡ ללמ„נו, ˘‰נס ˘ל ‰יום ‰ר‡˘ון 
נ˘‡ר ‡י˙נו ‚ם ביום ‰˘ני, ו˘ני ‰ניסים ˘ל ˘ני 
ביום  נ˘‡רים ‡י˙נו ‚ם  ‰ימים ‰ר‡˘ונים 

 ֈ‰‡לי˘י, וכן ‰ל˘‰ 

ובכן, ‡ומר ‡ני לעˆמי: ‰„ף ˘נלמ„ לפני 
˘בע וחˆי ˘נים, מסכ˙ ברכו˙ „ף ב', ע„יין 
נ˘‡ר ‡˙י!!! כל יום ‡ני לומ„ „ף ‡ח„; ‡בל כל 
מ‰ ˘נלמ„ בעבר מˆטבר ונ˘‡ר ˘לי, ועכ˘יו 

ז‰ מ‰וו‰ עבורי סיב‰   -ב"‰ כל ‰˘"ס ˘לי!!! 
‚„ול‰ ל‰˘˜יע ול‰˙מי„. מˆ‡ ‚ם ‡˙‰ ‡˙ 
˘יˆ„י˜ו  למוטיבˆי‰.  לך  ˘י‚רמו  ‰סיבו˙ 

 מבחינ˙ך ‡˙ ‰מ‡מı ‰‚„ול ו‰ממו˘ך.

בטור ‰ב‡, נ„בר על ‰˙כני˙ ‰סו„י˙ ˘לנו 
 כ„י ל‰ˆליח ב„ף ‰יומי.

אחרי שביחד קראנו את הפורלוג של 
הפרויקט המיוחד אליו תחשפו, החל מהשבוע 

נביא את הפתרונות היצירתיים והמיוחדים | רגע 
אחד, מומלץ וחשוב מאוד לעקוב היטב ולקיים 

 את כל מה שנכתב כאן. בהצלוח'ה!
ים את ארצנודי פרויקט מיוחד | פרק ב

ad089945291@gmail.com –ניתן להצטרף למבצע ההמונים במייל



 <<< ההמשך המעורר מעמוד קודם <<<
והם ראו רק משהו קטן שאין בו סכנה והוציאו 

 אותו, והרי היא בריאה ושלימה כאחד האדם... 
מתוך  מצווה הנעשית  של  כוחה  ללמדך 
התגברות והתאמצות גדולה שמשנה היא את 

 המציאות כפשוטו ממש.
ממשיך הרב בדרמן, “,  אגב הסיפור הזה ” 

אביא בפניכם עוד סיפור מיוחד שאירע ממש ” 
 “.לאחרונה

ם  ה ל ו  מ ק ד  ח א ר  י ה ב ם  ו י ב
ביחד,  עצמם  על  וקבלו  שים  אנ
באגודה אחת ובחבורה שלא לדבר 
ועד  מתחילתה  התפילה,  בשעת 
סופה למשך ארבעים יום, וכוחה של 
קבלה זו עם כח הרבים הועיל לשדד 
ישועות  הטבע, ולהחיש  מערכות 
רבות הן בענייני רפואה והן בעסקי 

 השידוכין, ובשאר עניינים.
באברך  אירע  מפליא  וסיפור 
חשוב מבני החבורה שלדאבון לב 
נחלה באופן קשה, ובאמצע הקיץ 
הובהל לבית החולים לעבור טיפולים 
במשך שישים יום רצופים, כשהרופא 
מודיע שלאחר מכן עליו לעבור ניתוח 

 ישמור ויציל. ‘ מורכב ה
השת  יום  של  בעיצומו  והנה 

פרשת נחמו, בשנה החולפת, קיבלו על עצמם כל 
המסובים במהלך סעודה שלישית שלא לדבר 
בעת התפילה למשך ארבעים יום, והקבלה פעלה 
פעולתה מיד ולאלתר, שכן למחרת ביום  את 

ז באב, הודיעו הרופאים שהוא מפסיק את “ראשון י
ביום שלישי   -סדרת הטיפולים, וכעבור יומיים 

שוחרר האברך לביתו כשכולו נקי וגם הניתוח 
 “.מתבטל... ויהי לפלא

רוצה  שאינו  מורי ורבותי, אין קורא אחד 
להגיע לגיל שיבה עם נחת מיוצאי חלציו, נחת 
מהשמחות של המשפחה, ועונג רוחני בעולם. גיל 
שיבה זה גיל יחסית מבוגר והלוואי ונזכה להגיע 
לגיל הזה, והנה יש ווארט מעניין מאוד ששמעתי, 

-שעת ה -פה ב -תיקה י -ששיבה בראשי תיבות, ש 
 תפילה. פחד פחדים.

פתרונות כיצד ‘  בסוף שנה שעברה הבאנו ב 
ג “ ניתן למנוע את האסונות, האחד בשמו של הגרי 

שליט  א, שהורה להתחזק בלימוד “ אדלשטיין 
ו  לנ שיש  הבאנו  והשני  שיותר,  כמה  התורה 
להתחזק ביותר במידת הכנסת אורחים שהיא 

 פתרון לכל הבעיות והכתובות לכל הצרות. 
וכעת אנו מוסיפים דבר נוסף שכל קורא 
ן  ליבו, וזה עניי לתשומת  זה  לקחת את  צריך 
החיזוק בדיבורים בשעת התפילה. מי לא רוצה 
שכל החולים יחלימו, מי אינו רוצה שכל הבריאים 
לא יחלו, מי לא רוצה שעם ישראל ישאר בשמחה 
להורגו  הרוצות  מאות המדינות  מכל  וישמר 

 ולהשמידו מן המפה. מי אינו רוצה, מי?
בקו  התאונה  לתקופת  לחזור  לי  תרשו 

שיצא מירושלים לבני ברק, ואשר   402אוטובוס  
סיים את חייהם של שש נשמות קדושות, בחורי 

היה זה בשבוע פרשת תצוה, ‘.  ישיבות ויראי ה 
בפסוק מהפרשה:  “ הקב  כך  רמז על  ששה ” ה 

משמותם על האבן האחת... אבני זכרון לעם 
 “.ישראל

ם  ע ל ה  שנ י ה  ש ק פה  קו ת ן  אכ
 ישראל. אסון רודף אסון.

ובכל פעם שפוקד את עם ישראל 
רוצה ‘  אסונות, אנו שואלים מה ה 

מאתנו? על מה חורי האף הגדול?... 
את התשובה והסבה אשר בגללה 
ישראל  לעם  הגנה ושמירה  ן  אי

 ל...“מגלים לנו חז
מהי הסיבה?, רשמו לפניכם עוד 

 דבר התחזקות.
מספרת על  בסנהדרין,  הגמרא 
רשע  שהיה  מלך ישראל  אחאב 

ה  את  והכעיס  מאוד. ‘  מרושע 
מפני מה אחאב ” ושואלת הגמרא:  

ובני דורו, שהיו עובדי עבודה זרה, 
כאשר היו יוצאים למלחמה היו 
מצליחים ומנצחים? מפני שהיה 
שלום ביניהם. אך בדורות אחרים, 

פ שהיו צדיקים וקדושים, לא היה אחדות “ אע 
ושלום ביניהם, ולכן לא הצליחו במלחמות ולא 

 “.הייתה להם הגנה משמים
אחדות. היא מילת המפתח להצלה מאסונות. 
אם אדם מסוכסך עם חבר מהעבודה ואינו מדבר 
איתו הוא גורם לכך שאין שלום. אם אישה רבה 
עם אחותה ומדברת עליה רעות, היא מסלקת את 

 ההגנה מעליה ומעל כל עם ישראל.
נהיה  מאוחדים  נהיה  אם   . כן הסוד.  זה 
שמורים ומוגנים. ואם לא אנו חשופים לפגעי הזמן. 
על כל אחד ואחד לחשוב במה הוא חלש, והיכן 

 הוא מזלזל בעבודת האלוקים.
והאמת כל ארבעת החיזוקים שזורים אחד 
בשני. שהרי הכנסת אורחים ואחדות חד הם, 
שניהם זה דין של בן אדם לחבירו. וגם חיזוק 
בלימוד התורה הקדושה ולא לדבר שיחות חולין 
בשעת התפילה בבית הכנסת זה כלפי שמיא. ובן 

כ “ אדם למקום חמור יותר משמיא, שהרי אין יוה 
מכפר את העבירות שבין אדם לחבירו אלא עד 

 שיפצה וירצה אותו.
לכן בא נצא מהמאמר והסיפורים הנפלאים  

שנכתבו פה מעל גבי הגיליון מחוזקים ונשתדל גם 
לחזק את קרובינו ומכרינו. שהרי עם ישראל העם 

כל ישראל ערבים ’הוא העם שעליו נאמר  -הנבחר
וחובה על כל אחד לתפוס חיזוק בעקבות ‘, זה לזה

האסונות האחרונים. ואין עונשים אלא אם כן 
 מזהירים. די לאסונות. די. 

‘ ’

למחרת ביום 
ז באב, “““““““““ייייייי“ןןראשון י ,ן

הודיעו הרופאים 
קשהוא מפסיק את 
,סדרת הטיפולים, 

וכעבור יומיים
,

-יםם
,

 -םםםם
ביום שלישי 

ךשוחרר האברך 
קלביתו כשכולו נקי 

וגם הניתוח 
 טלטלמתבטל 

 

ם  כ י ת ו ר ש פ א ב
לזכות את הרבים 

 ללא כל מאמץ!
אם אירע אתכם 

או מכיריכם 
 סיפור מחזק

שלחו אלינו בית 
 ‘אור השבת’

נתיבות   1133\4חזני ‘ רח
אור ’ולציין עבור 
 ‘השבת

 או בפקס: 
08-9941870 

 ץ"בחודש השלישי לצאת בני ישראל מאר
מצרים ביום הזה באו מדבר סיני. ויסעו 
מרפידים ויבאו מדבר סיני ויחנו במדבר 

 ויחן שם ישראל כנגד ההר"
 ר!!שלא יהיה מאוחר!!



כידוע, רבינו בעל "קצות החושן" זכה שספרו נתקבל ברוב ישראל בתהילה גדולה אע"פ שזה היה 
ספרו הראשון, ולפני כן לא היה מפורסם. ואילו ספרו השני לא זכה לפרסום רב כספרו הקודם "קצות 

 החושן". ושאלו את הרב למה קרה כדבר הזה, שלכאורה זה פלא. 
אמר להם הרב 'כשכתבתי את ספרי הראשון הייתי עני מרוד, ובמקום שבו הייתי גר לא היה לי תנור, 
והמקום היה קפוא. הדיו שכתבתי בו את הספר היה עלול לקפוא, לכן הייתי נכנס מתחת לשמיכה, 
ששם יותר חם, והייתי כותב את הספר כדי שהדיו לא יקפא. אבל אחר שנמכר הספר, והייתה הפרוטה 
מצויה בכיסי די והותר, הרשיתי לעצמי לקנות תנור חימום, וכן קסת ודיו יותר משובחים, וכתבתי על 

נתקבל פחות   -השולחן בתוך החדר החם. וכיוון שלא מסרתי נפשי על הספר השני כבראשון  
 מהראשון'. 

 
מסופר שפעם אחת העלילו בני בליעל על אחד מנכבדי העיר וילנא עלילה שפלה, לשם כך אף שכרו 
עדי שקר להעיד נגדו בבית הדין. כאשר הגיע הדבר לאזני הגר"א מוילנא זי"ע, חשד הגאון כי המדובר 
כאן בעלילה, משום כך ביקש לחקור את העדים בעצמו. באו העדים לפני הגאון וסיפרו את אשר ראו. 
עצם הגאון את עיניו, וכאשר סיימו את דבריהם קם והכריז: עדי שקר הם! נבהלו העדים והודו שאכן 
נשכרו במיוחד כדי להעיד.שאלו הדיינים את הגאון: מנין ידע רבנו כי עדי שקר הם? דבר זה, השיב 
הגאון, דייקתי מדברי המשנה בסנהדרין (פרק ה') שם נאמר, כי הדיינים שומעים את דברי העד ולאחר 
מכן שומעים את דברי חבירו "אם נמצאו דבריהם מכוונים" סימן כי העדים דוברים אמת. מדוע נכתב 
במשנה אם "נמצאו" דבריהם מכוונים? אלא השיב: לכל אדם סגנון מיוחד משלו לספר את אשר ראו 
עיניו, משום כך, אם שמעו הדיינים שני סיפורים שונים במקצת, אולם אם ישוו את העדויות יראו, כי אף 

סימן כי עדי אמת הם.   -שדרך הסיפור היתה שונה, בכל זאת העדות נמצאה שהיא אותה עדות  
בעדים שלפנינו סיים הגאון לא היה כל הבדל באופן סיפור המעשה. שני אנשים המספרים את אותו 

 סיפור, באותן מילים, סימן מובהק הוא כי תיאמו ביניהם מראש את דבריהם, ועדי שקר הם!.
 

בספר "צדיק יסוד עולם" (ח"א פרק ח') מסופר, בזוועהיל עמד לצאת חוק שגם בשבת יש לבקר בבתי 
ספר, עשירי העם החלו שולחים ילדיהם לבתי הספר בשבת, והדבר היה כרוך בחילול שבת. האדמו"ר 
זצ"ל אסף את כל גבאי בתי הכנסת ופקד לא לכבד את פורצי גדר השבת בעליות, וגם לא בתור ש"ץ 
ביום היארצייט וכדומה. וקרא בתקיפות שכל מי שלא ימלא אחר הוראתו רע ומר תהיה אחריתו. 
ואמנם מספר פורצי גדר נכנעו אך התקיפים נשארו עדיין במרדם. שוב פקד האדמו"ר זצ"ל על שואבי 
המים שבעיר לא להביא מים לפורצי הגדר הנותרים, וכל מי שימרה את פיו לא ישלים שנתו. ואת 
מחצית ההפסד ישלם להם מכיסו. גזירה זו הניעה חלק נוסף מפורצי חומת השבת להכנע אולם עדיין 
נותרו תקיפים שלא נכנעו. אז קרא רבינו לחברה קדישא שבעיר, ופקד עליהם שאסור להם להביא 
לקבר ישראל מאותם משפחות פורצי הגדר. והנה אירע שמאחד מראשי המתמרדים מהעשירים 
הגדולים נפקד אצלו אחד מילדיו, הלה ניסה לעמוד בסירובו ולא להכנע, אולם לאחר כמה ימים 
שהחברה קדישא נמנעה מלטפל בקבורה נכנע, וקיבל עליו את הדין וכך נחסמה פרצת השבת בעיר 

 זוועהיל. 

‘ ’

 

למה ל‡ רוˆעים ‡וזנו ˘ל כל מי ˘עבר על 
מה  ˘ל‡ ˜יים  על  ה˙ורה   ˙ ממˆוו ‡ח˙ 

 ˘˘מעה ‡וזנו בהר סיני?
רבן יוחנן בן זכ‡י היה „ור˘ מ˜ר‡ זה כמין חומר, מה נ˘˙נה 
‡וזן מכל ‡יברים ˘ב‚וף? ‡מר ה˜ב"ה ‡וזן ˘˘מעה ˜ולי 
על הר סיני ב˘עה ˘‡מר˙י "כי לי בני י˘ר‡ל עב„ים" ול‡ 
עב„ים לעב„ים והלך זה ו˜נה ‡„ון לעˆמו יירˆע, [˜י„ו˘ין 

 כב:]. 
י˘ לה˜˘ו˙ „כיון ˘הטעם ˘רוˆעים ‡וזנו ˘ל העב„ מ˘ום 
˘עבר על ˆיווי ה˙ורה "כי לי בני י˘ר‡ל עב„ים", ‡ם כן למה 
רוˆעים „ו˜‡ ‡וזנו ˘ל עב„, והל‡ ר‡וי היה לרˆוע כל ‡„ם 
˘עובר עבירה על ˘ל‡ ˜יים מה ˘˘מע בהר סיני. חילל 
˘ב˙ יירˆע ‡וזנו על ˘ל‡ ˜יים מה ˘˘מעה ‡וזנו בהר סיני 
"זכור ‡˙ יום ה˘ב˙ ל˜„˘ו", העי„ ע„ו˙ ˘˜ר, נ‡ף, חמ„, 

 יירˆע על ˘ל‡ ˜יים „ברו˙ ‡לו ˘נ‡מרו בהר סיני?

 
מרˆ"ע ב‚ימטרי‡ ‡רבע מ‡ו˙ כנ‚„ ה˘נים 

˘נ˘˙עב„ו י˘ר‡ל ו‚‡לם ה˜ב"ה והלך זה ו˜נה 
 ‡„ון לעˆמו

התוספות במסכת קידושין (כב: ד"ה מה נשתה אוזן) כותבים 
בשם המדרש מרצ"ע בגימטריא ארבע מאות, ולפי שהיו 
ישראל עבדים ארבע מאות שנה וגאלם הקב"ה והלך זה וקנה 
אדון לעצמו לפיכך ירצע במרצע העולה כמניין זה. וביאר 
המהרש"א שבדברים אלו באו התוספות לתרץ למה בשאר 
מצוות אחרות שנאמרו ונשמעו בסיני לא רוצים לעובר 
עליהם, שכל הטעם שאמרו בגמרא אוזן שלא שמעה בהר 
סיני, לא באו להורות למה רוצעים את העבד, אלא באו רק 
לבאר למה רוצעים באוזן דוקא ולא באבר אחר, אבל על עיקר 
 הרציעה יש טעם אחר, משום דמרצע בגימטריא ארבע מאות. 

 
ה מי„ה   ̇ „בו˜ בב̇י ‡„וניו ב‡̇ו כיון ˘ה‡„ם חפı להיו

̂יעה  בועה בו הר  ˙היה̃ 
בחי' קיקיון דיונה מבאר דרציעת האוזן שייכת דוקא בעבד, 
משום שאמר "אהבתי את אדוני ואת אשתי וגו' לא אצא 
חופשי", וכיון שיש לו דביקות לבית אדוניו, להיות עבד 
לעבדים היפך רצון התורה, לכן רוצעים אותו לבית האדון, 
מידה כנגד מידה, שעניין הרציעה תהיה דבקה בו ולא ייצא 
ממנו, וזה לא שייך בשאר מצוות. ומה שאמרו בגמרא אוזן 
שלא שמעה בהר סיני אין זה טעם לעצם הרציעה, אלא טעם 

 שרוצעים דוקא את האוזן ולא אבר אחר. 

 
̃ובעין   ̆וב  ‡ינו יכול ל מ˙חייב בחט‡̆  ה מי„ה̆  ב‡̇ו

‡ר עביר̇ו יכול ל˙˜נן  ̇ עולם ‡בל̆  ̂יע  בו ר
לענ"ד נראה בס"ד לחלק בין עבד הנרצע שעובר על "כי לי 
בני ישראל עבדים" ולא עבדים לעבדים, לבין שאר מצוות, 
דהנה בכל המצוות כולן אם חטא האדם, יכול הוא לתקנם על 
ידי שיעשה תשובה ויתחרט על חטאו, ויעזוב החטא, וגדולה 
תשובה. והגם שמצינו כמה דברים כגון רוצח חבירו וכדומה 
שאינו יכול לתקנן, מ"מ בהן בלא"ה מתחייב מיתה. משא"כ 
נרצע שמתחילה מכניס עצמו למצב שגם במשך השנים יהיה 
משועבד לאחרים ולא להשי"ת, ולא יוכל להפקיע שעיבוד זה, 
כי אחרי שנרצע כבר אינו יכול לשוב ולבטל שעיבודו כלפי 
האדון, וגם אינו יכול לצאת בגירעון כסף, לכן דוקא בזה 
רוצעים את אוזנו משום אוזן שלא שמעה בהר סיני, ועושים 
בו רושם המורה על חרפתו, מידה כנגד מידה שעשה עוון 
שלא יוכל לתקנו, אך כל שאר עבירות יכול האדם לתקנן גם 

 אחרי שחטא.

 “אשכול יוסף”ניתן להשיג את הספר 
 054-8460007 -בפלאפון
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. ה את בני ישראל על שמירת השבת הקדושה"בפרשת השבוע מצווה הקב
כל ברכאן דלעילא : ".)ב פח"ח(וכבודה ואומר גדולות ונצורות כותב הזוהר הקדוש במעלת שמירת השבת 

)". תתלויים ביום השב( ביומא שביעאה תליין –) כל הברכות של העולמות העליונים והתחתונים(ודלתתא 
, הצלחה, בריאות, פרנסה. שמדקדוק בשמירת השבת נמשכים כל ההשפעות הטובות ברוחניות ובגשמיות

 . הכל מגיע מזכותה של השבת –התעלות ברוחניות 
: שנאמר, ה מקיימה"והקב –השומר שבת כהלכתה גוזר גזירה ): "בשלח כה(כותב המדרש רבה , יותר מזה

 ". 'אז תתענג על ה" –? האזי למה תזכ, "אם תשיב משבת רגלך"
, תכל הישועולמקור הכשהם מתעלמים מ", ל"אמר החפץ חיים זצ, "אנשים מחפשים סגולות רבות לישועות"

ואם אדם רוצה , אשר היא מקור הברכה, השבת –ומהדבר שמביא לאדם את כל הרוגע והברכה בחיים והיא 
 ".עליו להקפיד בכבוד השבת ושמירתה ומיד ירגיש את הברכה בחייו ,שחייו יסתדרו

 מגיד המישרים הרב חיים זאיד את המעשה המופלא הבא סיפר
 . פ"באמצע חודש טבת התש, היה זה לפני חודש בדיוק: "א"שליט

 הנמצא על , שבנהריה' קרלטון'הוזמנתי לשהות בשבת במלון 
 היכן שהיה בחודשיים האחרונים את כל ההצפות ', שדרות הגעתון'

 . שגבו מחיר רב הקשות בנהריה
 חנתי וה, הגעתי לנהריה בשעות הצהריים המוקדמות של יום שישי

 . קרובה למלוןהאת הרכב בחניה 
 לאחר  – כי יש לי בעיה קטנה איתו, מי שמכיר את הרכב שלי יודע

 .הדלת של הנהג אינה ננעלת ונשארת פתוחה, שאני נועל את הרכב
 . יצאתי מהרכב עם חלק הדברים ועליתי למלון .ה"תיפתר בבעיה טכנית ש

 אותו השארתי ליד, אני מחפש את הארנק, כשחזרתי לרכב על מנת להביא את הדברים הנותרים, והנה
פנקס , פתח את הרכב ולקח לי את הארנק עם כל הכסףהבחנתי כי גנב !. איננו –אך הארנק , הנהג מושב

 ... ?לבטל את הכרטיסי אשראי או לא לבטל: קיבלתי חום ולא ידעתי מה לעשות. קים וכרטיסי האשראי'הצ
 . ..?מה אני עושה. ועליי להתארגן לשבת אליה הוזמנתי, ובפרט שכעת זה יום שישי קצר

לכל מקום שאני מגיע אני משקיע מאד  –והוא , וזיז אותי ממנה יש לי מנהג שאי אפשר לה"אלא שב
, והיא הנותנת את הכל לאדם, השמחה בשבת קודש היא המקור של כל הברכות. בשמחת שבת קודש

 . כשהוא שמח ביום השבת
 .אני נוהג לקנות לי מידי שבת קצת פיצוחים בכדי להרגיש את שמחת השבת, כחלק משמחת שבת, לכן

והחלטתי לקנות קצת גרעינים , החלטתי שלא לוותר על שמחת השבת שלי, חיםהואיל ובבית מלון אין פיצוו
 ". עלה'ג"באידיש קוראים לזה  -' שקדים וכו, פיסטוקים, קצת אגוזים. לפני שיסגרו החנויות

, אלא אלך לעסוק בשמחת השבת, והחלטתי שלא להיות מוטרד מהארנק, יבכיסכמה שקלים שנותרו  והי
כשכולי מבולבל ממה שאירע לי ' שדרות הגעתון'ירדתי אל . אני מאמין בזה בלב שלם. תבוא הישועה' ומה
בכניסה לחנות עמד . בדרך אני רואה חנות למזכרות מבולגנת ומוזרה, לפתע. וחיפשתי חנות פיצוחים, כעת

כבודו : "רהוא פנה אליי ואמ, ומיד כשהבחין בי, פשוט אדם ענק וגדול', הר אדם'הוא היה נראה . בעל החנות
 ". זה משהו דחוף, בוא רגע, אתה נראה לי רב –

אתה חייב לשמוע מה קרה לי בחנות בגלל , אנא ממך שב כמה דקות: "והוא ביקש ואמר, נכנסתי אליו לרגע
ועכשיו אני רוצה . כל החנות הוצפה במים, יש לי המון נזקים והפסדים. האחרונה הגשמיםסופת השיטפונות של 

 – 3בעמוד  המרתק המשךה –     .... ממך בקשה מיוחדת וחשובה

\                                                                                                                                    

 פרנסה, לרפואה    
א מיכאל "מ: הוהצלח

מנשה  .וציפורה אחיאל
ה הדר "א. ואורה אחיאל

טל אור. ליאורה. בת נחמה
. ב"חנה בת הדסה וב
. ב"פנינה בת שושנה וב
. ב"אושרית בת פנינה וב
ב "רחל ובעלה וב

. אסתר בת מזל. וצאציהם
. משה שמואל בן זלדה
, ירון שמעון בן שושנה

. ב"חן בת דליה רבקה וב
 .אביגיל בת קארין

 
שולמית בת  :ק"זשב
הדר . זלכה בת מסי. איריס

 .בת נחמה
 

הרב : נשמת-לעילוי
, יה'יוסף בן גורגעובדיה 

 .ריהחהרב שמעון בן ב
מרים ו ס צדוק בן נור"מ

יחזקאל בן  .בת גליה
גבריאל בן . יי'גורג

שלום בן מנחם . סמינה
. יה'יוסף בן נג. שמריהו

אהובה . פרחה בת טובה
שולמית בת . בת טובה

. יה'ברוך בן גורג. חתון
שרון . יפה בת ויקטוריה

ספאחי בת  שירין ספיר
ן יחיא יהודה ב. לאה

אק 'יצחק ז. גריידי סאלם
 . עזרא בן טובה. בן שמחה

 
 
  
 
 
 
  

 
 
 
 

 
 

רוצים הקדשה 
/ שנתית להצלחה 

זיווג או / פרנסה 
 ...?נ"לע

בתרומה שלכם 
זיכיתם אלפי 

 !משפחות
 
 
 

 
 
 

      17:05   :הדלקת נרות
 18:03   :יציאת השבת

  18:38        :רבינו תם



–  1המשך מעמוד  -
המוכר שהיה נראה כאדם ענק מימדים 

: פנה אליי ואמר לי, שאין לסרב לו
 .עכשיו אני מבקש מהרב בקשה"

בחנות שלי אני רוצה שהרב ישב פה 
". עשה לי ככה' לי הרצאה למה ה תןיו

רק זה חסר לי ' –קיבלתי סחרחורת 
כשאני מוטרד , אין לי ארנק: 'עכשיו

ועוד , כסף והכרטיסים שלימה עם כל ה
!. ?מסור לו הרצאהלאעמוד לפניו כעת 

הוא היה נראה אדם כל כך טוב לא שא
ולכן , שמחפש טיפה אמונה ונחמה

 . הסכמתי לדבר איתו כמה דקות
חל לספר לי על הסבל והייסורים הוא ה

: ואז פתחתי ואמרתי לו, שלו בחיים
אני הגעתי הנה לפני , תשמע כבודו"

וכבר איבדתי את הארנק , כמה דקות
, שלי עם כל הכסף וכרטיסי האשראי

 ... ?ותראה איפה הראש שלי
 ...?על מה אני חושב ובמה אני מתעסק

לקנות קצת , בכבודה של שבת קודש
. לי שמחה ועונג בשבתדברים שיעשו 
כי אדם צריך לדעת ? ומדוע זה ככה

יש אמונה  –שבתוך כל הקשיים בחיים 
. שהבורא יתברך משגיח ושומר עלינו
, אפילו בתוך ההסתרה והצער בחיים

, נמצא עם האדם ומסייע לו בהכל' ה
 . הוא לעולם לא לבד

אדם צריך לחיות את בורא עולם גם 
 .ורהוגם שלא ברור מה ק, כשקשה לו
כעת הייתי צריך להיות , הנה תראה

ללא מצב רוח , הכי שבור ומרוסק
למה  מלא בטענות ותלונות, ושמחה

אני בוחר , !אבל לא. עושה לי ככה' ה
וכעת אני עומד , תודה' להגיד לה

בניסיון של אמונה ואני בוחר לשמוח 
, בשבת הקריבה ובאה ולהשקיע

 ". למרות הכל
בוא : "ואז פניתי אליו ואמרתי לו

אם אתה רוצה ישועות , ותשמע לי
 וברצונך לצאת מהצער שאירע לך

, הרי כעת אנו נכנסים לשבת, בחנות
ואם תסיח את הצער שלך ותניח את 

וביום ' הכל בצד ותתחזק בשמחה בה
 !". ודאי לי שתראה ישועות, השבת

 ה"וב, דקות 20כך דיברנו במשך 
 
 
 

 !". בוא לפה מיד, אחי"
 : ושאל במבוכההגנב החל להחוויר 

 ". ?מה אתה רוצה ממני"
, פנה אליו המוכר הבריון, "תשמע טוב"
 ". ?איפה הארנק של הרב שלי"
הוא החל , "?על מה אתה מדבר? מה"

תוציא את זה מהר ונסגור . "להתבלבל
!". יהיה חבל –כי אם לא , את הסיפור יפה

מי אמר שזה : "הגנב נבהל והחל להתגונן
 !". זה שלי –מצאתי את זה ... ?שלו

הבריון שלי לא התבלבל וסימן לו עם 
תוציא את זה מהר מהכיס : "האצבע

 ". שלך ותן לי את הארנק
הגנב הוציא את הארנק מהכיס והושיט 

, "תבדוק אם חסר פה משהו. "אותו לידיי
 . הורה לי המוכר הביריון

 50ספרתי ואמרתי לו כי חסרים לי 
זעם , "?שלו₪  50-איפה ה. "שקלים

קניתי בזה קצת . "ריון לעבר הגנבהב
או אז עצרתי  .אמר ברעדה, "פיצוחים

את הביריון שלא יתנפל על הגנב 
. שלא יחזיר, זה בסדר: "ואמרתי לו

שישאיר לעצמו את הפיצוחים לשבת 
". שגם לו יהיה עונג ושמחה בשבת

לא ידעתי שזה , אני מצטער, סליחה"
 . הוא התנצל והתחרט, "שייך לרב

, אמרתי לו, "וב מכל אדםאסור לגנ"
אבל אם אתה לא רוצה שאני יקפיד "

