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 כי עמו ולישראל למשה אלקים עשה אשר כל את משה חתן מדין כהן יתרו וישמע
 יח, א)(ממצרים  ישראל את ה' הוציא

 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?  
ואף ויש לבאר, שיתרו היה לו קצת חטא במה בהיה מיועצי פרעה להרע לישראל. 

שהוא ברח משם כדאיתא בגמ' (סוטה יא, א), מכל מקום, על עצם היותו מחובר לאנשי 
רשע ועוברי עבירה, נזקק לכפרה כמו שאומרת הגמ' (מכות ה, א) שהנטפל לעוברי 

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

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

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

 ישוב.
לאחר זמן מועט, שמע שבאו עמלק להילחם עם ישראל, ועמלק הרי נעקר ארבע מאות 
פרסה ממקומו בכדי להילחם עם ישראל, ואז נשא קל וחומר בעצמו, אם בשביל להרע 

 –כך, להיטיב לא כ"ש. וזהו אומרו מה שמועה "שמע ובא", ומתרץ: "קריעת ים סוף" 
דה, "ומלחמת עמלק" שמזה הבין שמזה למד את דרך תשובתו כנ"ל במדה כנגד מ

 (ע"פ 'חתם סופר')          שהוא צריך לטרוח ולבוא אל בני ישראל.  
(יח,  האהלה ויבאו לשלום לרעהו איש וישאלו לו וישק וישתחו חתנו לקראת משה ויצא

 ז)
 משה זה איש הקרוי מי לרעהו איש אומר כשהוא למי השתחוה מי יודע וברש"י "איני

משה". שואל החת"ס הרי גם אצל יתרו מצינו שנקרא איש כדכתיב  והאיש שנאמר
"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 משה, 

שה עניו מאוד", אם כן, במצב כזה שמצד אחד ניצב אלא בתוכן הפסוק: "והאיש מ
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 

 (תורת משה לחת"ס)     נכנע, ומנלן? שהרי נאמר "והאיש משה עניו מאוד"
 ואת האלקים חקי את והודעתי רעהו ובין איש בין ושפטתי אלי בא דבר להם יהיה כי

  טז) (יח, תורותיו
 עבריין סוחר שם פרץ, מיין נהר שעל בפרנקפורט רב אביש אברהם הגה"ק רבי כשהיה

 כדי העבריין הסוחר עם להפגש הרב ביקש. בשבת חנותו פותח והיה השבת חומת את
 הכנסת מבית שכן? ולמה, בידו עלה ולא למוטב שיחזור עליו ולהשפיע בדברים לשדלו

 שיסרב עליו וחזקה, הוא אלים גבר שכן אפשר אי, לביתו ולהזמינו. רגלו הסוחר מנע
 התורה כבוד השפלת משום בזה יש הרי? איליו ילך שהרב. המדובר במה ביודעו לבוא

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

 סוחר אצל סחורות מיני כל של גדולה לקחת כמות עליו וצוה, סוחר אותו של הטובים
 אותו שיעמיד התובע את ידרוש אלא, לשלם יסרב הפרעון זמן וכשיגיע, בהקפה זה

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

 כדי אלא היה לא זאת שכל לסוחר הרב גילה שעה אותה. ותקילין טבין במזומנים
 ומוסר הסבר דברי כמה הרב הוסיף ומיד בשבת הפתוח מסחרו בית בענין עמו להפגש
 . העבירה בעל על הלב מן היוצאים בדברים, השכל
 הרב את לשאול לי יורשה אך, שבת שמירת עצמי על מקבל הריני, ניחא, הסוחר אמר

 למען בדוי תורה ודין מרמה בהמצאות להשתמש היתר הרב לקח מהיכן: אחתשאלה
 ? השבת שמירת

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

 תגרום -" רעהו ובין איש בין ושפטתי: "התורה אומרת? יעשה מה, לכך נאותה הזדמנות
 האלקים חוקי את והודעתי" לקיים ההזדמנות לי תהיה אגב ודרך, למשפט אליך שיבא
 (על התורה)                  "...תורותיו ואת

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

. במעונו השר אותו ביקר ויום יום ומידי', סופר כתב'ה בעל ק"הגה גם הזמן באותו שם
 שם התעכב לא לבקרו השר וכשבא, סופר הכתב בעל בטוב כ"כ חש לא, אחד יום

 מציעא ואמר שהגמרא אומרת (בבא לפניו השר הצטדק, ללכת פנה תיכף אלא, הרבה

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

 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

 (הגרי"ח זוננפלד) שישנם אנשים שמוכנים להיות אפי' "שונאי בצע" בעבור הבצע... 
 (יח, כא) בצע שנאי אמת אנשי אלקים יראי חיל אנשי העם מכל תחזה ואתה

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

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

נעלמו העם". יש להבין, שאם עשה את כל אשר אמר, מדוע בחר רק אנשי חיל? להיכן 
 כל הדרישות הנוספות של יתרו?

ושמעתי לבאר, שהנה אם היה משה רבינו מכריז שמחפש הוא למנות דיינים צדיקים 
יראי ה' וכו', היה כל אחד ואחד מכל שבט ושבט ומכל קהילה וקהילה טוען שרבו הוא 

 הוא המוכשר ביותר לשמש בתפקיד חשוב זה, ולא היה יכול להגיע אל עמק השווה. 
התחכם משה, הלך והכריז שעושה אסיפה גדולה והכניסה מותרת לעשירים בלבד. לכן 

האנשים ששמעו מזה, הבינו שכנראה צריך לתרום כסף לאיזה מטרה של צדקה 
וכדומ', ורק העשירים יראי ה' הם התקבצו ובאו, ובזה הרוויח משה רבינו שנתקבצו רק 

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

 (ציוני תורה)                                  ישראל" שהוא בחר רק את העשירים כאמור. 
 (יט, ג) ישראל לבני ותגיד יעקב לבית תאמר כה

 נשים זכו למה דאורלניש י"הר' בית יעקב אלו הנשים, שיאמר להם בלשון רכה, הקש
 רגיל שהיה ל"זצ מנרבונא משה רבי מעיני עפר יגלה מי, ותירץ, תחילה להם להגיד
 של) טבלא( נוכלא ליבה על נותנת שהיה לדיבר תחלה זכו לאה של בזכותה, לדרוש

" רכות לאה ועיני" ולכן, ולילה יום הוגה היתה ובה' וכו צוה תורה חקוק ובה זהב
            .מקודם בתורה צאצאיה זכו לפיכך, זהב של מזהרורית

 ('מושב זקנים' לבעלי התוספות)

 מאוצרות המגידים  
 כי עמו ולישראל למשה אלקים עשה אשר כל את משה חתן מדין כהן יתרו וישמע
 (יח, א)ממצרים  ישראל את ה' הוציא

 תשמעו מה שאומר האלשיך הק':
יתרו חיבב את התורה, כי הגם שישב בכבודו של עולם, עזב את הכל  –"וישמע יתרו" 

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

 ולפסגה כזו. זה כאשר התחבר עם משה רבינו, כך העפיל לדרגות גבוהות
להיות "יתרו  –משפל המדרגה, לעלות לשמי רום וכוכביהם  –ואיך הגיע מ"כהן מדין" 

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

אוי, הוא זוכה,  –בל, ושומע זאת על ידי "וישמע", היה לו כח השמיעה, כי אם אדם מק
ועוד איך! לכן הזכירה התורה את היותו "כהן מדין", כדי לחדד את גודל השטייגען של 

 "וישמע יתרו". –יתרו, שמבירא עמיקתא הגיע לאיגרא רמא בכח השמיעה שלו 
אנשי העולם שומעים כל מיני דברים מעוררים והולכים הלאה. יתרו שמע ורעדו מיתרי 

עזב את הכל ובא אל המדבר. היתה זו שמיעה שיש בה קבלה והחלטה לבבו, עד ש
 שמע ותקבל". –והסכמה, שמיעה פנימית: "שמע ישראל" 

אומרת התורה: "חותן משה", כי הוא  –ובאמת איך זכה יתרו לקבל כזה כח שמיעה? 
 היה דבוק לצדיק, כך אומר האלשיך הק'. געוואלדיג.

רות, בבית הכנסת ששכן בחצר בית ספר של הזמינו אותי פעם לדרשה באחת העיי
נערים שאינם שומרי תורה ומצוות. החצר היתה גדולה, וכשהגעתי לשם רצה נהג 
המונית להיכנס פנימה. הוא צפצף, כי ישבו שם בחורים "שקצים". הם לא שמעו. צפצף 
שנית. צפצף שלישית והם עומדים כאילו כלום. המשיך לצפצץ עוד עד שאחד 

 ר הסתובב וצעק בקול: "שמענו... שמענו"...הבחורים כב
 תזוז!!..." –הנהג חשב שהוא מתפוצץ, הוציא את הראש מהחלון וצעק: "אם שמעת 

 תזוז!"... –אתם מבינים? "אם שמעת 
אומות העולם שמעו את הצפצופים, "שמענו"... אבל לא כך שמע יתרו. הוא שמע ונע 

 ממקומו.
אנשים רואים בספרים דברי התעוררות, או שומעים ממוכיחים, מגידים, דרשנים. 

 זוכה!.  –שומעים רבות, אבל מי שבאמת שומע 
 הבה ונסביר היטב:

 רש"י אומר "מה שמועה שמע ובא? קריעת ים סוף ומלחמת עמלק".

   g.agedank@gmail.com בכל ענייני ‰‚יליון ני˙ן לפנו˙ ל„ו‡"ל:בס"„, 

  ז˙˘ע" י˙רופר˘˙  
 כל ‰זכויו˙ ˘מורו˙ למו"ל. ‡ין ל˜רו‡ בזמן ‰˙פיל‰ ו˜רי‰"˙ ©



 

ב 

 השאלה ידועה, אין ספק שקריעת ים סוף היה נס גדול בהרבה ממלחמת עמלק, נס נגד
הטבע ממש הים נגזר, וכל הניסים. לעומת מלחמת עמלק שנכון ש"כאשר ירים משה 
את ידו וגבר ישראל וכו'" אבל בכל זאת, המלחמה התנהלה בדרך הטבע. נשאלת אם 
 כן השאלה, אם יתרו שמע על קריאת ים סוף, מה צורך יש בתוספת של מלחמת עמלק?

"ל באים לגלות את צורת השמיעה שלו, ביאר רבי אליהו לופיאן זצ"ל, פלאי פלאים: חז
 לא רק את מה ששמע אלא איך הוא שמע.

יתרו לא שמע על שני נסים בנפרד, אלא שמע על קריאת ים סוף ומלחמת עמלק גם 
סערה  עוררהתיחד. הוא התבונן במה שמתרחש בעולם. כאשר היתה קריעת ים סוף ה

בראשי אומות העולם: "שמעו עמים ירגזו חיל אחז יושבי פלשת" והנה לאחר מכן הגיע 
עמלק להילחם עם ישראל, "ויבא עמלק להילחם עם ישראל ברפידים". איך יכול להיות 
דבר כזה, אחרי שכל העולם מזדעזע מקריעת ים סוף, עמלק מעז פניו ככלב, לא איכפת 

 עם ישראל?! לו שום דבר, והוא בא להילחם
 ומלחמת עמלק, עד כדי כך?! –ככה? קריעת ים סוף 

 שמע יתרו: איך לא שומעים!... איך נראים אנשים שלא שומעים! 
...אם האוזן שומעת היטיב, אם יש לו שמיעה רוחנית עמוקה, על ידי כך כל האברים 

 ות. מתרפאים שנאמר "שמעו ותחי נפשכם", יש לו ישועה כללית. כי הוא שומע תוכח
אחרי שיחת מוסר לפעמים השומע מפטיר: "תודה רבה, חזק וברוך!" יוצא והולך 

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

 לארץ ישראל ובשבת קודש רח"ל עלה על עץ תאנים, קטף ואכל. והעץ לא היה שלו.
וף בטלית שיצא מבית הכנסת, וקרא לעברו: "ר' יהודי, שבת היום! חלף שם יהודי עט

האם אתה יודע כמה איסורים אתה עובר? זכור את יום השבת לקדשו, שמור את יום 
השבת לקדשו, מחלליה מות יומת, כל העושה בו מלאכה יומת, הרבה עבירות, ומלבד 

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

כך, העניק לו דרשה שלימה של "הוכח תוכיח", והיהודי המשיך ואכל, והוא חזר שוב 
 בקול רם על פרטי האיסורים והפסוקים שהאיש נכשל בהם.

אן בארץ הקודש, בחו"ל לא היו לפתע פנה איליו ה'עולה החדש' ואמר: "כמה מיוחד כ
לנו דברים כאלו. ב"ה, כאן אפשר לאכול תאנים מתוקות, וגם ברוך השם, לשמוע 

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

                  האם זה נקרא שהוא שומע?!  ושומע דברי תורה.

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

 .בעל המעשהבתו של עה את הפרטים משמ
יודעים כי החזון איש זכותו תגן עלינו, לצורך בריאותו נזקק להליכות קועות מידי אתם 

 , לא מה שאנחנו עושים...שה בהליכהמה הוא עלתאר אפשר . יום ביומו
, הוי עובדה שפעם ל"מימי מגוריו בחועוד . שהחזון איש היה חולה וחלש כל ימיויצויין 

ואין " :שלואחד התלמידים וראה שהוא כותב בדף של החידושי תורה נכנס איליו 
, ?!"בארון שהספר נמצא פה, הנה אני רואה רב'ה" :התלמידשאל . "הספר תחת ידי

ליטול את הספר  כי אין לי כח לקוםבארון כן, אבל לא תחת ידי... " :אמר לו החזון איש
 איש.החזון  – ונהיה גדול מאודצמח  –לו, ועמה  תההחולשה שהי, מבהיל "מהארון
אחת, כאשר הלך עם המלוה, שתק, שתק פעם ההליכה היתה חלק מרפואותו.  ,כאמור

והמלוה  ?"היכן אנחנו נמצאים" :לפתע את הראש ושאלהרים והלך, והגיעו עד רמת גן. 
 ."אנחנו ברמת גן" :השיב

 ש.החזון איאמר  – "אוי, כזה תוספות קטנצ'יק לוקח כל כך הרבה זמן..."
פסע בשולי העיר, הגיע מולם יהודי תושב אותו , כאשר ]ל"כפי שסיפרה הנאחת [פעם 

שראה לפניו יהודי זקן המטייל במקום מידי יום, ניגש אל  ]שומר מצוותרחוב, פנסיונר [
זו  ?לך מה לעשותאין  ?מדוע אתה מסתובב סתם ככה ברחובות" :החזון איש ואמר לו

 ."לא הדרך, לא ראוי לאדם להסתובב סתם ככה
הגיע שוב, והיהודי, שהתגורר במקום, המתין במרפסת ביתו  "ה,חזון אישלמחרת 

 באמת רואה אותו שוב.והנה לראות אם הזקן יבא שוב. 
אמרתי לך כבר אתמול, ומדוע אתה לא " :והתחיל לדבר בקול צעקה מביתו לרחובידר 

, האם אין לך לך שאין זו הדרך הישרה לטייל סתם ככה באמצע היוםאמרתי  !שומע
 ?!"מה לעשות בחיים

רצונך מה  ?צה ממניר' איד, תגיד לי מה אתה רו" :ואמר לו הקשיב "חזון איש"ה
 ?מה כוונתך, תסביר לי שאעשה

 ...!]במקום לטייל סתםותגיד תהילים [שתשב  ?מה אני רוצה"
 כמובן לא הלך באותו כיוון... ,למחרתשב לבתו.  "חזון איש"נפרדו. ההם 

 ני ברק'בב' –קצרה אותו יהודי היה זקוק לישועה, ושמע כי לא רחוק  התקופאחרי 
 לו כי כדאי ללכת איליו.אמרו שנהנים ממנו עצה ותושיה.  "חזון איש"נמצא ה

נזכר מיד שזה היהודי הוא עיניו. חשכו  –תורו ונכנס הגיע, המתין בתור. כשהגיע  הלך,
 שלפני כמה חדשים צעק עליו ברחוב.

רב'ה, שהרבי יסלח " :כבר שכח לחלוטין לשם מה הגיע, והתחיל רק לבקש רחמיםהוא 
יהודי המסתובב לו, אני מבקש  םשאני פוגש סתחשבתי לי, לא ידעתי שזה הרב. 

 !"ידעתילא  !מחילה סליחה וכפרה, רבי, ברחמנות, תסלח לי
 על נפשו.התחנן 

בר טוב מאוד, אמרת דאתה  ?מה אסלחעל  ?מדוע אסלח לך ":חזון איש"לו האמר 
זה טוב מאוד,  האמן לי, מאז שאמרת לי 'לך תגיד תהילים' כל יום אני אומר תהילים.

 ."אמרת דבר הגון
שומע מיהודי 'לך תגיד תהילים' וחושב לעצמו איש החזון ?שומעים רבותיאתם !איאי 

אם ברור לו לחזון איש שאם היהודי המוכיח היה יודע מי וגם  ?דבר טוב, למה לאזה  –
יהודי אומר תוכחה, עליו להאזין לדברי אם איכפת לו. לא  –הוא לא היה אומר לו מילה 
 כי כך רצונו של מקום שייאמרו לו עתה המילים הללו]המוסר, לשמוע ולהקשיב [

 (יחי ראובן)      !השמיעהכח 

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

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

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

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

מתרצת הגמרא (ברכות לה ע"ב): כאן בעושים רצונו של מקום, וכאן כשאין עושים רצונו 
. כאשר ישראל יעשו רצון ה', הם יזכו ל"ועמדו זרים ורעו צאנם", אך כשלא יעשו של מקום

 כן, הם עצמם יאלצו לעבוד.
ומקשים התוספות, וכי יתכן לומר שבמקרה של "ואספת דגנך", אין ישראל עושים רצונו 
של מקום? הלא הכתוב מדגיש: "והיה אם שמע תשמעו אל מצותי". ומכאן נראה, 

 מצויים במצב טוב מאד! שלכאורה, ישראל
אלא, שאכן ישראל עושים רצונו של מקום, אולם מאחר שאין הם מקימים זאת בצורה 

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

ת, אך אינו עושה כן בצורה מושלמת, אדם שהוא שומר שב -"זכור את יום השבת לקדשו" 
 סופו "ששת ימים תעבד ועשית כל מלאכתך". הוא עצמו יעשה את כל מלאכתו.

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

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

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

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

 זאת מעולם לא ראה ברכה בעמלו, ורק בקושי רב הצליח להביא טרף לבני ביתו.
מים ומתחנן: "רבונו של עולם, אנא ממך, מדי יום ביומו היה אותו יהודי נושא את עיניו לש

 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. כשהגיע 

 הרוכב הוא נגש והודיע לו כי אמו המתגוררת בטהרן, עיר הבירה, נפטרה.
בעה' ישב האיש בביתו, משום שהמרחק ממקום מגוריו לטהרן היה גדול, אולם לקראת 'ש

ה'שלושים' התאמץ לנסוע לבית אמו, והביא פירות מן השדה שלו, על מנת לזכות אנשים 
 בברכות לעילוי נשמתה.

לסעודה שערך הגיע גם החכם שאמר דברי תורה וסיפר סיפורים שונים. לאחר שהסתיים 
 התארגן ולשוב לביתו.הארוע, פנה ל

המולה קדמה את פניו ברחובה של עיר, וכשבר רמה טעמה, נודע לו שהמלך אמרו לעברו 
 במקום זה בעוד זמן קצר.

האיש, אשר מעודו לא ראה את המלך פנים מול פנים, התרגש ביותר. ואכן, לא חלף זמן רב 
ה: "ברוך... שחלק וכרכרת המלך פלסה לה דרך בין ההמונים. עמד האיש וברך בכונה רב

 מכבודו לבשר ודם", והמלך שהבחין בכך, עצר את מרכבתו וסמן לו לגשת אליו.
 "מי אתה?" שאל המלך.

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

דהמה. סכום זה היה מרויח במשך שלושים שנה! האיש בלע את רוצו בת -עשרה זהובים? 
 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
 "על כל שם עשרה זהובים".

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

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

בעיני המלך והוא הסכים. נענה היהודי ואמר: "כאן בפרס התגורר לפני שנים  נתן ה' את חינו
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 

ה'שלושים' את המידע, אמר מיד: "שמה היה אמתלאי בת  שמע בדרשת החכם בסעודת
 עורבתי", ובתמורה לכך קבל עוד עשרה זהובים.

סכום שהיה מספיק לפרנסתו עד תחית המתים... הוא  -כעת היו בידו בן רגע שלושים זהוב 
 הודה נרגשות למלך, והמרכבה המשיכה בנסיעתה.
 המרכבה. פתאום נזכר היהודי בענין כלשהו והחל לרוץ אחרי

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

אחזיר  -שארע בחודש האחרון בטהרן?... אשאל את המלך שאלה, ואם המלך ידע לענות לי 
ניק לי שלושים זהובים האם יאות המלך להע -לו את כל שלושים הזהובים שבידי, ואם לאו 

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

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

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

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

 קשה: אך באחד הימים נתקל בבעיה -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 לאזניו, 

 המליץ עליו בחום.
כדי למצוא את הגנבים, ועיניו של  המלך קרא לו באופן אישי והורה לו לעשות כל שביכלתו

 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 ואמר: 

תפוחים היו יקרי "אני זקוק לשלושים יום עבור פענוח הענין הזה, וגם לשלושים תפוחים". ה
ערך בתקופה זו, והיהודי החליט כי אם נגזר עליו למות, לכל הפחות יעזוב את העולם מתוך 

 הנאה כלשהי...



 

 ג 

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

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

חד מן לגלות אותם. כששמע האיש את ההכרזה הנרגשת: "אחד גמרתי", הבין שא
 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.

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

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

 לראש השודדים כדי לבשר לו על כך.
את העניין בעצמו. הוא עמד והאזין מתחת ביום השלישי החליט ראש השודדים לוודא 

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

 ת כל הממון כולו.למלך המאושר א
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 

 לארמון.
שלישית נלכדה והושמה עד בואו ניסו החברים ללכוד ציפורים, שתי ציפורים ברחו להן וה

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

נמלטה הציפור, אבל בפעם השלישית לא", במלים אלו תאר, למעשה את מאורעות חייו 
בפעם השלישית כבר לא  -ת שהצליח להמלט פעם או פעמיים והביע את חששו כי למרו

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

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

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

 הכה אותו וברח.
המלך שהופתע הסתובב במהירות והחל לרוץ אחר המכה, ובאותו רגע שבו יצא מחדר 

 והוא נצל בנס ממות בטוח.הרחצה התמוטטה התקרה שמעליו 
 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.
התקרה נופלת עליך", תרץ  "לו הייתי אומר, היית שואל אותי מדוע ולמה, ובין כה וכה היתה

 לו האיש, ושוב לא היתה כל טענה בפי המלך כלפיו.
כאשר רוצה הקב"ה להיטיב עם אדם, אין האדם  -מסים ה"בן איש חי" את ספורו  -הנה כי כן 

זקוק ליכולת שכלית מפותחת מאוד או לכושר מסחרי, אלא מזמן לו הקב"ה פרנסה ברוח 
עליך כל הברכות האלה והשיגך" (דברים כח, ב), גם אם  מן הלא כלום... וזה שנאמר "ובאו

                                                                         ימלט האדם מן הברכה, כאשר נגזר עליו לקבל אותה, לא יוכל להתנער ממנה לעולם.
 (ומתוק האור)

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

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

 תורה.
 מה הכוונה "אם תשמעו בקולי"?

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

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

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

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

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

האם התפללתי בכוונה  -שמים, ליבו מתרגש, או שהוא סתם מתחיל לשאול את עצמו 
ינו יודע מדוע ומהיכן נכנסו למוחו מחשבות אלו? היום? ברכתי כראוי? למדתי די הצורך?" וא

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

טמונה בדברים אלו! של את הקול הזה יודעים ש"עדיין לא התרחקנו הרבה"... כמה עמקות 
 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"
אני מוכרח לספר לכם סיפור. ואקדים, שהעובדה אמיתית ושמעתיה מפי אדם גדול מאד, 

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

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

 מהעיירה.
הם החיילים היו מתחפרים בתעלות. ראשי החיילים מציצים מעל הקרקע מכוסים בימים ה

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

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

מהאש ונפל. כאשר נפל שדוד, ביקש מהבחור הנ"ל שיביאו לקבר ישראל. הוא הבטיח לו 
 ברגשי קדש.

