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

 (יח, א) ממצרים ישראל את ה' הוציא כי
 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. 
יותו מחובר ואף שהוא ברח משם כדאיתא בגמ' (סוטה יא, א), מכל מקום, על עצם ה

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 הבין  –נתחדש לו מדתו של הקב"ה, מדה כנגד מדה, בדבר אשר זדו 

, צריך להיות בדרך של 'מדה כנגד מדה'. וכיוון שחטא ב'עצה רעה' שגם תשובתו הוא
צריך לתקן את עצמו ב'עצה טובה'. ואכן החליט בדעתו שבאם ביום מן הימים יתגלגל 
שיעברו בני ישראל דרך מקום מושבו, ישיאם עצה טובה. אבל לא מצא שום חיוב 

כשהם נמצאים לטרוח ולהגיע אל בני ישראל כדי להשיאם עצה טובה, ובפרט 
 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 ובא", ומתרץ

ה למד את דרך תשובתו כנ"ל במדה כנגד מדה, "ומלחמת שמז –"קריעת ים סוף" 
          עמלק" שמזה הבין שהוא צריך לטרוח ולבוא אל בני ישראל.  

 (ע"פ 'חתם סופר') 
 ויבאו לשלום לרעהו איש וישאלו לו וישק וישתחו חתנו לקראת משה ויצא
 (יח, ז) האהלה

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

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 
ם כן, במצב כזה שמצד אחד משה, אלא בתוכן הפסוק: "והאיש משה עניו מאוד", א

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"
 )לחת"ס (תורת משה

 האלקים חקי את והודעתי רעהו ובין איש בין ושפטתי אלי בא דבר להם יהיה כי
  טז) (יח, תורותיו ואת

 סוחר שם פרץ, מיין נהר שעל בפרנקפורט רב אביש אברהם הגה"ק רבי כשהיה
 הסוחר עם להפגש הרב ביקש. בשבת חנותו פותח והיה השבת חומת את עבריין

 שכן? ולמה, בידו עלה ולא למוטב שיחזור עליו ולהשפיע בדברים לשדלו כדי העבריין
 וחזקה, הוא אלים גבר שכן אפשר אי, לביתו ולהזמינו. רגלו הסוחר מנע הכנסת מבית
 השפלת משום בזה יש הרי? איליו ילך שהרב. המדובר במה ביודעו לבוא שיסרב עליו
 . הפגישה השפעת תיפגם וממילא התורה כבוד

 מן שהיה הקהילה מנכבדי לאחד וקרא ושלח נפשו עם עצה נטל, עשה מה
 סחורות מיני כל של גדולה לקחת כמות עליו וצוה, סוחר אותו של הטובים הלקוחות

 התובע את ידרוש אלא, לשלם יסרב הפרעון זמן וכשיגיע, בהקפה זה סוחר אצל
 על דברים עמו לקחת יוכל בביתו הלה וכשיהיה, הרב לפני תורה לדין אותו שיעמיד

 .שבת החילול דבר
, לדין אבוש אברהם רבי לפני הצדדים שני וכשהופיעו, הרב כמצוות הסוחר עשה

 התביעה סכום כל את לתובע הנתבע הושיט, ומענות הטענות את הציעו טרם עוד
 כדי אלא היה לא זאת שכל לסוחר הרב גילה שעה אותה. ותקילין טבין במזומנים
 הסבר דברי כמה הרב הוסיף ומיד בשבת הפתוח מסחרו בית בענין עמו להפגש
 . העבירה בעל על הלב מן היוצאים בדברים, השכל ומוסר

 את לשאול לי יורשה אך, שבת שמירת עצמי על מקבל הריני, ניחא, הסוחר אמר
 בדוי תורה ודין מרמה בהמצאות להשתמש היתר הרב לקח מהיכן: אחת שאלה הרב
 ? השבת שמירת למען
 יהיה כי" כתוב יתרו בפרשת", מפורש מפסוק למדתי" הרב לו השיב" זה דבר"
 מישהו עם להפגש צריך הוא שאודותיו דבר לרב לפעמים יש אם" אלי בא דבר להם
 ובין איש בין ושפטתי: "התורה אומרת? יעשה מה, לכך נאותה הזדמנות מוצא ואינו
 והודעתי" לקיים ההזדמנות לי תהיה אגב ודרך, למשפט אליך שיבא תגרום -" רעהו
      "...תורותיו ואת האלקים חוקי את

 (על התורה)
 (יח, כ) יעשון אשר המעשה ואת בה ילכו הדרך את להם והודעת

בעיירת המרפא  ראטשילד זאב שמעון הברון החסיד הרב כשהיה פעם
 ביקר ויום יום ומידי', סופר כתב'ה בעל ק"הגה גם הזמן באותו שם היה מארינבאד,

 לבקרו השר וכשבא, סופר הכתב בעל בטוב כ"כ חש לא, אחד יום. במעונו השר אותו
ואמר שהגמרא  לפניו השר הצטדק, ללכת פנה תיכף אלא, הרבה שם התעכב לא

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

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

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

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

) פסוקים כד כה(וכו' . אח"ז אנו מוצאים  ושמת בצע, שנאי אמת, אנשי אלקים,
 ויתן ישראל מכל חיל אנשי משה ויבחר :אמר אשר כל ויעש חתנו לקול משה "וישמע

העם". יש להבין, שאם עשה את כל אשר אמר, מדוע בחר רק אנשי  על ראשים אתם
 נעלמו כל הדרישות הנוספות של יתרו?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. 
לכן התחכם משה, הלך והכריז שעושה אסיפה גדולה והכניסה מותרת לעשירים 
בלבד. האנשים ששמעו מזה, הבינו שכנראה צריך לתרום כסף לאיזה מטרה של 
צדקה וכדומ', ורק העשירים יראי ה' הם התקבצו ובאו, ובזה הרוויח משה רבינו 

 העשירים, ו"יראי אלוקים". –שנתקבצו רק "אנשי חיל" 
 חיל אנשי משה אשר אמר" והאיך? "ויבחר כלה שכתב, שמשה "עשה את זה מ

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

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

 שהיה ל"זצ מנרבונא משה רבי מעיני עפר יגלה מי, ותירץ, תחילה להם להגיד נשים
) טבלא( נוכלא ליבה על נותנת שהיה לדיבר תחלה זכו לאה של בזכותה, לדרוש רגיל
" רכות לאה ועיני" ולכן, ולילה יום הוגה היתה ובה' וכו צוה תורה חקוק ובה זהב של

            .מקודם בתורה צאצאיה זכו לפיכך, זהב של מזהרורית
 ('מושב זקנים' לבעלי התוספות)

 

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

 (יח, א) ממצרים ישראל את ה' הוציא כי
 :מה שאומר האלשיך הק'שמעו ת
חיבב את התורה, כי הגם שישב בכבודו של עולם, עזב את יתרו  – "וישמע יתרו"

, שהוסיפו מחמתו פרשה אחת "יתר"כ זכה להיות "למדבר להתגייר, אח עהכל והגי
שהוסיפו אות אחת  "יתרו" –ועוד לאחר זאת התעלה עוד  ,"ואתה תחזה" -בתורה 

 לשמו, היה זה כאשר התחבר עם משה רבינו, כך העפיל לדרגות גבוהות ולפסגה כזו.
להיות  –המדרגה, לעלות לשמי רום וכוכביהם משפל  – "ןיכהן מד"הגיע מואיך 

 ?איך יכול להתרומם עד כדי כך וואלד,גע. "יתרו חותן משה"
הוא  –לכך כיצד זכה אם אתם מעוניינים לדעת את הסוד  :לנו התורהאומרת 

 אוי, –, היה לו כח השמיעה, כי אם אדם מקבל, ושומע "וישמע"עשה זאת על ידי 
, כדי לחדד את גודל "כהן מדין"הזכירה התורה את היותו כן ל !הוא זוכה, ועוד איך

 –השטייגען של יתרו, שמבירא עמיקתא הגיע לאיגרא רמא בכח השמיעה שלו 
 ."וישמע יתרו"

שמע ורעדו יתרו יני דברים מעוררים והולכים הלאה. מכל  םהעולם שומעיאנשי 
זו שמיעה שיש בה קבלה היתה מיתרי לבבו, עד שעזב את הכל ובא אל המדבר. 

 ."ותקבלשמע  – "שמע ישראל" :והחלטה והסכמה, שמיעה פנימית
, כי "חותן משה" :התורהאומרת  – ?איך זכה יתרו לקבל כזה כח שמיעהובאמת 

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

היתה גדולה, וכשהגעתי לשם רצה נהג החצר של נערים שאינם שומרי תורה ומצוות. 
לא שמעו. הם . "שקצים"ורים צפצף, כי ישבו שם בחהוא המונית להיכנס פנימה. 

   g.agedank@gmail.com בכל ענייני ‰‚יליון ני˙ן לפנו˙ ל„ו‡"ל:בס"„, 
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לצפצץ עוד עד שאחד המשיך שלישית והם עומדים כאילו כלום. צפצף שנית. צפצף 
 ..."שמענושמענו... " :הבחורים כבר הסתובב וצעק בקול

 –אם שמעת " :חשב שהוא מתפוצץ, הוציא את הראש מהחלון וצעקהנהג 
 "...!!תזוז

 ..."!תזוז –אם שמעת " ?מביניםאתם 
הוא . תרויאבל לא כך שמע ... "שמענו"העולם שמעו את הצפצופים, אומות 

 שמע ונע ממקומו.
ים, מגידים, דרשנים. רואים בספרים דברי התעוררות, או שומעים ממוכיחאנשים 

 .!זוכה  –רבות, אבל מי שבאמת שומע שומעים 
 :ונסביר היטבהבה 
 ."ים סוף ומלחמת עמלקריעת ק ?מה שמועה שמע ובא" מרי או"רש

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

אבל בכל זאת, המלחמה התנהלה בדרך הטבע.  "ירים משה את ידו וגבר ישראל וכו'
על קריאת ים סוף, מה צורך יש בתוספת של השאלה, אם יתרו שמע  אם כןנשאלת 

 ?מלחמת עמלק
ל באים לגלות את צורת השמיעה "חז :ל, פלאי פלאים"רבי אליהו לופיאן זצביאר 

 .שמע הוא מה ששמע אלא איך, לא רק את שלו
ם בנפרד, אלא שמע על קריאת ים סוף ומלחמת עמלק לא שמע על שני נסייתרו 
היתה קריעת ים סוף העוררה כאשר התבונן במה שמתרחש בעולם. הוא גם יחד. 

והנה לאחר  "שמעו עמים ירגזו חיל אחז יושבי פלשת" :סערה בראשי אומות העולם
יך א ."ויבא עמלק להילחם עם ישראל ברפידים"מכן הגיע עמלק להילחם עם ישראל, 

יכול להיות דבר כזה, אחרי שכל העולם מזדעזע מקריעת ים סוף, עמלק מעז פניו 
 ?!שום דבר, והוא בא להילחם עם ישראל ככלב, לא איכפת לו

 ?!, עד כדי כךעמלקחמת לומ –ים סוף ריעת ק ?ככה
  !שלא שומעיםאנשים יך נראים א ...!איך לא שומעים :יתרושמע 

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

 תוכחות. 
יוצא והולך  !"תודה רבה, חזק וברוך" :מוסר לפעמים השומע מפטיר שיחתאחרי 

 הלאה בדרכו כמקודם, כבתחילה.
פעם יהודי עולה חדש היה . ]מעשיהיודעים מה שמספרים מעשהל'ה [אתם 

לא והעץ ל עלה על עץ תאנים, קטף ואכל. "שהגיע לארץ ישראל ובשבת קודש רח
 היה שלו.
ר' יהודי, שבת " :שם יהודי עטוף בטלית שיצא מבית הכנסת, וקרא לעברוחלף 

את יום השבת לקדשו, שמור כור ז ?אתה יודע כמה איסורים אתה עוברהאם  !היום
את יום השבת לקדשו, מחלליה מות יומת, כל העושה בו מלאכה יומת, הרבה 

גם אתה . לא תגנוב, לא תגזול :שלך ומלבד חילול השבת הרי האילנות לא עבירות,
על גבי איסורים  –זו סכנת תולעים, שרצים , בלי לבדוק, אוכל את התאנים ככה

 "...איסורים
זר , והיהודי המשיך ואכל, והוא ח"הוכח תוכיח"דרשה שלימה של העניק לו  כך,

 הם.שוב בקול רם על פרטי האיסורים והפסוקים שהאיש נכשל ב
ל "כמה מיוחד כאן בארץ הקודש, בחו" :ואמר פנה איליו ה'עולה החדש'לפתע 

ה, כאן אפשר לאכול תאנים מתוקות, וגם ברוך השם, "בלא היו לנו דברים כאלו. 
 "לשמוע בנתיים פסוקים ודברי תורה...

ונהנה, אוכל תאנים , "לא תגנוב" "מחלליה מות יומת" –שומע פסוקים הוא 
 ושומע דברי תורה.גנובות 

 ?!זה נקרא שהוא שומעהאם 
 )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): 
 ) "והיו מלכים אמניך ושרותיהם מיניקתיך"."ועמדו זרים ורעו צאנם", וכן (שם מט, כג

יד) "והיה אם שמע תשמעו אל מצותי... ונתתי מטר -לעומת זאת, נאמר (דברים יא, יג
 דגנך ותירשך ויצהרך". ואספתארצכם בעתו... 

אם ישראל ישרתו את עצמם או שאומות  -כתובים אלה לכאורה סותרים זה את זה 
 העולם יעשו זאת?

(ברכות לה ע"ב): כאן בעושים רצונו של מקום, וכאן כשאין עושים מתרצת הגמרא 
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 

לא הכתוב מדגיש: "והיה אם שמע תשמעו אל מצותי". ומכאן נראה, רצונו של מקום? ה
 שלכאורה, ישראל מצויים במצב טוב מאד!

אלא, שאכן ישראל עושים רצונו של מקום, אולם מאחר שאין הם מקימים זאת 
 אין הם זוכים לשרות אומות העולם. -בצורה המושלמת ביותר 

 צבי הכהן" על הפסוק שלפנינו: רמז נאה לכך, על דרך הבאור לעיל, דרש "לקוטי
אדם שהוא שומר שבת, אך אינו עושה כן בצורה  -"זכור את יום השבת לקדשו" 

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 
ה' מושלמת יותר, הרי שהוא זוכה לשכר של "לאת עשה כל מלאכה למצת של עבודת 

 אתה ובנך ובתך", אלא אומות העולם יעבדו עבורו וימלאו את כל צרכיו.
וכח ולראות כי כאשר הקב"ה רוצה לתת ליהודי את פרנסתו הוא מזמן לו ולה אמפלי

אפילו  כולתם,יאותה שלא כדרך הטבע, וגורם לאומות העולם לעשות עבורו כל מה שב
 במצב שעל פי כל גדרי ההגיון הם אינם צריכים לעשות 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. 

 צליח להביא טרף לבני ביתו.ולמרות זאת מעולם לא ראה ברכה בעמלו, ורק בקושי רב ה
מדי יום ביומו היה אותו יהודי נושא את עיניו לשמים ומתחנן: "רבונו של 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 לכוונו. 

 גיע הרוכב הוא נגש והודיע לו כי אמו המתגוררת בטהרן, עיר הבירה, נפטרה.כשה
'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.
ע גם החכם שאמר דברי תורה וסיפר סיפורים שונים. לאחר לסעודה שערך הגי

 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.
חלף  האיש, אשר מעודו לא ראה את המלך פנים מול פנים, התרגש ביותר. ואכן, לא

זמן רב וכרכרת המלך פלסה לה דרך בין ההמונים. עמד האיש וברך 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.

 תדע את התשובה אשלם לך עשרה זהובים". "אתה יהודי?... ובכן אחוד לך חידה, ואם
האיש בלע את רוצו בתדהמה. סכום זה היה מרויח במשך שלושים  -עשרה זהובים? 

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

 אמו בנוסף לכך?".-"אדוני המלך", אמר האיש, "מה אקבל אם אומר את שם אם
 ל כל שם עשרה זהובים"."ע

 "ובכן לאמו קראו אמתלאי, ולאם אמו קראו כרנבו".
 המלך התפעל, ובו במקום העניק לו עשרים זהובים.

אשרו אשרו של היהודי הרגיע שחקים, והוא אמר למלך: "אבקש את סליחת המלך 
 מראש, אולם אני מרגיש צורך לשאול גם את המלך חידה כלשהי".

י המלך והוא הסכים. נענה היהודי ואמר: "כאן בפרס התגורר לפני נתן ה' את חינו בעינ
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 אשר זה 
עתה שמע בדרשת החכם בסעודת ה'שלושים' את המידע, אמר מיד: "שמה היה אמתלאי 

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

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

 "מה קרה כעת?", עצר המלך את המרכבה.
"אדוני המלך, אנו עומדים ושואלים כאן שאלות מלפני אלפי שנים... אולי נדבר על 

 -ך שאלה, ואם המלך ידע לענות לי מה שארע בחודש האחרון בטהרן?... אשאל את המל
האם יאות המלך להעניק לי שלושים  -אחזיר לו את כל שלושים הזהובים שבידי, ואם לאו 

 זהובים נוספים?".
 "שאל", מרגע לרגע גבר חן האיש בעיני המלך.

"אדוני המלך", נענה האיש בענוה, "לפני כחודש נפטרה אמי, שהתגוררה בטהרן, אולי 
 ד קראו לה?!...".יודע המלך כיצ

גם במצבים  -מעשה נוסף המראה כיצד דואג הקב"ה שאומות העולם יפרנסו יהודי 
 בלתי הגיוניים לחלוטין ספר ה"בן איש חי", ומעשה שהיה כך היה:

יהודי אחד מחוסר פרנסה החליט לפרסם את עצמו כיודע עתידות ולנסות להתפרנס 
ממין  -לבני אדם הצלחות כאלו או אחרות  מן הענין בכבוד. בדרך כלל היה נוהג להבטיח

 אך באחד הימים נתקל בבעיה קשה: -הדברים שאנשים אוהבים תמיד לשמוע 
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 

 עליו בחום. לאזניו, המליץ
המלך קרא לו באופן אישי והורה לו לעשות כל שביכלתו כדי למצוא את הגנבים, 
ועיניו של היהודי חשכו... מנין לו לדעת מי הם הגנבים? מי ידוע מה יגזור עליו המלך 

 כשיאכזב אותו?
בלית ברירה החליט כי לכל הפחות הוא ינסה לדחות את הקץ, לכן פנה אל המלך 

קוק לשלושים יום עבור פענוח הענין הזה, וגם לשלושים תפוחים". התפוחים ואמר: "אני ז
היו יקרי ערך בתקופה זו, והיהודי החליט כי אם נגזר עליו למות, לכל הפחות יעזוב את 

 העולם מתוך הנאה כלשהי...
שב הביתה, הביא לאמו אתה תפוחים וספר לה כי לדעתו ה'עסק' אבוד, ואף חייו 

 אזנים, אך לפחות תפוחים ישנם...עומדים על כף המ
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 

גלות אותם. כששמע האיש את ההכרזה הנרגשת: "אחד גמרתי", הבין העתידות מצליח ל
 שאחד מן השודדים ידוע כבר.

"מי הוא אם לא אני?", מלמל לעצמו כשהוא רועד מפחד, וחיש נמלט מן המקום 
וסיפר בבהלה לראש השודדים שבאזניו שמע את מגיד העתידות מצהיר, שיש לו כבר 

 קצה חוט.
חס לכך ברצינות גמורה, וכבר ין", ראש השודדים התיי"נמשיך מחר לבדוק את העני

 למחרת שלח שליח נוסף כדי להמשיך בבילוש.
ים לאכול את התפוח השנים ומכריז: "שנים כבר יש". ירד, ומיודענו היהודי מסיהערב 

לבוש השחורים שמתחת לחלון החל לרעוד בכל גופו. "גם אני כבר נתפסתי...", הרהר 
 השודדים כדי לבשר לו על כך.בבעתה, ורץ לראש 

ין בעצמו. הוא עמד והאזין ידא את הענוביום השלישי החליט ראש השודדים לו
 מתחת לחלון, והכרזת היהודי לא אחרה לבוא: "שלשה כבר גמרנו".

בהברקת פתע מהר לנקוש על דלת הבית. "נתן לך את כל הסחורה הגנובה", נשבע 
. היהודי הסכים, כמובן, וכך ביום הנקוב הצליח בהן צדקו, "רק אל תגלה מי אנחנו..."

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

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

 מון.לאר
פורים ברחו להן והשלישית נלכדה יפורים, שתי ציעד בואו ניסו החברים ללכוד צ



 

 ג 

 והושמה בכלוב. כשנכנס מגיד העתידות לחדר הם שאלו אותו: "מה עשיו כאן עד בואך?"
ולבסוף אמר:  -היהודי הרהר לרגע אחד. הוא חשש לספר להם ספורים בעלמא 

לא", במלים אלו תאר, למעשה את פור, אבל בפעם השלישית י"פעמים נמלטה הצ
בפעם  -צליח להמלט פעם או פעמיים המאורעות חייו והביע את חששו כי למרות ש

 השלישית כבר לא יצליח.
הוא, כמובן לא שער את ההתפעלות העצומה שיעוררו דבריו, את האמונה שהוא 

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

ובקש לדבר בדחיפות עם המלך. המשרתים סרבו להרשות לו להכנס ואמרו כי המלך נכנס 
עתה לחדר הרחצה, אך הוא שעט פנימה ופתח את הדלת, הבחין במלך עומד ומתכונן 

 להתרחץ, הכה אותו וברח.
ץ אחר המכה, ובאותו רגע שבו יצא המלך שהופתע הסתובב במהירות והחל לרו

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

 "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 אדם, אין  -מסים ה"בן איש חי" את ספורו  -הנה כי כן 
לא מזמן לו הקב"ה האדם זקוק ליכולת שכלית מפותחת מאוד או לכושר מסחרי, א

פרנסה ברוח מן הלא כלום... וזה שנאמר "ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגך" (דברים 
כח, ב), גם אם ימלט האדם מן הברכה, כאשר נגזר עליו לקבל אותה, לא יוכל להתנער 

                                                                         ממנה לעולם.
 וק האור)(ומת

 
 שבדרון שלום רבי - על כנפי נשרים

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

העמים כי לי כל הארץ אלה תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי והייתם לי סגולה מכל 
תאמר לבני ישראל  -הדברים אשר תדבר לבני ישראל" אלו הדיבורים, לא פחות ולא יותר 

 כהקדמה למתן תורה.
 מה הכוונה "אם תשמעו בקולי"?

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

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

ואז אתה אבוד. ביקש הילד: אבא, אבל  -בקלות לטעות ללא אפשרות למצוא את הדרך 
 אני מעוניין לטייל מעט.

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

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

האם התפללתי  -תחיל לשאול את עצמו ביראת שמים, ליבו מתרגש, או שהוא סתם מ
בכוונה היום? ברכתי כראוי? למדתי די הצורך?" ואינו יודע מדוע ומהיכן נכנסו למוחו 

קולו של הקב"ה... "אם שמוע תשמעו בקולי"  -מחשבות אלו? והסיבה האמיתית היא 
 "שובו בנים שובים" "שובו אלי ואשובה -כביכול הקול של הקב"ה הוא הדופק בליבו 

. כאשר שומעים את הקול הזה יודעים ש"עדיין לא התרחקנו הרבה"... כמה אליכם"
 עמקות טמונה בדברים אלו! של הקוצקע'ר.

ואז זוכים ל"והייתם לי סגולה מכל העמים" אם תשמעו לקול שלי, תשמרו את 
 המצוות אזי, והייתם לי סגולה. פלאי פלאים

 "והייתם לי סגולה"
ור. ואקדים, שהעובדה אמיתית ושמעתיה מפי אדם גדול אני מוכרח לספר לכם סיפ

מאד, אינני חושב שהכרת אותו, אתם הצעירים, וגם המבוגרים, רובם לא הכירוהו, הוא 
 התגורר בבתי ברוידא. עובדא נוראה וגם נפלאה.

כבחור הוא היה תושב עיירת סטוצ'ין, בימי מלחמת העולם הראשונה. הרוסים גייסו 
במלחמתם נגד הגרמנים. הם שלחו אותו יחד עם קבוצת בחורים לחזית לא אותו לצבא 

 הרחק מהעיירה.
בימים ההם החיילים היו מתחפרים בתעלות. ראשי החיילים מציצים מעל הקרקע 

 יורים ברובים או מכונות יריה, וכדומה. -מכוסים בשקי חול, ומבין השקים 
יהודי בשנות הארבעים  -א צעיר אותו בחור עמד בתעלה וליד חייל יהודי נוסף, ל

שכנו זה, בן  -לחייו. כדורי מוות עפו מכל צד. אלפי דורי אויב שרקו ללא הרף ול"ע 
הארבעים, נפגע מהאש ונפל. כאשר נפל שדוד, ביקש מהבחור הנ"ל שיביאו לקבר ישראל. 

 הוא הבטיח לו ברגשי קדש.
 לאחר כרבע שעה החייל נפטר.
שיך, וההפוגה לא נראתה באופק. הבחור החל לחשוש חלפו שעות ארוכות הקרב המ

להבטחתו, הוא הרהר לעצמו "אם הייתה שעת הפוגה, עוד היתה לי אפשרות להביאו 
לבית העלמין בסטוצ'ין, הקרוב יחסית, אבל ההפוגה רחוקה, התותחים יורים, מה אעשה?" 

 הרהר נוגות.
השבורה, ובא לכלל ברגע מסוים, בסערת הקרב וסכנת המוות, אזר עוז בנפשו 

 אביאו לקבר ישראל ויהי מה!". -החלטה נחושה: "הבטחתי ליהודי, אקיים את דברי 
כיון שהיה בחור גיבור בגופו, גם והתרומם על רגליו נטל את המת ובבת אחת הגביהו 

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

הבחור סיפר לי, כי בדרכו חלף בין מחנות של קוזקים, מי שלא מכיר את המושג, לא 
יכול לתאר את גודל הסכנה של פגישה איתם. אך משום מה הם לא ראו אותו, וכך צעד 

 "עוסק במצוה!". -כרואה ואינו נראה  -עם המת 
שלשה קילומטרים, במסירות נפש, עד הכניסה לעיר,  -הוא צעד כך בזריזות וברצף 

שם פגש את אחד מאנשי 'חברא קדישא', ומסר את הנפטר לידיו. כשסיים מצוותו תיכף 
ומיד שב לדרכו רץ בחזרה את כל הדרך, וגם עתה לא ראו אותו עד שב"ה הגיע ונכנס 

ליו לא העזו לחפירה, שב למקומו כאילו לא התרחש דבר. (הקצינים הרוסיים שפקדו ע
להסתובב בין החיים והמתים, רק בלילה עברו בין החיילים וחילקו מעט מזון, לכן לא 

 הבחינו בהעדרו).

בסופו של דבר, הרוסים השליטים של סטוצ'ין נוצחו, העיר נכבשה ע"י הגרמנים. 
הבחור הצדיק הנ"ל, קיבל אישור לשוב לעיירה. חלפו ימים מועטים, הגרמנים הכובשים 

 אחריו וגייסו אותו לשירותם. לאיזה תפקיד? שומר בהמות. חיפשו
כיון שהם ידעו, כי בשעת מלחמה בהמות הינן מצרך יקר (לאכילה), הזהירו אותו 

 בשעת קבלת התפקיד: "אם בהמה אחת תחסר, דמך בראשך".
הבחור החל בתפקידו החדש בכל כוחו: "ביום אכלני חרב וקרח בלילה". ויהי היום, 

רעותו ברחבי השדות הענקיים בקרבת העיר, הוא נקלע שנית לעסק עם עניני בוקר אחד ב
מתים: באופק נשמעה קול יריה, והצליח להבחין מרחוק איך חייל נופל תחתיו. הוא לא 

ואיבד את עצמו לדעת.  -ראה אדם נוסף בקרבת מקום, לכן הבין כי החייל יצא לשדה 
את חייו, הבהמות לא היו במחשבותיו  באותו רגע קם והחל לרוץ לעברו לנסות להציל

 אלא הצלתו של האיש. במסירות נפש.
כאשר הגיע אליו הבחין לשמחתו, שהוא עדיין נושם וחי. פשט את כותנו, קרע אותה 
והחל במלאכת חבישה (וסתימת עורקים) כדי להשאירו בחיים. אך לא עלה בידו, לאחר 

 דקות ארוכות החייל מת.
חיילי הצבא. הם ראו על  -הצלה אחרונים הגיעו חיילים בעודו מתעסק בנסיונות 

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

 ר גזרו דינו למות.וכעבור שעות בודדות הביאו אותו לבית משפט צבאי ובשיפוט קצ
לפני גזר הדין, נתנו לו זכות דיבור הגנה. כמובן הוא התחנן על נפשי כי אדרבה "רק 
ביקשתי להצילו! איני מכירו, ומעולם לא היתה לי מריבה עמו וכו', רק ראיתי מישהו נופל 
וחשתי להצלתו" תחנוניו היו כקול קורא במדבר כי לעומתו, התובע מטעם הצבא הניח על 

שהוא כן הרג אותו, (כך ממש סיפר  -חן בית המשפט שמונה עשרה ראיות לכאורה שול
מיום לילה ומלילה יום... בקיצור, פסקו עליו  -לי) אתם יודעים כי 'עורך דין' יכול לעשות 

אז יעמידוהו לפני כיתת חיילים  -דין מות. העונש נועד למחרת בשעה שתים עשרה 
 עת מלחמה רח"ל.להריגה. כך מתנהלים העניינים בש

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

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 מהסיפור 
אותו חייל שהביאו לקבר ישראל לפני כחודשיים. האיש שאל אותו ואמר: למה  -הקודם 

 -אתה נפחד כל כך? אל תפחד, אל תחשוש, כי בזכות שטרחת והבאת אותי לקבר ישראל 
לא יהרגוך". הוא נעלם. "האם זה דמיון או לא" לא  תינצל. ואפילו אם תעמוד בשערי מוות,

 היה לו זמן רב וכח לחשוב. כך ראה ושמע, ודיו בכך.
לקראת השעה שתים עשרה הוציאו אותו, סחבו אותו מהצינוק. סגרו את עיניו, 

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

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

 שימתינו!! -בצעקות רמות כשהוא מנופף במטפחת שבידו: שיעמדו 
"לפני שעה  המתינו לבואו חצי דקה וכאשר התקרב נפנף בידו בפיסת נייר, באמרו:

קלה כאשר קברנו את החייל, מצאנו בכיסו מכתב פרידה מבני משפחתו, בו כותב שמאבד 
 את נפשו לדעת. הנה נייר".

 כמובן שהסירו את המטפחת מעל פניו, והניחוהו לנפשו.
ובאופק, אי שם מול כיתת יורים בפאתי סטוצ'ין, כאילו התחלף קול הירי הרצחני 

צחי של בחורי ישראל שומרי מצוות במסירות נפש. הנה לכם בקול העם היהודי, קולם הנ
(מסיים ר' שלום את סיפורו) "והייתם לי סגולה מכל העמים כי לי כל הארץ". שומר ישראל 

 שמור שארית ישראל האומרים שמע ישראל.
 הניצול ה"עשירי"

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

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

"הפסד בליל שבת לפני יותר משלושים וארבע שנים, דיברנו אז בדרשה, גיוואלד, על 
הוא הפסיד על ידי המצוה שעשה, דיברנו איך לכאורה אדם חושב ש מצוה כנגד שכרה",

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

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

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

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

 -ר ללא הגבלות, פלאי פלאים הסוציאליסטים בראשותו של הנשיא קרינסקי, נתנו לסחו
אנשים יצאו מכליהם ובאמת הרויחו ממון רב). פרנסתי היתה ממסחר בבורסה. אוהו, 

 מבוקר עד ערב, והרווחתי יפה. -סחרתי בזהב ובמרגליות 
 בוקר אחד, יצאתי מביתי בשעה שמונה לאחר תפילת שחרית, בדרכי לבורסה.

ן רב. כאשר צעדתי כך ברחוב, לפתע אני בדרכי עם מזוודה קטנה ביד. היה בה ממו
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 

 כמתי.יארצייט של אבא, יום הזכרון שלו, אולי תיכנס לביתי להשלים מנין?" הס
נכנסתי אחריו לחצר. הלכתי עד פתח הבית ונכנסתי, ואז כביכול נהיה לי חושך 

 בעינים:
 ארבעה אנשים היו שם.

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

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

ישבתי על קצה הכסא, בקוצר רוח. הוא יצא לחפש. מסתבר שגם לאחרים אמר 
רה. חשבתי לתומי שהנה בעוד דקה "עשירי", עד שלאחר כרבע שעה בערך, נאספו עש



 

ד 

 אני הולך לבורסה, האיש יאמר קדיש וגמרנו, אך לא, הוא החל "הודו"... .
 "שחרית?!" שאלתי.

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

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

כאשר התפילה הסתיימה בירך אותי בכל הברכות וב"יישר כח!" וכמובן שכעת לאחר 
המצוה כבר לא התחרטתי על מה שעשיתי. יצאתי שמח וטוב לב (שמעתי כן מהרבי שלי, 

ידוע הוא, שקודם המצוה יש יצר הרע, אבל  כי כלל -אומר ר' שלום  -ר' אהרן קצנלבויגן 
לאחר המצוה, גם אם תתנו לאדם חמישים אלף שקל הוא לא ימכור אותה). הייתי שבע 

 רצון. צעדתי עם המזוודה לעבר הבורסה.
כאשר ההתקרבתי, כמאה מטר לפני הכניסה ניגש אלי אדם ולחש לי בסערה: 

היה זה הבוקר שהקומוניסטים  -רח!" "הסתלק מכאן, הורגים בבנין הבורסה! רוצחים!, ב
"וכבר הספיקו להרוג שבעים סוחרים  -עלו לגדולה. הם נכנסו דבר ראשון לבנין הבורסה 

 עשירים" אמר לי האיש ודחק אותי אחורה. הפניתי ראש ונעלמתי על נפשי".
"אחרתי חצי שעה,  "הפסד מצוה כנגד שכרה":סיים את סיפורו  -"אז אני אומר לרב" 

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

הקב"ה יעזרנו להיות עם סגולה לה', ונקיים את המצוות ברווחה, בבריאות ובחיים 
ונזכה כולנו לחיים ולשלום, לתשובה שלימה, לגאולה שלימה במהרה בימינו אמן, חזק 

 ךוברו
 )להגיד(

 
 "צופים אמרום"

, טו), לסוף ג' ימים, הוא יום רביעי, שהוסיף "והיו נכנים לשלשת ימים" (שמות יט
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 

ן תורה, ומכח מה משמרת למשמרתי (יבמות כא ע"א). וכאן, גזר משה רבינו עוד לפני מת
 גזר.

 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 חבריו לסוף דעתו. ומצד 

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

תו מופלאה. ממש כמיקרוסקופ. בקשו חבריו לשתות כוס מים, ינניח, שיש אדם שראי
ידק יועצר בעדם: "חלילה! אני רואה את החידקים משיטים במים! שרץ המים הם. על כל ח

 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: התורה ולעניננו: רבי מאיר העמיק חקר עד שלא עמדו חבריו 

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 

וק לנו אם איננו עומדים על סוף דעתו. אם יודעים אנו שרואה הוא יותר וצופה למרח
 וחוזה סכנה, ודאי נחשוש לדבריו ונציית 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 

בחודש תמוז תרס"ה הגיע מברק לבית הראשון לציון הגאון רבי יעקב מאיר 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 

יר, משום שהגויים המוסתים בטוחים שזו עלילת עליהם גזר דין מות. הרוחות סוערות בע
שקר, ואם הרוצחים יומתו יפרעו פרעות ביהודי העיר, ומי יודע אם לא יתפשטו לכל 
המדינה. שני העדים עלו לירושלים. הרב מנובומינסק מבקש אפוא שהחכם באשי ישכנע 

ששולם  את העדים לחזור בהם מעדותם, ויציל בכך את הקהילה. למברק מצורף אישור,
 עבור מברק תשובה בן מאה ושלוש עשרה מילים.

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 

ת והזעם מתלהט. זעם הגויים, ונאלצו לברוח לארץ ישראל. הם יודעים שהרוחות תוססו
 העסקנים חיוו דעתם שיש כאן חשש 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 

על ידי משפחות  מהמברק, או שנאלץ לחתום עליו. מכל מקום, נראה לי שהמברק נשלח
הרוצחים המבקשים להציל את קרוביהם. כל העת טענו שזו עלילה יהודית, ואם אכן יודו 

 בכך ינתן אות לפרעות!"
הגישה הפתיעה, והראשון לציון שלח את משרתו האישי, הקאוואס, אל 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 החכם באשי מוסמך להתערב בענינים שמחוץ 

 למדינתו". ואכן, כך ענו.

כעבור שבועות אחדים הגיעו העיתונים העבריים מפולין, ומצאו שם את הידיעה 
פקחותם של רבני ירושלים נכשלו שונאינו בנסיונם ללכדנו ברשתם על הבאה: "הודות ל

ידי מברק מזויף שנשלח כביכול על ידי הרב דנובומינסק, שהפציר שהעדים יודו בהעדת 
 שקר. אילו היו משתכנעים מהמברק, אין קץ לסבל שהיינו סובלים כאן!"

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

 (והגדת)                                                   ג, ח)!