אני מוכן לסלוח לך רק בתנאי , עליך
רק שהרב לא , אעשה הכל". "אחד

רק בתנאי ". "יקפיד עליי בשמיים
' קרלטון'שתבוא היום בלילה למלון 

ותשמע את ההרצאה שאני מוסר בעונג 
. היהודי הסכים והגיע בעונג שבת". שבת

ההרצאה במשך שעה הוא שמע את 
 .נהנה והתחזק מאד, שלימה

הוא ניגש אליי במוצאי שבת והשאיר לי 
את הטלפון מפני שהוא רוצה להמשיך 

שמך לעד בורא עולם  ישתבח. ולהתחזק
, שהארנק חזר בשלמותו באותה שעה
, ויותר מזה חזר יהודי לאביו שבשמיים

בזכות , והכל בזכות שמחת שבת
תראו מה . פיצוחים לכבוד שבת קודש
 . כוחה של שמחה של שבת

השבת היא מקור כל הברכות וכל 
 .הישועות בחייו של האדם

 
 
 

 . השמחה והאמונה חזרו למעונו
ורצה לקנות לי , הוא הודה לי מקרב לב

 בנימוס אך אני סירבתי, משהו כהכרת הטוב
 . ונפרדתי ממנו לשלום
ונכנסתי לחנות , יצאתי מהחנות שלו

 . פיצוחים שהיתה ממול
מילאתי קצת פיצוחים בשקית ונעמדתי 

לפניי עומד אדם עם , והנה. בתור לשלם
 !!!. הארנק שלי... פיצוחים כשביד שלו

אני רואה אותו מוציא . 'איזה חוצפה, יווו'
ומתכונן ₪  50מהארנק שלי שטר של 
 . לשלם על המוצרים שלו

וקלטתי מיד , הבטתי באותו אדם היטיב
 . שזה אדם שאסור להתעסק איתו

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קלטתי שצריך זהירות ואסור לעשות פה 
להזמין : התלבטתי מה לעשות. טעויות
הוא  –? לצעוק עליו. הוא יברח –? משטרה

 . יתן לי מכה אחת ויגמור אותי
לפתע נזכרתי במוכר ... ?!מה אני עושה

הוא הרי אדם ענק . ממול של חנות המזכרות
 . ואולי הוא יוכל לעזור לי, וחזק

יצאתי מהר מהתור ורצתי היישר לחנות 
הוא שאל בשמחה , !"?מה קרה רבי. "שלו

אמרתי , "אתה לא תאמין. "כשראה אותי
 אתה זוכר שסיפרתי לך הרגע על", לו

הנה אני עומד בתור ... ?!הארנק שלי שנגנב
ולפניי עומד חצוף , ממולבחנות לפיצוחים 

הנה תראה אותו , אחד עם הארנק שלי
 ". מתכונן לשלם

מי : "הוא ניפח את החזה בעוצמה ואמר
מי החצוף שלקח לרבי את הארנק !... ?זה

ונעמד , הוא נכנס לחנות הפיצוחים!". שלו
אי  –כשהוא נעמד בכניסה , רבותיי. בכניסה

. הוא פשוט אדם ענק מימדים. אפשר לצאת
 :הוא פנה אל הגנב עם הארנק ואמר לו

 
 
 

 

 .מגלה לנו בתורתו הקדושה כי השבת היא מקור הברכה, וכל העולם כולו שלו, יתברך שברא את העולם' ה              
 הוא מגלה לנו כי במקום מסוים שם נמצא, נחשוב שאנו מגיעים לעשיר הגדול בעולם ושואלים אותו היכן טמון סוד העושר    

             !שהשבת היא מביאה את כל הברכות בעולם' כאן מגלה ה, אם כן.. ?!וכי לא נעשה זאת, מקור העושר                  



 
 
 
 

  
   

 
     

  
 
 

       
        

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
  
 
 
   

 
 

 
 
 

 .בחצי שעה בכדי לזכות בישועה
ומיהר , הוא ניצל כל רגע בציונו של הצדיק

לתפוס את הטיסה  –לשדה התעופה 
במהלך הטיסה בדק מה . היוצאת לארץ

כדי , שעת הדלקת הנרות בירושלים
לחשב מראש את השעה בה יקבל את 

 .שעה קודם לכןחצי  –השבת 
הוא עלה עם , כשנחת בשדה התעופה 

ומיהר להספיק לקבל שבת , מונית לישיבה
 . לפני הזמן שעהחצי  –כהבטחתו 

הזמן שנותר עד זה  – שתי דקות בדיוק
גש למזוודה להוציא הוא ני. לקבלה שלו

הבגד השחור  -שלו  'הקפוטה' את
אותו הוא לובש מדי שבת , והקטיפתי
גילה לחרדתו . שוד ושבר, אך אוי .בשבתו

משחת השיניים נחה בדיוק על הקפוטה  כי
. וצבעה אותה בצבע לבן, השחורה והיפה

חצי בעוד  –מלחמה עזה התחוללה בליבו 
אך אז כבר לא , חל הקבלה שלודקה ת

יוכל לנקות את הבגד המהודר שלו לשבת 
, או שמא לא יקיים הפעם את הקבלה

 .וינקה כמה דקות את החליפה המפוארת
ולאחריהן , כמה שניות של מלחמה
הוא ניער את : הכריע הבחור בגבורה

ניגב , ולטיםהבגד משיירי המשחה הב
הוא קיבל את , וזהו, קצת את הלובן

  .השבת עם כל הלכלוך על הבגד
כיוון שהתבייש להיראות כך ליד חבריו 

החליט ללכת ולעשות את , לישיבה
וד תפילות השבת בבית אבות הצמ

. שם לא יתבזה כמו בישיבה, לישיבה
בסיום התפילה ניגש אליו זקן ישיש ושאלו 

הבחור סיפר לו על . לפשר תפילתו עימהם
כשלבסוף אומר לו , כל הסיפור כולו

הקשיש כי יש לו נכדה קטנה הממתינה 
, הסבא הציע לנכדתו את השידוך. לשידוך

התארס הזוג  –ולאחר שבועות בודדים 
 שבת תוספתוצלחת בזכות בשעה טובה ומ

 !.תכגם בחליפה מלוכל, בכל מחיר
 !תוספת שבת הוא האטום הגדול בעולם

 
 
 

רר

יונה : פרנסה, הצלחה, העלון מוקדש לבריאות
י 'מוטי אטדג אליעזר בן ברכה, בת טורקיה

יואב , אלונה בת פלינה, שלמה בן אלה, ב"וב
 .        ב"ניסים רוקח וב, ב וצאצאיו"חי אברהם ב

, יוריק בן אסתר :נ"לע .הילה בת גילה :זיווג
 .מטוב בת יוכבד, בוריס בן ברכה

 
 

, אלא שגם אחר מספר שנים זה לא קרה
והבחור החל להתבגר ולהיות מעוכב 

הוריו שהחלו לדאוג מאד שפכו . שידוך
הבחור ניסה את כל , דמעות כמים

אך הכלה לא נראית , תהסגולות והתפילו
כל חבריו לשיעור כבר התחתנו . באופק

חלקם כבר הולכים לבית  ,לפני כמה שנים
והוא נותר  ,הכנסת עם ילדיהם הרכים
 . בודד עם חבריו הצעירים

 היה, !"?מאין יבוא עזרי, רבונו של עולם"
 עד שיום אחד שמע .זועק מקירות ליבו

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 צדיק ההוא על הבטחה גדולה ומיוחדת של 
הקבור  ע"רבי שלום משאץ זיהקדוש 

 אשר הבטיח בספרו, בלונדון שבאנגליה
:ופןדהבטחה מופלאה ויוצאת , "אור גנוז"
מי שיצטרך ישועה ורפואה לו או כל "

טוב אם , בבואוו... ילך על קברי, לזולתו
אבל ... אפשר ביום ששי ערב שבת בבוקר

תנאי כפול שהמדובר או זולתו יבטיח לי 
ה וארא... להטיב דרכו לשמים בדבר אחד

אבל זאת יידעו . להשתדל לעורר רחמים
ל לקיים "ויבטיחו כנ, כל הבאים אלי
 .עד כאן לשון קדשו –." ..מוצא שפתיהם

 .זאת הבחור והחליט לעשות מעשה שמע
ס הוא אל אנגליה ט, בית הוריומבדרך 

קברו של  לאגיע הביום שישי בבוקר ו
הוא הגיע אל הציון הקדוש ואז . הצדיק

על גילו  בהחל לפרוץ בבכי קורע ל
הוא מקבל ש' כשהוא מתחנן לה, המבוגר

 להקדים השבת ,'תוספת שבת'על עצמו 

את התגלית והחשיפה הבאה , רבותיי
. החזיקו היטיב. לא שמעתם מעולם

, הגדולאון כתב הג, שנה 300-לפני כ
בספרו , ל"רבי בצלאל מקוברין זצ

: במילים הללו ואמר "קרבן שבת"
לו שמרו אי' :אמר רבי שמעון בר יוחאי"

 ,"ישראל שתי שבתות מיד נגאלים
השבתות שעל שתי – והפירוש לכך הוא

שבת אחת שיש בה  הם לשמור האדם
, המוכרת לנו –השבת הרגילה : שתיים

בנוסף לה ו, השעות שביום השביעי 24
אותן דקות  –תוספת השבת היא 

מקדימים לקבל את בהן , יקרות מפז
זוהי השבת , השבת על חשבון יום ששי

 .השנייה
שעל ידי תוספת שבת זוכים , כלומר

, להיגאל מיד מכל הבעיות והקשיים
שמעלת , י הקדוש"כבהטחת רשב

והשפעתה , אהרופת שבת עצומה ונסות
 .על חיי האדם אדירה

ישנו מעשה מופלא אותו סיפר הגאון 
, א"הצדיק הרב אלימלך בידרמן שליט

 :אשר אירע ממש לאחרונה
', צדיק וירא ה, ישנו בחור ישיבה אחד"

אלא , ב"שבארה המתגורר בניו יורק
ארץ גולה הוא ל, שלצורך לימוד התורה

ישראל על מנת ללמוד את התורה 
כבר כמה שנים שהוא לומד . בטהרתה

ואחת לחצי שנה , רושליםבישיבה בי
על , 'יורק –ניו 'הוא שב לבית הוריו ל

. מנת לבקר ולהעביר חוויות מהארץ
אלא שהדבר , הוא הגיע לגיל השידוכין

 . ר ממה שחשבך יותבהיה מסו
אך , ההצעות אומנם זרמו בזה אחר זו

  .זה לא היה זה ,משום מה
, בכל פעם שחזר לביתו אחר חצי שנה

הפעם ישוב  הנה כי ,היו בטוחים הוריו
הוא עם הבשורה המשמחת כי בקרוב 

יזכה הוא לבנות את ביתו עם כלה נאה 
. ורצון בעלה' העושה רצון ה, וחסודה

ל ל





קנר
קי 

שו

magdenot@gmail.com



            



.



 

"

'  ' 
 "   '        "

(  )

:   "  
     " :(   )  
         ,"
   ,["   "]     
 :(   )       .   
   ,"       "
   ,        
    – "   " :  

 .   
         ,   
         ,   
    "        
        ."   '
       ,     

.        ( ) "   

   ' '   
       '    "

(  ) "
   ' '       "

.(   ) "''  '  
   ' '       
    ?    .' '   
   '         :  
     ' '     ,  
   (   "  " )    .  
  ,        
  .   ' '  ,     ,  

 .       
   '  '

    
       '    "

(  ) "
      (  )   
   .       
 :     '     
    ,"  '   '   "
  )  ,     '    

 ."'     :     " :(
           
         ,  

."'   :  " :  ,    '
  "   '   '

    
(  ) "      "

   ,"      " :
  ,      

 .(   "   ;   " )    
    ,      
       .   
  "  "  ;   )       
 '  ')         .(
 :   ,     " :(   
  ,'        '

 ."   
         :  

?        ,
      :'  '   .
   )      ,  
         .(  
   ,(   "  "  ,   )   
         

.  
      :     .
    ,    

 .   
           .
 .     (   )  
  ,      

.   –  
 '  "  "  '  ' "  ;    '  '

'     '
(  ) "     "

     " :     
        ."    
       (   " )  
     ,      
        .
 ,         ,

?      
   ,   ,     
         
       ;   
         ,
      ,(    "  )  
   "    .    
     ,"     

 .         
    '  '

    
  

       '  "
(  ) "

        
  " )       
     .(    ;  "  
 ,     ,     ,
 .    ,'      
       (  ) '  '
    ,      

 .      
    ,       
 .       
    " :(   )   
       ,  
      ,   
  ."       ,
         ,
  " :(  ' ) '  '   

 ."   
 '          
 " :(   )     '  
 ,"         

:    
        
    .     
    .     
  ,      "  :  
  "?      –  
      "  :  
         .  

"!?        
          
        .
   ,       
      .     
      ,   

.    
         
    ;      
  ,        
  ,'   '  '      
        
      .   '
  –  '  '     ,'   

.    
     '  '

 317 "

.     –   

      "
 .       
         
      ...  

.(   '  ') "...  

!  
    
  ,     
      

 :   



 sh
ay

        | 9139191@gmail.com  .   |  08-9746102 .   |    102 . .  "  "

    "  
  .    
     
     
      
  .    
      
       ,

.    
    
  ,    
     
   .   
   ,    
      

.
 '  '    ,  
 ,     ,   
 .     
      ,
 ,     ,
     

 .
      
   ,   
      

: "
  ,    
  .     
    ,   
     .   
  ,    
       
      ,

.   
      
     
 .      ,
        
     
 ,     
     

 .
       
     . "
     
     .   
  ,    
     
    ,    
   .   ' '
     
      
      
    

.   
       
      ,  
      ,  
     

.  
  .     
   ;    
      
   .   
  ,      
     
 ,   ,   .
    
   .    
       
  ,     

.     
      
  ;    
      
       ,  
      
       ,
  .      
     
     

.
     
      ,  
  ,   
     –  
.    '   
      
     .
      
     
       .
  " :  ;   
  "     ...  

.   
  ,    
  .    
  '      
    ,   
 –      
       

.
     
    
      
      .
     
     

.
     
    
    .    
      
  .     
    ,    ,
   ,   
    ,    

 .  
43 '  [    ] '  '

'     ' 
 '  '    
  ,' '  :   '  
      
   .     
 :(   )      
 :      
   ?     "
    ' :(   ) 
 ]     '  '
       
  ."     [:  ,
       
  ,      

.' ' :     
    ' '  
 ,"  "  :   
  ,"  ...  " ,"  "
 ,"  " :    
      .'  "   "
    " :(   ) 
 ,"       
     
      ,

  .('  ')

'    '
    (   ) '  '  
  ,       
 ,   '      
  ...   " :(  ;   ) 
   ."  '    
   ' '    
      
 "      " :

.( "   , "  [  ] '  ')

  ,      
     ,
      
 "   "  :  
   "  :  , ]
      ["

."    ' " :   
      
 '      ,
       ,'
  ,    
  ,   .  
       
    "  –   
      – "  
.( "  '   "  '  '  ,'  ')

 :  '  '    
  ,     
   ,     
   ,    
     .   
 "  :     ,  
   – "     
  –  '      
 '  [ ]  ,'  ')    

.(
   '  '     
    "  :(   )   
  –    '  :   

   ."'     
 ,     ,   
      

.(  '   )  
 '  '     
      ,
   "  :   
  ,    "
 '  " :   
   '     

.(  '  '   ') "...   

'    '
 ;   '      
  ,    
    )    
 '   .(   '   '  '

   '    
       
  ,    
  ,       
 ')  "    ' "  :  

.('

  
  '     :  
   ,     
 "       .
    "...   ...
 (   )    ?  
   ,     
   ,   ,   
  .'     ' '  
   ,     
       

.(  '  '  ' ,  "  " ) 
        
   (   )   
     .    
   '    ,   
  '  ')  ...'  '   

.(  '  "

   
       
       ' '
   :    
      
 –       
  ,     ,  
      
 :      
   ...   ...  "

"...
 )       
 ,"   ...    "  :(  

 ["  "]  '    ' '
 ,["  "]  '  ["  "]  
      –  '  '
    – '  ' ,  
      

.('  ' "   '  ') 

  – '  '

      
 – ' ( ) ' ' 

( "  ) .           ,    

      



 
 

[165]



''

0527113332

 

mp3



1 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 זיכוי הרבים    – 'לרדת אל העם'
 

ְמלָֹתם סוּ ׂשִ ׁש ֶאת ָהָעם ַוְיַכּבְ ה ִמן ָהָהר ֶאל ָהָעם ַוְיַקּדֵ  (יט,יד) ַויֵֶּרד ֹמׁשֶ
מרבותינו שהיו בדרגה גבוהה  היו ', ֶאל ָהָעם' ִמן ָהָהר'לרדת'  הגדולה של מנהיג, זה לדעת

ְמלָֹתם'  ובקדושה עצומה, אבל הקדישו מזמנם ותורתם על מנת סוּ ׂשִ ׁש ֶאת ָהָעם ַוְיַכּבְ ',  ַוְיַקּדֵ
לקדש את עם ישראל ולכבס את בגדיו המלוכלכים בעוונות, בדרך התורה והקדושה  

 (עורך העלון) והעלותם מעלה מעלה ברוחניות. 
 

 ): יון זצ"להראשון לצ ןהספד על מרטל, (מתוך הרב שמואל  שנשאנביא כאן דברים 
שהוא   –שכל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה, ומתוכם   חז"ל אומרים (אבות ו,א)

כל לימוד התורה    אצל הרב עובדיה זצ"ל,"אהוב" ו"אוהב את הבריות". והא בהא תליא. 
(שעוד נדבר עליו קצת בהמשך, בעזרת ה') היה כל הזמן מחובר לאהבה ולדאגה העצומה  

עם ישראל. התורה היתה  שלו לעם ישראל. הרב עובדיה יוסף אהב מאוד ודאג מאוד ל
יקרה לו, היא היתה משוש לבו, ובה הוא השקיע את כל כוחותיו; אבל עם כל האהבה  
העצומה שלו אליה, הוא הקדיש המון מזמן הלימוד שלו וכיתת רגליו ממקום למקום,  
מבית כנסת לבית כנסת, למסור שיעורי תורה. היתה לו גם אהבה ואכפתיות עצומה  

 נוקות של בית רבן. ללימוד התורה של תי
 

שבבקרים, אחרי התפילה, היו מגיעים אליו כל מיני ראשי ישיבות   סיפר לי אלי ישי
וכוללים, והוא היה משקיע בהם מעט מאוד זמן אם בכלל. אבל כשהיו מגיעים אליו מנהלי  

בתי ספר של תלמידים ממשפחות רחוקות או חלשות וכדומה, הוא היה מקדיש להם  
ניין של קירוב עם ישראל לתורה היה כל כך קרוב ללבו, זה היה בנפשו.  ממש המון זמן. הע

 ". כל הזמן קיים בעצמו "הוי מתלמידיו של אהרן... ומקרבן לתורה 
 

כל התורה שהוא למד היתה מאוד מחוברת לזה. גם הפסיקות המקלות שלו, זה לא סתם  
(כמובן מתוך  שהוא רצה להקל. הוא מעיד על עצמו שהוא ממש חיפש את הדרך להקל 

מחויבות מלאה להלכה, ובתנאי שההלכה באמת מאפשרת להקל). הסיבה לזה היא שאם  
 .אפשר ע"פ ההלכה לקרב, אזי כך צריך לעשות
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אדם יכול לראות תלמיד חכם הולך ברחוב, מסתכל   אמירה של ר' שלוימל'ה קרליבך:יש 

עליו ומתמלא באהבה אליו; והוא רואה תלמיד חכם אחר הולך ברחוב, ומתמלא בכעס  
על הדתיים האלה וכו'. איך זה קורה? התשובה היא: הראשון, כשלמד תורה, למד תורה  

די  בשביל עם ישראל. בשביל שתהיה תורה בישראל, כדי שהיא תשפיע בישראל, כ 
שתשרה שכינה בישראל. כשאדם רואה אותו, הנשמה שלו קולטת (גם אם הוא לא  

יש כאן מישהו שדואג לי, שלומד תורה בשבילי, שהתורה שלו מרימה   –מודע לזה) 
 .אותי. ואילו השני, לא מעניין אותו עם ישראל. הוא לומד תורה לעצמו

 
שייכת לכל ישראל. ככל  זו אמירה עמוקה, שמשתלבת עם מה שאמרנו עכשיו. התורה 

שתלמד עוד יותר תורה, והתורה שלך היא בשביל עם ישראל, כדי שתהיה תורה  
יותר ויותר נקשרים אליך עוד אנשים, אפילו   –בישראל, כדי שתהיה שכינה בישראל 

אם הם לא מכירים אותך. הם מרגישים שייכים אליך, כי אתה מחזיק את הדבר שהוא  
ואורייתא חד הם. יהודי מחובר לתורה, בין אם הוא יודע  בעצם הנשמה שלהם. ישראל  

 (מתוך הספד על מרן, הרב שמואל טל).  .ומרגיש את זה ובין אם לא
 

 השקעה כדאית -הרבצת תורה 
 

ה" ּגֶ ָבנֹון ִיׂשְ ּלְ ֶאֶרז ּבַ ָמר ִיְפָרח ּכְ ּתָ יק ּכַ   "הפלאה"פירש בעל ה .את הפסוק (תהלים צב, יג) "ַצּדִ
ָמרהצדיק נמשל לשני סוגי עצים: ל" באופן זה: ". מה המיוחד בכל אחד מן  ֶאֶרז" ול"ּתָ

לעומת הארז הוא עץ קטון,   התמר .העצים שהצדיק נמשל אליו? (עיין תענית כה, א)
שהוא פורח ומוציא פירות והם יונקים ממנו, ומוציאים את   והסיבה לכך היא משום

אינו   -ולעומת זאת, הארז . עץ קטןולכן מתמעט בו כוח הצמיחה והוא נותר , כוחו
והוא גדל וצומח  , את כל כוחו הוא משקיע בכוח הצמיחה של עצמו מוציא פירות, ולכן 

 .ומתפתח לגובה
 

משפיע ומשקיע מכוחותיו וממרצו   והנה הצדיק נמשל לתמר העושה פירות, שכן הצדיק 
משקיע מכוחו  כן, צריך להיות שבגלל ש-ולכאורה, אם.  ומגדל תלמידים ועושה פירות

כשם שאצל התמר נגרע כוח צמיחתו העצמית  , יגרע מעצמו ויישאר קטן, לאחרים
ה : "ולכן מבטיחו הכתוב .מחמת הפירות שהוא מצמיח ּגֶ ָבנֹון ִיׂשְ ּלְ ֶאֶרז ּבַ לא תפריע לו    -" ּכְ

וזהו שנמשל    .עבודת הרבים, וד' יעזרהו שגם הוא עצמו יגדל וישגה כמו הארז בלבנון
ָמר ִיְפָרח'': מר' ול'ארזהצדיק ל'ת ּתָ -על-יעשה פירות וירבה בתלמידים, כמו התמר, אף  -'ּכַ

ה' כן-פי ּגֶ ָבנֹון ִיׂשְ ּלְ ֶאֶרז ּבַ    .ויגדל גם הוא עצמו כמו הארז הגדל בגובהו -' ּכְ
 

 רק מרוויחים -מהרבצת תורה 
 

ישיבת "בית  ראש , רבי לייב מאלין, תלמידיו  מעשה היה ונכנסו לרבי שמעון שקופ 
ראש ישיבת רבינו יצחק אלחנן, לשוחח עמו  , יורק, ורבי דוד ליפשיץ-התלמוד" ניו

בלימוד. נשאו ונתנו עמו. לאחר שעברה שעה ארוכה, חשו צורך להתנצל בפניו על  
שגוזלים הם מזמנו היקר בכל פעם שמאריכים בישיבה אצלו ומונעים ממנו להוסיף  

עשר  " גיעם רבי שמעון ואמר להם: מאמר חז"להר  .ולחדש בתורה ולהכין שיעורים
.  אלא גם ברוחניות אינו נאמר רק לענייני ממונות",  עשר בשביל שתתעשר  -תעשר 

אינו מפסיד   ישיבה המרביץ תורה לתלמידים ומעשר מזמנו עבורם-וכיון שכך, ראש
תילה,  בוריו ולהעמיד סוגיה על -שאם כדי להכין שיעור על. מכך, רק, אדרבה, מתעשר

ויוכל להעלות חידושי   היה לוקח לו שעה ארוכה, הרי בשכר שעישר מזמנו, יתעשר בזמן
 .קלות, ושיעוריו יהיו מתחוורים ומתבהרים לפניו בזמן קצר-תורה ביתר
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שיפסיק להגיד את שיעוריו מפאת חולשתו,  גם בשנותיו האחרונות כאשר הציעו לו רופאיו 

כדי שיוכל לפעול למען תורה;    -סירב וטענתו בפיו: הן בשביל מה נותן הקב"ה חיים לאדם 
ככל  , כן -למה לו חיים?! אדרבה, כיון שאמרו "עשר בשביל שתתעשר", אם  -ואם לא יפעל 

ימים טען כי אכן  שאמסור מכוחותי להרבצת תורה כך יוסיפו לי כוחות אחרים. וכל אותם  
 .(הרב יהודה חיון) .רק בזכות זו הוא עדיין חי וקיים

 
 

י ָהֱאלִֹהים ְוֶאת ּתֹורֹ  י ֶאת ֻחּקֵ ין ִאיׁש וֵּבין ֵרֵעהוּ ְוהֹוַדְעּתִ י ּבֵ ַפְטּתִ א ֵאַלי ְוׁשָ ָבר ּבָ י ִיְהֶיה ָלֶהם ּדָ  ָתיוּכִ
 (יח,טז)
אמר דברי תורה בשולחן, וביאר את פסוק הנ"ל, שמביאורו יימשך   הרבי מפרמישלאן פעם 

שפע וברכה לישראל, איך התירוץ על הפסוק היה קצת דחוק, והיה שם תלמיד חכם אחד  
שהקשה על הרבי, ואמר: למה צריך הרבי לדחוק כל כך בפירוש הפסוק, מוטב לו להניח  

כרצונו. ענה לו הרבי: מובא ביורה  הפסוק כפשוטו, והרבי יברך את ישראל בישועות וברכות  
דעה (סימן רמ, סי"א) ראה את אביו שאינו נוהג כשורה, לא יאמר לו עברת על דברי תורה,  

 אלא יאמר אבא, כך כתוב בתורה והוא יבין. ואם כן כיוון שהבורא יתברך שמו
ורה,  הוא אבינו מלכנו, לא נכון לומר לו כלום, רק צריכים לפרש הברכות בתוך הפסוק שבת 

 אבא כך כתוב בתורה.  ואחר כך לומר לו:
 

 ולאחר הקדמה זו נביא את ביאורו הנפלא של הרבי מפרמישלאן לפסוק: 
 

תיהם על מידת הדין שפגעה בהם, וזהו פירוש  ומשה אומר ליתרו, שהעם באים אליו בבקש
י ִיְהֶיה ָלֶהםהכתוב:   ָבר' ּכִ א 'רומז למידת הדין כמו שכתב האריז"ל, ', ּדָ להתנצל לפני  ', ֵאַליּבָ

ין ִאישׁ 'להעתיר בעדו,  י ּבֵ ַפְטּתִ (שמות   ִאיׁש ִמְלָחָמה ה' ' ככתוב: "ִאיׁש זה הקב"ה שנקרא '', ְוׁשָ
.  (תהילים קכב,ח)  "ְלַמַען ַאַחי ְוֵרָעי" אלו ישראל שנקראים רעים שנאמר:' וֵּבין ֵרֵעהוּ'טו,ג). 

שהקב"ה צריך לעזור להם להושיעם מצרותיהם. ובאיזה אופן, הא לא נכון לומר לפניו יתברך  
י ָהֱאלִֹהים ְוֶאת ּתֹורָֹתיו' שמו כן, אלא  י ֶאת ֻחּקֵ שאני אומר שעל פי התורה הקדושה  ', ְוהֹוַדְעּתִ

 צריך להיות כך וכך, ואזי אומר לקב"ה אבא כך כתוב בתורה..   
 (לוקט מהעלון 'אוצר פניני החסידות')

 
 

ָהר מֹות יוָּמת ֵגַע ּבָ ל ַהּנֹ ָקֵצהוּ ּכָ ָהר וְּנֹגַע ּבְ ְמרוּ ָלֶכם ֲעלֹות ּבָ ָ  (יט,יב) ִהׁשּ
 בספרו 'אמרי שמעון': ) י בבל מחכמ(הסביר נפלא הרב שמעון אגסי זצוק"ל 

אמר רב: 'תלמיד חכם צריך שיהיה בו שמינית   ,א) סוטה ה (מובא בגמרא  הקדמה א': 
שבשמינית גאווה' ואמר רב נחמן בר יצחק 'לא מיניה ולא מקצתיה שהרי נאמר תועבת ה'  

  ב'.כל גבה ל
 

'ורמי הקומה גדועים'   )בגמרא שם(הגאווה גורמת לקיצור ימים רח"ל כמו שנאמר הקדמה ב': 
  ם...ים לדור בעול וכן אמר רב חסדא אמר הקב"ה אין אני והוא יכול

 
'אמר רבי אלעזר כל   )שם(בעל הגאווה לא יקום בתחיית המתים שנאמר בגמרא הקדמה ג': 

'הקיצו ורננו שוכני עפר'   )יט-ישעיה כו(אדם שיש בו גסות הרוח אין עפרו ננער שנא' 
 '.  שוכבי בעפר לא נאמר אלא 'שוכני עפר' מי שנעשה שכן לעפר בחייו

 
ָהר' נפלא:לפי זה מוסבר הפסוק  ְמרוּ ָלֶכם ֲעלֹות ּבָ ָ ָקֵצהוּ'דהיינו במידת הגאווה  ' ִהׁשּ ואפילו   'וְּנֹגַע ּבְ

ָהר 'לא במקצת מן הגאווה. ומדוע? כי  ֵגַע ּבָ ל ַהּנֹ גם   -פעמיים ' מֹות יוָּמת)  במידת הגאווה( ּכָ
 ) לרב ברוך בוקרה שליט"א (עלון 'מתוק מדבש'. בעולם הזה וגם בתחיית המתים לא יזכה לקום
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 זכות דברי התורה בעלון יעמדו:
מזל, נועה בת יעל, קרן בת בן פנינה, אפרת בת  עוז בן מרים, לירון בע"ה זיווג הגון:

 רחל, עדן שירה בת גילה. 
 רווית רבקה בת אורלי, מוריה בת אורנה, מורן בת רותי.לזרע בר קיימא: 

 מורן בת רותי, לירון בן פנינה., שגיא בן מרים לפרנסה טובה:
ציפורה בת מורוור, ציפורה בת מרים, אורלי בת מלכה, אייל בן שרה,   לרפואה שלמה:

יחזקאל בן אידה, רבקה בת מסעודה, אלכס בן רימה, יצחק יעקב בן  שי בן רחל,
יוסי בן ציפורה, יוסף בן ציפורה, עזיזה בת שוליקה, שולה בת  יפה, אילן בן מסעודה,

 עזיזה. 
 