 לאחר כרבע שעה החייל נפטר.
חלפו שעות ארוכות הקרב המשיך, וההפוגה לא נראתה באופק. הבחור החל לחשוש 
להבטחתו, הוא הרהר לעצמו "אם הייתה שעת הפוגה, עוד היתה לי אפשרות להביאו לבית 
העלמין בסטוצ'ין, הקרוב יחסית, אבל ההפוגה רחוקה, התותחים יורים, מה אעשה?" הרהר 

 נוגות.
נת המוות, אזר עוז בנפשו השבורה, ובא לכלל החלטה ברגע מסוים, בסערת הקרב וסכ

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

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

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 עם המת 

 "עוסק במצוה!". -כרואה ואינו נראה  -
שלשה קילומטרים, במסירות נפש, עד הכניסה לעיר, שם פגש  -א צעד כך בזריזות וברצף הו

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 לחפירה, שב 

(הקצינים הרוסיים שפקדו עליו לא העזו להסתובב בין למקומו כאילו לא התרחש דבר. 
 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 
ם, הגרמנים הכובשים חיפשו הצדיק הנ"ל, קיבל אישור לשוב לעיירה. חלפו ימים מועטי

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

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

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

ואיבד את עצמו לדעת. באותו רגע קם  -נוסף בקרבת מקום, לכן הבין כי החייל יצא לשדה 
ל לרוץ לעברו לנסות להציל את חייו, הבהמות לא היו במחשבותיו אלא הצלתו של והח

 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 

 ת.ארוכות החייל מ
חיילי הצבא. הם ראו על הקרקע  -בעודו מתעסק בנסיונות הצלה אחרונים הגיעו חיילים 

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, וכעבור שעות 

 בית משפט צבאי ובשיפוט קצר גזרו דינו למות.בודדות הביאו אותו ל
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 

בע מטעם הצבא הניח על שולחן להצלתו" תחנוניו היו כקול קורא במדבר כי לעומתו, התו
שהוא כן הרג אותו, (כך ממש סיפר לי) אתם  -בית המשפט שמונה עשרה ראיות לכאורה 

מיום לילה ומלילה יום... בקיצור, פסקו עליו דין מות.  -יודעים כי 'עורך דין' יכול לעשות 
. כך אז יעמידוהו לפני כיתת חיילים להריגה -העונש נועד למחרת בשעה שתים עשרה 

 מתנהלים העניינים בשעת מלחמה רח"ל.
לעשרים וארבע השעות שנותרו לו, הטילו אותו כשק עצמות לצינוק, שלא נדע מה זה 

עינויים נוראים, ללא אפשרות  -צינוק, אוי, אוי, אין אפשרות לשבת ולא כל שאר הצרכים 
בודדות לפני הוצאתו מינימלית להרדם. אך גם ללא הצינוק, לא עלה בדעתו לישון, שעות 

 להורג.
באמצע הלילה, הוא עמד משתומם, כי נראה לו, בהקיץ או בנמנום, היהודי מהסיפור הקודם 

אותו חייל שהביאו לקבר ישראל לפני כחודשיים. האיש שאל אותו ואמר: למה אתה נפחד  -
תינצל.  -כל כך? אל תפחד, אל תחשוש, כי בזכות שטרחת והבאת אותי לקבר ישראל 

אפילו אם תעמוד בשערי מוות, לא יהרגוך". הוא נעלם. "האם זה דמיון או לא" לא היה לו ו
 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.

 ול כיתת חיילים.העמידוהו ליד קיר, מ
כאשר מחוגי השעון הצביעו על שתים עשרה בדיוק, הקצין צעק: "אחד". שתק שניה וצרח: 
"שתים!". עוד לא הספיק להכריז: "שלוש", ומרחוק הגיח ובא חייל דוהר על סוס בצעקות 

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

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.
י בקול העם ובאופק, אי שם מול כיתת יורים בפאתי סטוצ'ין, כאילו התחלף קול הירי הרצחנ

היהודי, קולם הנצחי של בחורי ישראל שומרי מצוות במסירות נפש. הנה לכם (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"

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

 לאחר הדרשה ב"זכרון משה". -מעשה ששמעתי בעצמי מפיו של בעל העובדה בליל שבת 
"הפסד מצוה בליל שבת לפני יותר משלושים וארבע שנים, דיברנו אז בדרשה, גיוואלד, על 

ברנו איך לכאורה אדם חושב שהוא הפסיד על ידי המצוה שעשה, אך בסופו די כנגד שכרה",
. ולפעמים עוד זוכה ומקבל מלא חפניים שכר "שכר מצוה"של דבר הוא רואה את השכר 

 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:



 

ד 

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 הסוציאליסטים 

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

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

היה בה ממון רב. כאשר צעדתי כך ברחוב, לפתע שמעתי  אני בדרכי עם מזוודה קטנה ביד.
מאחורי קול קורא: "עשירי! עשירי!". קול זה לא היה מצוי רבות במחוזותינו, נו, יהודי מבקש 
"עשירי" הסבתי את ראשי, פניתי מדרכי, חזרתי לאחורי והוא הסביר: "יש לי יארצייט של 

 ם מנין?" הסכמתי.אבא, יום הזכרון שלו, אולי תיכנס לביתי להשלי
 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.
 לך יארצייט גם אתה תתנהג כך...". אתה לא תלך!". נעמד בפתח הדלת והתחנן: "כאשר יהיה

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 "עשירי", 
ך, נאספו עשרה. חשבתי לתומי שהנה בעוד דקה אני הולך עד שלאחר כרבע שעה בער

 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 של 

רתי: "אאחר שעה למסחרי, אפסיד כסף, למען מצוה עם יהודי אבא!" התיאשתי והרה
 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, 

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

 רצון. צעדתי עם המזוודה לעבר הבורסה.
תקרבתי, כמאה מטר לפני הכניסה ניגש אלי אדם ולחש לי בסערה: "הסתלק מכאן, כאשר ה

היה זה הבוקר שהקומוניסטים עלו לגדולה. הם  -רוצחים!, ברח!"  הורגים בבנין הבורסה!
"וכבר הספיקו להרוג שבעים סוחרים עשירים" אמר לי  -נכנסו דבר ראשון לבנין הבורסה 

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

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

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

 )להגיד(

 
 "צופים אמרום"

"והיו נכנים לשלשת ימים" (שמות יט, טו), לסוף ג' ימים, הוא יום רביעי, שהוסיף משה יום אחד 
מדעתו (רש"י, משבת פו ע"א). ויש להבין, הלא יכולת חכמים לגזור גזרות, מכח התורה שנתנה 

, ל), עשו משמרת למשמרתי (יבמות להם רשות לעשות כן: "ושמרתם את משמרתי" (ויקרא יח
 כא ע"א). וכאן, גזר משה רבינו עוד לפני מתן תורה, ומכח מה 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 

ו, מפני שלא ירדו חבריו לסוף דעתו. ומצד שני, אמרו כמותו. מפני מה לא קבעו הלכה כמות
 (ערובין מז ע"א) שהלכה כרבי מאיר בגזרותיו. ולשתי ההלכות טעם אחד, ונסבירו במשל.

נניח, שיש אדם שראייתו מופלאה. ממש כמיקרוסקופ. בקשו חבריו לשתות כוס מים, ועצר 
משיטים במים! שרץ המים הם. על כל חיידק מאה  בעדם: "חלילה! אני רואה את החידקים

 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" 
 . לא יאמרו: אין אנו רואים, ולא צריך לחשוש!ודאי ישמעו לו וימנעו מלשתות

ולעניננו: רבי מאיר העמיק חקר עד שלא עמדו חבריו על סוף דעתו. אמרו לו: התורה ניתנה 
להבנתנו, ואם אינה משגת עומק דעתך נפסוק כהבנתנו. [מעין מה שאמרו (יבמות יד ע"א) שבית 

אבל בגזרותיו, מה לנו אם איננו עומדים  שמאי היו מחודדים יותר, והלכה כבית הלל שהיו הרוב.]
על סוף דעתו. אם יודעים אנו שרואה הוא יותר וצופה למרחוק וחוזה סכנה, ודאי נחשוש לדבריו 

 ונציית לאזהרתו!
זהו שדרשו (פסחים פז ע"א) "אני חומה" (שיר השירים ח, י) זו תורה, ותלמידי חכמים "כמגדלות" 

 אמר לנביא: "צפה נתתיך לבית ישראל" (יחזקאל ג, יז).שמהם מגוננים על החומה, וכמו שנ
 -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 

גויים מבצעים מעשה רצח. לאור עדותם, נגזר עליהם גזר דין מות. הרוחות העידו שראו חמישה 
סוערות בעיר, משום שהגויים המוסתים בטוחים שזו עלילת שקר, ואם הרוצחים יומתו יפרעו 
פרעות ביהודי העיר, ומי יודע אם לא יתפשטו לכל המדינה. שני העדים עלו לירושלים. הרב 

שי ישכנע את העדים לחזור בהם מעדותם, ויציל בכך את מנובומינסק מבקש אפוא שהחכם בא
 הקהילה. למברק מצורף אישור, ששולם עבור מברק תשובה בן מאה ושלוש עשרה מילים.

הראשון לציון שלח לאתר את שני העדים, וכינס את עסקני העדה. העדים אישרו את נכונות 
העירו עליהם את זעם הגויים, הסיפור. במו עיניהם ראו את הרצח והעידו בבית המשפט. בכך 

ונאלצו לברוח לארץ ישראל. הם יודעים שהרוחות תוססות והזעם מתלהט. העסקנים חיוו דעתם 
 שיש כאן חשש לפיקוח נפש, וראוי להענות לבקשת הרב.

 קם הראשון לציון ואמר: "לדעתי, המכתב מזויף!"
ץ' אינו יודע כלל מהמברק, או דבריו התקבלו באלם והלם. המשיך והסביר: "יתכן והרב רבינובי

שנאלץ לחתום עליו. מכל מקום, נראה לי שהמברק נשלח על ידי משפחות הרוצחים המבקשים 
 להציל את קרוביהם. כל העת טענו שזו עלילה יהודית, ואם אכן יודו בכך ינתן אות לפרעות!"

בי שמואל הגישה הפתיעה, והראשון לציון שלח את משרתו האישי, הקאוואס, אל הגאון ר
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.
ועות אחדים הגיעו העיתונים העבריים מפולין, ומצאו שם את הידיעה הבאה: "הודות כעבור שב

לפקחותם של רבני ירושלים נכשלו שונאינו בנסיונם ללכדנו ברשתם על ידי מברק מזויף שנשלח 
כביכול על ידי הרב דנובומינסק, שהפציר שהעדים יודו בהעדת שקר. אילו היו משתכנעים 

 היינו סובלים כאן!"מהמברק, אין קץ לסבל ש
ולנו, אין אלא לציית לדברים,  ורועים! -כי זאת עלינו לדעת: החכמים רואים יותר מאתנו. רואים  

 (והגדת)         "וכל מי שנוטל עצה מן הזקנים אינו נכשל" (שמות רבה ג, ח)!

 
 אם אין כלה, אין חתן

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

 ורה שמענום."אנכי" ו"לא יהיה לך" מפי הגב
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 

תי, אגזור עליכם גזרות. שאם מלכותי אינכם מקבלים, גזרותי היאך אתם כשתקבלו מלכו
 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 והשתוקק, 

בבית ה' כל ימי חיי" (תהלים כז, ד), אבל  נשא תפילה: "אחת שאלתי מאת ה', אותה אבקש. שבתי
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 

 ה הלאה?!ולכמה שנות 'קעסט', אכילת מזונות על שולחן החותן. ומ
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 יבנה לחתן אגף בביתו

ירהט ברוחב יד, יקנה ספרים לפי הרשימה. ומבטיח מזונות בלא הגבלת זמן, עד שהחתן יעלה על 
כס רבנות נכבדה. אבל אינו קונה 'חתול בשק'. רצונו לראות ולהתרשם, ואחר כך יביא 'מבינים' 

 -שיבחנו בלימוד. ומובן, שעליו להיות נעים הליכות ובעל מידות טובות 
ד עיניו את תלמידיו המובחרים. מי מהם יזכה בהצעה מושלמת זו. אוכל ראש הישיבה העביר לנג

 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: "כזה אני 
צריך! ואם הרב כה ממליץ, נאמנת עלי עדותו. מותר אני על הבחינה. אפשר לקבוע תאריך, מתי 

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

 -"מה פגישה, בשביל מה. הכל מוכן, רק את רשימת הספרים" 
הלהיטות עוררה חשד. מי יודע מה כלול כאן, בעסקת החבילה. ידועים דברי הגאון רבי יהונתן 
איבשיץ זצ"ל ("יערות דבש" ח"א דרוש ה) שאמר, שבעבר היה כל אחד להוט להשיא את בתו 
לבן תורה. ידע ש"המשיא בתו לעם הארץ כאילו כופתה ומניחה לפני הארי" (פסחים מט ע"ב), 

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

חת מזונותיהם ושקידתם על התורה. כעת, גם אותן בנות אינם שנאלצו לקחתן תמורת הבט
משיאים לבני תורה. משחדים הם נערים מנוערים בהון עתק, ובלבד שלא ינשאו לתלמידי חכמים. 

 והקדוש ברוך הוא מקונן, כביכול: "לשוא הכיתי את בניכם" (ירמיה ב, ל)!
 -ו נדיבות מי יודע, הרהר ראש הישיבה, מה טיב ה'סחורה' המוצעת בכז

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

 "מה? לא! אין לי בת"...
 "מה?! לא!!! תסביר, בבקשה!"

י, יש לי ויותר. יש להם פרות, "אה, פשוט מאד, הרב מבין, ה' ברכני בעשירות. כל מה שיש לשכנ
שלי רבות יותר ומפוטמות יותר. עדרי אווזים שלי גדולים יותר ושוקלים יותר. יבולי רב יותר ודשן 
יותר, וביתי רחב ומפואר יותר. ולפתע מגיע שכני, ומתהדר בחתן שהביא לביתו, בן תורה חריף 

בו ומתברכים בלבבם להיות כמותו.  ובקי, שקדן ונעים הליכות. והכל סחים בו ובאשרו, מתקנאים
אמרתי: חוצפה שכזו, לא יקום ולא יהיה. אני נוסע העירה ומביא חתן לתפארת, שישים אותו 

 בצל, יאפיל עליו כליל, יעלה כמה שיעלה!"
כשהשתנק הכפרי מרוב התרגשות, מיהר ראש הישיבה להשחיל שאלה: "הכל טוב ויפה, אבל מה 

 הוא יעשה אצלך?!"
ך בכתפיו: "אני יודע?! יש מקום לרוב! מסתובבות שם פרות, מסתובבים אווזים, הכפרי מש

 יסתובב גם חתן"...
 –נשמע מופקע, נכון?! אין חתן, באין כלה. העיקר, חסר מן הספר 

 כך גם בענין התורה והמצוות.
במרכז, שנשווהו לנגדנו תמיד. ואז, נשאל קודם כל וראשית הכל, "קבלו מלכותי", שהקב"ה יהיה 

במה לעבדו וכיצד נשביע רצונו. אבל אם הכל נעשה, עד ל"בית מלא ספרים", וכלה אין, אין כאן 
 (והגדת)           כלום!

 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

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

קדוש' כדכתיבותשלשלאחראלאהשםאתמזכיריןאיןש"ומה
 תיבה אחר השם את יתרו הזכיר כאן והנה, צבאות' ד קדוש קדוש

 מכאן השם ברוך יתרו ויאמר' המד ש"וזה'' ה ברוך' שאמר, אחת
 מזכירים אינם שהם מישראל יותר ה"הקב לפני גרים שחביבים

 אחת                     תיבה אחר' ה הזכיר והוא תיבות שני אחר רק' ה

 (טללי אורות)

 (כ, ב) הוצאתיך מארץ מצריםאנכי ה' אלוקיך אשר 

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

 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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 )"וישמע יתרו" (יח, א

״מקודם הי' שמו ״יתר״, ולכשנתגייר הוסיפו לו אות אחת על 
 . )רש׳׳י(שמו״. 

יתר״, דהיינו שהי' חושב עצמו בשם ״ אויש לרמז, כי יתרו קר
כלום, ולכשנתגייר  ינו שוהאכמיותר לגמרי, ו אעצמו שהו

שלו, שרק  א״יתרו״, היינו היתר הו שזההוסיפו לו היות ו', כי 
מת אבל באושב עצמו כמיותר מחמת ענותנותו, עצמו ח אהו
 (חידושי הרי״ם) ינו מיותר כלל...א
 

 "וישמע יתרו" (יח, א)
 מה שמועה שמע ובא? קריעת ים סוף ומלחמת עמלק (רש"י)

קשה איפוא, לשם מה צריך היה לבא, והלא יכול היה להשאר 
 מאמין בביתו הוא?

אלא מששמע כי אחרי התגלות נבואה כזו שהייתה בקריעת ים 
סוף, עדיין עוד היה מקום להסתר כזה, כך שיבוא עמלק וילחם 

למד לקח מזה, כי מן ההכרח לקבל את התורה מפי  –מישראל 
כדי שיוכל להתגבר על כוחות רבי ולשקוד בלי הרף על עצמו, 

 (בשם הר"ר בונם מפשיסחא) הרע המסנוורים את העינים.
 

 וישמע יתרו" (יח, א)"
ברש״י בתחילת הפרשה, 'מה שמועה שמע ובא, קריעת ים סוף 

 -ומלחמת עמלק', וביארו צדיקים (רמתיים צופים) שהכוונה 
איזו שמועה שמע יתרו שממנה הבין והרגיש שיש בכוחו להיות 
מבני ישראל, ושיוכל לעמוד בקיום כל התורה כולה ומצוותיה, 
אלא ששמע קריעת ים סוף ומלחמת עמלק, שאין חפץ הקב״ה 
בנצחון על היצר אלא כל רצונו הוא המלחמה בו, וכל יסוד 
היהדות הוא המלחמה התמידית עם היצר הרע, על כן אמר, אם 

ה כחלק זה עיקר התורה כולה, אף אני אוכל עמוד להיות נמנ
מבני ישראל, להילחם עם יצרי, שאף אם אין בי כח לנצחו, מכל 

 מקום יש בכוחי לעמוד בקשרי המלחמה.
 

 (יח, ד) "ושם האחד אליעזר" 
יש להביא יסוד גדול בדרכי החינוך הנלמד מפרשתן שהנה 
נאמר 'שם האחד גרשם וגו' ושם האחד אליעזר', ולכאורה היה 
צריך לומר 'ושם השני אליעזר', וכמו שאמרה תורה 'את הכבש 
אחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין הערביים', 

יות אלא, ש'כבש' אכן יש אחד ושני, אבל ה׳בנים' צריכים לה
בעיני האב כל אחד ואחד כבן יחיד ומיוחד, דלכל אחד יש 

 (באר הפרשה) שליחות וערך בפני עצמו.
 

"אל המדבר אשר הוא חנה שם הר האלוקים" 
 (יח, ה)

משה הוא מדור (בית) לשכינה, במקום שם משה חונה נעשה 
להר אלקים. ונתקדש ונתעלה להשראת השכינה. "האדם 

 ) , והאדם מקדש את מקומו. מכבד את מקומו" (תענית כא
 )חתם סופר(

 "ויחד יתרו" (יח, ט)
 פירוש שמח, ויש מפרשים לשון חידודין (רש"י)

ויש מפרשים שיתרו חשב שבא למדבר לחיות חיי צער 
וייסורים כדי להקריב את עצמו לקבלת התורה, ועכשיו כשבא 
במדבר וראה שיש להם כל טוב, זהו ויחד שהצטער שלא מקבל 

רה ביסורים, כי חז"ל אומרים אחד בצער ממאה בריוח, את התו
פירוש שנותנים שכר למצוה אחת בצער יותר ממאה מצוות 

 שעושה בריוח.
 

"ויאמר יתרו ברוך ה' אשר הציל אתכם מיד 
 (יח, י) מצרים"

גנאי הוא למשה ולשישים ריבוא שלא אמרו ברוך, עד שבא 
ת משה ובני יתרו ואמר ברוך ה' (סנהדרין צד.). וכלום שיר

ישראל על הים היו דברי שבח והודיה פחותים מדברי יתרו ? 
אלא יתרו חידש דבר בהבעת הכרת טובה לה'. בני ישראל 
אמרו שירה והודו לה' על הטוב והחסד שעשה עמהם, אבל 
יתרו בירך את ה' "אשר הציל אתכם", על החסדים אשר גמל ה' 

 שלמה מרדומסק)ר' הרה"ק עם אחרים. ובזה היה יתרו ראשון.(
 

 "עתה ידעתי" (יח, יא)
 ״מכירו הייתי לשעבר ועכשיו ביותר״. רש״י.

תם את הצדיק כשחי ומוכיח אים אשר שונאנשים אישנם 
כים ודרת שער ובאשמת לובשים לאחר במעשיהם הרעים, ורק 

זה... וז״ש יתרו ״מכירו  הלומר כמה צדיק הי ההבה ובכיאעליו ב
הייתי מכיר בצדיקים רק הייתי  אהייתי לשעבר״ שעד עכשיו ל

והבם כשהמה היו בבחינת ״לשעבר״, שמתו כבר, ״ועכשיו א
 םביותר״ שעכשיו כבר יהי' מבין עליהם לשמוע מהם גם כשה

 )ט(נחלי דבש דף י .עדיין בחיים
 

 (יח, יא) "כי בדבר אשר זדו עליהם"
הבעל שם טוב הקדוש אמר כי כל אדם נידון בשמים לפי פסק 

! שבשעה שהוא רואה לפעמים את חברו עושה מעשה דינו שלו
רע, הריהו חורץ את משפטו, וחושב שראוי חברו לעונש זה וזה, 
בעוד הוא שוכח כי הוא עצמו הרי עשה פעם כמעשה זה 
ובדבריו חרץ את משפטו גם הוא. זהו שאמר הכתוב " כי בדבר 

העונש ניתן תמיד כפי שחרץ אדם על  -אשר זדו עליהם" 
 פרדס יוסף)עצמו. (

 

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

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

  מוצאים מקום למחלוקות אפילו במדבר. 
 )לקט אמרים(
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... כל העם נּצב עליךו וע אתה יושב לבדךדמ"
לי העם לדרש א אכי יב נוחתל ויּאמר משה

  טו)-" (יח, ידאלקים
ויש להבין מה שאל יתרו וכי לא ראה שבאים למשה לדין, ואם 
שאלתו היתה מדוע יושב לבד, לא מובן תשובת משה "כי יבא" 

איך דן משה  וגו' הרי לא ענה על השאלה. עוד יש להקשות
לבדו הרי שנינו 'אל תהי דן יחידי'. ויש לומר על פי מה שכתב 
הש"ך דאם שני בעלי הדין באים יחד אל הדיין, הרי הם מקבלים 
עליהם מה שיפסוק דיין זה ומותר לדון יחידי. ובזה יש לבאר 
שזה אכן היתה שאילת יתרו, "מדוע אתה יושב לבדך" הרי 

יב משה "כי יבא אלי העם לדרוש" אסור לדון יחידי, ועל זה הש
 וכיון שהם באים אלי יחד מותר לי לדון אותם. (כתנות אור)

 

 "והיו נכונים ליום השלישי" (יט, יא)
לכאורה, לפי דקדוק הלשון היה צריך לכתוב "ויהיו נכונים", 
אלא, שאין זה רק ציווי, כי גם הבטחה. כי איך אפשר להיות 
מוכן לצאת לקבלת התורה, מי יאמר נכון אני, זך לבי ? לכן 
נאמר "והיו נכונים", כלומר: הריני מבטיחך כי משיעשו מצידם 

  מה שנצטוו יהיו מוכנים.
 י מורגנשטרן מלומז)(אדמו"ר ר' צב

 

 "ויתיצבו בתחתית ההר" (יט, יז)
איתא בשבת פח. מלמד שכפה עליהם הר כגיגית ואמר אם 
תקבלו התורה מוטב ואם לאו, שם תהא קבורתכם. ויש לדייק 
למה אמר שם ולא פה? וי"ל כי אילולי התורה הקדושה אין זכות 
 קיום לעולם כמו שכתוב "אם לא בריתי יומם ולילה חוקות

שמים וארץ לא שמתי" ואם ח"ו בני ישראל לא יסכימו לקבל 
את התורה העולם חרב לכך נכתב "שם" הכוונה בכל מקום 

  שהוא. 
 )החפץ חיים(

 

"לא יוכל העם לעלות אל הר סיני כי אתה 
 תה בנו לאמר הגבל את ההר וקדשתוהעדו

 כד) -(יט, כג ויאמר אליו ה' לך רד"
יתברך -סבור, כי מצוות השם לפי רום מדרגתו היה משה רבנו

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 

רד קימעה ממדרגתך הרמה אל מצבו  -יתברך : "לך רד" -השם
עדיין אין זה בבחינת "לא יוכל" של העם, או אז תווכח להבין ש

  ויש להזהירם שוב על כך .
 (קדושת לוי)

 

 

 "אנכי ה' אלהיך" (כ, ב)
שלך ועשה  הנני אלהיך - בור' לוי יצחק מברדיצ'אמר הרה"ק 

עמי כחפצך, כי צדיק גוזר והקב"ה מקיים, הקב"ה גוזר והצדיק 
 מבטל.