 
 אם אין כלה, אין חתן

שנינו (מכות כג ע"ב), שש מאות ושלש עשרה מצוות נאמרו לו למשה, שלש מאות 
ם וארבעים ושמונה מצוות עשה כנגד ן כמנין ימות החמה, ומאתיוששים וחמשה לאוי

איבריו של אדם. שנאמר (דברים לג, ד): "תורה צוה לנו משה מורשה", "תורה" בגימטריא 
 שש מאות ואחת עשרה, "אנכי" ו"לא יהיה לך" 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 

יכם גזרות. שאם מלכותי אינכם מקבלים, גזרותי היאך כשתקבלו מלכותי, אגזור על
 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 מהם ייחל 

ימי חיי" והשתוקק, נשא תפילה: "אחת שאלתי מאת ה', אותה אבקש. שבתי בבית ה' כל 
(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 ולכמה שנות 'קעסט', אכילת מזונות על שולחן 

 החותן. ומה הלאה?!
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 ירק ועצי פרי, לא חסר דבר. הוא 

וחב יד, יקנה ספרים לפי הרשימה. ומבטיח מזונות בלא יבנה לחתן אגף בביתו, ירהט בר
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 
ת תלמידיו המובחרים. מי מהם יזכה בהצעה ראש הישיבה העביר לנגד עיניו א

 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 הכפרי מהרגע הראשון: 

ב כה ממליץ, נאמנת עלי עדותו. מותר אני על הבחינה. אפשר "כזה אני צריך! ואם הר
 -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" 

לה. ידועים דברי הגאון הלהיטות עוררה חשד. מי יודע מה כלול כאן, בעסקת החבי
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 התנבאו אלא למשיא בתו לתלמיד חכם 

רכות לד ע"ב). הגיעו זמנים בהם ירד כבוד התורה והתמעט כבוד ומהנהו מנכסיו (ב
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 

ינם משיאים לבני תורה. הבטחת מזונותיהם ושקידתם על התורה. כעת, גם אותן בנות א
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 

ן וראש קש. אולי כפופה קומתה והלבינו אולי יש לה רגל מעץ ועין מזכוכית, לב אב 
 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 ויותר. יש 
שלי גדולים יותר ושוקלים יותר.  וזיםות יותר. עדרי אלהם פרות, שלי רבות יותר ומפוטמו

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 

לא יקום ולא יהיה. אני נוסע  בו ומתברכים בלבבם להיות כמותו. אמרתי: חוצפה שכזו,
 העירה ומביא חתן לתפארת, שישים אותו בצל, יאפיל עליו כליל, יעלה כמה שיעלה!"

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

פרות, מסתובבים הכפרי משך בכתפיו: "אני יודע?! יש מקום לרוב! מסתובבות שם 
 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. 
, עד ל"בית מלא ספרים", ואז, נשאל במה לעבדו וכיצד נשביע רצונו. אבל אם הכל נעשה

 וכלה אין, אין כאן כלום!
 (והגדת)

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

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

 השרת ממלאכי יותר ה"הקב לפני ישראל חביבין)  ב"ע
 ישראל שמע' שנא תבות שתי אחר השם את מזכירין שישראל

 תיבות שלש לאחר אלא השם את מזכירין אין ש"ומה' וכו' ה
 את יתרו הזכיר כאן והנה, צבאות' ד קדוש קדוש קדוש' כדכ
 ויאמר' המד ש"וזה'' ה ברוך' שאמר, אחת תיבה אחר השם

 יותר ה"הקב לפני גרים שחביבים מכאן השם ברוך יתרו
 הזכיר והוא תיבות שני אחר רק' ה מזכירים אינם שהם מישראל

                    אחת  תיבה אחר' ה

 (טללי אורות)

 (כ, ב) אנכי ה' אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים

 למה מפרשים דהקשו', כו הוצאתיך שנאמר מה ל"י עוד
 ותירצו, מצרא בר טענת להם דיש המלאכים התורה קבלו לא

 משפט בחושן שכתוב כמו מצרא בר ליכא ובבנו בניו דישראל
 ב"ע ו"נ דף במדבר פרשת[ יעקב בשארית ועיין), ה"קע סימן(
 דפתח שפיר ואתי). ד"מי ד"פ אבות( אבות וחסדי] אמנם ה"ד

 טמאה מצרים וארץ כהן' ה הא וקשה', כו הוצאתיך אשר אנכי
 ובדין לבן לטמא מותר ואב בניו דהם כרחך ועל, לשם ירד ואיך
                   :מלאכים ולא התורה שיזכו

  (פרדס יוסף)
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 אגדה ובקיאות   

"וישמע יתרו" (יח, א)

יתרו  וישמע  הכתוב  כשאמר  הזאת  הדעת  על  שואל  "ואני 
את כל אשר עשה ד' למשה ולישראל עמו כי הוציא ד' את 
ישראל ממצרים ולא אמר ששמע מה שעשה במתן תורה 
שהוא מהנפלאות הגדולות שנעשו להם... וממנה יוודע כי 

ד' אמת ותורתו אמת" (רמב"ן).

הקשה  מיר  ישיבת  משגיח  זצ"ל  ליוואוויץ  ירוחם  רבי  הגה"צ 
לחותנו  יראה  שמשה  לרמב"ן  כך  כל  נחוץ  מדוע  עצומה,  קושיא 
יציאת  מצרים,  מכות  את  לראות  לו  די  לא  מדוע  תורה,  מתן  את 
מצרים, קריעת ים סוף, כל הניסים וניסי הניסים, כל גילויי האמונה 
החושיים, מדה כנגד מדה של שבדבר שזדו בו לקו,  קדירה שבישלו 
בה נתבשלו, הגילויים הנוראים של קריעת ים סוף שראתה שפחה 
על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי במראה הנבואה והם יסודי 

האמונה. 
הרי לנו, שפשוט היה להרמב"ן שכל הגילויים הללו אינם שווים 
למעמד של מתן תורה, שם היה הגילוי הגדול ביותר "אתה הראית 
לדעת כי ד' הוא האלקים אין עוד מלבדו" וכמבואר בחז"ל (רש"י 
דברים ד, לה) שבשעת מתן תורה פתח להם הקב"ה את שבעת 
"הראה  משמע  מאי  מלבדו.  עוד  שאין  להם  והראה  הרקיעים 
להם"? ביאר רבי ירוחם שהקב"ה הראה להם מה המצב האמיתי 
כראוי  לומד  שאשר  תורה  עול  עליו  והמקבל  בתורה  העוסק  של 
פתוחים לפניו כל הרקיעים עד שהוא רואה בבהירות ובחוש: "אין 

עוד מלבדו".
בזה יובנו דברי חז"ל (רש"י שמות יט, ט) שלפני מתן תורה אמרו 
היום,  עד  היה  מה  לכאורה,  מלכנו",  את  לראות  "רצונינו  ישראל: 
האם ביציאת מצרים וקריעת ים סוף לא ראיתם את השי"ת? אלא 
שיחסית לבהירות שישנה בקבלת התורה, זה עדיין לא נחשב.                                         
 (דעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' קס"ד)

"אשר הציל אתכם" (יח, י)

"תנא משום רבי פפייס גנאי הוא למשה וששים רבוא שלא 
אמרו ברוך עד שבא יתרו ואמר ברוך ד'" (סנהדרין צד)

הים  שפת  על  ואמרו  ענו  ישראל  ובני  משה  הלא  עצום,  פלא 
שירה בשמחה רבה על כל הנסים והנפלאות שנעשו להם, איזה 

דבר מגונה עשו בזה שלא אמרו מילת "ברוך"?
ביאר הגה"צ רבי מרדכי צוקרמן זצ"ל משרידי חניכי קלם:  אמנם 
בני ישראל שיבחו את הקב"ה על הניסים ודיברו על גדולת השי"ת, 

אלא מרוב שהיו שקועים ועסוקים בהתפעלות מעצם הנס הגדול 
שעשה השי"ת שכחו  לראות את שייכותם שלהם לנס, להודות לו 
על הצלתם הפרטית, היינו שודאי שבחו והודו לקב"ה על הניסים 
עצמן, אך על מה שהם עצמם נצולו, דהיינו על השייכות שלהם 

לנס לא זכרו להודות לפי ערכם הרם -זהו הגנאי.
מדוע אם כן, מכנים זאת חז"ל במילה החריפה "גנאי להם" כי 
המחוייבות  את  אליו  הקב"ה  של  מההטבה  להוציא  צריך  אדם 

להודות לו בפועל ולראות כמה זה מחייב אותו.
הגאון  מרדכי,  רבי  הגאון  של  נפשו  ידיד  גם  כותב  זה  ביאור  
רבי חיים שטיין זצ"ל ראש ישיבת טלז מדיליה, הוא כותבו לבנו 
יקירו הרה"ג רבי שלום רפאל יהודה זצ"ל שהתייסר שנים רבות 
לברך  האדם  שמחויב  זו  שהרגשה  מעוררו  והוא  ומכאוב  בחולי 
להרגיש  צריך  השי"ת,  אתו  שעשה  החסדים  כל  על  הקב"ה  את 
גם בשעה שהאדם מרגיש שחסר לו הרבה דברים ומבקש מאת 
השי"ת שיעשה עמו חסד ויושיעו, גם אז אסור לו לשכוח שמחויב 
שעשה  החסדים  על  הקב"ה  את  לברך  אלא  להכיר  רק  לא  הוא 

עמו.   
   (לב מרדכי)

 "ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני" (יט, ב)

"מה ביאתם להר סיני בתשובה אף נסיעתם מרפידים 
בתשובה" (רש"י)

צריך להבין מדוע תשובה היא תנאי לקבלת התורה, עד כדי כך 
שכאשר הגיעו חזרו בתשובה וגם כשחזרו?

תשובה ציורית לדבר מתאר הגה"צ רבי יצחק ירוחם ברודיאנסקי 
שליט"א משגיח ישיבת קול תורה נתאר לעצמינו שנערכת חתונה 
מפוארת בשמחה גדולה ובגמר החתונה כשכולם שבים לבתיהם 
ישובו גם החתן והכלה כל אחד לבית הוריו שהרי נגמרה החתונה, 
היתכן דבר כזה, הלא כל החתונה היא לציון נישואיהם ובנין ביתם 

החדש.
כלל ישראל במתן תורה הגיע ל"יום חתונתו" כביכול התחתנו 
עם הקב"ה ותורתו, האם שייך לכרות ברית עם הקב"ה ולהשאר 
אותו אדם, הלא זה מעשה ליצנות ממש, אם יגיע להר סיני מתוך 

מחשבה שהכל ממשיך  הלאה כרגיל.
כמו כן בכל שנה במוצאי חג השבועות אם נשכח שקבלנו את 
התורה בהתחלה חדשה ונחזור לשיגרה כלפני חג השבועות, מראה 
הדבר שלא חשבנו שום דבר למעשה. התנאי לקבלת התורה הוא 
דף  ולפתוח  עתה  עד  שהיו  הרעים  מההרגלים  להתנער  תשובה 

חדש.

אגישמקע ווארט
                              גליון של"ט פרשת יתרו כ' שבט תשע"ו

ולע"נ הצדקנית נינה מרטין בת מישלין ע"ה | ולע"נ ר' יצחק ב"ר גרשון ז"ל | ולע"נ ר' נח יצחק הלוי ב"ר משה יעקב ז"ל | ולע"נ הרב יהודה אריה בן רפאל אלתר ז"ל |
ולהצלחת ר' אלחנן שמואל בן ר' נח יצחק ומשפחתו
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זהו הרמז במה שאוכלים מאכלי חלב כמבואר במ"ב שלאחר 
הישנים  בכלים  להשתמש  באפשרותם  היה  לא  סיני  הר  מעמד 
שהיו אסורים מבליעות איסור נבילה לכן אכלו רק מאכלי חלב. 
באותו  להשתמש  א"א  תורה  שכשמקבלים  ללמדנו,  בא  זה   מה 
מטבח ואותם כלים ישנים, אלא צריך להחליף את הכלים ובינתים 
הרעים  הכלים  את  לשבור  צריכים  אנו  כך  חלב  מאכלי  אוכלים 

שבנו ולהכין כלי קיבול חדשים.
(שיח יצחק - חגים וזמנים עמ' תטו)

"אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים ואשא אתכם 
על כנפי נשרים ואביא אתכם אלי" (יט, ד)

הגה"צ רבי יחזקאל לווינשטיין זצ"ל משגיח ישיבת פוניבז' היה 
רגיל לעמוד על הפלאים הגדולים הכלולים בנס זה, של "ואשא 

אתכם על כנפי נשרים" בו ראו בחוש ניסים נשגבים.
איך,  אדם,  ריבואות  ממצרים  בצאתם  מנו  הלא  ישראל  כלל 
אליהם  התקרב  שפרעה  הקריב"  "ופרעה  של  מצב  יתכן  כן  אם 
אך עדיין הצליח לנגוע בהם, הרי עם רב כזה ההולך יחד, אנשים 
נשים וטף מתנהל לאיטו ואינו מסוגל ללכת במהירות, ואיך יתכן 
שפרעה וחילותיו שהיו להם סוסים וחיילים מיומנים לא הצליח 

ולהגיע אליהם.
ניסים מופלאים אלו רואים אנו בכל מסע בני ישראל, וכאשר 
כלל  ביותר.  נפלא  באופן  חושית  אמונה  נשיג  מעט  בזה  נתבונן 
ישראל יצאו ממצרים והספיקו להגיע בלילה אחד עד לרעמסס, 

ישראל  בני  "ויסעו  הפסוק  על  לז)  יב  (שמות  אומר  רש"י  הלא 
מטף",  לבד  הגברים  רגלי  אלף  מאות  כשש  סוכתה  מרעמסס 
"ק"כ  מיל  היו ובאו שם לפי שעה שנאמר "ואשא אתכם על כנפי 
מיל  ק"כ  של  דרך  שלנו  במושגים  הלא  לעצמנו,  נצייר  נשרים". 
שהם כמאה וחמישים קילומטר עברו אותם מליוני אנשים, שהרי 
מנו אז שש מאות אלף רגלי הגברים לבד מטף ונשים מבן עשרים 

שנה ומעלה בשעה קלה, פחות מכדי שיעור חימוץ.
העולם  מלחמת  שבימי  המשגיח  סיפר  הדברים,  להמחשת 
הראשונה בהיותו בקלם, כאשר  עבר העם הגרמנים בעיר, צעדו 
במשך יום תמים ברחובות העיר והיו שם כאחת עשרה אלף איש 
והוצרך למסעם יום שלם, ואילו כאן עברו מליוני אנשים בלילה 

אחד מרחק כל כך גדול, המתבונן בזה יראה אמונה בחוש.
עליהם  אסר  מצרים  יציאת  בליל  שהרי  להתפעל  יש  בפרט 
הקב"ה לצאת מפתח בתיהם עד שעת היציאה ממש, והיו צריכים 
ובאותו  פרסה.  אפילו  השאירו  ולא  איתם  רכושם  כל  את  ליטול 
זמן שאלו מאת המצרים כסף וזהב שאמרו חז"ל (בכורות ה) שלא 
היה איש מישראל שלא נטל עמו שמונים חמורים לובים טעונים 
כסף וזהב מרכוש מצרים ואת כל זה היו צריכים להספיק לעשות 
במשך שעות ספורות. הלא בחור שנוסע מהישיבה לוקח לו זמן 
נעשה  כאן  ואילו  לנסיעה  חפציו  מעט  את  ואורז  שמתארגן  עד 

הכל בזמן מועט כל כך.
לראות  באמונה,  מאד  לחזק  יכולה  עצמו  זה  בענין  התבוננות 
נפלאות השי"ת שאין להם שיעור, אשרי מי שיעמיק ויתבונן בזה.                      
(אור יחזקאל ח"ג עמ' רע"ו)

 בעומק הפרשה 

"לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך" (כ, י)

וזהו  הקטנים,  שביתת  על  גדולים  להזהיר  אלא  בא  "לא 
ששנינו (שבת קכא:) קטן שבא לכבות אין שומעים לו, מפני 

ששביתתו עליך'" (רש"י)
בשו"ת "אחיעזר" להגאון רבי חיים עוזר גרודזינסקי מווילנא, 
מובאת קושיא עצומה שהקשו כמה מן האחרונים: לשם מה 
יש צורך לענין שבת בלאו מיוחד להזהיר גדולים על הקטנים, 
והלא יכולנו ללמוד זאת מן האיסור הכללי של ,"לא תאכילום 
לכל  המתייחס  קיד.)  (יבמות  הקטנים"  על  גדולים  להזהיר   -

איסורים שבתורה שהאב מצווה להפריש מהם את בנו?
נביא שלושה תירוצים שנאמרו ביישוב קושיא זו:

הגאון בעל "אמרי בינה" תירץ, שמכיון שקטן אין לו מחשבה, 
ובשבת אסרה תורה רק "מלאכת מחשבת", לכן אילולא גילתה 
התורה בפסוק זה לאו מיוחד להזהיר גדולים על הקטנים - לא 
היינו יכולים ללמוד זאת מאיסורים אחרים, שהרי שם נעשה 

האיסור על ידי הקטן אף בלא מחשבה, מה שאין כן בשבת.
 הגאון בעל ה"אחיעזר" מביא את תירוצו ותמה עליו כמה 
וכמה תמיהות, ובעיקר הוא חולק על ההנחה שמעשה קטן אינו 
אחר:  תירוץ  מציג  הוא  כך  ומשום  מחשבת".  "מלאכת  נחשב 
בלאו של "לא תאכילום" אינו עובר אלא כאשר מאכיל את בנו 
איסור בידים, אבל באיסורי שבת אפילו אם האב אינו אומר לו 

אלא הבן עושה מעצמו את האיסור על דעת אביו - עובר על 
איסור שביתה. ואי אפשר ללמוד משבת על שאר איסורים, כי 

זהו מדין שביתת עבדו, שאינו שייך בשאר איסורים.
ולבסוף מביא הגאון רבי חיים עוזר תירוץ ששמע מ"אלופי 
ומיודעי הגאון רבי חיים מוואלוז'ין" (כנראה כוונתו לרבי חיים 
מבריסק, ששימש אז כר"מ בישיבת וולאזין): האיסור של "לא 
תאכילום" אינו אלא איסור כללי כשאר איסורים, אולם בפסוק 
שלפנינו התחדש שאזהרת האדם על איסורי בנו בשבת אינה 
לענין  מינא  ונפקא  שבת,  כאיסור  אלא  איסור  כשאר  נחשבת 
ודינו  זרה  עבודה  כעובד  הוא  שבת  שמחלל  שנתבאר  מה 
כמומר. וזהו החידוש: שאף מי שאינו מפריש את בנו מאיסור 

שבת- דינו כמומר!
הגאון רבי אפרים בורודיאנסקי זצ"ל סיפר פעם שהגאון רבי 
חיים מבריסק נהג  כך הלכה למעשה, וכאשר רצה להמחיש 
את חומרת האיסור של חילול שבת על ידי קטן (היה זה כאשר 
לבית  סידוריהם  את  ששיגרו  יהודים  ונמצאו  העירוב  נקרע 
הכנסת על ידי ילדיהם), הורה לפרסם בשמו שאותם יהודים 

דינם כמומרים ויינם אסור בשתייה כ"יין נסך".
                                      (שו"ת אחיעזר - כמוצא שלל רב)
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"והגבלת את העם סביב לאמור השמרו לכם עלות 
בהר ונגוע בקצהו כל הנוגע בהר מות יומת במשוך 

היובל המה יעלו בהר'" (יט, ג) 

בשעת מתן תורה היה הר סיני קודש קודשים, עד שכל הנוגע 
בו מתחייב מיתה, אך מיד לאחר מכן נאמר: "במשוך היובל המה 
יעלו בהר", אפילו בהמות יכולות לעלות להר, כי אין לו יותר שום 

קדושה מצד עצמו.
התורה  ניתנה  בו  כזה  קדוש  שמקום  יתכן  איך  להבין,  צריך 
הקדושה לא נשאר בו שום קדושה, במה זה שונה מבית המקדש 

שקדושתו היא לעד לעולם, גם כשאינו קיים ?
ביאר הגה"צ אליהו אליעזר דסלר זצ"ל משגיח ישיבת פוניבז' 
לשם  השם  הזכרת  עליו  ולכתוב  גויל  לקחת  אדם  שביד  כשם 
קדושת השם והגויל מתקדש, כלומר נכנסת קדושה בחומר כך 
אוסרת  ולכן  עצמו,  החומרי  במקום  נתפסת  הקדושה  במקדש 
סיני  בהר  אולם  כרת,  באיסור  המקדש  למקום  להכנס  ההלכה 
היתה אמנם התגלות, אך לא היתה לה אחיזה בחומר לכן נשאר 

המקום הגשמי חולין.
מתנה  מתנה,  האדם  בני  קבלו  סיני  בהר  אכן  הדברים:  ביאור 
נשגבה שאין קדוש ממנה, אך היה זה בלי יגיעה ועבודת האדם 
בהר עצמו, אדרבה מרגע קבלתה רק אז החלה  העבודה, אולם 
הר המוריה הוא סמל של עבודה, מאז שעקד אברהם אבינו את 
והתפילה  הקרבנות  הקרבת  ועד  שם  נפש  במסירות  בנו  יצחק 
והעבודה  שנעשית שם בלב ונפש, זה קידש את המקום קודש 

קודשים
דוגמא לקדושת עמל התורה אצל אדם התורה. כשהגיע הגאון 
רבי משה מרדכי בן הגאון רבי שמעון שקאפ זצ"ל לגיל הכניסה 
לישיבה, נסע איתו אביו ללוותו לתחילת לימודיו בכור מחצבתו, 

בו גדל הוא עצמו והתעלה, ישיבת וולוז'ין המעטירה.
היה זה שנים רבות לאחר שלמדה, ומיד כשהגיע לוואלזין' עוד 
המדרש  לבית  בנו  עם  נכנס  הנצי"ב  הישיבה  לראש  נכנס  בטרם 
הצביע לו על הספסל בו ישב בהיכל הישיבה, ואמר לו: " כאן, על 
ספסל זה ישבתי ולמדתי שש שנים רצופות, כאן התענגתי בעונג 
הגדול ביותר יום ולילה, היו אלו השנים היפות ביותר בחיי" ופרץ 

בבכי גדול של התרגשות.
ומייסד  ראש  ז"ל  בוקסבוים  יוסף  רבי  הרה"ג  נוספת:  דוגמא 
"מכון ירושלים" זכה להתגורר באותו בנין בו התגורר שר התורה 

הגאון מטשעבין זצ"ל ברחוב אבן שפרוט בירושלים.
מביתו  פעם  יצא  מטשעבין  הרב  פטירת  אחרי  קצרה  תקופה 
והבחין בהגה"צ רבי אריה לוין זצ"ל עומד עם ספר תהילים בידו, 
ושאלו  לקראתו  חרד  הוא  בדמעות,  מתמוגג  כשהוא  בו  וקורא 
מאד  חולה  ממיודעיו  שאחד  אריה  רבי  לו  ענה  הדבר.  לפשר 
וזקוק לישיבה, וחיפש מקום שבו יוכל לשפוך את לבו בתפילה. 
באותם שנים לא התאפשרה התפילה בכותל המערבי, בעקבות 
ליד  שכאן,  החליט  לכן  ירושלים,  מזרח  על  הירדנים  השתלטות 
בית גדול זה, בו התגורר אריה דבי עילאי, הבית שבו עמל בתורה 
וממנו יצאה תורה והוראה לישראל, ובו מצאו שבורי לב ונזקקים 

לישועות, פורקן ונחמה, זהו מקום ראוי לקבלת התפילה.
אויערבאך  זלמן  שלמה  רבי  להגאון  יוסף  רבי  זאת  כשסיפר 
זצ"ל הגיב ואמר שאכן כן, הרגשה עדינה כז ומתאימה רק לרבי 
אריה ולא לנו, אמנם העיד על עצמו: 'גם אני, כשמזדמן לי לעבור 
ליד בית רבינו, וכשאני נזכר בשעות הנעלות להן זכינו במחיצתו, 

הנני חש בהתרוממות הרוח והדעת" .
    (ספר הזכרון מכתב מאליהו / תורה יבקשו מפיהו / שר התורה)

"ויתיצבו בתחתית ההר" (יט, יז)

מלמד שכפה הקב"ה עליהם הר כגיגית  (רש"י)
"כגיגית"  ההר  שכפה  לומר  חז"ל  נצרכו  מה  לשם  להבין  צריך 

ולא נאמר סתם שכפה עליהם ההר?
כאן  שיש  מציריך  זצ"ל  סולובייציק  משה  רבי  הגאון  ביאר 
הבחנה דקה. שהרי באמת גם הנמצא תחת גיגית [חבית] מסוגל 
לחיות, אלא שהוא בצמצום גדול, כמו שיקחו אדם וישימו אותו 
בחדר קטן, שבעצם יש אפשרות לחיות בו שנים רבות, רק בלי 
היקף יותר גדול ותמיד הוא צריך לצמצם את עצמו באותם ארבע 

אמות.
בלי  שבאמת  היינו,  כגיגית.  ההר  עליהם  כפה  הפירוש  זהו 
הם  כאלו  חיים  אבל  לחיות,  גם  אולי  אפשר  התורה   את  לקבל 
חיים מצומצמים וקטנוניים מאוד, רק גשמיות וגשמיות, לאכול 
זה  ולרוחניות,  לגדלות  שאיפה  שום  בלי  קצת,  ולטייל  ולשתות 
הקדושה  התורה  את  כשמקבלים  כן  לא  קבורה.  כמו  באמת 
חדשים  חיים  לו  ומעניקה  רחבים  אופקים  אדם  לבן  הפותחת 

לגמרי עם אפשרות לעליה בלי גבול.
זה שאמרו לישראל "ואם לאו שם תהא קבורתכם" כי מי שחי 
בחדר  ומסוגר  סגור  הוא  ימיו  שכל  כמי  זה  הרי  תורה,  בלי  חיים 

קטן ואין לו שום השגה ממה שמתחדש בעולם הגדול.
        (והאיש משה ח"א עמ' לח)                                                                                                 

 שאלות מענינות בהלכה  
             (בענינים שונים, מבית הגר"ח קנייבסקי)

שאלה: אברך אחד ניגש לחבירו שיש לו גינה עם עצי 
פרי וביקש ממנו שימכור לו שטח מה לפני שביעית כדי 
לו  יחזיר  שמיטה  ואחר  הפקר,  מצות  בו  לקיים  שיוכל 
(הבטחה בלי תנאי)  והלה לא רצה עד שהפציר בו ומכר. 

לכאורה  עבר על לא תחמוד מה"ת?               
תשובה: אין לא תחמוד אלא בחפץ.

(נראה דכוונת הרב שליט"א דלא תחמוד שייך כשחומד 
חפץ מסוים, אבל כאן שרוצה לקנות חלק מקרקעותיו לא 
משנה איזה מהן אינו עובר על לא תחמוד דאין זה חמדה. 
דפסוק  בקרקעות  נאמר  לא  תחמוד  דלא  לומר  אין  אך 
מפורש הוא בעשרת הדברות "לא תחמוד בית רעך וכו'" 
ובאתחנן כתוב "שדהו וכו'" (וכ"כ  המנ"ח מצוה לח סק"ג 

ד"ה אך באמת גם שאף בקרקע יש לא תחמוד).

שאלה: הסמ"ק (מצוה כ) כת' שיש ליזהר מלא תחמוד 
שכן קרח נאבד בעבור זה. משמע מדבריו, שגם כשחומד 
על המשרה של חבירו עובר על לא תחמוד אע"פ שלא 

מדובר בחפץ?
תשובה: נכון.   

(שאלת רב ח"ב)                        
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בין שבילי המוסר    

ויתיצבו  האלקים  לקראת  העם  את  משה  "ויוצא 
בתחתית ההר" (יט, יז)

מלה  על  בה  ונתעכב  ע"ב)  ב  ע"ז  ע"א  פח  (שבת  בגמרא  שורה  נלמד 
תלוי   - שלנו  עולמנו   - ומלואו  עולם  חז"ל,  דברי  עמקו  כמה  ונראה  אחת. 

במילה זו!
־שכך שנינו, על הפסוק בפרשתינו: "ויוצא משה את העם לקראת האל

קים, ויתיצבו בתחתית ההר" (שמות יט יז) מלמד שכפה עליהם הקב"ה את 
ההר כגיגית ואמר להם: אם מקבלים אתם את התורה, מוטב. ואם לאו, שם 

תהא קבורתכם.
ידוע.

תהא  "פה  לומר:  ראוי  היה  הן  קבורתכם"?  תהא  "שם  מהו  שואל:  ואני 
קבורתכם", כאן ועשיו!

אבל, אומר לכם מה ששמעתי: יש קבורה, הקרויה "שם"
ולמה הכונה?

הקטנה  בישיבה  נורא,  לא  עצמו:  מרגיע  תורה.  בתלמוד  מקרטע  ילד 
אתאמץ ואכבוש את מקומי. שם, אפרח.

בישיבה הקטנה הוא מסתכסך עם המשגיח ומתעמת עם המגיד שיעור, 
דף  יפתח  שם  הגדולה,  לישיבה  יעלה  מעט  עוד  קדימה:  נטוי  המבט  אבל 

חדש!
ורומז  בעליל,  ונחשל  בשולים  הוא  מדשדש  הגדולה  בישיבה  וכצפוי, 
להורים ש"אפשר כבר לשמוע" כי אם רק יתחתן, הכל יסתדר. פה, זה כבר 

אבוד. אבל שם, בחיי הנישואין, יהיה נפלא.
ואז? חושך בעיניים, חש כשק חבטות. הבית מצד אחד, והכול מצד שני, 
משנה  מקום  משנה  ישועה:  התרופה  עושים:  מה  הצדדים.  משני  וההורים 
מזל: או שהוא מפרק את הבית, או שהוא עורק מהכולל. הלימודים אינם 

בשבילו, הוא ידוע זאת מימי התלמוד תורה. בעבודה, הוא יפרח.
אבל אינו מסתדר במקום העבודה? אין בעיה, המקום הבא יהיה המושלם. 
וכך נדחף הוא מ"שם" אחד ל"שם" שני, עד ל"שם" האחרון, עד לקבורה - 

"שם" תהא קבורתכם!
"לא זה הדרך ולא זה העיר" (מלכים ב ו, יט)!

  כמה נפלא ביאור רבותינו בפסוק "ואהבת את ה' אלקיך" (דברים ו, ה) 
שלא יהיו לבך חלוק על המקום (רש"י) היינו שלא תטיל את האשמה על 
המקום שאתה בו, ולא תבקש לשנותו, אלא פה תסתדר וכאן תמצה, אל 

תדחה ואל תשהה!
ריח  מדיפות  השלך  עוף  של  נוצותיו  הקדמונים.  ממשלי  משל  שמעתי 
עלתה  כי  וגרשוהו,  הצפורים  כל  עליו  נסבו  העץ.  ענפי  בין  קינו  בנה  נורא. 
בראשו.   שאת  יכלו  לא  וגרשוהו,  הדירים  עלו  גג,  בעלית  קינו  בנה  צחנתו. 
לקראתו.  החכם  הינשוף  והנה  ועף,  כנפיו  פרש  למרחקים.  להגר  החליט 

שאלו: "אנה פניך מועדות?"
ענה: "למדינת הים, למצוא שם מנוח".

אמר לו הינשוף: "מה תועיל בנדודיך, אם את נוצותיך תשא עמך!"
 אבל, נדגיש -

 ה"שם" אינו רק מקום אחר, האשליה ש"שם" יהיה טוב. ענינו גם דחיה 
(רש"י  זמן"  לאחר   שהוא  מחר  "יש  ובכלל,  אשתפר.  "מחר"   אחר,  לזמן 

שמות יג, יד)...
יתכן שהשלך אינו יכול להתנקות. אבל אנו, יכולים להשתפר!

 שאלו דברי הגאון רבי ישראל סלנטר זצ"ל (אור ישראל אגרת ל): "אל 
יאמר האדם, את אשר עשה האלוקים אין לשנות, והוא יתברך הטביע בי 
כח הרע, ואיך אקוה לעקרו משורש? לא כן הדבר, כוחות האדם בני כבישה, 
האדם  ביד  עלה  אם  אמר.  וחומר,  קל  דברים  והלוא  המה!"  חלוף  בני  אף 

לאלף דובים אריות ונמרים, ודאי שבכוחו לאלף את עצמו - 
אם רק ירצה!

ולא "שם" ולא "מחר", אלא כאן ועכשיו!

שמעתי בשעתו מה"אמרי חיים" מויז'ניץ זצ"ל: "וצא הלחם בעמלק מחר" 
(שמות יז, ט) יש עמלק מיוחד, כח טומאה ושמו: "עמלק מחר"... מחר יהיה 

טוב, ממחר אתחיל להשתפר. למה ממחר? כאן ועכשיו!
־שמעתי מרבי חיים שמואלביץ, שאביו רבי רפאל אלתר זצ"ל סיפר שבי

שיבתו של רבי חיים מוולוזין זצ"ל היה בחור מתמיד בעל זכרון נפלא, "בור 
סוד שאינו מאבד טיפה" ופעם באמצע הסעודה נשאל שאלה, וחכך, והעלה 

צדדים לכאן ולכאן. הזכיר לו אחד הסועדים שזה תוספות מפורש.
נרעש: כיצד יתכן שנעלמו ממנו דברי התוספות?

על  חזר  שנים  שבע  ובמשך  בחדרו,  והסתגר  מהשולחן  קם  צערו  מרוב 
תלמודו עד שהיה כמונח בכיסו, ונעשה לאחד מגדולי ישראל.

־שאלו את רבו הגאון רבי חיים מוולוזין זצ"ל: כיצד יתכן, לקום מן השו
לחן בסערת רוח, בלא לברך ברכת המזון?

היה  אילו  רוח,  סערת  אותה  אלמלא  אבל  עשה.  כדין  שלא  ודאי  וענה: 
משתהה ומברך ברכת המזון, לא היה מסתגר לשבע שנים ועם ישראל היה 

מפסיד אדם גדול. ויותר מזה : הוא היה מפסיד את עצמו!
וידוע הסיפור וכה מחייב -

פעם, בפורים, קיים הגה"צ רבי נפתלי אמסטרדם זצ"ל את מצות היום 
יין  הלום  שהתגולל  עד  והשתכר  זצ"ל,  מסלנט  ישראל  רבי  רבו  במחיצת 
תחת השולחן, ואז "נכנס יין יצא סוד" אזר עוז להסיח את לבו בפני רבו, 
וקרא בנהמת לבו: "רבי, אילו היה לי 'הראש' של ה"שאגת אריה" 'הלב' של 

"יסוד ושורש העבודה" והמידות של הרבי, כי אז, כי אז!"...
אח, כי אז היה מושלם! בתורה בעבודה ובגמילות חסדים!

ורבו ענהו: "לא כן, נפתלי! ב'ראש' שלך וב'לב' שלך, ובמידות שלך!"
בלי תרוצים ובלי אמתלאות ! כאן ועכשיו ובכוחותי!

וזהו "אם אתם מקבלים את התורה!"
"ויוצא משה את העם לקראת האלוקים ויתיצבו בתחתית ההר"

מלמד שכפה הקב"ה עליהם הר כגיגית, ואמר להם: אם אתם מקבלים 
את התורה, מוטב. ואם לאו, שם תהא קבורתכם.

יש קבורה שנקראת "שם", ולא כך מקבלים את התורה. אלא: "ועתה אם 
שמוע תשמעו בקולי" (שמות יט, ה)

עשיר בא אל ה"חפץ חים" הציע עסקה: ששה צאצאים לו. בצואתו יחלק 
־רכושו לשבעה חלקים, יחשיב גם את עצמו כאחד הבנים, חלק זה ינתן לה

חזקת הישיבה, לעלוי נשמתו. בתמורה, מבקש הוא שה"חפץ חיים" ילמד 
עליו משניות לאחר פטירתו.

להפתעתו הביע החפץ חים מורת רוח, הציע שתי הסתגלויות: למה לך 
לתת שביעית מנכסיך לאחר פטירתך, תן כעת. ולמה לך לחכות עד שאני 

אלמד עבורך, עודך כחי, למד בעצמך!
מה לדחות?!

"ועתה ישראל" (דברים י, יב) אין "ועתה" אלא תשובה (בראשית רבה כא, 
ז) כי ענין התשובה הוא לומר "ועתה" לא לדחות! 

הלכתי  בהתבודדות,  מוסר  ללמוד  רציתי  בביאליסטוק.  בישיבה,  הייתי 
לאחד מבתי הכנסת בעיר, הוא היה שומם בין התפילות. לפתע שמעתי קול 
מעזרת נשים. קול מתוק, ערב, עורג, כמה: "אמה ליה שמואל לרבי יהודה" 

־תלמידו, "שיננא" חריף ושנון, "חטוף! חטוף חטוף ואכל חטוף ושתה דעל
מא דאזלינן מניה כהלולא דמי" שהעולם שאנו הולכים ממנו דומה לאולם 
אח"כ  נמס.  ולבי  הקשתי  כמסומר  עמדתי  ללב,  כך  כל  חדר  זה  שמחות. 
התעניינתי נודע לי שהיה זה הסטייפלר זצ"ל. ואכן, "קיים זה מה שכתוב 

־בזה" כולנו ראינו איך "חטף" כל ימיו, עוד משנה ועוד משנה, בין גברא לגב
רא. בשבתו בביתו ובלכתו בדרך, בשכבו ובקומו. אבל העיקר מונח בשלש 
מילים" דעלמא דאזלינן מניה", העולם שאנו הולכים ממנו! מי מרגיש וחש 
שאנו הולכים מהעולם? ונזכיר: שמואל לא האריך ימים (ברכות יח ב') ורב 
ממנו!  הולכים  שאנו  העולם  לו:  אמר  וכך  ממנו,  היה  צעיר  תלמידו  יהודה 

הזמן אוזל!, נתחים נתחים, ויש לנצלו!
 "ועתה ישראל"! 

                      (והגדת)

כל המעונין לקבל מנוי שבועי דרך פקס או מייל נא לשלוח מייל ל GISHMAKEVORT@GMAIL.COM  או ישלח בקשה לת.ד. 18303 מיקוד 91182 ירושלים או להשאיר הודעה בתא הקולי 

שמספרו 151527131458 בצירוף שם כתובת ומספר טלפון ובל"נ נטפל בבקשתכם
וכן כל המעוניין להקדיש העלון לעלוי נשמת או לרפואת וכו' מתבקש לשלוח למייל הנ"ל או להשאיר הודעה בתא הקולי הנ"ל.
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 ליקוטים נפלאים
 פרשת יתרו

 
 "אני חותנך יתרו בא אליך..." (יח, ו) 

יתרו דרש מאת משה את הכבוד שיצא לקראתו, ורש"י מפרש 
"כבוד גדול נתכבד יתרו באותה שעה, כיון שיצא משה, יצא 

ולא יצא?"  אהרן נדב ואביהוא, ומי הוא שראה את אלו יוצאין
מכאן לימוד: מי שיודע בנפשו, שהכבוד יעזור לו להגיע אל דרך 

 (חידושי הרי"ם)   האמת רשאי לחזר אחריו. 
 