בנימין בן סולי ז"ל, אביגיל בת מרים ז"ל, אהרון רפאל בן רבקה ז"ל,  לעילוי נשמת:
ל, גבריאל בן מורוור ז"ל, מיכאל בן מורוור ז"ל, חביב בן סולי ז"ל, בתיה בת סולי ז"

רחמים בן מורוור ז"ל, יחזקאל בן יהודית ז"ל, דבורה בת טובה ז"ל, ישראל בן חנה  
ארז בן חיה ז"ל, יוסף מיכאלשוילי בן רפאל ז"ל, חנה בת    ז"ל. דבורה בת מרים ,ז"ל

משה בן שושנה ז"ל, שרה רוסיקו מנשרוב בת שמחה ז"ל, דוד אמנו בן מזולה ז"ל, 
תמרה ז"ל, ז'קלין לוי בת מסעודה ז"ל, יוסף בעדאש בן נוארה ז"ל, ירושה בת רות 

זהרה ואסתר ושמחה ומכלוף בר חנינה למשפחת בן שבת ז"ל, אברהם בן חנה   ז"ל, 
 .וזבולון הכהן ז"ל, אסתר בת מרים ז"ל, רות בת יוכבד ז"ל, אליעזר בן אסתר ז"ל

 
 

 
ֶלה ֶעְרָוְתָך ָעָליו ר לֹא ִתּגָ ִחי ֲאׁשֶ  (כ,כב)  ְולֹא ַתֲעֶלה ְבַמֲעלֹת ַעל ִמְזּבְ

כאשר האדם מתפלל הוא צריך להיזהר שלא יבקש מחמת  : הסביר נפלא בספר 'אורח לחיים'
שמגיע לו מצד זכויותיו ומצוותיו כי באפן זה ידקדקו עליו מן השמים וע"י זה יתגלה קלונו  

 .  ונמצא שכרו בהפסדו, אלא יבקש שהקב"ה יחון אותו במתנת חינם
 

ִחי'רמז לדבר בפסוק  אתה מתפלל אל תבקש בזכות  דהיינו כאשר ' ְולֹא ַתֲעֶלה ְבַמֲעלֹת ַעל ִמְזּבְ
ֶלה ֶעְרָוְתָך ָעָליו וע?'מעלותיך. ומד  ר לֹא ִתּגָ כי אז יבדקו את מעשיך וכך יתגלה קלונך.  '  ֲאׁשֶ

 . אלא תבקש רק כמתנת חינם
 

 להיות אמיתי! (עלון 'אפריון שלמה') 
רפואיים, הוא רצה  לעבור שם טיפולים , היה צריך לנסוע לארה"ב שר' ראובן קרלינשטייןלפני 

מפורש בשולחן ערוך: "מי שיש לו חולה בתוך ביתו, ילך אצל חכם שיתפלל  ... לקבל ברכה
אורי  עליו". טוב, הוא נסע לירושלים, הגיע עד לישיבת 'אש התורה', ושם ישב יהודי בשם... 

לא נותן  אורי זוהר הזדעק: "אני  !". ניגש אליו ר' ראובן ואמר: "הרב אורי, תן לי ברכה! זוהר
אמר לו ר' ראובן: "אני  "... ר' ראובן כנראה שטעית בכתובת, אלי אף אחד לא מגיע!... ברכות

ה!".  הגעתי במיוחד מבני ברק לבקש ברכה, אז תן ברכ ,  מתחנן בפניך, לא טעיתי בכתובת
 ...ר' ראובן כבר קיבל ברכה, שיהיה בריא, אז הרוחות נרגעו?"? שתהיה בריא, מה נטפלת אלי

הוא אמר: "תראה, אני פעמיים בשבוע נוסע לבת ים למסור שיעור. בדרך אני עובר דרך  וכך  
אתה יודע שכביש גהה הוא רשות הרבים דאורייתא לכל הדעות, ויש שם  . כביש גהה

אורי זוהר,  '  ך:אני זוכר שראיתי שם שלט שאומר כ...  שלטים ופרסומות, שחצי מדינה רואה
אם זכית לעשות כזה קידוש שם שמיים,  ?!'.  זבת את הכלאחרי הכל, גלה לנו הכל, מדוע ע

יושב יתרו בכבודו של עולם,  . ר' אורי נכנע, לחץ ידיים והעריף ברכות חמות! אני רוצה ברכה
יתרו מאיפה לקחת את  . הארכיבישוף הממונה על כל העבודה זרה שבעולם, ועוזב את הכל

וישמע יתרו", שמועה שמע ובא. היה לו את כח   ?"! הכוחות הללו?! איך עשית את זה
בשבת הוא טיפס על עץ  . פעם אחת הגיע איזה עולה חדש לארץ ישראל, חילוני! השמיעה

 . עבר שם אדם עטוף בטלית, ואמר לו: יהודי, שבת היום! המחיה  –יושב ואוכל  תאנים,
אסור לקטוף, אסור לטפס על עץ. "לא תגזול", אתה אוכל בלי רשות, והתאנים מלאים  

גם להתכבד בפירות ארץ  ! עונה לו השייגעצ מלמעלה: "המחיה כאן בארץ ישראל!... בתולעים
!  ם יכול לשמוע, אבל אם זה לא נכנס ללב הוא חרשאד!". ישראל, וגם לשמוע דברי תורה

אבל אם זאת האמת, הוא עוזב  , ליתרו לא חסר כסף, לא חסר כבוד, הוא מלך על חצי עולם 
 !את הכל! כי אפילו גוי מבין שצריך להיות אמיתי... כל שכן יהודי 



 

 

  שבת שלום  

  
 
 

  
 

 

   דבר העורך
עשרת  -מעמד הר סיני וקבלת התורה  תנו מופיעפרשבמרכז 
ההתגלות האלוקית המתוארת ממעמד זה היא   .הדברות

יאותיים המוכרים לנו. בלתי ניתנת להבנה במושגים המצ
טבעי הוא שעשרת הדברות נחשבות עבור כל יהודי  -אך

רת שבאשר הוא, כעיקר ותמצית התורה. ואכן, כל אחד מע
  הציוויים, מהוה יסוד ועיקר בקיום רצון ה'.

מצווה  יתברך . ה' "א ַתְחֹמדהציווי העשירי והאחרון הוא "
נתאווה לעצמנו) -את בני ישראל שלא לחמוד (שלא נרצה

ֵּבית  א ַתְחֹמד: ")כ, יד(כתוב ש כפי רים ששייכים לזולתדב
רֹו ְוֹכל ַוֲאָמתֹו ְוׁשֹורֹו ַוֲחמֹ ֵאֶׁשת ֵרֶע ְוַעְבּדֹו  א ַתְחֹמד (ס)ֵרֶע 

  ".ֲאֶׁשר ְלֵרֶע
ופירשו רבותינו ז"ל, שהאיסור 'לא תתאוה' מתייחס לתאוה  
שבלב בלבד. החושב בלבו כיצד יגרום לחֵברו למכור או  
להעניק לו חפץ מסוים שברשותו, עובר על 'לא תתאוה". 

חפץ של חֵברו, דהיינו  וראוי להתאמץ שלא להתאוות כלל ל
. ור החפץ מרשות חֵברו לרשותואף ללא מחשבה כיצד יעב

והמתאוה לחפץ של חֵברו, וגורם ביודעין לכך שחֵברו ימכור 
כגון שמפציר בו שוב   -לו את החפץ או יעניקהו לו במתנה 

לכך, או ששולח אנשים נכבדים לבקש  הסכים ושוב עד ש 
ס אך כל עוד לא נכנ ';א ַתְחֹמד'עובר באיסור  -זאת ממנו 

   .'א ַתְחֹמד'בנו עובר החפץ לרשותו, אי
 ): חושן משפט שנ"ט, י(פוסקים כרמב"ם  'שולחן ערוך'הטור וה

והפציר בו   כל החומד עבדו או אמתו או ביתו... של חברו...
ה  הרי זה עובר ב'לא תחמוד'. כל המתאוו, עד שלקחו ממנו

עבר  כיון שחשב בליבו... חברו... ביתו או אשתו וכליו של
 .אלא בלב בלבד שה של 'לא תתאווה', ואין תאווהלא תעב

 ב.שני האיסורים הם במחשבת הל   אם כן 
מתעוררת אשר אנחנו מתבוננים מעט בתוכן הציווי, כ

תמיהה עצומה: מה הפירוש? אני רואה בית יפה שבנה חבר, 
בגד יפה שקנה חבר ועוד אינספור דוגמאות. אסור לי לרצות  

, חס ושלום, לא גונב ממנו את זה י דבר כזה?! אני הרילעצמ
אלא בסך הכול מתעורר אצלי רצון שיהיה גם לי את אותו  

שלא ירצה  אנוש, -לדרוש מבנאדם, בן הדבר?! איך אפשרי
השאלות הללו  !?כלום ממה שהוא רואה אצל אחרים

תוקף דווקא בעקבות אמרת חז"ל שהובאה -מקבלות משנה
ם כל התורה כולה". ציווי זה, כאילו קיילעיל, "כל המקיים 

ל, ז"ח אמרו !?ה הופך ציווי שכזה למרכזי ועיקרי כל כךמ
",  א ַתְחֹמדסיים את עשרת הדברות עם הציווי " יתברך שה'

 כיון ש"כל המקיים ציווי זה, כאילו קיים כל התורה כולה". 
רבי יקום  אומר רבנו הקדוש:  )פרשה כ"א(ובפסקתא רבתי 

 . כאילו עובר על עשרת הדברות  'א ַתְחֹמד 'העובר על  ,אומר
ועוד אפשר  כותב: )ערך חמדה( 'כד הקמחבספרו 'ו בחיי רבנו

לומר כי קבעתו תורה עשירי, כלומר אחרון, מפני שהוא  
כנגד כל הדברות, שכל מי שלא נזהר מן החמדה לסוף  שקול

את איסור ובהמשך דבריו מגדיר , כולם הוא נכשל ועובר על 
 ".כולןהחמדה כ"שורש החטאים 

לו יחשוב האדם שהדברים ברהם אבן עזרא אומר: רבי א
לא ניתנים להשגה,  (אשה, בית, רכוש חברו)אותם הוא חומד 

 הוא יפסיק לחמוד אותם. 
לחמוד' היא  מציין כי הסיבה לאיסור 'לא  רמב"םבנוסף, ה

שעל ידי ההתעסקות בתחבולת להשגת רכוש אחרים, קיים  
ולי יבוא ואהתורה  קיוחנגד חשש שהאדם יפעל להשגתם 

 שחמד באחא המלך עם מופיעהדוגמה לכך ו ,אלימותלידי 
והיא הסיבה שהביאתו לידי   היזרעאלי נבות של כרמו את

 .מיתה

 
 
 
 
 

 

 המשך דבר העורך 
 

בתחילה   טתהתורה מפר -" א ַתְחֹמד" - ברה זובד ,ועוד
רֹו  ְוׁשוֹ  ,תוֹ ַוֲאמָ  ,ְוַעְבּדוֹ " ,"אשת רעך"" לאחר מכן ֵּבית ֵרֶעך"
הוא לא אסור ה הרי , "ְוֹכל ֲאֶׁשר ְלֵרֶע" לבסוףו "ֲחֹמרוֹ וַ 

כל מה ששייך לחברי מדוע הפירוט הזה? הרי הכל לחמוד 
"וכל אשר הפסוק מוסיף  דועמ "!?ְוֹכל ֲאֶׁשר ְלֵרֶענכלל ב"

לרעך"? אלא, שלפעמים אנחנו רוצים דבר מסוים שיש  
שיחד עם זה באה כל ן בילחבר, אבל אנחנו צריכים לה

את הרכב של החבר,  )רוצה(חומד ה'חבילה' שלו... אתה 
אבל אתה לא יודע מה קורה אצלו בבית; אתה רוצה את 
הבגד של החבר, אבל אתה לא מתאר לעצמך מה קורה אצלו  

 .על זה הדרךוכן  ,בלב
 ִּקְנָאה הַ  ַרִּבי ֶאְלָעָזר ַהַּקָּפר אֹוֵמר,: ")ד, כא( אבותב כתוב

". זה נכון לא ֲאָוה ְוַהָּכבֹוד, מֹוִציִאין ֶאת ָהָאָדם ִמן ָהעֹוָלםּתַ ְוהַ 
בלתי פוסק   רק בגלל שהם גורמים לי להיות כל חיי במרדף
ורמים לי לא אחרי מה שאין לי, אלא, יתירה מזו, כיון שהם ג 

להיות מונח במה שמתאים לי באמת, ולחפש דברים שאינם 
י. זה הפירוש "מוציאים מילא אינם טובים למו -מתאימים 

הם מוציאים ומנתקים אותי  -את האדם מן העולם" 
מהעולם האמיתי שאני צריך לחיות בו, ומשייכים אותי  

מה בוודאי סיפק לי את ה'  הרילמקום שאינו נכון עבורי. 
חיים מאושרים לכדי לזכות  ,בשביליטוב  שאני צריך והכי

 . באמת
:  נויברי רבותד אם כך הם פני הדברים כדאי לאמץ את

 .ךה שה' נתן לבמ -" השמח בחלקו -איזהו עשיר "
 

 
 

 
 

ומלחמת עמלק  ממצרים, ישראל על יציאת שמע יתרו . א
  משה אשת  - צפורהמו ועִ , לעם ישראל בא ולכן עמהם,

, ובלקל א אל המדברצי חתנו-ומשה רבינו ,ושני בניו
 , ישראל יבנ של ההצלה ניסי לע ה' את יתרו התגייר, ברך

 והקריב שלמים.
על מנוי שופטים,   למשה עצתו של יתרו :"ואתה תחזה" . ב 

 (יח). דין לגייר את בני משפחתושב למ ולאחר מכן
 ראל הגיעו בלב אחד למדבר סיני, למחרת ה' אמריש בני . ג

 את חיבתכם תםראי אתם התורה: לקבלת הקדמה למשה
תשמעו בקולי   ואם ,מצרים עונשי  את הזכיר כןמר חולא

 אמרו כל אשר אמר ה' נעשה.  י"תהיו לי עם סגולה. בנ
ההכנות לקראת למחרת, משה עולה להר וה' מצווה על  . ד

   :כה)-(יט, א הר סיני בראל מתן תורה ליש
         ה להר. ה, איסור עלי, טהרה וקדוששלושת ימי הגבלה א. 

מעמד הר סיני: קולות (יום קבלת התורה)  השלישי וםי ב .ב   
צב בתחתית ההר.  יתימהעם וברקים, וקול שופר חזק. 

       ההר. לו עללא יעוה' מזהיר שוב שעם ישראל 
 עשרת הדברות.ג. קבלת התורה:  

ה ממשבקשו  ה', דברות את ישראל יבנ ששמעו לאחר ד.  
 .יד)-כ, א( (ממורא ה') הוא יאמר להם את דברי ה'ש

חזרה על האיסור של עבודה זרה, ואזהרות על קדושת  . ה 
 .כג)-(כ, טו וצורתו  המזבח

 דבס"

 "פ שת טבש  ט"ו           זצ"ל ב  יעקב  בן  מרים לע"נ  מו"ר  הר   העלון מוקדש              'ינה  ש 453מס'  עלון

 'ב םובי ערךנש 566 עורשינעסוק בתוכן  בעלון
 ,19:00 , בשעה2ר קוצה ובברחן מת השרורב

  הגאון מו"ר של ומיסוד ",יקצורו נה"ברי במדרשת
 ."לזצ אדלשטיין  יעקב רבי

 ִיְתרוֹ 



 

 

 ?כיצד ניתן לזכות לבן תלמיד חכם –
תחילה  : מדוע זכו הנשים שנאמר להןתמהו המפרשים

: רבי משה מנרבונא פותבו בעלי התוסאנשים? כתואח"כ ל
זכו לדיבור, שהייתה   -בזכותה של לאה  : רגיל לדורשה היה 

וה  יובה חקוק "תורה צ ,נותנת לאה על לבה טבלה של זהב
תה הוגה יומם ולילה, לכן היו עיני לאה לנו משה", ובה הי

 קודם.  בתורה  צאצאיה  זכו  ולפיכך  ,זהב  של  מזהרורית  -רכות
ם ליהתה ספר את לפניו והביאכשש "חיים  חפץ ה" על  ומסופרר

היודעים אתם כמה  :השל אמו הצדקת, התרגש ואמר בבכי
  , דמעות שפכה אמי הצדקנית לפני הקב"ה עם ספר זה

וכשנשאלה אמו של  כשבקשה שבנה יהיה יהודי כשר?
ה"חפץ חיים" במה זכתה לבן שיאיר את העולם, סיפרה:  

ו  דקות מספר, וכה הי  ילשוחח עמ יה אמביקש יחתונת לפני
ו מצווים לגדל את בנינו לדברי, אנ בתי הקשיבי'דבריה: 

 :לתורה וליראת שמים, על כן אני מבקשת ממך דבר אחד
בכל עת פנויה טלי סידור זה לידיך, והעתירי תפילה לפני 
בורא העולם שתזכי לגדל את ילדיך לתורה וליראת שמים, 

בסיום דבריה  '. ות בעת תפילתךואל תשכחי להוזיל דמע
וזה כל מה ' .ליםת וספר תהסידור ובו תפילו ה ליהעניק

כשסיימתי  פעם בכל  ,חיים"  ה"חפץ  של  אמו  סיפרה  ',שעשיתי
את עבודת הבית, או כשהנחתי סיר תפוחי אדמה על האש, 

הסידור  את נוטלת הייתי הבישול, לסיום דקות כמה והמתנתי
נו של עולם בוידמעות שליש לרמי ע"ה ובוכה בשקבלתי מא

קה שלי, ואזכה לגדלו לתלמיד 'לן את עיניו של ישראוֹ ֶׁשָּיח
 חכם וירא שמים.

 

כמשל לאדםהנשר  –
על שם שנוצותיו נושרות לעיתים " כנשר הזה הנקרא "נשר

מזומנות והוא מתעטה בכל פעם מחדש בנוצות וכנפיים  
מחונן בסגולה זו ולהתנער כך גם יהודי צריך להיות שות. חד

ב לו להכשילו  א מפיתויו של יצר הרע האורבכל עת מצו
ולעטות מעיל תשובה וצדקה מחדש כתינוק שנולד ולא 
להיסחף במחשבות תוגה על מה שקילקל ולשקוע בתהום  

ף א - שבע יפול צדיק וקם": "על זה נאמר, ויאוש חלילהיה
"י שעושה  מם ושב לאביו שבשמים עוא מתרושחטא ה י פל ע

ל לקבל עליו את התורה  יוככך , תשובה שלימה בכל ליבו
 ]נות הנצחממעי[             "...     אביא אתכם אלי: "וויתקיים בו

 

 
 

(
 לדעת מה זה חומרא ומה זה עיקר הדין

אצל אחד האדמו"רים, ובזמן   להיותבפסח  יהודי  פעם זכה 
, אז  צלחת המרק לתוךרור של מצה שהוא אכל מצה, נפל פי

ויגיד , יגש בשקט לבעל הביתיהאדמו"ר רמז למשרת שלו ש
 לו שיורידו את הצלחת הזו מהשולחן.  

היא אכלה של האדמו"ר.  ואמ ישבה שם בשולחן רתלמח
ה את האדמו"ר רא. ה נפל פירור של מצה לתוך הצלחתואצל
ת כל א א אמר כלום. שאל אותו בעל הבית: "אני מקבלזה ול

מה שהרבי אומר, אבל תורה היא וללמוד אני צריך, 
שלחת את המשרת לבקש שיורידו   -נפל פירור  שכשאצלי

בליעה של שרויה, אצל אמא  ל ש את הצלחת, שזו שאלה
: הרב אמר לומדוע"? נפל ולא אמרת כלום, שלך גם 

 ן של שרויה הוא חומרא, אבליהעני ש"תשמעו, ר' איד: 
חומרא מפני  כל ואם זה דאורייתא, וצריך לבטל אב כיבוד

 "!כיבוד אב ואם

פרקי  מדרש בהנה כמה שעות נמשך מעמד קבלת התורה? 
 שהיה בהר סיני: מעמד הנשגב מובא (פמ"ו)זר בי אליעדר

התורה, לא נמשך אלא שלש   ישראל י בשעה שקיבלו בנ
שעות, שבחצות היום היתה קבלת התורה, ובשעה תשיעית  

ותר והסיבה שלא לקח י  ליהם.הוביום כבר חזרו ישראל לא
  דוד בן יהודה לוריא זצ"לרבי  - ג' שעות, כתב הרד"ל-מ
סובר  בי אליעזרפרקי דרכפי ש( מתן תורה היה בערב שבתש

א האריך הקב"ה בנתינת ולכן ל ,שבת)שמתן תורה היה בערב 
, שאז צריך כבר לעסוק בהכנת התורה לאחר השעה תשיעית

"העושה מלאכה  )נ: פסחים( ראבגמ מובאצרכי השבת, כ
 ימים טובים מהמנחה ולמעלה, אינו רואהבערבי שבתות ו

ומחצה, לכן שעות  9 -מהמנחה  : רש"י. ופ"סימן ברכה לעולם
וד כתב הרד"ל ע ומה קבלת התורה בתשע שעות. יסתיה
נצטוו בהר סיני על שהוכרחו להפסיק אחר ג' שעות, ש

 התפילה, והוצרכו להתפלל מנחה קטנה.
 

 

 
 "היה הקול נהפך לשבעה קולות, ומשבעה לשבעים לשון, 

. והיתה כל אומה ואומה  שישמעו עובדי אליליםכדי 
ל לא אבל ישראיוצאה,  םונפש ,שומעת קולו של הקב"ה

 .תתקכ"א)איוב  ניומעשקוט ל(י היו ניזוקים"
ד פרחה נשמתן. כיון כשדיבר הקב"ה 'אנכי ה' אלוקיך', מי 

שמתו, התחילו המלאכים מגפפין ומנשקין אותם, 
ואומרין להם: מה לכם, אל תיראו, 'בנים אתם לה' 

הדיבור ואומר להם:   אלוקיכם'. והקב"ה ממתיק בחיכן
  ן י י ה' אלוקיכם, עמי אתם, חביבנכא 'לא בני אתם?!

ותן עד שחזרה נשמתן,  אתם לפני'. והתחיל מפתה א
מלפניו... התחילה התורה מבקשת  םשיוהתחילו מבק

רחמים על ישראל מן הקב"ה. אמרה לפניו: ריבונו של  
עולם, יש מלך משיא בתו והורג את בן ביתו. כל העולם 

ר (שיתן" מח בשבילי ובניך מתים, מיד חזרה נשמכולו ש
 .)'ה', ט"ז אות ג יםרשיה
ונגלה עליהם עין בעין, ביופיו   ,רקיעים 7"פתח הקב"ה  

סא כבודו. כיון ששמעו י, ובכוובכבודו ובתוארו, ובכתר
    והחיה אותם.  ,צדיקים ה נשמתאקיך' יצו'אנכי ה' אל

א ריבו  120ץ מה עשה הקב"ה, הוריד עליהם לאר
היה מלאך שמביאו  כל דיבור שיצא מפי הקב"ה, ם.כימלא

שואל אותו האם הוא מקבל אותו , ולאמישר לכל אדם
 אלועליו. והיה המלאך מפרט לו מה כלול באותו דיבור. 

דינים, עונשים, גזרות, מצוות ושכר. וכשהיה אותו אדם 
היה המלאך  - ו ואת אלוקותו של הקב"ה עליו אותמקבל 

 )., בא יםרשיהר שי( שקו על פיונו
 לואפי", עוף לא פרח, יץיציפור לא צ - התורה יתנהכשנ 

אביהן שיקבלו  להתורה, וערבו  עוברים במעי אמן קיבלו 
עוברות מאירה כזכוכית, מהתורה. וכרס אמן שהיו 

הן  -פני שכינה. וכשהקב"ה אומר אנכי ה'  םורואי םונראי
ו לאו" ונים אחריעונין אחריו הן, לא יהיה לך והם ע 

 .), ג(חזקוני דברים ה
סיני, זכו  ר ששמעו קולו של הקב"ה בה ו הדורכל אות 

כי השרת, לא משלו בהם מיני כינים, להיות כמלא
 םלרימה ותולעה. אשריהם בעו בהם  ובמותם לא שלטה

 .פמ"א) ליעזראבי (פרקי דר אבהלם ואשריהם בעו ה זה
ראוי היה עזרא שתינתן תורה על ידו לישראל, אילמלא  

 . סנהדרין כא:)מסכת (" קדמו משה

 ורהל על מתן תממדרשי חז"



 

 

ק  בה זמן לעסוהריש להם בר וגם ל דלהגיד על כיש להם מה 
יר להם מה מותר מה אסור, בכך. הכל ברור להם והכל נה

ל אמיהו הרב הראוי להערכה ומיהו הראוי להיות מוקע 
עמוד הקלון מי ראוי לבוא בקהל ומי לא וגם חכמת הנפש  

פלוני אומר כך ולמה מצויה אצלם שהרי הם יודעים למה רב 
רב ל שלמה שכיאוריה ת יש להם גם תאלמוני אומר אחר

ביותר לכך יגוד לדעתם זו ההוכחה הטובה בנ מתבטאה
אין להם רב מובהק   שהוא סטה מן הדרך ומותר לבזותו.

להסתמך עליו, וכל משפט היוצא מפיהם מתאים פעם לרב 
ים פלוני ופעם לרב אלמוני ובדרך כלל הם מסתמכים על רבנ

ים בן שאינם יכולשכבר אינם בחיים מזה זמן רב שכמו
היא דרך האמת הבלעדית  דרכם לדעתם חיש.ר ולהכלאש

הם מוכנים להוקיע לבזות לחלל שם שמים בגלוי   ובשמה
 ובסתר, כי רק הם צודקים וכל השאר טועים ומטעים.

אין להם כל בעיה עם העובדה שהם בסך הכל אנשים  
ים ושונים לא יכלו להספיק  צעירים שגם אם היו קורא

ם  שראל אין להק שגדולי י להם כל ספ ל זאת אין הרבה, ובכ
או תלמידים קרובים  דעה אלא מובלים בידי בני משפחה

, אינטרסיםנגועים באינטרסים אישיים, ורק הם נטולי כל 
 שדואגים לכבוד שמים והמשך של אמת לעם ישראל.

ן הביטחון  יִ ִמּנַ ואתה עומד ותמה מנין להם עוז שכזה? 
הביטחון  מהיכן ם טועים? וכול העצמי שהם תמיד צודקים 

עשרות ם טוב יותר מאשר זקני העדה שכבר שהם מביני
בשנים מלמדים בישיבות מזכים את הרבים ועושים ככל 
אשר בידם להרבות תורה ויראה, לא חדל דיבור של תורה 

והנה  ,ועמלים עשרות שנים לזכך את מידותיהם ,מפיהם
ים  אשר בקושי קראו ובקושי שנו מרגיש 'צעירים'חבורת 

ישראל תלוי על כתפיהם הצרות ומה שנותר להם   שגורל עם
מד בינה" לבני התורה במה שאינו אלא חוצפה  זה רק "לל

הכלולה בדברי חז"ל "נערים פני זקנים ילבינו" ואינם אלא 
לאמיתו של דבר ברברנים במקרה הטוב, ואלימים ומחללי 

ואנרכיסטים  ,הטוב במקרה גאוותנים - הרע  במקרה שמים  שם
על מנת לדעת מה טוב לתורה ומה טוב  מקרה הרע.ב

לעולמה של תורה צריך להיות חלק ממנה. מי שאין לו 
בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה בלבד, ולומד את התורה  

דרכים שהתורה נקנית בהם כמו שנאמר  48יחד עם יישום 
תורה ויש לו את דעת לו שיש הוא האדם  תואבבסוף מסכת 

שקשור לתורה. הרי זה  מה  להורות בכל עתא דשמיאהסי
כפת מי יודע מה פשוט לכל בר דעת שאם לאדם עצמו לא א

מלימוד תורה והוא יכול להעביר את ימיו ולילותיו בעשיית  
מהיכן ידע  -דברים רבים אך אינו ממוקד בתורה יומם ולילה 

  ורה? מה לא טוב לת
מים עשבאחת הפ א"שליט יוזוק י"רי ג"הרהוכעין זה סיפר 

הרב שטיינמן זצ"ל מה דעתו על מה שמסופר ל את הוא שא
 כל ראש השנה הוא שמע תקיעותבשעל מהרי"ל דיסקין 

הרב . כדי להיות בטוח שיצא ידי חובת המצווה, היום
שטיינמן בתשובתו החל להשיב שיש לדון מבחינה הלכתית 

עות שלא לצורך וגם  לתקוע בראש השנה תקי האם מותר
סוכות אתרוגים שונים קחת במחמירים לש העיר אודות אלו

מפרדסים שונים על מנת להיות בטוחים שהאתרוג שלהם  
, שאם הם ייקחו את כל האתרוגים הרבים אינו מורכב

יש אולי לחשוש שעוברים ביום טוב, לבית הכנסת מביתם 
 . ות כאשר זה שלא לצורךעל איסור "הוצאה" מרשות לרש

 ואליםכאורה על השל מן שיש לתמוהנוהמשיך הרב שטיי
מדוע הם  וחומרות של המהרי"ל דיסקין בענייני תקיעות 

יכולים ורוצים להשתנות ולהשתוות למהרי"ל דיסקין  
בענייני תקיעות ולא שמענו אותם רוצים או מנסים 

אף הרי מהרי"ל דיסקין על  לימוד התורה שלו?ללהתדמות 

ד מול כל הלילה עם נר גדול  יה ישב גאונותו הבלתי מצו
 ?...כמותו ללמוד רוצה שהו ה, מינורא בהתמדה

 שתשמע  לו איכפת לא ערהצר שיאין זה אלא משום 
העיקר היום, כי מה שמעניין את יצר הרע זה  כל תקיעות 
 תשמע היום שכל לו כפתילא א ד תורה.מלי לא שהוא

 ריםדב שאינו לומד ורוצה  מי. תלמד שלא העיקר תקיעות 
 !ילמדו וצה שלאשרמהיצר הרע   זה - אחרים

תעסקות זמן רב בחומרות זה מהיצר הרע, השקעת  ם ה וא 
זמן רב בהתעסקות בענייני השקפה זה לא מיצר הרע? מי  
שבאמת איכפת לו הוא לא מדבר על תורה אלא מדבר  

 . לומדי התורה ומבטל את עצמו בפני  מכבד  ,  בדברי תורה 
 

 
 

  מעלת ההתבוננות
קריעת ים סוף ומלחמת  ?שמע ובאעה מה שמו  : רש"יוב 

וישמע יתרו כהן  ": )קטזזבחים (ומקור הדברים בגמרא  עמלק.
 :מה שמועה שמע ובא ונתגייר, רבי יהושע אומר ,"מדין

מתן תורה   :רבי אליעזר המודעי אומר שמע,עמלק  מלחמת
 ., ע"כיעת ים סוף שמע ובאקר :רבי אליעזר אומר שמע ובא,

  והרי  ,'ובא שמועה שמע  מה' אלתהגמרא שו מדוע ותמוה 
  עשה  יסים אשר נה את כל - שמעמה  בתורה  אןכ מפורש
כשנדייק בדברי הגמרא, הרי  שאלא  ולישראל. למשה הקב"ה

  , אלא השאלה היא 'שמועה שמע המ'שאלת הגמרא היא לא 
שפיע עליו לבוא ה  היינו מה ,ונתגייר'ובא ' מה שמועה שמע'

 סוף ומתן  קריעת יםש ,על זה משיבים התנאים. ולהתגייר
 תורה ומלחמת עמלק הם השפיעו עליו לבוא ולהתגייר.