 

 "לא תשא את שם ה' אלהיך לשוא" (כ, ז)
אל תשא את שם ה' על דברים שהם שוא ושקר. אל תשים את 
תו הקודש על דברים שהם פסולים בהחלט, נראים כמצוות 
ואינם אלא עבירות חמורות. כי מעשה היצר להטעות את 
הבריות, לצייר לפניהם עבירות קשות כאילו הן מצוות נעלות. 
ולכן אמרו חז"ל (שבועות לט), שכל העולם נזדעזע בשעה 
שאמר הקב"ה בסיני לא תשא את שם ה' אלהיך לשוא. שכן כל 
הפשעים החמורים וכל הרציחות והאכזריות הנוראות נעשו 

 )דודאי ראובן( במסוה של אמת, צדק ויושר.
 

 השבת לקדשו" (כ, ח)"זכור את יום 
ח): היה תמיד זוכר את יום השבת בעסק בימי -כתב הספורנו (כ

המעשה... לקדשו וכו', הזהיר שיסדר אדם עסקיו בימי המעשה 
 באופן שיוכל להסיח דעתו מהם ביום השבת".

באור נפלא מאיר לנו הספורנו במצות "זכור את יום השבת 
י החול, ראה לקדשו", שבכל עסק ועסק שהנך עוסק בו בימ

והתבונן במהות המעשה ובעתידו שלא יהא מטרידך ביום 
השבת, ואם תראה שעסק זה יטרידך ואם תתעסק בו תהיה 

חדל ממנו ולך לעסק  -מוכרח להיות מוטרד ממנו ביום השבת 
 אחר.

כלומר, יום השבת הוא יהא הקובע לך באיזה עסק לעסוק, ולפי 
עסקך. ובדוק מנוחת או טרדת השבת תקבע אם תקבל את 

עסוק בו,  -והתבונן: אם זה עסק שאינו גורם טרדה ליום השבת 
חדל ממנו. ובה הנך מקיים "זכור את יום  -ואם גורם טרדה 

השבת לקדשו", שכבר בימי השבוע, השבת היא המובילה שלך 
בכל עסקיך, ורק לפי שמירת השבת הנך קובע את עסקיך. הרי 

ו בכל ששת ימי שבזה שאתה זוכר את יום השבת לקדש
 (אות ישראל) המעשה. 

 

שה נגש אל הערפל "ויעמוד העם מרחוק ומ
 אשר שם האלקים" (כ, יח)

מה נעים לחיך פירוש הגאון מהר"ם שפירא זצ"ל (בהקדמתו 
העם בעתידו וראה  לשו"ת אור המאיר) על הפסוק דכשהתבונן

עצמו שה אחת בין שבעים זאבים, נרתע לאחוריו, וזהו ויעמוד 
העם מרחוק, ר"ל העם נעמד משתומם מחמת העתיד הרחוק 
אך ומשה נגש אל הערפל, הוא נגש אל העננים המתעתדים 

ל, וראה שגם שם יש התגלות להקדיר שמשם של ישרא
 ד)ל מ'עדרשות מנחת יצחק ( .אלקית

 



 

 ~1 ~  

 נפלאים  סיפורים
 יתרו פרשת

 
 "וישמע יתרו" (יח, א)

מורה ותיק ספר על מקרה שהיה בכתתו: בקר אחד, בשעה 
ח ושמונה, נכנסתי לכתה כהרגלי מדי בקר, ואמרתי לילדים לפת

את הסדורים. אבל ראיתי שאין הם חשק להתפלל. כיון שכך, 
דורים ומיד התחלתי בלמוד חשבון... סיר את הולהם לסגהוריתי 

ר אותם לתפלה, שהרי גם הם ירגישו שלא רבכך חשבתי לעו
בנוח אם לא יתפללו. ואכן, לפתע עולה באזני קול בכי של אחד 
הילדים. "מה לך בוכה", שאלתי את הילד. והוא משיב בתם 

י ד חשבון בלויהודי: "המורה, אינני מבין כיצד אפשר ללמ
דם לבורא עולם". ואז אמרתי לתלמידי הכתה: ולהתפלל ק

פר על כל חבריו. בכך שהוא מגלה ענין י"הילד הזה הציל וכ
ך את שיחו לפני ה', הוא גורם שהקדוש בורך ובתפלה ורוצה לשפ

לה". יליתם כלפי התפיהוא ימחל גם לכם על הקרירות שג
לדים בה לכך שייהמורה, שהיה בן תורה, הסביר שלדעתו, הס

טעם בתפלה היא שלא למדו אותם מעולם את  םאינם מוצאי
רוש התפלה ובאור המלים. לכן הם מוציאים את הדברים יפ

ע', הם פשוט אינם שומעים את קטעי התפלה ומפיהם בלי 'לשמ
ולכן הדברים לא נכנסים ללבם. וידע המורה מה שאמר. צריכים 

 ל יהי דבר זה קל בעינינו. אע'. וללמד 'לשמ
פר, שליד תחנת יהגאון רבי שלמה זלמן אוירבך זצ"ל ס מרן

המשטרה הסמוכה לתלמוד התורה "עץ חיים" בירושלים, היו 
עמודים עם שני אריות מעליהם. ופעם, בתקופת ילדותו של 
הגרש"ז, בלמדו ב"עץ חיים", אמר המלמד שלהם שאם האריות 

ד... ומעל עמודי המשטרה ישמעו מוסיקה הם יתחילו לרק
מד אמר את הדברים, מן הסתם, כדי להכניס שמחה בלבות (המל

חכמות. הם רצו הביתה  םהילדים) הילדים ב"עץ חיים" לא יודעי
הביאו כלי זמר ונגנו לפני האריות. אבל שלא כמו שאמר המלמד, 

ד... חזרו הילדים אל המלמד בטענה: והאריות לא החלו לרק
ם האריות כיצד, השיבם המלמד: "הלא דברתי אמורה לכם שא

וד. הבעיה שלהם היא שהם יק'ישמעו' מוסיקה, הם יפצחו בר
 אינם 'שומעים'... 

 

 (יח, כא) "אנשי חיל"
סיפר הגאון רבי שלמה בן שמעון שליט"א: פעם היה עם הגאון 

בחתונה של רמי מעלה, בנו של אחד זצ"ל רבי עובדיה יוסף 
לערוך  האנשים הידועים במדינה. הגאון רבי עובדיה יוסף הוזמן

את הקידושין. הרב הכין עדים כשרים, כידוע שהקפיד מאד 
לברור לו עדים כשרים ויראי שמים. המנחה הזמינו לסדר 
קידושין, ומיד אמר 'ואני מזמין בשם המשפחה את השר הנכבד 
מר פלוני להיות עד'... מיד הגיע אותו שר מפורסם, שלפי ההלכה 

ים, הכל בפומבי, לעיני אינו יכול לשמש עד בקידושין... מה עוש
כל צמרת המדינה? הרב עובדיה קיבלו בחמימות, ותיכף לקח את 
הרמקול ואמר שכבוד השר לא ישמש עד סתם, אלא יהיה עד 
של כבוד, כראוי למעלתו. וכתב מתחת למקום חתימת העדים 
בכתובה כותרת 'עד של כבוד', והחתים את השר, ויצא הדבר 

 בכבוד ובהיתר.
 

 (יח, כא)שנאי בצע 
פעם אחת פגש הצדיק רבי צבי אריה מאליק משכיל אחד 

. שאל המשכיל תהאוניברסיטאוששימש כמרצה ידוע באחת 
את הרבי: אמור נא לי, חסידים רבים יש לך והם מפזרים 
ומעניקים לך ממון רב, ואף אני יש לי תלמידים רבים שומעי 

דוע? לקחי, אולם איש מהם לא מעלה בדעתו לתת לי מאומה, מ
אני מואס בכסף ושונא בצע, משום  ,הוא גדול השיב הרבי הבדלה

כך אני משריש בלב חסידי את שנאת הבצע ואת המיאוס 
שבתאוות הכסף, לכן קל להם לחלק את כל כספם. ואכן, את כל 
מה שהם מעניקים לי אני מחלק לצדקה לעניים ונצרכים. ואילו 

ערך זה נטבע היטב אתה... אוהב כסף לא ישבע כסף... משום כך 
גם בלבות שומעי לקחך, משום כך קשה להם לתת לך אף פרוטה 

 אחת.
 

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

פעם שהה "השרף מבריסק", הגאון הקדוש מהרי"ל דיסקין 
זצ"ל, בבית המדרש. לפתע נכנס שוטר ופנה אל השמש. אמר לו 

הקודש. השמש הסיט את  דבר מה, והשניים עלו במדרגות ארון
הפרוכת וכל הקהל קם על רגליו. הוציא השמש ספר תורה, נשק 

 לו ומסרו לשוטר.
זו הפעם הראשונה שהרב שעלה על כס רבנותה של  ההיית

בריסק לא מכבר נתקל במחזה זה. פנה לשמש ושאל: "מה 
 העניין?"

השמש היה מורגל בכך: "יהודי התחייב שבועה בבית המשפט", 
ה היה הנוהג, יהודי שהתחייב שבועה השביעוהו בנקיטת ענה. כז

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

 ו: "אמור לשופט שהרב אסר על טלטול ספר התורה".ל
לא עברה שעה, והשוטר שב והופיע: "השופט מבקש מהרב 

זו פקודה, גם אם נעטפה בניסוח  ההייתשיבוא לפניו", אמר. 
מנומס. הרב התלווה אל השוטר והם הלכו לבית המשפט. הרב 

 נכנס לאולם, והתייצב לפני דוכן השופט.
של העיר", שאל השופט כך פנו ברוסיה "הוד קדושתו הוא רבה 

 הדת. "אני הוא", ענה השרף. ילכוהנהצארית 
"השוטר סיפר שהוד קדושתו נטל ממנו את הספר הקדוש 
שנצטווה להביא לבית המשפט". "נכון הדבר", ענה השרף. "הוד 
קדושתו יודע לבטח מה חמור הוא בזיון בית המשפט. יורשה לנו 

 לשאול מדוע עשה זאת".
"בתור רב היהודים", ענה השרף, "ממונה אני על שמירת כבוד 
הספרים הקדושים לנו. מבקש אני לשאול את הוד רוממותו 
שאלה. בגנזי הוד מלכותו הצאר הרוסי מצוי כתרו של פטר 
הגדול, מיקשה זהב. אילו היה כבודו ממונה על אוצר המלוכה, על 

פחות ולא יותר גנזי הצאר, והנאשם היה מביע רצונו להישבע לא 
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אלא בנקיטת כתר זה דווקא, והיה מופיע שוטר לקחתו ההיה 
 כבודו מוסרו בידו?"

"ודאי שלא!" ענה השופט. "כתר זה מוציאים אך ורק ביום 
 ההכתרה, וגם אז תחת משמר מיוחד!"

"ואם היה נשלח משמר מיוחד, ואם היו מפקידים תמורתו ערבון, 
 משקלו בזהב?"

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

 איזה נאשם!"
עתה הגיע תור השרף להתרגש: "אם כן, ודאי יבין הוד רוממותו 

אוצרנו היקר  שעבורנו ספר התורה הוא בבת עינינו! יבין כי הוא
ביותר! ידע כי אלפי רבבות חיים לאורו, ויהודים לאין מספר 
מסרו עליו את נפשם! למענו עונו, נשרפו ונרצחו ואיך נטלטלו 

 מהיכלו, הלוך ושוב, לצרכו של איזה נאשם!"
דממה מתוחה השתררה, ובדממה נשמע קולו של השופט: 

יטת הספר "מהיום והלאה אין היהודים חייבים להישבע עוד בנק
 הקדוש!"

השופט הגוי הבין זאת! הבין שספר קדוש, שהמוני יהודים חיים 
לאורו, והמונים מסרו עליו את נפשם, ראוי לכבוד מיוחד, ויש 

 להתחשב בו!
אלא שחייבים לזכור נקודה עיקרית אחת: כבודו של ספר התורה 

שבו. ואם כך יש להיזהר  םהאלוקיינובע מתוכנו, מהצווים 
הספר הקדוש כמה יש להיזהר בכבודם של חוקי  בכבודו של

התורה, שלאורם חיים היהודים עשרות דורות ועליהם מסרו 
נפשם! באיזה כבוד יש להתייחס לציווי התורה, אותם קיבלנו 

 במעמד המרומם, מפי הגבורה, באש ובקול שופר!
 

 "זכור את יום השבת לקדשו" (כ, ח)
חת השבתות בתה סיפרה הרבנית ריבה לפידות תחי' כי בא

הקטנה בכתה ללא הרף, כנראה מתוך רעב שהציק לה. מיד 
הכינה לה הרבנית חלב בבקבוק שהכינה אך למרות זאת בתה 
המשיכה לצרוח. כידוע בדר"כ תינוק כאשר הוא מתחיל לשתות 
את החלב הוא מפסיק לבכות. לבסוף התברר שהתינוקת רצתה 

להפסיק לצרוח,  לשתות את החלב ואף הייתה מוכנה בשביל זה
 אך דבר אחד שכחה הרבנית: לעשות חור בפטמת הבקבוק...

זאת עלינו ללמוד: לתת לשבת לזרום! יש בה בשבת אוצר מלא 
שפע אדיר בל יתואר אך אם הוא סגור ונצור אי אפשר לינוק את 

 הקדושה...
 

כון ימיך" י"כבד את אביך ואת אמך למען יאר
 )כ, יב(

כנסת שבקושי "גירד" מניין מתפללים. -ביתאביב היה -בצפון תל
יום אחד החל להגיע למקום מבוגר כבן שבעים. הוא לא נראה 

הכנסת  -דתי מבית. הוא נהג להתפלל ומיד לצאת. רב בית
התפלא. בדרך כלל אדם כזה מגיע לאזכרה וכו' ומעולם לא ראה 

 שבגיל כה מבוגר אדם כזה חוזר בתשובה.

יע, פנה אליו הרב: "האם אתה לאחר כמה פעמים שהאיש הופ
 זקוק לעשות אזכרה? אני פה הרב, תוכל להגיד לי."

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

תו לאביו. לבסוף ניגשו לדין יתן את כליילדיו נלחמו ביניהם מי י
תורה אצל הרב אלישיב זצ"ל, שפסק כי לבכור זכות הבכורה. 
ואכן הבכור תרם לאביו כליה. הדבר התפרסם ועשה קידוש 

הפטיר  –השם גדול. "כן, שמעתי. באמת קידוש שם שמיים." 
הרב. "אז תדע, כבוד הרב, שלי קרה אותו סיפור בדיוק! הייתי 

תלת כליה והרופאים פנו אל ילדיי. בני אמר שהוא זקוק להש
נוסע עוד מעט למסע בחו"ל והוא זקוק לכוחות ותרומת הכליה 
תחליש אותו. פנו לבתי, והיא טענה שעוד מעט היא מתחילה 
סמסטר חדש באוניברסיטה והיא זקוקה לכוחות ללמוד, ולכן 

 אף היא אינה יכולה."
תה רואה? נתתי לילדיי את כאן פרץ הזקן בבכי והמשיך: "הנה, א

החיים, השקעתי בהם הכל, הזרמתי כספים בלי סוף, שלחתי 
והם השאירו אותי  –אותם ללמוד, נתתי להם חוגים ומה לא 

ככה! הייתי מאוד מדוכדך. בדיוק אז ראיתי את הכתבה בעיתון 
על דין התורה בין ילדי הרב רביץ וראיתי מה זה הכוח של התורה. 

 (ברכת דוד)י לחזור בתשובה..." באותו רגע החלטת
 

כון ימיך" י"כבד את אביך ואת אמך למען יאר
 )כ, יב(

רבי יחזקאל  -שינאווא מ שאלת עגונה סבוכה הובאה לפני כ״ק
באביו הגאון רבי חיים  ץלהיוועאם זצ״ל ביקש טשרגא הלברש
. ןבעניי(בעל הדברי חיים). קבע לו אביו שעה לדון  מצאנז זצ״ל

קאל להכין עצמו לדון כדבעי, וביקש מהגבאי ביקש רבי יחז
שיביאו לו שולחן ערוך ״יורה דעה״. תמה הגבאי: ״הרי הלכות 
עגונות נידונות בשולחן ערוך ״אבן העזר״ אולי טעות היא...״ 
השיב לו רבי יחזקאל: ״לא טעיתי! ביקשתי חלק ״יורה דעה״ 
ח משום שעלי לשנן הלכות כיבוד אב קודם בואי לדון ולהתווכ

 (באהלי צדיקים) עם אבי בדבר הלכה״!
 

 "לא תחמוד" (כ, יד)
שלושה זוגות תפילין השאיר אחריו בכתב ידו הקדוש בעל ה'אור 
פני משה', מתלמידי המגיד הגדול ממעזריטש. השתוקק הרה"ק 
ר' מנדל מקוצק זי"ע לרכוש מאלמנתו זוג תפילין אחד לעצמו, 
אך היא דרשה בעד כל זוג הון רב, שלושה שקלי זהב. מסר, 

יקש להביא לו הרה"ק מקוצק את כל חסכונותיו לחסיד אחד וב
משם זוג התפילין. חזר אותו חסיד והתפילין בידו, מסרם 
להרה"ק מקאצק, והוסיף כלאחר יד, בגלל התפילין האלו 
נכשלתי ב'לא תחמוד', לא יכולתי להתאפק והנחתי אותם. כהרף 
עין החזיר הרה"ק מקאצק את התפילין לידיו של החסיד, באמרו, 

ילין שהכשילו אדם ב'לא קח אותם. שוב אין לי צורך בהם. תפ
 תחמוד', ובשאלה שלא ברשות, אינם עבורי. 

 (ממעיינות הנצח)
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 489ספר ון מגלי                                                  ז"תשע שנת יתרופרשת 
 (יח, א) "ַוִּיְׁשַמע ִיְתרֹו"

ַמע ּוָבא? ְקִריַעת ַים סּוף ַמה ְּׁשמּוָעה ׁשָ  -ַוִּיְׁשַמע ִיְתרֹו 
 ּוִמְלֶחֶמת ֲעָמֵלק (ַרִׁש"י)

ִלְכאֹוָרה, ֲהלֹא ְמֹפָרׁש ַּבָּפסּוק ַמה ִּיְתרֹו ָׁשַמע: "ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר 
ִקים ְלמֶׁשה ּוְלִיְׂשָרֵאל ַעּמֹו ִּכי הֹוִציא ה' ֶאת ִיְׂשָרֵאל  ָעָׂשה ֱא

ַרִׁש"י "ַמה ְּׁשמּוָעה ָׁשַמע ִמִּמְצָרִים". ָמה, ִאם ֵּכן, ֻהְקָׁשה לֹו לְ 
 ּוָבא"? 
ְׁשִליָט"א, רֹאׁש ְיִׁשיַבת  ָּברּו ַוְיְסֶּבֶקר ַרִּביָּפַגְׁשִּתי ֶאת  ַּפַעם

'ֵּבית ַמִּתְתָיהּו'. ָהָיה ֶזה ַּבָּׁשבּוַע ֶׁשל ָּפָרַׁשת ָוֵאָרא, ְוהּוא ָׁשַאל 
 אֹוִתי ְׁשֵאָלה: ַמהּו ַהֵהֶפ ִמיֵרא ָׁשַמִים? 

 ַמְרִּתי לֹו: "ִּפְרָחח..." ָא 
ָאַמר ִלי: "לֹא זֹו ָהְיָתה ַּכָּוָנִתי. ַהְּׁשֵאָלה ָהְיָתה ֵהיָכן 

 ֶׁשל ְיֵרא ָׁשַמִים".  ַהֵהֶפְּבָפָרָׁשֵתנּו ִמְתַּגֶּלה ַמהּו 
ְּבַמַּכת ָּבָרד ֶנֱאַמר: "ַהָּיֵרא  -ִהְמִׁשי ָהַרב ַויְסֶּבֶקר  -"ּוְבֵכן" 

?  ֶאת ְּדַבר ה' ֵמַעְבֵדי ַּפְרֹעה ֵהִניס ֶאת ֲעָבָדיו" ּוַמה ַהֵהֶפ
ֶאל ְּדַבר ה' ַוַּיֲעֹזב ֶאת ֲעָבָדיו ְוֶאת ִמְקֵנהּו  לֹא ָׂשם ִלּבֹו"ַוֲאֶׁשר 

ַּבָּׂשֶדה". ֶזה ַהֵהֶפ ִמיֵרא ָׁשַמִים? "ֲאֶׁשר לֹא ָׂשם ִלּבֹו". ֵיׁש 
יִכים ָלֶלֶכת ְלֵבית ֵסֶפר ַהְּסבּוִרים ֶׁשְּכֵדי ִלְהיֹות ֲעַבְרָין ְצִר 

 ַלֲעַבְרָיִנים... ַמְסִּפיק ֶׁשּלֹא ָׂשִמים ֵלב. 
ֹמה  ַה"ְמִסַּלת ְיָׁשִרים" (ֶּפֶרק ו) ֵמִביא ֶאת ַהָּפסּוק ֶׁשָאַמר ְׁש
ַהֶּמֶל ע"ה ְלָתֵאר ֶאת ָרַעת ֶהָעֵצל: "ַעל ְׂשֵדה ִאיׁש ָעֵצל 

ֹוִנים ָּכּסּו ָפָניו ֲחֻרִּלים". ָהִאיׁש ָעַבְרִּתי ְוִהֵּנה ָעָלה ֻכּלֹו ִקְּמׁש
ֶהָעֵצל לֹא ָזַרע קֹוִצים. הּוא ַרק לֹא ָזַרע ְּכלּום, ֶזה ַהֹּכל. ִיָּתֵכן 
ֶׁשהּוא ָזַרע ִחָּטה, ַא ֵמֲחַמת ֱהיֹותֹו ָעֵצל הּוא ֵאינֹו ְמַנֵּכׁש ֶאת 

ם ָּכּסּו ָפָניו ָהֲעָׂשִבים ַהּׁשֹוִטים. ִמֵּמיָלא, "ָעָלה ֻכּלֹו ִקְּמׁשֹוִני
 ֲחֻרִּלים". 