"כי יבואו אלי העם לדרוש אלוקים, כי יהיה 
 טז)-להם דבר בא אלי" (יח, טו

לכאורה היה לו לכתוב יבוא אלי ולא 'בא' אלי, אלא בני ישראל 
ה, וכאשר אירע סכסוך או דין היו אנשי אמת במדרגה גבוה

ודברים בין שני אנשים, שלח אחד את השני אל משה להציע 
לפניו טענות שניהם, והיה אחד סומך על צדקתו ואמיתותו של 

 (הרה"ק מקאצק זי"ע)  השני. 
 

"וכל העם ניצב עליך מן הבוקר עד הערב" 
 (יח, יד)

וח, לכאורה מה היה חסר לבני ישראל במדבר, מזון היה להם ברו
בגדים לא חסרו להם, שהרי שמלתם לא בלתה, אם כן, על מה 
היו מריבים זה עם זה, אלא כך דרכה של מחלוקת, בעלי ריב 

 (לקט אמרים) מוצאים מקום למחלוקות אפילו במדבר. 
 

 "ויבחר משה אנשי חיל מכל העם" (יח, כא) 
רצונו לומר שלא די להם למנהיגי ישראל היותם הם כשלעצמם 

אלא חייבים להיות "אנשי חיל" דהיינו בעלי כשרון  יראי ה',
לנהל מאבק למען היהדות לדעת דרכי האויב והאמצעים 

 (ספורנו)   להתגונן מפניו. 
 

"וישלח משה את חותנו וילך לו אל ארצו" 
 (יח, כז) 

משה רבינו ע"ה רצה להנהיג את ישראל למעלה מדרך הטבע, 
ב לבדך, כי כבד ובא יתרו ושאל לו קושיות, מדוע אתה יוש

ממך, נבול תבול, רק שינהג את ישראל בדרך הטבע. ובהגיע 
העת קודם מתן תורה, התיישב משה כי חותנו שואל רק 
קושיות וכשישמע את העשרת הדברות אולי ישאל גם כן 

 קושיות, לזאת וישלח משה את חותנו. 
 (אמרות קודש, הגה"'ק רבי משה מקאברין זצ"ל)

 

... כל אשר דיבר ה' "ויענו כל העם יחדיו
 נעשה" (יט, ח) 

רק בכוח "כל העם יחדיו" אפשר לקיים את כל התורה, שכן יש 
אפשר לקיימן -מצוות רבות התלויות ברבים ובציבור, ואי

 (הגר"א)  ביחיד.

 "ויגד משה את דברי העם אל ה'" (יט, ט) 
משה אמר לה' יתברך, שדברי העם, דיבוריהם ומעשיהם הם 

 "אל ה'" למען כבודו יתברך. אך ורק 
 ב) ו(ר' לוי יצחק מברדיצ'

 

 "וקדשתם היום ומחר וכבסו שמלותם" (יט, י) 
לימדה תורה שלא יהא אדם זהיר בחיצוניות בלבד, כגון: כיבוס 
ורחיצה ולבישת לבנים, ויזניח את הפנימיות: נקיות כפיים 
וברות לב. אלא, לעולם יהא תוכו כברו. נקי וטהור מבפנים 

מבחוץ, ולא עוד, אלא שיקדים את הקדושה והטהרה לכיבוס ו
ולרחיצה החיצונית. "וקדשתם היום ומחר" ואחר כך "וכבסו 

 ך הק') "(האלשי שמלותם". 
 

 "כל הנוגע בהר" (יט, יב) 
מכאן אפשר לראות עד כמה צריכים להיזהר בכבוד תלמיד 
חכם. ומה ההר שאין בו דעת ואינו מרגיש כלום, נתקדש על ידי 
קבלת תורה עד שהוזהרו כל ישראל מנגוע קצהו, קל וחומר 
למי שנוגע ופוגע בכבודו של תלמיד חכם, שיש בו דעת ומרגיש 

 חפץ חיים) ( בעלבון, לא כל שכן שהנוגע בו כנוגע בבת עינו. 
 

 "וירד משה מן ההר אל העם" (יט, יד) 
"מלמד שלא היה משה פונה לעסקיו, אלא מן ההר אל העם" 

 (רש"י).
וכי איזה עסקים היו לו למשה, מלבד עסקי תלמוד תורה 
ועבודת ה'? אלא ללמדך שגם "לעסקיו" שהם עסקי תורה 
וחפצי שמים לא היה משה מתפנה בשעה שעסק בצרכי ציבור, 

ציבור מעסקי שמים קי העם. מכאן שגדולים עסקי בעס
 ר' יחזקאל מקוזמיר) ק "הרה( ביחידות. 

 

 "ויהי ביום השלישי בהיות הבוקר" (יט, טז) 
אנו מציינים את מעמד הר סיני כ"זמן מתן תורתנו" ולא כ"זמן 

מפני שבמעמד הר סיני הייתה רק נתינת ”, קבלת תורתנו
בכל עת. זאת ועוד. נתינת  זמנה –התורה, בעוד קבלתה תורה 

התורה הייתה במידה שווה לכולם, אך קבלת התורה, לעומתה, 
ל הרבה, ויש שנוטל רק אינה במידה שווה. יש שמתאמץ ונוט

 רבי מנחם מנדל מקוצק) ק"הרה(  מעט.
 

"לא יוכל העם לעלות אל הר סיני כי אתה 
העדותה בנו לאמר הגבל את ההר וקדשתו, 

 כד) -" (יט, כגויאמר אליו ה' לך רד
יתברך -לפי רום מדרגתו היה משה רבינו סבור, כי מצות השם

שלא לגשת אל ההר כבר עשתה את הגישה הזאת לבלתי 
אפשרית מן הטבע, ש"לא יוכל העם לעלות", לפי שציווי ה' 
מהווה כעין מחיצת ברזל למנוע כל גישה אל ההר. לפיכך אמר 
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 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל

הרמה אל מצבו רד קמעא ממדרגתך  -יתברך: "לך רד" -השם
של העם, או אז תיווכח להבין שעדיין אין זה בבחינת "לא יוכל" 

 (קדושת לוי)  ויש להזהירם שוב על כך. 
 

 "לך רד ועלית" (יט, כד) 
אין קו ישיר בעליה, אלא עליות וירידות, ירידות ועליות. 
ובמקום שבעל תשובה עומד אין צדיק גמור יכול לעמוד, זו 

 (עיטורי תורה)  ית. ועל -רד  -הדרך: לך 
 

"וידבר אלוקים, את כל הדברים האלה 
 לאמר" (כ, א)

 לאו".  –הן ועל לאו  -רש"י: "מלמד שהיו עונין על הן 
ידוע כי שתי דברות הראשונות "אנכי" ו"לא יהיה לך" נאמרו 
בדיבור אחד, כמו שנאמר "אחת דיבר אלוקים שתיים זו 

חד אמר ה' ובני שמעתי" (תהילים ס"ב), דהיינו שדיבור א
 ישראל שמעו שתים: אנכי ולא יהיה לך. 

והנה מצות "אנכי" היא מצות עשה של קבלת עול מלכות 
שמים ואמונת ה', ועליה היו בני ישראל צריכים להשיב: הן. 
ומצות "לא יהיה לך" היא מצות לא תעשה שלא לעבוד ע"ז 
ועליה היו צריכים בני ישראל להשיב: לאו. ומכיון שנאמרו 

 בדיבור אחד מה ענו בני ישראל? 
מבאר כ"ק מרן ה'שר שלום' זי"ע מבעלזא שענו: "ה' אחד" 
שזוהי הסכמה על קבלת מלכותו ואמונתו וכן שלא לעבוד ע"ז 

 וזו הייתה ענייתם על שתי דברות אלו. 
ולפי"ז הוא מפרש את מה שאומרים בזמירות ליום שב"ק (יונה 

יחד, נעשה ונשמע אמרו מצאה בו מנוח): "ובאו כולם בברית 
כאחד, ופתחו וענו ה' אחד", כי כשאמר ה' בדיבור אחד אנכי 

 ולא יהיה לך פתחו כולם ואמרו ה' אחד.
 

"וידבר אלוקים את כל הדברים האלה 
 ב) אנכי ה' אלקיך..."-לאמר... (כ, א

כל התורה כולה ניתנה רק כדי שכל העולם ידע כי אנכי ה' 
 אלקיך. 

 אלימלך מליז'נסק)  בירק "הרה(
 

 "אנכי ה' אלקיך" (כ, ב) 
עשרת הדיברות נפתחים, כידוע, ב"אנכי ה' אלקיך". שואל ר' 
שמחה בונים מפשיסחה, מדוע לא פתחה התורה את עשרת 
הדיברות ב"אנכי...אשר בראתי שמים וארץ"? ומבאר, כדי שלא 

עלי", אין יאמר אדם: "שמים וארץ" הם דברים נשגבים, "גדול 
בכוחי להתקרב לאלוקים כאלה. אבל כשאמר "אנכי ה' אלוקיך 
אשר הוצאתיך מארץ מצרים", אני הוא שהוצאתיך מבית 
עבדים ועשיתי אותך בן חורין. בידך עתה הבחירה להיות בן 

 חורין, אם תלך בחוקותי, או להיות עבד.
 

 "פוקד עוון אבות על בנים" (כ, ה)
את עוון האבות בגלל הבנים (פוקד השם יתברך מחסיר ומקטין 

מלשון ולא נפקד ממנו איש). אם יש להם בנים טובים, מוחל 
 הוא להם העוונות בזכות הבנים, ברא מזכה אבא. 

"כד משלמין בניא למחטי בתר אבהתהון" (תרגום אונקלוס). 
כלומר שהם משלימים, גומרים, מה שהתחילו אבותיהם, אם 

ולעשות קצת תיקונים בדת, האבות התחילו להתרופף בדת, 
הרי הבנים משלימים את המלאכה, הם עוקרים מן השורש, 

 (וידבר משה)  הורסים ומחריבים עד היסוד. 
 

 "זכור את יום השבת לקדשו" (כ, ח)
"זכרהו על היין" (פסחים קו). דורשי רשומות מצאו רמז לכך: 
הנה בכל שיר השירים לא נמצא פסוק המתחיל ב"וא"ו", אלא 

ך כיין הטוב" (ז, י), לרמז על ו' זמנים שבהם מקדשים על "וחכ
היין: שבת, פסח, שבועות, ראש השנה, סוכות ושמיני עצרת. 

 וזה גם "ויין ישמח לבב אנוש"... 
 

"כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך" 
 (כ, יב)

למה קבע הכתוב אריכות ימים כשכר לכיבוד אב ואם? כי 
חיים האבות עם הבנים זמן ארוך והאבות הם לפעמים 

למעמסה על הבנים, וכלכלתם וכבודם יכבדו עליהם. לכן נקבע 
שכר המצוה הזאת באריכות ימים, כלומר עליך לכבדם ותזכה 
גם אתה לאריכות הימים. כי אם תצטער על חייהם, דע שעל 

 (רבינו סעדיה גאון) חייך אתה מצטער, את חייך אתה קובע.
 

 גנוב" (כ, יג) "לא ת
ולא מנה הכתוב אילו דברים אסור לגנוב, אלא סתם "לא 
תגנוב" משמע שום דבר, לא כסף, לא דעת הבריות ולא דעת 

 (שפתי כהן על התורה)  העליון. 
 

 "לא תחמוד" (כ, יד)
ידועה הקושיה, כיצד אפשר להזהיר בלאו על דבר שאיננו בידי 

חימוד ממילא? אלא האדם? אפילו ירצה לא לחמוד יבוא ללבו ה
לא תחמוד הוא גם הבטחה, אדם שנזהר בתשע הדברות 

 הקדושות ומקיים אותן, ודאי שלא יחמוד.
 ר' יחיאל מיכל מזלוטשוב)  ק"הרה(
 

 "לא תעשון אתי אלהי כסף" (כ, כ)
וי"ל כאשר אתם עומדים אתי בתפילה לא תחשבון על כסף 

גשמיות  וזהב שיהיה עמכם, הכוונה לא תתפללו שיהיה לכם
שאז מעלה אני עליכם כאילו עשיתם אלהי כסף אלא רק 

 תתפללו לשם ה'. (רבינו בחיי)

 א גוט שבת 
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  נפלאים יםסיפור
 יתרו פרשת

 

 "וישמע יתרו כהן מדין" (יח, א) 
זכורני שחותני (ה'מקור ברוך') זי"ע סיפר לי שבכנסיה הגדולה 

(השלישית) בה השתתפו אלפים, ורבים מגדולי  במארינבד
ישראל, ובדיונים הובעה ביקורת נוקבת מפי כמה מהנואמים, 
קם הגאון רבי מנחם זמבא הי"ד להשמיע את דבריו, ואמר בין 
השאר, ברש"י בפרשת יתרו מובא, שליתרו היו שבעה שמות 
ואחד מהם יתר, על שם שיתר פרשה אחת בתורה 'ואתה 

רה הרי הפרשה מתחילה 'ויאמר חותן משה אליו תחזה'. ולכאו
לא טוב הדבר אשר אתה עושה, נבול תיבול וכו' כי כבד ממך 
הדבר לא תוכל עשוהו לבדך', ורק להלן פירט הצעתו 'ואתה 
תחזה' וכו', ואם כן מדוע נקראת הפרשה על שם 'ואתה תחזה', 

. ולא על שם 'לא טוב הדבר'. וענה הגאון הנ"ל, 'לא טוב הדבר'
ביקורת, זאת עדיין אינה נחשבת לפרשה שתהיה ראויה 
להיקרא על שמו, רק 'ואתה תחזה', אם מוכנים לתת כתף, 
לפעול מעשים ופעולות חיובית, זה יכול להיחשב לפרשה 

 )(הגאון ר' אליהו שטרנבוך  . בתורה
 

 "מן הבוקר עד הערב" (יח, יג) 
אינו קובע שאלו פעם אחת את ר' שמואל מסאלאנט, מדוע 

שאלות וכיוצא באלה ענייני  זמן מיוחד לקבלת אנשים, לפסוק
הרבנות? ענה ר' שמואל: יהודי, ובפרט מנהיג בישראל, צריך 
ללכת בדרכי ה' , לדבוק במדותיו. ודרכו של השם יתברך, שהוא 

אליו, כמו שאנו אומרים  עונה לכל אדם בכל שעה שהוא פונה
אותנו תמיד בכל יום ובכל בברכת המזון: "שאתה זן ומפרנס 

 (פניני תורה)  עת" אין לו שעות קבלה קבועות. 
 

 "והודעת להם את הדרך ילכו בה" (יח, כ) 
 בגמרא בבא קמא (ק.) דרשו חז"ל: "ילכו" זו ביקור חולים.

פעם אחת נזדמנו הצדיקים רבי פנחס מקוריץ ורבי יעקב 
 משפיטובקא לעיר פלונית.

דיקים המפורסמים נמצאים כאשר שמעו בני העיר כי הצ
בעירם שיחרו הכל לפתחם כדי לקבל ברכה, ותור ארוך השתרך 

 בפתח האכסניה שבה התארחו.
בין הבאים הייתה אשה אחת מרת נפש וכאשר נכנסה אל 
חדרם של הצדיקים פרצה בבכי מר. מה לך? שאלו השניים. 
סיפרה האשה כי בן יחיד יש לה ומזה כמה חודשים שהוא חולה 

ה שונה ומשונה. הרופאים נלאו מלמצוא לו תרופה ומצבו במחל
הולך ומדרדר וכבר אינו יכול לרדת ממיטתו, לכן שטחה את 

 בקשתה לפניהם שיעתירו בעדו בתפילה ויתרפא.
כאשר שמעו שני הצדיקים את סיפורה של האשה גמרו אומר 

 פה אחד לבוא ולבקר את החולה.
ה של האשה ישבו על אמרו ועשו. כאשר הגיעו השניים אל בית

יד מיטת חוליו של הבן שעה קצרה והתעניינו במצבו. לבסוף 
קמו השניים ואמרו לחולה: הנה קיימנו אנחנו אצלך מצות 
ביקור חולים ועכשיו קיים נא אתה בנו מצות הכנסת אורחים 

 ולווה אותנו בדרכנו החוצה.

הדבר נראה היה כבלתי אפשרי, אולם למרות זאת התחזק 
בקושי רב קם ממיטתו וליווה את האורחים רמי המעלה החולה, 

אל הדלת. והנה בכל פסיעה ופסיעה הרגיש כי כוחותיו שבים 
 אליו ועד שהגיעו אל הדלת חזר לאיתנו לגמרי!

 

"ואתה תחזה מכל העם אנשי חיל יראי 
 אלוקים אנשי אמת שונאי בצע" (יח, כא) 

 לעיר. בעיר אחת פרצה מריבה גדולה בדבר מינוי דיינים
היו שצידדו בתלמיד חכם מופלג שאין ראוי ממנו להתמנות 
כדיין, ואילו אחרים צידדו באחר שלדעתם הוא זה אשר ראוי 

 לשבת על כס הדיינות בעירם.
לאחר שלא הצליחו להגיע אל עמק השווה, החליטו לבחור 
באדם מוסכם על שני הצדדים שישמע את טענותיהם ויפשר 

 ביניהם.
ו לפנות אל רבי בנימין מלובלין והוא זה אשר עד מהרה הסכימ

יכריע. נסעו באי כוחם של שני הצדדים ללובלין ושם מיהרו אל 
ביתו של רבי בנימין. כאשר שמע את מטרת בואם פתח הרב 

 ואמר: מדוע בחרתם דווקא אותי והרי אינני רב ולא גאון כלל...
איש בחרנו במעלתו מכיון שהוא  -אמרו השליחים  -כבוד הרב 

אמת! כאשר שמע את הדברים פתח הרב ואמר: "ואתה תחזה 
מכל העם אנשי חיל יראי אלקים אנשי אמת שונאי בצע". 

אם הם "אנשי אמת" על  -שאל רבי בנימין  -ולכאורה יש להבין 
כרחך שהם גם "שונאי בצע", שהרי לא ייתכן איש אמת שהוא 

 אוהב בצע.
פש אנשי אמת משה רבינו חי -תירץ רבי בנימין  -אלא 

 השונאים בצע של שמיעת דברי שבח עליהם!...
 

 "בשמים ממעל ואשר בארץ מתחת" (כ, ד)
 -אמר הגה"ק בעל הבן איש חי זי"ע פסוק זה מלמד אותנו 

"אשר בשמים ממעל" שכאשר מדובר בעניינים רוחניים חובה 
על האדם להתבונן בבני אדם שהם למעלה ממעלתו שאז ילמד 

 לתקן. שעדיין יש לו מה
ומאידך "ואשר בארץ מתחת" בעניינים גשמיים חובה עליו 
להסתכל על בני אדם פחותים ממנו וכך יראה עצמו כעשיר 

 שיש לו כל ולא יחפש לעצמו מותרות.
והביא על כך משל מעניין, למה הדבר דומה? לבעל בית אחד 
היה סולם בחצרו שהגיע עד לגג הבית. קרא האיש למשרתו 

זה המוצב בחצר מהווה סכנה, כי עלול לבוא ואמר לו: סולם 
מאן דהוא ולטפס בו אל הגג וחלילה עלול ליפול משם, על כן 

 עקור נא את שלבי הסולם כדי שאיש לא יוכל לעלות בו.
המשרת, שהיה כסיל גדול, רץ מיד למלא את רצון אדוניו אולם 
עשה זאת באופן מטופש ביותר. עלה המשרת שלב אחד 

השלב התחתון. לאחר עלה אל השלב בסולם ועקר את 
השלישי ועקר את השלב השני וכן הלאה... לבסוף עמד 
המשרת בראש הסולם אולם לא נותרו שלבים בהם יוכל הוא 

 בעצמו לרדת מן הסולם.
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צעק המשרת ושוועתו הגיעה לאוזני בעל הבית. מיהר אליו בעל 
הבית ובעזרת אחרים שלשלו את המשרת הסכל מן הגג בעזרת 

 לים...חב
צעק בעל הבית על המשרת: שוטה שכמוך! האם אינך יודע כי 

 תחילה עוקרים את השלב העליון?
כעבור זמן קרא בעל הבית למשרת ואמר: הנה יש בחצר בור 
גדול ובתוכו סולם, חושש אני שילדים שובבים ירדו אל הבור 

 ויסתכנו, על כן עקור נא את שלבי הסולם.
ות בדבר עקירת שלבי סולם, המשרת, שזכר היטב את ההורא

רץ במהירות והחל יורד בבור תוך שהוא עוקר תחילה את 
השלב העליון ולאחריו את זה שתחתיו... עד מהרה מצא עצמו 

 המשרת בתחתית הבור ללא כל דרך לעלות ממנו...
צעק עליו שוב הבעל הבית: שוטה שבעולם! האינך מבין שהיה 

 ..עליך לעקור תחילה את השלב התחתון?.
התגונן המשרת אבל אתה עצמך צעקת עלי כאשר עשיתי כן 

 והורית לי במפורש לעקור את העליון תחילה?
אבל האם כל המקומות שווים?  -הסכים בעל הבית  -נכון מאוד 

 פעמים שיש לעשות כך ופעמים להיפך!
אל לו  -המשיך הגה"ק בעל הבן איש חי זי"ע  -כן הוא הנמשל 

ענייני הרוח וענייני הגשם, לכל אחד לאדם לנהוג מידה אחת ב
מהם יש לנהוג בהנהגה המתאימה לו. ברוחניות יש להביט 

 למעלה ואילו בגשמיות יש להביט דווקא למטה!...
 

 "זכור את יום השבת לקדשו" (כ, ח)
כשהרה"צ רבי עמרם בלוי זצ"ל, ישב בכלא רמלה על מחאתו 

רבי עמרם במחללי שבת, בא רבינו ה'חזון איש' לבקר אותו, 
נתרגש מאוד ואמר 'שכבר היה כדאי לשבת בבית סוהר בגלל 
זה', והשיב לו רבינו שבעצם הוא בא לבקר את השבת שיושבת 
בבית סוהר, ומה שנוגע לעצם בית סוהר, אין מה להתרגש, 

 (שערי אהרן)  הלא העולם כולו הוא בית סוהר גדול. 
 

"ששת ימים תעבד ויום השביעי שבת"       
 י)-ט (כ,

בשנה הראשונה שנתקבל הרב מבריסק לכהונתו, אירע מעשה 
מבהיל. יהודי נתפס בעבירה על החוק, והוא נשפט למוות. ויהי 

יש  –היום והגיע מועד ההוצאה לפועל, ולפי תקנות השלטון 
להבטיח לכל מי שיוצא ליהרג, שיוכל להתוודות לפני מותו, 

עם הכומר. וכך  -יהודי  אומר וידוי עם הרב, ולהבדיל, לא –יהודי 
היה גם במקרה הזה. בעיצומו של יום שבת מגיע אל הרב 
מבריסק שליח מיוחד מטעם מושל המחוז, והוא מחזיק בידו 
פקודה בכתב, כי על הרב להתלוות עמו אל בית האסורים כדי 
לומר וידוי עם הנידון למוות. משראה הרב את הפקודה, השיב 

הולך. ולמה סירב ללכת, טעמו  בקיצור ובצורה נמרצת: אינני
ונימוקו עמו: מאחר והוא סבור כי בהליכתו ובאמירת הווידוי 
הוא גורם את מיתתו של הנידון למוות, שכן לפי החוק, בלי וידוי 

לא הורגים. ועל כן, סירובו תקיף ובלתי מתפשר. ואם יקחו  –

רב אחר, יקחו, אבל לא הוא שיעשה כדבר הזה. יצא מאתו 
ר אל המושל בידיים ריקות. שמע המושל על סירובו השליח וחז

של הרב, והוא נתמלא חימה וזעם. הוא מיהר לשלוח אל הרב 
קצין בכיר, וזה בא ולא רק דרש במפגיע שיבוא עמו אל האסיר, 
אלא הוסיף על כך איומים קשים וחמורים בעונש כבד שהוא 
יסבול על סירובו, שכן בתור רב, עליו לבצע את ההוראה 

תאם לחוק. אבל הרב מבריסק איננו משנה את דעתו. הוא בה
לא הולך. חזר גם הקצין למושל בידיים ריקות. גם בפיו אותו 
סיפור: הרב מסרב. נתמלא מושל המחוז חימה עוד יותר וקם 
בעצמו והלך אל הרב. משהגיע המושל אל הרב נתקפו כל בעלי 
הבתים באימה וחרדה, הם הקיפו את הרב בצעקות: הרב 
מחריב את העיר, הרב ממיט סכנה על כולנו, והרב עומד על 
שלו בכל העוז והתוקף, וגם כאשר הגיע אליו המושל, ומסר לו 
את פקודתו פעם נוספת, עם איומים גלויים וברורים בהסקת 
מסקנות, מיצוי הדין עמו והענשתו, לא נרתע הרב ולא זז 

נשארו  מסירובו. המושל עזב בחרי אף את הרב, אנשי הקהילה
מפוחדים ומבוהלים, והעיר בריסק רעשה, זה בכה וזה בכה, 
והנה, במוצאי שבת הגיע באופן מפתיע מברק, ובה בשורה 
מרעישה כי הוענקה חנינה לאותו היהודי הנידון למוות. הדבר 
היכה את כולם בהלם. כי עתה היה ברור לכל, שאלמלא 

רג, התעקש הרב בסירובו ללכת, היה האיש כבר מוצא להו
 ניצל האיש מגורל זה.  –ודווקא מפני שסירב 
 ("שאל אביך ויגדך")

 

 "כבד את אביך ואת אמך" (כ, יב)
בשולחן ערוך נפסק: שאף שיש מצוה גדולה וחשובה של כיבוד 

אב אזי צריכות -אב ואם, אבל אם יש הוצאות בעבור הכיבוד
ההוצאות להיות משל כסף האב ולא משל הבן ולא צריך לאסוף 

בשביל לכבדו. מסופר שפעם בא אדם אל הגאון רבי חיים כסף 
מבריסק זצ"ל ושאל שאלה שאביו גר בעיר רחוקה, ושלח לו 
אביו מכתב שיבוא לבקרו, אלא שכסף עבור הנסיעה הוא לא 
שלח ועל כן הוא בא לשאול האם הוא צריך להוציא כסף או כיון 
א שנפסק בהלכה שלא צריך להוציא הוצאות מרובות על כן ל

יסע לבקר את אביו, אבל הוא השיב לו שאמנם להלכה נפסק 
שלא מחויב להוציא כסף והוצאות מרובות עבור כיבוד אביו, 

 אשר על כן מצווה הוא ללכת אליו "ברגל"...
 

 "לא תגנוב" (כ, יג)
מאיר מגוסטינין נסתלק מן העולם ביום -הצדיק רבי יחיאל

קודם פטירתו  קודש פרשת יתרו.-שישי, כ"א בשבט, ערב שבת
משה, שיעמדו -לייבוש ורבי ישראל-ביקש משני בניו, רבי אריה

ליד מיטתו ויקראו לפניו את עשרת הדיברות. הבנים קראו, 
 ואחרי כל דיבר היה מפרש להם את משמעותו של הדיבר.

כשקראו לפניו את הדיבר "לא תגנוב", אמר להם: "דעו לכם כי 
פרוטה אחת. 'לא תגנוב' אין הבדל אם גונבים שק מלא כסף או 

 פירושו שאסור לגנוב!"
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קדושה ב'לשון מצרי'

(הרבי מליובאוויטש)

לעיני שישים ריבוא

(הכוזרי)

הכוח לפרוץ

 (ספר המאמרים תש"י)

מעובד על�פי שיחותיו של הרבי מליובאוויטש בידי לוי שייקביץ שולחן שבת

 | מאת הרב אליעזר ברוד, רב כרמי יוסף

עצה נכונה

�ירחמיאל רבי  מאלכסנדר,  האדמו"ר 
אהב  לא  ישראל',  'ישמח  בעל  ישראל�יצחק, 
מנסים  עצתו  את  לבקש  הבאים  שהחסידים 
להטות את דעתו לדעתם. פעם אחת, כאשר 
חסיד התאמץ להסביר כי ראוי שהרבי יסכים 

לדעתו, הגיב הרבי ואמר:

אינני  והלוא  דעתי,  את  לשאול  באים  "מדוע 
וכדומה? אלא שהאדם קרוב  רופא  או  סוחר 
הוא  אין  ולכן  בדבר,  נוגע  והוא  עצמו,  אצל 
מסוגל לראות את האמת בצורה נכונה. לעומת 
זה, אני אינני נוגע בדבר וביכולתי לראות את 

הדברים כמות שהם ולעוץ עצה נכונה.

דעתי  את  להטות  מתאמץ  אתה  אם  "אבל 
בדבר,  לנוגע  אני  גם  אתהפך  כי�אז  לדעתך, 

ואיך אוכל לייעץ לך מה לעשות?".

אמרת השבוע מן המעיין

"חז"ל אמרו 'היזהרו בבני עניים, שמהם תצא 

תורה'. העני אינו מתבייש לבקש לחם כשהוא 

רעב. גם כשאינו מבין עניין בתורה אין הוא 

מתבייש לשאול"   (רבי דב�בער מביאלה)

פתגם חסידי



קבלה או 
מעשיות?

מאת לוי שייקביץמעשה שהיה

התורה העתידית
הרמב"ם כותב בסוף ספרו כי חכמי ישראל נתאוו לימות המשיח כדי שיוכלו 
מתן  והלוא  אז.  שתהיה  התורה  חכמת  של  הגדולה  ההתגלות  את  לקבל 
תורה היה פעם אחת ויחידה ו"התורה הזאת לא תהא מוחלפת"?! איך ייתכן 
'תורה  יג,ג) על  ויקרא רבה פרשה  וראה  שהנביאים מדברים (ישעיה נא,ד. 
'הבל' לגבי  חדשה' ועל כך שהתורה שאנו לומדים בזמן הזה היא בבחינת 

תורתו של משיח (קוהלת רבה פרשה יא,ח)?

את  מסבירה  החסידות  תורת  התורה.  של  הפנימית  מהותה  מתבהרת  כאן 
"כאשר  (כד,יג):  שמואל�א  בספר  המופיעה  ההגדרה  על�פי  התורה  מהות 
יאמר משל הקדמוני". מפרש זאת רש"י (במקום אחר, על הפסוק "והאלוקים 
ִאָנה לידו", משפטים כא,יג): "משל הקדמוני היא התורה". הגדרה זו מסייעת 

לנו לחדור לסוד מהותה של התורה.

משל תואם
מהו משל? כאשר קשה להביע רעיון כלשהו בצורתו העצמית, משתמשים 
להבנה,  יותר  וקרובים  קלים  בדברים  עצמו  רעיון  אותו  מלבישים  במשל. 
כן, משל הוא אותו רעיון אך  יותר להבין את הרעיון. אם  ובאמצעותם קל 
ברמה נמוכה ופשוטה יותר. במשל (כאשר הוא משל אמיתי ומושלם) מצויים 
כל ההיבטים של הרעיון, ועל�ידו אפשר להבין את הרעיון על כל פרטיו, אלא 

שהמשל משמש מעין לבוש לרעיון המופשט.

לדוגמה, האור והחושך הגשמיים יכולים לשמש משל לאור וחושך בעולם 
השכל. החכמה נקראת אור והיעדרה מכונה חושך. אדם יכול לומר: "פתחתי 
ולפתע  בחושך.  עיוור שהולך  כמו  הייתי  דבר.  שום  הבנתי  ולא  הספר  את 
הבריק במוחי רעיון. כאילו הלילה הואר בזרקור ענק". כאן רואים יפה את 

החפיפה שבין המשל לנמשל.

יתרה מזו: מוסבר בתורת החסידות, שכאשר מדובר במשל אמיתי, משל של 
התורה וכדומה, לא זו בלבד שהמשל תואם את הנמשל, אלא שהוא עצמו 
נובע ומשתלשל ממנו. המשל שהוזכר לעיל ממחיש זאת היטב. 'אור' פירושו 
— בהירות, גילוי; זה האור. כאשר מדברים במושגים גשמיים, בהירות פירושה 
אור גשמי, וכאשר מדברים במושגים השייכים לעולם השכל, בהירות ואור 
פירושם חכמה. זה אותו דבר עצמו הלובש בכל עולם לבוש המתאים לאותו 

עולם, ומאחר שזה אותו דבר במהותו, יכול האחד לשמש משל לשני.

התורה שלמעלה
מכירים,  שאנו  התורה  'משל'.  התורה  שבהגדרת  המשמעות  תובן  עכשיו 
משל  היא  הזה,  מהעולם  השאובים  גשמיים,  במושגים  המדברת  התורה 
בלבד לתורה האמיתית, תורתו של הקב"ה. התורה כפי שהיא בשורשה אינה 
מדברת על שני בני�אדם האוחזים בטלית או על אדם המחליף פרה בחמור. 
ביותר. אלא שאותה תורה  ועדינים  רוחניים טהורים  היא עוסקת בעניינים 
יכולים אנו ללמדה. התורה שלפנינו  וכך  עליונה התלבשה בלבוש הגשמי, 

היא אפוא משל בלבד לתורה האמיתית.

לאמיתו של דבר יש בזה אין�סוף דרגות. מכיוון שהמרחק בין הקב"ה ובין 
עולמנו אין�סופי, גם הדרגות הקיימות בתורה אין�סופיות הן. בעולם הגשמי 
עצמו אפשר ללמוד את התורה בכמה וכמה רמות, וגם בעולמות העליונים 

יש אין�סוף דרגות בתורה.

העולם  במושגי  שהתלבשה  כפי  רק  התורה  את  ללמוד  יכולים  אנו  כיום 
הזה, אבל על מעין זה אמרו: "אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו". כשתבוא 
ונוכל להבין את התורה  לפנינו מעיינות התורה העליונים  ייפתחו  הגאולה, 
הטהורה, כפי שהיא נלמדת על�ידי הקב"ה עצמו. וכך תהיה זו אותה תורה 

(כי התורה "לא תהא מוחלפת"), ועם זה — "תורה חדשה".

מאת מנחם ברודלומדים גאולה



מאת מנחם כהן

 
49)

מאמין שאיננו מוזר

אין גיור ביום אחד

ההורים תומכים

היפני שחיפש אמונה אמיתית

"עתה ידעתי כי גדול ה'". גלעד קינן

'א�ל ארך אפיים' (הקצר)
ארך  'א�ל  הבקשה  משמעות  מה  שאלה: 
אפיים' הנאמרת לפני קריאת התורה בימי שני 

וחמישי?

אבודרהם,  יט.  סי'  כל�בו  צג.  סי'  ויטרי  מחזור  מקורות: 
ואחרונים סי' קלא ס"ו. מג"א  דיני קרה"ת בחול. רמ"א 
ר"ס קלד. הלכה ברורה שם ס"ח. סידור צלותא דאברהם 
ח"א עמ' שנז, וש"נ. סידור הרב ראסקין עמ' קסה, וש"נ.