קריעת ים סוף ומלחמת  -אלו ומדוע דוקא שתי דברים 
פיעו על יתרו לבוא שהשהם  ם)(שרש"י כאן מזכירעמלק 

ראתה  ריעת ים סוףהנה בשעת ק: יש לבאר ?ולהתגייר
 עם ,)מכילתא(ה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי שפח

ראו את הכל בחוש, ולמרות זאת נפלו מאיגרא רמה ישראל 
(לעיל זו אל מלחמת עמלק, שבא עליהם בגלל שהיו ברפידים 

ה' היש 'ואמרו  ,רההם מן התושרפו ידי :ודרשו חז"ל, יז, ח)
 -יחד ללו י הדברים הנשננות בוההתב .(רש''י שם) 'בקרבנו

  ידי ו ל הם הביאו את יתר -קריעת ים סוף ומלחמת עמלק 
ל הניסים והנפלאות את כלראות שגם כשזוכים  הקנמסה
עשויים   ללא חיבור עם התורה - ל הגילויים העליוניםאת כו

רה, וכל מה שראו לא מסוגל להגיע לידי רפיון עד כדי כפי
אות ולהתרשם מכל שכן לא די לר, להשפיע במאומה לטובה

א ליפול לביר עלולים ים והנפלאות, מזה לבד עדייןהניס
שהאדם  ומלחמת עמלק. העיקר הוא 'רפידים'של  מיקתאע

 לאחר ,פנימיותותוך ל פניםבעצמו ישתנה וישתפר, וי
השגות  אז כל האת כל מה שראה, ו ,התבוננות מעמיקה

והרי רואים  להשפיע עליו לטובה. ותהידיעות שלו יכולו
ל באי עולם כא להתגייר, והלא יתרו הוא לבדו בקא וושד

עת ים סוף ועל מתן תורה, ולמרות זאת ראו וידעו על קרי 
סיבת .)להלן בפסוק יד כ(וראה מש"אף דבר בעולם לא השתנה, 

נות בכל הדבר נעוצה בכך שיתרו היה עסוק כל ימיו בהתבונ
הגיע אל דבר, הוא עבד את כל האלילים שבעולם במטרה ל

נות  נועל חשיבות ההתב אמת. לכן הוא זה שעמדה
יה וידיעה  ילהסתפק ברא הבין שאי אפשרהמעמיקה, ו

   .חייומתוך התבוננות זו הוא שינה את מהלך  בעלמא.
ים סוף ואת אפשר לראות את קריעת  - ננותוהתב ללא

ל באי כלא להשתנות, כמו ש, אך המלחמת עמלק ומתן תור
על כן  ,לא השתנו -ננו והתב היות שלא ךא ,עולם ראו וידעו

 ע ולהפניםשמול - "וישמע" .עלינו לעשות מה שעשה יתרו
.ע"י התבוננות מעמיקה

 " המבינים" –ה למחשבה נקוד 



 

 

יתה  יה בברנוביץ'זצ"ל הי"ד  רבי אלחנן וסרמןןישיבתו של 
ם וליה במצוקה כספית קשה. ארבע מאות תלמידים, גדשרוי

בתורה וביראה, ישבו ולמדו תורה בשקידה, אבל לא היה  
לחנן וסרמן להם לחם די שבעם. בלית ברירה החליט רבי א

לארצות הברית. נסיעה לארצות הברית פירושה היה   לנסוע
עליו לעזוב  שהות של שנה לפחות בנכר. היה  -באותה עת  -

   ים ואת הישיבה למשך שנה שלמה.את התלמיד
, בשם ר' יוסף אליהו אנטל יהודי , פגשיקהבהגיעו לאמר

 שבעבריהודי,  מתגורר לרבי אלחנן וסרמן: "במנהטן שאמר
 . והיום קוראים לו פיליפ קודסטין ינחס וסרמן,לו פ קראו

הלוואי  ד, בעל מפעל גדול של מעילים, והוא אדם עשיר מא
 יבה...". שכיל לזכות לסייע ליש וי

נו ילדים למדנו יחד היי"פינחס וסרמן? אני מכיר אותו. כש 
ר' יוסף אליהו היה די   !"בחיידר. בבקשה, קח אותי אליו

התרחק מאד מתורה  יות: ראשית, הוא מסוייג. "ישנן שתי בע
ושנית, הוא קמצן נוראי. להוציא ממנו דולר אחד  ,וממצוות

החליט  סרמןרבי אלחנן ואך  רית".זו משימה בלתי אפש
לפגוש את לה, ניסה תחילעשות את ההשתדלות שלו בעניין. 

פיליפ, אבל המזכיר הודיע שהנ"ל עסוק. שוב ניסה -פינחס
מיסטר פיליפ צוות עוזריו של  רבי אלחנן, ושוב הודיע

בפעם השלישית הצליח רבי אלחנן  הוא עסוק.כי  גודסטין
 תו.פיליפ, שהוא מחפש או-וסרמן להעביר הודעה לפנחס

דות, נמצא מילד לשמוע שרבי אלחנן, חברו והאיש שמח מא
   באזור, וביקש שיבוא לפגוש אותו בהקדם האפשרי.

פיליפ, והתקבל  -רבי אלחנן הגיע לביתו המפואר של פינחס 
"ספר לי בבקשה, מה עבר עליך בשנים  בהתרגשות גדולה.

יפר: "למדתי אצל רבי אלחנן ס ?"לא נפגשנו בהן הארוכות 
ב"ה יש  ום בקובנה. הי 'כולל'ץ חיים' הקדוש, ואחר כך בה'חפ

ארבע מאות תלמידים, שלומדים תורה   המונהלי ישיבה 
גיל שבע  "הגעתי לארצות הברית ב ?"תךישמה. ומה אל

פיליפ, "מצאתי מכונת תפירה ישנה, -ינחסעשרה", סיפר פ
מפעל  תיקנתי אותה והתחלתי לעבוד איתה. היום יש לי

שמעסיק שלוש מאות עובדים. אני נחשב   לייצור מעילים,
לאחר זמן מה  ול ביותר של מעילים במנהטן".הגדהיצרן 

 ...?"את רבי אלחנן: "לשם מה באת פיליפ-שאל פינחס
... "נו, רבי אלחנן .השיב רבי אלחנן שלום" לומר לך"רציתי 

אתה היית העילוי של החיידר, מאחורי כל מעשה שלך  
מובן לא באת מרוסיה לומר ת מחשבה עמוקה. אתה כעומד

"רציתי לומר לך שלום", שב   ?"באת ,כמדוע, א"לי שלום, 
מה, מבלי שסיפר רבי אלחנן השיחה הסתיי ואמר רבי אלחנן.
יתו. לא חלף זמן רב, י. רבי אלחנן חזר לאכסנעל סיבת בואו

ופיליפ יצר איתו קשר, וביקש ממנו לשוב ולבקר אצלו  
למה באת?  -שה, את האמת "תגיד לי, בבק אפשרי.בהקדם ה

גדול עומד מאחורי הנסיעה שלך  ב ואני בטוח שמשהו חשו
זמן שאני לא יודע. תגיד לארצות הברית. אין לי מנוחה כל 

אמר לו ר' אלחנן וסרמן: "אתה רוצה   לי, בבקשה, למה".
יש פה רק   -לדעת למה באתי? הנה, תראה את המעיל שלי 

כפתור אחד חסר לגמרי. אחד מהם רפוי, ועוד  שני כפתורים,
ם, אני מבקש שתתפור לי את ילייש לך מפעל שלם של מע

אלחנן, נראה לך שאין לי   יי, ר'-פיליפ מחייך. "א הכפתורים".
מדוע   -שכל בקודקודי? ר' אלחנן, אנא ספר לי את האמת 

"מדוע נראה לך פשוט וברור שלא באתי בשביל  ?"באת לכאן
הללו הכפתורים כל " .שאל אותו ר' אלחנן ?"הכפתורים

ה להפלגה ינורטיס הנסיעה בא, כולים כמה קופיקותביחד ע

, עולה כמה מאות ה"ברשבועות מרוסיה לא ג'ארוכה של 
רובל. אתה לא תשלם כמה מאות רובל בשביל לתפור 
כפתורים, נכון? ולא תצא לנסיעה כל כך ארוכה ומפרכת, 

  ה".מבלי שתהיה לכך סיבה חשוב
נחס, מה שפיך  יזניך, פו אלחנן: "ישמעו א ר'כאן השיב לו 

שנה,   500 -כל רקיע מהלך חגיגה אומרת, שב ראהגמר. מדב
תה  י הי נשמתךשנה.  500עוד של מהלך  -יע ובין רקיע לרק

סא הכבוד, והקב"ה שלח אותה לדרך יחצובה מתחת כ
מה שלח  לשם ...פעמים 14שנה כפול  500רוכה של הא

זה, לעבור את כל הדרך את הנשמה שלך לעולם ההקב"ה 
ים?! בשביל זה באת לעולם, תורהזאת? בשביל לתפור כפ

וב כך?! תורה נחס, לתפור כפתורים?! כלום ניתן לחשיפ
 ...?"תךיצדקה אתה לא נותן, מה יהיה א אתה לא לומד,

 ,ראשונהלל לבכות. חנחס היפו רושם חזק ו עש והדברים 
בי אלחנן, . "בבקשה ממך, רבוראונזכר ב ,מזה שנים רבות

  . כעת".ראאיתי דף גמתתחיל ללמוד 
ה במתיקות גדולה. י, ולומד אתו סוגראמ' אלחנן פותח גר

 רבות של  רגשותנחס רגשות קדומים, ישבו אל פ לפתע
"אני חייב להתחיל ללמוד", תשובה החלו מפעמים בקרבו. 

סידר לו  הוא אומר לרבי אלחנן. ורבי אלחנן, ללא עיכובים, 
באמת  מדועעכשיו הרב יגיד לי ו" ללמוד. א ומקוםחברות

לישיבת ברנוביץ' ש מאחררבי אלחנן: "באתי  "לא ן".לכאבא 
: "במשך השנתיים לרב נחס הודיעיפמיד  אין כסף".

 !"ובות, כל הוצאות ישיבת ברנוביץ' תהיינה על חשבוניהקר
רים! לתפור כפתוכדי  ה"זאף אנו לא באנו לעו  תנו?יומה א

יעודה  למלא את  רך הארוכה כל כך כדי לדנשלחה נשמתנו 
עמל התורה וקיום המצוות, לעשות רצון   - ה מעשבעולם ה

  "אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו", אשריו אבינו שבשמים. 
 ]מתוך 'דורש טוב'[                  !בעולם הזה ואשריו בעולם הבא
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 צדוקו חלר : יעקב בןו"ר אבי מ נשמת ילולעי                        
   יוסף  חה ובת שמ רחס-הרשאימי: מרת                         

 דינה בת שרהסף : יוו בקהר ןברדכי ממרכוס                         
  חהשמבן  מי בן שמחה : גורג'יס:  זהולי בן רנפת                        
 טובה דה בן: יהולאה  ןיוסף חיים ב בן אשר :רבי מאיר                         
  דוד ורחלם בן יילם : חסא ב בןדוד : יעקוחבו  ןב ןסלמ                        

  והרה: שלמה בן ז רו אברהםוחא ןרחמים ב ה:ן זוהרוד באשר מסע                        
  י בן חנה: סמ איבן יחר : עופ בקהור יוןצ בן יםרפא                         

 מאיר בן עטרהראל יש : שמחה בןיר מא :חקיר יצן מארן באה משה
 זה בת שמשוןרו ימה :ת נעבה יפה נדר מרדכי שמואל : תבמינה 

 בת טובה) יזדיי( בההו: א ת חביבהב ון: כת מרים ורביבת  נוראני מרים בת עזיזה :
 יסהמת כנינה בח:  חנה ל בתף : רחסוי חיה בת :ח רס מחה בתש

 

  ה כן מלאריה (לאון) ב :הלהצלח
 )r)esthe enbel Jimmy Shmu  תראס בןשמואל  מיי: ג' וטאִ  בתזהבה  - גון ה וגזיו

             רחמים בן איריס הקנאל : ת שמחהנה בדי: ע הרחלי בת זהב                  
        
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3828752-005 -לרי בסלו ומות ולתרלהקדשות  ,נות להזמ
 Ronbarina@gmail.com:או במייל

 השרון  תרמ 2 צרקוה' רח: כתובת
 

 יםהרב מעשר לזיכוי פים מכסמצוה לתרו
 מת השרוןר 2 קוצררח' ה: תתובניתן לשלוח צ'ק לכ 

 ואת: לרפ
 א  ם בן כמסאנה שליט"יר נסירב מאה

 ית  ישראל בן גל קב: יע אברהם בן חנה
 נהח וליט בתז :בת שרהה קטוריוי: תגלית ב טלאור 

  ן שלומיתביים חאיתן  :זהיעלן : מנחם ב הן שמחדוד ב
 ליתגר ך בת מ: ליל היהוד ה בתהבז :בת דינה הלופא
        ה ר לה בת ציפורבקה : אי תן בים קר ר מ

 הה תהילה בת חנר ה : שבת רבק  שרה
  יבה בן חמופיבי בת חב:  ט רהם בן אנבא

 רותת בגלית  : נוארהת ב לרח:  חלר  נורית בת

 סיפור -באנו לעולם...  לשם מה

 א:קימ ל שרע לז
 יםר מ חלן ר וסף באל יזק יחדה הוי

 נהדין בליאור  : לאה ןבמה שלנפתלי 
 ושנהבת ש : שירה ינהמ בת לזייר  שושנה

 יהויקטור  תביאת ל : לולו בת טלמי
 בת רחל החה צבימש

  תשלומין ובל בי
 הית חב רחל
  לת מזב יעד



 

 



 



 



 



 

 
 

  
 
   

  
 
 

 
 

 
 
 

  (כ', יב')ימיך   מך למען יאריכוןןכבד את אביך ואת א
לו היינו הופכים את עולם נפלא יכול היה להיות אי האיז

ללכת  חייבאני '. במקום לומר 'זכאי'למילה  'חייב'המילה 
  '.ללכת לעבודה זכות ייש ל'היינו אוצרים  'לעבודה

לשמור  חייבאני 'וכך גם לעניין המצוות במקום לומר 
יש לי את ' ' וכיו"ב היינו אומריםלהניח תפילין' 'שבת

אני 'לומר קום מוב 'לשמור שבת ולהניח תפילין הזכות
לכבד  זכותיש לי היינו אומרים ' 'לכבד את ההורים יביח

 .'את ההורים שלי
כיבוד הורים הוא מסוג הדברים שכאשר אתה יכול אינך 

 ...מידי מאוחררוצה זה לפעמים  הכאשר אתאבל  .רוצה
הספיד את אביו שעל יהודי סיפר הרב גבי קדוש שליט"א 

 ,כםש לי בקשה מ! יריםקאחים י'ר מאפנה לציבור והוא 
ותרו על שיחת ואל ת ,מי מכם שעדיין יש לו הורים חיים

אלא כדי לשאול  ,ולא כדי לבקש מהם .טלפון יומית
כי כל מה  .חיוך ושמחה ה,אהבתעניקו להם  ...בשלומם

 עבורכם...'יעשו  ילדיכםשתעשו להוריכם 
 !!!בהצלחה'         יו אימתי?שואם לא עכ' נאמרועל זה 

***** 
 מע יתרו (יח', א') ויש
 .קריעת ים סוף ומלחמת עמלק ?מה שמועה שמע ובא :י"רש

 מלחמת עמלק וקריעת הים?א את קי דוו"מדוע מציין רש
 א: "נפלא שמעתי בעבר מהרב יונה מצגר שליטתירוץ 

משה רבנו לקח את המטה מגינתו של מובא במדרש ש
 נעשו כל מכות מצרים.  יתרו ועל ידו

 התרגשהמטה הוא מכושף ולכן לא  יתרו היה בטוח כי
 כששמע על כל מכות מצרים.

 'על הים ידוויט משה את 'ים סוף נאמר  בקריעתאבל 
והיה כאשר ירים 'נאמר  עמלקובמלחמת  'ויבקעו המים'

כי הניסים הם  יתרו הביןומכאן  '.וגבר ישראל ידומשה 

 מתוק מדבש!   .י המטה"לוקי ישראל ולא ע-י א"ע
***** 

 ה לקראת חותנו (יח', ז')ויצא מש
כבוד גדול נתכבד יתרו באותה שעה, כיון שיצא משה יצא : רש"י

 ...אהרן נדב ואביהוא, ומי הוא שראה את אלו יוצאין ולא יצא
 א?ונדב ואביה"י שאכן יצאו עמו אהרון, מנין לרש

על הפסוק  :(הובא ע"י ר' אהרון ביין) 'פניני קדם'מבאר נפלא ה
 רושם.עושה  צדיקמגיד שיציאת ' :י"רשביאר  'ויצא יעקב'

. יצא שבזמן שהצדיק בעיר הוא הודה הוא זיוה הוא הדרה
 .'נה הדרהמשם פנה הודה פנה זיוה פ

 'וילך משה' רמַ אֱ נֵ ולא  'ויצא משה'ר מַ אֱ ולפי זה אם נֵ 
אבל הרי  .הודה זיוה והדרה המשמע שביציאת משה פנ

 רמַ אֱ נֵ ן ועל אהרו ?נשארו במחנה אהרון נדב ואביהוא
אמר משה שהם ביהוא אנדב וועל היה שקול כמשה ש

 גדולים ממשה ואהרון. הכיצד?
 שהשאף אהרון נדב ואביהוא יצאו עם מ אלא על כרחך

 

 בס"ד

 166.555  –  כניסת השבת
 18.06 –יציאת השבת 

  18.32 )דקות זמניות  72( רבנו תם
 (אופק חדרה)) 

  ע שנאמרו ע"ילקט חידושי תורה מתוך שיעור פרשת השבו
 הרב ברוך בוקרה שליט"א

 ' גבעת אולגהבבתי הכנסת 'בית יוסף' ו'ישורון
 073-2951228ניתן לשמוע את שיעורי הרב ב'קול הלשון' בטלפון 

 !!!!נא לא לעיין בגיליון בשעת התפילה

073לשון בטלפון 2951228

ולא נשאר במחנה צדיק כמותם. ומזה הוכיח רש"י שגם 
 מתוק מדבש!אהרון, נדב ואביהוא יצאו עם משה.     

***** 
 בשלום (יח', כג')וגם כל העם הזה על מקומו יבוא 

די שלום יותר מאשר בין שני צדדים מביאה ליפשרה 
כיוון שבפשרה שני  ,חריצת פסק דין ע"י הדיינים

הצדדים מוותרים זה לזה ובפסק דין האחד זוכה והשני 
 מפסיד.
פשרה יכולה להיערך רק באופן שאין הדיינים  ,ואולם

, אבל אם הם יודעים יודעים בוודאות לאן הדין נוטה
 ת הכרעת הדין אסור להם לערוך פשרה.א

ת עשידוע כי משה רבנו היה 'מורח ודאין' דהיינו שכבר ב
 ויודע מי חייב ומי זכאי.  'מריח'ראיית שני הצדדים היה 

ולכן אומר יתרו שרק כאשר משה ימנה דיינים נוספים 
"י שיעשו ע 'מקומו יבוא בשלוםכל העם הזה על 'אז 

הוא היות ו ,כול לעשותה לא ישדבר שמ ,פשרות בדין
 מתוק מדבש!      הדין.הכרעת ת יודע מראש א

***** 
לוקים כי בדבר אשר זדו -עתה ידעתי כי גדול ה' מכל הא

 עליהם (יח', יא')
והכוונה שרק אני ידעתי לבדי  'עתה ידעתי'יתרו אומר 

 אף אחד אחר לא יודע. ומהו אותו הדבר?ו
: על הפסוק 'כי )(ד"ת לפ"שרבי מרדכי בנעט זצ"ל מסביר 

בדבר אשר זדו עליהם' תרגם אונקלוס 'בפתגמא די 
(באותה חשיבו מצראי למידן ית ישראל ביה דנינון' 

 מחשבה שהמצרים רצו לדון את ישראל בה הם נידונו).
 'מובא ב'הגדה של פסח': 'ובזרוע נטויה זו החרב

 ובהמשך נאמר 'דם ואש ותמרות עשן'.
מצרים הונחתה על השמובא במדרש כי כל מכה ומכה 

שהם עוללו לעם ישראל. הייתה מידה כנגד מידה על מה 
איפה ראינו שהמצרים התעללו בישראל  ,ולפי זה קשה
 בחרב ובאש?

את עה רצה להרוג רמובא במדרש כי פ :שובה היאתוה
, כיוון לא תוכל'אמרו לו יועציו  .באשישראל בחרב ו
יצחק ו .ניצל כבר מהאש באור כשדים שאברהם אביהם
 ...'י העקידה ומוטב לדונם במים"ניצל מהחרב ע
מצרים בחרב ובאש כיוון שזו "ה דן את הלפי זה הקב

"ה וידוע כי באומות העולם הקב פרעה. הייתה מחשבת
 בעם ישראל). ן כן(מה שאירעה למעשה מצרף מחשבה 
כי את מה  .לבדיאני  -'עתה ידעתי'  וולכן אומר יתר

היות ואני הייתי אחד ודע ישפרעה תכנן לבצע רק אני 
 מתוק מדבש!.   היועצים של פרעה משלושת

 
 ובעניין 'עתה ידעתי' מילתא דבדיחותא

רופא שיניים מספר לרופא שיניים חברו: 'היה אצלי 
אדם שביקש שאעקור לו שן בינה ללא הרדמה. אמרתי 

 לו 'אתה לא תעמוד בזה' והוא אמר לי 'בא נעשה 
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 233גיליון  -שית שנה שי
 תש"פ פרשת יתרו

 זמני השיעורים והתפילות
 'ישורון'  - 16.05בשעה  -שיעור ביום שישי 

 'בית יוסף' - 15.00שיעור בשבת בשעה 
 16.00מנחה בשעה 

 
  19.45עד  18.45י ראשון עד חמיש

 שיעור בהלכה וגמרא 'עבודה זרה' ד' -א'
  (משודר)ביום חמישי שיעור בפרשת שבוע 

 בבית הכנסת 'בית יוסף' א"ת ג, אולגה
 ...ברוכים הבאים בשם ה'



 
 
 
 
 
 
 

להצלחה ברוחניות ובגשמיות / ר' ניסן בן מרים  –המפיץ היקר יוסף חיים בן תמרה   להצלחת:
רפואה שלימה  –/ אורי ישראל  להצלחה בכל  –רפו"ש והצלחה  / דקל מלכה  –ותמרה בת רבקה 
  "שרפו –רפואה שלימה / אהרון בן מסעודה  – רפואה שלימה / אדיר בן רונית –סוזן בת ימנה 

הבטתי בצער וברחמים על אותה נפש אומללה שאיבדה 
לבי  ,בעל הרחמיםו הישיר עם אבי יתומיםאת הקשר 

נקרע לנוכח היתמות אותה חווה הבחור יום יום, שעה 
 ...שעה. דיברתי על לבו דברי חיזוק ועידוד

 'פרק המפקיד''מה לומד הרבי?' שאל אותי פתאום. 
אותו למדתי עניתי לו. עיניו נצצו: 'זה הפרק האחרון 

  בישיבה, לפני שעזבתי'
דאפקיד  (אדם) והוא החל לירות בעל פה: 'ההוא גברא

הב 'אמר ליה , רו)(שהפקיד נזמים אצל חב כיפי גביה חבריה
 לא ידענא היכא'אמר ליה , (החזר לי את נזמיי)' לי כיפי

זל רב נחמן אגביה א (אינני יודע היכן שמתי אותם)אותבינהו' 
 (גבה מהשומר את טרקלינו) 'לאפדניה מיניה

התפעלתי מהזיכרון המדויק שלו, בראותי כי הוא מצטט 
את מסקנת אתה זוכר 'ת את לשון חז"ל. מדויקבצורה 

 .י אותוהגמרא שם?' שאלת
(שומת בית דין על  ענה הבחור: 'הלכתא, שומא 'בוודאי'

אם  הללוו(חוזר לעולם  הדר לעולם נכסים ללווה כפירעון חוב)

 ..., משום שנאמר 'ועשית הישר והטוב'ירצ לפרוע את חובו)
חיבוק חם. הוא היה נרגש כולו, ואף מעיני  י אותוחיבקת

ועבר  זלגה דמעה רותחת על בן ישיבה שנסתלק בחטף
לעולם שכולו חולין, אמונות תפלות ודמיונות שווא. 
'ועשית הישר והטוב', אמרתי לו. חז"ל מלמדים אותנו 

 פך. ידרכי התנהגות עם הזולת, גם אם השכל אומר לה
'ועשית הישר והטוב', טפחתי על שכמו, צריך לזכור את 

.הישר והטוב בעיני אלוקיםהפסוק גם כפשוטו, לעשות 
אתה מוזמן למגדל 'יקירי, ם ואמרתי לו: נפרדנו לשלו

 'העמק, כבד אכבדך כמו בן שלי
שהיוותה הוא חש נבוך לנוכח ההזמנה החמימה הזו, 

 ...זה שנים רבותראשון אותו קיבל מחיבוק 
 לאחר שבועיים קיבלתי גלויה לביתי. וכך נכתב בה:

'ראיתי אותך בחושך בתוך האוטובוס, התרגשתי מאוד. 
אצלך לשבת קודש, כי אני אבוא  , ברשותך,בשבוע הבא

צריך הרבה מאמרי פיך, אני נוטה ליפול ואיני רוצה 
ליפול. תדבר איתי קצת, תעודד אותי רק קצת, כי 

 גלים חזקים דוחפים אותי לתהום ימים'
. ראיתי מה פעל חיבוק דמעוקראתי את הגלויה ועיניי 

 ...דרוך ,. ציפיתי לבאותהארת פניםקטן, מעט הערכה ו
י הדלקת הנרות, נקישות עדינות בדלת. ערב שבת לפנ

בחור מוכר שניסה לאסוף את רעמת עומד בפתח 
 שערותיו לכדי קוקו, והניח כיפה שחורה על ראשו.

. קראתי בחום. 'עליכם השלום, כבוד הרב 'שלום עליכם!'
 ...בדרך של 'ועשית הישר והטוב' לבחורהחלטתי 

 
 םשל הארת פנים להעניק חייבכוחה  יקרים! אחים

לזולת ולהאיר את חשכת חייהם. זהו חסד ענק וזכות 
 עצומה ע"י פעולה קטנה מצדנו.