ְּכֵדי ִלְהיֹות ַהֵהֶפ ִמיֵרא ָׁשַמִים ֵאין ֹצֶר ַלֲעׂשֹות ַמֲעֶׂשה 
 ִאי ִׂשיַמת ֵלב!  -ָּכְלֶׁשהּו, ַמְסִּפיָקה ִהָּמְנעּות ֵמֲעִׂשָּיה 

 
ֲאֶׁשר ֵׁשם ָהֶאָחד ֵּגְרֹׁשם, ִּכי ָאַמר ֵּגר ָהִייִתי ְּבֶאֶרץ ָנְכִרָּיה. "

ֵקי ָאִבי ְּבֶעְזִרי, ַוַּיִּציֵלִני ֵמֶחֶרב ְוׁשֵ  ם ַהֵּׁשִני ֱאִליֶעֶזר, ִּכי ֱא
 ד)-(יח, ג "ַּפְרֹעה

ְׁשמֹו ֶׁשל ַהֵּבן ָהִראׁשֹון ִנְקָרא ַעל ֵׁשם ֱהיֹות ֹמֶׁשה ֵּגר ְּבֶאֶרץ 
ב ָנְכִרָּיה, ְוִאּלּו ֵׁשם ְּבנֹו ַהֵּׁשִני ִנְקָרא ַעל ָּכ ֶׁשה' ִהִּצילֹו ֵמֶחֶר 

ֹקֶדם ֹמֶׁשה  -ַּפְרֹעה. ְוִלְכאֹוָרה ַהֵּסֶדר ָצִרי ִלְהיֹות ָהפּו 
ִנְרָּדף ַעל ְיֵדי ַּפְרֹעה, ְוַאַחר ָּכ ָמָצא ַמֲחֶסה ְּבֶאֶרץ ִמְדָין 

ַלֵּׁשם ֵּגְרֹׁשם ַהָּנְכִרָּיה, ּוַמּדּוַע, ֵאפֹוא, ִהְקִּדים ֹמֶׁשה ֶאת ַהֵּׁשם 
 ?ֱאִליֶעֶזר

, ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ִהִּגיַע ְלִמְדָין ִמְּפֵני ַּמֲהִרי"ל ִּדיְסִקיןּוַמְסִּביר הַ 
ֶׁשֹּגַרׁש ִמִּמְצַרִים. ְוזֹו ֶּבֱאֶמת ָהְיָתה ַהִּסָּבה ִלְקִריַאת ֵׁשם ְּבנֹו 

, ַעל ֵׁשם ֶׁשָהָיה ְמֹגָרׁש ֵמַאְרצֹו. ֶאָּלא ֵּגְרֹׁשםָהִראׁשֹון ְּבֵׁשם 
ֱאֶמת ּוְלָאְמָרּה ִּבְפֵני ִיְתרֹו, ֶׁשָּמא ֶׁשהּוא ָחַׁשׁש ְלַהְכִריז ַעל הָ 

לֹא ִיְרֶצה ּבֹו, ִּכי ָלָּמה ַיְחִזיק ְּבֵביתֹו ָאָדם ַהֶּנְחָׁשב ְלבֹוֵגד 
ּוְמֻבָּקׁש ַלָּמֶות ַעל ְיֵדי ַהִּׁשְלטֹונֹות. ֶיֶתר ַעל ֵּכן, אּוַלי ִיְתרֹו 

 ה. ָהָיה ַמְסִּגיר ֶאת ֹמֶׁשה ַהְיֵׁשר ְלָיָדיו ֶׁשל ַּפְרעֹ 

, "ֵּגְרֹׁשם"ְלִפיָכ ִּפְרֵסם ֹמֶׁשה ֶׁשַהַּטַעם ְלָכ ֶׁשְּבנֹו ִנְקָרא 
  "ִּכי ָאַמר ֵּגר ָהִייִתי ְּבֶאֶרץ ָנְכִרָּיה".הּוא: 

אּוָלם ֶאת ַהְּבִרית ִלְבנֹו ַהֵּׁשִני, ֱאִליֶעֶזר, ָעָׂשה ֹמֶׁשה ַּבֶּדֶר 
, ּוְללֹא ָּכל מֹוָרא חֹוְתנֹוית ַּבָּמלֹון, ְּכֶׁשָהָיה ְּכָבר ַהְרֵחק ִמּבֵ 

ִמָּפָניו, ְלִפיָכ ָיכֹול ָהָיה ְלַפְרֵסם ֶאת ְּדַבר ֱהיֹותֹו ִנְרָּדף 
"ִּכי  ּוְמֻבָּקׁש ַעל ְיֵדי ַהִּׁשְלטֹונֹות, ְוָאֵכן ָקָרא ִלְבנֹו ַעל ֵׁשם:

ֵקי ָאִבי ְּבֶעְזִרי ַוַּיִּציֵלִני ֵמֶחֶרב ַּפְרֹעה".  ֱא
 
 (יט, ג) "ר ְלֵבית ַיֲעֹקב ְוַתֵּגיד ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאלֹּכה תֹאמַ "

ֵאּלּו ַהָּנִׁשים ּתֹאַמר ָלֶהן ְּבָלׁשֹון ַרָּכה. ְוַתֵּגיד  -ְלֵבית ַיֲעֹקב 
 ֳעָנִׁשים ְוִדְקּדּוִקין ָּפֵרׁש ַלְּזָכִרים (ַרִׁש"י) -ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל 

ָהֲאִמיָרה ַלָּנִׁשים  ַמּדּוַע ִהְקִּדיָמה ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה ֶאת
 ָלֲאִמיָרה ַלְּגָבִרים?

(סֹוָטה כא ע"ב) ְמָבֵאר, ֶׁשַהָּנִׁשים ְּכלּולֹות  ַהַּמַהְרָׁש"א
ִּבְנִתיַנת ַהּתֹוָרה, ַאף ֶׁשֵאין ָהִאָּׁשה ְמֻצָּוה ַעל ִלּמּוד ַהּתֹוָרה, 

ָתם, ּוִבְׂשַכר ֶׁשֵּכן, ִהיא ַּתִּגיד ְלָבֶניָה ֶׁשִּיְלְמדּו ְוִתְטַרח ִּבְלִמידָ 
 ֶזה ִיְהיּו ַהָּנִׁשים ִּבְכַלל ַקָּבַלת ַהּתֹוָרה!

ְועֹוד הּוא מֹוִסיף ְואֹוֵמר, ֶׁשּזֹוִהי ַהִּסָּבה ְלָכ ֶׁשַהָּכתּוב 
ַיֲעֹקב", ְלֻעַּמת ֵּבית ְמַדְקֵדק ְוקֹוֵרא ְּבָפסּוק ֶזה ַלָּנִׁשים "

ְלִפי ֶׁשַהָּנִׁשים ְמצּויֹות ִיְׂשָרֵאל", ְּבֵני ַהְּגָבִרים ַהִּנְקָרִאים "
 ַּבַּבִית ִויכֹולֹות ְלַצּוֹות ִלְבֵניֶהן ַעל ִלּמּוד ַהּתֹוָרה.

ַּכֲאֶׁשר ִאָּׁשה ִמְתַיֶחֶסת ְּבִגיָׁשה ָּכזֹו ַלֲעבֹוָדָתּה ַּבַּבִית, ּוְמִביָנה 
ַעד ַּכָּמה ַרב ֶחְלָקּה ְּבַהְנָחַלת ַהּתֹוָרה ִלְכַלל ִיְׂשָרֵאל, 

ַדת ַחָּיִלים ֶנֱאָמִנים ַלֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא, ֲהֵרי ֶׁשָּכל ּוְבַהֲעמָ 
יֹום ֶׁשָּלּה -ַהְּפֻעּלֹות ַהְּפׁשּוטֹות ַהַּמְרִּכיבֹות ֶאת ַחֵּיי ַהּיֹום

הֹוְפכֹות ִלְהיֹות ְמֻקָּדׁשֹות ְּבֵעיֶניָה, ְוׁשּוב ֵאין ִהיא רֹוָאה ָּבֶהן 
 ַרק ַמָּׂשא ַמְכִּביד ְוגֹוֵרם ְלֹטַרח.

ְמֻסָּפר ֶׁשְּבַאַחד ַהָּיִמים ִהִּגיָעה "ַהַּמְׁשִּגיַח ְּדָקֵמִניץ" ֵּסֶפר ּבַ 
ַזַצ"ל ִאָּׁשה ְצִעיָרה, ְוָאְמָרה ִּכי ַרִּבי ֹמֶׁשה ַאֲהֹרן ְׁשֶטְרן ֶאל 

ִהיא סֹוֶבֶלת ְמֹאד ִמָּכ ֶׁשָעֶליָה ָלקּום ְּבָכל ַלְיָלה ַּכָּמה ְוַכָּמה 
ֹוִכים, ְוִהיא ָחָׁשה ִּכי ֵמַהֵּליָדה ָהְפכּו ַחֶּייָה ְּפָעִמים ַלְיָלִדים ַהּב

 ִמּטֹוב ְלַרע.
ָהִאָּׁשה ִסְּפָרה ִּכי ִהיא עֹוֶמֶדת ַעל ַסף ַמְׁשֵּבר ַנְפִׁשי, ְוָכל 
ַהִּׂשיחֹות ִעם ַהְּפִסיכֹולֹוִגים ַהּׁשֹוִנים ֶׁשֲאֵליֶהם ָּפְנָתה, ֵאיָנן 

 מֹוִעילֹות ָלּה ְמאּוָמה.
ה ַאֲהֹרן ָיַׁשב ִאָּתּה ְוִהְתִחיל ְלַהְסִּביר ָלּה ַמִהי ַהְּזכּות ַרִּבי ֹמׁשֶ 

ַהַּתְפִקיד ְלַגֵּדל ְנָׁשָמה ְטהֹוָרה,  -ָהֲעצּוָמה ֶׁשָּנְפָלה ְּבֶחְלָקּה 
 ְוִצֵּיר ְלֶנֶגד ֵעיֶניָה ֶאת ָהֹאֶׁשר ְּבִגּדּול ֵּבן ְלתֹוָרה ּוְלִמְצוֹות.

ַזַצ"ל ִלֵּמד ַרִּבי ַאְרֵיה ֵלִוין  י ַהַּצִּדיקהּוא הֹוִסיף ְוִסֵּפר ָלּה ּכִ 
ֶאת ְּבנֹוָתיו לֹוַמר ִלְפֵני ָּכל ַהְחָּתָלה ֶׁשל ִּתינֹוק: "ֲהֵריִני 
מּוָכָנה ְלַקֵּים ִמְצַות ִּגּדּול ְיָלִדים", ְוִהְסִּביר ָלּה ִּכי ִאם ַּתֲהֹפ 

ְהֶיה ְּבֵעיֶניָה ַקל יֹוֵתר, ֶאת ַהִּטּפּול ַּבֶּיֶלד ְלֵעֶר ְמֻקָּדׁש, ַהֹּכל יִ 
ְולֹא זֹו ִּבְלַבד, ֶאָּלא ֶׁשַעד ְמֵהָרה ִהיא ִּתְמָצא ֶאת ַעְצָמּה 

 ְמַחֶּפֶׂשת ְּדָרִכים נֹוָספֹות ְּכֵדי ְלַטֵּפל ָּבֶהם טֹוב יֹוֵתר.
ַהְּדָבִרים ָהֲאִמִּתִּיים ַהָּללּו, ֶׁשָּיְצאּו ִמִּלּבֹו ַהָּטהֹור, ִנְכְנסּו 

ִנְׁשָמָתּה ְוהֹוִעילּו ָלּה ַהְרֵּבה יֹוֵתר ִמָּכל ַהִּׂשיחֹות ְלֹעֶמק 
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 ַהְּפִסיכֹולֹוִגּיֹות ֶׁשָּׁשְמָעה, ּוִמִּני ָאז ִהיא ָהְפָכה ְלֵאם ְמסּוָרה
 ּוְׂשֵמָחה ְּבֶחְלָקּה. 

 
 (כ, ו) "ָֹתיְוֹעֶׂשה ֶחֶסד ַלֲאָלִפים ְלֹאֲהַבי ּוְלֹׁשְמֵרי ִמְצו"

ֶחֶסד ְמיָֻחד ּדֹוֵאג ַהָּקָּב"ה ַלֲעׂשֹות ִעם ָּבָניו ַהִּמְתַחְּסִדים ֶזה 
ִעם ֶזה, ּוֵמִׁשיב ָלֶהם טֹוָבה ַּתַחת טֹוָבָתם ֲאֶׁשר ֵהיִטיבּו 

 ִלְבִרּיֹוָתיו ָּבעֹוָלם.
ְלִעִּתים ָאנּו זֹוִכים ִלְראֹות זֹאת ַעִין ְּבַעִין, ְּכִפי ֶׁשֵאַרע ְלַחְלַפן 

 ת ְּבֶפַתח ִּתְקָוה, ֲאֶׁשר ִסֵּפר ִלי ְּדָבִרים ַּכֲהָוָיָתם:ַמְטְּבעֹו
ִהִּגיַע ֵאַלי ָאָדם ְּכֶׁשְּבָידֹו  -ִסֵּפר אֹותֹו ְיהּוִדי  -ִלְפֵני ְזַמן ָמה 

ַאְלַּפִים ֲחֵמׁש ֵמאֹות ּדֹוָלִרים ִּבְׁשָטרֹות ֶׁשל ּדֹוָלר ֶאָחד, ּוִבֵּקׁש 
 ָּׁשה ְׁשָטרֹות ֶׁשל ֵמאֹות.ִלְפֹרט אֹוָתם ְלֶעְׂשִרים ַוֲחִמ 

ׁשּום ַחְלָפן ֵאינֹו אֹוֵהב ַלֲעׂשֹות זֹאת, ְוַגם ִלי לֹא ָהָיה ֹצֶר 
ְּבָכל ָּכ ַהְרֵּבה ְׁשָטרֹות ְּבֵני ּדֹוָלר ֶאָחד, ֲאָבל ְלַאַחר ִהְרהּור 
ָקָצר ֶהֱחַלְטִּתי ַלֲעׂשֹות זֹאת, ִמְּבִלי ָלַקַחת ִמֶּמּנּו ׁשּום ַעְמָלה, 

 ִהַּנְחִּתי ֶאת ָּכל ֲחִבילֹות ַהְּׁשָטרֹות ֶׁשָּנַתן ִלי ְּבתֹו ַהַּכֶּסֶפת.וְ 
ְּבִדּיּוק ְּבאֹותֹו ָׁשבּוַע ֵאַחְרִּתי ְלַהִּגיַע ַלִּמְׂשָרד, ְוִהַּגְעִּתי ַלָּמקֹום 
ְּבַיַחד ִעם ַהְּפִקיָדה ֶׁשִּלי. ֲאִני ִנְכַנְסִּתי ְּפִניָמה ְּכֵדי ִלְפֹּתַח ֶאת 

 ַּכֶּסֶפת, ְוִהיא נֹוְתָרה ַּבחּוץ.הַ 
ִהַּקְׁשִּתי ֶאת ַהְּסָפרֹות ְוִהְמַּתְנִּתי ֶׁשַּמְנָּגנֹון ַהַהְׁשָהָיה ַהָּקבּוַע 

 ַּבַּכֶּסֶפת ִיָּׁשַמע ִלְפֻקָּדִתי, ְּכֶׁשְּלֶפַתע ָׁשַמְעִּתי ְצָרחֹות ֲאיֻּמֹות.
ָחַדר ְּפִניָמה, ָּתַפס ֶאת ִמַהְרִּתי ְלַזֵּנק ַהחּוָצה ְוָרִאיִתי ׁשֹוֵדד ׁשֶ 

ַהְּפִקיָדה ְוִהְצִמיד אֹוָתּה ֶאל ַהִּקיר. ָּדִמי ָעָלה ְלרֹאִׁשי מּול 
ַהַּמְרֶאה ַהִּמְפַלְצִּתי ַהֶּזה, ּוִמְּבִלי ַלֲחֹׁשב ַאף ְלֶרַגע, ִמַהְרִּתי 

 ִלְתֹּפס ַּבּׁשֹוֵדד ְוִלְדֹחף ַּגם אֹותֹו ֶאל ַהִּקיר.
ין ֶׁשִּנְלָחִמים ּבֹו, ָׁשַלף ֶאְקָּדח ְוִכֵּון אֹותֹו ַהּׁשֹוֵדד, ֶׁשִהְבִח 

ֵּתָרַגע, ַאל "ְלמּוִלי, ַא ְּבאֹותֹו ֶרַגע ִהְתַעַּׁשִּתי ְוָאַמְרִּתי לֹו: 
 "ִּתיֶרה, ֶאֵּתן ְל ָּכל ַמה ֶּׁשִּתְרֶצה...

ֶעְבָרּה ִּפְתאֹום ִנְזַּכְרִּתי ַמה ְּמִכיָלה ַהַּכֶּסֶפת ֶׁשִּלי... ָרַכְנִּתי לְ 
ּוִבַּקְׁשִּתי ֵמַהּׁשֹוֵדד ַׂשִּקית, ְּכֵדי ְלַהִּניַח ָּבּה ֶאת ַהֶּכֶסף. 
ַּבְּתִחָּלה ִהְכַנְסִּתי ַרק ֶעְׂשִרים ֲחִבילֹות ִמּתֹו ָּכל ַמה ֶּׁשָהָיה 
ֻמָּנח ָּבּה, ֲאָבל ַהּׁשֹוֵדד ָׁשַאל: ָמה ִעם ַהְּׁשָאר?... ָלֵכן 

ֹו ֶאת ָּכל ַהֲחִבילֹות ֶׁשָהיּו ָׁשם... ִהְמַׁשְכִּתי ְלַהְכִניס ל
ְּכֶׁשהֹוַׁשְטִּתי לֹו ַּבֲחָזָרה ֶאת ַהַּׂשִּקית ַהְּכֵבָדה, ִהְבַחְנִּתי 
ְּבַהָּבַעת ְׂשִביעּות ָרצֹון ַהִּמְתַּפֶּׁשֶטת ַעל ָּפָניו, הּוא ְּבַוַּדאי ָהָיה 

ָּכל ַהֶהְפֵסד ֶׁשִּלי ָסבּור, ֶׁשהּוא ָזָכה ְּבִמיְליֹון ּדֹוָלר, ְּבָׁשָעה ׁשֶ 
 ִהְסַּתֵּכם ְּבַאְלַּפִים ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות ִּבְלַבד...

ֶׁשֵּמֲעִׂשַּית טֹוָבה ִליהּוִדי,  -ִסֵּים ִאיׁש ִׂשיִחי  -אֹו ָאז ָרִאיִתי 
 ְלעֹוָלם לֹא ַמְפִסיִדים!

 
 ְזִמירֹות ַׁשָּבת

 ַׁשָּבתִמּתֹו ַהֵּסֶפר "ָמתֹוק ָהאֹור" ַעל 
 ֹו""ָלנּוַח ּב

ָתם"ַעל ַהָּפסּוק:  "ַוִּיְגַּדל ֹמֶׁשה ַוֵּיֵצא ֶאל ֶאָחיו ַוַּיְרא ְּבִסְב
(ְׁשמֹות ב, יא) ֶנֱאַמר ְּבִמְדָרׁש ַרָּבה (א, כח): "ָרָאה ֶׁשֵאין 

ִאם ֵאינֹו  -ָלֶהם ְמנּוָחה, ָהַל ְוָאַמר ְלַפְרֹעה: ִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ֶעֶבד 
ּוא ֵמת, ְוֵאּלּו ֲעָבֶדי ִאם ֵאין ַאָּתה ָנח יֹום ֶאָחד ַּבָּׁשבּוַע ה

ָאַמר לֹו: ֵל ַוֲעֵׂשה  ֵמִניַח ָלֶהם יֹום ֶאָחד ַּבָּׁשבּוַע ֵהם ֵמִתים.
ָלֶהן ְּכמֹו ֶׁשּתֹאַמר. ָהַל ֹמֶׁשה ְוִתֵּקן ָלֶהם ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת 

 ָלנּוַח".
(ֶׁשהֹוִציא  ִטיןֵרי ֵּבית הּוִסיָא "ְלַאְדמֹו "ַהָּגָדה ֶׁשל ֶּפַסח"ּבַ 

 ) מּוָבא: ָהַרב ֵמִאיר ְצִבי ְּגרֹוְזַמן
ְּבַׁשַער ַהְּפסּוִקים (ָּפָרַׁשת ִּכי ִתָּׂשא), ַעל י "ִכְתֵבי ָהֲאִר ּבְ 

(ְׁשמֹות לא, יג) מּוָבא ִמְדָרׁש  "ֶאת ַׁשְּבֹתַתי ִּתְׁשֹמרּו"ַהָּפסּוק 
ְוַאָּתה ַּדֵּבר ֶאל ": ה ְלֹמֶׁשה"ֶזה, ְוֶנֱאַמר ָׁשם עֹוד: ָאַמר ַהָּקּבָ 
, ֵמַעָּתה ְיַקְּימּו ֶאת ִמְצַות "ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַׁשְּבֹתַתי ִּתְׁשֹמרּו

ת, ְולֹא ְּכיֹום ְמנּוָחה "ַהַּׁשָּבת ִּבְגַלל ֱהיֹוָתּה ִמְצַות ַהֵּׁשי
 ֵמֲעבֹוָדָתם.

ַׁשָּבת: ֵיׁש ִנְמֵצינּו ְלֵמִדים, ֶׁשֶּיְׁשָנם ְׁשֵני ָאָפִּנים ֶׁשל ְׁשִמיַרת 
יֹום "ַׁשָּבת ֶׁשִהיא יֹום ְמנּוָחה ֵמֲעבֹוָדה, ְוֵיׁש ַׁשָּבת ֶׁשִהיא 

ַׁשָּבת ַלה'. ַעד ַהִּצּוּוי ְלֹמֶׁשה ַרֵּבנּו, ָׁשְמרּו  - "ְקֻדָּׁשה ּוְמנּוָחה
ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהַּׁשָּבת ְּכיֹום ְמנּוָחה ֵמֲעבֹוָדה, ְוַעָּתה ִנְצַטּוּו 

 ת ַלה'. ִלְׁשֹמר ַׁשּבָ 
ְלַצֲעֵרנּו, ַּגם ַּכּיֹום רֹוִאים ָאנּו ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְׁשֵּתי ַׁשָּבתֹות: 
 -ֵיׁש ֶׁשֶאְצָלם ַהַּׁשָּבת ִהיא יֹום ְמנּוָחה ְוֵיׁש ֶׁשֶאְצָלם ַהַּׁשָּבת

ִאְלָמֵלי ָנְטִרי ִיְׂשָרֵאל "ַׁשַּבת ֹקֶדׁש. ְלָכ ָרַמז ַּבֹּזַהר ֶהָחָדׁש: 
. ִהְדִּגיׁש ַהֹּזַהר "ִמָּיד ִנְגָאִלין - ְּכִהְלָכָתּהת ַׁשָּבת ַאחַ 

ִאם ִיְׁשְמרּו ֶאת ַהַּׁשָּבת ְּכַׁשָּבת ַלה', ְּכיֹום  -'ְּכִהְלָכָתּה' ֵלאֹמר 
 ָאז ִיְזּכּו ְלִהָּגֵאל.  -ְמנּוָחה ּוְקֻדָּׁשה 

ְּבִסְפרֹו א "ַהִחידָ (ְוֵכן ֵהִביא  י"ְּבִכְתֵבי ָהֲאִר עֹוד מּוָבא 
(ְּתִהִּלים  "ָמָל ֵּגאּות ָלֵבׁש' ה"ֵעֶר ַׁשָּבת):  "ִמְדַּבר ְקֵדמֹות"

אֹוִתּיֹות 'ַׁשָּבת ּגֹוֵאל'. ַהְינּו, ַרק ַׁשָּבת  -צג, א), 'ֵּגאּות ָלֵבׁש' 
 ' זֹו ַׁשָּבת ַהְיכֹוָלה ְלָהִביא  -ֶׁשְּמַקְּיֶמיָה ְמִעיִדים ִּכי 'ה' ָמָל

 ֶאת ַהְּגֻאָּלה. 
 