חיים יהודיים

מאת הרב יוסף גינזבורג, רב אזורי, עומר פינת ההלכה

המבצע לחברי מועדונ ומצטרפימ חדשימ. עד גמר המלאי. ט.ל.ח
WWW.HAZORF IM . COM

על מגוונ
פמוטימ וקנדלברות

הצורפימ. אצלכמ בשמחות.
מכובדתכ�פיתמתנה

ובנו�פ
מכובדתכ�פיתמתנה

ובנו�פ

kh@ff-yt.org
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  ""יתרויתרו""פרשת פרשת  
  ].יב, כ ["אלוקיך נותן לך' כבד את אביך ואת אמך למען יארכון ימיך על האדמה אשר ה"

  ."שלשלת הדורות"
המלך פרדיננד . גשות ביותר שהתרחשה בתקופת האנוסים בספרדסיפור היסטורי מתאר את אחת החוויות המר

ב והגירוש "גזרו על גירוש יהודי בספרד בשנת רנ, ומדה ראש האינקוויזיציהמלכה איזבלה מוסתים על ידי טורקווה
חלק מיהודי ספרד שנותר במדינה נהגו כנוצרים כלפי חוץ ואת יהדותם נצרו . הסתיים בתשעה באב של שנה זו

  .ליבם וברשות היחיד שלהם ככל שניתן על פי הנסיבותבעמקי 
הקירבה בינו לבין המלך פרדיננד . אחד האנוסים האלה היה שר בארמון המלך מקורב מאוד אל המלך ואיש סודו

ובחדרי משכיתו , עוררה את קנאתם של אנשים רבים ואלה התחקו אחר עקבותיו של השר עד שגילו כי יהודי הוא
גם עקב מוצאו וגם עקב שהונה מד לדין האינקוויזיציה עהשר הו. ונושא תפלות בלשון הקודשהוא מקיים מצוות 

למלך פרדיננד . דינו נגזר למות בשריפה באחת מכיכרות הבירה .את המלך והמלכה בהעמידו פני נוצרי קתולי
קש מחילה מהמלך יבת בכך שיודה כי טעה והמלך התנה זא. ת לו את חייו מתנההייתה סמכות לחון את השר ולת

  .ה וימיר את דתו בנוכחות כל הנאספים בכיכר לראות את הוצאתו להורגסיוהכנ
בהגיע השעה והוא מובל באזיקים . השר היהודי סרב בכל מאודו ולא היה מוכן לשמוע לכל הפיתויים שהוצעו לו

יסאו וצעד לעבר הנידון  התעוררו רחמי פרדיננד וזיכרונות העבר הציפו אותו עד שהוא קם מכהפ- דה-אל האוטו
אנא עשה למעני : "למוות שכבר שוחרר מאזיקיו כדי לאפשר את העלתו למוקד והמלך דיבר באוזנו ולחש לו

המלך דיבר בלחש אך השר היהודי בקול זעקה גדולה  ".ולמענך תמיר את דתך ואשיב אותך אל מקומך הראוי לך
אין שום שלשלת עליך "יסה להרגיע אותו ואומר לו המלך המום מהתגובה נ !!"...השלשלת! השלשלת: "ומרה

  "?מה כואב לך? שחררו אותך מכל השרשראות והאזיקים מה אתה צועק
שלשלת הדורות מחייבת אותי לנאמנות למורשת אבותיי ואיני יכול ואינני רשאי לנתק את ": והשר עונה

  "...אנתק את השלשלתהשלשלת מה שאתה מבקש ממני לא עולה על הדעת ולא בא בחשבון אני לא 
כאשר אשת פוטיפר מעמידה בניסיון קשה את יוסף הצדיק חייבים להבין את הבדלי המעמדות שבהן הניסיון 

היא בעלת בית וסופה מוכיח על תחילתה שהיא אכן יכולה בהבל פה לזרוק אותו לבור הכלא בשל עלילת : נערך
  .שווא שרקמה סביבו בלי עדים בלי משפט

והוא , עבד בגלות אצל שר הטבחים, חות כאלה ניצב נער יתום מאם מפורד מאב מלא צער וכאבמול אישה עם כו
  ...סירב בכל תוקף הוא – .וימאן: יודע בחכמתו הרבה מה צפוי לו אם יסרב והתורה מעידה עליו

ו העז את הכח האדיר שאב יוסף הצדיק מרצונ! טעם נדיר מאד שלשלת" וימאן"שימו לב לטעם שמופיע על המילה 
  .יצחק ויעקב אביו, לא לנתק את שלשלת שחיברה אותו אל אברהם

יש עוד סיכוי שיחזרו , ל הקשר התרופף אבל אם הוא לא ניתק לגמרי" אם רחלוכ חזק שאפי"כח שלשלת הדורות כ
כאשר גל , היה זה לפני מלחמת העולם השניה, ל באחת מדרשותיו"בתשובה כפי שאמר הגאון בעל השרידי אש זצ

התאימו את אורחות חייהם לרוחות , ממשפחות מיוחסות, יהודים רבים. בוללות שטף את יהודי גרמניההת
ארו יות המופת שפיואחד מדמ .ורבים מהם אף פרקו מעליהם לגמרי את עול התורה ומצוותיה, ההשכלה והקידמה

-הוא עמד בראש בית. 'רידי אשש'המכונה על שם ספרו , יעקב ויינברג-יחיאל-אז את יהדות גרמניה היה הגאון רבי
  .בגלל רמת הלימודים הגבוהה שלו, מוסד נחשב ומיוחד, המדרש ללימודי הרבנות בברלין

בעולם היהדות של . והרב ויינברג המשיך את מורשתו, שקדם לו, את בית המדרש הקים הרב עזריאל הילדסהיימר
אלא אף דמות מוערכת , שיות רבנית נחשבהשהיה לא רק אי, אותם ימים התחשבו מאד בדעתו של הרב ויינברג

  .כאיש נעים הליכות ומורה דרך להתנהגות ישרה וערכית, בגרמניה
ועוסק רבות בהוצאת ', אש-שרידי'אבא ויינברג מירושלים הוא מתלמידיו של הרב ויינברג בעל ה- הרב אברהם

בשיעורים , להנחיל לשומעי לקחואת הערצתו לרבו ואת המורשת המיוחדת שזכה לה כתלמידו הוא משתדל . ספריו
וזה הזמינו לשאת , יום אחד קיבל הרב ויינגורט שיחת טלפון מיהודי תושב העיר מודיעין .הרבים שהוא מוסר

את השיעור ייחד הרב ויינגורט למצוות  .הרב ויינגורט נענה להזמנה ובא למסור את השיעור. בית בעיר- שיעור בחוג
, ובמהלך הדברים נזכר הרב ויינגורט בסיפור אמיתי שהיה עד לו, מעים נהנוהשו, הדברים קלחו. כיבוד הורים

הכנסת - בבית :אמר בליבו והחל לספר, "אין כמו סיפור כדי להמחיש את העניין. "הקשור הדוק לנושא השיעור
 רבים מהמתפללים הם יהודים שזו הפעם האחת – המרכזי בברלין נערכו לקראת הימים הנוראים הקרבים ובאים

  .ואף הם באים להתפלל, יום הדין מעיר את הניצוץ היהודי שבתוכם. הכנסת- ויחידה בשנה שהם מופיעים בבית
פי -על- אף,הכנסת המרכזי-לבוא להתפלל עם הקהל הגדול בבית' שרידי אש'הביום זה נהג בעל . הכיפורים- יום

כל אחד ואחד . ילות התנהלו בשקט וברצינותהתפ. הכנסת- מקום של כבוד שמרו לו בבית. שהוא היה רחוק מביתו
  .התפלל בינו לבין עצמו וסידר את חשבונו לפני מלכו של עולם, מהמתפללים עמד רכון על מחזורו

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

 ל" זצוקיה'ורג' עובדיה יוסף בן גרבנו הגאוןונ מורנו "לע

 ל"ז בן שרה מוריס מורטזה נ"לע

 .ו"היאפרת מיכל בת דיאנה , ו"בת מלכה היאורה  ,ו"הי שלמה אחיה בן הלן ,ו"הי מהרנגיז בת טאוס ,ו"היברק בן שרונה , ו"הימונירה בת כורשיד לרפואת 



שיש להם , לקול ההכרזה יצאו מבית הכנסת הצעירים. '!יזכור': בתום קריאת התורה נשמעה ההכרזה מפי הגבאי
הללו המתינו לסגירת דלתות בית הכנסת .  שחוו אובדן אב או אם,וסביב הבימה התקבצו המבוגרים, הורים

  .הנאמרת לעילוי נשמת הנפטרים', יזכור'ולפתיחת תפילת 
אחת , שהייתה מלווה שני כלי רכב של משטרת גרמניה, הכנסת מכונית שרד מפוארת-באותו רגע התקרבה אל בית
קהל הסקרן הביט במכונית בצפייה לראות מי ה .השיירה עצרה בפתח בית הכנסת. מלפניה והשנייה מאחוריה

, תדהמה אחזה בקהל. ולטר רתנאו, ומתוכה יצא שר החוץ של גרמניה, הדלת נפתחה בתנופה. האורח רם המעלה
מה לו . שכבר זמן רב הפנה עורף לדתו ולעמו, השר רתנאו היה יהודי מתבולל. ובמיוחד במי שהכירו את האיש

ללא אומר ודברים נחפז . השר התעלם מההתלחשויות .חשבו המתפללים, יפוריםומה לו וליום הכ, ולבית כנסת
  .'יזכור'והבעת שביעות רצון נראתה על פניו כאשר הבחין כי הספיק להגיע לתפילת , לעלות במדרגות בית הכנסת

, שרהיו מהמתפללים שלא הופתעו יתר על המידה מהופעתו של ה. ביקורו של השר עורר סערה בקהל שעמד בחוץ
הוויכוחים נמשכו גם לאחר שהמתפללים חזרו . שלא ראו זאת בעין יפה, אולם היו מתפללים מאופקים פחות

  .בשעה שיצא אל מכוניתו, וכמעט הגיעו לאוזני השר עצמו, ונכנסו אל בית הכנסת
ומה , יהודי זה מחלל בפרהסיה את קדושת היום הקדוש: טענההבפי מי שמתחו ביקורת על הופעת השר עלתה 

  ...'יזכור'לקיים את מנהג אמירת  – חשוב בעיניו
עלה על הבימה וביקש את רשות , אך פתאום קם ממקומו הרב ויינברג, שליח הציבור התכונן לפתוח בתפילת מוסף

כיצד עולה על דעתכם לבוז ", קרא הרב!" רבותי" .הכול ציפו לשמוע את דבריו, שקט השתרר בבית הכנסת. הדיבור
, דעו כי מי שמכבד כך את זיכרון הוריו? אל בית הכנסת מתוך כוונה תמימה וטהורה לכבד את הוריוליהודי הבא 

כי בכך הוא שומר במובן מסויים על הקשר  .מובטח הוא בלי ספק כי הוא או צאצאיו ישובו אל חיק העם היהודי
  "...הקשר הזה בסוף ישפיע, עד אברהם אבינו, ולהוריהם, שלו להוריו מנוחתם עדן

  .דברי הרב הותירו רושם עז ולא יימחה על הנוכחים. הרב חזר למקומו והתפילה נמשכה כסדרה
פתאום קם אחד המשתתפים . ובחן את הרושם שעשו הדברים על קהל מאזיניו, הרב ויינברג סיים את סיפורו

ליו בעת שפנה אל הרב פני המשתתפים הופנו א. ודמעות לחות הרטיבו את לחייו, האיש נראה חיוור ונרגש. בשיעור
  !".סבו של אבי, הלוא הוא היה הסבא רבא שלי – ?אמרת רתנאו? אמרת רתנאו: "ויינגורט ושאל
ובזכותו נמנה גם הוא עם ציבור שומרי התורה , ולבקשתם סיפר הנין כי אביו חזר בתשובה שלמה, הנוכחים נדהמו

  .)נצוצות (ומצוותיה
  .כליותמוסר  ].יב, כ[ "כבד את אביך ואת אמך למען יארכון ימיךך"

הוא לא . יום אחד החל להגיע למקום מבוגר כבן שבעים. מניין מתפללים" גירד"כנסת שבקושי -אביב היה בית-בצפון תל
ומעולם לא ' בדרך כלל אדם כזה מגיע לאזכרה וכו. הכנסת התפלא- רב בית .הוא נהג להתפלל ומיד לצאת. נראה דתי מבית

  . חוזר בתשובהראה שבגיל כה מבוגר אדם כזה
  ."תוכל להגיד לי, אני פה הרב? האם אתה זקוק לעשות אזכרה: "פנה אליו הרב, לאחר כמה פעמים שהאיש הופיע

  "?ל"האם שמעת על הסיפור של הרב רביץ ז" ."?מה קרה: "הרב נדהם. "אני חוזר בתשובה. לא"
שתלת כליה וכל ילדיו נלחמו ביניהם מי יתן הוא היה זקוק לה. הרב נזכר במקרה שאירע עם הרב רביץ שעשה קידוש השם

ואכן הבכור תרם לאביו .  זכות הבכורהשפסק כי לבכור, ל"לבסוף ניגשו לדין תורה אצל הרב אלישיב זצ. את כליתו לאביו
  .הפטיר הרב – ."באמת קידוש שם שמיים. שמעתי, כן" .הדבר התפרסם ועשה קידוש השם גדול. כליה

בני אמר שהוא נוסע . הייתי זקוק להשתלת כליה והרופאים פנו אל ילדיי! רה אותו סיפור בדיוקשלי ק, כבוד הרב, אז תדע"
והיא טענה שעוד מעט היא מתחילה , פנו לבתי. ל והוא זקוק לכוחות ותרומת הכליה תחליש אותו"עוד מעט למסע בחו

  ".ולכן אף היא אינה יכולה, סמסטר חדש באוניברסיטה והיא זקוקה לכוחות ללמוד
, הזרמתי כספים בלי סוף, השקעתי בהם הכל, נתתי לילדיי את החיים? אתה רואה, הנה: "כאן פרץ הזקן בבכי והמשיך

בדיוק אז ראיתי את הכתבה  .הייתי מאוד מדוכדך! והם השאירו אותי ככה – נתתי להם חוגים ומה לא, שלחתי אותם ללמוד
  .)ברכת דוד( ..."באותו רגע החלטתי לחזור בתשובה. ה זה הכוח של התורהבעיתון על דין התורה בין ילדי הרב רביץ וראיתי מ

  ].ז, יח[ "וישאלו איש לרעהו שלום"
 בסיטואציה נתקל אני רבות פעמים: מעניינת שאלה ובפיו, נכבד עסקים איש פנה א"שליטהגאון יצחק זילברשטיין  ר"מו אל

', עמו נפגש הייתי ולא הלוואי, 'בלבי חושב ואני, עבורי ועמוסה לחוצה כך כל בשעה, שמתקרב ידיד מרחוק רואה אני: הבאה
 בחום בשלום ומברכו, פניי על רחב חיוך להעלות עצמי את מאלץ אני, נפגשים אנו כאשר לבסוף... 'אליו זמן ולא כח לי אין'

  ... 'וילך לי יניח כבר מתי', 'נפגשים היינו ולא הלוואי, 'חושב עדיין אני שבלבי כדי תוך, רב
  ?הבריות דעת גניבת משום במעשיי יש האם, לדעת ברצוני
 יהיה ולא, ופיתוי חלקות בדברי עצמו להנהיג לאדם אסור): "ו"ה ב"פ דעות בהלכות (כתב ם"הרמב :א"שליט ר"מו השיב
 של אחת מילה ואפילו... הבריות דעת לגנוב ואסור, שבפה הדבר הוא שבלב והעניין, כברו תוכו אלא, בלב ואחד בפה אחד
  ".  והוות עמל מכל טהור ולב נכון ורוח אמת שפת אלא, אסור דעת גניבת ושל פיתוי
 באופן דוקא שייכת דעת שגניבת משום, אותו הפוגש לכל' לבבי שלום 'ולומר להמשיך האיש שעל נראה, זאת שבכל אלא

 על זאת כשעושה אך, וכדומה עמו שייטיב כדי, וברכות שלום באמירת חבירו את מפתה הוא', חלקות 'של בדרך נוהג שהאדם
 והוי): "ו"מט א"פ (באבות המשנה שאומרת כמו, מצוה בכך מקיים הרי, אחווה ולהרבות טובה הרגשה לחבירו לתת מנת
 להם שיראה: "יונה רבינו וכתב! עליו אהוב שאינו אדם אפילו לרבות באה' כל 'המילה". יפות פנים בסבר אדם כל מקבל

, ועני עשיר, ונכרי ריע, כאן וכלל: "כתב ישראל והתפארת". הימנו נוחה הבריות רוח שתהא כדי, שמחה של פנים) לבריות(
, כן העושה גם וירוויח, לחבירו אדם בין האהבה תתגבר, זועפות בפנים ולא יפות פנים בסבר שיקבלו ידי שעל, ונכבד נקלה
  ".בערבה כערער הוא האדם, וריעים אוהבים ובלעדי, ומכבדיו אוהביו שירבו
, ואדרבה. הבורא רצון קיום אלא, דעת גניבת כאן ואין, יפות פנים בסבר יקבלו, חבירו עם באמת שמח אינו כאשר ואפילו
 כי, בשמחה לקבלו שאסור לרשע פרט[. המעשים אחר נמשך הלב כי, אמיתית חיבה מתוך לברכו יתחיל, כך שיעשה מתוך

  .)והערב נא(] 'אשנא' ה משנאך'
  ,ל"מונירה זנ מרת פארי דני בת "לע, ל" חזני זבן מרים ויעקבחזני נוריאל ' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות

  ,ל"ז רפאל בן שהין נ"לע ,ל"ז אליהו בן שלום נ"לע, ל"ז קודסיה בת כשוור נ" לע,ל"זר בת כשוו מרת מנסורה נ"לע, ל"זעזיזולה בן שרה '  רנ"לע
  , ל"זנ אלון בן אלברט "לע, ל"זנ חנה אסתר בת יצחק יעקב " לע,ל"זנ לידיה לאה בת רחל " לע,ל"זנ דוד בן כורשיד " לע,ל"זנ יהודה בן מרים " לע,ל"זנ טובה בת כורשיד "לע

 .נ נפטרי עם ישראל שאין מי שיזכיר אותם"ולע, ל"נ אירן בת מורוריד ז"לע, ל"נ מרים בת חנומקה ז"לע, ל" זמרים בת קודסינ "על, ל" זיונה בן אסתרנ "לע
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 "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש"
 

 תקנות ישיבת "אור תורה" לרבינו משה חיים לוצטו
 :הנהגות נשגבות שקיבלו עליהם הרמח"ל וחבורתו הקדושה

 

עובדים עבודה תמה ונקיה עשו עצמם כולם כאיש אחד, להיות 
לפני בוראם, עד שכל איש מהם אשר יעשה מצוה אחת כאילו 

כל אשר  .נעשית מיד כולם ונחשב לתיקון השכינה הקדושה
 ...תיקנו קיבלו לתקן ולא לעוות כלל וכלל

 

כל מי שירצה לבוא להצטרף עמהם יהיה כאחד מהם, בכל 
  וזה המשפט אשר קיבלו עליהם: התנאים שנתפרשו.

 

לא לדבר שום דבר שאינו דברי תורה על השולחן הקדוש אשר 
ם, ועוד הוסיפו קדושה על קדושת .מוה"ר משה חייםרבם ללימוד 

 שלא ידובר בכל בית התלמוד הקדוש הזה דבר בטל כלל ועיקר.
 

ואפילו בשאר בית התלמוד בהגיע זמן הלימוד לא יוכלו 
 ,ביראה ,אלא ישבו ליד השולחן באימה ,להתמהמה בדיבורים

 ,אחד מן החברים יאמר "תנו כבוד לאלקי ישראל" .ברתת ובזיע
 .ויתחילו ללמוד ומיד יכופו החברים הקדושים את ראשם

 

רשות להשתיק  ,בין החברים ומשכיאם חלילה דברי מחלוקת  ןוכ
. ומיד מחוייב לשתוק 'תן כבוד לאלקי ישראל'את חברו באמור לו 

 .כתובים על ספר הבריתושאר משפטי השתיקה הלא הם 
 

ומהם ישלימו ש"ס משניות  ,קיבלו עליהם להשלים כל המקרא
קיבלו עליהם לעשר הימים בתענית לפני ה',  גם כן בכל חודש.

העשירי יהיה קודש להתענות בו אחד החברים, ואחריו השני, 
  לרבינו הרמח"ל)(תקנות הישיבה                                     השלישי וכן כולם.ו יואחר

 

והם  ,עבדי ה' בכל כוחם ,"כולם קדושים :הרמח"ל תיאר את תלמידיו
 )שם(                                                                            חכמים מחוכמים".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
בה מספר מתוך איגרתו של "אור החיים" הקדוש לנדיבי עם במנטובה, 

על ישיבתו "כנסת ישראל", אותה הכתיר בשם "היכל האהבה", כי זו 
 :אהבה עליונה בין הקב"ה לכנסת ישראל היתה משאת נפשו, לעורר

 

ירושלים תבנה ותכונן. אנו יושבים עשרה למדנים, וזה סדר '
ולקחנו סדר זה  לימודנו. מן הבוקר עד הערב יושבים יחד ללמוד.

לשיטת הרמב"ם, כדי שלא תשאר שום לפרש כל התלמוד 
קושיה עליו. וכבר עלה בידינו שתי מסכתות. ואופן הלימוד הינו 

 .'בטלית ותפילין כל היום. בקדושה, ביראת שמים ובענווה
 

חבורתו למדו כל סוגיה בעיון עמוק עם הראשונים ומדקדקים 
 בסוגיה.ולאחר מכן מעיינים בפסקי הרמב"ם ומסיקים שיטתו  בה.

 

"ובכל ליל שבת מתקבצים יחד, וכל אחד מסדר מה שעלתה בידו 
ובכל מוצאי שבת אנו עושים משמרה,  בפני כל החברה הקדושה.

 ("נר המערבי" ועיי"ש אריכות עמ' רכ"ז)ולומדים עד הבוקר בדרך יחודים".      

 
 
 
 
 

 
  "דברים מהגאון הצדיק רבי אריה לוין אודות הגאון הקדוש בעל ה"לשם

 

ראינו דבר פלא. הכתיבה בכלל היתה קשה לפניו מחולשת ידו '
הימנית, בכל זאת בעת כותבו את דברי תורתו היתה היד כותבת 
 במהירות נפלאה, והספיק לזכות את ישראל בספריו הקדושים.

 

עסק בעצמו בעשיית הדיו ובתיקון הקולמוסים  שמעתי כי הגאון
לכתוב את חידושי תורתו בקדושה ובטהרה. גם היה נזהר בעת 
לימודו שלא ליגע בהפרשות האף והאוזן, והיו לו נוצות מיוחדות 

 לזה, כן ראיתי בעיני.
 

מן הנעלבים והסולחים. תמיד  היהאת מידת ענוונותו אין לשער, 
 הקציפו את רוחו.    אף אם ,מעולם לא דיבר קשות

 

 ,כשהוציאו את המיטה לרחובה של עיר, הספידו רבינו הצדיק
הכהן בבכי תמרורים, ובתוך דבריו התפרץ  רבי אברהם יצחקמרן 

אבי אבי, רכב ישראל ופרשיו, אילו זכינו "וצעק בבכי בקול רם: 
. "היינו רואים בעינינו כי איפסק עמודא דנורא בין דידיה לדידן

 חד בדורו בחוכמת האמת. אכי הגאון הקדוש היה 
 

כשהעלו את מיטתו אל מעלה הר הזיתים והחלו להתעסק  ,אמנם
 ,בקבורתו, זכינו כל המשתתפים לראות בעינינו עמודא דנהורא

עד סתימת  ,כעין מראה הקשת תחת השמים ממזרח למערב
 !!!"כולם ראו ותמהו" - הגולל

 

ושמענו וראינו, יראתי פן תפלוט  והנה אם לספר כל מה שידענו
עטי מה שנגד רצונו הקדוש, אשר בחייו התרחק מזה, על כן יהיו 

 )"ולו דומיה תהלה"(                                                       'דברי מעטים!

 
 את הסדינים שהיה המהר"ש מופלאה של גדולי ישראל! קדושה

שוכב עליהם היו מכבסים מפסח לפסח, והיו נקיים יותר משאר 
 (ליקוטים מהרי"ל מ"ו)                   סדיני בני אדם ששכבו עליהם שבועיים!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
"הנה נא ידעתי כי איש  שעהאישה השונמית אומרת על אלי

 איך האישה השונמית ידעה זאת? .אלקים קדוש הוא"
 

את מיטתו. דרך העולם כשאדם קם ממיטתו  שהיתה מסדרת
בבוקר מעלה הסדין שישן בו ריח רע, וזו השונמית בשעה 
שהורידה את הסדין ממיטתו היה מעלה ריחות טובים, לפי 

ובחזרתו בבוקר לגופו  ,שבשנתו נשמתו היתה עולה לגן עדן
 (זוהר בשלח מד.)                                  הביאה עימה ריח טוב מגן עדן!         

 
 הרב הדומה למלאך

 

הגאון  ,כשחזר ראש הישיבה פעם ,הגאון רבי זאב וילנסקי סיפר
ליבוביץ משהות של כמה חודשים מחוץ לביתו,  דברבי ברוך 

הראתה להם הרבנית את בגדיו של רבינו שהיו נקיים לגמרי בלי 
 !שמץ של זיעה והיו נראים כמכובסים
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ו הגר"א היה מחליף כל רבינכעין זה יש קבלה מזקני וילנה, כי 
בגדיו לכבוד שבת. והרבנית הראתה פעם לשכנותיה את הבגדים 

לא היה ניכר מה הבגדים החדשים  .שהסיר עם הבגדים החדשים
 ("הרב הדומה למלאך")      !דל קדושתווכל זה לג -ומה הבגדים שלבש 

 
 רבי אהרן מבעלז הניח במו ידיו הקדושות  שאדמו"ר כ"קבעת 

 אמר:  ,בירושלים ת בעלזאת אבן הפינה לישיב
 

ה'. "אני מניח את אבן הפינה כדי שצעירי ישראל יוכלו ללמוד כאן תורה ויראת 
 .ואני מתנה שבבית מדרש זה אף יאכלו וישתו ויעשו בו את כל מה שצריכים

 ."בנקל, ונזכה לילך לקראת משיח צדקנו יהי רצון שיגמר הבנין
 

"וכל אדם נאמר  :דברי רבי אהרן בעת הנחת אבן הפינהואלו היו 
אם כן איך הכהן גדול יכל בזוהר, תמה  .לא יהיה באהל מועד"

 .'מלאך'אלא  'אדם'להכנס?! ומתרץ שכאשר נכנס לא היה בגדר 
 

'וכל  מה שנאמר מביא ירושלמי שכתב )יומא לט:(בתוס' ישנים 
 ,אפילו אלה שנאמר עליהם 'ורגליהם רגל ישרה' הכוונה אדם'

 . לאוהל מועד זאת אומרת שאפילו למלאכים אסור להכנס
 

 ,שהכהן גדול היה כמו מלאך הרווחמה אם כן  ,שאל רבי אהרן
אדם ' :ותירץ לאוהל מועד?! אסור היה להכנס הרי גם למלאך

 'ולכן היה מותר לו להכנס! ,מלאך יותר גדול ממלאך בעצמו
 

רבה של קטמון  ,והגאון רבי יהושע דייטש ,הדברים נאמרו בלחש
שהציבור דייטש רבי יהושע לימים סח  .בפני הקהל חזר על דבריו

 . ..לא הבין מה שייכות יש לאמירה זו לארוע של הנחת אבן הפינה
 

 לאדמו"ר ה"פני מנחם" הדברים הרבי מטאלנא שליט"א סיפר את
 :בדבריוכוונת רבי אהרן את  תו הסביר ה"פני מנחם"גאונובמגור. 

 

שאמר ליצר הרע 'אני  ,כמו רב עמרם חסידא אחרי שעמד בנסיון
 .)קידושין פא:(ואני עדיף ממך'  ,בשר ודם יואנ אש האת ,עדיף ממך

 
 

שזה יהיה באופן  אנו מבקשים כשמעמידים יסודות לישיבה
להתגבר על  ,שהוא מלאך ,יצרם שבחורי ישיבה יוכלו לשלוט על

ה"פני מנחם": . סיים , כך יהיו יותר ממלאךהאש של יצר הרע
 "שיחות קודש" ויקרא תשס"ג) ("אור הצפון" אב תשל"ו,   "שזאת היתה כוונתו!אני בטוח "

   
 

באחד הימים אל  ,רבי צבי בנו של רבינו הבעש"ט ,הרה"ק בבוא
נרעש  עז.נתקבל על ידו בבכי  ,ץרבי פנחס מקורי קדושהב הר

 נזכרתי' :ענהו רבי פנחס ואמר .רבי צבי ושאלו על מה ולמה בכיה זו
  גוף המעשה.ר לך ספא ,וכשתשאלני מהי ,בבכיה קודמת לזו

 

נוהגים היינו לשבת בצוותא בשולחנותיו של אביך הבעל שם 
לבל  ,סרו אחד לחברווולמ וולהקשיב לכל היוצא מפי דושהק

 .לתוואיש כפי יכ ,מתעמקים בדבריו יחד ,תנוייאבד חלילה מא
 

ומדי פעם בסתרי תורה שהיה יושב ודורש  דושדרכו של אביך הק
ונשמתו עולה ומתעלה להקשיב לקח  ,היה שומט ראשו

בשעה זו היינו אנו התלמידים חוזרים בינינו על  .ולהעבירו אלינו
  .הדברים שנאמרו עד עתה ומתעמקים בהם

 

הפעמים ישבנו סביב ודבקותו באותה שעה היתה מעבר  תבאח
והיה יושב דבוק בשרעפיו מבלי  ,למה שהיינו רגילים לראות בו

  !עד שנדמה לכולנו שלא מעלמא הדין כלל ,להניד עפעף עין
 

שה יהרגשה זו אפפה אותנו עד שבאנו לכלל ספק אם הוא ילוד א
כי במקום שנחזור  ,ומעניין הדבר .ים לפנינוקאו שמא מלאך אל
בירו חתנו שואל את יהיה כל אחד מאדושים על אמרותיו הק

  ...הסמוך לו על דבר הספק אשר בלבו ואין פותר אותו
 

מיד  ,והנה התעורר אביך מדבקותו וראה אותך ,נכנסתתוך כדי כך 
בני  -ד מיין טייער קינ" :ראווחיבק ונישק אותך בק ,קראך אליו

 הספק!כי נפתר בכך  ,סכרי דמעות עינינו ברגע זה נפרצו ",יקירי
 

התעורר  ,מקוריץ רבי פנחסהפטיר  ,ואף שכבר עברו שנים רבות
והנה עתה  ,נקר ביזכרון זה מזה כמה ימים  ,מחדש בקרביהדבר 

  .'נזכרתי באותה בכיה ובכיתי ,שנכנסת אלי וראיתיך
 

מטעם זה היתה נוכחותו של רבי צבי ' :מלעלובדוד  רביכ"ק אמר 
שכן בעצם נוכחותו  ,דושקשה בעיני תלמידי אביו הבעל שם הק

שבל יעפילו לעלות  ,רמז להם על דמותו האמיתית של אביו
  .וינאלא כי בשר ודם ה ,יםקמלאך אל ברעיונם את גדולתו כגדלות

 

בכך גדלה מחוייבותם  .שה להגיעיכי ראו עד היכן מסוגל ילוד א
 המסוגל להעפיל לדרגשה יכי אם ילוד א ,פי כמה םכלפי שמי

ועליה כזאת  ,עליהם החובה לטפס בעקבותיו תהרי שמוטל ,כזו
 )הגה"ח רבי שמואל אהרן וובר מפי ("אבן ישראל"                                  '!קשתה עליהם

  מאוז'רוב האדמו"רכ"ק הגאון רבי יחיאל משה אפשטיין, מתורתו של 
 

 מים!שלכות מול עתרו ייקבל ו :נוטריקון – "ישמע יתרו"ו
 

היתה הגאולה מיוצאי מצרים לכל אחד שכתב ב"נועם אלימלך", 
 לפי השגתו ומדרגתו, לא כולם היו שווים. 

 

על הכתוב  :ונפלא בזה להבין את השינויים בתרגום אונקלוס
על ו ,תירגם "מידא דמצריא" ",אשר הציל אתכם מארץ מצרים"

 .כתב "מתחת מרות מצריא" ,"מתחת יד מצרים" הכתוב
 

אהרן וגדולי והסבר הדבר: בתחילה 'אתכם' כולל את משה 
וקשה יותר השעבוד הרוחני במצרים, בעיניהם היה גדול  ,ישראל

 הללו מרגישים שעבוד אפילו בעצם יד מצרים גם ללא מרות. 
 

העם עצמו  ,נאמר 'אשר הציל את העם'שואילו על ההמון 
 ("באר משה")          'מרות מצרים'. – ודו רק את כובד השעבשיהרג

 
 (י"ח י' ועיין סנהדרין צד.) ".אשר הציל אתכם מיד מצרים"ויאמר יתרו ברוך ה' 

 

בפשטות אפשר לומר שיתרו הצטרף בזה לשירתם של ישראל, 
, רצה להשלים באמירת בקריעת ים סוףמאחר שלא היה נוכח 

 (שם)                        .בעת השירה ברוך ה' מה שהחסיר בזה שלא היה

 
אשר ...  ת והודעת להם את הדרךוקים ואת התורווהזהרתה אתהם את הח"

  י"ח כ')(                                    '...צלותא ותודיע להם' ":תרגום יונתןה"כתב . "יעשון
 

אמנם יש  מה לתפילה ולהזהרת חוקים ותורה?!מאד, ותמוה 
(ברכות כפי שמובא  להתפלל על הצלחה בתורה, כאן רמז שחייבים

 "הנכנס לבית המדרש ללמוד אומר "יהי רצון מלפניך ...ש כח.)
 (שם)                             אי אפשר להצליח בתורה בלי תפילה! -ללמדנו 

 
'ידבר', לא נאמר משה דיבר אלא  "משה ידבר והאלוקים יעננו".

 (שם)   משה ידבר תמיד בכל הדורות! -בלשון עתיד. רמז יש בדבר 

 
 (י"ח י"ג) ".עם חתן משה ויבא אהרן וכל זקני ישראל לאכל לחם"

נתגייר במילה יתרו , שהיתה זו סעודת ברית, שכתב הרמב"ן
. אמר האדמו"ר ה"בית ישראל" וטבילה והרצאת דמים כמשפט

אחרי שגירש משה את צפורה, שסעודת נישואין, גם שהיתה זו 
 )קונטרס "בית ישראל"(                                נשא אותה בחזרה. תהע

 

בברכת המזון אין אומרים "שהשמחה  ,בסעודת ברית מילה
  ).(כתובות חמשום שיש צער לתינוק ואין השמחה שלימה.  ,במעונו"

 

אם נוכחים שמרן הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך,  פסקו
חוששים לצערא דינוקא ואומרים בסעודה חתן וכלה, אין 

 ("אוצר הברית" ח"א ג' י"ז כמבואר במאירי סוכה כה)            "שהשמחה במעונו".
 

מבלי  ,מעשה היה בסעודת ברית מילה שהגיעו שם חתן וכלה
שהשתתפותם תוכננה מראש, והורה רבינו שלא לברך שבע 
ברכות, שהרי לא קבעו הסעודה לכבודם, רק לכבוד הברית. 

קבעו את הסעודה לכבוד שני הדברים, בזה יש מקום לברך  ואם
 ) "שלמי שמחה" -שליט"א  הגאון רבי זלמן נחמיה גולדברג ,מפי חתנו(        שבע ברכות.

 
 (כ' כ"ג) ".ולא תעלה במעלת על מזבחי אשר לא תגלה ערותך עליו"

 

 , ואילו למנורה היו מדרגות?!מדוע במזבח אסור לעשות מדרגות
 

ה, מובא תמרבי יהודה רוזניס, בעל ה"משנה למלך"  ,רבינו הגדול
לפני המנורה, עליה היה מעלה שהיתה שהיו שלש מדרגות או 

מה זה שונה ממזבח יש להבין, עומד הכהן ומטיב את הנרות. 
 ?!, למה לא עשו כבשב בו "ולא תעלה במעלות על מזבחי"ודכת

 

מכאן  "עליו אשר לא תגלה ערותךותירץ, נאמר במכילתא "
אבל  ,עליו אי אתה פוסע פסיעה יתירה ,עשה כבש למזבח ,אמרו

              )יתרו שת(פר ..."  אתה פוסע פסיעה יתירה בהיכל ובקודש הקדשים
 

דווקא במזבח הקפידה תורה שלא  -הרי לנו לימוד מפורש 
   ופלא הוא!. בהיכל ובקודש הקדשיםלעשות מדרגות, משא"כ 

 )ועוד כט. "אמרי אמת" ליקוטים מנחות ,ועיין ילקוט שמעוני ש"ו ("פני דוד"                    

 
האדמו"ר ה"שומר אמונים" נהג לתת את עליית "חמישי" 
בפרשת יתרו, לפני עשרת הדברות לאחר מנכדיו. פעם התבטא 

 (קידושין ל.)בגמרא על פי מה שמובא  ,שיש בזה סימנא מילתא
כאילו קיבלה  ,תורה כל המלמד בן בנו רבי יהושע בן לוי,"אמר 

 ("הליכות קדוש" כ' הערה ט"ז)                                                                         ".סיניהר מ











 בס"ד
 
 
 
 

                                                                                     
 "חומרת פגיעה בתלמידי חכמים " - יתרופרשת 

"השמרו לכם עלות בהר ונגע בקצהו על הפסוק בפרשתנו 
" (יט, יב) כותב ה"חפץ חיים כל הנוגע בהר מות יומת"

וחומר: ומה ההר שאין בו דעת -שלמדים אנו  מכאן קל
נתקדש על ידי קבלת התורה, עד  –ואינו מרגיש כלום 

שכל ישראל הוזהרו מנגוע בקצהו, קל וחומר למי שפוגע 
 בתלמיד חכם. 

בספר "אור דניאל", כתב כי לצערנו שומעים אנו היום 
חדשים לבקרים על פגיעה בגדולי רבותינו, על הזלזול 

ם, ועל רמיסת כבוד התורה. אוי לנו שאין אנו זועקים בה
ואין אנו יוצאים בריש גלי כלפי אותם חצופים בעיתונות 
ובתקשורת, כלפי אותם "ראשים על העם" המרשים 
לעצמם להתיר רסן דיבורם ושבט לשונם כלפי רבותינו. 
לצערנו הם אינם מבינים ש"כל הנוגע בהר מות יומת" 

יכולה להביא  –דש הקודשים פגיעה בתורה שהיא קו
מיתה. רק אנשים המבינים ערכה של תורה, הם הם 

חכמים. באיזו -המבינים כיצד להתנהג כלפי תלמידי
יראה, אימה, ופחד יש לנהוג כלפיהם ולדבר עימם, רק 
בעלי מידות יודעים ומבינים את משמעות הציווי 
"השמרו לכם עלות בהר ונגע בקצהו" (שמות יט, יב), 

כדברי רש"י. התורה אסרה אפילו נגיעה  –בקצהו  אפילו
קלה, ביטוי קל, של זלזול או גנאי, והעוברים על איסור 

 "מות יומת", ללא פשרות, ללא שהיות.  –זה אחת דינם 
כך שנו רבותינו במסכת אבות (פרק ב, משנה י) "והוי 
מתחמם כנגד אורן של חכמים, והוי זהיר בגחלתן שלא 

יכת שועל, ועקיצתן עקיצת עקרב, שנשיכתן נש –תכוה 
ולחישתן לחישת שרף, וכל דבריהם כגחלי אש". מה פשרן 
של השוואות אלו שהישווה התנא את גחלתן של חכמים 
ל"נשיכת שועל". ל"עקיצת עקרב". ל"לחישת שרף" 
ול"גחלי אש"?! ביאר זאת הגאון רבי שלום שבדרון זצ"ל 

"נשיכתן נשיכת בשם הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד זצ"ל. 
כי שועל הוא בעל שיניים חדות והוא תוחבן  –שועל" 

בעומק הבשר, וכך על האדם לדעת כי כאשר יכעיס את 
החכמים עלול הוא להנזק כנשיכת השועל. "ועקיצתן 

זוהי מכה הקשה בהרבה מנשיכת  –עקיצת עקרב" 
השועל. כי בעוד שנשיכת השועל מזיקה רק במקום 

קרב מחדירה ארס מוות, בכל הנשיכה, הרי עקיצת הע
כי בעוד  –גופו של הנעקץ. "ולחישתן לחישת שרף" 

שעקיצת העקרב תיתכן בעת מגע ישיר עם הנעקץ, הרי 
שהשרף מטיל ארסו גם מרחוק. ומסיים התנא :וכל 

כלומר: גם בדברים שאדם רק  –דבריהם כגחלי אש" 
שומע מן החכמים (אף שלא יושב עמם) עליו להיזהר שלא 

ם, חס וחלילה, שהרי "כל דבריהם כגחלי אש"! וזהו לסלפ
שאמרו רבותינו "הוי מתחמם כנגד אורם של חכמים והוי 
זהיר בגלחתם שמא תכוה וכו' כלומר: שתהא התמדת 
חברתו עמהם בפחד ובמורא כמי שמתחמם כנגד האור, 

מעשה שהוא מתפחד מבוא בתוך האש ומנגוע בקצהו. 
ום וסיפרו לו שארע בעיירה אחת. באו לרב המק

שמוכרים כרטיסים למופע חילוני בעיצומו של יום שבת 
קודש. הרב ביקש מן המתפללים שיצאו עימו להביע 
מחאה עוד לפני תפילת המנחה. כאשר הגיעו למקום 
ניגש הרב אל מוכר הכרטיסים והסביר לו בנחת 
ובנעימות כי שבת היום ואסור למכור כרטיסים. אך הלה 

על שהעז להעיר לו על שמירת השבת, רגז מאוד על הרב, 
ושפך מים על הרב... הרב הגיב על כך בפניו, לעיני כולם 
"בשבת הבאה כבר לא תמכור"... ואכן ביום שישי הבא 
מת לפתע אותו אדם שביזה את הרב, ותהום כל העיר. 