אין אדם בעולם שאינו זקוק לעידוד, להארת פנים 
הבעל לאשתו, האישה  -ובפרט בני הבית  .ולתמיכה

 לבעלה ושניהם לילדיהם. 
האירו פנים, עודדו את הנלווים לכם כי בכך אתם 

 . חיים!!!פשוט..(ולכם) מעניקים להם 
 

 שבת שלום ומבורך!               בהצלחה! 
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   ממוס בן ג'ורה ז"ל ואמי מורתי גיטה בת מנטה ז"ל אבי לעילוי נשמת:
 מימון טפירו בן מזל -יעקב בן רבקה ז"ל   -עזרא חסון בן מינה ז"ל 

 יונה עזרא בן צ'חלה ז"ל -רחל (רשל) בת נעימה ז"ל   -ז"ל  טוב

עסק, אם אני צועק צעקה קטנה אתה מקבל כפול 
אתה לא מקבל שקל' עשיתי לו עקירה  ואם לא,

 ד עפעף.יובאמת הוא לא הנ
עונה לו הרופא השני: 'כעת הבנתי... הבוקר הגיע אלי 
אחד שביקש עקירה, עשיתי לו הרדמה ואמרתי לו 'תשב 

 ץ עד שההרדמה תשפיע' ולא הבנתי לאן הוא ברח...בחו
***** 
 לוקים עצמך (יח', יט')-עתה שמע בקולי איעצך ויהי א

ה נמצא "העצה הטובה ביותר ליהודי היא שיזכור שהקב
  .ו בכל מצבתא
שלא יחטא מיראת ה'  א.: שני דברים חהוא ירוויכך ב

לא יחרד משום מקרה כי הוא  ב. .תמידשנמצא מולו 
 מתוק מדבש!     יתי ומה לי לפחד ולהילחץ?ה א"הקב

 
במהלך כי א "זיע 'נתיבות שלום'ובעניין זה סיפר בעל ה

את בני משפחתו  בין המדינות לקחו השהייתה ממלח
  )ע"ל(תת יורים יגה מול כילהר בשבי והעמידו את אביו

 ,הוא לקח את הכוס .אביו ביקש ממנו שיביא לו כוס מים
ומיד נשמעו  'נהיה בדברושהכל ' בירך עליה בכוונה
 .והיורים ברח תוכל כית האויבקולות ירי של חיילי 

תדע שזה לא מופת אלא משנה  ,בני'אמר לו אביו 
נהיה (אם אמר שהכל  : 'על כולם(ברכות ו', ב')מפורשת 

 מתוק מדבש!מכל צרותיו. ומה הכוונה יצא? יצא  'יצא )בדברו

 
 

 , יט')אתם ראיתם כי מן השמים דברתי עמכם  (כ'
בפנים הרבה נראה 'אמר ר' לוי (פסיקתא) מובא במדרש 

וכשהיה מראה להם מתן שכרם של  ...להם הקב"ה בסיני
 '...מראה להם בפנים שמחות צדיקים לעתיד לבא היה

ואם  'והלכת בדרכיו'וחשבנו לומר בס"ד: יש לנו ציווי 
(כביכול... שהרי אין לו גוף הקב"ה הראה לבניו פנים שמחות 

אזי חובה עלינו להאיר את פנינו לזולתנו  וף)גדמות ה ולא
 בפנים שמחות ומאירות...

 
 מהרה"ג סיפור נפלא ןללה ועל כוחה של הארת פנים
 (ע"פ 'האמנתי ואדברה' 'ברינה יקצורו'): יצחק דוד גרוסמן שליט"א

שוך היה באוטובוס הנוסע מנצרת עילית למגדל העמק. ח
תה ישהי 'א מציעאבב'עם פנס זעיר הארתי על מסכת 

בידי. בתחנה על אם הדרך עלה בחור 'היפי', שערותיו 
הארוכות גלשו אל שיפולי כתפיו. הוא מתיישב לצדי 

 .ומביט בעניין רב בגמרא שבידי
הקדמתי בשלומו ושאלתיו בנימוס למקום חפצו. הוא 
סיפר כי פניו מועדות לחיפה. שוב המשכתי לברר למקום 

אביו היה דיין או ממרוקו, כי מוצ סיפרמוצאו, והוא 
לימים עברה המשפחה להתגורר בצרפת, שם ביום  ,נכבד

בהיר נפטר האבא הדיין בפתע פתאום, והותיר את בני 
 .המשפחה יתומים, המומים וכואבים בארץ לא להם

 תה היתמות, והשכול אכל אותם בכל פינה.יקשה הי
מא החליטה כי אין להם מה לחפש בארץ זרה, על כן יהא
 אבל  ץ ישראל. הוא התקבל לישיבה קדושהו ובאו לארעל

החל הנער נושר ויורד אט אט  אב ומדריך ללאבהיותו 
 .יוותמהתורה והמצוות, עד אשר הפנה עורף לאלוקי אב

ק

(כ' עמכם דברתי השמים מן כי ראיתם יט')תם



 
 

 
  

 

ה ֱאלֹ ר ָעׂשָ ל ֲאׁשֶ ה ֵאת ּכָ ַמע ִיְתרֹו ֹכֵהן ִמְדָין ֹחֵתן ֹמׁשֶ ׁשְ ָרֵאל וקַויִּ ה ּוְלִיׂשְ ים ְלֹמׁשֶ
ְצָרִים: ָרֵאל ִמּמִ י הֹוִציא ה' ֶאת ִיׂשְ 'מה שמועה שמע ובא קריעת ים סוף   ַעּמֹו ּכִ

ומלחמת עמלק״.(רש"י) וכי רק יתרו שמע, והלא כל העולם שמע? אלא שכך 
טיבו של עולם, מספר אנשים היושבים ומאזינים יחדיו לאותו סיפור, כל אחד  
שומע אותו אחרת ומוציא הימנו מסקנה שונה. כאשר יוצאת שמועה בעיר כי 

שמחו, הסוחרים יחשבו כי כדאי מעתה לבא פלוני התעשר, אוהביו ישמעו וי
במסחר עמו, ואילו הגנבים יהרהרו על מקום נוסף שעליהם לפרוץ אליו.בסיפור 

ירגזון״, הללו חששו כי   - יציאת מצרים לא היו השמיעות שוות. ״שמעו עמים  
יאחזמו   -אלופי אדום״, ״אילי מואב  -גורלם יהיה כגורל מצרים. ״אז נבהלו 

כל יושבי כנען״. עמלק גם הוא נבהל, אך בהילותו שלו גרמה  רעד״, ״נמוגו 
לו דוקא לקום ולהלחם עם ישראל. אמנם גם יתרו שמע, אבל שמיעה אחרת  
 היתה לו, בהבינו את המסר הטמון באירועים, לכך בא המדברה להתגייר.  

 זצ"ל) (פנינים משולחן גבוה בשם רבי יוסף ננדיק
 

ר ַיֲעׂשּון: ה ֲאׁשֶ ֲעׂשֶ ֶרְך ֵיְלכּו ָבּה ְוֶאת ַהּמַ זה   "והודעת להם"ְוהֹוַדְעּתָ ָלֶהם ֶאת ַהּדֶ
זו לפנים משורת   "אשר יעשון" ,זו גמילות חסדים "את הדרך" ,בית חייהם

הדין(בבא קמא ק.) ביאר החפץ חיים  שיתרו אמר למשה:,כדי למנוע לחץ 
בתי דינים, כי ככל שיתרבה   עצום של דין ומשפט, לא מספיק להוסיף עוד

העם יצטרכו יותר בתי דין, וכשרוצים להציל מדינה מגנבים, לא יועיל מה  
שיוסיפו בתי סוהר, אלא צריך לטפל בשורש, לחנך את הנוער שלא יגיעו  
לגניבה, ולכן הודע להם ״הדרך״ זו גמילות חסדים ״אשר יעשון״ זו לפנים  

דין. כי דרך זו מונע מחלוקת ומונע  משורת הדין, ואז לא יהא לחץ על בתי ה
 (בית ומנוחה)       .כל ויכוח

 
ֹטן  ָבר ַהּקָ ֹדל ָיִביאּו ֵאֶליָך ְוָכל ַהּדָ ָבר ַהּגָ ל ַהּדָ ָכל ֵעת ְוָהָיה ּכָ ְפטּו ֶאת ָהָעם ּבְ ְוׁשָ
ְך: כשראה יתרו שעם ישראל עומדים   אּו ִאּתָ טּו ֵהם ְוָהֵקל ֵמָעֶליָך ְוָנׂשְ ּפְ ִיׁשְ

לתשובתו של משה שיפסוק להם בעניני משפט בין איש לרעהו,  ומחכים 
הוקשה לו מדוע מזלזל משה בכבודן של ישראל. הוכיחו ואמר לו ״מדוע אתה 
יושב לבדך וכל העם ניצב עליך״ והציע לו שיקח שרי אלפים ומאות ושרי 
חמשים ועשרות, ואז ידונו את העם בכל עת ויקלו מעליו.אם נדקדק בפסוקים 

משה שינה את לשונו מיתרו, כי יתרו אמר ״הדבר הגדול יביאו אליך נראה ש 
וכל הדבר הקטן ישפטו הם״. ואילו כשמשה מינה שופטים כתוב ״את הדבר  
הקשה יביאון אל משה״ מה הפשר לשנוי הלשון?אולם הענין הוא כך, שמכיון 
שיתרו ידע רק את חוקי הגויים, ואצלם הכלל הוא כך, אם התביעה היא עד  

לפיים דולר יש שופטים פשוטים שידונו אותם וחורצים דין בדיון אחד וזה  כא
הנקרא ״תביעות קטנות״. וככל שהתביעה גדולה יותר אז מעמידים שופטים 
מומחים יותר, ולכן אמר יתרו ״דבר גדול וקטן״.כששמע משה רבינו את הצעתו 

ום שלפי של יתרו, תיקן את לשונו ואמר: ״הדבר הקשה יביאון אל משה״, מש 
ק תורתינו הקדושה דין פרוטה כדין מאה, ואין הבדל אם אדם גוזל לחבירו  וח

פרוטה או מליון, אלא ההבדל הוא, שאם הדין פשוט אז אפי׳ על מליון 
, אז גם על מסובך וצריך עיון רב ועמקות בסברא חורצים דין מיד, ואם הדין 

פרוטה הדין מתארך. ולכן משה לא התייחס לגודל הגזילה, אלא בדין הקשה 
שלא יכולים לשפוט שאר העם אז הועבר הדין למשה [מהר״ם אלשיך הקדוש] 

 (לבוש יוסף).
 

ָקֵצהוּ  ָהר ּוְנֹגַע ּבְ ְמרּו ָלֶכם ֲעלֹות ּבָ ָ ְלּתָ ֶאת ָהָעם ָסִביב ֵלאֹמר ִהׁשּ איש   .ְוִהְגּבַ
אינו רשאי להתפלסף ולהעמיק בדברים העומדים ברומו של עולם יהודי 

מה למעלה, מה למטה, מה לפנים ומה לאחור, אלא   —היהדות ולשאול:  
הוא צריך להגביל את עצמו ולהיות מאמין בה׳ ובתורת משה, באמונה 

קית, כשם שזכינו  ופשוטה, באמונה תמה, אז ראוי הוא להתגלות אל
 .(המלבי״ם)רי ההגבלהבעמדנו לפני הר סיני, אח

בן ציון לופס זצ״ל באחר מספריו מביא, סיפור ,מעשה במנהל בנק,  רבי
חילוני, שבאחד הימים התעוררו בקרבו רשפי תשובה, והחליט לחזור  

תפלל, בירך בתשובה ולהיות יהודי כשר. קם בבוקר והניח תפילין בבית, ה
על כל דבר לפני ואחרי שאכל, והלך לבנק כהרגלו. ישב על כסאו המרופד,  
והפקידים הגישו לו כוס קפה ועוגה כדרכם בבל יום, והנה נקלע למבוכה,  
מצד אחד איננו יכול לטעום מאומה ללא ברכה, ומצד שני אינו חבוש כובע 

ית חסיד ״, וגם בראשו, ואיך יברך. ואם יחבוש כובע ילעגו לו ״מה, נהי
להמנע מלאכול ולשתות לא יכל. ובעוד שהוא מנסה להרגיז יצר טוב על 
יצר הרע, נכנס לבנק העשיר הגדול שבעיר ובידו שקית מלאה מטבעות 
זהב. לפתע נקרעה השקית וכל המטבעות התפזרו. תיכף הורה מנהל הבנק 

יר  לנעול את הדלתות, והעשיר והפקידים החלו באיסוף המטבעות. העש 
השתטח על הרצפה, נכנס מתחת לשולחנות והספסלים ואסף במרץ, ולא 
חס על בגדיו היקרים שהתאבקו והתקמטו, ולא על ביזוי כבודו ומעמדו, וגם 
הפקידים לא צחקו ממנו כלל, אלא אדרבה הצטערו על מה שקרה לו, והיו  
מקוים שימצא את הכל. מנהל הבנק התבונן בכל המחזה הנגלה לעיניו, 

 כל כךהר בלבו : מדוע לא צוחקים מהעשיר המוכן לבזות את עצמו והר
בשביל כסף, אלא היות ובעיניהם יש ערך גדול לכסף, ומה עוד למטבעות 
זהב, לכן מבינים שאין ממה להתבייש,ואני, שרוצה לברך, וכי זה פחות 

למה אתבייש. והחליט לחבוש כובע ולברך, ואף אם  אם כן ממטבעות זהב,
זה יעורר תמיהה אצל הרואים, ויתכן שאפילו יפלטו איזה מילים, זה יהיה 

יתרגלו לזה, וישלימו עם זה, וכך עשה, לקח   אחר כךרק יום או יומים, אבל  
את העוגה והקפה, בירך בקול רם ברכה ראשונה ואחרונה, וכולם עמדו  

  .עברו יום ויומיים, ירדה התמיהה, ונכנס הדבר לשיגרה  ותמהו מה קרה לו. 
 (אור לציון חכמה ומוסר)

 

אלמנה צדקנית שכנתו של המהרי"ל   :סיפר רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל
וסבלה יסורים קשים רתוקה היתה למיטתה  ,דיסקין זצ"ל חלתה בשיתוק

שילם מכספו לאשה שתבוא בכל יום  המהרי"ל ,והוזקקה לטיפול מיוחד
בהתקרב החג  ,להאכילה ,והורה להסדיר תורנות של נערות ,לרחוץ אותה

והנה אשה מיוסרת זו   ,ולהרנין את ליבה ,בא המהרי"ל לברכה בברכת חג
  , תמהו הנוכחים על בקשתה ,שיברכה באריכות ימים ,מבקשת מהמהרי"ל

פלל אינה יכולה מחמת ניקיון ואף לברך ולהת  ,הרי כל גופה מיוסר ביסורים 
הגוף וכי איזה טעם יש בחיים אלו הבחינה האלמנה בתמיהתם והסבירה 
פעם ביום באה אחות ורוחצת אותי ומיד מצליחה אני לחטוף כמה דקות 
לברכות ודברי קודש בנקיות וכדאי לי לחיות ולסבול את ייסורי הרבים כדי  

 (שלמי שמחה)מתן שכרם.לזכות לברכות ותפילות הללו אשר אין ערוך ל
 

ל: על מעשה בשתי משפחות של "פיינשטיין זצ רבי משהמסופר שנשאל 
יהודים יראי שמים שהיגרו מפולין לארה״ב. וכידוע שבאותה תקופה לא 

ומדי שבת הם היו נעדרו  ניתן היה למצוא עבודה ללא חילול שבת.
מהעבודה עם תירוצים והתחכמויות. לא תמיד הלך להם. וביום שני 
כשהופיעו לעבודה, הם פוטרו. כך הם נדדו מעבודה לעבודה. ממשפחה 
אחת יצאו בנים יראי ה׳ אוהבי תורה ותלמידי חכמים. ואילו בני המשפחה 

ן שלהם לרבי השניה יצאו בניהם לתרבות רעה.את הסיפור הזה סיפר השכ 
ושאלתו בפיו מה נשתנו אלו מאלו? הסביר לו רבי   -משה פיינשטיין זצ”ל 

משה: הראשון ישב עם ילדיו בליל שבת שמח וטוב לב. הוא סיפר לילדיו  
שיזמן   ' בשמחה, על שזכה למסור נפש על שמירת השבת ועל בטחונו בה

ים לו עבודה חדשה. את הסוכה שלו הוא קישט במכתבי הפיטורין הרב
שהיו לו. ואילו השני ישב בליל שבת עצוב ודואג מהעתיד ומתמרמר איך 
הקב״ה מעניש אותו. שניהם דקדקו במצוות ושמרו שבת עם אותה מסירות.  

וכאן היו מצוות   'ההבדל היה ברור. כאן היתה שמחה של מצווה ודביקות בה
  קודרות ועצובות. בסופו של דבר, בשתי המשפחות, הילדים בחרו בטוב. 

 (נחמד למראה)שלו. "טוב"כל בית וה
 

יתרו     
��
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ֹלללֹ ֱא ה ָָעׂשָ ר ֲאׁשֶ ָּכלל ֵאת ה ֹמׁשֶ ֹחֵתן ס זצ״ל באחר מספריו מביא, סיפור ,מיםוקִמְדָין



 

 
נחובסקי זצ״ל נסע פעם באוטובוס והתיישבה על ידו אשה גאברהם  ביר

ה להעיר לה אך מאידך שלא לביישה ואמר לה צנועות, ורצשאינה מן ה
בנעימות שמבקש סליחה אבל הוא מוכרח ליידע אותה שיש לו 

 ,או מחלת נפש ,. והיא היתה בטוחה שזה איזו מחלה מדבקת"כרוספדין"
ועברה למקום אחר. אמנם כוונתו היתה שהוא לבוש   ,ומיד נסה על נפשה

ית ,כרוספדין. ציצרנם לבמדבר ט״ו ל״ח] מת[ום אונקלוס גיות שבתרציצ
 ן הסהר)ג(א
 

הטעם שרבי יוסף קארו קרא את חיבורו על "ארבעה טורים" בשם "בית 
ית בכי כשם שמ  "בית יוסף"על כן קראתיו  מובא בהקדמה לחיבורו:"  יוסף"
ועוד  .מזון הנפש ,כך יהיו נזונין מספר זה ,מזון הגוף ,היו נזונין הכל ,יוסף

  "הבא.והוא ביתי בעולם הזה ובעולם ,כי זה חלקי מכל עמלי ,טעם שני
 )"ארבעה טורים"על  "בית יוסף"(הקדמה לחיבור 

 
רבי אלחנן "ל כפי שהעיד תלמידו  נקדים בדברי הקדוש מרן החפץ חיים זצ

, שכשפסקה הנבואה בתחילת בית שני, עדיין היו משתמשים בבת הי"ד
קול, ולאחר החורבן גם זה פסק, אבל חכמי הדורות ידעו מכח קדושתם 

גם זה הדלדל  ובעוונותינו הרביםמה ההתייחסות בשמים על עם ישראל, 
אמנם בכל זאת משך הדורות, עד דורינו שאנו כעוורים באפילה, וירד ב

של מעלה בדרך הפכית, מפי מלכים  הבית דיןמודיעים לנו את מהלכי 
ושרים שונאי ישראל, שהקב"ה מכניס להם דיבורים, שהם המסקנות 
שנגזרו עליהם למעלה, וכששומעים גוי צורר המאיים בגזירות קשות על 

הנה אנו שומעים איומים  כשליחות משמים.  עם ישראל, יש לשמוע זאת
קשים ממושל אירן שרוצה לאבד את שונאיהם של ישראל, ומה שלא 
הצליח הסבא שלו יצליח הוא רח"ל. וביותר, שמתכוין להטיל פצצה 
שיכולה להשמיד שני שליש של העולם, ד' ירחם. צריך לדעת שהוא מסר 

מים  שמיימי, בלבוש זר, ולהתייחס ברצינות לבת קול זה, לעורר רחמי ש
בתפילה ובתחנונים, ולתקן נקודות תורפה, כל אחד יודע מרת נפשו, אבל 
העיתונים עושים מכל זה עסק פוליטיקה, מה אמר מושל פלוני ומה אמר  
שר פלוני ומודדים כסדר את הכח הפיזי להתקיף בחזרה וכיו"ב, זה בכה 
, וזה בכה, וזהו ממש "זריקת הרדמה" לציבור, שכל הענין אינו נוגע להם

יש החושבים שכשרואים במשך  אלא לפוליטיקאים בלבד, ונכנסים לאדישות...
הזמן שלא נתקיימו האיומים של שונאינו, התברר למפרע שלא היה כאן כלום, 
ושלום עלי נפשי, אבל באמת אי אפשר לדעת חשבונות שמים, ולדוגמא, הנה 

דים אברכים יקרים בני עליה מופלגים, מתמיו הרבים ובעוונותיננלקחים מאיתנו 
בעלי חסד, ויתכן שבזה מתקיימים הגזירות האיומות, דמעט איכות שווה לרב  

רבי צבי הירש לויסון זצ"ל נסתלק בדמי  החפץ חייםהכמות, וידוע שחתנו של מרן 
ימיו, ונכנסה אשתו אל אביה הגדול, ונשאלה למה הגיע כן לבעלה הצדיק? והשיב  

ח"ל, וחלה הגזירה עליו דהוא לה, שנגזר מן השמים כליה על שליש מהציבור ר
שקול כנגדם. והנה אילו היה מרן החפץ חיים מעיד שנגזר לאבד שליש מן הציבור, 
ולא היה מתקיים בסוף, היינו אומרים שטעה החפץ חיים. אבל באמת נתקיימו 
הדברים באיכות, כן בזמנינו יתכן שהוא על דרך זה, ולא התבדה כלום. זהו חומר 

                                         זצ"ל)       וינטרויב  הורבי ישראל אלי- "עיני ישראל"( למחשבה.
  

 

 

  ?אף שלא אכל לחם,שאדם יוכל להצטרף לזימון איך יתכן  :שאלה
יכולים הנותרים להצטרף   ,לחםאם יש לפחות שבעה שאכלו  תשובה:

   ]ממיםוץח[או משקה  ,על ידי אכילת כל מאכל,לזימון בעשרה 
 שם)משנה ברורה וב 'שו"ע א"ח קצ"ז ב (

ָמע   ן ִיְרֶאה ְבֵעיָניו ּוְבָאְזָניו ִיׁשְ ע ּפֶ ד ְוֵעיָניו ָהׁשַ ֵמן ֵלב ָהָעם ַהּזֶה ְוָאְזָניו ַהְכּבֵ ַהׁשְ
ב ְוָרָפא לֹו: אירע בשנת   :הדבר זצ"ל רבי שלום שבדרון סיפר ּוְלָבבֹו ָיִבין ָוׁשָ

תשכ״ד או תשכ״ה. ישבתי בביתי. לפתע נכנס אלי אברך אחד מידידי  
רבי שלום, כך  -ומכירי, דמעות נטפו על לחייו ופתח בשיחה נרגשת מאד. 

פתח, אני בא עכשיו מנסיעה ארוכה מחוץ לירושלים. טרם נכנסתי לביתי,  
ברך אחד  ראיתי לנכון לספר סיפור נורא. וכך סיפר: נסעתי היום עם עוד א

להציל ילדה שהכניסוה למסיון בכפר הסמוך לזכרון יעקב. כשחזרנו  
ממשימתנו, ביקשני אותו אברך שאצטרף אליו לזכרון יעקב, שכן בהיותו 
בחור למד בה בישיבת "כנסת חזקיהו״ שהתחילה דרכה שם. אדם אחד ושמו 
 צמח, מתושבי המקום, היה יוצא ונכנס בישיבה. לא ירא־שמים היה האיש,

אבל חיבב את בני־הישיבה ואהב להיות במחיצתם, וכך הפך להיות דמות 
מוכרת בין כתלי־הישיבה. בטוב־לבו הלווה לבני־הישיבה כספים ופעמים אף 

לויתי ממנו פעם אחת   -המשיך האברך בסיפורו    - העניק להם מתנות.אף אני  
  - פנה אלי  - עשרים ל״י. נזכרתי שטרם פרעתי את חובי, על־כך אבקשך 

להצטרף עמי לחפש את האיש על־מנת להחזיר לו את החוב. נכנסנו בין 
משעולי־העיירה. הגענו לגן המושבה, והנה מצאנו את האיש יושב לבדו על 
ספסל בגן. זיהויו היה ודאי, ללא כל ספקות. כיון שחלפו שנים, נראה האיש 

ו אליו.  חולה, שבור ורצוץ. הזקנה קפצה עליו. הוא ישב שעון על מקלו. נגשנ
ידידי האברך פנה אליו בשמו. אף ניסה להזכיר לו אי־אילו דברים כדי  
שייזכר במי המדובר, אך לשווא. האיש לא גילה כל סימן. את העשרים ל״י 
שמסרנו לו לקח, וניכר היה שבאופן כללי הוא זוכר הלוואה זו. למרות  
ה  חולשתו הגדולה, הוא התאושש קמעא והתחיל לשוחח עמנו. הוא תינ

בפנינו את מר־גורלו, את חולשתו הגדולה, את כפיפות גוו.האזנו לו 
בסבלנות. כשכילה דבריו אמרנו לו שפנינו מועדות ל״כפר־חסידים״ ונזכיר  
את שמו לפני רבי אליהו לופיאן זצ"ל המכירו היטב, שיתפלל עליו ויברכהו.  

יהו משאך שמע את השם ״רבי אליהו״ התחיל לבכות בדמעות שליש. רבי אל
הצילני ממוות בטוח. הודות לו נשארתי בחיים. סקרנים היינו למשמע התגלית 
המרעישה. הטינו אוזן, וצמח סיפר: לפני כמה שנים, עת שכנה הישיבה 
בזכרון־יעקב, נחליתי מאד. חצי גופי היה משותק לחלוטין. הרופאים אמרו  

בנפשי  נואש לחיי. כיון שעשיתי הרבה טובות לבני־הישיבה הרהבתי עוז 
לשלוח שליח לרבי אליהו שיספר לו את מצבי ושיתפלל לרפואתי. יום אחד  
מתדפק רבי אליהו על דלתי כשהוא מלווה בעשרה בחורים מהישיבה. עמדו  
כולם סביב למיטתי ואמרו כמה פרקי תהילים. לאחר מכן הורה רבי אליהו 
 לבחורים לחזור לישיבה. פנה אלי ואמר: צמח, החפץ אתה ברפואתך?
התחלתי לבכות ועניתי: איזו שאלה! אמר לי: אם־כן, שלח לקרוא לבנך  
ולבתך, ואם הם יבטיחו שלא יחללו את השבת תהיה לך רפואה. מיד ביקשתי 
מאחות בית־החולים שתטלפן אליהם שיבואו. הם באו. פנה אליהם רבי  
אליהו ואמר: הרוצים אתם שאביכם יבריא? ענו: ודאי! ודאי! אמר להם: אם־ 

, עליכם להבטיח שמהיום והלאה לא תחללו את השבת. הבטיחו להמנע  כן
יל רבי אליהו למשש את ידיי ורגליי המשותקות חמחילול־שבת. או־אז, הת

סביב סביב. אחר־כך הרים את ידי, את רגלי, ואמר לי: צמח, אני מבטיח לך 
שבקרוב תרד מן המיטה ותישאר בחיים. וכך היה. לא עבר שבוע ימים  

אך   -השתנה פלאים. ירדתי מן המיטה. אמנם גופי שבור וגווי כפוף והמצב 
נותרתי בחיים מהלך על מקלי...סיפור זה סיפר בעל המעשה, צמח, לאברך  
שבא לביתו של רבי שלום שבדרון, אשר ראה לנכון לספר לו זאת בדחיפות, 

התפעלתי מאד מזה.   -הפטיר רבי שלום שבדרון  -דברים כהווייתם.כמובן 
יתי מאד לאברך על סיפורו המרתק, המשגיב פלאים את הילוכיו בקודש הוד

 .(ר' אלה')של רבי אליהו
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  ישראל סלנט)     בי  ר  המידות הן רכוש האדם. (   
אל תבטח בו.(אבן גבירול), כשתראה אדם מספר בך טובה שאין בך

 )  (מסילת ישרים     .  העינים מושכים את הלב לבקש היתרים על מה שנראה להם יפה ונחמד  

ל
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 מהעבר הלא רחוק)היסטורי מפעים  (סיפור "ההפיכה תוךמ"
 "חיים בצל המוות" ז"טרק פ

, הוא רושם כלמדן בעל קנה מידהעליו , הלה עשה שפגש באוניהתקציר: רב משה יוסף מחפש בנרות את רב משה כהן 
לות על עקבותיו, מתברר , לאחר מאמצים עילאיים הצליח לעחיים שלום ואפרים זלמןנו חתרטי עבור חושב עליו כר"מ פ

א אינו יוצר קשר עם אף אדם ולעיתים הוא נעדר , הובודד שמתגורר בשכונת עץ חיים בפאתי העיר החדשה שהלה אדם
 גורר בשכונת נחלאות. עם איזה חכם תימני שמת לימודבשל ארוכה מהבית תקופה 

יטה מאד מעניינת, כמטאור לימודי בשמתגלה , הוא במסכת בבא בתראיומי שיעור  דיויתלמקובע ללמוד עם  כהןרב משה 
לישי, להם הם חוברים בסדר ש "מאה שערים"יבת ישדדים עם תלמידי ומתמובצורה מדהימה בלימוד הבחורים שלו עולים 

פרטיים עליו מוכנים לגלות  ינםא הללוכהן אך רב משה  ותסים לדובב אותם על אודהפער הלימודי יוצר קנאה עזה, הם מנ
י קה מגדולמו"צ בעיר העתיברג רבי וועליל מינצהגה"צ לאחר מיכן הם מתחילים לשמוע שיעור אצל קצרה ה קופ. תיםיאיש

סר שיעור כל ליל שישי לעשרות בחורים ואברכים שמתקבצים הוא מו ,ורבה של העיר העתיקה עד לנפילתהגאוני ירושלים 
  .ביותרת נדיר כוכב לכלשמוע את שיעורו, תוך תקופה קצרה מתבלט חיים שלום כ

ד חליטים ללמומהיכל הישיבה, הבחורים מ ןאת חיים שלום ואפרים זלמהקנאה של בחורי הישיבה גוברת והם מסלקים 
כהן רב משה רבם הם עורכים מעקב אחרי  מניתז , בושל הלומדיםפרוריות האלמרות  בבית כנסת בשכונת בתי וורשה

מגיסו אפרים  קמחליט לבדוק את השכונה בלילות ומתחמחיים שלום  ומגלים את מקום הלימודים שלו בשכונת נחלאות,
התהיה הגדולה שלו מה גרים בה חילונים ודתיים פושרים,  ,הוא מגלה ששכונת נחלאות היא שכונה מאד מעורבת ,זלמן

        ד.למוו למשונה כזן ששומר על עיניו הולך לשכונה , כמו כן אינו מבין איך רב משה כההזה נטלו'לחכם התימני בצ

  עמו אנוכי בצרה:
עם כל  ,אל הנחלהן קשה לומר שבא אל המנוחה וועדיי קעיה"בירושלים  מןזיהו וסףחי רב משה י שנתיים וחצי כבר

א נמצא כאב הגדול כאילו הוב ין, הוא חשהנעשה בפולעל לחשוב מ יקפסו מאינ הוא גהשמחה שיש לו על כל מה שהשי
פסק  פו, הוא לאלענג את גו אכדי של תובמיטת ובבכיות, באותם ימים מיעט לישון במקום, הוא לא הסתפק במחשבו