 ְׂשֹמַח ""ְולִ 
ַּפַעם . ֶאָחד ֶׁשָהָיה נֹוֶטה ְלַעְצבּות ָּכל ָיָמיוַמֲעֶׂשה ְּבָחִסיד 

ץ ִלְׁשּבֹות ֶנֱאלַ , ְוהּוא ִנְתַקְלְקלּו ַהְּדָרִכיםְלַׁשָּבת  ַסע ְלַרּבֹוּנָ ְּכׁשֶ 
, ְּכֶׁשִהִּגיַע ְלַרּבֹו. ְּביֹום ִראׁשֹון ִהִּגיַע ֶאל ַרּבֹו. הּוא ֵכןר ׁשָ פָ כְ ּבִ 

 . ָרה ַעְצבּותֹוָּגבְ 
. ַהַּׁשָּבת ְידּוָעה ְּכַמְכִניַסת אֹוְרִחים ְּגדֹוָלה: "ִּביַר ָאַמר לֹו הָ 

ה לֹו ּנָ פַ ִהיא ְמ , ִאם ְלָמָׁשל ַמִּגיַע רֹאׁש ֹחֶדׁש ְלִהְתָאֵרַח ְּבַׁשָּבת
ִאם ַמִּגיַע יֹום טֹוב . ת ַהּמּוָסףְוַאף ֶאת ְּתִפּלַ , ֶאת ַהַהְפָטָרה

ְוַאף ֶאת ְקִריַאת , ת ַׁשֲחִריתה לֹו ֶאת ְּתִפּלַ ּנָ פַ ַּׁשָּבת ְמ הַ , ְּבַׁשָּבת
, ים ֲעבּורֹו ֶאת ַהֹּכלּנִ פַ ְמ , ְוִאם ַמִּגיַע יֹום ִּכּפּור ְּבַׁשָּבת. ַהּתֹוָרה

 ...ַהַּׁשָּבת תדֹועּוְס ֲאִפילּו ֶאת 
ִּגיַע ִהֵּנה ְּכֶׁשּמַ . ַחת ִמיֶׁשהּו ָעצּובַר ָא ֲאָבל ַהַּׁשָּבת ֵאיָנּה ְמ 

יֹום ה לְ חֶ ְוהּוא ִנְד , ַהַּׁשָּבת לֹא ַמִּתיָרה לֹו ְלִהָּכֵנס, ִּתְׁשָעה ְּבָאב
יֹום ַהַּׁשָּבת ָּדֲחָתה אֹוְת לְ  -ְוָכ ָהָיה ַּגם ְּבִעְנָיְנ . ִראׁשֹון

 ..."ִראׁשֹון ִמְּפֵני ַעְצבּוְת
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  ""יתרויתרו""פרשת פרשת  
  ].ג, יט ["כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל"

 ועדיין נותרה 38הגיעה לגיל , מצרפת' יהודיה יראת ה: ומרגש שהתרחש לפני מספר שניםמעשה מפעים לפנינו 
  . והיא הפכה לשבורה ורצוצה, כבר שנים רבות שהיא אינה מצליחה למצוא את השידוך המתאים עבורה. רווקה

, ראש ישיבת הנגב, ל"סיפרו לה אודות הגאון רבי יששכר מאיר זצ, כשהגיעה לביקור אצל קרוביה שבעיר נתיבות
  .תברך מפיוויעצו שתלך לה

       ,לאחר שנרגעה. ופרצה בבכי קורע לב, הגיעה למעונו של הרב, שלא ידעה כלל לדבר בלשון הקודש, האשה
ולי אין אפילו , חברותיי כבר עומדות להשיא את ילדיהם"וזעקה , אודות סבלה הנורא, בשפתה, סיפרה בכאב

                   !...". ?גרע מקיום מצוות הבוראלמה א; אני מאוד רוצה להקים משפחה ולגדל את ילדיי לתורה... בעל
  . תרגמה את דבריה לפני הגאון רבי יששכר, אחת מבנות הבית ששלטה בצרפתית
          : ארבעה פרקי תהילים, למשך שלושים יום ברציפות, הציע שתאמר מידי יום, הרב שכאב את כאבה של האשה

ובליבה תקווה שאולי סוף סוף ,  מהביתוהיא יצאה, דברי הגאון תורגמו לאשה. 'ופרק נ, ב"פרק כ, ג"פרק י', פרק ח
  . תיוושע בזכות סגולת אמירת פרקי התהילים של הרב

בני הבית הודיעו לה שהיום לא . ניצבת האשה שוב בפתח ביתו של רבי יששכר מאיר, בבוקרו של היום השלושים
לאחר שישמע את ", במה לר- אבל היא מתעקשת להיכנס ולספר דבר . משום שאינו חש בטוב, שייך להיכנס אל הרב

  . אמרה, "אני בטוחה שירגיש טוב יותר, הבשורה שבפי
עשיתי ככל אשר הורה ): "תוך כדי שדבריה מתורגמים בפני הרב(והיא מודיעה לרב בהתרגשות , הניחו לה להיכנס

                , בדיוק בליל השלושים מתחילת עריכת הסגולה של הרב, אתמול בלילה, ובסייעתא דשמיא, לי הרב
  ".בשעה טובה ומוצלחתהתארסתי 

והוא ביקש מבני הבית , הבשורה הטובה אכן גרמה לו להרגיש טוב יותר. י מאיר"לא היה גבול לשמחתו של הגר
  . ולאחר מכן הרעיף עליה מברכות פיו, לשתות לחיים ולשיר לכבוד הכלה הצדקת

תאמרי לי : "ושאלה אותה, פונה אליה האשה שתרגמה את דבריה, ולפתע, אותה ארוסה עמדה לצאת מבית הרב
  . השיבה, "בוודאי", "?האם אמרת את פרקי התהילים מידי יום כפי שאמר לך הרב, בבקשה

  ". ?האם את יודעת לקרוא בלשון הקודש; תסלחי לי על השאלה: "הוסיפה להתעניין' מתרגמת'ה
  !" ?אם כן כיצד קראת את פרקי התהילים: "וכאן תמהה האשה".  איני יודעת לקרוא-  השיבה -לא "
חיבקתי אותו , לקחתי את ספר התהילים,  הגעתי הביתה- סיפרה הארוסה - עשיתי בדיוק כפי שאמר לי הרב "

, ימתי בתפילה נרגשת לבוראוסי... 'פרק נ, ב"פרק כ, ג"פרק י', פרק ח, רבונו של עולם, אנא: והתחננתי, בזרועותיי
  ..."וכך המשכתי לעשות במשך כל שלושים הימים. שירחם עלי ויזכה אותי להקים משפחה משלי, במילים משלי
ובשמים מצרפים את '; פרק נ, ב"פרק כ, ג"פרק י', פרק ח: האשה התמימה זועקת מתוך שברון ליבה. פלאי פלאים

  . ודוהן מגיעות עד לכסא הכב, כל מילות הפרקים
          , ומה כוחה של הפנייה אל בוראנו, עד היכן מגיעה אמונתה הפשוטה של יהודיה תמימה, הבה נלמד מכאן
כי בוראינו אשר הוא בוחן "; אך בתנאי שיקראו אליו באמת, בכל שפה ובכל נוסח של תחינה, הקרוב לכל קוראיו

מעלה עליו כאילו אומר , ודע לדבר כענייןוגם אם אינו י, אינו שואל כי אם לב האדם אשר יהיה תמים עמו, ליבות
  ).   ופריו מתוק..." (י לפי דעתוכמה הוא מזמר לפנ, ואומר,  גדולהה שמח עליו שמחה"והקב... יפה

  ].ג, יט ["כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל"
                                            . )היא בלשון רכה' אמירה'שכן (תאמר להן בלשון רכה , הנשים אלו –יעקב לבית 
  .)י"רש(דברים הקשים כגידין , פרש לזכרים, ודקדוקים עונשים –לבני ישראל ותגיד 

       ', זכיתי לאשה יראת ה: וסיפר, כשעל פניו ארשת דאגה, א יהודי"שליטיצחק זילברשטיין ר "מובא לפני 
  . שנזכה לראות את כל ילדינו תלמידי חכמים ויראי אלוקים, ליבה בבכי ותחנונים לפני בוראה-ה לשפוך צקוןשמרב

             , אך אשתי אינה מרפה; וכבר זכינו לכמה בנים מופלגים, אנו רואים פרי בעמלנו, בסייעתא דשמיא
  .וממשיכה להוריד כנחל דמעותיה על הילדים

                 כי לדעתי הבכי , נע עצמה מלבכותמוביקשתי ממנה שת, חשה קצת בעיניה אשתי -  ממשיך הבעל -לאחרונה 
  . ועלול לגרום לה למחושים בעיניים, מזיק לה

  . דמעותיה-ץרואינה מוכנה לסכור את פ, ה בשלהאולם היא נותר
האם אכן צריכה ; שנוצר בינם' ויכוח'מהי דעת התורה ב, ר" ומבקשים לשמוע ממו,כעת מגיעים הבעל ורעייתו

  ...?למנוע את קולה מבכי ועיניה מדמעה, האשה להישמע לבקשת בעלה
                  : מומחה בכיר ברפואת עיניים, ו"י דיסטניק היר צב"דהבאנו את השאלה בפני  :א"ר שליט"השיב מו

  ?מה ידוע לרופאים בדבר נזקים הנגרמים לעיניים מחמת הדמעות
  

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"אורה בת מלכה הי ,ו"הישלמה אחיה בן הלן , ו" חביבה בת מוזלי הי,ו"הימהרנגיז בת טאוס , ו"הימונירה בת כורשיד לרפואת 



 מגלים שמבינים - שכל כמה שלומדים ומשתלמים יותר ויותר ברפואה , חכמי הרפואה יודעים: השיב הרופא
  .רופאים לא ידוע שבכי מזיק לעינייםשל, ובינתיים נוכל לומר. קשה להשיב תשובה מדוייקת לשאלה, ולכן... פחות

   , "מים"עלינו לדעת שהדמעות אינן סתם : ר דיסטניק לציין לידיעה מעניינת אודות דמעות העיניים"והוסיף ד
שומנים מסוגים , בדמעות יש מים. לשמירה והגנת העין, עולם יצר בהן הרכב מיוחד של שלוש שכבותאלא בורא 

מביא לכך שהדמעות שומרות את , הרכב מופלא זה. שמייצבים את שכבת הדמעות על פני העין, וגם מלחים, שונים
              , ם החודרים לעיןמסלקות אבק ושאר דברים זרי, מאפשרות לעין להתגלגל ללא חיכוך, העין מלהתייבש

  . וכמו כן שכבת הלחות הנוצרת על קרנית העין מאפשרת ראייה טובה יותר
כדי שיזכו ילדיה להיות לתלמידי חכמים ,  יש להניח לאשה להמשיך לבכות בתחנוניה לבוראהר"השיב מו לכן

  .)ופריו מתוק( !ה-ושאר שבטי י, לוי ויהודה, ליששכר: ותזכה למה שזכתה לאה אמנו. ומרביצי תורה
  ].כ, כ ["תי אלוהי כסף ואלוהי זהב לא תעשו לכםילא תעשון אא"

לא תעשון בשתוף איתי שום צורה , על דרך הפשט'. ומפרש את הפסוק בתרי אנפין', יתיא'רבינו בחיי עומד על פשר המילה 
  .'הותווחזר לא תעשו לכם כלל אפילו שלא לשם אל, הותומכסף וזהב לשם אל

, לא תחשבו בכסף וזהב אשר עמכם, כשאתם עומדים בתפילה איתי, ויש לפרש לא תעשון איתי': השני הוא אומרשו ובפירו
  .'הי כסף ואלוהי זהבושאם תעשו כן מעלה אני עליהם כאלו עשיתם אל

צריך הוא לדעת שהכסף והזהב אינם שווים , ולא רק אז אלא בכל רגע ורגע מימי חייו, עומד בתפילה לפני בוראוכשהאדם  
  .יהיו רק התורה והמעשים הטובים, והנכסים היחידים שייקח איתו לבית עולמו, מאומה

מרב חשוב ח " המועד סוכות תשסהסיפור סופר בחול'. ח קנייבסקי"ר שהיה אצל מרן הגמעשה מופלאא מן סיפר "הגר
, וממנו נוכל ללמוד על ערכם האמיתי של התורה והמצוות, ח והציג בפניו את השאלה דלהלן"רגשהתקשר לבית ה, בלונדון

  .א מן"אמר הגר', לעומת אפסיותו של הממון
ודרכיהם נפרדו לא רק מפאת המרחק שבין , שהאחד התגורר בשוויץ והשני בלונדון שבאנגליה, היה בשני אחיםהמדובר 
      , בעוד שהאח הלונדוני היה תלמיד חכם שיגע ועמל בתורתו יומם ולילה .אורח חייהם שונה היה לחלוטיןגם . דירותיהם

  .ונודע לאחד מעשיריה הגדולים ביותר של המדינה, הרי האח שבשווייץ לא היה שומר מצוות, וחי בדחקות גדולה
. ובו מבקשים בני משפחת אחיו שיגיע בדחיפות לביתו של אחיו העשיר, ח בלונדון טלפון בהול משוויץ"אחד מקבל התיום 

  .ונסע לשוויץ, ל אחיואבל החליט לקיים את בקשת משפחתו ש, בלונדון לא ידע כלל במה מדוברהאח 
מנסה לברר היכן מתגורר הוא . ח באנשי משטרה ובטחון הסובבים בכל פינה"מבחין הת, לרחוב בו מתגורר העשירבהגיעו 
ח "מתברר לת, כך ובין כךבין  ...'מאוד קשה להכנס לביתו של הגביר ההוא'והעוברים והשבים מעדכנים אותו ש, אחיו

         , והוא לא ידע כלל על גודל עשירותו של אחיו, המוקף כל העת באנשי בטחון, מלונדון שאחיו מתגורר בארמון של ממש
                , הכניסוהו השומרים אל הארמון, שהציג תעודות המצביעות על היותו אחיו של העשירלאחר  .עד היכן היא מגעת

  .י שהוא נדהם לראות בכבודו של הארמון ובתפארתולא לפנ, והוא הובא אחר כבוד לחדרו של בעל הבית
  .וימיו ספורים, נודע לו שהאח חולה אנוש, לחדר בו שהה אחיובהכנסו 

כוחותיו מוסיף העשיר ומספר שארית ב. ואז הוא לוחש באוזניו שהרופאים הודיעו לו שסופו קרב, רומז לו שיתקרב אליוהאח 
                     . 'ואינך יכול אפילו לחלום כמה כסף צברתי לעצמי, אין לך מושג כמה עיסקאות עשיתי בימי חיי'ש, ח"לאחיו הת

  .החולה הדגיש שמדובר בסכומי כסף אסטרונומייםהאח 
  .ולשם מה הזעיקו אותו כל כך בדחיפות, ועדיין לא הבין מה רוצה אחיו ממנו, מלונדון האזין לדבריםהאח 
                , מכן הוא פונה לאחיולאחר . היה שהוא עורך חשבון נפש על פועלו בימי חייונדמה . של העשיר נדם לכמה דקותקולו 

ומרגיש בעצמי ,  אני עוזב את העולם באפס ותוהו- - -אני מרגיש שאין לי כלום , למרות הכסף הרב שצברתי: "ואומר לו
  !!!'אינם שווים בעיניי מאומה,  בחשבון הבנק שליהמיליונים הרובציםכל . ריקנות נוראה

                     . את העיסקה האחרונה בחיי אני רוצה לעשות איתך' .התלמיד חכם בקוצר רוח שאל – ?'ומה הינך רוצה ממני'
             , עד שלא אדע במה מדובר; 'המופתע לא ידע כיצד להשיב על שאלה שכזוהאח  .העשיר שאל – ?'תהיה מוכן לכךהאם 

בתנאי שתעביר לי , ולהעביר לך מחצית מכל נכסיי, אני רוצה לעשות איתך הסכם ישכר וזבולון' . אמר– ?'כיצד אוכל לענות
  .העשיר אמר –' את מחצית הזכויות שיש לך מלימוד התורה

  .כזו הוא לא ציפה ולא התכונןלעיסקה . ח כבש פניו בקרקע"הת
                     , שקל האח מלונדון את הדברים במנוחת הדעת, ההתרגשות המרובה שאחזה בו בשל מיוחדותו של המעמדלמרות 

  .עד שהחליט להשיב לאחיו בשלילה', רווח והפסד'ערך את חשבון נפשו בשיקולים של 
ח באיזה סדר גודל של נכסים "שחשב אולי לא יודע הת, השוויצריהאח  .השיב לאחיו החולה', אינני מוכן לעיסקה כזו'

  .אחריו ההסכמה על העברת מחצית מזכויותיו, החל לפרט באוזניו את המליונים הרבים הממתינים לו, מדובר
  .צע את העיסקהלבואינו מוכן , ח מתעקש בסירובו"התאבל 

  .ימים מספר נפטר האח העשיר לבית עולמולאחר 
  .בחושבו אולי לא נהג כשורה, ח"החלו יסורי מצפון לנקוף את ליבו של הת, ויהי לאחר הפטירה

  .ח קנייבסקי וביקש לברר מה דעת התורה בעניין זה"שהתקשר לבית מרן הגר, לבטיו אלו העלה בפני רבו בלונדוןאת 
אם יתן איש את כל ' אומרת שם על הפסוק )'דף כא עמוד א(הגמרא ... 'הרי זו גמרא מפורשת במסכת סוטה'ח השיב ש"הגר

בא אליו , ושבנא שהיה אחיו', מתוך עוני רב'י מפרש שם שהלל הזקן עסק בתורה כל ימיו " רש–' הון ביתו באהבה בוז יבוזו לו
  ...'כך יצתה בת קול ואמרה אם יתן איש כל הון ביתו וכוועל . וביקש להתחלק בזכויות, בסוף ימיו

ח "דהיינו לאחר שהת, ח סבר שהגמרא מתכוונת ללמדנו שהסכם ישכר וזבולון אינו יכול להתבצע בסופו של התהליך"הגר
ח לפני שהוא "צריך לעשות את ההסכם עם הת, שרוצה להיות שותף לזכויות של לימוד התורהמי . כבר למד את תורתו

  .ולא בסוף, מתחיל ללמוד
, העיסקה בין השניים לא היתה מועילה כלל, 'ח"אמר הגר, ולכן, הוא הוא הנידון של שני האחים, שבו עוסקת הגמראהמקרה 

  .'ח"כי במקרה כזה לא היה מקבל האח העשיר את זכויותיו של הת
ולא נמירנה ולא נחליפנה בשום , יותר מאלפי זהב וכסף, נלמד מסיפור זה עד כמה צריכים אנחנו להעריך את תורתנוהבה 

  .)ברכי נפשי(הנאה מהנאות העולם הזה 
  ,ל"מונירה זנ מרת פארי דני בת "לע, ל" חזני זבן מרים ויעקבחזני נוריאל ' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות

  ,ל"זהין  רפאל בן שנ"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"ז מרים בת יונהנ "לע, ל"זנ חנה אסתר בת יצחק יעקב " לע,ל"ז יוסף בן אסתרנ " לע,ל"זנ דוד בן כורשיד " לע,ל"זנ יהודה בן מרים " לע,ל"זנ טובה בת כורשיד "לע
 .נפטרי עם ישראלכל נ "ולע, ל" זמולוק בת טורןנ "לע, ל" זיהמרים בת קודסנ "לע, ל" זשמואל בן יוליאנהנ "לע, ל" זיונה בן אסתרנ "לע, ל"נ ציון סלים בן ננה ז"לע

  nati.hazani@gmail.com: שלחו בקשה ל, ל"לקבלת העלון בדוא. 0523188822: למעוניינים בהפצת העלון



 

 

  
  
 
 
 

 

  דבר העורך
 - והמרומם הנשגב מעמדב עוסק הפרשב המרכזי הנושא
 . עם ישראל - לעם ונהיינו התורה. את קיבלנו בו סיני, הר מעמד

עוד מימי  התנה הקב"ה שעליויום  ,(ו' סיון)באותו יום נשגב 
שַעם ישראל תלוי בזה  ,עם כל הבריאה שקיום בראשית

ויהי ערב ויהי " :א, לא) (בראשיתשנאמר  ;יקבל את התורה
הוסיף ה'  -" יום הששיכפי שמפרש"י: "", הששיבקר יום 

בששי, בגמר מעשה בראשית, לומר שהתנה עמהם על מנת 
שיקבלו עליהם ישראל חמשה חומשי תורה. דבר אחר, יום 

, הששיים ועומדים עד יום יתלו (שבת פח.) לםושכששי, ה
כל  הנתחזק ,ישראל התורה(שביום ו' בסיון שקבלו הוא ששי בסיון 

כאילו נברא העולם עתה, וזהו יום הששי  הדבר יצירת בראשית, ונחשב
  .המוכן למתן תורה ,בה"א, שאותו יום ו' בסיון)

שחודש  ,. הורה..."בחדש השלישי: "(שם) ה'כלי יקר'ואומר 
המורה על הדיבוק והאהבה  ,שמזלו תאומים(סיון) זה

לזה ואז יהיה שלום רב  שיחדיו יהיו תמים כתאומים זה
שהיו  ,לב' הלוחות ןכם לאוהבי התורה, ויש בזה רמז ג

  מול חמשה.[ציוויים]  כתאומים יחדיו חמשה
אמר רבי יהושע בן לוי: בשעה שעלה  (שבת פח:)מובא בגמרא 
בונו של יאמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה, ר ,משה למרום

רה בא. עולם, מה לילוד אישה בינינו? אמר להן לקבל תו
אמרו לפניו חמודה גנוזה שגנזוה לך תשע מאות ושבעים 

אתה מבקש ליתנה  - וארבעה דורות קודם שנברא העולם
לבשר ודם? "מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו ה' 

(פירוש:  אדונינו מה אדיר שמך בכל הארץ אשר תנה הודך
אמר לו הקב"ה  .על השמים" תשאיר את התורה שהיא 'הודך')

מתיירא אני  ,משה החזיר להן תשובה. אמר לפניו, רבש"על
שמא ישרפוני בהבל שבפיהם. אמר לו אחוז בכסא כבודי 

למצרים ירדתם? כיבוד אב  :ואמר להן תשובה. םחזר לההו
לבסוף  ,(ועל עוד מצוות נוספות שאל אותם)ואם יש לכם? 

הסכימו כל פמליה של מעלה שישראל יקבלו את התורה, 
 . (הכוונה למתנות רוחניות)מתנות  ונתנו למשה

ראשי  'ישראל. 'עם ישראל -נהיינו לעם  הר סיניבמעמד 
 שישראל ונמצא תורה,'ל תיות'א בוא'ר שים'ש ש'י תיבות
 .תורהקשורים לאותיות ה בנשמותיהם הם עצמם

בקבלת התורה, הראה לנו הקב"ה חיבה עצומה ואהבה רבה 
והיא התורה,  בעולם ששי ביותר הגדולה המתנה את לנו כשנתן

הראה הקב"ה  - ולא לאומות העולם - ובעצם נתינתה לנו
 און מוילנאשהוא "אוהב את עמו ישראל". וכמו שביאר הג

אהבה , שמה שאנו אומרים בתפילה: "(בשיר השירים א, טז)
אנו מכוונים על אהבת ה' שאהב את האבות  -" רבה אהבתנו

ה בענן כבודו על הר ואת בני ישראל, עד מתן תורה, שה' נגל
סיני ונתן לנו את התורה, ושם למעשה ביטא את אהבתו 

 ,בורא העולם ,שהקב"ה - יהודי חי עם ידיעה זושלישראל. וכ
 אוהב אותנו מכל האומות, זה לבד נותן שמחה עצומה.

ביום זה קיבלנו את תכלית  -"פקודי ה' ישרים משמחי לב" 
עדיה חיינו אינם שבל -חיינו בעולם הזה, הלא היא התורה 

אם נראה שלט מתנוסס על חנות  חיים ונטולים כל שמחה.
שעות  24 דהיינו ,24X7 מסוימת ובה מודגש כי החנות פתוחה

ימים בשבוע הרי פשוט לנו שזו הצהרה של בעל  7ביממה 
ומהי ההצהרה . החנות כי הוא אינו שומר תורה ומצוות

פסוק  )כד( 24בחומש שמות פרק  ?שיהודי צריך להצהיר
ויענו כל העם יחדו ויאמרו כל אשר דיבר " ) כתוב:ז'( 7מספר 

השלט של היהודי הוא: אני מקיים את  "...נעשה ונשמעה' 
ויהי רצון שנזכה לשמוע . 24X7 - נעשה ונשמע'הציווי של 

 ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד
ורך ימינו "כי הם חיינו וא :תורתך באהבה, ויתקיים בנו

 .אמן ואמן ,ובהם נהגה יומם ולילה

 
 
 
 

   
תוכן ענייני הפרשה - ִיְתרוֹ  

 ומלחמת עמלק ממצרים, ישראל על יציאת שמע יתרו .א
 אשת משה - צפורהמו ועִ , לעם ישראל בא ולכן עמהם,

התגייר, יתרו חתנו קיבל פניו, -ומשה רבינו ,ושני בניו
 והקריב שלמים. שראל,י בני של ההצלה ניסי על ה' את ברך

על מנוי שופטים,  למשה "ואתה תחזה", עצתו של יתרו .ב
 (יח). דין לגייר את בני משפחתושב למ ולאחר מכן

בני ישראל הגיעו בלב אחד למדבר סיני, למחרת ה' אמר  .ג
 את חיבתכם ראיתם אתם התורה: לקבלת הקדמה למשה

תשמעו בקולי תהיו  ואם מצרים, עונשי את ,כןמר ולאח
 עם סגולה. בני ישראל אמרו כל אשר אמר ה' נעשה.לי 

ההכנות לקראת למחרת, משה עולה להר וה' מצווה על  .ד
   :כה)-(יט, א הר סיניבמתן תורה לישראל 

         , טהרה וקדושה, איסור עליה להר. שלושת ימי הגבלה א.

קולות מעמד הר סיני: התורה) (יום קבלת  ביום השלישי ב. 
צב בתחתית ההר. יתימהעם וברקים, וקול שופר חזק. 

 .יעלו על ההרשלא  שעם ישראל וה' מזהיר שוב
 עשרת הדברות.קבלת התורה: ג. 