 כששמע זאת הגאון רבי יעקב ישראל קנייבסקי זצ"ל
 
 

שותק כשמתעסקים אמר: "וודאי הקדוש ברוך הוא אינו 
 עם רב..."

ונראה לבאר, שהחומרה של הפגיעה בכבוד רב אינה משום 
כבוד הרב כשלעצמו, אלא עיקרה הוא בכך שהיא גורמת 
לביטול כוח השפעת הרב בישראל, שכשישראל אינם 
שומרים ונזהרים בכבוד חכמיהם וזקניהם, הרי זה כאילו 

מם הוא אין להם חכמים וזקנים כלל, והרי כל מעלת קיו
 רק כשנשמעים להם ונזהרים בכבודם.

הזלזול בכבוד חכמים כותב רבינו יונה "נמצא לפעמים גם 
באנשים שהם עושים המצווה ונזהרים מכל עבירה" 
כלשונו, דבר זה נובע ככל הנראה מכך שלא מכירים את 

 –ערכם האמיתי של החכמים, שהרי מה לו לאדם פשוט 
חכמת התורה ומעולם  שמעולם לא נגה עליו אור אמיתות

לא התענג ולא נהנה מזיו טעמה ואין לו כל מושג במעלתה 
ולחכמי התורה האמיתיים. ודבר זה הוא אסון דורינו,  –

דור שאין הקטנים נשמעים לגדולים, וכל אחד מורה הלכה 
לעצמו, וכמו שכתב ב"מסילת ישרים" (פרק י"א) "כל אלה 

מסכלת.  תולדות הגאוה המשיבה חכמים אחור ודעתם
ועוד אמרו רבותינו (חגיגה יד.), רב דימי אמר: שמונה 
עשרה קללות קילל ישעיה את ישראל, ולא נתקררה דעתו 
עד שאמר להם המקרא הזה (ישעיה ג, ה) "ירהבו הנער 
בזקן והנקלה בנכבד". ואמרו שם בגמרא, שבכלל שמונה 
עשרה קללות יש שלא ימצאו בישראל לא בעלי שמועות, 

יודע לישא וליתן במלחמתה של תורה, ולא דיין ולא מי ש
שדן דין אמת לאמיתו, ולא נביא ולא מלך, ולא מי שראוי 
לישב בישיבה (רש"י כתב שנוטלים ממנו עצה בכל דבר 
חכמה). ובכל אלו עדיין לא נתקררה דעתו, משום שעדיין 
אין זה המצב הגרוע ביותר, ורק כשאמר להם "ירהבו הנער 

בד", נתקררה דעתו, כיוון שזהו המצב בזקן והנקלה בנכ
הגרוע והנורא ביותר שאין גרוע ממנו, שכיוון שירהבו הנער 
בזקן והנקלה בנכבד, שוב אין זכות קיום חלילה לכלל 
ישראל. והוא מה שאמרו רבותינו במדרש: אמר רבי 
עקיבא "נמשלו ישראל לעוף, מה העוף הזה אינו פורח בלא 

לים לעשות דבר חוץ כנפיים, כך ישראל אינם יכו
מזקניהם" (ויקרא רבה יא, ח). נמצא, שאם הגיעו חלילה 
לכלל "ירהבו הנער בזקן והנקלה בנכבד", שוב אין בכוח 
הזקנים להועיל כלום, כיוון שבטילה חלילה השפעתם. 
ולפי זה מובן מפני למה אין לו לרב למחול על פגיעה 

חלילה בכבודו, משום שכל קיום כלל ישראל מוטל בסכנה 
על ידי פגיעה שכזו, כי כל מעלת זקנים וחכמים לישראל 
היא רק כשנשמעים להם ונוהגים בהם כבוד. על תוצאת 

שמונה חומרת פגיעה שכזו הנה בסיפור הבא שלפנינו. 
שנים המתין זוג אחד לפרי בטן ולא נושעו. נכנס הבעל 

הסטייפלר  –לביתו של הגאון רבי יעקב ישראל קניבסקי 
נה בפניו את צרתו. הפתיע אותו הסטייפלר זצ"ל ותי

באמרו לו נמרצות "איני יכול להושיע לך, מוטל עליך 
קפידא של חכמים משום שפגעת פעם בכבודו של תלמיד 
חכם..." נזדעזע האיש מאוד ואמר כי לא זכור לו כדבר 
הזה שפגע אי פעם בתלמיד חכם. אך הסטייפלר עמד 

פש מביתו. כעבור בתוקף על דעתו, והאיש יצא בפחי נ
ימים אחדים חזר האיש לביתו של הסטייפלר. הוא נזכר 
כי אכן פגע פעם בשוגג או במזיד בכבודו של הגאון הצדיק 
רבי דוד יונגרייז זצ"ל מרבני ירושלים, ושאל את 
הסטייפלר מה תקנתו? (היה זה לאחר פטירתו של הרב 
יונגרייז לבית עולמו) אמר לו הסטייפלר: לך ועשה מה 
שההלכה מחייבת! קח עשרה אברכים, תעלו אל קברו 

 תפייסו ותבקש ממנו מחילה. עשה האיש כן, ולתקופת
 
 

 566' עלון מס

         

 

 "אור שרה"
 ע"ש האישה הכשרה שרה בת לולוה ז"ל 

  השבת זמני כניסת
 נתניה/חדרה

 16:52הדלקת נרות:   
 17:44צאת השבת :    

18:18:         ר"ת



השנה זכה להכניס את בנו בבריתו של אברהם אבינו 
 עליו השלום... 

והנה זה ידוע, כי עוון המחלוקת הוא אפילו אם חולק עם 
אדם השווה לו במעלה, וכל שכן חלילה אם הוא חולק עם 

ד חכם אפילו איננו רבו, ועל אחת כמה וכמה אם תלמי
הוא רבו, גדול עוונו ונכפלה רעתו, כי ידוע שדרך בעלי 
המחלוקת לבזות בדברים את הצד שכנגדם. ומה נואלו 
האנשים שנקל בעיניהם לחלוק על הרב והבית דין שבעיר 
ולבזותם, ואינם חרדים מהעונש הגדול המעותד לבוא 

ם בעולם הזה לא ינצלו מן עבור זה בעולם הבא, וג
השפטים הרעים עבור זה (שמירת הלשון לה"חפץ חיים" 
זצ"ל שער הזכירה פרק ט"ז). וישנם לצערנו אנשים שונים 
ומשונים הסבורים לתומם שבעניני פוליטיקה ומפלגות 
הותרה לגמרי הרצועה, ותלמידי רב פלוני מדברים לשון 

יפך, ובכך הרע ומוציאים שם רע על רב אלמוני וכן לה
מבעירים את המדורה וגורמים חלילה פירוד לבבות בין 
הרבנים, בו בזמן שהרבנים עצמם היו אוהבים אחד את 
השני ומכבדים אחד את השני, אלא שהתלמידים 
מחרחרים ריב בין הרבנים, ואוי להם מיום הדין שגורמים 
חילול השם ועוד רעות רבות, ועתידים הם לתת דין 

מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא על כל  וחשבון לפני מלך
דיבור ודיבור שיצא מפיהם. והאיש הירא לנפשו יבלום 
פיו בזמן של בחירות ושאר ענייני פוליטיקה, לבל יכשל 
בנפשו חלילה ויפסיד את כל מצוותיו ומעשיו הטובים 
אשר עשה עד עתה, אלא יברח מהמחלוקת כבורח מן 

ולם הזה ובעולם האש, ואז יזכה לכל הברכות שבתורה בע
הבא. הסיפור הבא שלפנינו ימחיש לנו עד כמה עלינו 

מסופר על להיזהר מלהכניס ראשינו למחלוקת לא לנו. 
הגאון רבי יהונתן אייבשיץ אשר היה ידוע כבעל מוח 
חריף במיוחד, וככזה, הוזמן לדרשות וויכוחים רבים בכל 
קצוות ארץ. במקביל התעורר הפולמוס הגדול בינו לבין 
הגאון רבי יעקב עמדין המכונה היעב"ץ, וזאת על רקע 
הנסיבות שבאותה תקופה התחוללה מגיפה שפגעה 
בעיקר ביולדות וגרמה לכך שנשים פחדו ללדת. מכיוון 
שהגאון רבי יהונתן אייבשיץ נודע ככותב קמיעות, 
התבקש לכתוב קמיעות לנשים היולדות. אחד ממתנגדיו 

שהקמיע קשור  פתח את הקמיעות, והתעורר חשד
למשיח השקר שפעל באותו זמן, שבתאי צבי. כשהראו 
קמיע זו ליעב"ץ, הוא הכריז כי רבי יהונתן הוא 
ממאמיניו של שבתאי צבי, ומחלוקת זו התפשטה 
במהרה ברחבי אירופה, וקרעה את יהדות אירופה לשני 
מחנות  תומכי רבי יהונתן ותומכי היעב"ץ. המחנות הללו 

וכסכים זה עם זה, וכתוצאה מכך נגרם היו מפולגים ומס
חילול השם גדול וירידת כבוד התורה. המחלוקת 
החריפה והגיעה עד לכדי הלשנות ומעשי נבלה מקרב 
שני המחנות. מרבית רבני אירופה עמדו לצדו של רבי 
יהונתן, ואף ועד ארבע ארצות הכריע בשנת תקי"ד 

כן,  לטובתו והורה לשרוף את כתבי הפלסתר כנגדו. כמו
רבני ליטא התכנסו בעיר מיר והחרימו את מי שיוציא 
שם רע על רבי יהונתן. והנה בשנת תקט"ו הוציא רבי 
יהונתן קונטרס אשר הסביר שם שכול כוונתו הייתה אך 
ורק לשם שמים, וסופסוף המחלוקת לכאורה שככה. 
והנה, באחד מהפעמים שרבי יהונתן נסע ממקום 

מנת להתפלל, ומכיוון למקום, נכנס לבית כנסת על 
שהמתפללים לא הכירוהו ישב בפינה ושמע את ויכוחם 
הלוהט בנושא המחלוקת בין שני גדולי הדור. ניגש 
אליהם רבי יהונתן וביקש לשואלם קושי המהגדה של 
פסח, והקהל הסכים. פתח רבי יהונתן ושאל: בשיר חד 
גדיא, מסופר על גדי שהאבא קנה בשני זוזים, הביאו 

ומיד לאחר מכן בא החתול וטרף את הגדי, בא  הביתה,
הכלב וטרף את החתול, וכן הלאה עד שבסופו של דבר 
בא הקדוש ברוך הוא והרג את מלאך המוות, שהרג את 
השוחט, ששחט את השור, ששתה את המים, שכיבו את 
האש, ששרפה את המקל, שהיכה את הכלב, שנשך את 

 הכלב, האשהחתול... והנה המקל לא צודק שהיכה את 
 
 

צודקת ששרפה את המקל, המים לא צודקים שכיבו את 
האש, השור צודק ששתה את המים, השוחט לא צודק 
ששחט את השור, מלאך המוות צודק שהרג את השוחט, 
ולכאורה הקדוש ברוך הוא לא צודק ששחט את מלאך 
המוות?! אלא, ענה רבי יהונתן, הטעות היא ביסוד בהבנה 

עה כאן זה לא חס וחלילה הקדוש של הדברים. מי שט
ברוך הוא, אלא זה הכלב שהתערב! ראית את החתול 
והגדי רבים ביניהם, מה לך להתעבר על ריב לא לך 
ולהכניס ראשך ביניהם?! ראיתם פולמוס בין גדולי תורה, 
בין גדולי עולם, מה לכם אם כן כי תתערבו ותביעו עמדה 

 ודעה?!
ת בין שני גדולי הדור על סופה של אותה מחלוקת מפורסמ

מסופר בשם אחד מצדיקי הדור אשר עשה שאלת חלום 
ואמרו לו משמים כי שני תלמידי החכמים מקומם בגן עדן 
כי התכוונו לשם שמים. ואמנם, כל תלמידיהם וכן כל אלו 

 שהתערבו בריב לא להם נמצאים בגהינום...
על חשיבותם של תלמידי חכמים כבר ביאר לנו המלבי"ם 

י דברי הנביא יחזקאל "צופה נתתיך לבית ישראל": על פ
הנביא נקרא צופה, לפי שהוא דומה לשומר העיר העומד 
על המגדל ומשקיף למרחקים. כאשר הוא מבחין בסכנה 
הקרבה והולכת הוא מודיע על כך לבני העיר. אם מישהו 
מבני העיר יזלזל בדברי הצופה ויאמר שאין ממה לפחד 

סכנה המתקרבת לעיר, הוא ייחשב  שהרי איננו רואים שום
לשוטה. שכן אין מערער על העובדה שהיושב על המגדל 
מיטיב לראות למרחק גדול יותר מכל האנשים שאינם 
רואים אלא את המתרחש על ידם בלבד. מכאן גודל החובה 
לשמוע בקולם של חכמי הדור, לקיים מה שנאמר "שאל 

. אשרינו שזכינו אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך" (דברים לב)
בכל דור למורי דרך אשר עיניהם פקוחה על בני דורם, 
ואזנם כרויה לשמוע את השאלות שהם נשאלים, ובדעתם 
הרחבה הם פושטים את הספקות ומיישרים את ההדורים. 
וכבר אמרו רבותינו "כל הנוטל עצה מן הזקנים אינו 
 נכשל". הסיפור הבא שלפנינו ימחיש לנו דברים אלו היטב.
שני בחורים שבאו מארצות הברית ללמוד בישיבת מיר 
(בליטא) חלו במחלה נדירה. הרופאים המקומיים קבעו 
שעל החולים לפנות אל מומחים בעלי ידע בטיפול במחלה 
הנדירה. הגאון הצדיק רבי ירוחם, המשגיח של ישיבת 
מיר, הפנה את הבחורים אל אחד מגדולי הדור אשר 

ר, ואמר להם שישאלו אותו התגורר במקום מרוחק ממי
על אודות רופא מסוים מאזור מגוריו. לפני שיצאו לדרך, 
הזהירם רבי ירוחם על שני דברים: "דבר ראשון", אמר 
להם, "עליכם להתייעץ עם הרב ההוא על כל פרט ופרט, 
ולא להמרות את פיו, חלילה. כמו כן, אני מבקש מכם 

רכתו. ללא לסור בדרככם אל ה"חפץ חיים", ולבקש את ב
ברכה ממנו", סיים רבי ירוחם, "אל תמשיכו בדרככם". 
השניים יצאו לדרך ותחילה שמו פניהם לעבר העיר 
ראדין, מקום מושבו של בעל ה"חפץ חיים", זצ"ל. כאשר 
הגיעו לביתו, אמרו להם בני הבית שה"חפץ חיים", 
שהיה אז זקן מופלג, עלול להירדם באמצע שיחתו עמם, 

ממושכת במשך שעות אחדות. ואכן כך  ולשקוע בשינה
היה. מיד לאחר שנכנסו אצלו ואמרו לו את מבוקשם, 
הצדיק נרדם. חלפו כמה שעות, ומועד צאת הרכבת שבה 
אמורים היו לנסוע קרב ובא. כמעט שנתייאשו מלקבל את 
ברכת הצדיק, אך לפתע התעורר ה"חפץ חיים", וברגע 

שיכו בדרכם, האחרון ממש זכו לקבל את ברכתו. הם המ
עד שהגיעו אל מחוז חפצם. מיד סרו אל בית הרב, וקיבלו 
ממנו את שם הרופא המומחה. אולם הרב הוסיף ונתן 
להם הוראה ברורה שלא יסכימו להנתח אלא אצל הרופא 
ההוא. גם אם הרופאים ינסו להשפיע עליהם ויציעו להם 
מומחים אחרים, עליהם לסרב בתוקף. אחד מהם ציית 

והתעקש לקבל את הטיפול מהרופא המסוים  להוראות
ההוא, ולאחר זמן קצר הבריא (כאשר חזר לארצות הברית 
וסיפר לרופאים שם, את דבר המחלה שהיתה לו, אמרו לו 
שישנו רק רופא יחיד בעולם המסוגל לנתח בדבר הזה, 

 בוודאי היית אצלו, ואכן זה מה שהיה). כאשר חברו בא
 
 



נעדר הרופא ההוא מהמקום. לקבל את הטיפול במחלתו, 
בהתאם להוראות שקיבל, אמר הבחור שהוא רוצה 
להמתין עד שהרופא יחזור. אך הרופאים לחצו עליו 
שיפנה אל רופא אחר שהיה שם, אשר לדעתם אינו נופל 

ותו מהרופא שנעדר מהמקום. הם הוסיפו ואמרו במומחי
שלא כדאי לדחות את הטיפול. הוא הושפע מדבריהם, 
נותח על ידי הרופא השני ואחרי שלושה ימים נפטר. 
תלמיד ישיבת מיר מספרים שבמשך חצי שנה אחרי 
המאורע הזה, היה רבי ירוחם זצ"ל, מזכיר את שני 

ישיבה. הבחורים האלה בסיומה של כל שיחה שאמר ב
והיה מסיים את דבריו במילים אלה "זה ציית, וזה לא". 
הרי לנו דוגמא בולטת של התבטלות בפני דעת תורה 
לעומת "התחכמות" הנובעת מהליכה אחרי ההגיון מבלי 
להתחשב בדעת התורה. הבה נלמד עיקר גדול זה, ונשנן 
לעצמנו חובה קדושה זו של ציות לדברי החכמים, ולאורם 

ישנו ספור מדהים, ממנו נוכל ללמוד עד כמה  נסע ונלך.
הציות לתמידי חכמים וההתבטלות לדבריהם מביאה 

מעשה היה בשתי משפחות לסייעתא דשמיא מובטחת. 
של תלמידי חכמים בבני ברק שהשתדכו ביניהן, למרות 
ששני הצדדים ידעו מראש שמצבם הכלכלי דחוק מאוד. 

ודיעו היתה בכך הקרבה הן מצד החתן והכלה, שה
מראש שאין להם כל תביעות ודרישות, והם מוכנים 
להתפשר עם כל מה שיתנו להם, והן מצד ההורים 
הנמנים על סלתה ושמנה של עיר התורה. הסכום שהיה 
בקופתם של שני הצדדים הגיע, לאחר כל המאמצים 

דולר. כמי שאמונים על התייעצות עם גדולי  40,000לכדי 
ההורים אל אחד מגדולי הדור  הדור בכל דבר ודבר, הגיעו

בבני ברק, ושאלו היכן לקנות דירה לזוג הצעיר. הגאון 
שליט"א שמע את כל הפרטים, ופסק את פסוקו: בבני 
ברק, והושיט להם ידו לברכה ולהצלחה. ההורים לא היו 
בטוחים ששמעו היטב, ובשלב מסוים הבהירו שהם 

חזר על מתכוננים לרכישת דירה, ולא לשכירות... הגאון 
דבריו, שיקנו דירה בבני ברק. אמונת הצדיקים היתה 
-תקועה בליבן של שתי המשפחות הללו, בצורה היותר

חזקה. ובמקרה כזה אכן דרושה אמונה גדולה, שכן על 
פניו נראה הדבר כמשימה ממש בלתי אפשרית בעליל. 
עכשיו, משלא היה ספק בליבם על דבר ההוראה 

כים בעיר והודיעו שהם שקיבלו, ניגשו אל כל המתוו
דולר. גם מי שעדיין  40,000מחפשים דירה בסכום של 

לא קנה אף דירה בעיר זו, יודע שהסכום ההתחלתי של 
 110,000 -חדרים מגיע ללא פחות מ 2דירה קטנה בת 

דולר. המתווכים סברו שמדובר באנשים לא רציניים, 
משכו בכתפיהם, אבל רשמו לפניהם את ההודעה. 

וגם החתן והכלה, היו בטוחים מצידם שאם ההורים, 
הגאון שליט"א אמר לקנות בבני ברק, אזי העניין יסתדר 
על הצד הטוב ביותר, בסיעתא דשמיא. והנה לאחר זמן 
מה מתקשר אחד המתווכים ומודיע בשמחה שיש לו 

דולר.  40,000דירה שבעליה דורש בעבורה מחיר של... 
ישיש, וערירי,  המתווך סיפר שבעל הדירה הוא יהודי

ובדירתו יש שלושה חדרים גדולים. הוא מוכן למכור שני 
חדרים מתוך הדירה במחיר הנ"ל, בתנאי שהוא עצמו 
ימשיך להתגורר בחדר השלישי, ולא עוד אלא שהדיירים 
שייכנסו לדירה, יטפלו בו, ויעזרו לו בצרכי הקיום 
היומיומיים שלו. 'מי שיהיה מוכן למלא את התנאים 

אמר הקשיש, יקבל את שני החדרים, ובהגיע יומי  הללו,
לעזוב את העולם, אוריש לו גם את החדר השלישי, וכל 
הדירה תהיה שלו'. המשפחות ראו בכך אות משמיים, 
והביעו נכונות לכל התנאים, ועוד באותו יום נחתם חוזה 
בין הצדדים. החתונה היתה אמורה להיערך בעוד כחודש 

עו כבר שהם יצטרכו לטפל וחצי, והחתן והכלה יד
בקשיש, מה שיכביד מאוד על חייהם, במיוחד בתקופה 
הראשונה, אבל מאידך הם קיבלו כאן מתנה גדולה, וראו 
בכך אות ומופת שהקדוש ברוך הוא מקיים את גזירתו 
של הצדיק, שפסק להם לרכוש דירה בבני ברק, מה 
 שהיה בבחינת הבלתי ייאמן. משנקנתה הדירה, או יותר

 
 

נכון: שני החדרים, הוסרה הדאגה העיקרית מעל 
ההורים, ועתה התפנו הכל להכנות לקראת החתונה 
שהתקרבה ובאה. לבסוף, חמישה ימים לפני החתונה, 
נפטר הקשיש לבית עולמו, ועל שולחנו היה מונח החוזה 
שנחתם בין שני הצדדים ולפיו בפטירתו יירשו בני הזוג 

רת שלושה חדרים גדולה, את כל הדירה... שימו לב: די
 40,000במרכז העיר בבני ברק, במיקום מעולה, במחיר 

דולרים! אפילו לא סנט אחד יותר! והכל בזכות אמונת 
צדיקים פשוטה ותמימה. הנה, דוגמא נוספת של אמונה 
פשוטה של יהודים, שהגיעו בזכותה לראייה חושית של 

 ניסים ונפלאות, גם בדורנו אנו. 
מד האדם בניסיון קשה בעניין אמונת אמת, לעתים עו

חכמים, כאשר שכלו הבנתו והגיונו, מושכים אותו לכיוון 
אחד, ואילו חכמי ישראל מורים לו לעשות את ההיפך 
הגמור. או אז ניצב הוא בפני הכרעה קשה כביכול, האם 
לנהות אחר שכלו ודעתו, או שמא לבטל והתבטל, ולקבל 

ר ננתח את הקושי, באופן מוחלט את דעת חכמים. כאש
בפניו ניצב האדם, וננסה לעמוד על מקורו, נמצא כי הסיבה 
לכך היא, משום שהאדם אינו מבין כי כמו בכל חכמות 

ם כל החכמות כולן, מבוססת גם חכמת התורה, אֵ  –העולם 
על אמונת חכמים. הלא בכל חכמה וחכמה האדם אינו 
ת מבקש לסמוך רק על דעתו והבנתו. לשם דוגמה, אחו

ראשית, מוסמכת ובעלת ידע רפואי רב, האחראית על 
מחלקה בבית החולים, יודעת כי חולה פלוני זקוק לתרופה 
מסוימת, אולם באחד הימים היא מוצאת פתק בכתב ידו 
של הפרופסור המומחה, ראש המחלקה, המורה לה 
להעניק לחולה תרופה שונה בתכלית, האם היא תפקפק 

בטענה שהיא  –ר הוראתו בדבריו? האם היא תערער אח
אינה מבינה את כוונתו לפי שכלה והגיונה? בוודאי שלא! 
היא הלא יודעת, כי ידענותה ברפואה מוגבלת, וכי אין לה 
שום זכות לחלוק על הפרופסור המדופלם, גם אם היא 
אינה מבינה את פשר הוראתו. היא יודעת היטב כי 

ידיעותיה ידיעותיו של הפרופסור עולות עשרת מונים על 
שלה, וכי עליה לכופף את דעתה בפני דעתו. במה נגרעת 

 חכמת התורה לעניין זה?! 
היוצא מהדברים לעיל מלמד אם כן כי אפילו אדם החש 
עצמו כבר סמכא, בקי ומובהק, בידיעותיו ותובנותיו 
בענייני העולם, עדיין עליו להכפיף עצמו כקנה לפני 

ם ולילותיהם דעותיהם של מי שהשקיעו את כל ימיה
 בהבנת התורה הקדושה?!

הבה ונראה מהסיפור שלפנינו המוביל אותנו לתובנה על 
חשיבות הציות לתלמידי חכמים ולהתבטלות לדעת תורה 

 שרק ברכה יוצאת ממנה...
אני יהודי מסורתי. אני יודע שיש כאלה שיקפצו עלי ויגידו: אין  

, ואני קטן מן חיה כזו מסורתי, רוצים לומר או חרדי או לא כלום
הקטנים לא נכנס לויכוח עם אף אחד, אם כי ברי לי שהמסורתיות 
שלי רחוקה מאוד מאוד מן הדתיות ושמירת המצוות שיהודים 
חייבים בהם. אני קבלן בניין כבר קרוב לשלושים שנה, בונה 
בעיקר במרכז הארץ, וילות וגם בניה רוויה. בנדל"ן ניתן להתעשר 

כמו שאפשר להתעשר עלולים גם לצנוח  אבל פרנסה מן השמיים,
מטה מטה ולהתרסק אל קרקע המציאות ללא פרוטה בכיס, עם 
נושים רבים ובנקים שבולעים את מה שנשאר לך. לפני כארבע 
שנים החלטתי לשעבד את כל נכסי, כולל ההון הנזיל שלי, לטובת 
 פרוייקט בינוי רציני. רק מבנה תעשייתי אחד נותר לי כנדל"ן פנוי.
הבנק הוסיף לי הלוואות ואשראי, ויצאתי לדרך. בתחילה הכל 
נראה ורוד ומבטיח, ועל פי תוכניות המומחים והיועצים שלי 
הייתי אמור להרוויח סכומי עתק. רבות מחשבות בלב איש, 
והקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, וכמובן גם את עולם העסקים. 

נעצרה הבניה, חצי שנה אחר כך החל המשבר הכלכלי בעולם. 
קונים לא הגיעו. נקלעתי למצב סבוך שבו אני מזרים מיליוני 
שקלים לבור בלי תחתית, מבלי שיש נצנוץ של יציאה מן הסחרור 
הכלכלי שעמד לרסק אותי לחלוטין. הבנקים הודיעו שהם נאלצים 

עיקול של נכסי  להפסיק לכבד את המחאותי, והם פותחים בהליך
שלא הצלחתי לפרוע. חייתי כל רגע  בהתאם להלוואות הכבדות

 על זמן שאול. הגיעו לילות של סיוטים ללא שינה. חרדות מפני
 
 



הבאות, כל צלצול טלפון הקפיץ אותי עד שבוקר אחד הודיע לי  
מנהל הבנק שאם לא אזרים תוך מספר ימים שלושה מיליון דולר 
לחשבון, הבנק יממש את כל זכויותיו! הרגשתי שסופי הגיע. 

סתי מודעות בכמה עיתונים כלכליים שעמדו להתפרסם הכנ
וצלצלתי לכל המתווכים שאני מכיר, שיחפשו קונה לנכס 
התעשייתי האחרון שלי. עלותו הריאלית היתה שלושה מיליון 
דולר. ואכן, הגיעו באותו יום מספר טלפונים ואף קיימתי מספר 
י פגישות אך הן לא עלו יפה. יומיים לאחר מכן התקשר יהוד

נכבד ואמר שיש לו עניין בנכס, הוא רק רוצה לבדוק את 
תוכניותיו, את החנויות, וזכויות הבניה הנוספות. קיימנו כמה 
פגישות מקיפות, והתחיל להתגבש חוזה קניה מסודר. הרגעתי 
את מנהל הבנק שבתאריך המסוים אצליח להזרים לפחות מחצית 

הוא הסכים, ואכן מן הסכום שהוא דורש, ושיתן לי ארכה נוספת. 
החוזה באמצעות עורכי הדין עמד לפני חתימה. כעת ביקש 
הקונה שהוא חייב לקבל את אישורו של האדמו"ר שלו, כי הוא 
לא מבצע שום צעד בלעדיו. כעבור שעה אישר לו האדמו"ר את 
הקניה וכך נחתם החוזה והקונה הפקיד לי המחאה על סך 

ומר, שצד שיחזור בו דולר, כשאחד מסעיפי החוזה א 100,000
 300,000מגובה העיסקה, כלומר  10%יצטרך לשלם לצד השני 

דולר. פניתי לאותו יהודי שאני מקנא בו שיש לו אדמו"ר והוא 
השיב לי שיהודי חייב שתהיה לו דעת תורה, כפי שאמרו רבותינו 
'עשה לך רב' כי דעת תורה היא ברכה! לחצנו ידיים ונפרדנו. 

על כך שהמחנק הכלכלי שלי עומד לחלוף, שמחתי מאוד בעיקר 
ויש לי לפחות חצי שנה לשווק את הפרויקט שלי. לשלושה אנשי 
עסקים שהתעניינו בנכס אמרתי שכבר נמכר, וביטלתי את 
הפרסומים בעיתונים הכלכליים. יומיים אחר כך נבהלתי מאוד 
לראות שהצ'ק של הקונה חזר! הוא התחמק ממני, ולא ענה 

יתי מבוהל. מנהל הבנק איים עלי. הזמן רץ,  ורגע לטלפונים. הי
האמת של חיסולי העסקי היה קרוב מתמיד, כולל עיקול הנכס 
הזה, שאמור היה להציל אותי. לבסוף תפסתי את הקונה שטען 
שיש דברים שהסתרתי ממנו ומדובר בליקויים שהוא גילה לאחר 
ש חתימת החוזה. כעסתי מאוד שהרי זה שקר גס, וברוב ייאו

נדבקה לשוני לחיכי. הקונה הסכים ללכת יחד לאדמו"ר שלו על 
מנת להציג בפניו את הנתונים, ומה שיאמר נעשה. הרגשתי 
כאילו מעמידים אותי משמיים בניסיון שהרי מעולם לא 
התייעצתי עם רבנים ואדמורי"ם ובכל זאת הסכמתי כי הבנתי 

י שמי שאצל יהודי דעת תורה זה דבר הכי חשוב וליבי אמר ל

ששואל רב, לא ינזק כך גם הייתי מוכן לקבל על עצמי את דעתו 
של האדמו"ר. האדמו"ר היה סבלן ואדיב מאוד והקשיב לשני 
הצדדיים עם כל הפרטים הנלווים ולבסוף פנה אל הקונה ואמר 
שהחוזה תקין והוא צריך לעמוד בדיבורו ומשום שאינו יכול 

ומחה לדיני ממונות לפסוק בעניין הוא מפנה אותם לדיין המ
שיפסוק את דינם. הסכמתי לדעתו והפגישה עם הדיין נקבעה 
למחרת בצהרי היום. כמובן שעדכנתי את האדמו"ר על כך 
שהעסק שלי עלול לפשוט רגל עקב ביטול העסקה ולוח הזמנים 
הצפוף. האדמו"ר היה קשוב, ולפני שעליתי למכונית קרא לי 

מו"ר מבקש לשוחח איתי. עוזרו של האדמו"ר והודיע לי שהאד
נכנסתי שוב לאדמו"ר שאמר לי: אתה יהודי ישר, התנהלת 
באמינות ובהגינות, ואני מברך אותך מעומק ליבי שתצליח בכל 
מעשי ידיך. אין לי ספק בכך שהקדוש ברוך הוא מרוצה מהיושר 
שלך וישפיע עליך הצלחות לרוב. יצאתי די מאושש מן הברכות. 

נתתי לו את המחאה שחזרה על סך בחוץ הבחנתי בקונה ו
דולר. אמרתי לו שאני מוותר לו ואינני כועס עליו ואני  100,000

אפילו מודה לו על כך שבזכותו הכרתי את האדמו"ר הצדיק. 
הקונה היה המום. הוא קרע את ההמחאה לחתיכות והלך לדרכו. 
שעת חצות. נכנסתי למכונית והבטתי דרך החלון לשמיים וליבי 

וש ברוך הוא: אבא שבשמיים עשיתי לי רב, קבלתי אמר לקד
ברכה מהרב, אני סמוך ובטוח שהשליחים שלך בארץ עושים 
שליחותם נאמנה, והנה, צלצול למכשיר הדיבורית שלי: מדבר 
סמי כהן, אני נמצא במערכת העיתון הכלכלי ורואה מודעה 
שאיננה לפרסום, האם הנכס התעשייתי שלך עדיין למכירה? 

מדובר בעת רצון גדולה, שהרי אותו סמי כהן הינו ידוע הבנתי ש
כאחד מעשירי המדינה, ששלושה מיליון דולר זה כסף ממש קטן 
בשבילו. ולכן השבתי לו: כן, הנכס למכירה, אני מבקש עליו 
ארבעה מיליון דולר! הייתי בטוח שהוא ידחה זאת על הסף, שכן 

מחר הוא יכנס  המחיר היה לא כל כך ריאלי. אך הוא השיב שכבר
אלי למשרד. הוא הכיר את הנכס ואת מיקומו וזה היה מתאים לו 
וכך נסגרה העסקה תוך שעתיים ולאחר שבוע הופקדו ארבעה 
מיליון דולר לחשבוני. נחלצתי מן התהום הכלכלי ויותר מזה, 
הפרויקט שלי התרומם תוך חודשים ספורים, בלי עין רעה, 

גיון. אין לי ספק שמן הרגע בו והביקוש לדירות היו מעל לכל הי
קיבלתי על עצמי דעת תורה, כלומר 'אמונת חכמים' הכל התהפך 
לטובה! ולא אהיה ציני לומר שאמונת חכמים שווה מיליון דולר, 
היא שווה הרבה יותר...!

 

 אחים יקרים!
רב. ורבותינו דרשו בתלמוד  מצוות כיבוד חכמי ישראל הינה מצווה חשובה ויקרה עד מאוד, ונשמרה בכל הדורות בדקדוק

לרבות תלמידי חכמים, כיוון שתלמידי חכמים וגדולי ישראל הם בתורת "הורים  –(פסחים כב:) "את ה' אלקיך תירא" 
רוחניים" לכלל ישראל, על ידי שמרביצים תורה לעדרים ומקרבים את ישראל לאבינו שבשמיים, ועושים הכל שהתורה לא 

ר על כן חובה קדושה מוטלת על כל איש מישראל לכבד מאוד לאהוב את גדולי ישראל ואת תשתכח חלילה מעם ישראל. אש
תלמידי החכמים. וידועים ומפורסמים דברי רבותינו בתלמוד (שבת כג:), שמי שאוהב את החכמים, יהיו לו בנים תלמידי 

ר מתלמיד חכם, ומכבדים חכמים. והניסיון מראה שאותם אנשים שקובעים עתים לתורה, ושומעים מידי יום שיעו
 ומייקרים אותו, זוכים שכל בניהם תלמידי חכמים, בבחינת "וכל בנייך לימודי ה'. ויהי רצון שנזכה לכך, אמן. 

 בברכת התורה
 הרב יואל ארזי
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יתנו השבוע ועזרו לנו בהדפסת העלון מוקדש לכל התורמים היקרים שענו לפני
 העלון.

 

 יהי  רצון שבורא עולם יברך אתכם וישפיע עליכם ועל בני ביתכם 
 ברכה והצלחה, בריאות איתנה ופרנסה בשפע גדול לעבודתו יתברך.

 
 ..מעכב.אנו יודעים שיש עוד קוראים שרוצים לעזור אך יצר הרע 

מישהו אחר שתורם כל רצוננו  בהדפסת העלון אל תסמכו עלנשמח לקבל את עזרתכם 

 בת בת שבע בת אהובה , נתן מרדכי בן אסתר  לרפואת:
 רפאל בן אסתר,  הרב עמוס בן פורטונה. דרור בן מזל.

 אסתרינה בת זולה, ג'ינה בת בובה.  הרב יאשיהו יוסף בן זהרי,
.אופיר בן אביבה טוהר חיה בת איילה, ,ענבל בת סימי חנה בת רבקה,

 

 .מנחם בן שרה  :לע"נ כל נשמות ישראל ובכללםם
  שלום בן לאומה, שושנה שמעה בת סעדה. עפרה בת שרה, , ציון בן אברהם

 רפאל בן לאה, ג'נט בת לונה, אפרים בן זו'רה, יהודה בן אסתר,
 .פאל בן שלבייהר חיים בן מיסה, תמר בת סעדה, עדי בן חנה, מזל בת אמן,

 רינה בת לאה, שרה בת אנראן , אליס בת חנה.קלמנט עמוס בן אסתרינה



             
    

    יתרופרשת •  66ר עלון מספ• פנינים והארות בפרשת השבוע      

  
  (יח, י)ויאמר יתרו ברו ה' אשר הציל אתכ 

תנא משו רבי פפיס: גנאי הוא למשה וששי רבוא שלא 
  שבא יתרו ואמר ברו ה' (סנהדרי צ"ד ע"א)אמרו ברו עד 

יתרו היה הראשו שכששמע את סיפור יציאת מצרי בר 
את ה'. לפי זה הקשה רבי חיי קניבסקי על הנוסח 

ל, שאומרי בתפלה: "על זאת שבחו אהובי ורוממו ק
ל חי והודאות למל ק ברכותונתנו ידידי שירות ותשבחות 

", והלא א אחד מע    ישראל לא בר את ה', רק יתרו!וקי
, שהרי ליתרו היו שבעה שמות, ואחד מה  "רעו –ותר

  ל.אל", רע, ידיד, של הק
: "ונתנו  ", הכונה ליתרו שנקרא ידידיזהו שאומרי

  (ומתוק האור)"ידיד" והוא באמת בר את ה'.  