וכל ידע שישבריר מ א תר אחרי כללים בבכיות וצומות ממושכים לסבל אחיו, אך לא הסתפק בכך, הומלומר את ספר תהי
 נשיאה בעול. אלא מתוך תחושת שייכות ו ,עשה זאתות גרידא על הנעשה שם, לא מסקרנ לפזר את הערפל הכבד

ה שהפריצה הגדולה תהיה בסוף הקיץ ביותר, הייתה לו ידיע היו נכונותילפאכער לם פוילההטוב כל האזהרות שקיבל מידידו 
  ן.לחלוטי הין ותשתק אותלווהיא תנחת בבת אחת על פ

 ,ויתר הגלילות רוסיהציה גליכפי שכל אלו שגרו בירושלים לא ידעו מה קורה בפולין  ,מאומהאורה היה אמור לא לדעת לכ
 ,גדול ישגמעטים, אבל גם זה הים היו מכתבגם בהיותו בארץ, הי ו האוסטרשלו עם ידיד הטובשיך הקשר למזלו הטוב המ

משה ר' , אך בגלל הסכנה המרובה ימשיך ם כי לאמז לו מספר פעמיר דודישית מרול, עמו שהיה לוהוא לא ויתר על הקשר 
זרם  המידע ,חמהוץ המלאחר פרו גם לבכך קנה את שירות ,לים רבים בחשבון הבנקלציוסף לא ויתר, הוא מרח לו מצ

לאחר דידו ישקיבל מ קיבל עדכונים טובים שנתנו לו תמונה ברורה יחסית. במכתב הראשון זאת עם, באיטיות רבה יותר
ו הגדול כל ערלא אותו, לצ אךאת כולם ה שפרצה בסערה שהדהימה על תחילת המלחמ ר לוסיפ תחילת המלחמה,

 .אחתאחת ל התקיימושלו זיות השחורות התח

, תחום לאחר פרוץ המלחמה העדכני ירור המצבבברב  לעזרוא לו לא יכול היה לבאוסטרי הפילפאכער וילהלם עם זאת 
ה ניסרבה בזהירות ו וידיאת הוא לא חבק זה קשה היה לו לדעת, , מעבר לוגרמניה אוסטריהי היה בנעשה ברהתמחותו העיק

היו זהירים  טנים למדי, קציני הצבאהביא היו קש ההישגים בלא בכירים בצבא הגרמני,לדלות מידע מידידים שכיהנו בדרגים 
גם לאחר שהעניק ן שתול. הוא סוכ ומיימ"ש רהר לפיבאמת מן אמי נ יםיודע םבאשר אינ ,מידע חיונילו לא לפלוט ש מאד

 וחדות על הנעשה בארצות הכיבוש. ת מילא הסכימו להעביר ידיעו ,להם תשרים הגונים

כבר גליציה הוקמו גטאות רציניים וכי נעשו כי בפולין ובשה יוסף, כן את רב מדל היה לעיכו ,השיגהצליח לממעט המידע ש
פלאץ"  "אומשלאגס ורשא הוקםיר ומחנות ריכוז בגרמניה. בע ומילדורף גקאופרינלדאכו  חוללש) ם(מבצעיכמה "אקציות" 

אם  כלל ועה שאין ידעבוד מחנותשליחה למחנות עבודה) ריכזו שם עשרות אלפי יהודים לשליחה לאת לקרק ענריכוז  רואז(
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ל ויגיעה להשיג ולעדכן את רב . אלו הידיעות הבודדות שהצליח לאחר עמיש עוד תחנה ה' ירחםשאו  ,זוהי מטרתם הסופית
 .משה יוסף

ם, מות היהודיאת כל רשיטתיות ישבהשתלטו על כל הערים וריכזו , לאחר שולין הוקמו מאוחר יותרפריכוז בה מחנותמוסגר:  מאמר(
ית לחסל [אמצע שנת תש"ב] מאז החלו בפעילות מסיב 1942מחנות ההשמדה הגדולים בפולין הוקמו בתחילת ית, בתוכנית הסופ והחל

לכן היו ממיתים בצורה פרימיטיבית למדי,  , קודםמידי יום ם רח"ליאלף יהוד 12-כהומתו פעולתם בשיא את היהודים שבידיהם, 
וכיתת אחרי כן נצטוו לשכב  ,מא אחת) הם ציוו את היהודים לכרות שוחה ענקיתאר היא דוגי-יב(באוספים כמה אלפים באמצע יער 

ופולין קרינה אורוסיה ב נק,ייסורי חהנותרים ב וות של עפר מתכוסו בטונרציפה, לא כולם מתו אך לאחר ש יורים המיתה אותם בירייה
עברו  הםעצמה,  ופנה למלחמהגרמני שצריך להיות מל על כל כדור בלאחר מיכן נמלכו אותם רשעים כי ח ם כאלו.ברי אחיפזורים ק

אל תוך את מפלט הגז  החדירום בצפיפות נוראה, הם עשרות אנשי כמהלהכיל משאיות קטנות שיכולות להמית את היהודים ב
שויץ מדה המונית אושועתי להקים מחנות הי, הגיעו לרעיון הזו, כשראו שהקצב איטי למדלליםהאומ וכך חנקו למוות את איתהמש

קים את המשרפות שנקראו הל הגאונים"ו "פי גופות, הגלמאות אעו איך להיפטר מכיון שלא יד ,ירקנאו מיידאנק סוביבור וכו'ב
 ,יהםפקמו את משם עקרו כדי לאסוף זהב, הם החרייהשיני את ,סבונים ושומנים עשמה ,ם תועלתני שהפיקו מהפללא  "קרמטוריום

במחנה  ,עיני ראו ולא זר ,יים והמתים גם יחד, הם נצלו כל מה שרק ניתן לנצל מהחאותפ שער הנשים עשומ ,ימושגם זה בא לידי ש
  .)את כל הזוועה הנוראה ,אושוויץ

 חשב לעצמו: מיינע אייגינע ברידער וואלגערן זיך אין לישן במיטתו, לא אחת א היה יכולעתו, הוא לת דהטריפו אידיעות אלו 
וללים בתנאים קשים מאד, ואילו אני האחים שלי מתגעל?! ך ליג אין א'בקוועמען פאטונגען, און איבאדינג  דיא שווערסטע

 רסתי הנוחה?!נח לי על כו

הקשיים גדלים והולכים, מי  ,ם שעוברהנעשה בפולין, כל יו י לבו מכלבך פישמן על כאר' אלימללא אחת סח לחברותא שלו 
 ,וקרקאערים רדומסק אמשינוב והידידים הרבים שהיו לו בו, כל החברים פחת חמיכל משפחתו ומש יודע מה קורה עם

 ומלואו. עולם  ם וידידים ברמות שונות, כל אחד מהם הואהאם יש מהם ניצולים? היו לו מאות חברי

 יו בשניםתוודע אל, שזכה להזיע"א האדמו"ר מאמשינובמרן כ"ק הגדול שבענקים,  רבו כלפיאת הכאב שחש כול להשיג מי י
יצליחו פלו בידי הרשעים הארורים, האם בצער גדול, מי יודע אם לא נ מאות החסידיםא הוא יחד עם ונות ועתה נמצהאחר

הכוחות, אם היה  בגרמניה המרושעת בכל דינה נלחמתנתיים איזו מיר עליהם? קשה לראות בלברוח מהגורל הקשה שנגז
עם  ,בדהתה למלחמה כנגד השטן הנורא נהת אחת ותצאה בריליא תעשנזקות להפת ואנגליה החאי מי שחשב שרוסיה צרפ

האויר ואנגליה הופצצה מרבה חזית אחת. צרפת מוגרה בקלות ל את רוסיה וגרמניה אגדטוב שהסכם ריבנטרופ מול חתימת
כים שלח מסמזצוק"ל דל נסמיוי חיים מיכאל דוברבי הגה"צ שגם כ( ל מחויבותיקה הגדולה התנערה מכשיתוק, אמרכדי עד 
נראה שמשמים  )מאומההללו יר לא עשו ואה ובנקל ניתן היה להפציצם מהמפת מחנות ההשמדאת  רים שהראובהי
 לן.   רחמנא ליצפני המפה  עם היהודי מעללידי אותו רשע שגמר אומר למחוק את ה אירופהגירו את יהדות הס

להם האם יש  ,המגף הנאצי שתחת ליוני היהודיםימ כלל ע ,דע לבשרי לאאיש  ,כמה שנים ערפל אחד ענקסה יככל על ה
באמצע  ,יום כביכול רגיל, הפך ביום אחדהעולם נ לכ .ם הוקם הביתטר ,יכוי לשרוד או שחלילה חורבן הבית השלישי באס
ת דרניורובות השמים ומטרות אש מאחו נפתי"ז באלול תרצ"ט,  רו של יוםבבוק ,יחותלהס יימלפני  ,דש אלול הקדושחו

גמר אומר לקחת את כל יהודי ימ"ש אשמדאי העמלקי ום ונורא, בהלות אי ליךהתפולין עברה אותו יום מ ,הומטרו משמים
עד שלא  ,יםמשהלמחות את עמלק מתחת הקדושה  התורהכנית ות(נקמה על  מתחת השמיםאותם  תמחולפה וואיר

א ביה יוסף נריף של רב משהחמוחו  ?רגע האחרוןאו שה' יחוס וירחם ב ,תתקייםרה . האם הגזיריד ופליט)ם שישאר מה
 .    כל מעשי הצלב כפול שמונה נגדל כושקו מצב גרוע ביותרכי ה ,רעות

יה לו האחרון, ה רגעום הנורא ביצא מהמקשבלב, על  שמחה ולבלות, מחד הייתה לוומבבתחושות סותרות העת  לכהוא חי 
תו ענק של משפחה להעל נס ההצ ,ות לקב"המילים איך להוד בפיו לא היודע איך להכילו, י לאצמו גדול שהוא ענס 

 ,עוד מעט יםמשתה ואם היהאחרונים,  רגעיםן, ממש בנמלט מהשואה האיומה שפקדה את פולי ם, ההמחותנת ומשפחת
 רוש האומלל, לאחר את הרכבת. , חשו על בשרם את הפירגע האחרוןמאלו שניסו ב צאת, לא אחדל יםיכול והי ספק אם

טירו המסרשמידים (המפציצים הכבדים לול תרצ"ט המי"ז באיום קטן, מ ) נכבשה פולין כמו כפרכברק בצע בליץ (מהירמב
מטוסים  ע"י אלפי ,וירר יום הופצצה פולין מן האמשך שלושה עשהגדולות,  ופת על וורשה ויתר העריםרמניה) אש תשל ג
רו את הטייסים בעת ששחר לר שאת חיוכם האכזבבירור ות במטרתם, פעמים ניתן היה לראנמיכו טוס כדי לדייק שה

  .ניינים עד היסודדות על העיר, כל אחת מהן פגעה במטרתה והרסה את הבהכבהפצצות 
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בות, לעיי חראת וורשה  עד שהפכו ,לרגעמלאכי החבלה לא נחו  ,רסמתופרת היקית המום האמונים על המסכדייקני
ושבים בהם, מי ק לכל היתחתיהם בהופכם לקבר ענ קרסובנינים גדולים מאד יחים, לי אבנים מפולימים נעשו תירחובות ש
 סדום ועמורה. להשגה, מעין מהפיכת , ראה חורבן שלא ניתן רובמק אתשחזה ז

יותר שכבש בסערה חייל גדול ב ם ממונע,ם חיל רגליוריינים יחד עחמושות בטנקים כבדים ומש תדיביזיונכנסו לאחר מיכן 
ריו כשהוא הוא נסוג לאחו ,ו מספר ימיםהחזיק מעמד אפילצבא הפולני לא הום, טיול במק האת הארץ הגדולה כאילו עש

בוש כל עט שום התנגדות לכיחום שבי, לא הייתה כמדיהם כדי שלא יכירום ויקן, החיילים פשטו את ממתפורר לחלוטי
 הארץ.

חלציהם והמשפחה  וצאיחלוטין באבל הקשה שלו על אחיו ואחיותיו וכל יבטלה לכמעט והת הצלהית על השמחתו העצמ
הדורסני של היטלר נמצאים עתה תחת המגף הוא כאב על כלל ישראל ש ההריגה,וכו' שמצויים בגיא  המורחבת מלמעלה

אין ספק , אבל תושיעדכן או קשר בפוליןאיש  ריכיםלזה צבפנים,  קורהבאמת מה מדויקים  פרטים, עדיין אין המרושע
דולה האם בזה נות עבודה ודיכוי, השאלה הגהגירוש למחנות) יוקמו גטאות ומחצעי שבקרוב יתחילו האקציות למיניהן (מב

ביותר, שואה פני פרוץ המלחמה, הסיפור יהיה קשה יה לוסטרמה שאירע בגרמניה ואמר לו שלפי , לבו אייןיסתיים הענ
 ו שמע יהיו בן הנספים. קרא ל השקפה ואמונה, גם יהודים שאבות אבותיהם לאללא הבדני יהודים, על מיליו וראה מרחפתנ

ים נמצאולין רוסיה גליציה שהנורא של כל יהודי פל צלה הפרטי, התאבל על הסבעם ההודאה להקב"ה על נס הה וכך יחד
לה לכבוש את באיות שהעוצמות הצ יאה את כלה, היא הוצעל מלחמה בסערחת אש המלחמה, התברר שגרמניה הלכה ת

 3אירופה (בסביבות  ית מיהודי, יש בה קרוב למחצד כמה פולין חשובה בעיני גרמניהאה עפולין למרות היותה נחותה, זה הר
ל היהודים יך לאסוף את כ, אבל לסדר היקי המושלם אין בעיה אטנותת הקבערים גדולות ובעירוי יהודים) שמרוכזים ונמילי

 ת רח"ל.בצורה שיטתיולהשמידם 

 מביכה:שאלה קשה ו

הוא רוצה לראותו כבר ד במינו שמתפתח בצעדי ענק ויש לו חתן מיוח ,שב גם על העתידלו חך עם כל המרירות שהייתה א
אם זה ה ,פרפר בקרבומאבל לבו  ,דתם יחוכלה הגיע הזמן לחתן אוכבר ארבע שנים הם חתן  ,ארטילא את בתו היקרה צנוש

  ?ל הזמן הקשהבשמתאים 

סר אפילו יום אחד מאז לא חיהוא של שעות הערב (החברותא ן פישמידידו הותיק רב אלימלך להתייעץ עם  חשבזה  לצורך
 ה פעםיתהיערה, לא ל השאתמיד לקלוע ע דישכן  ,הטוב דידומאת י בהטוליטול עצה ג הנ ,הד בחדוומומלבד הלי ות)הקביע

ך דרל ע ולבאת  יןרנהלא שנתן  ענההמ ,בשאלתו הצליחלא  יוםאותו אלא ש ,ער על כךוהצט מנומ אחת שנטל עצה
 ילארטה צהבכיר י בתושואבדבר ניבאופן מוחלט  ליתהשלישעה שהביע את חוות דעתו בונה הביכו בפעם הראש .ההמעטה

  .(עדינה)

דד את יח םא ,התחלהכבר ב הדוביםאת  וציאלה, למה לי בדברלא רצה להציג את הצד השלי ,בפניולתו שאכשהציג את 
 יביע כך ,שאלה תמימה ביותר כשואלין פבעקיהחליט לבוא  לכן, וביתתשובה חילו מר שונה לוודאי שיראה לו מ השאלה

     .יביתקטידעתו בצורה יותר אובי

בו את וג וב לחמקום טלך  זה נראה ל"ראשיארץ "ות אולם החתונ ור עללסגאם כדאי לי ה ,לאך ידידימה אתה אומר ר' מיי"
מדי לן קט אולםה ,כירההב יבת נישואית חת שמלעריככלל המקום מתאים האם  ,לדעת ילחשוב  י היקרה?תב שמחת

האולם יכיל  ספק בעיני אם ,פה הזותקוך הם נכבדים שרכשתי משה ידידיב"ה יש לי הרבוב הישן, שלבני הי בעיקרתאים מו
 ות.דשוב בחיי היהצניעות זה דבר חכי ט, לא לבלוי אכד ילאו ,מאידך )דון קינג דוויבמל ,גדול אולםה הי (באותה עת ת כולםא

רציניות  יואך פני רב משה יוסף ה לצון. הואד חומו אולי א תהאם הן רציניו ,בעיון רב לוחן את פני החברותא שרב אלימלך ב
 ו בעניין.מה דעתחשוב לו מאד לדעת  ,יותרב

 מלל.בלי להרבות ברבה חריפות ב שיבה) פזמה אתה נח ,דתסלח לי מא( "?טי זאךוואס יאגס ,ערר זייגט מיענשוליד"

זה חגגה ל צארטירה הבכובתו  ,יםממדמה וצעיפעל סדומית  חלה מתרז יאה ,חן הצאמלא התשובה  ףיוסב משה רני בעי
 תא "פאריכהן ן חת"לו  יש ?ןמתית עד אימתי ,מדילגרת ובשבת נח יתההי כזובירושלים בחורה  19 -תה הדאת יום הול עתה
ו תונלכאפשר  ,למדנותידענות ו ינתחבמ ךא ,גילינת המבחהוא ילד ולי א ,פינקלשטיין שיחי'שלום  חייםר העילוי הנדי חתנו

ל כגוזמא  כנוהוה שיכל מאין ב ,הוא עילוי שבעילויים כןש ,שלום שליט"א חייםר מוה"יתי און האמגה ,כבודה יוארבתאפילו 
כים מה שיותר צריותו טוף אלח ,מד עם רב משה כהןרי העיון שלדמלבד סע שקב בסדרים ,סש"את ה עתה יםסין שכ ,שהיא
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 ה ישעל מ ,היא "עת דודים" עתה ב עליו כחתן.חשעשה החשבון הראשוני כשלמזה  ,צהחמי"ח שנים ואו לו כעת ימל ...מהר
 !?להתעכב

ת עוידיעל  ,א אחתלמספר לי צמך עהרי אתה ב ,ליעקבא יהרה עת צ :ןסא אחרת בענייגיר מןפישך מלילר' א דידויאך ל
א לעלו באש וכבר ת שלימות קהילוש חוששני .ארצךולין פמהנעשה בי רטהאוסדך מידיפעם  מידימקבל  הנךש "לרחועה זוה

 ,עתעל הד יתן להעלותאיך נ "הקמתו טרם לישיהש תיבהחורבן "זאת כ אתה בעצמך הגדרת, רח"ל ליטופ ידשר ןנותר מה
  !?רופהה טבשעה כ שמחהלעשות 

את מחו לא  ודעלה והכ החתןב"ה  לבא ,את בהלתך להביןעוד ן נית) ומעלה 22(בני די מבוגרים למשלך ה לכהחתן ויו האם ה
אין שחששות  ןישנ העצמ ךקהילתעל כאשר ד ר מאהמצב חמו !?לחתנם הרעל מה ולמה יש למ ,תיהםסימני החלב משפתו

 .]חתופשי מבנ םע יחדי יחת שאנם גולעל לברוח שכיהשהקדוש בי רה יהה ,שמוצל מאאוד אחד [ םליומעט ניצכ

עם כל ם פורחים השמימה ויליעלו כגויך ושתי אחיותיך ארבעת אחשאתה בעצמך חושש כי שעה  ,פיךמאכליך ב ך יערבואי"
ה כל אחי תאכנראה איבדה י' תחן שטייפינקל החשובה גב'נת חותמהגם ? אחד יר אפילו שרידבלי להות ,בני ביתם

על עשיית  אחדשר לחשוב לרגע הפצע הוא כל כך טרי, אי אפ. ז"לה עלמשפחת בת אוכמו כן  ,כבשני האשב היחיותוא
 ."מהה איוכ רהצהתייחד עם כל עם ישראל שנמצא בצריכים לקינה ונהי ולערוך ת עהת ות, כעשמח

 לה הנערכ ןלא מזמה הנם אלו, יפורטם בזמניגם תונות ח ןנחיש כי ישהכוכל ללא ת לאה ,לא מבין אותך אני ,ר' אלימלך"
הגיעו  כולם "ארץ ישראל" יט"א במלוןשללם נחמן יוסף וילה 'ר רה"געב"ג לבית הי נ" רברהם ויסברגאשוב ר החת הבחוונתח

עם ד יח ,כלהוהן את החת ה באת לשמחאפילו אתע לי ידועד כמה שו ,ים אלוים סחופכלה שנישאו בימוהלשמח את החתן 
 "אגערסז מערסאגר"המראשי  תםהיי ,שליט"א נחם גרומןרב מיש השמחה או ןמאניש אנשים חמנר'  באיהברלסהבדחן 

 את?לא חיובי בעת הז ברע אחד שזה דלרגאז  חששת ולא) שמחה חרוזי זיחור(

א הישוב הישן של יבנמם הלה חתן והכת הראשי, רניתקנט עטמ לאמה אלימלך בני משיב לו ר' ,דומהחושב שהמקרה ני יא"
 איןזה ברור שמדי, ווגר לחור מבב 22 וא בןההחתן  תזא, מלבד ךכמו ומק האסוןאת ע ם לא חווהן, ליפוהריסות  באו מתוך

ד או"נחשב  ךניה, ממש ר שיניךבעולכאן באת  ,ניפולה וצאךמבשל  ,כלפיך רק , טענתי הייתהותחתונין לוטמקום לבטל לח
קשה שג המול כנסתאינה נן יידע ךא ,נוה ממקמע מבוגרתהכלה  ,וחצי 18י בן שובקן תחהגם , דעותל הלכ "אשמוצל מ

 ."פז עם החתונהחאל לך להי ,ענתי צודקתט כךל "הן ראשישתלבעד  תשב"

מלערוך גבי שנים  על שנים הימנעלמה עליו ל "נחת יהודית"כבר רוות צה להדרך, הוא ר ה לא מעטף אצמשה יוסאבל לרב 
במחי יד לבטל מאידך אי אפשר  אבל !ר שלאברו !וא בריא?הים מאורסמן רב מדי יהיו ז תן וכלהכזה שח ב, וכי מצשמחה

תו בשעה , איך תערב שמחנן ולהתאבל על החורבן הנוראמלקויק ספמ ינואאישית א הוהלא , פישמן ' אלימלךאת טענות ר
 כזו?

 ?"ת צדדי ההתלבטותפניו אציג בא , למה שלאינהפכל ב ירה אותשמו ראהורה המו יליש  :ליטות החבת רשבור מחלאח

 ותאת חוישמע  ,שיחי'נצברג ל מיוולהגאון הצדיק רבי וועורבו ו מורל א עזהי"ת כבר מחר יפנהנחה דעתו, בזו  במחשבה
 ושמאל.ן ריו ימיסור מדבלא י ,כך יעשה קודעתו ובאשר יפס

ערב, הם ידי שהיה נוהג מי ך כפאלימלר' ברו חוד עם הלימ את מסגרת המשיך , הוארתעוסזו נחה דעתו הלאחר מחשבה 
 ,ותברהס לנת כך בחיתו ןתמו שאשל מומחצה תיים רק לאחר שע ,יקהענייני זל שקשורה לכ ,ל סוגיא קשה ביבמותעו שבי
וודאי  ,דעלמא בעד כל הון ו חברותאל כזתר עוכן לוושה יוסף אינו ממ ר' ואת והב בסופה""ת שמזה עם הרגרדו זה נפ
  .קיםלא יפריד בין הדב זהח קשה יכוווש

 ךאור כיםלזה צרי ,מאד בהשאלה טו ?דרך רחוקה מיני יםוה , או שיערמו קשיים שלא חלם עליהםתוחה לחתונהפ הדרךהאם אכן (
 .)ומרחב זמן נשימה
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 בלי מסכים, בלי שליחים... –רצוננו לראות 

 פרשת
 יתרו

 . אין לקרוא בשעת התפילה או קריאת התורהנא לשמור על קדושת הגליון              17:04מרכז:  16:44ם: -כניסת השבת: י



 אחוז בכסא כבודי ו...תתמודד לבד...

ק עודד ואביאל קלטו את השדר, ואתה???

כולם רעדו ונשארו עם הקור, היה אחד שקלט, נא 
 להכיר...

הסיום הגדול בזכות  –ם והארץ יום השישי ויכולו השמי
 האדם הגדול...

 "תשתחרר"... "תשתחרר"... ותתחיל להתחבר!

     052-7680962וכן לחלוקה באזור המגורים: לקבלת העלון במייל לתרומות, הקדשות, 

 להצלחת משפחת חפצדי

 לע"נ 
 בינבנידה (ברכה) בת אסתר וסנטו בנימין

 לע"נ 
 אסתר קריסטלה בת קדן

 לע"נ 
 אלכסנדרו יצחק בן אסתר



  !!!תודה מראש

כל שותפות  
שלכם מחזקת 

...את ידינו

  ...ה המתייצבת מרחוק וצופה באחיההאחות הגדול

עומדת ומביטה בהערצה על אחיה הקטן שעלה וגדל וכעת הוא היחיד שניגש ... האחות הגדולה עומדת אי שם מרחוק רחוק
אף אחד לא מעיז ... היא עומדת שם למרגלות הר סיני יחד עם ששים ריבא כלל ישראל... אל הערפל אשר שם האלוקים

  ...'רק הוא זוכה לעלות בהר ה... ורק משה רבינו השושבין הקדוש... ועלות בהר ונגוע בקצה
בדיוק ... כן!!!! היה זה לפני שמונים ואחד שנה בדיוק ביום הזה... כן... ומפליגה בעיני רוחה... האחות הגדולה חוזרת אחורה

  ... גם אז עמדתי מרחוק... ביום הזה לפני שמונים שנה
אי אפשר יותר ... ולא יכלה עוד הצפינו!!!! ואז... סיון' והגיע ו, אייר' ז, ניסן' ז, אדר' ז... מלאו למשה הקטן שלושה חודשים

ותקח לו תיבת גמא ותחמרה בחמר ובזפת ותשם בה את הילד ותשם ... אין ברירה... הזה מעינא בישא" טוב"להסתיר את ה
  ... בסוף על שפת היאור

?? מה יהיה עם משה הקטן!!! לדעה מה יעשה לו... אי שם מאחורי הסוף... רחוקגם אז עמדתי מ!!!! ואז ותתצב אחותו מרחוק
  ??האם זה הקטן גדול יהיה או לא

והוא .. כי זה הקטן אכן גדול נהיה... שוב אני יכולה להתקרב... כ שוב אני עומדת מרחוק"שמונים ואחד שנה לאחמ!!!! והנה
  ...חיצתוהגיע לגדלות ולרוממות שאף אחד לא יכול לעמוד במ

---    
  ...קצת מאוד גדול בין המרחוק של עכשיו לרחוק של אז... קצת גדול... יש הבדל אחד קטן

כשעמדתי אז ??? אבל אז... עכשיו אני עומדת מרחוק יחד עם ששים ריבא של כלל ישראל שיודעים מי הליגער משה רבינו
אף אחד לא ידע להעריך ... ף אחד לא נתן סיכוי למשה הזהא!!!! עמדתי שם לבד לבד... אף אחד לא היה יחד איתי??? מרחוק

ואני לבד לבד החזקתי ... הוא כמעט ליאור יחד עם כל הילדים האחרים שלא יודעים את הכח שלהם... את הטוב הזה
 כשכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת ההר... עכשיו זה כבר לא חכמה!!! בשארית כוחותי וידעתי להעריך אותו

כעת הרבה יותר ..." גם בך יאמינו לעולם"עכשיו זה כבר לא חכמה ש... כשכולם רואים שהנה אנוכי בא אליך בעב הענן... עשן
  ...'קל לתת אימון במשה עבד ה

  ??? ...ואני גדלתי אותו... איפה הייתם כשהוא היה קטן?? אבל איפה הייתם כשהייתי לבד

... גם אני עמדתי לפני שמונים שנה מרחוק... חושבת לעצמה את אותם מחשבותו... בתיה בת פרעה עומדת אף היא מרחוק
הושטתי את אמתי ומסרתי נפש בשביל לשמור על משה הקטן שיגדל גדול ... גם אני עשיתי מה שאני יכולה לעשות

  ...בישראל
---  

לכל .. הבן שלה שעלה והתעלהלכל אמא של אדם גדול שעומדת כעת מרחוק ומסתכל על ... הורים יקרים... אמהות יקרות
יתכן שכעת יש כאלו שלא ... שהיא עמדה מרחוק בדאגה ותפילה לדעה מה יעשה לו... אמא כזאת קדמו שנים לא פשוטות

תחושה של חוסר ... העלבון צורב... יתכן שהוא אפילו לא התקבל שנה הבאה לחידר שרצית שהוא ילך... יודעים להעריך אותו
אתן שעם הדמעות שלכן ועם ... אתם שמתייצבים מרחוק!!! בכם!!! של דבר הכל מתחיל ונגמר בךאבל בסופו ... הערכה

משה רבינו של הדור הבא תלוי ... של חמר מבפנים וזפת מבחוץ... התפילות שלכן ועם החינוך הטהור והשמור של תיבת גומא
  !!!בכן

כי בסופו של דבר אתן קובעות ... שהוא מושלך ביאור אל יפול לבבכם אם באמצע הדרך יש רגעים שנדמה לכם... אל תחושו
אם ... ועושה רצונו יתברך' אתם ההורים שמתייצבים מרחוק ואכפת לכם באמת שהילד שלכם יגדל עבד ה!!! את סדר היום

אתם אלו ... ותמלאו אותו באהבת תורה וברוח טהרה... אם אתם תקחו את התיבת גומא הנכונה... אתם תעשו את שלכם
  ... ם יבא ואתן תעמדו מרחוק למראה אישיותו הכבירה שיגדל בתורה וביראת שמיםשיו

בשביל זה אף אחד גם ... בשביל זה אף אחד לא יודע להעריך חוץ מכם!!!! ה רוצה לזכות אתכן בבלעדיות"לפעמים הקב... כן
הנביאה ובתיה בת פרעה יש להם מרים !!!! הוא יהיה רשום רק על שמכם... בשביל שכשהוא יגדל... לא משקיע חוץ מכם

  ... שהם ידעו להעריך אותו כשהוא היה מושלך ביאור?? .בזכות מה... מניות במשה רבינו

  !! מי שידע להעריך אותו קצת אחר כך כבר לא קיבל זכות במניה הזו

עוד איזה ... ד איזה בחור ישיבהעו... וכל איש חינוך שמלווה עוד איזה צעיר... וכל הורה... זה מסר שצריך ללוות כל מחנך... כן
... עוד אחד פחות... עוד אחד יותר... ויש כמויות... ה גדל בצורה מעוררת השתאות"שבזמן האחרון הציבור שלנו ב... בת סמינר

: אגב(... תן לי להשקיע בכאלו שלא מאתגרים אותי יותר מידי... תן לי חיים קלים... וממילא הנטיה הטבעית והמתבקשת היא

אבל מי שישקיע ... זכותך לברור את האגוזים הקלים!!! זכותך ...)י מוכרח להודות שגם אני מהאנשים האלו שלא אוהבים לעבוד קשהאנ
זה יהיה מניה ... באגוזים הקשים ויפצח אותם ויתייצב מרחוק עם כל הגב והגיבוי ויתן בהם את אימון ויצמיח אותם לגבהים

כל אלו שחיפשו בחינוך את החיים הקלים שימשיכו להיות מסייע אין בו !!!! איתו את זהואף אחד לא יחלוק !!! פרטית שלו
  ... ולא נותר לך אלא לא להפריע... ממש להורים שכבר עשו כמעט את כל העבודה

  ??? האדם הגדול הזה הוא מניה שלי... הנה... מי יוכל לעמוד מרחוק ולהגיד בגאווה
  ...    בינה זאת... אחד לא עמד לצידו כשאף... מי שהסכים להתייצב מרחוק
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  ??מית מנגיף הקורונהאיך מתמודדים מול הבהלה העולל
יש כעת בעולם בהלה גדולה אודות הנגיף הזה שנקרא קורונא שמהלך אימים ומצליח להשבית מעצמות 

... ל איך קוראים כזו מפה"ואנחנו בתור יהודים יש לנו השקפה ברורה מחז... ולהטריד את כל העולם כולו
ו הראה לי משפטים מבהילים שנכתבו כידוע שאין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראל אבל מישה

  : וזה לשונו) דרוש ששי(ן "בדרשות הר

ומדבריו משמע שהיה בזמנו מגיפה מאוד גדולה ... ן שוב פותח את הנושא הזה"כ בדרוש העשירי הר"ואח
:ל"וז... בקנה מידה עולמי

לא  ...כי זו הייתה מגיפה חדשה שנולדה אז... לו לא הגיעו ממנהגו של עולםהחלאים הא: כלומר( ,

 )...כמו נגיפים שכבר קיימים בעולם

:ן ומתאר את האסון שאירע בזמנו"ממשיך הר..  .