 )ממורא ה'( אמרו ,ה' דברות את שראלי םע ששמעו לאחר ד. 
 .יד)-(כ, אלמשה שהוא יאמר להם את דברי ה' 

של עבודה זרה, ואזהרות על קדושת חזרה על האיסור  .ה
 .כג)-(כ, טו וצורתו המזבח

     
 

ית ָהָהר" ַתְחּתִ בּו ּבְ ְתַיּצְ  ) יט, יז(" ַוּיִ
 .הר כגיגית) מ"י(על ע מלמד שכפה הקב"ה עליהם: וברש"י

ההר  את צריך להבין לשם מה נצרכו חז"ל לומר שכפה
 "כגיגית" ולא נאמר סתם שכפה עליהם ההר?

שיש  ),מציריך(און רבי משה סולובייציק זצ"ל הג זאת ביאר
 ]חבית[גם הנמצא תחת גיגית  ,כאן הבחנה דקה. שהרי באמת

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 

 ארבע אמות. ןלצמצם את עצמו באות
זהו הפירוש כפה עליהם ההר כגיגית. היינו, שבאמת בלי 

אפשר אולי גם לחיות, אבל חיים כאלו  ,לקבל את התורה
הם חיים מצומצמים וקטנוניים מאוד, רק גשמיות וגשמיות, 
לאכול ולשתות ולטייל קצת, בלי שום שאיפה לגדלות 

ת ולרוחניות, זה באמת כמו קבורה. לא כן כשמקבלים א
התורה הקדושה הפותחת לבן אדם אופקים רחבים ומעניקה 

 לו חיים חדשים לגמרי עם אפשרות לעליה בלי גבול.
זה שאמרו לישראל "ואם לאו שם תהא קבורתכם" כי מי 
שחי חיים בלי תורה, הרי זה כמי שכל ימיו הוא סגור 
ומסוגר בחדר קטן ואין לו שום השגה ממה שמתחדש 

 ]והאיש משה ח"א עמ' לח[                               .בעולם הגדול
 

 

 בס"ד

 זשע"ת שבט   חי"      בן גורג'יה זצוק"ל העלון מוקדש לע"נ מרן הרב עובדיה יוסף     'זשנה   296עלון מס' 

 ב' וםערך בינש 418 שיעורנעסוק בתוכן  בעלון
 ,19:00, בשעה 2ר קוצה ברחובברמת השרון 

 המרא בנשיאות", יקצורו"ברינה  במדרשת
ִיְתרֹו    שליט"א. אדלשטיין יעקב רבי הגאון דאתרא

 ת שלוםםשב



 

 

ית ָהָהר" ַתְחּתִ בּו ּבְ ְתַיּצְ  בכח האחדות – ב), טי( "ַוּיִ
מלמדת אותנו בפרשתנו: ״בחודש השלישי  דושההתורה הק

 ...לצאת בני ישראל מארץ מצרים ביום הזה באו מדבר סיני
  - ראל״ויחן שם ישראל נגד ההר״. ומפרש רש״י: ״ויחן שם יש

כאיש אחד בלב אחד״. ומבואר מכאן, שההכנה העיקרית 
לקבלת התורה היתה אחדות הלבבות בין ישראל, ולולא 

 לא היה אפשרי לקבל את התורה.    ,זאת
 אותה אחדות ישראלהרי על ולכאורה צריכים להבין, 

לא נצטוו בני ישראל, , 'איש אחד בלב אחדל 'כההרגשה שו
הכינו את עצמם לקראת מעמד ם השובכל זאת אנו רואים 

ה הכנה זו תבמה נשתנויש להבין , דוקאזה בדבר נשגב ה
ן ולצוות עליהן הכנות שראתה התורה לכותבהמשאר 
כתנאי הראשון התורה הדגישה הרי את הכנה זו  במפורש,

אלא טעם הדבר, דהנה תרי״ג מצוות ניתנו  לקבלת התורה?
כולן, וכגון  לישראל, ברם אי אפשר לאדם אחד לקיים את

כהנים אינן נוהגות אצל לויים וישראלים, ואף אם המצוות 
, הנה מי יאמר זכיתי לקיימן בתכלית אלה מצוותכהן יקיים 

השלימות במעשה ובמחשבה נכונה, ולפעמים נאנס מלקיים 
  כל המצוות. את לקיים אחד לאיש מציאות שאין נמצא מצוה,
בי אלימלך בספר ״נועם אלימלך״ להרה״ק ר כתובברם, 

 )קידושין מ.( לפרש את דברי חז״ל )פר' מצורע(צ"ל מליעז׳נסק ז

״מחשבה טובה הקב״ה מצרפה למעשה״. שלפעמים עולה 
בדעת איש מישראל מחשבה טובה וחשק רב לקיים איזו 
מצוה, אולם הוא נאנס מלקיימה, אם משום שהמצוה עולה 

בה בדמים מרובים ואין לאל ידו למצוא מוצא לכסף, או סי
מצוי איש אחר מישראל המקיים  ,אחרת, והנה באותה שעה

את המצוה הזאת במעשה, ברם חסרה לו המחשבה הנכונה, 
כי אינו מקיים את המצוה לשם שמים, נמצא שלראשון יש 
מחשבת מצוה בלי מעשה, ולהשני יש מעשה מצוה בלי 

מצרף את המחשבה  ,מחשבה. והנה הקב״ה ברוב חסדיו
י זה, אל המעשה הטוב של איש יהודי הטובה של איש יהוד
ה המצוה בשלימות, ועולה לכל תנעש - אחר, ובצירוף שניהם

 אחד ואחד כאילו עשאה בשלימות במעשה ובמחשבה.   
״מחשבה טובה בדברי חז"ל:  ואפשר לומר שדבר זה רמוז

 ,מחשבה טובה של זהש , דהיינוהקב״ה מצרפה למעשה״
 מצרפו הקב״ה למעשה של אחר.  

פי זה יתכן לקיים כל התרי״ג מצוות, כי הקב״ה מצרף  ועל
אל מעשהו  ,גם את המחשבה טובה של כל איש מישראל

הטוב של אחרים, ובצירוף כל ישראל מתקיימין כל המצוות 
 ועולות לכל אחד ואחד.  

אולם כל זה יתכן אם ישראל הם כאיש אחד בלב אחד, כי 
אחד,  לצרף מחשבה טובה למעשה טוב של כל אפשראז 

אבל אם קיים ח״ו פירוד לבבות, איך אפשר לבקש מהקב״ה 
הטוב  ואחד למעשה - שיצרף מחשבות טובות של ישראל

 של חבירו, כיון שהוא עצמו אינו רוצה להצטרף אליו.   
הוצרכו לבוא לידי  ,ולכן טרם שקיבלו ישראל את התורה

כאיש אחד בלב  - ויחן שם ישראל'אחדות לבבות, והיינו 
 , ועל ידי זה זכו לקבלת התורה.'אחד

על  נפלא הסברמביא , ל״צרבי מאיר שפירא מלובלין זהגאון 
״כשניתנה תורה לישראל נתקבצו  )זבחים קטז.(חז״ל  דברי

שמא מבול  ,אומות העולם אצל בלעם הרשע ושאלו אותו
בא לעולם? אמר להם: ״ה' עוז לעמו יתן״. פתחו כולם 

 ״.   ואמרו: ה' יברך את עמו בשלום
ויש להבין, למה דימו אומות העולם כשניתנה התורה שהיה 

ה תשובתו של תהקב״ה מביא מבול על העולם? ומה הי
אלא ענה והסביר: שאחדות בין הבריאות  בלעם אליהם?

נובעת לפעמים בגלל סכנה משותפת, כי בעת צרה 

כדי  ,מתקבצים הרבה כיתות נפרדות ועושות שלום ביניהן
מנם, אין זו אחדות אמיתית. ועד שעת שינצלו מהצרה. א

מתן תורה לא היה זמן שהיו כל הברואים יחד בשלום, רק 
בשעת סכנת המבול נתקיים ״וגר זאב עם כבש״ כששהו 
ביחד בתיבת נח. אבל אין אנו מצפים לשלום כזה, אלא 

 לשלום אמיתי שישלוט גם בשעת רגיעה ושלוה.  
כאיש 'שלימה כשקיבלו ישראל את התורה באחדות  ,ולכן

אחד בלב אחד' ראו זאת האומות וחשבו אולי חשש סכנה 
״שמא מבול בא לעולם״, השיב להם  - גורם את האחדות

אחדות זו היא אחדות אמיתית,  -בלעם: ״ה' עוז לעמו יתן״ 
את התורה לעם  - היא אחדות מפני שה' נתן את עוזו

ישראל, והיא זו שמאחדת אותם במטרה המשותפת לקבל 
תורה שניתנת לקיום אך ורק באחדות כלל ישראל, את ה

כששמעו זאת אומות עולם, מיד פתחו ואמרו: ״ה' יברך את 
כי השלום הזה אין הוא תוצאה של קללה,  -עמו בשלום״ 

 [ע"פ פנינים]                                      אלא, ברכה יש בו...
 

 
 

יִתי ְלִמצְ " ר ָעׂשִ ם ְרִאיֶתם ֲאׁשֶ א ֶאְתֶכם ַאּתֶ ָ ָרִים ָוֶאׂשּ
ִרים ָוָאִבא ֶאְתֶכם ֵאָלי ְנֵפי ְנׁשָ  )יט, ד(" ַעל ּכַ

היה  ,רבי יחזקאל לווינשטיין זצ"ל משגיח ישיבת פוניבז'
רגיל לעמוד על הפלאים הגדולים הכלולים בנס זה, של 
 "ואשא אתכם על כנפי נשרים" בו ראו בחוש ניסים נשגבים.

מצרים ריבואות אדם, איך, כלל ישראל הלא מנו בצאתם מ
שפרעה התקרב  - אם כן יתכן מצב של "ופרעה הקריב"

הצליח לנגוע בהם, הרי עם רב כזה  לא אליהם אך עדיין
מתנהל לאיטו ואינו מסוגל  ,ההולך יחד, אנשים נשים וטף

ללכת במהירות, ואיך יתכן שפרעה וחילותיו שהיו להם 
 אליהם. להגיע ולא הצליח ,סוסים וחיילים מיומנים
רואים אנו בכל מסע בני ישראל,  ,ניסים מופלאים אלו

וכאשר נתבונן בזה מעט נשיג אמונה חושית באופן נפלא 
ביותר. כלל ישראל יצאו ממצרים והספיקו להגיע בלילה 

על הפסוק  )לז ,שמות יב( הלא רש"י אומר אחד עד לרעמסס,
"ויסעו בני ישראל מרעמסס סוכתה כשש מאות אלף רגלי 

 ,מיל היו ובאו שם לפי שעה 120ברים לבד מטף", "הג
שנאמר "ואשא אתכם על כנפי נשרים". נצייר לעצמנו, הלא 

 - קילומטר 190-מיל שהם כ 120דרך של  ,במושגים שלנו
עברו אותם מליוני אנשים, שהרי מנו אז שש מאות אלף 
רגלי הגברים לבד מטף ונשים מבן עשרים שנה ומעלה 

 די שיעור חימוץ.בשעה קלה, פחות מכ
שבימי מלחמת העולם  ,רוסיפהנה להמחשת הדברים, 

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 

ראה אנשים בלילה אחד מרחק כל כך גדול, המתבונן בזה י
 ,שהרי בליל יציאת מצרים ,אמונה בחוש. בפרט יש להתפעל

אסר עליהם הקב"ה לצאת מפתח בתיהם עד שעת היציאה 
ממש, והיו צריכים ליטול את כל רכושם איתם ולא השאירו 
אפילו פרסה. ובאותו זמן שאלו מאת המצרים כסף וזהב 

שלא היה איש מישראל שלא נטל  )בכורות ה(שאמרו חז"ל 
נים חמורים לובים טעונים כסף וזהב מרכוש עמו שמו

מצרים ואת כל זה היו צריכים להספיק לעשות במשך שעות 
לוקח לו זמן עד  ,ספורות. הלא בחור שנוסע מהישיבה

שמתארגן ואורז את מעט חפציו לנסיעה ואילו כאן נעשה 
ין זה עצמו יכולה יהתבוננות בענ הכל בזמן מועט כל כך.

ות נפלאות השי"ת שאין להם לחזק מאד באמונה, לרא
 שיעור, אשרי מי שיעמיק ויתבונן בזה.

 ]אור יחזקאל ח"ג עמ' רע"ו[                                          



 

 

 יש דין ויש דיין – (כ, יג)" לֹא ִתְגֹנב"
 הג"ר זלמן קורלנסקי, סיפר רבי יצחק זילברשטיין שליט"א

ת דוד', סיפר לי , מחשובי הת"ח, ומראשי כולל 'ביזצ"ל
מעשה שהיה בתקופה שבה כיהן אביו זצ"ל כמנהל ת"ת 

   'יבנה' בירושלים.  
יום אחד אבד לאחד התלמידים קלמר שבו היו צבעים יפים, 
וכל החיפושים שנעשו כדי לאתרו, העלו חרס, והיה ברור 

 שהוא נגנב על ידי אחד הילדים. 
כדי לשכנע ניסה לדבר על ליבם של תלמידי הכיתה, ,המלמד

 את הילד שגנב להודות במעשה, אך ללא הצלחה.  
משהועבר המידע הזה למנהל הת"ת, החליט הרב קורלנסקי 

 לחפש בתיקיהם של התלמידים, עד שתימצא הגניבה.  
במהלך החיפושים התגלה הקלמר לפתע בתיקו של אחד 

ראה מופתע עד מאוד התלמידים. אבל, ילד זה היה נ
שהגניבה התגלתה בתיקו, ופרץ בבכי ואמר שהוא מוכן 

שבע שלא הוא ביצע את המעשה, אלא מישהו החדיר ילה
את הקלמר לתיק שלו. גם המנהל בעצמו הצהיר בפני כל 

שנראה לו שהתלמיד שבתיקו התגלה  ,התלמידים ואמר
הקלמר, איננו הגנב. ההשערה היתה שהתלמיד שביצע את 

ד מעט יגיעו אליו וה, הרגיש שכלתה אליו הרעה, ועהמעש
הצליח לדחוף את  ,וימצאו את הקלמר, וברגע האחרון

 הגניבה אל תוך התיק של התלמיד התמים.  
המנהל דרש שוב ושוב מהתלמיד הגנב שיבוא ויודה, אבל 
אף אחד לא בא. והנה, למרות שהמנהל אמר מה שאמר, 

כל חבריו כילד הגון  ולמרות שהתלמיד הזה היה מוכר אצל
וישר, ואי אפשר היה להאמין שהוא ביצע את הגניבה, דבק 
בו מאותו אירוע ואילך שם של גנב, והחברים החלו לכנותו 

 כך, וללעוג לו. 
בסופו של דבר נשבר הילד לחלוטין, והיה נאלץ לעבור 
לחיידר אחר, להתרגל לחברים אחרים, למלמדים חדשים, 

 כים בכך.  עם כל הקשיים שהיו כרו
התפרסם שהשלטונות מתנכלים לאיש  ,לאחר שנים רבות

אחד, על לא עוול בכפו, והודיעו לו שהוא חשוד בגניבה 
ן מכל וכל, וטען ירצינית ביותר. החשוד הכחיש את העני

שלא מיניה ולא מקצתיה, והחשדות שהועלו נגדו אינם 
די כ ,נכונים כלל ועיקר. החשוד נאלץ להוזיל מכיסו הון עתק

הודיע לו העו"ד שאם  ,לשכור עורך דין, ולאחר שעיין בתיק
המשטרה תצליח להוכיח את החשדות נגדו, יקחו ממנו את 

 כל הונו וייצא נקי מנכסיו.  
איש זה היה לא אחר מאשר התלמיד שגנב בזמנו את 

 הקלמר, ודחפו לילקוט של חברו.  
ו יוטחו מן שמיא הוכיחו לו בבירור שיש דין ויש דיין, וגם ב

 האשמות שווא, שלפי דבריו לא היו ולא נבראו.  
האיש הבין שמאותתים לו מן שמיא, והחל במאמצי חיפוש 
קדחתניים כדי לאתר את הילד ההוא שנאלץ בגינו לעזוב 

 את החיידר, מאחר שכל החברים כינוהו כגנב.   
בניסי ניסים הצליח לאתרו, והזכיר לו את כל המעשה, 

 הוא הוא החדיר את הקלמר אל התיק שלו.  והתוודה בפניו ש
הוא סיפר לו גם את חשדות השווא שהועלו עתה נגדו, 
ואמר שהוא בטוח שיש בכך עונש מן השמים, וביקש שימחל 
לו. התלמיד, שאולץ בזמנו לעזוב את הת"ת, אמר שהוא 
מוחל. יתכן שהוא באמת מחל כי מה לו עתה, כשהוא כבר 

ל מעשה שטות שנעשה עימו טור איבה ענסבא לנכדים לי
 לפני יובל שנים.  

יב בדינו בבית יאבל מן השמים לא מחלו, והאיש יצא ח
המשפט, ויצא נקי מנכסיו. בית המשפט עיקל את דירתו, 
את רכבו, את הרהיטים ואת כל יתר הנכסים, עד שלא נשאר 

 לו כלום.  
האיש הזה מסתובב עתה בעולם ומבקש להודיע ולפרסם 

דם, שיש דין ויש דיין. אם העליתי בדעתי לרגע לכל בני הא
קט שהדבר 'נשכח', וכבר לא יענישו אותי על כך, הוכיחו לי 

 .מר האיש בפה מלאא ,מן השמים ששום דבר לא נשכח

 חמשה כנגד חמשה כתובים הדברות עשרת
עשרת הדברות היו כתובים כתוב שו)  ,(שמו"ר מזבמדרש 

. נמצא שהיו כתובים חמשה על לוח זה וחמשה על לוח זה
 : באופן הבאחמשה כנגד חמשה 

, "לא תנאף" " כנגדלא יהיה לך", "לא תרצח" " כנגדאנכי"
לא " " כנגדזכור את יום השבת", "לא תגנוב" " כנגדלא תשא"

, ונראה שיש "א תחמוד"ל " כנגדכבד את אביך", "תענה
לקשרם בדרך רמז כל דיבור כנגד הדיבור שמכוון אליו.

בא גם  "אנכי ה' אלוקיך"במאמר ש: "לא תרצח" - "אנכי""
להזהיר את האדם שישתדל לכוון בתפילתו, שתפילה בלא 

 "אנכי ה' אלוקיך"כוונה כגוף בלא נשמה, וזה נרמז במאמר 
רבי יוחנן בן כשחלה  (ברכות כח:)עפ"י מה שמצינו בגמרא 

אמר לתלמידיו כשאתם מתפללים דעו לפני מי אתם זכאי 
ן ושעו ",לא תרצח"מכוון כנגד  "אנכי"ך מתפללים. ולכ

רציחה הוא מה שמוציא את הנשמה מהגוף וזה ממש כעין 
 תפילה בלא כוונה.

מי גרם לבני ישראל שיעשו את העגל ש ומרלש ועוד י
, לא היה זה רק מפני שהרגו "אנכי ה' אלוקיך"ויעברו על 

 ."לא תרצח"ר ועברו על לפני כן את חּו

עפ"י הידוע מחז"ל שמי  ומרלש י: "נאףלא ת" - "לא יהיה לך"
מוליד בנים זרים שמכעיסים לבוראם. ועוד שמצינו שהנואף 

וזנה " :(דברים לא טז)כפי שכתוב זנות  תנקרא רהזבודה שהע
שב' עבירות הללו  רואיםוממילא  "אחרי אלהי נכר הארץ

 .  ןה תאח

רש"י  ותבשכה עפ"י מ ומרלש י: "לא תגנוב" - "לא תשא"
 כתובמי שגונב סופו לישבע לשקר. ועוד כל  יא) ,יט (ויקרא

ח"ו עניות  - שבכל מקום שהזכרת ה' מצויה (נדרים ז:)בגמרא 
גורם עניות לעולם. ונמצא  ,מצויה, ומי שמזכיר שם ה' לשוא

 שגונב טובה מן העולם, וזהו אורך הגלות. "לא תגנוב"עובר ב

בין  : השבת היא אות"לא תענה" - "זכור את יום השבת"
הקב"ה ובין ישראל, ושארית ישראל לא ידברו כזב, והשבת 
היא זכר לבריאת העולם שנברא במאמר, ומי שמדבר שקר 
פוגם במאמר פיו, והאמת מקיים את העולם, והשקר מכלה 

[כלומר שאם אינו משקר, עדותו על האות של שבת את העולם. 
תו לא מתקיימת, אך מי שמשקר אינו יכול להעיד על השבת, שעדו

(מסכת דמאי פ"ד מ"א יובן מה שמצינו  הז ולפי. מתקבלת]

שעם הארץ אימת שבת עליו  )רטנוראבבדיה מעבי ובפירוש ר
ולא מצינו דבר  )עיי"ש(יותר מבחול ובשבת אינו חשוד לשקר 

שעבירה זו חמורה  ,זה בשאר עבירות, ועל כרחך צריך לומר
ור את יום זכ"מאד בעיניהם לעבור עליה בשבת, לפי שכנגד 

. "לא תענה ברעך עד שקר"יש את הציווי של  "השבת

בגמרא  מה שכתובעפ"י זה : "לא תחמוד" - "כבד את אביך"
אמר ריש לקיש באו ונחזיק טובה לאבותינו  :(ע"ז ה.)

 שאלמלא לא חטאו, אנו כמי שלא באנו לעולם. 
אין אנו חשובים לכלום.  ,ופירש"י, שכל זמן שהם קיימים

לא "ציווי  "כבד את אביך"נגד כשלכך הזהיר  ומרלש וי
, לרמוז שלא יחמוד את מיתת אביו בשביל כבודו. "תחמוד

זהו הטעם הנכון למה הוצרך הכתוב שיש לומר עוד,  הז ולפי
לכתוב דוקא במצות כיבוד אב ואם שכר של אריכות ימים, 
לומר לאדם שאל ידאג משום כבודו שנחסר ע"י אביו, כי אם 

ו יאריכו ימיו ויתארך גם כן כבודו, ומה יכבד את אבי
שיפסיד ע"י ימיו של אביו ירוויח ע"י שיכבד את אביו כי 

 ]כו -אותיות כב  ' יתרוזרע שמשון' פר['                   יתארכו ימיו.

 מדהיםסיפור 



 

 

ַמע ִיְתרֹו " ׁשְ ר ַוּיִ ל ֲאׁשֶ ה ֵאת ּכָ ֹכֵהן ִמְדָין ֹחֵתן ֹמׁשֶ
ה ּוְליִ  ה ֱאלִֹהים ְלֹמׁשֶ י הֹוִציאָעׂשָ ָרֵאל ַעּמֹו ּכִ ה'  ׂשְ

ְצָרִים ָרֵאל ִמּמִ   )יח, א( "ֶאת ִיׂשְ
יתרו חיבב את  -"וישמע יתרו" , דושאומר האלשיך הק

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

את התעלה עוד "ואתה תחזה", לאחר ז -פרשה אחת בתורה 
"יתרו" שהוסיפו אות אחת לשמו, היה זה כאשר  -ועוד 

התחבר עם משה רבינו, כך העפיל לדרגות גבוהות ולפסגה 
משפל המדרגה, לעלות לשמי  -כזו. ואיך הגיע מ"כהן מדין" 

, איך בלתי נתפסלהיות "יתרו חותן משה".  -רום וכוכביהם 
: אם אתם יכול להתרומם עד כדי כך? אומרת לנו התורה

הוא עשה זאת  -מעוניינים לדעת את הסוד כיצד זכה לכך 
", היה לו כח השמיעה, כי אם אדם מקבל, וישמעעעל ידי "
אוי, הוא זוכה, ועוד איך! לכן הזכירה התורה את  -ושומע 

של יתרו,  המעלההיותו "כהן מדין", כדי לחדד את גודל 
בכח  )רםכבוד (הגיע לאיגרא רמא  )שפלות( שמבירא עמיקתא

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

 שמע ותקבל".  -והסכמה, שמיעה פנימית: "שמע ישראל" 
כח שמיעה? אומרת  איך זכה יתרו לקבל כזה ,ובאמת

, כך משה - התורה: "חותן משה", כי הוא היה דבוק לצדיק
 אומר האלשיך הק'. 