  (יט, יז)ויתיצבו בתחתית ההר 
לפי פשוטו ברגלי ההר. ומדרשו שנתלש  –בתחתית ההר 

ההר ממקומו ונכפה עליה כגיגית (רש"י ע"פ גמ' שבת 
קובא שמטילי בה שכר (רש"י,  –פ"ח; ע"ז ב:) כגיגית 

(   שבת ש וכעי"ז בע"ז ש
, מפני מה טורח רש"י לבאר לנו למה  לכאורה יש להבי
היתה הגיגית משמשת, וכי יש הבדל א הדר היא לשי בה 

   או שכר?יי
והנה, על עצ דברי הגמרא שהקב"ה כפה על בני ישראל את 

הקשו התוספות (שבת  ההר כגיגית כדי שיקבלו את התורה,
פ"ח. ד"ה כפה), הרי כבר הקדימו ישראל מרצונ 'נעשה 
לנשמע', ומפני מה עלה החשש שמא לא יקבלו את התורה? 
 ובארו התוספות, שהחשש היה שמא בני ישראל יחזרו בה

[שלבסו גרמה שיצאה מפחד הקולות והברקי והאש הגדולה 
[ .נשמת   , ועל כ כפה ה' עליה את ההר כדי שלא יחזרו בה

(נח ס"ג) באר את הדברי באופ אחר: בני במדרש תנחומא 
ישראל הסכימו מרצונ לקבל את התורה שבכתב 'שאי בה 
 יגיעה וצער והיא מעט', א את התורה שבעל פה 'שיש בה

 הות וקשודקדוקי מצוות קלות וחמורות, והיא עזה כמ
תה, לפי שאי לומד אותה אלא מי שאוהב אכשאול קנ

הקב"ה בכל לבו ובכל נפשו ובכל מאודו...' לא הסכימו כל 
, ועל כ הוצר הקב"ה לכפות עליה  ישראל לקבל מרצונ

  את ההר כגיגית.
: התורה שבעל פה  ירלפי דב המדרש מבארי המפרשי

, כדברי משלהנ על הפסוק  הזהר (ח"ג, עקב ד רעא ע"ב) ליי
לכו  –: "לכו לחמו בלחמי ושתו ביי מסכתי' (משלי ט,ה)

זו תורה  –לחמו בלחמי זו תורה שבכתב, ושתו ביי מסכתי 
  שבעל פה.

'שכר' הוא יי יש כפי שמתרג אונקלוס את הפסוק 
  יק יזר'.'מחמר חדת ועת –(במדבר ו,ג): 'מיי ושכר יזיר' 

לפיכ דקדק רש"י וכתב שגיגית זו מיועדת לשכר, ללמדנו 
 . )שכפית ההר היתה רק על התורה שבעל פה שנמשלה ליי    (ש

  
   (כ,א) וידבר אלקי את כל הדברי האלה לאמר

הרא"ש, בפרושו על התורה, אומר דבר נפלא, א גיוואלדיגער 
]  וורט: שני פסוקי בתורה יש בה  שבע תבות [מילי

  ועשרי ושמונה אותיות: א. הפסוק הראשו בתורה: 
  

". ב. הפסוק  "בראשית ברא אלקי את  השמי ואת האר
   שלפנינו: "וידבר אלקי את כל הדברי האלה לאמר".

ישי, שא בו יש שבע תבות ועשרי ושמונה יש ג דבר של
שמיה רבא מבר  אותיות, והוא המענה של הקדיש: "יהא 

   לעל [ו] לעלמי עלמיא".
   מה בא דבר זה ללמדנו?

אומר הרא"ש, שיש מכא אסמכתא למה שאמרו חז"ל: "כל 
ש"בכל כחו" היינו בכל  העונה אמ בכל כוחו [רש"י מפרש 

, ותוספות מפרשי "בכל  כונתו, שיתרבה כבוד שמי בעול
], כאילו נעשה שות לקב"ה במעשה  בקול  –כחו"  ר

)   בראשית ובמת תורה".   (יחי ראוב
  

לא תרצח לא תנא לא תגנב לא תענה ברע עד  
   (כ, יג) שקר

שאלה: הלא עשרת הדברות  יבש "המבי"ט" שואל
אחד משני  חמשה דברות בכל  –מחולקי לשני חלקי 

לוחות הברית. על לוח אחד כתובות המצוות שבי אד 
, ובלוח השני כתובות  מצוות שבי אד לחבירו.  למקו

ט" שאלה, שאלמלא ידענו שהוא השואל, לא "שואל ה"מבי
...והיינו קובעי באופ ודאי כי ז היה לנו ספק,     ו היא שאלת ת
הנה, חמשת הדברות הראשוני ארוכי   מה השאלה?

"אנכי ה' אלקי אשר הוצאתי מאר מצרי  –ומלאי 
, ג) וכל   " (ש " (כ,ב), כמו כ "לא יהיה ל מבית עבדי

, כאשר  . מדוע, א כ מגיעי אל  השאר מרבי בדברי
תרצח" "לא  –הלוח השני, כתובי הדברות בקיצור נמר 

, יג), וזהו, אי יותר  מילי בהקשר למצוה זו. וכ ג  (ש
). הדבר תמוה, מדוע  –הלאה  ", "לא תגנב" (ש "לא תנא

הלוח הראשו מלא, ולעומתו  –פרופורציה בי הלוחות  אי 
   שיהיה ככה? למה הקב"ה עשה  –הלוח השני כמעט ריק 

וח אומר ה"מבי"ט" דבר נפלא: כ רצה הקב"ה, שעל הל
. מדוע? יהשני יהיו כתובות רק מעט מ כי אז האותיות  לי

של "לא תרצח" ו"לא תגנב" יהיו גדולות יותר ובולטות 
שה"בי אד לחבירו" יהיה  –  יותר, וזהו מה שחפ הקב"ה 

. )   גדול, שיראו אותו טוב! פלאי פלאי   (ש

  (כ, יג) לא תגנב
ת נפשות, גנב –האיסור לגנוב כולל בתוכו איסורי רבי 

  גנבת ממונות, גנבת זמ וא גנבת דעת לגנבה תחשב.
בת יעד כמה חייב האד להשמר ולהזהר מכל שמ של גנ

דעת, א א אינו עושה זאת בפועל, אלא אחרי יכולי 
להבי זאת מהנהגותיו, נוכל ללמוד מ המעשה הבא, המובא 

רבי יהודה צדקה רגיל היה  בספר "רבותינו ספרו לנו":
ור מדי יו שישי לפנות בוקר שיעור קבוע שנמש עד למס

. באחד הימי ארע שאיחר לבוא, ורק כעשר  תפלת ותיקי
דקות לפני התפילה הגיע לבית הכנסת. בתחילה אמר לכול 
לפתוח ספרי כדי ללמוד, א לאחר מכ נמל בדעתו ופסק 
שכל אחד מה ילמד לבדו. מדוע? תמהו שומעי לקחו, והרב 

כל מי שיכנס כעת לבית הכנסת לתפילה, יהיה הסביר: 
משוכנע שאנחנו התחלנו את הלימוד כהרגלנו, בשעה שלש 

, הרי שזוהי גנ בת דעת לכל דבר! ילפנות בוקר, ומאחר שאי זה נכו
  (ומתוק האור)

  

  (רמז: מ"ב סי' מ"ז סק"ב)  על איזה ברכה נאמר לברך אותה בשמחה גדולה?             
  .כשהתגיירתשובה לחידה משבוע שעבר:  

  

 מאוצרות הפרשה 

 הלכתיתחידה      



 סיפור השבוע    
  אח ניגש ל'הצורפים' וביקש לשכפל במדויק את הגביע המשפחתיה

  (יח, כא)ת חנותו. ערכם הממוני של שני להם את דירתו וא מעשה  שהיה באדם שהיו לו שני בנים, ובפטירתו הוריש
סים היה שווה, אבל לאחד מן האחים היה ענין דוקא בחנות, מפני שהיא היתה סמוכה לחנות אחרת שלו, ואילו לאח השני לא הנכ

  היה איכפת כלל איזה נכס יגיע לרשותו.
לך אין ענין מיוחד בחנות, אם כן בוא ונחלוק את ניגש האח הראשון, שרצה את החנות, אל רעהו, ואמר לו: 'אחי היקר, הרי 

  הנכסים שהוריש לנו אבא בצורה כזו, שאני אקח את החנות ואתה את הבית'.
  מה.-האח שמע את הדברים, אבל התנהג לא בצורה נאותה. משידע שאחיו רוצה את החנות בדוקא, חשב 'לסחוט' אותו בדבר

דירה, אבל כיון שבביתו של האבא נשאר הגביע שבו קיים במשך כל השנים את הוא השיב לו, שאמנם אין לו ענין בחנות או ב
  של קודש מגביע זה, אני רוצה שהגביע יגיע לידיי'.-מצוות הקידוש וההבדלה, 'ויש לי הרבה זכרונות

  חליט לעשות מעשה.שמע זאת האח הראשון, ופניו נחמצו. הוא לא היה מרוצה מכך שאחיו החליט לנצל את הענין שהוא מגלה בחנות, וה
 הוא נתן את הסכמתו למסור את הגביע לאח, אבל עוד באותו יום לקח עימו את הגביע של האבא, נסע עימו למפעל 'הצורפים'

  אחד לגביע האורגינלי.-על-וביקש מבעלי המלאכה שייצרו עבורו גביע זהה במדוייק, שיהיה שכפול אחד
יומיים קיבל האיש גביע שהיה משוכפל בדיוק מדהים לגביע המשפחתי, בו קידש -מלאכתם של אמני 'הצורפים' צלחה, ובתוך יום

  אביהם במשך יובל שנים.
  ואת הגביע המשוכפל מסר לאחיו שביקש את הגביע של האבא...

  לא הבחין במאומה, ועוד שמח לראות שאחיו ניקה והבריק את הגביע של האבא, והוא נראה ממש כמו חדש... האח שקיבל את הגביע
בהגיע יום הכיפורים, יום אחד בשנה, בו מתעורר עם ישראל לחזור בתשובה על חטאיו, ובמיוחד על עניני הגזל, בא האיש ושאל 

  אותי האם יש בכך משום גזל.
ולכאורה התשובה היא שיש כאן איסור גזל, משום שכל ההסכמה של האח למסירת החנות, היתה אם יקבל את הגביע, וכוונתו 

  לגביע של האבא ולא לחיקוי, יהיה מוצלח ככל שיהיה.היתה כמובן 
אבל חשבתי לדמות את הענין למעשה שסיפרנו כבר, עם צלם אחד, שוהזמן לחתונה פלונית, וטרח ועמל ויגע במשך כל החתונה 

מקצועי, כדי לתעד את כל התמונות האפשריות, ובעיקר עם גדולי התורה שהגיעו לשמחה. הוא קיווה שהתמונות תצאנה באופן 
והאלבום שיגיע לחתן ולכלה יהיה אחד המודרים והמרשימים ביותר שעשה מאודו. והנה שומו שמים; בבואו אל הסטודיו שלו, 

  הוא מגלה לתדהמתו שכל הפילמים נשרפו... אפילו תמונה אחת לא יצאה!
ז, ומי שראה את התמונה לא יכול היה בלית ברירה הכניס הצלם למחשב את תמונתו של החתן, ושל גדולי ישראל, עשה מהן מונט'

   סף על תמונה הזו?ת התמונה ושאל האם מותר לו לקחת כלהאמין שהיא לא צולמה בחתונה... הצלם, שהיה אדם ירא שמים, הראה לי א
הרי התמונה משקפת את המציאות, ואם כן מה איפכת לחתן ולכלה שהתמונה לא צולמה בחתונה,  –שאלתי את פי מו"ח, שהשיב 

  אלא נוצרה על ידי שתי תמונות? וכי מישהו אמור לדעת מכך? מרן הגרי"ש פסק שמותר לצלם לגבות כסף על התמונה.
אבל לאחר מכן הרהרתי בדבר, וחשבתי שאין המקרים דומים, שכן בנושא התמונות, הרי באמת אם התמונה ניראית כמו צילום 

אבל בענין הגביע, כשרצונו של האח היה להתדבק בקדושה שהוטבעה  אורגינלי, לא משנה לאף אחד כיצד באה התמונה לעולם;
בגביע זה, בגין הברכות המרובות שאמר עליו האבא במשך כל השנים, הרי שם היה יודע שהגביע נמסר לידיו, אינו של האבא, לא 

    (ברכי נפשי) היה מוכן לעשות את העסק, ולמסור את החנות לאחיו.    

  רן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"אממבעניני הפרשה שו"ת  

פירות וכדו' הכל נחשב לדבר אחד, או שעובר לאוין  שאלה: "לא תחמוד בית רעך" (שמות כ,י"ד) יל"ע אם החומד קופסה שיש בה כמה מיני 
   כמספר סוגי הדברים שיש שם?

   תשובה: לאוו אחד.
   לאוים?שאלה: מה הדין החומד חפץ ששייך לשני אנשים האם עובר בשני 

   תשובה: כן.
צ"ב וכי יודעים דמותם איך הם נראים ומה  שאלה: "לא תעשון אתי" (שמות כ,כ) פרש"י לא תעשון דמות שמשי המשמשים לפני במרום. 

   שייך האיסור?
   תשובה: דור המדבר ראו.

  
    

  שאוכל הכל, אבל אם שותה מת מיד? מיהו
   נ"י אליהו גלס : שם הזוכה   .ס"מ 12תשובה משבוע שעבר: 

   

  משפחת פיק לאירוסי הבן                  הורביץ שליט"א ומשפ' לרגל נישואי הבתלהרה"ג רבי צבי אלימלך  :מרכז העיר

  הנכד -להולדת הבן רוזנבלט  –ת זלושינסקי ומשפח
  

  בתוך שאר חולי ישראללרפואתו השלימה  שרתואיתמר בן אהילד  עבורהרבו בתפילה ובתחנונים 
  
לשלו  ניתן  לשמחות  דעות  והו לחידות  נות  שלישי פתרו יום  עד   037608833בפקס: ח 

שבועית חידה



 

 

                                                                            

                                                          

  

       

                                      

  

 

 

 

 

                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

       

         

  והנהגות ,מוסר ,השקפה מאמרי                   
 להגיע  שרוצה ומי, אחד חכם תלמיד ידי על נכתבו, להלן שיכתבו הדברים
 את לשתף ברצוני. לקרוא  מוזמן, ילדיו בחינוך ממש של להישגים הדברים
 התבוננות ובמעט, לו עד שהייתי מזעזע במקרה, חכם התלמיד כותב, הציבור

 לנו שניתנו, ילדינו את לחנך כיצד, טובה ועצה רב מוסר ממנו לשאוב נוכל
 וישבנו, מבניי אחד עם לטיל יצאתי אחד ערב. אדמות עלי ביותר היקר כפיקדון

 לשוחח מה -דבר לי יש כאשר, תמיד נוהג אני כך. הגינות באחת ספסל על
 לו התיישב לפתע. יותר טוב ויקלטו ישמעו הדברים בחוץ. הילדים אחד עם
 לא. נבהלנו. תמרורים בבכי ופרץ עשרה-שבע כבן בחור מולנו הספסל על

 מוכר שהוא נזכרתי, הנער של בפניו נוספת התבוננות לאחר. לו קרה מה ידענו
. במיוחד שפלה לדיוטה עד והגיע מבהילה בצורה שהידרדר בחור זה היה. לי

 עכשיו. הוריו מתגוררים שבה השכונה תושבי כל על אימתו מטיל שהוא תוך
 במה ושאלתיו, כתפיו על ידי הנחתי, אליו ניגשתי. ובכה, הספסל על ישב הוא
 שזעזע דבר אמר, דקות כמה לאחר ורק, לבכות המשיך הבחור. לו לעזור אוכל
 אחת פעם ולו, שכזו בשלוה לטייל איתי יוצא היה שלי אבא אם:"כולי-כל את

 אם; שהגעתי לאן מגיע הייתי לא, בנך עם עכשיו עושה שאתה כשם, בלבד
 ידיו את - אחת פעם רק אבל - הדגיש ושוב, אחת פעם מניח היה שלי אבא
 התחתונה לדיוטה מידרדר הייתי לא, הרגע בזה לי שעשית כשם, כתפי על

 )לשבח עלינו? ( משהו להוסיף צריך האם". כעת מצוי אני שבה
 

 בתשובה חזר נכדו ומצוות תורה שומרי שאינם מהמנהיגים ואחד מקרה היה
 ל"זצ איש החזון למרן שאלו. תורה לבן שהיה עד ומופלג מופלא באופן היה
 של ודמעותיה מבכיותיה היה שזה והשיב? לו היה זכות איזה, הדבר יתכן כיצד
 שתזכה שבת של נר בהדלקת  כמים ליבה ששפכה מלפנים דורות מכמה זקנתו

 ועתה. ריקם חוזרת לא טהורה דמעה ואף אחת תפילה אף כי. ישרים לדורות
 אחד בא פעם שוב.נכדה על והשפיעה דורות כמה לאחר זכותה לה עמדה
 נענה כשיצא. בתורה שלו הצלחתו מיעוט על ליבו ותינה ל"זצ איש החזון למרן
! שבת של נר בהדלקת אמו של ודמעותיה תפילותיה לו שחסר ואמר מרן

 )שיחות-חיים מרבה(
 

 צריך ולימודה, וחסד אהבה היא בעצמותה שהתורה גדול ליסוד זכינו הנה
 מלא כזקן בסיני הקב״ה נגלה בכדי ולא. וחסד אהבה מתוך שיהיה הנה

 וכששנינו. לקבלתה הדרך וזו התורה למסירת הדרך שזו להודיענו כדי, רחמים
 ממנו ילמדו לא שהתלמידים משום זה אין )מ״ה פ״ב אבות( מלמד״ הקפדן ״לא

, שם המאירי כתב וכן, כדבעי מלמד אינו שהוא הרע״ב פירש אלא, כדבעי
 הגונות מידותיו שאין ומלמד.לשומעו״ ערבים דבריו מהיות תמנעהו ״שהקפדתו

. בידו פלילי עוון, לכיתתו נכנס וכך בביתו הכעיסוהו או, מטבעו כעסן שהוא או
 מביתו יציאתו שלפני, תומו לפי תורה למרביץ מספר מלמד כיצד שמעתי ובאזני
 בא כן ועל, בקרבו מעיו וחמרמרו כיסוי בלא הוחזרו ששטרותיו מהבנק נתבשר
 על מתלמידיו יד״ ״מתת מנע לא ואף יתירה בהקפדה הקפיד,וזעף סר לשיעור
 תורה התלמוד לבית מלבוא כזה ביום פטור שהיה, הלה וענהו. פעוטות זוטות
 מחה, חולה״ הייתי לא ״אבל. מחלה אישור וליטול לרופא ללכת עליו היה

 לא והתלמידים ״.מחלה היא אף נפש ״מחלת: ענהו תורה והמרביץ,המלמד
 לאבד אסור מקרה ובכל קים'צ לך שחזרו בגלל מכות ולקבל לסבול צריכים

 )שליט״א איינפלד נתן ר ג''להרה נתן מנחת(...עשתונות
 

 הדר אביו, בפניו ושאלה ל"זצ מבריסק ר'חיים  לפני אחד בא אחת פעם

 להוצאות כסף שלח ולא לבקרו אליו שיבוא ממנו דורש בביאלסטוק פעם

 כי בטענה לנסוע ולא להתחמק רשאי הוא האם לביאלסטוק מבריסק הדרך
 אביו כלפי הבן שמחויב הכיבוד( ר״מ ס׳) יו״ד חלק ערוך בשולחן ההלכה עפ״י
 להוציא מחויב אתה אין כן אמנם: הרב והשיב,לו יש אם, האב משל הוא

 ברגל אליו וללכת רגליך לכתת מחויב אתה אבל מכיסך הנסיעה הוצאות
 ...אב כיבוד מצות לקיים כדי לביאליסטוק

                                    

                                                                                                              

                      לקט פירושים על פרשת השבוע                
ֶרְך יֵ  ר ַיֲעׂשּון:והודעת להם ְוהֹוַדְעּתָ ָלֶהם ֶאת ַהּדֶ ה ֲאׁשֶ ֲעׂשֶ ְלכּו ָבּה ְוֶאת ַהּמַ

אשר יעשון זו לפנים משורת  את הדרך זו גמילות חסדיםזה בית חייהם 
כדי למנוע לחץ :,שיתרו אמר למשה  החפץ חייםביאר  (בבא קמא ק.)הדין

כי ככל שיתרבה , לא מספיק להוסיף עוד בתי דינים, עצום של דין ומשפט
לא יועיל מה , וכשרוצים להציל מדינה מגנבים, העם יצטרכו יותר בתי דין

לחנך את הנוער שלא יגיעו , אלא צריך לטפל בשורש, שיוסיפו בתי סוהר
גמילות חסדים ״אשר יעשון״ זו לפנים ולכן הודע להם ״הדרך״ זו , לגניבה

כי דרך זו מונע מחלוקת  .ואז לא יהא לחץ על בתי הדין, משורת הדין
 )בית ומנוחה(.ומונע כל ויכוח

 
 

ָבר  ֹדל ָיִביאּו ֵאֶליָך ְוָכל ַהּדָ ָבר ַהּגָ ל ַהּדָ ָכל ֵעת ְוָהָיה ּכָ ְפטּו ֶאת ָהָעם ּבְ ְוׁשָ
ְך: כשראה יתרו שעם ישראל  אּו ִאּתָ ֵהם ְוָהֵקל ֵמָעֶליָך ְוָנׂשְ טּו ּפְ טֹן ִיׁשְ ַהּקָ
עומדים ומחכים לתשובתו של משה שיפסוק להם בעניני משפט בין איש 

דוע מזלזל משה בכבודן של ישראל. הוכיחו ואמר לו לרעהו, הוקשה לו מ
״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 נראה שמשה שינה את לשונו מיתרו, כי יתרו אמר 

הדבר הקטן ישפטו הם״. ואילו כשמשה  ״הדבר הגדול יביאו אליך וכל
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 כאלפיים דולר יש שופטים 

זה הנקרא ״תביעות פשוטים שידונו אותם וחורצים דין בדיון אחד ו
קטנות״. וככל שהתביעה גדולה יותר אז מעמידים שופטים מומחים יותר, 
ולכן אמר יתרו ״דבר גדול וקטן״.כששמע משה רבינו את הצעתו של יתרו, 
תיקן את לשונו ואמר: ״הדבר הקשה יביאון אל משה״, משום שלפי חק 

גוזל לחבירו תורתינו הקדושה דין פרוטה כדין מאה, ואין הבדל אם אדם 
פרוטה או מליון, אלא ההבדל הוא, שאם הדין פשוט אז אפי׳ על מליון 
חורצים דין מיד, ואם הדיןמסובך וצריך עיון רב ועמקות בסברא, אז גם 
על פרוטה הדין מתארך. ולכן משה לא התייחס לגודל הגזילה, אלא בדין 

 מהר״ם[הקשה שלא יכולים לשפוט שאר העם אז הועבר הדין למשה 
 .(לבוש יוסף)] אלשיך הקדוש

 
 

ית ָהָהר: ַתְחּתִ בּו ּבְ ְתַיּצְ הרב מטשעבין הגאון רבי דוב בעריש ווידענפלד ַויִּ
"ויתייצבו בתחתית על דברי הגמ' (שבת פח.) על הפסוק  היה אומרזצ"ל 
אמר רב אבדימי בר חמא בר חסא, מלמד שכפה הקב"ה עליהם הר  ,"ההר

מקבלים את התורה מוטב, ואם לאו שם תהא  כגיגית, ואמר להם: אם אתם
ואף הקדימו נעשה  קבורתכם". והקשו התוס' הרי כלל ישראל הסכימו

וביאר הרב מטשעבין .לנשמע, ולשם מה נצרכו לכפיית ההר כגיגית
שהקב"ה רצה להראות עד כמה עצומה היא חיבתו לעם ישראל. והסביר 

ר, בראותו שהילד המחבב את בנו ושומר עליו מכל משמ זאת במשל: אב
הוא רודף אחריו ומונע זאת ממנו. ,עומד לנגוע בדבר שעלול להזיק לו

להזיק לו ולכן מונע  ולמרות שהילד משתוקק לכך, מבין האב שהדבר עלול
קבורתכם",  זאת ממנו. וזהו שהקב"ה הזהיר אותם ב'מתן תורה': "שם תהא

צריך לומר 'כאן' לא איים עליהן ב'עונש' שיפול עליהם ההר, שאם כן היה 
קבורתכם', אלא מרוב חיבתו הודיעם והזהירם אם תתנתקו חלילה  תהא

תורה, 'שם', דהיינו באותו רגע תהא קבורתכם,  מהתורה ולא תחיו חיי
 )שר התורה( .שכן חיים ללא תורה אינם קרויים חיים
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והנהגותמוסרהשקפהמאמרי

 אפשר לצלם ולהפיץ לזיכוי הרבים

                                        

          

 יתרו   דבס"
 811גליון מספר           
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                                    תורה של בדרכה ורעיונות מחשבה נצנוצי פתגמים                                                                           
 )עקידת יצחק(חכם כבעל הנסיון  אין                                                                       

 )הקדמת ספר חובות הלבבות( רהלהז המן הזהירות שלא תרב                                                                         
   ) שערי תשובה לרבינו יונה שער ב(אם האדם לא יעורר נפשו מה יועילוהו המוסרים״                               

    כל זמן שהנר דולק אפשר לתקן(ר' ישראל מסלנט)                                       
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 שהשמיע, זצ״ל מסאטמער מנדלבום זאב בנימין ר׳ הגאון הרב על מספרים

 הכנסת בית את ועזבו שקמו בתים בעלי היו הדרשה ובאמצע דרשה מספרים

 כאשר הולכים אתם עכשיו: בזעם מנדלבום הרב אמר זה על. הביתה והלכו
, ולברוח לזוז כוח לכם יהיה שלא זמן יבוא אבל, ותוכחה מוסר מדבר אני

 אפשרות כל לכם תהיה לא אז כי ההבדל. הספד דברי אשמיע אני כאשר
 )מרגליות אוצר(. בתשובה לחזור עוד יכולים אתם והיום עויתם אשר את לתקן

 

 
 
 

 ובשבת " ובואנו צאתנו ושמור" ערבית בתפילת אומרים חול ביום למה טעם

 את רואה כשהקב״ה לפי..., עלינו ופרוש" אומרים  ערבית בתפילת טעם

 לומר צריכין אנו אין לפיכך אותם משמר הוא השבת את שמשמרים ישראל
 ושמור" אומרים לכך שימור צריכים בחול אבל אותנו משמר הוא שהרי, ושמור

 )המצות טעמי שערי('. וכו
 

 
 
 

 בדבר, השני בצד יפגע ספק שבלי דברים מפיו מוציא הכעס מתוך לפעמים

 אחד אצל שהיה וכמו, בדעתו שפוי אינו כי, לתקן יוכל שלא לפעמים

 והרבי, ייעשה לא אשר מעשה עשה אחד שילד, קמניץ בישיבת כאן המלמדים
 רבי לו יעשה מה כבר חשב ילד אותו, לחוץ ויצא, השיעור הפסיק כעסו מרוב

, עצומים שפטים בו וישפטו, המשגיח ואת המנהל את יביא בטח, בחזרתו
 לתלמיד הרבי אמר הלימוד בגמר, בלימודו והמשיך הרבי חזר שעה רבע ולאחר
 שהכעס לך דע הרבי לו אמר... שעתו הגיע חשש כבר הילד, בחדר שימתין

 בעמקי פוגע שהייתי יתכן זו בשעה מענישך הייתי שאם כך כל גדול היה שלי
 של כתם עליך נשאר היה שלעולם כזה באופן אותו מבייש והייתי נשמתך
 לעמוד יכולתי ולא, כרגע להענישך לא החלטתי ולכן, כעסתי כך כל, הבושה
 גם ולכן, בידי עלתה וב״ה, כעס מרוב עצמי להרגיע החוצה ויצאתי, כעס מרוב
 בעצמך ותשפוט, שעשית העוולה גודל מה לך אספר אלא אענישך לא עכשיו

 החליט זה שמרגע התלמיד על כך כל השפיע זה מוסר תוכחת, לעשות עליך מה
  .מובהק חכם תלמיד לימים ונעשה, הקצה אל הקצה מן מהותו ולשנות, להיכנע

 )ל''זצ שטרן. אהרון משה' ר צ''מהגה ומנוחה בית(

 
 
 

 בישל ואם, שבת למוצאי מותר בשבת נתבשל אם יתכן  איך:  שאלה:

 ?אסור שבת במוצאי

 מותר   בשבת חולה בשביל גוי בישל ואם, אסור גוי בישול : תשובה:

 )וחידותם חכמים דברי( גויים בישולי משום בו ואין שבת במוצאי לבריא

מנדלבוםזאבבנימיןר׳הגאוןהרב

שבתיםבעליהיוהדרשהובאמצעה

לאאזכההבדל.הספדדברע
בלחזורעודיכוליםאתםוהיוםיתם

ושמור"ערביתבתפילתאומריםחול

יפספקשבלידבריםמפיומוציאס

    

)

תורהשלבדרכהורעיונותמחשבהנצנוציפתגמים

ֵמי ְתּגָ ֵמיִמּפִ ְתּגָ  ְיָתאאֹורַ  ִמּפִ

))

ֵמן ד ְוָאְזָניו ַהזֶּה ָהָעם ֵלב ַהׁשְ ע ְוֵעיָניו ַהְכּבֵ ן ָהׁשַ ָמע וְּבָאְזָניו ְבֵעיָניו ִיְרֶאה ּפֶ  ִיׁשְ
ב ָיִבין וְּלָבבוֹ   דינו גזר שמקרעת תשובה גדולה יוחנן' ר אמר:      לוֹ  ְוָרָפא ָוׁשָ

 בעיניו יראה פן השע ועיניו הכבד ואזניו הזה העם לב השמן שנאמר אדם של

יצחק סיפר הרב  :)ז''י השנה ראש(    לו ורפא ושב יבין ולבבו ישמע ובאזניו
ניתקלתי במעשה מופלא, המחייב אותנו להתבונן זילברשטיין שליט"א:

בחשיבותו של כל מעשה שאנו עושים, ועד כמה צריכים להשקיע בכל 
דיבור עם אנשים זרים. המקרה היה עם נהג מונית, אבל ברור שזה 
יכול להתרחש גם בסיטואציות אחרות, ואשרי מי שיידע לנהל את 

שישפיעו על אחרים ויקרבו אותם אל הקב״ה.כאשר דרכיו ומעשיו כך 
עליתי לאותה מונית, והתיישבתי ליד הנהג, הבחנתי שמראהו אינו 
תואם את המראה היהודי מדורי דורות, אם להתבטא במינוח עדין. 
האיש היה עטור ב...צמה ובעגילים, עד כדי כך שלא הרגשתי נוח 

סימן כרומז לי שלא לשבת לידו. הנהג שראה את סלידתי, עשה בידו 
שהוא.הוא פתח את -אמהר לשופטו לרעה, ושלא אסתכל עליו כמות

קטן מהודר. -כפתורי חולצתו ולתדהמתי גיליתי שהוא לבוש בטלית
אומר את האמת: ההפתעה היתה גדולה מאוד. לדבר כזה פשוט לא 

ואמר לי כדברים האלה:אני בתהליך  ציפיתי.ואז פתח הנהג בסיפורו
 בה, אלא שבינתיים קשה לי להיפרד מהשערותשל חזרה בתשו

 קטן-והעגילים, וגם זה יירד בעז״ה, אבל כפי שהינך רואה את הטלית
החלטתי כבר ללבוש. להלן סיפר לי הנהג מה הביא אותו להתקרב 
ליהדות, והדברים ממש מופלאים. נסע איתי לפני כמה זמן, סיפר הנהג, 

ם שמדובר באדמו״ר חשוב, יהודי מכובד שלפי צורתו ולבושו עשה רוש
וביקש להגיע מחולון לבני ברק. כאשר הגעתי לביתו, פונה אליי הרבי 
ואומר לי: ׳אני רואה עליך שאתה צמא ורעב, ומן הסתם עוד לא אכלת 
היום. עלה אליי הביתה, ותשב עימי מעט ליד השלחן, אבל אני מבקש 
ממך, אל תסגור את המונה של המונית, אלא תשאיר אותו 

ועל...רציתי לכבות את המונה, אבל לא יכולתי להתנגד לו, סיפר פ
הנהג, כי הוא עמד על כך במפגיע, וציווה עליי לא לנגוע במונה׳.הנהג 
עולה עם האדמו״ר לביתו, שאכן האכילהו והשקהו, ולאחר מכן אמר 
לו ׳חושבני שגס תפילין לא הנחת היום, אז בוא ותקיים את המצווה, 

כי המונה שלך במונית הרי עדיין עובד, ולבסוף  ניאבל הכל על חשבו
לא יכולתי שלא להתרשם מאישיותו של הרב "אשלם לך את הכל׳...

כבר ראיתי אנשים "סיפר לי הנהג שלקחני מחולון.  ",החשוב ההוא
שמעוררים אנשים אחרים לעשות מצוות, אבל מה שהרשים אותי יותר 

נאצלות שהתבטאו בין  מכל היתה העובדה שהרב ההוא ניחון במידות
היתר בכך שלא רצה לגזול את שכרי, ואמר לי לא לכבות את המונה. 
הנהגה זו שבתה את ליבי, עד שאמרתי שאם יש יהודים כאלה בעולם, 

..הנהג "כדאי לי להצטרף אליהם ואל חבורתם ולשוב בתשובה שלימה
 סיפר שכאשר ירד איתו הרבי למונית, כדי לשלם לו על המחיר שיופיע
על צג המונה, הוא עוד הוסיף לו כסף מעבר למה שהיה בתצוגת המונה, 
וטען שהמחיר הזה אינו כולל המתנה... ׳ואתה הרי עלית לביתי, וגרמתי 

 )עלינו לשבח(לך להמתנה׳.

)ל''זצשטרן. אהרוןמשה' ר

למוצאמותרבשבתנתבשלאםיתכן

?ר

המעונינים לתרום 
אפשר להפצת העלון 

לצלם את העלון או 

 :להתקשר ל
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1 גיליון מס. 510שבת קודש  פרשת יתרו

לוֹם" (יח, ז) ֲאלּו ִאיׁש ְלֵרֵעהּו ְלשָׁ "ְוִישְׁ

פלא פלאים. משה שקיבל את התורה מפי הגבורה, ויתרו שבא ממקום כל 
כך רחוק וטמא, נקראים איש ורעהו. האיש זה משה, שנאמר "והאיש משה ענו 

מאד" ורעהו זה יתרו. כאילו הם שווים.

את  מוריד  שהוא  משה,  בחינת  שהוא  מאד  הגבוה  הצדיק  של  דרכו  כך  "כי 
עצמו ומקרב את עצמו כל כך למי שיש לו איזה רצון להתקרב אל האמת. הוא 
ורעהו"  איש  הם  כאילו  ממש,  חברו  היה  כאילו  כך  כל  אליו  עצמו  את  מקרב 

(ליקו"ה בכור בהמה טהורה, ד, כב).

כל העבודה של האדם זה להיות אין. זה להיות בטוח שכולם יותר צדיקים 
ממנו, יותר קדושים ממנו, יותר חכמים ממנו. זה כל הסיפור של האדם בעולם 
הכבוד  את  לוקח  כשהאדם  עצמו.  של  לא  השם.  של  הכבוד  את  לגלות  הזה. 
לעצמו, אז ה' ירחם . זה בעצם הנסיון שלנו דקה דקה, רגע רגע, לקבל מחמאה, 
יפה,  עלה  שעשינו  שמה  לשמוח  לנו,  שאומרים  טובה  מילה  מאיזה  להתרגש 
ורגע אחרי כן להחליף את המחשבה הזו במחשבה אחרת, שבעצם הכבוד הוא 
את  לא  לכבד,  צריך  אותו  להקב"ה,  הכבוד  כל  את  להעלות  שיודע  מי  ה'.  של 
שבלי  לדעת  זה  האדם  של  גדול  הכי  הנסיון  לעצמו.  הכבוד  כל  את  שלוקח  מי 
הקב"ה הוא כלום. ואם הוא כלום, אז גם אם הוא איש מאד מאד חשוב, הוא 

יודע להתייחס לכל אדם כאילו הם איש ורעהו.

את  צריך  אני  יכול,  לא  לבד  אני  זה  שפלות  אתו.  ה'  אז  בשפלות,  אדם 
אבא  ומבקש  לעשות  עומד  שאני  דבר  כל  לפני  הראש  את  מרים  אני  הקב"ה. 
תעזור לי. אני מפחד לעשות משהו בלי שאני פונה לפני כן אל ה'. גאווה זה אני 
ה"מגיע  את  לבסוף  מביאה  גאווה  כל  מהקב"ה.  נפרד  זה  פעלתי,  אני  עשיתי, 

בס"ד

שבת קודש   כ' שבט, תשע"ו
פרשת יתרו

ר ָעשָׂה ֱאלִֹקים" (יח, א) ל-ֲאשֶׁ ה, ֵאת כָּ ַמע ִיְתרוֹ כֵֹהן ִמְדָין, חֵֹתן מֹשֶׁ שְׁ "ַויִּ

לי". אדם מתגאה, אדם מרגיש שהוא חשוב, התוצאה זה "מגיע לי". וכשהוא 
לא מקבל מה ש"מגיע לו", אז הוא נפגע, הוא עושה ברוגז. מה זה שפלות? זה 
אדם  מיוחד.  יחס  איזה  לי  שמגיע  חושב  לא  משהו.  לי  שמגיע  חושב  לא  אני 
צריך להגיד כל הזמן - לא מגיע לי כלום, אני לא יותר טוב מאחרים. לא יותר 

חשוב מאחרים.

מזה.  רחוקים  עוד  אנחנו  ה'.  בלי  יכול  לא  שאני  להרגיש  זה  וענווה  שפלות 
מרגישים שאנחנו מסתדרים גם בלי ה'. הנה, הכל בסדר, עובדים, מתפרנסים, 
לומדים תורה, הילדים מסודרים, אדם מרגיש שבלי ה' הוא לא מסתדר? שזה 

ה' שנותן לו את כל מה שיש לו?

להגיד  לפני,  לבקש  הזמן.  כל  איתו  לדבר  הקב"ה.  עם  לחיות  ללמוד  צריך 
תודה אחרי.