תיאור מושלם ממה !! דיםפחד פח( .
)שקורה היום באותו איזור נצור ומסוגר בסין

  
לקחת מוסר מהצרה ?? מה הכוונה!!!! שיהודי צריך להתייסר ברעת אחרים: ן מוכיח כאן ואומר"פ הר"עכ

  ... צריך להתחזק כאן בארץ ישראל... אם אתה רואה צרה בסין!! של הגוים
  ???באיזה נושא? במה??? מה צריך להתחזק?? מה: במילה אחת שוב עכשיו 

ה רוצה "הקב!! ע דופק על השלחן זה אומר שהוא קורא לנו לסדר"כשהרבש: בה היא פשוטה מאודהתשו
  ???באיזה נושא צריך לתפוס רצינות?? מה בדיוק... עכשיו !!!!רצינות

זה כבר ... אחרי שנכנסת לרצינות זה... ה רוצה שתכנס לרצינות"הקב!!! ין צורך לענות על השאלה הזוא
  ...  יני אתה כבר הרבה יותר טוב בלי אחד שתים שלושכשאתה רצ!! קורה לבד
 !!!!לתפילת שחרית בבוקר פעם אחת אני יוצא מהבית... לתפילה מהבית פעמיים אני כל יום יוצא :לדוגמא

מה ההבדל בין היציאה שלי מהבית בערב : נו ... לתפילת ערבית בערב ופעם השניה אני יוצא מהבית
לא בשביל  עכשיו אני... הרגע קמתי !!!כי בבוקר אני רציני?? למה... רץשמים וא ???בבוקר שלי ליציאה

אני מפזם לעצמי  ...רציני כ"לא כ... אבל בלילה אני לא.. אני מתקתק את העניינים ויוצא מהבית.. להתמרח
פתאום אורך לי עשר דקות עד שאני  ...שבחרתי שלי מאוד תלוי בקצב של השיר האיטי והקצב... שיר

  !!!!לא רציני: בקיצור... ואת הצעיף החליפה ואת המעיל מוצא את
אין  ...אנסטנקטיבית כמעט התנהגות זו ...אין צורך ???צריך להסביר לי מה זה רציני ומה זה לא רציני... נו

ב לי אחד שתים שלוש מה זה אומר אין צורך להכתי... מה צריך לעשות כשרציניים צורך להסביר לי
יודע איך  רגע שאני נהיה רציני אני כבר אוטומטיתב!!! כ צריך להיות רציני"אני בסה. ..זה בסדר... רצינות
לא בהכרח אומר  הוא ...ה עושה משהו מלחיץ בעולם"כשהקב... זה גם מה שקורה פה !!!אז זהו... להתנהג

מו שאתם פה אני רוצה שתפני  !!!די לחלום... רבותי.. הההלו!!!! רוצה רצינות כ"בסה ה"הקב ..משהו מוגדר
.. הההלו... סידוריםפה על תקן של את העולם בשביל להזכיר לנו שאנחנו  ה מטלטל"הקב!!! בשליחות

לא להיות עסוק ... ללכת איתה הלאה... פשוט ללכת עם הרצינות הזו כל מה שנדרש מאיתנו זה... רצינות
לא להיכנס לזה ולא לדחות את א... כ נורא"לא להיות עסוק בלשמוע שזה לא כ... בלהירגע מהרצינות הזו

אבל אתה רוצה בכל זאת ... החיזוק כבר יבא מעצמו מכאן ואילךלחטוף את הפיק ברכיים ו!!! זה
  ??רוצה דוגמא של רצינות??? דוגמא

ואתה (... פה האוטובוס מאחר ושם הכספומט לא עובד... אני לפעמים מתלונן על כל מיני דברים שחסרים לי

אני ... ואז באמצע שאני עסוק בלהתלונן על משהו )המעצבנים באמת אני לא אספר לך פה מבין לבד שאת הדברים
בבת ... ירחם איזה סאת יגון עוברת על כל המשפחה' ע במחלה וה"פתאום שומע על ידיד מוכר שחולה ל

!!! לא מתלונן!! פתאום אני משתתק?? ובמה  מתבטאת הרצינות שלי כעת... ו!!! אחת אני נהיה רציני
!!! הנה לך רצינות?? מה קרה.... והכל בסיידר על מה שיש' מודה לה רק פתאום המנגינה משתנית ואני

 כ מוקף באך טוב וחסד"וקלטתי שאני בסה הכניס אותי לפורפורציות... זני פשוט עשה אותי רציניהסיפור שהגיע לאו
שאני אפסיק ה רוצה "געתי למסקנה שהקבוה מה זה בא לעורר אותי זה לא שעשיתי חשבון נפש ??אתה מבין... וזהו

 עמדתי מול המקרה !!!!הזדעזעתי מהסיפור וזה עשה אותי רציני כ"אני בסה !!!זה קרה אוטומטית!!! לא... להתלונן
כל מה ?? .הבנת.. .קח פורפורציות בחיים... תרגע... והמסקנה המתבקשת מאליה הייתה שההלו... המזעזע הזה

  ... זה הכל!!! תקחי מוסר--ל" אך תראי אותי"הלקחת את !!!! הבהלה למעוף שנדרש מאיתנו זה לקחת את
   !!!ויאמרו לו חוסיו בצדקו עמוסיו תוקדש אדון.. .על מעשיו וישמח במעשיו' שיחמול ה' יתן ה

  

  :...לפני האלוקים... לאכל לחם
ויהי ממחרת וישב משה : כתוב: יש לי קושיה פשוטה

לא ... ואז הגיע יתרו ואמר לו נבול תבול... לשפוט את העם
  ?? למחרת הזה"מה זה ה: יש לי חידה... תוכל עשוהו לבדך

 :שתבין :מרתזאת או !!!!למחרת יום הכיפורים: י"אומר רש
רק אתמול משה רבינו ירד מהשמים לאחר ארבעים יום 

 !!!!ובדיוק עכשיו.. וארבעים לילה שהוא לא אכל ולא שתה
יכול איך אתה : יתרו מגיע למשה ואומר לו יום למחרת

  ...  נבול תבול... עשוהו לבדך לא תוכל? לשפוט את כולם
תנוח  :חותני היקר: מה משה רבינו היה אמור לענות לחותנו

אתה יודע שעד אתמול צמתי ארבעים יום וארבעים ... דעתך
לא נבולתי ?? "עשוהו לבדי"את זה כן הצלחתי  ???לילה
  !!אם את זה אני מסוגל לעשות! ? ! ? .. מזה

אחרים ממה שאתה " קצת"אז כנראה שיש לי מושגים 
אני  ...זה בסדר... אני כן יכול עשוהו לבדך... אז תן לי... חושב

יום לא נבולתי אז לשפוט את  40חרי צום אם א... אנבוללא 
??? נכון ..זה לא סיפור בשבילי... כל העם מהבוקר עד הערב

  ?? זה מה שמשה היה אמור לענות לחותנו
  !!!!הוא לא עונה את התשובה הזו!!! אבל לא

עיקר התכלית של  ס"סו !!!כי יתרו צודק??? אתה יודע למה
 לפי הנתונים!! ולם הזהמתן תורה זה לחיות כאן בע

להיות בשמים ארבעים יום !!! של העולם הזה והאפשרויות
זה !! ס'זה לא תכל... וארבעים לילה ולא לאכול ולא לשתות

שאחרי הארבעים יום האלו משה : והההראיה... 'לא רצון ה
כנראה שעדיין ... הוא לא נשאר שם... םרבינו ירד מהשמי

תשכח שכשהמלאכים  אל... שם זה פחות אידיאלי מכאן
אכילה ושתיה ? ניסו להתווכח עם משה מה הוא ענה להם

עיקר התכלית של העולם זה חיי : זאת אומרת???  יש בכם
  !!!זה לאכל לחם לפני האלוקים! תורה

התורה מפגישה ... מיד בתחילת הפרשה של מתן תורה.. כן
עם שיקולים !! לפני האלוקים--- אותנו עם אכילת לחם

  ... נבול תבול... ל לא תוכל עשוהו לבדךנורמליים ש
אם הייתי  ...ק משה רבינו"לכאורה אני בתור חסיד של כ

עד עמקי  הייתי מזועזע... שומע את יתרו ככה מדבר
על משה רבינו  ך אתה מעיז לדבראי... יתרו' ר: נשמתי

משה רבינו הרי הוא מלאך ... שנבול תבול... שהוא לא יכול
  ?? בטבע האנושי לא עושה זה בכללכל מה שהוא ?? אלוקים

  !!!!התורה בכוונה רוצה לקרקע אותנו!!! אז זהו שלא
הוא היה ... משה רבינו הוא מלאך אלוקים... אתה צודק... כן

הוא .. והוא ויתר על זה... ו... ו... שם בשמים כמלאך אלוקים
כנראה שהעולם שלנו !! לעולם שלנו!!! העדיף לחזור לכאן

אין שום עניין להפוך את הצדיק למנותק ... יותר מיוחס
הוא  ...אדרבה... כי אתה רק מוריד מערכו... כי... מחיי החומר

ומשם ראשו מגיע ... סולם שמוצב ארצה!! בן אדם נורמלי
מה !!! העבודה שלנו זה לבנות בית של תורה!!! השמיימה

 ביתמה זה ה? למה לא שולחן של תורה?? זה בית של תורה
יש פה חיים !!! הוא שבית זה נכסי דלא ניידי העניין?? הזה

 !!!של החיים פרקטיקהגמרי לשמקורקעים ומחוברים ל
אנחנו מקבלים  ומהקרקוע הזה מהארץ הזו!! ומשם

... איך לחיות בארץ שמגיע משמי שמים פקודות מהתורה
זה בית  ...שמים וארץ ורק ככה יש לו את הכח לחבר!! וככה

הכל ... דעתנו מעורבת עם הבריות ...בית נורמלי !!!של תורה
זה בית !! פ תורה"אבל כל דבר נעשה ע... נעשה מתוך היגיון

  !!!!של תורה
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בקרוב ממש

וכאן !!! מעשרת הדיברות כיבוד הורים זה אחד כידוע
כל שבוע אני מתיימר לפתוח נושא ... במדור למען לא נבוש

 אז השבוע בא נפתח את הנושא ... הלכתי מסוים
  !!!של כיבוד אב ואם

שכמעט ואין  כמוס י רוצה לגלות לך סודשאנ 
ב "רמ' בסי גם אם יש כמה הלכות!!! כיבוד הורים 

    ד"ביו
הלכות שבת זה : לדוגמא 

כי באמת יש קרוב למאתים ?? למה!! הלכות חמורות
ע רק על שבת ובאמת זה כהררים התלוים "סימנים בשו

לעומת זאת הלכות כיבוד ... לדעת הרבה מה שבשערה וי
  ?? אב ואם

וכי ?? כ מורכב"כ למה זה??? אבל למה... מהלכות שבת
ך "עליו ש מסובך וישכ ארוך ו"הוא כ ד"יובב "הסימן רמ

המורכבות של   ??ז"א וט"ת ומגייוקצו
את  לכל בחוריש  כיבוד אב ואם 

סוימת שלו אוד מואת מערכת הייחסים המ... ההורים שלו
 ולכל אחד יש את ההסתבכויות !!מול ההורים שלו

המאוד מסוים של  האופי שלו מול המסוימים המשקעיםו
הלכות כיבוד אב ואם זה : בקיצור ...המרקם המשפחתי שלו

לו לא גם מאתים סימנים אבל דא עקא שהסימנים הא
 סימנים שיושבים על המקומות הכיאלא  ...ע"כתובים בשו

   ...עמוקים בלב שלנו
ברוב המקרים זה ... כי אצל מבוגרים יותר... אני מדבר פה בעיקר לבחורים(

ואז זה באמת נכנס לגדרים של סדרי עדיפויות ... כבר פחות קשה רגשית

שרוצה  ממילא בחור  )ע"שזה כבר באמת עניין של שו' וכו' וכו
אני חושב שהכתובת ... באמת לתפוס חיזוק בכיבוד אב ואם

פה כי ... ד שמדבר על הלכות כיבוד אב"ע יו"שו כ"כ היא לא
איך אני מבין ..  היא חריש עמוק מבפנים העיקרית הסוגיה

למה אני כועס ?? מה הבעיה שלי מולם!! את ההורים שלי
  ?? איפה פה התקר ביניהם?? בבית הרבה פעמים

כי כמוני ... מניסיון אישי אני פשוט מדבר 
... לבי ידע מרת נפשובחור אחד הדברים ש כמוך בתור

תמיד כשרציתי ו... כיבוד הוריםידעתי שאני לא בסדר ב
... הלכות כיבוד אב ואםע "להתחזק בזה הלכתי ללמוד שו

בבית ... ס'ותכל... חידושים ...חקירות ...יתי חבורותעש
  !!! נשארתי מזעזע

נות תוב להבין כמה... ר לי לעשות סדר במחשבותהיה חס
קצת  אבל... שאחרי החתונה הבנתי אותם!!!! אישיות
 אני אתן לך ) אמא שלי כבר נפטרה... תרתי משמע(... מאוחר

ע של "סימן אחד בשו בתור.. .מדגם תובנה אחת בתור רק
ע "אבל קח בחשבון שיכול להיות עוד מאה סימנים בשו(... כיבוד הורים

בישיבה הוא !! וזה נורמלי!!! לבחור יש כל מיני קשיים: )הזה
 כי הוא יודע לא יכול לפרוק את הקשיים שלו על החברה

לא מקבלת אותו שהחברה היא אכזרית וקצרת רוח והיא 
 החברה תשאיר אותותבכיין יותר מידי וא יאם ה ...בכל מצב

חייב להמשיך הוא ש מבין הואלכן  ...ותמשיך הלאה בצד
ז יום אחד וא... ולדחוק את הקשיים לצד לספק את התוצרת

מגיע הבייתה  הוא
מקבלים  רחמניים  אוהבים   ההורים 

פורק את כל   .אותו בכל מצב
 ... הקושי שהוא לא יכל לפרוק בישיבה

 שלפעמים הוא מתבלבל ובמקום לפרוק את זה 
הטעות הזו מאוד ... כן(!!! ההורים הוא פורק את זה .. ההורים

אני תמיד אעדיף לפרוק את זה ... חולשהכשיש לי ... צפויה ומתבקשת
 מאשר לפרוק את זה... שהוא אחראי לזה של אשמה על מישהו בצורה

      .).אצל מישהו
הנה לך דוגמא אחת מני אלף של חוסר כיבוד הורים שמגיע 

ע הזה לא כתוב "אבל השו... ע"שזה אמנם שו... של בחורמצידו 
יתכן שדווקא הסימן : ושוב ...אלא חרוט על הנפש שלך ...ד"ביו

אצלך זה ... אחרכי אצלך יש משהו ... כ מתאים לך"הזה לא כ
וקצת פרומערס ואתה קצת מודרני וקשה להם  הורים מבוגרים

את ... אי אפשר לפורטם כי רבים הם: ובקיצור... לקבל את זה
אבל ... יש מאוד קצת הלכות!! ב אפשר לפורטו"רמ' ד סי"ע יו"שו

: בקיצור... זה כהררים התלוים בשערה... את הפרקטיקה שלהם
שולחן ערוך לבד לא תצליח למצות  חמורה שבחמורות ובלימוד

   ... את הנושא הזה



”  

 

  ?מי אחראי לכך... ה"הכנרת שמטפסת ועולה בב
... בשביל כנרת מלאה ..פלוסוחסר לה מטר ... ממשיכה לעלות מיום ליום' הכנרת ברוך ה

והכל בזכות החיוך ... כבר קרוב לשלושים שנה שהכנרת לא אחזה במקום הזה!! 'ברוך ה
ות היו הרבה בשנתים האחרונ... כן... ה חייך עלינו בשנתים האחרונות"משמים שהקב

  .גשמי רצון ברכה ונדבה
  ..."דברי ברכה"עד כאן מה שנקרא ??? עד כאן ברור

עם כל הכבוד לשנתיים האחרונות שהיו מאוד ... שמתי לב לדבר מאוד מעניין!!!! אבל
ואתה ... אבל למיייעשה אני עוקב כל הזמן אחרי העליה של הכנרת... מבורכות בגשמים

  ???התמלאהיודע ממה באמת באמת הכנרת 
פלוס שבוע או שבועיים של שטפונות בשנה !! משבוע אחד של שטפונות בשנה האחרונה

  ...זה מה ששינה את המצב של הכנרת!!!! וזה... שעברה
אתה ... העליה המטאורית של הכנרת מתחת הקו השחור ועד שהיא כעת כמעט מלאה

היה שבוע אחד ... זוכר שאם אתה!!! מאותו שבוע אחד שהיה לפני חודש??? יודע ממה זה
 12ולמחרת היא עלתה בעוד ... מ"ס 24-ואז ביום אחד הכנרת עלתה ב... של שטפונות

ומהשבוע הזה לבד ... מ"ס 8ואחרי שלושה ימים בעוד ... מ"ס 10ואחרי יומיים שוב ... מ"ס
זה למען האמת : בקיצור... יומיים שם.... זה סיפור של שבוע פה: בקיצור... היא עלתה מטר

זה לא נכון להגיד שהייתה שנה מבורכת בגשמים שזה מה ... בכלל לא עניין של שנה
כי בסופו של דבר המכה הגדולה תמיד נזקפת לכמה ימי גשמים ... שהעלה את הכינרת

שאני כבר  ב"התשנ שנת מה תגיד על(... בודדים שמפוזרים להם לאורך החורף האחרון ושלפניו
  ...)ופתאום ארובות השמים נפתחו... ט היה בכלל עצירת גשמיםשעד חודש שב מהזקנים שזוכר

  ???כלפי מה הדברים אמורים
אני פתאום תופס חיזוק ?? למה אצלי הכל עובד רק בכריזות... יש בחורים שכואב להם

מורידים ... זהו... ואחרי שבוע שבועיים... עם כל העוצמה... ומתחיל ללמוד מאוד מאוד חזק
אני מגיח על מאה ששים ... אחרי חודש פתאום שוב... כ"ואח... 'אופנעלם מה... פרופיל

פתאום הכל נכבה ושוב אני ... ושלום... ו... שבוע שבועים.. שוב מתחיל חיזוק אדיר.. ש"קמ
אין אצלי חיזוק !!! אני אף פעם לא מחזיק מעמד... מה זה שווה... וחוזר חלילה.. נעלם

  ...שמחזיק מעמד יותר משבוע שבועיים
כי אנחנו ... כי יש לנו ניגוד אינטרסים... התשובה לאותו בחור היא קצת מסובכת :אז ככה 

... אנחנו כן מעדיפים שאתה תהיה עקבי יותר... כ אוהבים לגבות כזה אופי"בעקרון לא כ
ס יהודי צריך "כי סו... כי... בדרך כלל מדברים בגנות האופי הכריזיונר הזה... ואדרבה
לכן בדרך כלל אל תצפה לעידוד לסוג ההתנהגות ... אפשר לצמוח מכריזותואי ... עקביות

  ...וצריך לשאוף ליציבות ולאיזון.ס 'כי זה לא תכל... הזו
  !!!פ גם"לכה... פעם אחת כן מותר לדבר בשבח האופי הזה!!!!! אבל

היות ... אז הם מדכאים גם את הכריזה... כי יש כאלו שמרוב תסכול מהכריזות???? ולמה
בתחילת לימוד דף ... כן?? ...אז בשביל מה בכלל להתחיל... ואני יודע שזה לא יחזיק מעמד

אני כבר ... היו הרבה אנשים שכבר צברו ניסיון... היומי הטענה הזו הייתה מאוד מצויה
ס זה 'ותכל.. ארבע מחזורים מתחיל ללמוד מסכת ברכות בקול רעש גדול עם כל המרץ

ואז אני נעלם בקול ... סכת ברכות פלוס רבע מסכת שבתמחזיק מעמד בקושי רק במ
??? בשביל מה... אז מה העניין להתחיל עוד פעם מסכת ברכות: אם ככה... דממה דקה

  ? ! ? ! ?  ...יוצאהאו בפרק במה אשה  יוצאהאו בפרק במה בהמה  אצאבשביל שאני 
  ??? ולמה !!!לא נכון בכלל בכלל !!!זה משפט לא נכון!!!! אז זהו

  ... כי צא כעת לטיול בסובב כנרת ותראה כנרת כמעט מלאה
  ??משנה שלימה של גשמים ללא הפסקה??? מעקביות?? וממה היא מלאה

שבוע אחד של !! הכנרת כבר יודעים שמספיק שבוע אחד של כריזה !!!!ממש לא
.. .זה מספיק כבר להחזיק את כל המינוס שהיא ירדה בקיץ פלוס ריבית... זהו... שטפונות

כ שבועיים של שטפונות זה לא הפריע לה "זה שהיה בסה??? ...אז מה וזה כריזה
לא ... לא לזלזל בכריזות: ללמדך !!! להתמלאות בגגגדול ולהגיע להישגים יפהפיים

... וזה לא מחזיק מעמד... ו... לזלזל בחיזוקים עצבניים שפתאום אתה נכנס להילוך גבוה ו
... מגיע דווקא מהכריזות האלו כסף הגדול של הכנרתבסופו של דבר ה!!!! לא אדוני

מ חשובים "ס 10כל כריזה כזו הרימה את הכנרת בעוד ... הכריזות האלו לא נעלמות
למי (... שדווקא הם נתנו לה את הטון החשוב ביותר צריך את הזרם הזה לפעמים... מאוד

נכון : בקיצור ...)ז קדימה ולא למטהלשים ג... זה קצת מתקשר עם מאמר שנכתב לפני שבועיים... שזוכר
צריך לדעת שחלק !!! אבל... 'כ מעודדים מבצעים חד פעמיים בעבודת ה"שאנחנו לא כ

האלו שאתה בבת אחת מזרים  כריזותזה הכמה  ! ! !ת  י ב ק הע' בלתי נפרד מהעבודת ה
אז . ..הרבה הרבה חיזוק וזה לא מחזיק מעמד... לעצמך תקציב של  הרבה הרבה שטייגן

  ...אסור לזה להחזיק מעמד... אדרבה... מה וזה לא מחזיק מעמד
אוי ואבוי אם השטפונות שלפני ... אוי ואבוי אם השטפונות האלו היו ממשיכים הלאה
הרי אם תוך שבוע הכנרת עלתה .. חודש היו מחזיקים מעמד וממשיכים על אותו תקן

יש ... אי אפשר היה לשלוט עליואז בקצב הזה היינו עכשיו באסון של הצפה ש... במטר
  !!!ומצד שני טוב שהם לא מחזיקים מעמד!!!! שהם טובים!!!! חיזוקים טובים ומשובחים

... אז הוא צריך להיות תמיד... שאם קורה לנו משהו טוב.. יש לנו משהו מרובע בראש---
יש דברים  !!!אבל זה לא נכון... אז או שזה נורא חבל או שזה לא טוב... ואם הוא לא תמיד

... פורים זה יום אדיר... עוד חודש פורים... הנה !!!צריכים להיות חד פעמייםטובים שהם 
ואני בעיקר מדבר ... גם בעולמות העליונים... כח ההשפעה של פורים הוא עצום ונורא

כששאלנו (... זה נפלא... העוצמות הרוחניות שבן עליה יכול לקבל בפורים זה עצום... בשטח
 זה... ולא בצחוק!!! רוב הבחורים ענו פורים?? כ"מתי היה לכם יותר התעלות האם בפורים או ביוה: בחוריםפעם 

  ???אז למה לא כל יום פורים... כ טוב"אם זה כ... נו   )ל"ככה ואכמ באמת
שטפונות זה משהו שיכול !!!! שטפונות זה משהו טוב אבל לא כל יום: התשובה היא

אבל אוי ואבוי אם יהיה לנו חודש ... מ ביום אחד"וארבע ס להעלות את הכנרת עשרים
  ... זה יציף את כל העולם!!!! ימים כזה

לא צריך לעצור את ... שטפון של שטייגן... 'שטפון של דבקות בה !!יש יום של שטפון
... הכי טפשי זה לגשת אליו בגישה של חוסר עניין ש... אסור לדכא אותו... השטפון הזה

... אז מה... זה לא יחזיק מעמד... נכון??? זה הרי לא יחזיק מעמד... להיכנס לזהמה העניין 
יש לך אפשרות ... יש לך פה אפשרות לצמצם פערים !!זה לא צריך להחזיק מעמד

להזרים בבת אחת כמויות של רוחניות שיחזירו אותך לאיזון מול ימים אחרים פחות 

  ... ויות של חומריותנחמדים במשך השנה שלצערנו מזרימים לנו כמ
?? מה העניין... חיזוק גדול בקדושה ...ם"אנחנו נמצאים בשבוע האחרון של שובבי

  ???ם כולנו נוריד פרופיל ונמשיך הלאה"הרי רק יגמר שובבי
יגיע יוני יולי ... הכנרת תרד ותרד ותרד... בעוד חצי שנה ??אתה יודע מה התשובה

ואנחנו עלולים למצא את ... ויות של הקיץאוגוסט ואז יהיו לנו כל מיני התמודד
אז עכשיו אנחנו מזרימים כמויות של רוחניות ... עצמנו במינוס רציני של רוחניות

  .... בשביל לאזן את הכנרת הרוחנית שלנו
  ... זה גם גמרא מפורשת... מה שאני אומר לך עכשיו זה לא רק וורט---

ירדו יש !!!! שה הילוכיםבתענית אומרת שבמנוע של הגשמים יש שלו' הגמ
ירדו לזה ולזה ולא ירדו ויש  !!ירדו לאילן ולא לצמחיןיש  !!לצמחין ולא לאילן

  : בא נגדיר את זה ככה?? מה הכוונה ...לבורות שיחין ומערות
העולם לא יכול ... טל חייב לרדת כל השנה!!!! יש הילוך בסיסי שקוראים לו טל

בטל וברוחות לא חייבו חכמים "עד כדי כך ש( ...לחיות בלי הריענון היומיומי של הטל

זה ההילוך הראשון  )...אין צורך להתפלל על זה כי זה בלאו הכי לא מפסיק אף פעם ..."להזכיר
יש גשם ... ירדו לצמחין ...ואז מגיע הילוך שני!!! בלי זה הרכב לא נוסע... והבסיסי

... יוחד בשביל הצמחיםמ!!!! הטפטוף הזה הוא נצרך... מה שנקרא טפטוף... קל
ואז עוברים ... הצמחים בשביל להיקלט באדמה טוב צריכים דווקא כזה גשם עדין

האילן זה ... האילן צריך גשם קצת יותר אגרסיבי?? מה עם האילן ...להילוך שלישי
 40אי אפשר לנסוע על ... כבר לא נסיעה פנימית אלא נסיעה בכביש בין עירוני

... גם אחרי שירדו גשמים לצמחים ולאילן!!! אבל עדיין!! !צריך גשם חזק... ש"קמ
בשביל למלאות את ... כזה גשם עדיין לא יכול למלאות את הבורות שיחין ומערות

צריך כל ... וכעת צריך לשים גז של שטפונות צריך שוב להחליף הילוךהכנרת 
ואה מה אתה ר...  חורף איזה כמה ימים של שטפונות בשביל למלאות את הכנרת

ובדיוק כמו שכעת !!! בדיוק כמו שאתה מבין שברכב צריך כמה הילוכים ???מכאן
אין הילוך !!!! 'אותו דבר בעבודת ה... שבגשמים גם צריך כמה הילוכים הסברתי לך

  ... 'צריך כמה וכמה הילוכים שונים בעבודת ה !!! אחד
יש את ... שראלאהיה כטל לי"!!!! תזל כטל אמרתי"מה שנקרא ... יש הילוך בסיסי

של יהודי שזה חייבים לעשות בכל ' ב' את הא... הקביעות עיתים לתורה הבסיסית
יש את המינימום ... זמן או בין הזמנים.. בין אם אתה בריפיון או בחיזוק... מצב