הזמינו אותי פעם לדרשה באחת העיירות, בבית כנסת 
ששכן בחצר בית ספר של נערים שאינם שומרי תורה 

רצה נהג  ,ומצוות. החצר היתה גדולה, וכשהגעתי לשם
ישבו שם בחורים  המונית להיכנס פנימה. הוא צפצף, כי

צפצף שנית. צפצף שלישית והם  " הם לא שמעו.פורעים"
עומדים כאילו כלום. המשיך לצפצץ עוד עד שאחד הבחורים 
כבר הסתובב וצעק בקול: "שמענו... שמענו"... הנהג חשב 
שהוא מתפוצץ, הוציא את הראש מהחלון וצעק: "אם 

 .. !."תזוז ,!!... אתם מבינים? "אם שמעת!תזוז,שמעת
אומות העולם שמעו את הצפצופים, "שמענו"... אבל לא כך 

 שמע יתרו. הוא שמע ונע ממקומו. 
אנשים רואים בספרים דברי התעוררות, או שומעים 
ממוכיחים, מגידים, דרשנים. שומעים רבות, אבל מי 

 זוכה!  -שבאמת שומע 
"מה שמועה שמע ובא?  :רש"י אומרועתה נסביר יותר, 

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

 ," עמלק שנכון ש"כאשר ירים משה את ידו וגבר ישראל וכו'
אבל בכל זאת, המלחמה התנהלה בדרך הטבע. נשאלת אם 

ריאת ים סוף, מה צורך יש כן השאלה, אם יתרו שמע על ק
 בתוספת של מלחמת עמלק? 

זצ"ל, פלאי פלאים: חז"ל באים  רבי אליהו לופיאןזאת ביאר 
לגלות את צורת השמיעה שלו, לא רק את מה ששמע אלא 
איך הוא שמע. יתרו לא שמע על שני נסים בנפרד, אלא 

התבונן שמע על קריאת ים סוף ומלחמת עמלק גם יחד. הוא 
קריעת ים סוף  רחשהתש בעולם. כאשר הבמה שמתרח

 ןעמים ירגזו שמעועוררה סערה בראשי אומות העולם: "תה
והנה לאחר מכן הגיע עמלק  ,חיל אחז יושבי פלשת"

להילחם עם ישראל, "ויבא עמלק להילחם עם ישראל 
 ברפידים". 

איך יכול להיות דבר כזה, אחרי שכל העולם מזדעזע 
ניו ככלב, לא איכפת לו שום מקריעת ים סוף, עמלק מעז פ

 ,דבר, והוא בא להילחם עם ישראל?! ככה? קריעת ים סוף
איך לא  , ותמוהשמעיתרו ומלחמת עמלק, עד כדי כך?! 

 !... איך נראים אנשים שלא שומעים!  היתר שומעים
אם האוזן שומעת היטיב, אם יש לו שמיעה רוחנית עמוקה, 

שמעו ותחי על ידי כך כל האברים מתרפאים שנאמר "
 נפשכם", יש לו ישועה כללית. כי הוא שומע תוכחות.  

אחרי שיחת מוסר לפעמים השומע מפטיר: "תודה רבה, חזק 
 ! יוצא והולך הלאה בדרכו כמקודם, כבתחילה. "וברוך

היה פעם יהודי עולה  ;מעשיהאתם יודעים מה שמספרים 
עלה  ,יצלןלמנא חדש שהגיע לארץ ישראל ובשבת קודש רח

 עץ תאנים, קטף ואכל. והעץ לא היה שלו.  על
חלף שם יהודי עטוף בטלית שיצא מבית הכנסת, וקרא 
לעברו: "ר' יהודי, שבת היום! האם אתה יודע כמה איסורים 
אתה עובר? זכור את יום השבת לקדשו, שמור את יום 
השבת לקדשו, מחלליה מות יומת, כל העושה בו מלאכה 

חילול השבת הרי האילנות לא יומת, הרבה עבירות, ומלבד 
שלך: לא תגנוב, לא תגזול. אתה גם אוכל את התאנים ככה, 

איסורים על גבי  -בלי לבדוק, זו סכנת תולעים, שרצים 
כך, העניק לו דרשה שלימה של ומה עם ברכה? ... "איסורים

"הוכח תוכיח", והיהודי המשיך ואכל, והוא חזר שוב בקול 
 וקים שהאיש נכשל בהם. רם על פרטי האיסורים והפס

לפתע פנה איליו ה'עולה החדש' ואמר: "כמה מיוחד כאן 
בארץ הקודש, בחו"ל לא היו לנו דברים כאלו. ב"ה, כאן 
אפשר לאכול תאנים מתוקות, וגם ברוך השם, לשמוע 

 ... "נתיים פסוקים ודברי תורהיב
"מחלליה מות יומת" "לא תגנוב",  -הוא שומע פסוקים 

 תאנים גנובות ושומע דברי תורה.  ונהנה, אוכל
 ]ל"ראובן קרלנשטיין זצ' לרב יחי ראובן'[ האם זה נקרא שהוא שומע?! 

 

 

 התורה    בברכת            
 ברינה   ן רוֹ                       

 

 [משלי טז, א] "ְלָאָדם ַמַעְרֵכי ֵלב ּומה' ַמֲעֵנה ָלׁשֹון"        
 

 לע"נ מו"ר אבי : יעקב בן רחל וצדוק                               
 סרח בת שמחה ויוסף-לע"נ מרת אימי: שרה            
 לע"נ חמי : מרכוס מרדכי בן רבקה ויוסף        

 : יהודה בן טובה נפתלי בן רוזה : לע"נ סמי בן שמחה :לע"נ               
           : גורג'י בן שמחה יים בן לאהיוסף חלע"נ :  חיים בן אסתר :נ"לע               
 יעקב בן סאלם -ומרים : לע"נ דוד אבא בן אריה לע"נ: צבי               
 רחמים בן חאורו אברהם -: לע"נ לע"נ: בנימין בן שולמית                
 יפה נדרה בת נעימה-מינה בת מרדכי שמואל : לע"נ -הרבנית  :לע"נ                

 כתון בת חביבה -מרים : לע"נ בת בלור רחל-מרים בת עזיזה : לע"נ :לע"נ                
 רחל בת חנה -נזימה בת טובה : לע"נ -שמחה בת סרח : לע"נ: לע"נ                
 : לע"נ סמי בן חנה עופר בן יחיא"נ : לע לע"נ: אפרים בן ציון ורבקה                

 מלכה : זהבה ועקנין בת אטו: אריה (לאון) בן להצלחה  
 : מתנאל בן איריס. זיווג הגון  

        
   
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

3828752-050 -בסלולרי  ולתרומותלהקדשות  ,להזמנות
 Ronbarina@gmail.com:או במייל
  השרון רמת 2 קוצרה' רח: כתובת

 מצוה לתרום מכספי מעשר לזיכוי הרבים
 רמת השרון 2 קוצררח' ה: ניתן לשלוח צ'ק לכתובת 

 לרפואת: 
 מו"ר הרה"ג יעקב בן מרים    

              הרב מאיר בן כמסאנה : יהודה בן אסתר
יעקב ישראל בן גלית : אורטל בת גלית

 זהבה בת הודיה : פאולה בת דינה
      מרים קרן בת רבקה : אילה בת ציפורה   

 הה בת חנשרה בת רבקה : שרה תהיל
 פיבי בת חביבה בן חמואברהם בן אנט : 

 :הדסה בת מריםרחל בת נוארה:נורית בת רחל

 לזרע של קימא: 
 יהודה יחזקאל יוסף בן רחל מרים

 אהרן בן צילה: נפתלי שלמה בן לאה
 שושנה רייזל בת מינה

 שולמית בת שרה
 בן זכר)(: חן בת דלילה שמחה צביה בת רחל

 ושר בת אורנה: א יובל בן שלומית
 הודיה בת ציפורה : רחל בת חיה

 יעל ברכה בת אביגיל

  לשמוע ולהפנים...
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 "לא תחמוד" -יתרופרשת 

אוא ַתְחמֹ "על הפסוק בפרשתינו  ד ֵאֶׁשת וַתְחמֹ  ד ֵּבית ֵרֶע 
(כ, יג) כתב " רוֹ ְוֹכל ֲאֶׁשר ְלֵרֶעוֵרֶע ְוַעְבּדוֹ ַוֲאָמתוֹ ְוׁשוֹרוֹ ַוֲחמֹ 

ה"אבן עזרא" כי אנשים רבים יתמהו על זאת המצווה איך 
בר יפה בליבו, כל מה שהוא נחמד יהיה אדם שלא יחמוד ד

 למראה עיניו? 
בספר "אור דניאל" כתב כי ה"אבן עזר" מקשה בפירושו ל"לא 
תחמוד" כיצד זה אפשר לצוות על האדם מה ירצה ומה לא 
ירצה וכי אפשר למנוע מאדם שלא יתאווה למכונית יוקרתית 
של חברו או לוילה מפוארת של שכנו? ובאמת "לא תחמוד" 

ורה, הלאו היחיד המופנה אל הרגש ולא אל המעשים, הוא, לכא
והשאלה היא כיצד ניתן לצוות על הרגש שאינו בשליטת 
האדם? מילא אדם יוכל להתגבר על הרגש באיסורים שאסרה 
תורה, אבל כיצד יוכל לראות חפץ נאה ולא לרצות שיהיה 
ברשותו? הרי זו תגובה טבעית חסרת שליטה הבאה מיד עם 

כל משכיל צריך ם. על כך מתרץ האבן עזרא: ראיית העיניי
שידע כי אשה יפה או ממון לא ימצאנו אדם בעבור חוכמתו 
ודעתו. רק כאשר חלק לו השם... ואחר שידע שאשת רעהו 

יותר היא נשגבה בעיניו מבת מלך בלב  -אסרה השם לו 
הכפרי, על כן הוא ישמח בחלקו ולא ישים אל לבו לחמוד 

שלו. כי ידע שהשם לא רצה לתת לו, לא ולהתאוות דבר שאינו 
יכול לקחתו בכוחו ובמחשבותיו ובתחבולותיו, על כך יבטח 

ובאמת, כיצד יכול בבוראו שיכלכלנו ויעשה הטוב בעיניו. 
האדם להגיע לכך? הלא כל אדם רוצה ממון, בית ושאר דברים 
שהלב חומד אותם וכיצד נוכל לומר לו שדברים אלו הם דבר 

סר הגיון? זאת בא האבן עזרא לבאר לנו שעצם בלתי טבעי וח
הציווי של "לא תחמוד", עצם העובדה שרצונך נוגד את רצון ה' 

דבר זה עצמו צריך להיות אצלך תכלית הריחוק שיהיה זה  –
בלתי הגיוני בעיניך לרצות בניגוד לרצון ה'. זוהי דרישה, 
לכאורה, בלתי טבעית אך זוהי דרישת התורה ואם התורה 

סימן שהדבר אפשרי וכיוון שהעולם נברא על פי  –תה ציוו
התורה (תנחומא פרשה א) משמע שכך היא ההנהגה הראויה 

לפי דברי האבן עזרא, נראה כי המקנא שיש לו לאדם לנהוג. 
שוגה בשתי טעויות: הטעות האחת היא, טעות באמונה, והיא 

טעות במציאות. טעות באמונה,  –גוררת אחריה טעות נוספת 
אם מושא קנאתו ייגזר גם עליו משמים, אין כל סיבה  שכן

לקנאתו, שהרי יהיה לו כחברו. ואם הדבר לא נגזר עליו, 
קנאתו לא תועיל לו כהוא זה. ואם כן, האדם המקנא בכל אופן, 
בהכרח חושב בליבו שיוכל להשיג זאת על אף שלא נגזר עליו 

וא מן שמיא, הרי שהוא בעל פגם באמונתו כי כל המתרחש ה
בידי שמים בלבד. ובעקבות כך, נגררת אחריה שגיאה מצד 
המציאות. שכן, הקנאה לא תועיל לו באמת להשגת מאוויו, 
אם העניין לא נגזר עליו משמים, ולכן, נמצא המקנא חומד 
ורוצה דבר שלעולם לא יתבצע, מייסר את עצמו בקנאתו 

ם וכן  כתב על כך בעל "המסילת ישרים": "הקנאה ג לחינם...
היא אינה אלא חסרון ידיעה וסכלות, כי אין המקנא מרוויח 
כלום לעצמו וגם לא מפסיד למי שהוא מתקנא בו ואינו אלא 
מפסיד לעצמו...". אם כן, מדוע ועבור מה האדם מקנא?! ניתן 

כל אחד קיבל את כל הנחוץ  –לראות מדברים אלו זווית נוספת 
חברו נחוצים לו  לו לתפקידו הרוחני, וכל שאר הדברים שקיבל

לעבודת ה' האישית שלו. ומשום שתפקידיהם בעולם שונים, 
אין לו כל צורך בדברים אותם קיבל חברו. אם כן, אין מקום 

 כלל לחמדה ולקנאה, שכן בטלה מיד סיבתם.
והנה זה ידוע כי ההסתפקות במועט היא ניגודה של החמדה 

ם אינו והתאווה שבאה בעקבותיה. אדם שהוא בעל תאווה לעול
מגיע לסיפוקו המלא, ואילו המסתפק במועט הוא תמיד שמח 
בחלקו, גם אם חלק זה אינו גדול. "בן זומא אומר... איזהו 
עשיר? השמח בחלקו" (אבות ד, א). רק אדם המרוצה ממה 

של אחרים, הוא  שיש לו ומסתפק בזה ואינו מתאווה לרכושם
חומד ו אדם לא מסתפק במה שיש לוהכאשר  העשיר באמת.

כאשר , הוא גורם לעצמו להגיע אל פי פחת. את אשר לחבירו
 הדבר לו םאדם מתאווה לכל מה שיש ברשותו של חברו גור

מן בסופו של דבר אותו  מה שמוציאדכדוך וחוסר סיפוק בחייו 
 הסיפור הבא שלפנינו ימחיש לנו דברים אלו היטב.העולם...

 
 

אחוזות רבות הרוזן קלודט היה מבכירי האצולה השוודית. 
ברחבי המדינה היו ברשותו ועושרו נאמד בסכומים דמיוניים. 
הרוזן היה מוציא מדי חודש הון תועפות למסעות ציד ונשפים 
ראוותניים ומנקרי עיניים שאליהם הוזמנו בכירי השלטון. 
תחרות רבה שררה בינו לבין האציל הנדריקט שהיה מעשירי 

לי השררה. באחד האזור ואף הוא התחרה על ליבם של בע
הימים שמע הרוזן כי האציל הנדריקט שכר את שירותיו של 
צייר אמן בעל שם, והלה צייר את דיוקנו של האציל על פני 
תמונת שמן ענקית. התמונה הוצגה לראווה בטרקלינו 
המפואר ומשכה חובבי אמנות רבים, שבאו לראות מקרוב את 

ו של הרוזן לשמע הידיעה התעוררה קנאת היצירה המיוחדת.
הוא החליט להשיג תמונה כזו בכל מחיר. הוא זימן את 
משרתיו והורה להם להזמין את הצייר הטוב ביותר 'אני רוצה 
תמונה טובה יותר מזו של הנדריקט' הבהיר הרוזן למשרתיו, 
והללו יצאו למסע חיפושים כדי למצוא צייר שיענה על 

דט ג'ילנו הדרישות. לאחר מספר ימים, בא לארמונו של קלו
ספוטי צייר אמן שהתפרסם בזכות מספר ציורים אמנותיים 
שצייר, המשרתים האיצו בצייר להתחיל בציור הדיוקן, אך 
 הצייר ביקש לפגוש ברוזן קלודט לפני שהוא מתחיל בציור.
'מה רצונך?' שאל הרוזן. סירובו של ג'ילנו להתחיל בציור לפני 

לסיים את הציור שייפגש עמו העלה את חמתו, רצונו היה 
כך שהוא ציפה בקוצר  ,במהירות ולהציג אותו בנשף ראוותני

רוח ליום שבו יוכיח למתחרהו, האציל הנדריקט, איזה ציור 
'רציתי לוודא לפני שאני מתחיל את עבודתי  יפה יותר...

שאתה מודע למחיר שאותו אני דורש על הציור' אמר ג'ילנו 
'מה?' . , לא פחות מכך...''המחיר הוא מיליון קרונות שוודיות

קפץ הרוזן מכיסאו 'יצאת מדעתך?! איך אתה מעז לדרוש 
סכום כזה עבור ציור דיוקן!' ג'ילנו משך בכתפיו ושתיקתו 
הוציאה את הרוזן מכליו. 'אני מוכן לשלם חמישים אלף 

'אם כן, אין על מה לדבר...'  .קרונות עבור הציור, לא יותר!'
או והתקדם לעבר היציאה אמר ג'ילנו, הוא קם מכיס

כששאגתו של הרוזן עצרה אותו, 'חצי מיליון קרונות, מחיר 
אחרון!' חבט קלודט במכתבה וזעזע מספר מזכרות חרס 

'מיליון קרונות, פרוטה לא  עתיקות שהיו מונחות על שולחנו.
פחות!' התעקש ג'ילנו, הרוזן חשב להשליך את הצייר מכל 

קנאתו מנעה זאת ממנו והוא המדרגות ולוותר על הציור, אך 
החליט להשיג את הציור בכל מחיר. 'בסדר, תקבל מיליון 
קרונות' אמר, ובליבו התגבשה מזימה כיצד יוכל להוציא 
 מג'ילנו את הציור מבלי לשלם לו את המחיר המופקע שדרש.

ג'ילנו ניגש למלאכה בדייקנות וביסודיות, העבודה על הציור 
נאלץ הרוזן לשבת שעות רבות ארכה כחודש ימים שבמהלכו 

מול הצייר, אך כשהושלם הציור, קצר ג'ילנו תשבחות רבות 
מכל אנשי הארמון. הציור נמתח על בד גדול ממדים ויצא 
משובב ומרהיב עין. כולם היו בטוחים שהציור של הרוזן 

יומיים לאחר  קלודט יפה לאין ערוך מציורו של הנדריקט...
משרדו של קלודט 'סיימתי את סיום הציור, נכנס ג'ילנו ל

עבודתי, אני רואה כי הנך מרוצה מן הציור. הגיעה עת 
התשלום...' התרווח ג'ילנו על הכורסה הנוחה והדליק את 
מקטרתו 'אשמח אם תורה למשרתיך להעביר אליי את הסכום 
בהקדם...' אמר. הרוזן הביט בו במבט ערמומי וחיוך עלה על 

עבודתך...' השיב, 'אך לצערי, פניו 'אין ספק כי סיימת את 
הציור שציירת אינו דומה לי כלל וכלל. כך שאין לי מה לעשות 

הציור...' ג'ילנו הביט בו בעיניים קמות, לנגד עיניו שמט  עם
הרוזן את החלומות שטווה על הסכום האגדי שייפול בחלקו. 
'אני בטוח כי הציור דומה לך במאת האחוזים!' אמר בתוקף. 

יב קלודט 'לפי דעתי הדמות שבתמונה אינה דומה 'ייתכן' הש
הבין ג'ילנו . לי ואיני חייב לשלם עליה את הסכום המבוקש...'

כי הוויכוח לא יעזור לו לקבל את הכסף, ופנה אל הרוזן: 'אני 
מבין כי הציור לא השביע את רצונך, לכן אקח אותו לביתי. רק 

כי אין לך  בקשה אחת יש לי אליך, תחתום לי מאחורי התמונה
שום תביעות כלפיי מאחר שהציור שציירתי אינו דומה לך 

'אין בעיה' אמר הרוזן וחתם מאחורי הציור, בליבו . כלל...'
 גיחך על הצייר הכסיל שמוכן לקחת את התמונה לביתו. 
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'בוודאי תוך יומיים שלושה, יתייצב עם הציור בחזרה' חשב 
אותו לקח על הכסף לעצמו. 'אני אשלם לו מחיר אפסי ואלמד 

ג'ילנו הרים את הציור ללא אומר  שניסה לסחוט ממני...'
ודברים ופנה בשתיקה לביתו, הרוזן עקב אחרי הדמות 
המתרחקת ותיאר לעצמו כי עד מהרה יתייצב הצייר בארמונו 

יומיים לאחר מכן ערך ג'ילנו תערוכת ציורים בכיכר  שוב.
כז התערוכה העיר. תמונתו של הרוזן קלודט הוצבה במר

ומתחתיה נכתב 'הקמצן'. אנשי העיר שזיהו את תמונתו של 
קלודט פרצו בצחוק מתגלגל ואנשים רבים באו לראות את 
תמונתו של הרוזן הקמצן, הדבר נודע לקלודט והוא איים על 
ג'ילנו בתביעה משפטית אם לא יסיר את התמונה המשפילה. 

ו מאחר שהוא אך ג'ילנו הבהיר לו כי אינו יכול לתבוע אות
 חתם לו כי התמונה אינה דומה לו כלל...

לאחר שבוע רצוף ביזיונות, נאלץ הרוזן לשלם את מלוא הסכום 
על תמונת הדיוקן.  את התמונה גנז במעמקי מרתפו ושוב לא 

 העז להציג אותה, לאחר שנתגלה קלונו ברבים...
כמה מוסר אפשר ללמוד מהמעשה הנ"ל עד לאיזו דיוטא 

עים אנשים הלוטשים עיניים למה שניתן לחברם נמוכה מגי
ואינם מצליחים לראות בעין יפה את מה שיש להם. מי שחומד 
הרבה ורוצה להרבות את רכושו, מפסיד בסופו של דבר אף את 

שלום שליט"א -מה שהיה לו. בספר "האיגוד" לרבי יוסף בר
הובאו הדברים בצורה נפלאה: שמתם לב שלגמל יש אוזניים 

חסית לשאר הבהמות הדומות לו...? הסיבה לכך קטנות י
כתובה בגמרא: הגמל נתקנא בחיות אשר להן קרניים יפות 
ותבע לעצמו שיהיו לו גם כן קרניים כאלה... לכן חתכו לו גם 
מהאוזניים... וכלל הוא בכל מקנא, לא בלבד שלא יקבל את מה 
שהוא מתאווה, אלא עוד יקחו לו את מה שיש לו... כדי לסבר 
את האוזן בסכלות מידת הקנאה, הבה נמשיל משל: שני 
אנשים עמדו בטרמפיאדה. הראשון הוצרך להגיע לבאר שבע. 
המתין וחיכה והנה עצר מישהו ולקחו. השני הוצרך להגיע 
ללוד, חיכה גם הוא והנה עצר מישהו ולקחו. כעת, האם יתרגז 

וסע השני ויחשוב: הא! הראשון נסע בחינם עד באר שבע! ואני נ
בחינם רק עד לוד? והאם יכעס על הנהג המסיעו מדוע אינו 
לוקחו עד באר שבע? הלא מי שיחשוב כן הוא חסר דיעה גמור. 
אתה זקוק להגיע ללוד והוא זקוק להימצא בבאר שבע... והנהג 
הלא עשה לך רק "טובה" ואוסף אותך בחינם ומה מקום 

בחיים: לדרוש ממנו שיקח אותך לבאר שבע? וכן הוא הדבר 
היודע שכל מה שיש לו הוא פשוט מתנה מה' אשר נתן לו לצורך 

אדם מקנא ניהול חייו, לא יוכל להצטער למה לשני יש יותר... 
כי הוא חושב שמגיע גם לו. וכאן היא טעותו: מה שה' לא נתן 
לאדם, סימן הוא שאינו צריך להיות לו וגם לא טוב שיהיה 

דיוק את המגיע לו, לטובתו. לו... הקדוש ברוך הוא נתן לאדם ב
ומה יש לקנא אם כן  "ולאכול את הלב"? היות ואנו יודעים 
לנכון, שכל מה שיש לנו זהו בדיוק מה שאנו צריכים, אז מה 

במקרים רבים נוספים לקנאה מקום לרצות את מה שאין לנו. 
התחושה כי הצלחת הזולת באה על חשבוננו האישי. הרגשה זו 

, בעסק מתחרה או בבני משפחה, בקרב מצויה לרוב בשותפים
בני משפחה עלול הדבר להוליד שנאת אחים בעוצמה שאינה 
ניתנת לדיכוי. הצלחתו של מתחרה בעסקים, בעל חנות 
מקבילה במרכז העיר, ביחס למצב עסקיו הוא, עלולה להביא 
להרגשה כי ההצלחה באה על חשבונו האישי ולכן ירשה לעצמו 

כים כשרות ולא כשרות כאחת. במקרה לפגוע בעסקי השני, בדר
זה רק האמונה המוצדקת ש"אין אדם נוגע במוכן לחבירו ואין 

במלוא נימא" (כגודל שערה) רק  מלכות נוגעת בחבירתה אפילו
היא תוכל לעזור לו בהתמודדותו כנגד קנאתו בהצלחת זולתו. 
ולא עוד אלא שזוהי אחת הסיבות שגורמות לאדם שלא ישמח 

, כמו שהסביר בספר "יערות דבש", את ההווה בשמחת חבירו
והמצוי בבני אדם. שלגבי שאלות בהלכות שבת והלכות בשר 
וחלב וכדומה, שואל את הרב ועושה כפי הוראתו, ואפילו אם 
הרב הטריף לו בהמה ששווה כסף רב, מקבל את הדין ברצון 
ומנשק ידי הרב, ואילו כשיש לו תביעה נגד חבירו בענייני 

אם יצא חייב בדין מתמרמר מאד, ואם אינו בעל דרגה ממונות, 
יוכל לחשוב שהדיין טעה, ואפילו עלול לפלוט מילים כנגדו 
חלילה. וצריך להבין מה פשר השינוי הזה? אלא העניין הוא כך, 
אדם שטרם הגיע למידת אהבת ריעים ועינו צרה בשל חבירו, 

ד... עיקר כאבו הוא מדוע חברו הרויח, ולא למה הוא הפסי
אברך אחד אב לשלושה ילדים  הסיפור הבא ימחיש זאת היטב.