רבינו גילה שיש כזה כוח בעולם, שהוא כוח התפילה, ועם הכוח הזה אדם 
סוף  ואין  ניסים  סוף  אין  אחד  לכל  הכין  ה'  רוצה.  שהוא  מה  כל  לפעול  יכול 
גדול,  ה'  כמה  יודע  היה  אדם  אם  יתגלו.  לא  הניסים  תתפלל  לא  אם  נפלאות. 
לראות  וזוכה  סוף  בלי  מתפלל  היה  לו,  לעזור  יכול  הוא  כמה  סוף,  אין  ה'  כמה 

ניסים ונפלאות. ה' ברא את העולם רק בשביל שיהיו ניסים ונפלאות.

בנועם,  בעדינות,  השני  אל  להתייחס  יכול  הוא  ושפלות,  בענווה  שחי  אדם 
הזו  ההמתנה  ועל  התורה,  לקבלת  ממתין  ישראל  עם  הבריות.  את  אוהב  הוא 
נאמר בפרשה "ויחן שם ישראל נגד ההר" (מט, ב). למה ויחן בלשון יחיד? למה 
לא ויחנו? הרי מדובר בעם שלם?! אומר רש"י הקדוש: כאיש אחד בלב אחד. 
אהבה ושלום ואחדות, זו היהדות. כדי לקבל את האור העצום של התורה אומר 
אחד.  כאיש  ביחד,  מישראל  רבות  נפשות  באהבה  שיתחברו  צריכים  נתן,  רבי 

גיליון מס. 510

בתחילה היו קורין אותו "יתר", שנאמר "וילך משה וישוב אל יתר חותנו (יח, א). כיון שעשה מעשים נאים, הוסיפו אות אחת ונקרא "יתרו". וכן אתה מוצא 
באברהם שמתחילה היו קורין אותו "אברם" ושרה שהיו קורין אותה "שרי" ויהושע שהיו קורין אותו "הושע" כיון שעשו מעשים נאים, הוסיפו להם אות אחת 
ואברהם נקרא "אברהם", שרי נקראת "שרה" והושע נקרא "יהושע". וההיפך כשעושה מעשים רעים, מונעים (מחסירים) אות אחת ממנו ולכן עפרון הפך לעפרן, 

ויהונדב ליונדב, ואחאב הפך לאחב, שעשו מעשים רעים. (מדרש גדול)

 דברי התורה שבגיליון מוקדשים 

לרפואה שלמה: הרב חיים כהן בן בלנקא, ציפורה בת שושנה 
גורג'יה, שירלי בת יפה, חיה בת רחל, הרב דוד חיים בן 

זוהרה, ישראל מאיר בן פנינה, פנינה בת נסריה, שני בת תמר, 
זוהר בן אורית 

להצלחה וישועה: שלום בן ליבא, נתן בן נחמה, יצחק בן בת 
שבע, מוריה בת רויטל, אילן בן ויויאן, יצחק צחי בן אורית 

לזרע בר קיימא ובן זכר: דוד בן פורטונה, טליה בת פנינה,
הודיה סופיה בת שרה פרוין, בת אל בת ציפורה 

לזיווג הגון: שי שרגא בן אסתר, נחמה בת אסתר, מיטל בת 
יפה, נאור בן הלן, לירון בת תמר

לעילוי נשמת: דליה בת נחום זאב הי"ד, יעקב בן רבקה, ציון 
בן יונה ודוד, שרה בת יקות, ישראל בן שמעון, בניהו בן 

זכריה (יחיא) ומרים, מוריס בן סימי, פיבי בת תמוי, אברהם 
בן חנה ופנחס, משה בן סמדר, סיגלית בת מירה, בוריס בן 

סבטלנה, דליה בת שושנה

ת.נ.צ.ב.ה



אור האמונה  כ' שבט, תשע"ו גיליון מס. 2510

הרבה כוחות להתמודד עם המשימות שלה בחיים. ובשביל זה צריך להתמלא 

בתורה וקדושה. כשהוא קדוש, הוא מאיר באשתו. יש לה חיות עצומה ממנו. 

רבי עקיבא לא היה בבית 24 שנים ואשתו כל הזמן קיבלה חיות ממנו.

לא  אחד,  אף  על  לצעוק  לא  אחד,  אף  להעליב  לא  חינם.  באהבת  להרבות 

לצחוק על אף אחד, לא לדבר לשון הרע על אף אחד. עיקר הנסיון של האדם זה 

באהבת חברים. זה לא בא בקלות. לכל אדם יש תקלות עם השני, אי הבנות עם 

השני, צריך מסירות נפש כדי להאמין שהכל זה רוח רעה, רוח שטות שנכנסה בו 

בשני וצריך לרחם, להמשיך לאהוב אותו.

ואהבת לרעך כמוך זה להרגיש את הצער של השני, לא לחשוב רק על הצער 

שלי, כשמרגישים את הצער של השני אז גם את הצער שלי מקבלים אחרת.

אדם לא יכול לא לחייך, לא להאיר פנים, לא לשמח את השני. אין לו רשות 

להגיד תעזבו אותי, אל תדברו איתי, עברתי משהו קשה. הוא פשוט לא יכול. 

הפנים שלו זה לא שלו. זה רשות הרבים.

"כשאדם יש לו עין רעה, שם מתחילות הצרות שלו כי אז העין של אחרים 

פוגעת בו. ליוסף היתה עין טובה ולכן שום עין רעה לא פגעה בו. אך כשהיתה 

לו קצת עין רעה על אחיו, הוא נזרק לבור.

ואי אפשר להגיע לעין טובה אם אין לך קודם כל עין טובה על עצמך. תראה 

את החן של עצמך. תזכור איזה חלק אלוק ממעל אתה. מכאן להתחיל. אחרת, 

אם לא תראה שגם אתה נפלא, שה' אוהב אותך, שיש בך כזה אור אלוקי, אז 

לא תוכל לראות את הטוב באחרים. אם אתה לא שווה אז בודאי אתה רואה רק 

רע אצל השני, כדי להרגיע את עצמך, אבל אם אתה רואה שאתה גם שווה, אם 

אתה מרומם את עצמך ורואה את הנקודה הנפלאה שבך, מזה תלמד לראות 

נקודות נפלאות שיש אצל השני ולא תהיה לך עין רעה עליו כי לא ראית בעין 

ממעט  אתה  יהודי,  על  מדבר  כשאתה  יהודי,  פוסל  כשאתה  עצמך.  את  רעה 

נקודה  בו  מוצא  ביהודי,  מעלה  מחפש  כשאתה  הקב"ה.  של  מהכתר  יהלום 

טובה, אתה משבץ את הכתר של הקב"ה בעוד יהלום.

ריבונו של עולם, תעזור לנו שתהיה ביננו אהבת חינם, שנזכה לקיים מצוות 

בתוך  כל  קודם  ישררו  ורעות  ששלום  כמוך,  לרעך  ואהבת  של  מהתורה  עשה 

בתינו.

עין טובה פירושו שהאדם יכול לאהוב את השני איך שהוא וזה יכול להיות 

כזה  אדם  שהוא  עצמו  את  ירגיש  ושפלות,  בענוה  יהיה  בעצמו  האדם  אם  רק 

פשוט, מי אני בכלל, אני בשר ודם, מה אני בכלל, אז ממילא אני יכול לאהוב 

את השני. אם אני פחות מכולם, אז אני בקלות יכול למצוא מעלות רבות בכל 

אחד.

כשפוגעים  הפנים.  אור  הכבוד זה  השני.  הכבוד של  לשמור על  כל כך צריך 

ירחם  ה'  מת,  הוא  אותו,  ביזו  אדם  מהפנים.  לו  נעלם  הצבע  אדם,  של  בכבודו 

מה שקורה כשאדם מבזה את השני. אין לו חלק לעולם הבא. הוא כמו שופך 

שמקבל  זה  אבל  האלוקות.  את  מבזה  הוא  השני,  את  מבזה  כשהוא  כי  דמים. 

אדם  לשמוח.  צריך  אתה  אותך,  ביזו  בזיון,  קיבלת  לשמוח.  צריך  הבזיון,  את 

לא  ההצלחות,  נגמרות  לא  בזיון  אחרי  הצלחות.  מליון  זה  אחד  בזיון  מקבל 

נפסק השפע.

מורנו הרב: "אדם מקבל בזיון, באותו רגע הוא קיבל מיליון דולר. 

מסופר על ר' זושא ורבי אלימלך מליז'נסק שהגיעו לאיזה אכסניה, היו 

שם כמה שיכורים שהתחילו לתת שם בעיטות אחד לשני עד שראו את ר' 

זושא, הוא היה יותר פנימה מר' אלימלך והתחילו לתת לר' זושא מכות, 

בעיטות, כמעט שברו לו את כל העצמות, ואז אמר ה'נועם אלימלך' לרבי 

היחד זה כוח עצום. "כשכל ישראל יתנו יד זה לזה, תצטרפנה הידיים ותגענה 
עד כסא הכבוד" (רבי ישראל מקוזניץ).

את  לנו  נתן  ולא  סיני  הר  על  עמדנו  "אילו  בפסח  שרים  שאנחנו  זה  איך 
התורה ד..י...י...נ..ו? דיינו? בלי התורה? אהבת חברים כזו כמו שהיתה שם, אדם 
לא אכיפת לו מעצמו כלום, ולא מקפיד ולא כועס והכל נפלא , זה בעצמו כמו 

מתן תורה.

ההכנעה,  של  היפות  המדות  עם  ושוב  שוב  אותנו  מפגישה  הזו  הפרשה 
אמת,  אנשי  חיל,  אנשי  למנות  טובה,  עצה  למשה  נותן  יתרו  והביטול.  הענווה 
שיעזרו לו לשפוט את העם. ומשה? עניו מכל אדם, מקבל את העצה בהכנעה.  

"וישמע משה לקול חותנו".

זה  שלהם  הגדלות  שלו,  גדולים  הכי  הצדיקים  ישראל,  עם  ישראל.  עם  זה 
הביטול, הענווה וההכנעה.

הרבה פעמים צריך לשתוק. לא לענות. שתיקה שווה זהב. כל מילה מיותרת 
והצטערנו  שאמרנו  דברים  בגלל  זה  בחיים  שלנו  הצער  רוב  מקלקלת.  רק 

עליהם.

אדם מרגיש שהוא חייב, שיש דברים שהוא חייב להגיד לשני, הוא לא יוותר, 
הוא יענה לו, הוא יגיד לו, זה לא יכול להיות שהוא לא יגיד לו.

תוותר. תשתוק. תראה איך הכל בא על פתרונו הרבה יותר מהר והרבה יותר 
טוב.

אמרת משהו שפגע בשני ויש לך צער גדול, אתה לא יודע איך ואם אפשר 
בכלל לתקן, תשתוק. אם תשתוק, תקבל תשובה, יראו לך איך לתקן. תראה איך 
השתיקה הזו מוציאה אותך מהחושך הזה שאתה נמצא בו. שתיקה שמחברת 

אל ה'. שתיקה שמרפאה את הפצעים.

הקב"ה  את  שאל  שראה,  מה  וראה  למרום  עלה  רבינו  "כשמשה 
מדוע לא תינתן תורה על ידי רבי עקיבא, שהוא ראוי יותר ממנו, מה ענה 
לו ה'? שתוק! כך עלה במחשבה לפני. כשביקש משה לראות את שכרו 
של  במסרקות  בשרו  את  סורקים  איך  לו  הראה  ה'  אז  עקיבא,  רבי  של 
ברזל. זו תורה וזה שכרה, שואל משה? שתוק, כך עלה במחשבה לפני. זו 
היתה התשובה. שתוק. זה נראה שבעצם אומרים לו אל תשאל שאלות, 
תשתוק. אבל לא! השתוק הזה פרושו - פה זה שתיקה. פה זה לא דבור. 
שתיקה עליונה. שתיקה שהיא בעצם שתיקה מתוקה, נפלאה, אתה לא 

צריך לדבר, אתה כאילו מרגיש דברים. אתה מאמין." (באור פני מלך)

"ואהבת לרעך כמוך", זו מצווה שאנחנו צריכים לקבל עלינו לפני כל תפילה. 
זו מצווה שאף אחד לא יכול להגיד עליה שום מילה, בגלל שכל אחד זקוק לה. 
כי אם אדם לא זקוק לאהוב את השני, הרי הוא בודאי זקוק שהשני יאהב אותו, 
שהוא  או  אליו,  מתייחס  לא  או  עליו,  מסתכל  לא  אותו,  מקפח  מישהו  אם  כי 
מרגיש ממנו קצת בזיון, אפילו שזה דמיון, אז הוא כבר לא יכול לחיות, אז הוא 
בודאי ירגיש שזו מצווה מאד מאד גדולה. אבל מה, הוא לא ירגיש שזה דווקא 

החיוב שלו, כי הוא במצב כזה קשה, אז הוא יכול להסתכל עכשיו על אחרים?

ומישהו  קודר  רוח  מצב  עם  מסתובב  אדם  טובה.  מילה  להגיד  חשוב  כמה 
שפוגש אותו אומר לו איזה מילה טובה, משבח את הבן שלו, האדם הזה, שעד 
לפני רגע היה שבור ומדוכא, הופך להיות הכי מאושר בעולם. תאיר פנים לבני 

אדם, העולם כולו יאיר פנים אליך.

צריך להתחיל בבית. להשקיע הרבה בבית. איש ואישה זה קשר שכל הזמן 
צריך לחבר אותו מחדש, לא כמו קשר בין אבא לבן ששם זה משהו טבעי. כל 
מקבלת  היא  באשתו,  ככה  להאיר  שזוכה  בעל  להאיר.  להשפיע,  לתת,  הזמן 
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זושא – אחי, אתה לוקח הכל, אתה לוקח את כל המכות לעצמך, אני גם 
רוצה מכות, בזיונות, אני גם רוצה עולם הבא, מה איתי אני לא בן אדם, 
לא מגיע לי קצת? אני גם רוצה לזכות, תן קצת גם לי! מה הכל בשבילך?' 
שעה שלמה הוא משדל אותו, בוכה לפניו שיחליף איתו מקום - לבסוף 
שיכנע אותו, ה'נועם אלימלך' נכנס פנימה כדי שיתנו לו מכות ור' זושא 
השיכורים,  אומרים  הגויים,  אומרים  מתחלפים  שהם  ואיך  החוצה  יצא 
מספיק להרביץ לאחד, בואו נרביץ לשני שבחוץ! והרביצו עוד פעם לר' 
זושא , אמר ר' זושא לר' אלימלך, אתה רואה הכל מגיע לי, אין אדם נוגע 

במוכן לחבירו כמלוא נימה.

בעלבון  גילגולים,  אלפי  של  חטאים  לאדם  מכפרים  אחד  בעלבון 
אחד מכפרים לבן אדם ממש אין סוף עוונות, עם עלבון אחד שמעליבים 
את הבן אדם הוא יכול לזכות מה שהוא לא יזכה עם אלפי עבודות, כל 

בזיון שווה אלפי אלפים תעניות, אלפי אלפים סיגופים".

באמת  חפץ  לא  הקב"ה  אדם.  כל  לקרב  הוא  הבורא  של  האמיתי  הרצון 
שמרחיקה בני אדם ממנו. אמת כזאת הוא  משליך ארצה. הוא רוצה רק לקרב. 
רבנו הקדוש אמר שעיקר כבוד השם יתברך שהרחוקים ביותר מתקרבים. כל 

בעל תשובה, כל גר שמתגייר מקדשים שם שמים ברבים.

מצד  הרי  אליו,  להתקרב  אותו,  להכיר  אותך  וזיכה  עליך  ריחם  עולם  בורא 
להם  לעזור  לאחרים.  גם  ולעזור  לקרב  צריך  אתה  התקרבותך  על  הטוב  הכרת 
לעזוב את הכל ולהתחיל דרך חדשה.  כמו יתרו, שנטש את משפחתו ואת כל 
מי  השכינה.  כנפי  בצל  לחסות  ובא  דתו  את  המיר  שעבד,  הזרה  העבודה  סוגי 
יכול לקרב? מי שחי בשפלות וענוה, מי שמבין שעיקר המלחמה שלנו בחיים זה 
להקטין את היישות, מי שעשה עבודה של ביטול. ועוד ביטול, ועוד ביטול. כמו 
משה רבנו שעיקר המעלה שלו היתה "והאיש משה ענו מכל אדם". זה הדבר 
הדבר  זה  בחיים.  חשוב  הכי  הדבר  זה  ישראל.  לעם  הנחיל  שהוא  חשוב  הכי 

שהרבה פעמים מאריך חיים. כמו בספור הבא:

סוד אריכות ימי סבתא מדלן

כבת 110 ואולי יותר היתה סבתא מדלן עם פטירתה מן העולם. נכדים, נינים 
ובני נינים ליוו אותה בדרכה האחרונה לבית העלמין הקטן והשקט של המושבה 
הקטנה. כמה מנכדיה וניניה אף שהו במחיצתה בשעותיה האחרונות והספיקו 
לקרוא עמה "קריאת שמע" עם יציאת נשמתה. למותר לציין שאותם צאצאים 
ספרים  ומחברי  דין  בתי  אבות  ישיבות,  ראשי  מובהקים,  חכמים  תלמידי  הם 
מפורסמים, שעקבו  במשך שנתיים שלוש אחרי תהליך החלשותה של סבתא 
מדלן, שעד קרוב לגיל 107 תפקדה כאשת חיל שלא נס ליחה, עד ליום בו הכריז 
שלי  האומדנים  ולפי  שרירים...  מניוון  סובלת  רבה  הסבתא  כי "לצערי  הרופא 
יש לה שנת חיים". הדוקטור הבטיח שנה, אבל רק אחרי שלוש שנים צפופות 
האחרון  חיוכה  את  מדלן  הגברת  חייכה  טובים  ומעשים  מצוות  שמים  ביראת 

לכיוון השכינה, והפקידה את נשמתה האצילית בידיו של הקב"ה.

13 בנים ובנות נולדו לסבתא מדלן, אבל ביום פטירתה ליוו אותה רק שניים 
נפטרו  הקטנים מביניהם, שרה בת ה- 75 ויצחק בן ה- 80. שאר ילדיה  מהם, 
נינים,  ובני  נינים  נכדים,  של  ארוך  טור  לפניה.  הרבה  העולם  מן  טובה  בשיבה 
על  הילך  למדי  עלום  שסיפור  צנועה,  אשה  על  דמעה  מחה  יבורך  ישרים  דור 
סוד אריכות ימיה. סוד טמיר ומסתורי שסופר 10 שנים לפני פטירתה לנכדה 
אברום גבירץ, מנהל ישיבה קטנה חשובה בירושלים. הרב גבירץ, ביום האחרון 
לשבעה, ביקש לשאת דברים ש"עדין לא שמעו על סבתא מדלן". "תראו אחי 
ואחיותי, דודים ודודות, קהל קדוש. הכל כבר שמענו על סבתא. על צניעותה, 
מאור פניה, ביישנותה, נדיבותה. הכל. כמעט הכל. "על 75 שנות אלמנות שעברו 

את  אחד  לכל  נתנה  היא  כולנו.  של  הדבק  היתה  היא  אבל  קשה,  באופן  עליה 

התחושה החמימה שהיא סבתא שלו, רק שלו. אני לא הכרתי את סבא אברהם 

ומסתפק  עניו  היה  שהוא  עליו  סיפרה  מדלן  סבתא  אבל  שמו,  על  קרוי  שאני 

לבקרה  נסעתי  ה- 100  הולדתה  ביום  שנים  רבנו. "לפני 10  משה  כמו  במועט 

גיל  רעה,  עין  בלי  "סבתא,  אותה:  לשאול  החלטתי  הנסיעה  במהלך  במושבה. 

וכבר  מהאוטובוס,  שלך?" "ירדתי  הימים  אריכות  סוד  מה  מופלג,  גיל  זה   100

מרחוק הבחנתי בה ישובה בפינה החשוכה במרפסת ובוררת אורז. היא בישלה 

הרבה כי תמיד נכנסו אורחים. היא עלתה לקראת בואי, ובזריזות של שרה אמנו 

שאלה  היא  ביסקויטים.  וכמה  שחור  קפה  קרים,  מים  כוס  לי  להגיש  מיהרה 

אותי תמיד, ר' אברום "מה שלום התלמידים שלך, הם מתעלים? הם חרוצים? 

הייתי  שצריך"  כמו  לומד  לא  רעב  ילד  רעבים.  יהיו  לא  שהם   אברום  ר'  תדאג 

מרגיע אותה, סבתא אל תדאגי המקררים בישיבה מלאים כל טוב, ואם קצת 

ושלום.  חס  רעב  לישון  הולך  לא  אחד  אף  מרגרינה,  מורחים  אז  שמנת,  חסר 

"ובעודי לוגם מן הקפה אזרתי אומץ לשאול את סבתא, את השאלה שסיקרנה 

הסוד  מה  לי  גלי  אנא  אך  רבות,  שנים  תחיי  עוד  שאלתי,  סבתא,  מכל.  אותי 

הוויתור, השמחה. מה? "אתם לא תאמינו, אבל  השלווה,  של אריכות הימים? 

סבתא לא התחמקה מתשובה. היא הניחה את גרגרי האורז, עצמה את עיניה 

וסיפרה. 

המאה  תחילת  של  בירושלים  גידלתי  ובנותי  בני  את  יקירי,  אברום  "ר' 

הקודמת. היו אלה ימי צער, מצור ורעב. סבא אברהם, היה צריך להאכיל שישה 

זאטוטים רזים וחולניים, ועקרת בית צעירה אחת שבקושי נשאה את עול גידולם. 

הייתי אשה צעירה, חלושה למדי שגדלה מגיל צעיר ללא אבא ואמא, שנפטרו 

מטיפוס. נישאתי בגיל 17, ובגיל 25 הייתי מטופלת בששה ילדים, ביניהם זוג 

תאומות. סבא  אברהם היה מתעורר עם עמוד השחר, מתפלל בביהכנ"ס של 

צבעי,  מים,  שואב  סבל,  היה  הוא  לחם.  פת  להביא  ורץ  החסיד  יהודה  חורבת 

בנאי, חקלאי, אופה. הוא לא בחל בשום מלאכה, העיקר להגיע לפנות ערב עם 

כיכר לחם, או חצי כיכר, הכל לפי ברכות שמים... לפעמים הוא הביא גם קצת 

חלב. מיד כשהוא הגיע הוא אחז בסכין המטבח ובצע את הלחם ל- 8 פרוסות. 

פרוסה לכל ילד. זה התפריט היומי. כשהיינו עשירים יותר טבלנו אותה בשמן 

בכוס  טבילתה  תוך  הפרוסה  את  מצצו  הילדים  כלל  בדרך  אבל  סוכר,  או  זית, 

תה דלוח. הלחם התברך במעיהם... "יום אחד סבא חוזר ממלאכתו, בוצע את 

הלחם ל- 8 חלקים ואומר לי "מדלן את נראית חולנית, חיוורת. את רזה מאד. 

אני  רעייתי,  ידיים  וביקש "טלי  הלחם  פרוסת  את  לי  הגיש  סבא  מודאג".  אני 

צנומה  אותך  בראותי  בקרבי  נשבר  לבי  ומתחזקת,  אוכלת  אותך  לראות  רוצה 

ומצומקת..." "לא, אינני רעבה" עניתי לסבא שלך "אני מרגישה טוב, והחיוורון 

הוא  נפש.  ועדין  צדיק  היה  אברום,  ר'  שלך,  מרעב... "סבא  לא  מעייפות,  נובע 

עכשיו  מדלן,  יודע  לב. "אני  קורע  בבכי  ומירר  ידיו  כפות  בין  אל  ראשו  השפיל 

אני יודע שבמשך שבועות רבים את אוכלת רק פרורים. אני יודע שאת שומרת 

את פרוסת הלחם שלך בצד ומחלקת בין הילדים, במהלך היום. את מרעיבה 

את עצמך כדי להחיות אותם. ואני, רבונו של עולם, לא הבחנתי בכך עד עכשיו. 

אוי, אבא שבשמים, רחם עלי, על ערלת הלב שלי. העניות מנוולת, אבאל'ה, איך 

יכולתי להשאיר את אשתי רעבה במשך שבועות? "ליבו של סבא נשבר בקרבו. 

העול היה כבד עליו, והוא פשוט חשף את האמת. חסכתי מפי, כדי להאכיל את 

הילדים, אבל שמרתי זאת בסוד כדי לא לצערו. "מדלן" אמר סבא שלך כשעיניו 

לי  יש  ואם  כאלה,  לי  יש  אם  ומצוותי  זכויותי  כל  את  לך  מעמיד  דומעות "אני 

זכות לברך, אז שהקב"ה יאריך ימייך ושנותיך בנעימים עד כמעט 120 שנים!!! 

בזכות הרעב והצער שגזרת על עצמך, את עוד תזכי, אשתי, לימי שובע ושמחה 

עם נכדים ונינים, ואני בעליבותי אינני יודע אם אזכה לכך..." 

לימים.  צעיר  מת  בהספד "סבא  והמשיך  דמעה  הוא  אף  מחה  גבירץ  הרב 
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ימים.  האריכה  צעירים  יתומים  שגידלה 13  וסבתא  יודע?  מי  שמים  חשבונות 

מזונות  חילק  צדיק  איש  נח: "נח  לפרשת  שקשור  במדרש  נזכרתי  וברשותכם 

לבעלי החיים שבתיבה, וידע כל צורך ומכאוב וכל מאכל שהם זקוקים לו. בין 

לבין הוא הבחין שעוף החול איננו אוכל, ואיננו מבקש את מאכלו, אלא מצטנף 

בפינתו ענו וצנום. "שאל אותו נח, מדוע אינך מבקש לסעוד, השיב העוף: "כי 

ראיתי אותך טרוד בהאכלת בעלי החיים ולא רציתי להטריח אותך כדי להאכיל 

ה ִפלָּ תְּ

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

נקרא  זה  מה  סוף  סוף  ללמוד  לי  תעזור 
להעלות את כל הכבוד שאני מקבל אליך.

כי כל פעם שאומרים לי איזה מילה טובה, או 
אני אומר לעצמי שמה שעשיתי עלה יפה, הצליח, 
אני לא זוכר מייד שבלעדיך אבא לא הייתי מזיז 
הטובות  המילים  וכל  הזו  ההצלחה  שכל  אצבע. 
שלך,  הכל  זה  פעם,  מדי  שומעים  שכולנו  האלה 

הכל בזכותך, הכל אתה מזכה אותי.

לי  שאומר  למי  משיב  כלל  בדרך  שאני  נכון 
שעשיתי,  ממשהו  ומתפעל  טובה  מילה  איזה 
זה  השם  ברוך  כי  "תודה",  ולא  השם",  "ברוך 
לא  אני  אך  עושה,  ה'  הכל  כי  להשם  תודה  אומר 
נותן  אתה  שהכל  הזה  העניין  את  מרגיש  באמת 
מגיע  לא  דבר  ששום  חינם,  מתנת  זה  ושהכל  לי, 
לי. תעזור לי אבא עוד לפני שאני מתחיל לעשות 
להתבלבל  לא  לכבודך,  יהיה  שזה  לבקש  משהו, 
למלך  שייך  הכבוד  כי  לעצמי  הכבוד  את  ולקחת 

הכבוד, שייך לך אבא.

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

כי  להגיב.  לא  לענות.  לא   . לשתוק  אותי  למד 
הכי  הדבר  זה  שהשתיקה  ראיתי  פעמים  הרבה 

טוב.

שלא  עלי  כועסים  עלי,  צועקים  אותי,  מבזים 
בצדק, אני שותק. אומרים משהו שמקפיץ אותי 
מבין  אני  האחרונה  בשניה  אך  להגיד  מה  לי  ויש 
שעדיף לשתוק. אני חייב להעיר הערה לשני, ואני 
בטוח שהפעם אני צודק, אך לא, עדיף לשתוק. כי 
כל פעם שאני עונה, שאני אומר, שאני מחזיר, רק 
לי  תעזור  האש.  את  מגביר  רק  זה  מזה,  יוצא  רע 
אבא לשתוק כי השתיקה הזו מחברת אותי אליך. 
הזו.  השתיקה  את  אוהב  שאתה  מרגיש  אני  כי 
שאני  חשבתי  ואם  מתבהרים.  הדברים  אצלך  כי 
בטוח צודק, אני מגלה לפעמים שלא, וכמה טוב 
ששתקתי,  זה  בזכות  פעמים,  והרבה  ששתקתי. 

השני עשה תשובה ובא אלי לבקש סליחה. 

ריבונו של עולם תעזור לי לשתוק כי לא תמיד 
אני מצליח.

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

בהרבה  שלך  הכתר  את  לשבץ  לי  תעזור 
אותי  מזכה  שאתה  מידה  באותה  כי  יהלומים 
להם  ולהגיד  באחרים  המעלות  את  לראות 
על  לדבר  יכול  אני  מידה  באותה  טובות,  מילים 
אחרים ולמצוא בהם חסרונות שזה בעצם למעט 

יהלומים מהכתר שלך אבא ח"ו.

משהו  יש  ואם  טוב,  רק  לראות  לי  תעזור 
שנראה רע, תעזור לי ללמד כף זכות. כי אני באמת 
לא יודע מה השני עובר בחיים שלו ומי יודע, אם 
גרוע.  יותר  הרבה  בודאי  הייתי  במקומו  הייתי 
במחשבות,  בפנים,  לו  קורה  מה  יודע  לא  גם  אני 
מה  שבחוץ,  מה  רק  רואה  אני  בכוונות,  ברגשות, 
שגלוי, אבל זה חלק כל כך קטן מהסך הכל ואיך 

אני יכול לשפוט אם אני כמעט לא יודע כלום.

גמרתי  כבר  שלי  החסרונות  את  חשוב  והכי 
של  החסרונות  עם  להתעסק  יכול  שאני  לתקן 
אחרים?! תעזור לי אבא לראות רק טוב באחרים, 

כי אין תענוג גדול מזה.

שבת שלום!
מנחם אזולאי

גם אותי...", ברכו נח שיחיה לנצח וכך הווה. "סבתא מדלן יקרה, אין לנו ספק 

שגם את זוכה כעת בחיים נצחיים של עונג אינסופי תחת כסא הכבוד, עם סבא 

מעלה,  של  בירושלים  שלך  הרעב  קיים.  והקב"ה  גזר  הצדיק  סבא  כי  אברום. 

ואחר  שוקקות".  צאצאים  נפשות  של  רבות  מאות  עדיין,  ומשביע  כאן  השביע 

כך אמרו קדיש. 
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 ל"ז ומיכל אליהו     בן ומאיר   ,ואסתר נוריאל בן זרובבלי חזקיה רבי נ"לע
 

ל"זומיכלאליהו    בןומאיר   ,ואסתרנוריאלבןזרובבליחזקיהרבינ"לע

 קודש לשבת סיפור
תוספת חיים בזכות 

 ...חבילת וופלים
 

 לב משה לו שקראו חבירו על א"שליט סחייק משה הרב סיפר
 טוב איש .ושמונה ארבעים בגיל נפטר הוא .אותו אהבו וכולם

  שבני תורה ספר רק ממנו ונותר ,בית להקים זכה שלא לב
  שלו צ"היא ביום .לזכרו כתבו 'עולם נתיבות' בישיבת החבורה
 בזכות איך ,שלו הנס סיפור את לספר לו שהבטחתי נזכרתי
 חיים שנות עשרה ארבע ממרום קיבל הוא וופלים חבילת אותה

  דוכן עבודתו מקום אל בוקר באותו לצאת עמד משה .נוספות
 ומעט 'הסנדביץ את לעצמו מכין היה כלל כשבדרך הפייס מפעל
  שהיו החנויות באחת משלים היה היתר ואת ,מתיקה מיני

  הגיעה מהבית יצא בטרם הפעם ,מה משום .דוכנו בקרבת
  הפצירה היא אמא של כמו במילים .וופלים חבילת ובידה אחותו

  שלי הדאגה את שמבטא אישי משהו זה' :עמו אותם שיקח בו
 .'אליך שלנו ההערכה ואת

 הלך הוא .ביהדותו להתחזק החל כבר משה ,ימים באותם
 ידע הוא .היה אסתר תענית יום ואותו ,גדולים בצעדים והתקדם

  אחותו אבל .עמו האוכל את לקחת טעם ואין ,יאכל שלא
  שיהיה' :מחשבה בו הבזיקה רגע בהרף .במיוחד באה ,ביקשה

 חבילת את ולקח אמר הוא 'תודה' .'הצום את לשבור במה לי
 .לדרך ויצא מעילו לכיס אותה תחב הוא .הוופלים

 והשייכות הקבועות הדמויות את יש דיזנגוף ברחוב דוכן לכל
  כמהעוד המתחלפים הקונים מלבד היו ידידנו למשה גם .אליו

 זהות ללא אדם היה מהם אחד .ובדוכנו בו שנקשרו אנשים
  שהיה המזרון .גג קורת נטול ,הומלס .ומשפחה בית וללא
  היה ,בקור הצטנף ועליו החנויות בפתח פרש אותו היחיד רכושו

 קשרים הימים ברבות נטוו והאלמוני משה בין .שלו הטריטוריה
 באלם ממנו ומבקש למשה פונה האיש היה פעם מידי .מיוחדים

  דיברו העצובות העינים רק ,המקרים במרבית .מה דבר קול
 משתדל היה ,לב טוב היה שכאמור משה .מתחננת בשתיקה

 את ידע לא שאפילו האיש של בקשותיו את ולמלא לו לעזור
 שיוכל כדי ,שקלים מספר לידיו מעביר היה כלל בדרך .שמו

 .נפשו את בהם להחיות
  כי לב ושם ,המזרון אל מוקדם תכנון ללא משה ניגש ,יום באותו

 צבועים היו פניו .מיוחד באופן ורעב תשוש נראה האלמוני
  כי למשה סימן הוא .רחמים מעורר ומצבו ,ומדאיג צורם בחיוורון

  כי העיד מינן-בר פני כלובן שהיה פניו גון וכאמור ,רעב הוא
 כסף סכום לו להעניק משה סבר בתחילה .ואמיתיים כנים דבריו
 .באזור הפזורים הקיוסקים באחד אוכל מנת בזריזות שיקנה
 על הצביע הוא זועקות בעינים .בכתפיו משך האלמוני אבל

 מהעינים .הדוכן בעל של מכיסו שבצבצה ,הופלים חבילת
 חבילת את לו ומסר הרבה חשב לא משה .שוועה עלתה

 .אתך שהבאת האוכל זה הלא :בראשו עברה מחשבה .הוופלים
 הרע היצר ניסה ,הצום יסתיים מעט עוד ?אתה תאכל מה
 המחשבה את דחה הוא אך .למנוע ,לשכנע 

  הותיר לא האלמוני של מראהו .בנחישות אותה הסיט ,הרעה
 של בטנו אל דרכם את עשו הוופלים .וללבטים לספיקות מקום

 משהוגם לפניו לחזור החל הצבע .בולמוסי בטרף האלמוני
 .הגיעו שטרם לקונים ממתין דוכנו אל חזר
  ,רבה היתה התנועה .פורים ערב היה ,כאמור ,יום אותו

  הגדול הקניות מרכז אל מיהרו ושבים ועוברים ,עירנית
  יום זה היה .שבעתיים בלט יום באותו אבל .בסמוך הממוקם

 ,לפתע אך ',רבה שמחה ועמו בא פורים' .ועליזות שמש של
 חבלה מטען נשא ,מתאבד מחבל .הכל נשתנה ,אחת בבת
  להגביר שנועדו מתכת וחלקי מסמרים שהכיל עוצמה ורב גדול
  המרצחיםרב של הסרתו על נקמה פיגוע זה היה .התופת את

 מרכז אל להיכנס ניסה המחבל .החיים המבוקשים מרשימת
 נסוג הוא לקניון בכניסה האבטחה בגלל .ההומה הקניות
 בפינת ההומה בצומת תנועה אי על עצמו את לפוצץ והחליט
 את ביצע כשהמרצח ,גדול 'בום'ב הופרה השלווה .דיזנגוף
  .החציה במעבר העומדים כל עם יחד עצמו ופוצץ תכניתו
 איש עשר שלושה .חיים נגדעו אחת בבת .גדול היה האסון
 קשה פצועים רובם .נפצעו וחמישה עשרים מאה .ד"הי נהרגו
 הכביש על אונים חסרי מוטלים היו יותר קל שנפצעו וכאלו

 שבר לזעקות מקומם את פינו העליזים הקולות .והמדרכות
  התערבו ראשונה עזרה אנשי .הסירנות בצרחות שהתערבו

  הביטחון רכבי אזעקות ,אמת של חסד ובאנשי א"זק באנשי
 .הקשה והרקע שהתרחש הנורא למראה הוסיפו רק וההצלה
  לשבוריצטרך שתיכף נזכר לכן קודם ספורות דקות ?ומשה
  של שעות אחרי מאד רעב היה הוא .בידו אין ואוכל ,הצום את

  כיון .ניחר בגרון כשרוני מוכרן של ושכנוע הרגליים על עמידה
  היה לאעדיין והוא שלה את ותבעה אותתה כבר שבטנו
 הוא .לאכוליוכל שבו לרגע מזון להכין רצה לכן ,בצומות מורגל
  המזון מחנויות אחת אל ונכנס דקות למספר רק נטש

 ארע שניה באותה .חדשה ופלים חבילת לקנות הסמוכות
  נוקב ניצב שלידו הדוכן .מהדוכן ספורים מטרים הפיצוץ
  קשה נפצע שם לו שהמתין מהקונים אחד .מתכת ברסיסי

 !!בכלל נפגע לא משה .בידו
  החנות תוך אל הגיעו לא רחב ברדיוס שהתפזרו הרסיסים
  הופלים חבילת בזכות .הפיצוץ של שניה באותה שהה בתוכה
  השמחה אבל .נפשו על להימלט נאלץ הוא ,מסכן לאיש שנתן
  נפגעי על הקשים רגשותיו עם התערבבה שלו הפרטי הנס על

 לא והנפגעים המראות ,הקשה הטראומה .הקשה הפיגוע
 .חודשים מספר במשך המקום אל לחזור לו הניחו
  ,בניסו היטב הכיר הנס בעל .סודו את לחבריו וגילה ידע משה
  כישורי .ממות תציל צדקה .הדופק על האצבע את להניח וידע