ותעשה  ...בישוב הדעת מומלץ פעם לשבת עם עצמך(... שבמינימום שבלי זה אני לא יהודי
ברור לך שאתה  שמזה... מינימום שבמינימום שנדרש ממך בתור יהודי אצלך מה נקרא לעצמך רשימה
כ תראה את זה "אח.. שהרב יגיד לך אם זה נכון הלכתית!!! תראה את זה קודם לרב!!! לא יכול לרדת

שהוא בתור מוסכניק יגיד לך האם אפשר לצפות ... למשגיח או מישהו שמכיר את המצב הרוחני שלך

כעת ... עד כאן הילוך ראשון ...)קצת יותר גבוהה גם בימים הכי קשיםמהרכב שלך לתשואה 
יש הילוך טיפה יותר מהמינימום הבסיסי שזה מה שאני תובע ... נעבור להילוך שני

... המינימום שבמינימום זה טוב בשביל מצבי חירום... כן(... מעצמי בימים השגרתיים ביותר
אבל כשנוסעים ... אז נוסעים על ההילוך הכי נמוך הויש רכב מקדימה ומאחור כשיוצאים מהחניה

אני לא רוצה לעצור ... אבל הלאה )אפילו בכביש עם פסי האטה כבר נוסעים יותר מהר... כבר
אני תמיד שואף לעבור להילוך ... לא רוצה להישאר בהילוך הנמוך הזה... כאן

יזה שוונג להיכנס לא... ואז ברגע שמתאפשר לי להיכנס לאיזה חיזוק... הבא
עוברים כעת להילוך "... שתרגילנו בתורתך"מה שנקרא ... אז קדימה.. בלימוד

עכשיו ... ועכשיו מתחילים לזוז... כעת נכנסים לכביש בין עירוני !!!האידיאלי
כמובן שזה ... אנחנו נוסעים יפה' וברוך ה... 'מתחילים לעלות ולהתעלות בעבודת ה

מידי ... 'מידי פעם יש עומס תנועה בעבודת ה.. .לא תמיד הולך כמו שעון שוויצרי
על  -מה שנקרא... לחייך למצלמה... פעם יש מצלמות שהיצר הרע מכריח לעצור

ס היה "אבל סו... ש"כל גל וגל נענעתי לו בראשי וממשיכים לנסוע על מאה קמ
פה ושם עצירות בדרך ונוצר לי איזה חור של עשרים דקות של ... פה ושם פקקים

ולכן אני כבר מחכה לכביש הפתוח שעוד מעט נגיע אליו ... בלוח הזמנים איחור
כדי להחזיר את ... מממזה גז!!!! שאז אני אעבור להילוך הכי גבוה ואשים גגגגז

  ????כלפי מה הדברים אמורים...   העשרים דקות שהפקק לקח לי
בשביל זה  ..ואין הילוך אחד במסילה העולה בית קל!!!! 'אין קצב אחיד בעבודת ה

... ואתה כל הזמן צריך לשחק עם ההילוכים לפי העניין... אתה כל הזמן בנהיגה
זה נקרא שלא ... אם עד עכשיו נסעת בהילוך חמישי ועברת פתאום להילוך רביעי

לא להחזיק מעמד זה לעצור בצידי הדרך ולהרים ידיים !!! לא ???? החזקת מעמד
כל ... אבל כל זמן שאתה נוסע!!! מעמדזה נקרא לא להחזיק ... ולקרא לידידים

 ...אז חלק בלתי נפרד מהנסיעה זה לתמרן מהילוך להילוך... זמן שאתה בכביש
ולדעת מתי  צריך להחליף הילוך מתוך ... לדעת שלפעמים אפשר לנסוע לאט

ואני ... ומשם תמיד להיות בעמדת זינוק שאם הכביש ריק... ידיעה שאני יכול יותר
אבל בתנאי ... צריך לאפשר תמיד לעבור להילוך רביעי ולשים גז. ..נכנס לאורות

שבעוד חמש דקות אם נצטרך שוב לחזור להילוך השגרתי לא תכנס !!!! אחד
... לא תגיע למסקנה שזה אומר שאני לא מחזיק מעמד והרכב לא סוחב ... למשבר

ריך מותר לך להיכנס לטראנס של אורות רק בתנאי שאתה יודע שזה מצב שלא צ
לדעת ולהבין שיש : בקיצור... להחזיק מעמד ואסור לו להחזיק מעמד יותר מידי

ומצד אחד כשמורידים הילוך  !!!מקום בשטייגן שלנו לכמה וכמה הילוכים שונים
ובאותה מידה כשעוברים להילוך יותר גבוה זה ... זה לא אומר שהרכב התקלקל

אני כבר ... ך יותר גבוה וזהושלי להילו' לא אומר שמהיום שדרגתי את העבודת ה
  ... לא יכול לרדת מהסטנדרט הזה

  ... ה רוצה את כולם"תבין שזה כמה וכמה הילוכים שהקב!!! לא
אני ... כן... יש גשמים שמתאימים דווקא לצמחים ויש גשמים שמתאימים לאילן

שדווקא החיזוקים ... רוצה לגלות לך סוד שבפסיכולוגיה של המוסר מקובלנו
ואילו החיזוקים הבומבסטיים בדרך ... ם עושים חריש עמוק ופנימי בנפשהעדיני

היא ... הנפש שלנו עדינה מידי בשביל לקבל בומבות... כלל פחות משפיעים
...     ל"מושפעת בעיקר מול טפטוף מתמשך ואכמ



                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

 אנחנו רואים דבר,ועוד דבר.ומיד עושים אחד ועוד אחד.  אנחנו אוהבים להסיק מסקנות בחיים שלנו,                  
 ו,וצקות על עולם ומלואו,אנחנו משוכנעים במסקנות שלנו,ומסיקים מסקנות מ                                             

היא בדיוק כפי שאנחנו רואים אותה.אבל לא פעם,אם נבדוק באמת,נמצא שהמחשבות שלנו ,והמסכנות ההגיוניות שאנחנו מייחסים לתבונה 
לבין המציאות הינו מקרי בהחלט.אנחנו מאוד רוצים שלנו הם בעצם בניינים של רוח על גבי אוויר ואוויר על גבי רוח,שכל קשר בינם 

ואנחנו  והעיניים משוחדות, משהו,מאוד רוצים להאמין במשהו,כי זה נוח לנו,כי זה נעים לנו.הלב מושך אותנו בדיוק למה שמתחשק לו,
  לא מכבר, עבר להתגורר בשכונה שקטה.  . ממהרים להחליט.

 

 תולה השכנה במתלה הכביסה ! אמרה לבעלה.  איזה כביסה מלוכלכת שה שכנה, תולה כביסה לייבוש.בבוקר הראשון בביתם, ראתה האי
וכך, יום אחר יום,  הבעל החריש ולא הגיב.  , ואולי לעזור לה לכבס את הכביסה???. , אולי צריכה סבון חדש?, 

כעבור חודש, הופתעה האישה לראות את השכנה,  השמש חשופה לרוח.  חזרה האישה על הערתה, בכל פעם שהשכנה תלתה כביסה, באור
היום קמתי מוקדם  לא, אמר הבעל:  תיראה !! למדה לכבס, כנראה שכנה אחרת לימדה אותה.  תולה כביסה נקייה, פנתה ואמרה לבעלה: 

 . ת וניקיתי את 
 

לפני שמעבירים ביקורת, כדאי לוודא כי ליבנו נקי, על מנת  כלים על המציאות.כאלה הם חיינו: הכול תלוי בניקיון החלון, דרכו אנו מסת
 לאהוב יותר מאתמול.… כך נוכל לראות בברור, את הלבבות של האחרים. כך נוכל היום שנראה נכון וברור יותר.

אתה רואה,אל תמהר להאמין למה שאתה רוצה לראות,אל תיתן לנטיות הלב שלך להשפיע על המסקנות למה ש 
 )העורך(  ובדוק שוב,שלא תטעה חלילה ותעשה את הדברים הלא נכונים.,ך.שלך.

נשוי מחוגי נטורי קרתא הגיעו אל הרב  זוג
עם מזוזות ביתם. לפני שנכנסו אל חדרו של  

ניהלו שיחה עם זצ"ל  בן טובמשה   הרב
  מזכירו של הרב וסיפרו על בעייתם.

 

, לאחר שהתבונן כשנכנסו, סיפר להם הרב
במזוזות, את הבעיות שבגינן הגיעו אליו. 

האישה קמה בכעס, ואמרה: "הכל בלוף! כל 
מה שסיפרתי בחוץ הרב אומר לי כעת. הכל 

 בלוף! אתם עובדים על אנשים". 
 

ואז הרב, כשהוא רגוע ושליו, ענה לה: "על 
הבעיה של הבת שלך המאושפזת בבית חולים 

וכך התחיל .. .ש לחולי נפש
 לפרט להם עוד ועוד דברים אישיים... 

האישה התיישבה מיד בדממה ושמעה את כל 
דברי הרב. מאז הפגישה, למשך שבועיים, 
היו זוג זה צמודים לרב, וכל מקום שהלך 

 הלכו אחריו...

זצ"ל עם בן  מרדכי אליהו פעם נכנסתי לרבאחד מהתלמידים סיפר 
אדם שאביו שכב בבית החולים במצב קריטי. הרופאים דברו על שעות 

ספורות שנותרו בחייו. נכנסנו ביחד אל הרב, ולאחר שבירר את השם ושם 
. הכל יהיה האם, הרב אמר לאותו יהודי: "אתה יכול ללכת הביתה בשמחה

 בסדר".כשיצאנו מהחדר, היהודי לא האמין. 
 

הוא אמר לי: "איך זה יבול להיות? הרי הרופאים אומרים שנותרו לאבא 
שעות ספורות. כעבור שעתיים הוא מחיג אלי ואומר שהרופאים ביצעו בדיקה 

והאבא יכול להשתחרר מבית  ם מחודשת, ואומרים
יום. אלא שכאן הסיפור עדיין לא נגמר: אחרי עוד שעתיים החולים עוד באותו 

 חייג אלי אותו יהודי, ואמר לי שהוא רוצה להכנס בשנית אל הרב. 
 

ואני לא רגוע', אמר לי  . ב. 'אמא לא חשה בטוב
הרב קימט את מצחו בדאגה, בטלפון. נכנסנו שוב אל הרב, ואמרנו את השם. 

פדיון כפרות ולעורר הרבה רחמי שמים'. אחרי שבועיים צריך לעשות ואמר: 
 האמא נפטרה. אלו היו מעשים שבכל יום.

נסע עם בנו הפעוט לכותל המערבי.  אחד
 כשעמד שם להתפלל, יחד עם גיסו, 

פנה אליו לפתע גיסו: "אתה רואה שם את 
 תפלל? האברך שיושב ומ

 "? זצ"ל משה לוי האם זה לא הרב
הביטו בו וראוהו מתפלל בדבקות, ועדיין היה 

ספק. בתום תפילתו הנפלאה, כשעמד, זיהו אותו 
מיד וניגשו אליו. רבנו בירך אותם ואף את 

ך התינוק הקטן. אחר כך
ניכר היה עליו שחיפש לו מקום . 

והו. מספר תפילה להצטנע בו ולא רצה שיכיר
נהגו ונאמן ביתו המסור של רבינו, יצחק מוסאי: 

נו. בנושא אחד היה לי 'מלחמות' עם רב
התעסקתי רבות עם מכירת ספריו, אלא שלא 
בכל מקום הכירוהו, ודרשו שהמחבר יגיע 

 אליהם. למשל, רכסים. 
רבנו אמר : "איני מוכן להפסיד חש שעות 

ו. אמר דו שצריך שיכירו אותנסיעה". טענתי כנג
נו: "אני רוצה שיכירו אותי טבעי לא לי רב

מלאכותי". וב"ה נסעתי לשם ומכרתי שם 
 לבסוף מאה סטים...

  
כי אדם לעמל 

 יולד  
אם הינך סבור 

 לשתוכל 
מן הקשיים לברוח 

מן התמודדות 
ולהנצל מן 
 הנסיונות 

טעות בידך אותם 
הקשיים שאתה 

לכאורה חוסך כעת 
יפקדו אותך 

 החכם יש שמבריק בחכמתו 
 ויש מגלה טפח ומכסה טפחיים

 פעם רבנו  כשהתארח
זצ"ל..  בן ציון אבא שאול

ניגשה אליו בעלת הבית  בסעודת מצוה,
בבן  וביקשה שיברך את ביתה הנשואה,

ב:כר. רבנו השיב:ז
האם חשבה שהרב החליפה בטעות  

והעירה את תשומת ליבו לזה.  בביתה,
 -גם ברוכה תהיי רבנו צחק ואמר:

 ועכשיו קיראו לבת! 
באה לפניו ובירך גם אותה.ושוב 

שהאם  ף: הוסיף:
  והבת יילדו כאחת?!

כעבור זמן ילדו האם והבת באותו 
 א.ויהי לפל שבוע,

כל 
עבודת 
האדם 

בעולמו 
 הוא רק 

 

להיות 
בעל רצון 
ושאיפה 

לזכות 
לחיים 

ולהתחיל 
 בעבודה 
על דרך 

 זה.

ישנם 
העושים 
 
בגלוי 

ועבירות 
 בסתר, 

 
 וישנם

העושים 
 

בגלוי 
ומצוות 
  .בסתר

 זכותם תגן עלינו       זצ״ל ו רבנוזצ״ל      ונ ורבנ    העלון לעילוי נשמת: 

 
 

 ״פתשה שבט כ׳שבת 

הדלקת 
 נרות

צאת 
השבת

 
 ר״ת

 18:39 18:01 17:09 ם-י

 18:35 17:58 17:06ת״א

 18:35 17:58 17:07חיפה

 18:38 18:01 17:09ב״ש

 
 

 

 

  הפטרה
 " בשנת מות"



 

כשהיה מגיד בירושלים נוהג היה בכל שבת להשמיע דרשה זצ"ל  נטע וויסרבי
אחד באמצע הקיץ שרר שרב כבד כמו יצאה  באחד מבתי הכנסת בעיר העתיקה פעם

חמה מנרתיקה ואיש לא האין לצאת החוצה אבל רבי נטע בא בכל זאת בשעה קבועה 
להגיד את הדרשה שלו אלא שבית הכנסת היה ריק לגמרי נפש חיה לא היתה בו רבי 

 להגיד דרשה בכל שבת  ו נטע חשב לעצמו
ע אני צריך להגיד עלה רבי נטע שישמ לו וא"כ אפילו

למדרגות ארון הקודש לבש את הטלית והתחיל בדרשה שעתים עמד והשמיע את 
מעזרת   ה דבריו כהרגלו בכל שבת והנה רק סיים את הדרשה

הנשים נפל לרגליו ואמר: "רבי אני חוזר בתשובה" אח"כ התברר כי אותו בחור 
ראה בית כנסת ונכנס אליו מעט כדי לפוש מעט התהלך בחוץ והחום מאוד הציק לו 

ונרדם באמצע התעורר ושמע שמישהו מדבר הוא  ם מן החום
נטע גמר רץ אליו  ביכבר לא יכל להרדם שוב אלא ישב והאזין לדרשה לאחר שר

 והודיע לו את החלטתו ואמנם נעשה בעל תשובה.

העני את עמיתו:"  שאל
יודע אני שפרנסתך אינה 

מצויה ואתה שרוי בדחקות 
 רבה אך האם לפחות יש לך 

 חת מבניך ?" נ
השיב הלה ברוך ה' הרבה 

נחת יש לי מבני הקטנים כולם 
אהובים, כולם ברורים, כולם 
גיבורים וכולם עושים רצוני. 

 שכולם גם אבל דא עקא 

רפאל ברוך  כשגדלו בניו של רבנו
נכם זיע"א במרוקו דאג מאוד היכן יח טולדנו

ולאן ישלחם ללמוד תורה כל אורח שנזדמן לביתו 
  היה שואל על ישיבה לצאצאיו.

 

כי  י בא לביתו יהודי 
בקרוב הוא יוצא לאנגליה והוא ישתדל שיתקבלו 
בישיבת תורת אמת בלונדון שהקים הגאון רבי 

משה שניידר זצ"ל שמונה חודשים חלפו וכל יום 
 ף לבסוףהתארך בעיני הרב כשנה 

 ה שבישר על קבלתם. היה זה
 בחייו הוא האיץ בצאצאיו שיצאו מיד לדרכם 

 

כדברי המשנה: "הוי גולה למקום תורה" הם עשו 
חיל בלימודיהם ואחר למדו בפונובי'ז ובכולל 

מפורסמים  ו גיטסהד וכהנו
 בצרפת ובארץ ישראל.

 ם מומי בני אדם ושגיאותם להשפילם ולצערםהרשעים מחפשי

 יואל זצ"ל העריץ עד מאוד את האדמו"ר הקדוש רבי משה מנדל רבי
ר מסאטמר שהה בבני ברק נסע רבנו לשחר זיע"א. בעת שהאדמו" מסאטמר

פניו. המקום היה הומה אדם שבאו להסתופף בצל הרבי מסאטמר. רבנו שגם 
בקצה  ה הוא הגיע לקבל את פני רבו, בענוותנותו הרבה

  החדר. אך כשראהו הרבי קראו אליו מיד וביקש כי יפנו מקום.
 

את ידי בידיו הקדושות כל מהלך והיה מספר, "בזמן שישבתי מול הרבי, תפס 
השיחה, חשתי קדושה עצומה, נפל עלי פחד ומורא עד שלא יכולתי לפצות פה. 

 אותה חמימות דקדושה שלא לא פגה ממני עם היום." 
זצ"ל אב"ד מונטריאול, סח  כץ לימים סיפר רבנו כי גיסו החורג הגה"צ הרב

יהם אוחזות זו בזו, לו בהתפעלות, כי אותה שעה שישבו שני הצדיקים כשיד
 .נראה עמוד אש חופף עליהם מעל ראשם

תמונתו של האדמו"ר רבי יואל זצוק"ל, קישתה את סוכתו של רבנו שהיה 
מביט בה בשקיקה עוד ועוד. בהתפעלות גדולה הצביע עליה ואמר לבני ביתו, 

 ..."תו , צורתו "ראו נא

למה דיברת?`  יוגב:``המורה
יש לך מינוס מהמבחן!` יוגב אתה 

 שוב מדבר? עוד מינוס!``
יוגב:אבל המורה..אתה בעצמך מרת 

 !שמינוס ועוד מינוס זה
***** 

מאחר לכיתה.המורה שואל  ילד
אותו: "שוב אתה מאחר?" עונה 

ך הילד: "אמרת בעצמך

אותה הרגשה 
 שמחה פנימית של 

במקום בו שם 
אותה ה' יתברך 

היא מקפצה 
 למקום גבוה יותר 

 

כי השמחה כוחה 
לקדם את האדם 
ועבודתו תכליתנו 

 בעולם 
להיות עבדים של 

ה' יתברך.
 

משה רביעזה אהב  אהבה
חכמים, תלמידי זצ"ל  מנדל

הממיתים עצמם באוהלה של 
שמחתו הגדולה ביותר של  תורה.

רבנו היתה בעת שביקרו בביתו 
 תלמידי חכמים. 

היה קם לפניהם מלוא קומתו, על 
 ת.רגליו החולות. 

ארע, שהתייסר בייסורים קשים 
ונוראים וביקש שלא יכניסו 

קהל. והנה, אם בשעה זו נודע לו 
חוץ, או כי תלמיד חכם ממתין ב

אפילו נכד של ת"ח, הגיב מיד: 
"זאל הער אריין קומען" (שיכנס 
פנימה). עד כדי כך היה יקר לו 

 כבוד התורה. 
אם הנכנס לא היה רק נכד של 

צורבא מדרבנן אלא ת"ח בעצמו, 
הקשים שהיו  

מלפפים אותו מכל עבר,קם 
ממקומו מלא קומתו ועמד בפניו 

הכנעה. בהתבטלות, בדרך ארץ ו
 כבוד תלמיד חכם... 

 כבוד התורה...

היה ב פולין, אביב, פלאשוב
זה בעת של"כיכר המסדרים" במחנה 
הובא שולחן, עליו התנשאה ערימת 

התיקים האדומים... קפאנו על מקומינו 
באימה. המספרים הוקראו והקורבנות 
להריגה הוצאו מהמחנה. שוב חזרה על 
עצמה אותה תמונה של לבבות שבורים 

 וחוסר אונים מר כלענה... 
 

 .. המולה הגיע לאוזננוקול 
נאבקה עם אימה, בעוד הגרמנים 
קוראים בקול את שם אימה ואת 

מספרה, תלשה את המספר מעל המעיל 
של אימה והצמידה אותו למעילה. לקול 

מחאותיה של האם, יצאה שרה מן 
 ,השורה והצטרפה לקבוצה

   . 
היא קיימה את צו ליבה. שרה 

, הקריבו את חייהן מתוך וחברותיה
אהבה לאימותיהן, מאושרות על שזכו 

לקיים מצוות כיבוד הורים. רוחן 
 התנשאה מעל לגדרות התיל, 

מעבר לגדר המחושמלת, מרחפת מעלה 
 מעלה, בת חורין...

ומד בניסיון הקשה מכל, ניסיון העקדה. הוא מוכן בכל על אברהם שע מסופר
לבו למסור את כל היקר לו למען אמונתו, ומסירותו זו מביאה עליו ברכה לדורות. 
 חז"ל מלמדים אותנו כי הקב"ה אינו מביא על האדם ניסיון שהוא לא מסוגל לעמוד

ובמקום לעמוד בגאון  , ו. בו. 
ר את הניסיון, והוא מתנפץ לרסיסים, ומרגיש כאילו חרב עליו עולמו. כל ולעבו

היא נקודת מבחן, עלינו לזכור כי הקשיים נועדו  –הוא ניסיון, כל צרה  –משבר 
לנסות אותנו ולבחון האם אנחנו חזקים באמונתנו, ותמיד ברגע הקושי מגיעה העזרה 

 ון חולף. ממרום. עלינו להתמיד באמונתנו ולדעת שזהו ניסי
 

וכשמגיע רגע האמת, ברגעים הכי קשים, אנו זוכים תמיד לסיוע הבלתי צפוי, 
והקדוש ברוך הוא עוזר לנו להתגבר על הניסיונות ולהמשיך להעפיל. וזאת עלינו 

הכוח הוא בידינו, זוהי נקודת המבחן . כי כי לזכור, 
 זה בידינו. –שלנו. וזה אפשרי 

מּוָנ‰ ¡‡  ˙ ר∆ מ∆ ו… ּׁ̆ יָל‰'ַ‰ ƒפ 'נ¿ ƒמ  
ית ֲעָבִדים (כ, ב). ָאֹנִכי ר הֹוֵצאִתיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמּבֵ  ה' ֱאלֶֹקיָך ֲאׁשֶ

 

ָרה ָהִראׁשֹוָנה ֶאת ְיִציַאת ִמְצַרִים, ְוֵאינֹו אֹוֵמר: "ָאֹנִכי  ַמּדּועַ  ּבְ ּדִ "ה ּבַ ּבָ יר ַהּקָ ַמְזּכִ
ּום שֶׁ  ל ָהעֹוָלם"? ִמׁשּ ָראִתי ֶאת ּכָ ר ּבָ ֵלב עַ בָּ ָרָצה ַהקָּ ה' ֲאׁשֶ ָרֵאל  ם"ה ִלְקּבַֹע ּבְ ִיׂשְ

יָכְלּתֹו  ר ַיְחּפֹץ ּבִ ל ֲאׁשֶ עֹוָלם, ְוֶאת ּכָ ִחיד ּבָ יט ַהּיָ ּלִ ַ הּוא ַהׁשּ ֶאת ָהֱאמּוָנה ׁשֶ
ל ַמה  ַרְך, ְוַגם ּכָ ְפֵני ְרצֹונֹו ִיְתּבָ י ָהעֹוָלם ֵאינֹו עֹוֵמד ּבִ ַלֲעׂשֹות. ׁשּום חֹק ֵמֻחּקֵ

ְרֶאה ּנִ ֶ א ַהּכֹל ֵמֵאת ה'. ׁשּ ֶטַבע ָהעֹוָלם, ֵאינֹו ֻמְכָרח ִלְהיֹות, ֶאּלָ  ּכְ
 

ָרא ה'  ִאּלוּ  ה ּבָ ִחּלָ ּתְ ִריַאת ָהעֹוָלם, ָעלּול ָהָיה ָהָאָדם ַלֲחׁשֹב: ּבַ יר ֶאת ּבְ ָהָיה ַמְזּכִ
ים ָהֵהם, ְללֹא ַהְנָהַגת ה'.  ְלִפיָכךְ  ֶאת ָהעֹוָלם, ֲאָבל ֵמָאז ַהּכֹל ִמְתַנֵהג ְלִפי ַהֻחּקִ

ר הֹוֵצאִתיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים"  "ה: "ֲאׁשֶ ּבָ ָכל  ֵלטֲאִני ׁשוֹ  -ָאַמר ַהּקָ ַעל ָהעֹוָלם ּבְ
ֲעֵלי  ֵרַח, ֲאִני ׁשֹוֵלט ַעל ֶהָעָפר ְוַעל ּבַ ֶמׁש ְוַעל ַהּיָ ֶ ֶרַגע ָנתּון. ֲאִני ׁשֹוֵלט ַעל ַהׁשּ

ְצִרים י ֵהֵבאִתי ַעל ַהּמִ ַמֲאַמר ּפִ ים. ּבְ י ִלְפֵניֶכם  ַהַחּיִ ר ַמּכֹות ְוָקַרְעּתִ ִמְצַרִים ֶעׂשֶ ּבְ
ם.   ֶאת ַהּיָ

"ה  ַהְנָהַגת ּבָ ַמן. ַהּקָ ל ַהּזְ יָכה ְלִהְתַקּיֵם ּכָ א ִהיא ַמְמׁשִ ָעָבר, ֶאּלָ ה' לֹא ָהְיָתה ַרק ּבֶ
ים.  ֲעׂשִ ה ְלָכל ַהּמַ ה ְוַיֲעׂשֶ ה עֹוׂשֶ ל מַ  -ָהֱאמּוָנה ַהּזֹו  ִמןְלַבּדֹו ָעׂשָ ּכָ ּקֹוֶרה ׁשֶ ֶ ה ׁשּ

ְמלֹא ִניָמה! ַרְך, ָאסּור ָלנּו ָלזּוז ּכִ ה ה' ִיְתּבָ עֹוָלם עֹוׂשֶ  ּבָ
 

ָבר ַעת  ַהּדָ ַחת ּדַ ִפיָלה, זֹו ָהֱאמּוָנה. ַהּסָ מֹר ַעל ַעְצמֹו ִמּנְ יֹוֵתר ִלׁשְ עֹוֵזר ָלָאָדם ּבְ ׁשֶ
"ה  ּבָ ָבה ַעל ַהּקָ ֲחׁשָ ָתּה  -ֵמֱאמּוָנה ּוִמן ַהּמַ ִחּלָ ל ְנִפיָלה.ִהיא ּתְ ל ּכָ  ׁשֶ

רָ  ָרֵאל ִהיַהּגְ ר ְנִתיַנת ַהּתֹוָרה ְלִיׂשְ י ִעּקַ ימּו  א"א זצ"ל ָהָיה אֹוֵמר, ּכִ ׂשִ ּיָ ֵדי ׁשֶ ּכְ
ה'.  ְטחֹוָנםבִּ  לּבַ חֹון.  ּכָ ְזּכֹורֹות ֶלֱאמּוָנה ּוְלִבּטָ ֵדי ָלֵתת ְלָאָדם ּתִ ְצוֹות נֹוֲעדּו ּכְ ַהּמִ

יָרה ָלָאָדם זּוָזה ַמְזּכִ ְטחֹוְנָך ּבֹו. ַהּמְ ים ֶאת ּבִ עֹוָלם, ׂשִ רֹוֶצה: ֵיׁש ה' ּבָ ׁשֶ ָהָאָדם  ּכְ
זֹון  ַהּמָ יִרים לֹו: קֶֹדם ּכֹל ָעֶליָך ְלָבֵרְך ְלִמי ׁשֶ יַע ֶאת ּגּופֹו, ַמְזּכִ ּבִ ֵדי ְלַהׂשְ ֶלֱאֹכל ּכְ

יִרים לֹו: ָעֶליָך ְלבָ  ד ַמְזּכִ ּלֹו! ָאַכל ְורֹוֶצה ָלקּום ְוָלֶלֶכת, ִמּיָ זֹון. ׁשֶ ת ַהּמָ ְרּכַ  ֵרְך ּבִ
ל ְזּכֶֹרת  ּכָ ל ִמְצָוה ִהיא ּתִ ַרְך. ּכָ חֹון ּבֹו ִיְתּבָ ּטָ ה ה'" הּוא עֹוד ּבִ רּוְך ַאּתָ "ּבָ

ֶרְך. ְמרּוַצת ַהּדֶ ח ֶאת ה' ּבִ ּכַ ּלֹא ִנׁשְ ֵדי ׁשֶ  ַלֲהִליָכֵתנּו ַעל ֶחֶבל ַצר ּכְ
 

 לכל בית ישראל שבת שלום ומבורך

חיא יניסים בן רימה, שרה בת חורשיד, דינה בת והב, יוסף דהאן בן שמחה,  ליאור בן אילנה, ששון בן טיפחה, שמחה בת לולו,  נשמת:לעילוי 
סעידה מזל בת יעקב, מלכה בת שרה. פנחס בן פנחס, יגאל בן מלכה,  ה, שולמית חיה בת אסתר, בן לולו'ה, פנחס חיים אוחנה בן חנינה, נעימה בת עזיז

יעקב יוסף בן הרב יחזקאל בן שמחה, דדה בת אסתר בוגנים, יעקב בן נטלי, רפאל בן קלרה,   אלעזר בן שמחה, יעקב בן אורית,הרב דוד ומרים אלבז, 
שמעון בן רינה, ישראל בן  אפרים אליהו בן מרים, שלום בן אורה מורי  הרב יורם אברג'ל, הרב יהודה יאיר, , אלברט בן זוהרה  אליעזר בן רגינה,מרגלית

ג'יהרעובדיה יוסף בן גומרן הרב שמחה סבג, אואסינה בת גור'ה חלפון, שמואל בן רבקה זכאי רחל רשל בת קלרה, חכם יהודה בן חנה פתייא     

רשימת תפוצה 
hamaor.net@gmail.com 
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