  בטוחה להשקעה ,פיס כרטיסי ממכירת הועברו שלו המכירה
 .נקשר אליה הישיבה לטובת כספים איסוף :הימור בה שאין

 אצל נחרטה ,הקופות לצד 'עולם נתיבות'ל בכניסה תמונתו
  העניקה בצדקה שנתן ופלים חבילת אותה .בלבבות רבים
 בהם שיש שנים .נוספות חיים שנות עשרה ארבע למשה

 גליונות לפי השבוע" לדעת"ניתן למצוא מידי שבוע את העלון באתר  



 המשך סיפור לשבת קודש

  במעלות והעפיל להתחזק הוסיף הוא .שמים ויראת תורה אהבת
 והסתבך שעבר ניתוח לאותו עד טיפס .ל-ק בית העולה הסולם
 .ברוך זכרו יהי ,עולמו לבית יקר איש והוליך

 דשמיא  -מצוה גוררת סייעתא ***
 איני יודע מדוע התעכבתי היום

  עוד שסיימו התשובה בעלות שתי יצאו ברק בבני מהמדרשה
  בבני מתגוררות לא הן .רוחניים ותכנים יהדות בלימודי גדוש ערב
 - החונה לרכב בדרכן .דן גוש של הסמוכות בערים אלא ,ברק

 אינה כי .ש חברתה הבינה .ע של מדבריה ."תפילה" על שוחחו
 אינה פשוט כי "ישראל שמע" באמירת עיניה את לכסות נוהגת
 .מוזר קצת נשמע זה מלידה לחרדי !לנהוג יש שכך יודעת

  שהמילים ברגע נעשית העיניים על היד הנחת של הזו הפעולה
 שלא מי אצל אך .השפתיים על עולות "ישראלשמע" הקדושות

  ליהדות התקרבה .ש .מופשט הינו ביותר הפשוט גם ,זה על גדל
  למדה המעשיות ההלכות רוב שאת לה סיפרה .וש .ע לפני קצת

  )א המחבר הועיד הספר את - 'ערוך שולחן קיצור'מה בשעתו
  בעלי את .נערים לחינוך )ג .עסוקים לאנשים )ב .עסקים לאנשי

 – יותר מאוחר שנה מאה המונית בתנועה שיפרצו - התשובה
 ...הזכיר לא כמובן

  באפשרותה אם .מש וביקשה ,הכירה שלא הספרעל שמעה .ע
  .אותו לרכוש מנת על איש חזון ברחוב ספרים לחנות כעת לנסוע

  'במדרשה שוב ניפגש כאשר השבוע במהלך זאת נעשה'
  עבודה יום בתום התנהלה ביניהן השיחה .נפשה על.ש התחננה

להסתייםעתידואשר-במדרשהלימודבשעותשהמשיך-ארוך
  לביתה לגבעתיים ומשם .ע של ביתה לכיוון אביב לתל בנסיעה

  חנות ,בלילה עשר ,זו מאוחרת שבשעה ,גם ומה ...עצמה .ש של
 !ומסוגרת סגורה לבטח הספרים
  בצפיפות שידוע ,השומר לרחוב הגיעו הנסיעה בהמשך

 היציאה לכיוון והתקדם הלך הרכב זאת בכל אך ,לו האופיינית
 ,מבוגרת אשה זו היתה .דמות לרכב נצמדה ברמזור .ברק מבני

 התחננה ,וביקשה לרכב נצמדה ,ועייפים כבדים בצעדים שניגשה
  לה ואין ,ממרחק כעת שהגיעה סיפרה ...ברק לבני אותה להסיע

 ...מהמצווה לחמוק אפשרו לא הנסיבות ,נו .פנימי לקו לחכות כח
 של ביתה מתחת עוצרים ולבסוף נוסעים .ברק בני לתוככי חוזרים

 מעל אחת קומה בדיוק ?מתגוררת היא היכן תנחשו .המבוגרת
 - ומדהים ...!הערב עוד להגיע .ע ביקשה אליו הספרים חנות

  עזבה המבוגרת .המאוחרת השעה למרות !פתוחה עדיין החנות
  .ביתה לכיון רגליה ושירכה ,המיוחד החסד על הודתה,הרכב את

  'ערוך שולחן קיצור'ה את לחפש וממהרת אותה עוקפת .ע בעוד
  מיד .ערב באותו האחרונה הקניה זו היתה .המדפים בין

   הספיקה עוד כן לפני רגע .המקום את החנות בעל נעל כשסיימה
 והמוכר ,הזו השעה עד ערב בכל פתוחה החנות אם לשאול
 ידע לא עצמו המוכר .'מה משום התעכבתי היום רק ,לא' :השיב
 אין כי !יודעים כבר אנחנו אך - נימק ,מה משום - התעכב מדוע

 !מלבדו עוד 
 )חיי שרה -א "ח ואדברההאמנתי (
  

  

 

 'כללות א –פלא יועץ 
-בית לו שיש מי )א ,ח ברכות( לברכה זכרונם רבותינו אמרו

 וגורםרע שכן נקרא ,להתפלל שם נכנס ואינו בעירו הכנסת
  לקנות שלא כדי האדם שיטרח צריך טורח כמה .ולבניו לו גלות
  או לו גורם להיות ושלא ,הוא-ברוך-הקדוש של רע השם זה

 כי ,גולה מעונש לצלן רחמנא ,ונדים נעים נודדים להיות לבניו
 :טלטולא קשה

 

 ומקובלת רצויה שתפילתו לו מובטח ,הציבור עם המתפלל איש
  ,רע איש הוא אם ואפילו .אחריה מדקדקין ואין ,שהיא כמות
 כמה ,נלווה אשור וגם ,ימאס לא כביר קל הן ,ונמאס נבזה
  לא .וכמה כמהשוה אחת כל ,עמה ונלוות בה הכלולות מצוות

  מקובלת תפילתו ואין ,הרבה טובה יאבד ביחיד המתפלל כן
  ערב זה מי .שלמה והיא שלם הוא כן-אם אלא ,רומה שוכן לפני
 הולך ,לו יחבל .גמור אונס במקום שלא ביחיד להתפלל לבו אל

  שאינו ,חשובההרבים תפילת ולעולם .לו נוגה ואין חשכים
 ורשי כ"תו( יחיד לעשיית המצווה את העושים מרובים דומה

 :)ח-כו בחוקותי
 

  הואהכבוד מלךבהיכל כי הכנסת-בבית בהיותו ליבו אל יתן
 ,ופחד אימתה עליו ותפול ,ונורא איום ,ונשא רם מלך לפני עומד
  .ותפילה בתורהאם-כי הקודש אל בבואו קולו ישמע ולא

 עבירה היא בשבת ובפרט ,רבה רעתו ,חול דברי שם והמדבר
  לדברהכנסת-בבית שלא ואפילו .יפה שתיקה לכן ,נוספת
  .מצירה נפש ,חמורה עבירה היא ובחזרה תפילה באמצע
  מצרות שומרולשונו פיו שומר ,קדושו צור את הירא והאיש
 :)כג-כא משלי( נפשו

 
 

  קבל כל ,השלמות ולכל הטובות לכל אם בתורה שהדיבור כמו
 כנסיות-בבתי היושב וכל ,חטא מביא דברים המרבה כל ,דנא
  ,בטלה שיחה לשוח ועדנין עדן עצמם הקובעים ,הארץ-עמי של
 וכל .לרגליו רשתפרש הרע והיצר ,הוגשו לנחושתים רגליו כבר
  ,ופשעים עוונות שרצים של קופה ,הועד מאותו בעמדו אחד

-נבלות ,שקרים ,ליצנות ,הרע-לשון כגון ,מאחוריו לו תלויה
  ,לבטלה השם הזכרת ,פנים-הלבנת ,דברים-הונאת ,הפה

  אם-כי אלה מכל אחד אפילו יהיה לא ואם .רבות רעות וכהנה
  ,הממלכות ועל הגויים על ,הארץ על לדבר לבד בטלים דברים
  בברית בטלים שהדברים ל"ז חכמינו אמרו שהרי ,רבה רעתו
 )יז-ב מלאכי(וכתיב .המעור בברית לבטלה זרע כמו הלשון

  בבריאת ,הוא-ברוך-הקדוש אמר .בדבריכם השם הוגעתם
 דברים שמדבר במי ,יגע אני במה .לפני יגיעה היה לא העולם
  יגיעהשגורם אישה-לילוד לו אוי .)א ,יג ר"שמו( לפני בטלים
  )ב ,ה כתובות( לברכה זכרונם רבותינו ואמרו .ונשא רם למלך
 תחילה נכוות שהם ,בטלים דברים לאזניו אדם ישמיע אל

  ,ישב לאליצים במושב אשר איש אשרי ,כן כי הנה .לאיברים
-עמי ובפיס ישכון בדד או ,יתישב חכמים-תלמידי ברכי בין רק

 :יתחשב לא הארץ

  ויכולתכח לנו תנו אנא ,היקר הקוראים לציבור פונים אנחנו
  ."חזקיה דרכי" והעלון ח"הגמ 'כולל'ה החזקת להמשך

  לנו ואין הללו למטרות קודש יהיו שההכנסות משתדלים אנו
 !עליון מפי תבורכו .'וכדו נקיון ,מזכירות הוצאות

  מרגלית ,ניסים בן עידו נחמן אסי הילד לרפואת להתפלל נא
  יצחק בן שלמה ,שושנה בת זילפה זהבה ,מילה'ג בת

 חוה בת ושושנה
 

לללל

הרב יעקב יוסף בן   ה''זסוקללה ורגיה'גג רבנו עובדיה יוסף בן ''רשכבה ע''גנ מרן ''לע
 ל''מרגלית זצוק

  בן משה .דבורה בן אליהו .עזיזה בן נעים ,צבי בת דבורה ,דב יששכר בן שבתאי נ''לע וכן
  מיכל ,מנחם הרב בן משה הרב .מועלם שמחה בן צלח ,רחל בת נורי ציפורה ,רביבו סעדה

  צחיינש  ,והר'ג בת אילוז פרחה צביה בן יאיר,יחזקאל בת אסתר יפה בן יחיאל ,שרה בת
  ,סולטנה בן דוד יצחק ,חנה בן שמעון ,סמדר בן שי משה ,שמחה בן משה ,סלים חוה בת

  ,גולסטאן בן מרדכי קרמת ,טליה בן רותם .מסעודה בת פריחה פאני ,צביה בן יאיר
  ,מרים בת הלן ,שמחה בת אסתר ,גלית בן חיים יוסף ,שולמית בת גלית ,רחל בן אברהם
  ,אסתר בן יוסף ,יחזקאל בן אליהו ,מזל בת תקוה ,הלן בן מאיר ,דדה בן מסעוד מכלוף
  בת אשרף ,רבקה בן אברהם ,מסעודה בן דוד ,ל''ז חורשיד בת מרגלית ,שרה בן מנשה
  ,מזל בת דליה ,חנה בן ציון בן הרב ,שרה בן יהושע ,יעל בת שרה ,רבקה בן יהושע  .אסתר
 ככב בן ומשה שזו בן חיים ,אסתר בן נסים ,טובה בת ציפורה ,גהר בת כוכב

 :  תפילת רבים לא חוזרת  ריקם

נא להתפלל על זוגות שלא זכו  

:  לזרע של קיימא כעשרים שנה

יחזקאל בן מהין וכוכבה בת  

,  מנשה בן טובה ורעייתו, שרה

יצחק בן  , ורעייתו כתוןהרצל בן 

תמר ורעייתו דוד בן שושנה  

 .ודליה שרה בת שפיקה כמסנה

 ל''זסעיד חיים בן מונירה  נ''לעהעלון 

 ל''ז אמלימרדכי בן  נ''לע

  ש''הגר במלצת) בחינם(מוהל מוסמך לשם שמים 
 א''שליטמחפוד 

0775446726 
גילה  '' חמויי''בבית הכנסת  !בשעה טובה

לשמחות  אולם מפואר הושלם ' א
',  ואירועים שבתות חתן בריתות וכו

 :שמואל, לפרטים, כמאה מקומות ישיבה
0502100123 

-------------------------------------- 

 ל''זמשה נעימי בנימין  נ''לע: העלון
, צוהלהבת  ורויטל, שלמה בן שרה חיה' להצלחת ר

 וכל משפחתם אשרסבן  מוריסניסן 

זהבה בת רחל דן בן  , סביחהדליה בת , שמעון בן עליזה: ש''לרפו
,  חיה עדי מרים בת שולמית רחל. בן אסתר מארלימיכאל . רוניה

כל  . יהודה שלום בן תהילה שרה מרסלה, נרקיס בת דליה
ובריאות  : להצלחה ופרנסה, הישועות ליחזקאל מאיר בן שפיקה

שלום בן  , צביקה בן גאולה, אריה יהודה בן חנה מלכה, משפחת לוי
 ש''ברהוג ש''בעילולהצלחת התורם . עבדל

אורלי בת  . בני תהילה, יהושע, שלמה, ישראל: לחזרה בתשובה
 .אלכסנדר בן חיה, ילנה

 036766049: טל 17:00 - 15:00: ה-א: שדכנית
  22:45 - 22:00בשעה ' ד', ג', ש בימים א"שידוכים לש

052-7179846 
ספרים בתוכנת אוצר החכ ניתן לפרסם ספרים בתוכנת אוצר החכמה ועוד   ם







פניני בית לוי
שע"י בית הכנסת "בית לוי" רח' יוסף חכמי 48, מדורגי בית וגן ירושלים

יתרו

בס"ד

367 מס'  ן  ו יציאת שבת: י־ם 17:49, ת"א 17:51גלי

בשבת זו אנו קוראים את עשרת הדיברות. 
נשאלת השאלה: ”כמה דיברות יש בסך הכל?“

הפסוקים  במקבץ  יש  אכן  דיברות  כמה  נספור  אם 
נמצא אחת עשרה, שכן לא תחמוד מופיע פעמיים: 
ְוַעְבּדֹו  ֵרֶעך,  ֵאֶׁשת  ַתְחמֹד  לא  ֵרֶעך  ֵּבית  ַתְחמֹד,  ”לא 
כך  אם   - ְלֵרֶעך“  ֲאֶׁשר  ְוכֹל,  ַוֲחמֹרו,  ְוׁשֹורֹו  ַוֲאָמתֹו 
היא:  התשובה  הדיברות?!  עשרת  נקראו  מדוע 
עשרת הדיברות, אינם נקראים כך על שם ההוראות 

- הציוויים (שהרי יש 11).
הללו  שהפסוקים  כיון  הדיברות  עשרת  נקראו  הם 
וכל  פרשות  לעשר  בתורה  מחולקים  שבפרשתנו 
הציווי  כי  לראות  מעניין  אחד.  דיבר  נקראת  פרשה 
הוא  בו  בצורה  האחרים  מיתר  שונה  תחמוד“  ”לא 
מדבר  מה  על  ארוך  פירוט  כותבת  התורה  נכתב, 
לחמוד:  אסור  מה  את   - שלנו  במילים  או  האיסור 
”לא ַתְחמֹד, ֵּבית ֵרֶעך; לא -ַתְחמֹד ֵאֶׁשת ֵרֶעך, וַעְבּדֹו 
התורה  הפירוט  כל  ולאחר  וֲחמֹרֹו..“  וׁשֹורֹו  וֲאמתֹו 

מסכמת: ”ְוכֹל ֲאֶׁשר ְלֵרֶעך“
לחמוד  לי  אסור  אם  השאלה:  מאליה  עולה  וכאן 
כל מה ששייך לחברי מדוע הפירוט הזה? הרי הכל 

נכלל ב“כל אשר לרעך“?!
כפי  הדברים  את  הביאה  התורה  הוא:  התירוץ  אלא 
הדירה  בין  משווה  הוא  תחילה  אדם.  של  מחשבתו 
שלו ל‘וילה‘ של חברו – ”בית רעך“... אח“כ הוא עובר 
רעך“  ”אשת   – חברו  לאשת  אשתו  בין  להשוואה 
ומכאן הוא ממשיך ליתר הדברים עד שהוא משווה 
וחמורו“  ”שורו   – לשניהם  שיש  הרכבים  בין  אפילו 
ואז הוא מתחיל להתאונן מדוע הורע מזלו.. ”ולמה 
את  ומזהירה  התורה  באה  ל...“  שיש  כמו  אין  לי  גם 
את  גם  חומד  אתה  האם  לרעך“  אשר  ”וכל  האדם: 
הצרות של חברך?! המחלות? העצבים? הדאגות?!... 

זכור!!! הדשא של השני לא בהכרח ירוק יותר...
לבוא  לעתיד  פעם:  אמר  זצ“ל  מרופשיץ  האדמו“ר 
להניח  אחד  מכל  ויבקש  גדול  באולם  המשיח  ישב 
את צרור צרותיו ועושרו. לאחר מכן יכניס כל אחד 
שהוא  חבילה  איזו  לקחת  לו  ויאפשר  תורו  לפי 
בוחר, ולאחר שכל אחד סוקר את החולי והעשירות 
את   – והמוכר  הישן  את  הוא  בוחר  לפניו,  המצויים 
מכאן שאין  אותה הניח לפני רגע...  החבילה שלו - 
את  לחמוד  לנו  שאין  ובוודאי  אחר  באדם  להתקנא 

של חברנו שהרי אינו שלנו.

נלמד מהפרשההכנעה אמיתית

למשה  אלוקים  עשה  אשר  כל  את  משה  חותן  מדין  כהן  יתרו  ”וישמע 
ולישראל עמו“

מה שמע יתרו שגרם למהפך גדול כזה בחייו שנטש את משפחתו ואת 
כל סוגי העבודה זרה שעבד, ובא לחסות תחת כנפי השכינה?  סביר  
אם  כי  שמעה,  לא  שלו  שהסביבה  מיוחדת,  שמועה  ששמע  להניח 
כולם היו שומעים כמוהו, היו באים גם הם. ומבאר רש“י: מה שמועה 
שמע ובא? קריעת ים סוף, מלחמת עמלק, ומתן תורה. ולכאורה הרי  
את שלושת הדברים הללו שמעו כל העמים ולא באו! שהרי ”בקריעת 
ים סוף“ אמרו חז“ל שנבקעו כל מימות שבעולם ואפילו מים שבכוס 
ולא  החמה  את  משה  העמיד   – עמלק“  ”ובמלחמת  כולם,  שראו  כך 
שקעה וראו כולם. וגם ”במתן תורה“ – כל העולם שמע שהיה העולם 
וא“כ  סופו.  ועד  העולם  מסוף  הולך  שהיה  ה‘  קול  את  ושמעו  דומם 
מה שמע יתרו יותר מכולם. אלא הביאור הוא שכל העולם שמע ו“לא 
נכנע“, ולא הרכין את ראשו ולכן השמיעה לא השפיעה עליהם כלל, 
משא“כ יתרו שמע ונכנע, הוא הרכין את ראשו והודה בטעותו וזה גרם 
מעקרי  היא  ההכנעה  כי  יונה  רבינו  כתב  וכבר  בחייו.  גדול  למהפך  לו 
התשובה. כי המכיר את בוראו יידע כמה העובר על דבריו שפל ונגרע 
מערכו כענין שנאמר ”נבזה בעיניו נמאס“. נמצינו למדים שההכנעה 
היא הסוד של החיים. לפעמים צריך להרכין ראש לוותר לומר סליחה 
– טעיתי. צריך לזה הרבה אומץ לב, והרבה רצון להגיע אל האמת כדי 
לגלות הכנעה כפי שגילה יתרו. ולכן הוא שמע ובא, ומאידך הם שמעו 
ונשארו במקומם, ברישעותם וטיפשותם ולא באו, ומכאן שהרשעים 
הם ברשות ליבם ולכן אף על פי ששומעים היטב, מכל מקום הלב נתון 
הניח  שלא  חז“ל  אמרו  יתרו  על  אך  כלל,  נכנע  ואינו  בתאוותיו  ולכוד 
עבודה זרה בעולם שלא עבד אותה, ואחר כך התגייר, משמע שהייתה 
בו מידה גדולה של הכנעה ובקשת האמת, ולכן זכה יתרו שפרשה זו 
נכתבה על שמו, ולא רק זאת אלא שזכה יתרו ובפרשה שנקראת על 
שמו יש לנו מתן תורה ועשרת הדיברות ומשום כך הצהיר יתרו בפני 
לאחר  וזאת  האלוקים“,  מכל  ה‘  גדול  כי  ידעתי  ”עתה  ועדה  עם  קהל 
שחיפש בעבודה זרה את האמת ולא מצא, המשיך לחפש את האמת, 
וסייע לו הקב“ה למצוא אותה, וידוע שעם ישראל במהותו הוא סמל 
וישק  לנו  דלה  דלה  לאביהם ”וגם  יתרו  בנות  כשאמרו  ולכן  ההכנעה. 
את הצאן“, הבין יתרו כי איש יהודי הוא זה, שדלי עשוי לשאוב מים 
ואין מים אלא תורה, ובזה בעצם נבחנה גם רבקה על שהטתה כדה! 
ככל שאדם מטה כדו, ומנמיך את עצמו ככוס הרוצה להתמלא במים 

חיים, כך הוא כלי קיבול מבורך.

בברכת שבת שלום,
רב בית הכנסת

כניסת שבת: י־ם 16:34, ת"א 16:49



סיפור השבוע

מספרים על הגאון רבנו שמעון ”וורנר“ המחבר תוספות 
רשע  מלך  היה  בזמנו  משנה,  סדרי  שישה  על  ישנים 

שהיה מחפש דרכים לנקום בישראל.
חפש ומצא תחבולה באמרו שהוא נינו של המן הרשע. 
ואמר  תכף,  שיבא  הראשי  הרב  אחר  שלח  עשה?  מה 
לו, תדע שאני דורש מכם אותו הסכום שלקחתם מזקן 
זקני, עליכם להחזירו לי במשך שנה אחת. ובסוף הזמן 
אני רוצה את כל הכסף שלי יחד עם יהודי אחד ששמו 
מרדכי כדי לתלות אותו מידה כנגד מידה, ואם לאו אני 
לא נותן גזירת גרוש על ישראל כי אם אחת דתו להשמיד 
חס וחלילה, ולא נתן להרב הראשי לדבר מאומה, ותכף 
שלח  הביתה,  הראשי  הרב  בבא  מביתו.  שלחו  ומיד 
לאסוף את כל הרבנים להתיעץ מה לעשות. אמרו כולם 
לעורר  אלא  לנו  אין  זאת,  גרמו  עוונותינו  כי  אחד  בפה 
גזרו  שמים.  ולרחמי  בתשובה  ישראל  בני  עדת  את 
נכנסו  אלו  ימים  בחמישה  תענית,  רצופים  ימים  חמשה 
טהרה.  במקוה  שטבלו  אחר  כנסיות  בבתי  ישראל  כל 
התחילו בקריאת תהלים ובבקשת סליחות, כך המשיכו 
הרביעי  ביום  הפסק.  בלי  במשמרות  רצופים  ימים  ג‘ 
בבוקר נתעורר המלך פתאום משנתו מצא על יד מטתו 
כמעט  ופניו  ובלוי  קרוע  בזיון  בלבוש  אחד  יהודי  עומד 
בולטות  והציציות  עליו,  להסתכל  ומאוס  מושחתות, 
כעס  המלך  הזקן,  עד  כמעט   ארוכות  והפאות  מבחוץ, 
הזה  ליהודי  להכנס  לתת  העיזו  איך  בו   בערה  וחמתו 
החוצה  יצא  בידו,  נשקו  לקח  השם  מאת  פנימה?  אצלו 
כדי להרוג את השומרים בתחילה ואחרי כן את היהודי. 
השומר  את  לראות  הספיק  לא  עוד  לחוץ,  כשיצא 
רחוק  אותו  וזרק  קל  רוח  אותו  נשא  פתאום  הראשון, 
אשר  מאוד,  גדול  קברות  בית  איזה  בתוך  פרסאות  כמה 
חומת בית הקברות והכתלים היו גבוהים ומגיעים כמעט 
לשמים, והוא עודנו ערום שקם מהמטה צמא ורעב, ולא 
דרך  לו  היה  ולא  המתים,  בין  מסתובב  לעשות,  מה  ידע 
זה  מה  ומצטער.  בוכה  היה  היום  חצי  עד  משם,  לצאת 
פתאום קרה לו, השליכו אותו ממרומי שמים עד תהום 
קבצן  איש  ראה  ובינתיים  ממנו.  נסתרה  ובינתו  הארץ, 
לפניו, ומשונה מהבריות, וראשו מגיע לשמים, ועל כתפו 
ילקוט מלא לחם, וסיפר לו המלך את כל מה שעבר עליו. 
ואמר שהוא המלך, וכאשר יצא היום בבקר אל המעקה 
והוא  מה,  ועל  איך  יודע  ואינו  הנה,  הושלך  בביתו  אשר 
לא  ענה  לא  הקבצן  וצמא,  רעב  ויחף,  ערום  כאן  נמצא 
לו דבר רק הוציא מילקוטו ככר לחם גדול ונתן לו והלך. 
ביום השני בא עוד הפעם הקבצן שוב, נתן לו עוד לחם 
והלך ולא דבר אתו מאומה, כך עברו עליו כמה ימים של 
בבכי,  קולו  נתן  המלך  הקברות,  בית  בתוך  ויסורים  צער 
אנשים  בין  להביאו  המתים  מבין  להוציאו  ממנו  וביקש 
חיים, ואם לאו הרי הוא הולך למות מרוב הפחד ועגמת 
נפש. בהיותו בודד בין קברי המתים ועיניו על המצבות. 
ויען הקבצן ויאמר, לא רחוק מכאן יש יער גדול שעושים 

שם שחיפים.
אם  מלאכה,  הבעלי  את  לשאול  אלך  לעבוד  רצונך  אם 
יש מקום לקבל אותך ביניהם ויאמר המלך כן הנני מוכן 
לקבל עלי כל מיני מלאכה קשה ובזויה שבעולם ובלבד 

הגזירה שהתבטלה
אותו  והוציא  הקבצן  בא  למחר  חיים.  אנשים  בין  להיות 
משם ולקח אותו לתוך יער גדול מלא עצים אשר לא ידע 
למצוא את מובאיו ומוצאיו, ושם ישב שבוע ימים בתוך 
הפעם  עוד  הקבצן  בא  השבוע  ובסוף  המלאכה.  בעלי 
לו  אמר  רוח?  קורת  לך  יש  עתה?  מעשיך  מה  וישאלהו, 
הקברות.  בבית  לשבת  מאשר  פה  לשבת  לי  טוב  בודאי 
מימי  כי  מזה.  נוחה  אחרת  עבודה  לי  מוצא  היית  אם  אך 
במקום  הקבצן  לו  אמר  האלה.  בדברים  התעסקתי  לא 
אחד נדרש סופר ואתה אמרת כי מלך היית, בודאי אתה 
יודע לשונות העמים. אמר לו: כן, בודאי שולט אני בכמה 
ומחר  אותם  אשאל  הקבצן  אמר  אז  בוריין,  על  שפות 
אביא לך תשובה, וכן היה. בבוקר בא ולקחו משם לכפר 
אחד גדול, ושם נעשה מנהל המשק. עבר שבוע ימים בא 
יותר  עוד  מקום  לך  מצאתי  לו  ואמר  הקבצן  הפעם  עוד 
לו  אמר  העיר,  אנשי  על  ושופט  שר  שתהיה  מזה  גדול 

המלך אדרבה מי יתן והיה כדבריך.
לקחו והביאו לעיר אחת גדולה, ונעשה שם לשר ושופט. 
עבר עוד שבוע בא הקבצן עוד הפעם ואמר לו, האם אתה 
שבע רצון מזה? אמר לו הכל טוב ויפה אך לפי המדרגה 
שר  נחשב  במה  מלכותי  כסא  על  בשבתי  מלך  שהייתי 
ושופט? אמר לו הקבצן מאיזה עיר אתה? אמר לו ממקום 
בן שלושים  לו  אמר  אתה?  שנים  כמה  בן  לו  אמר  פלוני. 
שלך  לעיר  אותך  אעביר  אני  ואם  לו  אמר  שנה.  ושתים 
לו  אמר  לי?  תתן  מה  לביתך  אותך  ואכניס  בידך  ואחזיק 
דומה  שאתה  ממך  מפחד  אני  לו  אמר  רוצה  שאתה  מה 
רשותך  תחת  אשר  היהודים  על  תגזור  שמא  רע  לאיש 
איזה גזרה לקבל מהם סכום גדול של עשרת אלפים ככר 
כסף או שמא תדרוש מישראל יהודי אחד ששמו מרדכי 

לתלותו? 
רגליו  על  נפל  אליו,  חזרה  בינתו  אלו  דברים  כששמע 
עתה  שאמרת,  מה  אמת  ולישראל  לשם  חטאתי  ואמר, 
ידעתי בשל מה באו עלי צרות אלו, אני מתחרט בכל ליבי. 
והיה אם תביאני למקומי, ותשיבני על כני כבראשונה אני 
אתן לבני עמך את החופש והשלווה שישמרו את תורתם 

כפי רצונם. אמר לו תכתוב לי כל מוצא שפתיך. 
נתבטלה  כי  המלך  חתימת  בחתימתו  וחתם  כתב  המלך 
היהודי  נשאו  אז  דרור.  ליהודים  קורא  ועוד  הגזירה, 
ומצא  ארמונו,  של  הדלת  יד  על  והביאו  ראשו  בבלורית 
שם החיילים מזוינים עומדים על המשמר פחד מלהכנס 
תפחד.  ואל  תכנס  הקבצן  לו  אמר  אותו.  יהרגו  שמא 
וכשנכנס ראה כל הבית בסדר, אך פתאום ראה את אותו 
היהודי הקרוע והבלוי והמשונה עודנו עומד על יד מטתו 
לי  סלח  ואמר:  לו,  והשתחוה  המלך  רעד  בידו.  והפתקה 
לבטל הגזרה  כך? יכלתי מיד  כל  למה צערת אותי  אדוני 
ולא יעברו בי מים זדונים אלו. אמר לו אותו האיש כמה 
זמן הצטערת? אמר לו זה כמעט שנה. אמר לו תראה את 

השעון לא עבר יותר מרבע שעה וזה פלא. 
אז הבין המלך שזה הכל ענין רוחני, וביקש ממנו סליחתו. 
ושלחו בשמחה והגזרה נתבטלה. אמר להם רבנו שמשון 
זכרונו לברכה הכל תלוי בתשובה, כי אדם העושה מצוה 
בטהרה  התורה  ולימוד  אחד.  פרקליט  לו  קונה  אחת 

ובתשובה הוא הפרקליט החזק והגדול.



פינת ההלכה - הלכות ריבית

משלם על רמקולים בשיעור א‘ - פחות מהמשלם כשמתארס
שאלה: באחת הישיבות הק‘ נהוג שבעת שמתארס אחד מבחורי הישיבה בשעה טובה ומוצלחת, עושים ריקודים עם החתן כדי להשתתף 
בשמחתו. לצורך הריקודים צריכים רמקולים להגברת מצב השמחה. שנים רבות היה נהוג לקחת בכל שמחה רמקולים מגמ“ח הנמצא 

בשכונה הסמוכה לישיבה, וכל שכירות מהגמ“ח עולה 130 ₪ אותו שילם החתן מכספו. 
אחד הבחורים בא ברעיון שבמקום לשלם כל פעם סכום כסף זה עבור הרמקולים, כדאי יותר להשקיע ולקנות בכסף זה רמקולים קבועים 
שבזה הן הבחורים יוכלו לשלם סכום יותר זול, והן הוא יוכל להרויח קצת מזה, ולכן הלך הבחור והשיג כסף כדי לקנות רמקולים בעצמו.  
לאחר שקנה את הרמקולים במזומן, רצה הבחור לכסות את ההוצאות ששילם על כן יצא במבצע שכל מי שישלם עכשיו סכום של 60 
₪ במזומן, לא יצטרך לשלם כסף לרמקולים בעת שמחתו, ומי שלא משלם עכשיו אלא אחר שיתארס יצטרך לשלם 130 ₪ בכך מקווה 

הוא לכסות עכ“פ חלק ניכר ממה ששילם עבור הרמקולים. וכן הוא עוזר בזה לבחורים שישלמו מראש שיחסכו חצי מהוצאה זו. 
תחתיו  שנכנס  לבחור  אלו,  רמקולים  של  הזכות  ואת  הרמקולים  את  ומכר  הישיבה  מן  הרמקולים  את  שקנה  זה  בחור  יצא  זמן  לאחר 

בישיבה וגם הוא עשה הסכם זה שהמקדים לשלם עכשיו מקבל את השירות ב- 60 ₪, והמשלם רק אחר שמתארס ישלם 130 ₪. 
האם יש בהסכם זה חשש איסור, שהרי מתנה עם הבחורים שהמקדים לשלם מקבל בזול ואם מאחר לשלם ישלם יותר.

ואולי יש לצדד להתיר, מטעם שהמקדים לשלם לוקח סיכון על עצמו שאם יצא מהישיבה לפני שיתארס, לא יקבל את כספו בחזרה, 
ונמצא שהוא נותן כסף מספק, ולכן מותר להוזיל לו, ואם זהו ההיתר, א“כ אסור להתנות עם הבחורים שאם יצא מהישיבה לפני שיתארס 

יקבל את כספו בחזרה, כי באופן זה הוא מקלקל את ההיתר, ונמצא שיש איסור למפרע בהסכם זה.  
תשובה: אפי‘ אם מחזיר את כספו למי שיוצא מהישיבה ג“כ אין בזה חשש איסור, ומותר להתנות כן לכתחילה.

סברת הדברים: אם אינו מחזיר את הכסף למי שיוצא מהישיבה ודאי מותר להוזיל למי שמקדים לשלם, שהרי לוקח סיכון שאם יצא 
מהישיבה לפני שיתארס הרי הוא מפסיד את כספו, ונמצא שאינו מוזיל בגלל ההלוואה אלא בגלל הסיכון ואין בזה איסור.

אולם לאמיתו של דבר, במעשה דידן אפי‘ כשמחזיר את הכסף למי שיוצא ג“כ מותר להוזיל למי שמקדים לשלם.
והטעם, שהרי נפסק בשו“ע (סי‘ קעו סעיף ו) שהשוכר בית מחבירו מותר למשכיר להתנות שאם יקדים לשלם בתחילת החודש ישלם 
סוף  אלא  החודש  סוף  עד  הלוואה  כאן  אין  לבסוף  אלא  משתלמת  אינה  דשכירות  דכיון  יותר,  ישלם  החודש  בסוף  ישלם  ואם  פחות, 

החודש הוא זמן הפרעון, ומה שמוזיל למי שמקדים לשלם אינו אסור.
הרי  הדירה  את  למשכיר  יש  שכבר  דכיון  איסור,  בזה  אין  למשכיר  כסף  שמלווה  ונמצא  השכירות  תקופת  לפני  לשלם  מקדים  אם  ואף 
זה כ‘יש לו‘ שמותר להוזיל ביה. ונראה דבמעשה זו מותר גם לפי רעק“א, (ב“מ עב, ב) דהרי יכול לספק את השירות מיד, ואם הבחור 

מתארס היום יקבל את השירות היום, ומה שמחכה עד שמתארס אינו מגרע את האפשרות לספק את השירות מיד.    

מתוך ספר התשובות בהלכות ריבית – ”ברית פנחס“. לשאלות בהלכות ריבית ניתן להתקשר לטל‘ 02-50-15-920 
לשיעורים בהלכות ריבית ניתן להאזין ב“קו הריבית“ – 072-3705882

כיבוד הורים ומתן תורה
”כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך“

למה רק בדיברה זו ניתן שכר ”למען יאריכון ימיך“? ובפרט שהקב“ה בכוונה לא פירט את שכר המצוות כדי שלא יהיה 
האדם מעדיף מצווה זו על אחרת שהיא בעלת שכר גבוהה יותר?!

המדרש מביא משל בשם ר‘ חייא: 
משל למה הדבר דומה? 

למלך שביקש לעשות לו שדה, פרדס וכרם. שכר פועלים ולא אמר להם מהו השכר שינתן להם על סוג הנטיעה ושתלו 
כולם כל הנטיעות ונמצאו השדה, הפרדס והכרם מושלמים.

והנמשל: כך הקב“ה, נתן מגוון של מצוות ואילו היה אומר מה שכרן של כל אחת מהן היו כולם משקיעים בזו עם השכר 
הגבוה ומזניחים את האחרות. אבל כעת שאין אנו יודעים מהי שכרה של כל מצווה עושים אנו את כל המצוות באופן 

מושלם...
קלה  שמצווה  האדם  שיראה  כדי  הקן.  ושילוח  ואם  אב  כיבוד  שווה:  שכר  בהן  נאמר  מצוות  ששני  מציינים  אף  חז“ל 

כשילוח הקן זהה בשכרה למצווה קשה ככיבוד אב ואז לא יבוא לזלזל באף מצווה ממצוות התורה. 
אם כן מדוע נתייחדה מצוה זו בעשרת הדיברות על פני חברותיה?!

מבאר האברבנאל: 
לומר לך שעיקר יסודם של הדיברות הם העברה מדור לדור שתלויים בכיבוד אב ואם כפי שאומרת התורה: ”רק הישמר 

לך ושמר נפשך מאד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך והודעתם לבניך ולבני בניך.
יום אשר עמדת לפני ה‘ אלוקיך בחרב...“ כל מעמד הר סיני הוא נשען על כיבוד ושמיעה בקול ההורים.. כפי שרואים 

בתחילת מסכת אבות: ”משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע..“ וכך הלאה מדור לדור...
זה מה שרוצים אומות העולם שנפסיק לשמוע בקולם וממילא לא תהיה עדות לתורה. דוגמת מכחישי השואה שלולא 

אלו שעדיין חיים וסיפרו לנו – זה באמת ניתן להכחשה...
זו הסיבה לשכר של אריכות ימים דווקא לאדם שמכבד את הוריו. שכיוון שבעצם זה שמכבד את הוריו ואת המורשת 

שהנחילו לו, ראוי שיישאר  שנים נוספות כיוון שבזכותו העברת התורה נותנים לו אריכות ימים להעבירה הלאה...

פרפראות לתורה
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