חש כי חייב הוא להביא טרף לביתו והחל לחשוב על מצב בו 
הוא ילמד עד חצות היום ויעבוד בשעות אחה"צ. רעיון זה 
הציע אף לידידו הטוב וביחד הם נרשמו לקורס הנהלת 
 חשבונות. הקורס התקיים בשעות הבוקר כך שהדבר לא פגע

 בלימודי הכולל בערב. שני האברכים לא ויתרו על עקרונות
 
 

בסיסיים והחלטתם הנחושה הייתה לא לעבוד בחברה 
מעורבת, ההצעות לא היו נדיבות בלשון המעטה ואולי אף 
מגוחכות,  זה לא היה קל לעזוב את הגמרא בבוקר ובמקום 
ללכת לכולל לצעוד היישר לעבודה, אך רק אברך אחד מצא 

עבדתי חמש שעות משמונה בבוקר עד  וכך הוא מספר:עבודה 
אחת בצהריים, בבית חרושת גדול. הייתי ממנהלי החשבונות 
הקבועים ואחד מהם היה מנהל חשבונות ראשי, חברי הטוב 
טרם מצא עבודה והוא המשיך ללמוד בכולל יום שלם. לאחר 
זמן התרחבו המשרדים בהם עבדתי ועל כן היה צורך במנהל 

נוסף, הצעתי את חברי הטוב ומהר מאד התקבלה  חשבונות
המלצתי מאחר שעמדו על טיב עבודתו והיו מאד מרוצים 
ממנו. מהר מאד השתלב חברי הטוב אהרון בעבודה, הוא הפך 
למנהל חשבונות מהשורה. גם אצלו המשכורת ההתחלתית 
הייתה נמוכה יחסית אבל הרגעתי אותו שככה זה ובעזרת ה' 

מנו יגדילו את משכורתו. כל עמיתנו לעבודה כשיהיו מרוצים מ
היו דתיים אבל היה לי נעים מאד כשחברי נכנס, אברך חסידי 
כמוני, אחד שמכיר אותי היטב. היה נראה לי כאילו יחד 
אנחנו יכולים להביא משהו מריח הגמרא והכולל גם למשרד 
מנהלי החשבונות הקר והזר. ההבטחה שהבטחתי למנהל 

ר מאד כנכונה הוא היה שבע רצון ממנו החברה התבררה מה
וגם את המשכורת שלו העלו במהירות. אם בתחילה אני הייתי 
צריך להראות לו כל דבר איך עובדים, איזה ספר עליו לפתוח 
הרי שמהר מאד הוא "נכנס לעניינים" ובמשך הזמן שכחנו 
שנינו וגם המנהל שאני הייתי זה שהמלצתי עליו ועזרתי לו 

שנים קרה משהו.  5שנים. לאחר  5עבדנו יחד  להיכנס...כך
מנהל החשבונות הראשי הודיע שהוא פורש מהעבודה, היה 

והניסיון הרב, אזכה במשרה  ברור לי שאני כבעל הוותק
הבכירה. בצפייה דרוכה המתנתי לפניית המנהל על מנת 

חברי הטוב,  שיציע לי את התפקיד אך לא כך היה בפועל.
אליו אמש וביקש  החברה התקשר הודיעני שמנהל אהרון

חייב לדבר על  לשוחח עימו על קבלת התפקיד החדש! אני
ליבו של אהרון חשבתי, לא בעצם עדיף לדבר עם 
 המנהל...בעצם, איך אהרון עשה לי דבר כזה? אני הרי
הכנסתי אותו לעבוד אני...אני...אני...המילים הלמו בראשי 

החל למלא את  ודפקו כפטיש, שוב לא הייתי אני. חברי
תפקידו החדש ואף עבר לשבת בחדר המפואר, מידי פעם 
הייתי עורך לעצמי חשבון נפש קצר, היה ברור לי שאני לא 
מקנא ביוקרה שלו או בכך שהוא עשה רושם טוב יותר ממני, 
מה שעניין אותי היה גובה הסכום...ושוב, לא חלילה מתוך 

היה לנו ברוך ה'  ,בצע כסף ותאווה אלא בשביל הילדים...נכון
מספיק מהמשכורת הקבועה שהייתי מקבל כדי להתקיים 
ברווח, אבל אז מלאו לבני הבכור תשע שנים, בבית היו שישה 
ילדים נוספים ואנו התחלנו לחשוב על כך שבעצם אין לנו 
אפילו שקל אחד לחיסכון, מה נעשה ביום שבו נצטרך בעזרת 

משהו או ניתן? ה' לחתום על "תנאים"? על סמך מה נבטיח 
הייתי יכול לחסוך אבל כל זה כאמור היה משחק של 

הקודם שלי, מנהל  אילו...שהרי בפועל נשארתי בתפקיד
המשכורת הועלתה משהו היה זה  חשבונות רגיל למדי. נכון,

אולי כדי לפצות אותי אבל שוב, לא היה זה סכום רציני בודאי 
עצמי ולהסיר ידעתי שאני חייב לעבוד על  לא בשביל לחסוך.

את המועקה מליבי כלפי חברי, הרי מדובר בידיד נפש. אבל 
משהו כאן השתנה, זה היה ברור לי וכנראה גם לו, שוב לא היו 

הידידות האמיצה התפוררה  ל כךהקשרים שלנו חזקים כ
אף פעם לא שוחחנו על כך בגלוי, לי  והפכה לשברירית משהו.

ן לא. לפעמים לא היה את האומץ לכך וכנראה גם לאהרו
תהיתי בני לבין עצמי אם אהרון מודע לרגשות שבקרבי ואולי 
הוא בכלל לא הבחין ליחס שלי שהשתנה? היו עוד הרבה 

תי לחשוב שאהרון היה צריך לבקש מהמנהל יפעמים בהם ניס
ילדים והוא בעצמו סיפר לי  ארבעהלתת לי את המשרה, לו יש 

...אין כלום!! כך בהזדמנות על כך שהוא חוסך בעבורם, ולי
שנים נוספות, בזבזתי אותם על דאגה עשר התהלכתי עוד 

 לעתיד בחוסר אמונה מובהק וביגון חסר טעם. 
השדכן התקשר שוב "הפעם" הוא אמר  זה קרה יום אחד...

לי, יש לי בשבילך הצעה מיוחדת, אני בטוח שלא תסרב לה! 
"יש  ולפני שהספקתי להגיב נקב השדכן בשמו של אהרון...!!

לו בת כלילת המעלות" המשיך בשטף "מצוינת, מיוחדת 
 -במינה במידות ומוכשרת, חוץ מזה..." הוא דיבר בשקט 

"הוא מוכן לתת דירה בפרויקט לבחור שימצא חן בעיניו!"  
אמר  -שאלתי והבן שלי..." הבן שלך מוצא חן בעיניו"  -נו?

ר השדכן. התחלנו מיד במסכת ברורים על הבחורה, מכל עב
נשמעו דרישות שלום מיוחדות במינן: בת נהדרת, מידות 

 את אהרון  ,מצוינות וכד'. על הבית לא הייתי צריך לברר
 
 



הכרתי ככף ידי, שנינו המשכנו להגיע לעבודה החדרים 
הנפרדים והיחסים שהלכו והתקררו במשך השנים סייעו 

עד לאותו  בידינו להתחמק אחד מהשני ולא להיפגש, עד...
היום שבו שברנו צלחת ואהרון ואני הפכנו למחותנים. מאוחר 
יותר התברר לי שאהרון שלח את השדכן, הוא אמר לי: "אותי 

בממון ורציתי להשקיע זאת בחתן  הקדוש ברוך הואזיכה 
ובנך ראוי לכך!" עבר שבוע, בשבוע זה הייתי  -תלמיד חכם 

בוע פתאום כולי נתון בסבך ההתרגשות והאושר, אחרי ש
קלטתי מה קרה. זה קרה פתאום בבת אחת, הייתי בדרכי 
לצאת מהבית כשנעמדתי מסומר למקומי. איי!!אמרתי לעצמי 
שים לב מה קרה פה! אהרון נתן דירה לבן שלך...אהרון! הנה 
הוא קיבל את המשרה הנכבדה כדי לתת לך את מה שחשבת 

שה, להרוויח ממנה! התחושה הראשונה שהרגשתי הייתה בו
בושה איומה מעצמי ומעשר השנים האחרונות שעברו עלי 

 הקדוש ברוך הוא בקנאה ובחוסר אמונה. הנה אתה רואה? 
נתן לך את הכסף מבלי שתעבוד עליו, בלי שתטרח בשבילו, 
אילו היית מקבל את משרת מנהל החשבונות הבכיר כמה 
היית מצליח לחסוך? סביר להניח שבמשך כל השנים האלו 

חוסך יותר מחצי דירה, אולי אפילו פחות והנה  לא היית
שלח לך את זה בדרכים שלא חשבת...  הקדוש ברוך הוא

התביישתי ואני עדיין מתבייש, במקום לחיות באמונה פשוטה 
יביא לי מזור לשעה שבה אזדקק לו ואת  שהקדוש ברוך הוא

 עשרוחששתי.  ל כךהכסף כשאצטרך, במקום זה פחדתי כ
גות של מה יהיה ואיך? חיצי קנאה רעילים שנים ביליתי בדא

עברו כל העת לחדר השני, לחדר שבו ישב מנהל החשבונות 
הבכיר ובחדר השני ישב בינתיים אהרון והוא עבד בכדי לתת 

 בבוא היום את הכסף הזה לדירה של בני...
כאשר אדם אחוז באמונה, יש בכוח זה לבטל ממנו את מידת 

יתברך קבע לכל אדם ואדם את  הקנאה, כיוון שהוא יודע שה'
מעמדו, את פרנסתו ואת כל צרכיו ואין זה על חשבון חבירו 
כלל וכלל, וכמו שאמרו רבותינו בתלמוד (יומא לח.) "אין אדם 
נוגע במוכן לחבירו ואין מלכות נוגעת בחבירתה אפילו כמלוא 
נימא" (כגודל שערה). אשר על כן, כיוון שכל מה שיש לחבירו 

חשבונו, לכן אין לו ממי לקנאות ואין ממה לקנאות, הוא לא על 
מה יפים הם אלא אדרבה צריך האדם לשמוח בשמחת חבירו. 

החיים כאשר שוררת אמונה צרופה וברורה שכל מה שיש לנו 
והוא בטובו משפיע על כל  מהקדוש ברוך הואאנו מקבלים 

אחד ואחד את המגיע לו ואין אף אחד שמצליח על חשבון 
חייו מתוך אמונה שאין אדם נוגע במה  שחי אתחברו. מי 

שמוכן לחברו, חייו יהיו שלווים והוא יהיה מרוצה ממה שיש 
 .מגונה זולו וישמח בחלקו ובהצלחת חבריו ובזה תתוקן מידה 

עד כמה המוביל אותנו לתובנה שלפנינו סיפור הבה ונראה מה
 חובה על האדם להתרחק מהמידה הרעה הזאת של צרות עין

זולתו לאור העובדה הפשוטה שלכל אחד רכוש כלפי  ה וחמד
 מאתנו יש חשבון מיוחד בשמים לטוב ולמוטב...

ההורים שלי גידלו אותנו כמשפחה חמה ומלוכדת. מעולם לא  
הפלו אותנו באופן בוטה. אני יודעת שיש כאלו שטוענים שהורה 
אוהב ילד אחד יותר מילד אחר וכן להיפך. אבל אצלנו, גם אם 

כזה דבר לא ניתן היה להבחין בכך. הורינו היו אנשים קרה 
נהדרים שזכו שהפרנסה תהיה אצלם בריווח והם דאגו לנו, אהבו 
לתת ונהנו לשלוח אותנו לדרך החיים מצוידים בכל טוב. הם גם 

ברוך ה',  לימדו אותנו להתמודד עם מה שיש ובדרך הכי טובה.
לנקר עיניים.  המשפחה התברכה בכסף אבל לא השתמשנו בו כדי

אני זוכרת איך הלכתי לבקר חברות שהוריהן היו אנשים העובדים 
בעבודות סבירות וקצת פחות מכובדות מהורי, אבל למרות זאת 
הבית שלהם היה הרבה יותר מפואר מהבית שלנו והיו להם 
רהיטים מיוחדים ועוד אי אלו דברים מפנקים שאצלנו בכלל לא 

היותי נערה התחשק לי מאד ללמוד נכנסו לבית. אני זוכרת כי ב
לנגן על גיטרה כיוון שידידה קרובה שלי רכשה את הכלי. ביקשתי 
מהורי אבל הם הזכירו לי ששלחו אותי לחוג יצירה ואומנות, 
שזהו התחום שאני מתמחה בו. שאלתי אותם "מדוע לא תאפשרו 
לי לקנות גם גיטרה?" והם הסבירו תשובה פשוטה "כיון שאינך 

לקבל את כל מה שאת רוצה, למרות שאנו מסוגלים לתת צריכה 
אנו רוצים להעניק לך יותר מכל, חינוך". ככה נשארתי בלי גיטרה 

 אבל עם מסר לכל החיים. 
הכל היה טוב ויפה כשהיינו קטנים וגם כאשר בגרנו. אחר כך 
החלו החיים לקבל גוון שונה כאשר למעשה התחלנו לצאת 

י את אחותי הגדולה. לא, הם לא מהבית. בתחילה, חיתנו הור
 רכשו דירה בבני ברק כפי שציפו כולם, אלא שלחו אותם

 
 

לפרוייקט ועוד הצמידו משכנתא קטנה. אבא שלי היה נחוש מאד 
בדעתו לעשות זאת. הוא טען שבני זוג צריכים להעריך את מה 
שנותנים להם וכדי להעריך, צריך לשלם קצת, ובני הזוג באמת 

כך הגיע תורו של אחי וגם הוא כקודמו, נשלח העריכו. אחר 
למקום חדש. ברוך ה', היו לנו חתונות יפות וציידו אותנו בכל 
טוב, אבל הכל היה בגדר הטעם הטוב והורי דאגו לא להשתולל 
בנתינה, בעיקר מפני שהם היו ריאליים לגבי העתיד שלנו כי 

שלכל בעתיד הם לא יוכלו לתמוך בעשרה משפחות בלי עין הרע, 
אחד מהם תהיה כמות מבורכת של ילדים. לכן מראש הם עזרו לנו 
להכיר את הצד הפשוט של החיים ולהתמודד איתו. הורי חיתנו 
שבעה ילדים וגם אני נישאתי והתחתנתי ממש כמו כולם. קיבלתי 
בגדים בעין יפה, כלים, דירה של ארבעה חדרים בפרוייקט וקצת 

הייתי די מפונקת וגם אהבתי  משכנתא. יחסית לכל ילדי המשפחה
את העולם הזה קצת יותר מדי. ומה זה אמור להיות לגבי 
למעשה? למשל, היה לי חשוב שיהיו לי רהיטים יפים וגם דירה 
קצת יותר מטופחת, רכשתי בגדים נאים מתוך ידיעה שהדבר 
חשוב לי ולא בגלל שכך צריך. הורי עבדו קשה כדי לסגל לי אורח 

שתדלו לתת קצת יותר ואולי מעט מעבר לכל מה חיים נכון. הם ה
שהיו רגילים כדי שאהיה מרוצה אבל לא באופן גורף. ידעתי שיש 
להורי כסף, אבל הם לא מתכוונים לבזבז אותו על השיגעונות 
שלי. אחרי שנישאתי, התחלתי להבין את החיים עצמם, את 
המושג מסירות לבית ומסירות לעבודה. כידוע, אחרי החתונה 

דם משיל את האנוכיות שלו מעצמו ולומד לתת. אודה על א
האמת, אחרי שנה הבנתי שהורי צדקו בכל פרט שבו הם חינכו 
אותי. קודם כל, לא היה לנו כסף רב והיה די קשה להתרגל אפילו 
לרמת חיים הרבה יותר נמוכה. ברוך ה', נולד לנו ילד, וגם הוא 

ת שלנו. הורי הפך להיות חלק אינטגרלי מהמשכורת המצומק
עזרו לנו ותמכו במה שאפשר. אבל כמו שתמכו בי כך היו צריכים 
לתמוך בילדים אחרים שברוך ה' המשפחות שלהם היו רחבות 

בשנים האחרונות  יותר והמצוקה הכספית שהולכת ומחמירה
הציקה להם מאד. התחלתי להבין עד כמה אנוכית הייתי וכמה 

עט, כי גם כעת אני טוב שהורי הרגילו אותי להסתפק במו
מתגעגעת לסגנון החיים הקודם מבחינה כספית, כמובן. הכל היה 

 טוב ויפה עד הרגע שבו נישאה אחותי שבאה אחרי. 
כל המחשבות היפות שלי הלכו לאובדן ואני נשארתי עם המון 
מרירות וסימני שאלה. זה התחיל בכך שהיא התארשה בערב 

כיה מכסף. אצלנו היה זה חנוכה ויום אחר כך שלח אבי לחתן חנו
דבר נורמלי מאד לשלוח חנוכיה מכסף. מה שלא היה נורמטיבי 
היה גודל החנוכיה והמחיר האסטרונומי שלה. באותו זמן כבר היו 
לי שני ילדים וידעתי שלא יפה להגיע לבית הורי ולשאול אותם 
"רגע, מה הולך פה? איפה הצניעות עליה אתם כל הזמן 

הם ידברו איתי על קינאה והם בהחלט יהיו  מדברים?" מפני שאז
המשכתי לעקוב ואז גיליתי  צודקים בכל מילה, לכן שתקתי אבל

הדוגמאות לא חסרו לרוב.  עד כמה אני מרגישה אומללה ומסכנה.
פתאום התברר שהצד של החתן מעוניין לרכוש דירה בירושלים 
 ולכן גם הורי משתתפים בקניה כשותפים לכל דבר. פתאום היה
להם כסף להוציא על כל מיני דברים, שפשוט הוציאו אותי 
מדעתי. זה כבר לא היה חנוכיה, אלא דירה. ולא סתם דירה, אלא 
אפילו דירה יפה. הורי הלכו לחפש את הדירה יחד עם אחותי 
המאושרת שגם הייתה מפונקת במקצת. הם חיפשו בשבילה את 

. זה הדהים היפה והרחב ביותר במקום מרכזי ודי קרוב אליהם
אותי כששמעתי שאמא שלי מבקשת מאיתנו שאם נראה דירה יפה 
באזור, הם ישמחו אם ניידע אותם על כך. אחי ואחיותי היו גם הם 
מוכי תדהמה, אבל לא אכלו את זה קשה כמוני. אל"ף מפני שהם 
היו מבוגרים וטרודים בטרדות החיים ובי"ת מפני שהם היו 

אהבתי בית יפה וכן היה חשוב לי צנועים מיסודם. אבל אני כן 
בית גדול, וכלי כסף נאים ותכשיטים והכל, ולא נעים לומר, אבל 
העיניים שלי יצאו ובגדול כאשר ראיתי איך הם מטפחים את 
אחותי שהייתה צעירה ממני בשנתיים וחצי ושקיבלה הכל כאילו 

 הייתה מלכה...
. אחותי, משום מה כלל לא הבינה את האושר שנפל בחלקה

למשל, כשהייתי מתארחת בשבת היא הייתה מסבירה להורי איזה 
סוג קרמיקה היא אוהבת ומעדיפה שירצפו לה את הדירה 
החדשה. "מה? את הולכת לרצף את הבית מחדש?" שאלתי אותה 

 חנוקה מתדהמה. הבית שנרכש עלה הון רב. הוא לא היה יפה
 
 



ר הרקיע במיוחד, אבל בהחלט ניתן היה לגור שם. גם כך המחיי
שחקים. אבל אחותי סברה אחרת. "כן, אתם נכנסתם לדירה 
חדשה ויפה שנקנתה ישירות מהקבלן, לי קנו דירה יד שנייה ואני 
מעוניינת לשפץ אותה" הסבירה לי, ואחר כך המשיכה להבהיר 
להורי באיזה צבע כדאי לבחור את המטבח בהתאם למרצפות, 

בל ניסיתי להתאפק. כמובן. חשתי שעצביי חלשים במידת מה, א
לא הצלחתי לאורך זמן, כי אחותי ביקשה שאבוא איתה לראות 
את הדירה ולהחליט איזה נברשות לרכוש לה. הגעתי לדירה, ועיני 

פיה. אני לא הייתי -פשוט יצאו מחוריהם. זו הייתה דירה יפה
חולמת לקבל דירה כזו בחלום הורוד ביותר שלי. כל המרצפות 

ידיים. "הן עלו הרבה כסף" אמרה אחותי היו בהירות ורחבות 
כלאחר יד. המטבח היה מדהים ביופיו, "לא מי יודע מה" ביטלה 

אחותי את ההתלהבות. "הוספנו עוד שלושת אלפים דולר",  
אמרה. שתקתי, בשבילי שלושת אלפים דולר זה אוצר בלום, 
בשבילה זה היה פשוט כסף קטן. אחר כך היא ניסתה לבחור איתי 

רשת מתאים, אבל אני הודעתי לה שאיני מרגישה טוב צבע נב
והלכתי להורי. בקשתי לדבר עם אימי עד היום לא אשכח את 
השיחה הזו. אמרתי, שמעולם לא דיברתי כמו שאני עומדת לדבר, 
אבל אז, עמדו לי דמעות בעיניים ופשוט בכיתי. אמרתי להם שאני 

משכורת  מתמודדת כעת עם פיטורים מהעבודה ובכולל מחלקים
חודש כן חודש לא. ואז, הזכרתי לה גם איך אני אהבתי חפצי נוי 
יפים וכמה חשובה בשבילי הייתה דירה נאה. אצלי אין כלום 
ואפילו התמיכה כמעט פסקה ואילו אצל אחותי, הראוותנות 
חוגגת. אפילו האולם שלה יהיה שונה והחתונה תיערך באולם 

א שלי הקשיבה די בשלווה מפואר ביותר. ככה דיברתי בכעס...אמ
ולא התרגשה במיוחד. היא אמרה שהלוואי שלכולם יהיו בעיות 
כמו שיש לי וכמו כן הסבירה לי באורך רוח ובסבלנות שכל אחד 
קיבל משמים את מה שמגיע לו ושהם מצאו בחור טוב עבור 
אחותי אבל זו היא הדרישה של משפחת החתן והיה להם שווה 

טוב הזה כדי שהיא תהיה מאושרת. להשקיע בשבילה את כל ה
"ומה עם האושר שלי?" שאלתי כשדמעות בעיני. אמא שוב 
הסבירה, "את צריכה להיות מאושרת במה שיש לך". לא הצלחתי 
למצוא איתה שפה משותפת, אבל כן הצלחתי לומר משפטים 
שלא הייתי צריכה להגיד. לגרום להורי לכעוס עלי, להתנצל ואחר 

דבר על כך עם אחותי. "הקנאה, התאווה כך להתחייב שלא א
והכבוד מוציאים את האדם מהעולם" הסביר לי באורך רוח אבי 
יותר מאוחר "ואני לא מצפה שכל אחד מהילדים יבוא להתלונן 
למה הוא לא קיבל כמו השני. תלמדי להסתפק במה שיש לך", כך 
אמר...החתונה הייתה מפוארת מאד והכלה, אחותי קיבלה את כל 

טב דמיטב. היא הייתה מאושרת ואני חשבתי שכאן הגיע הקץ המי

לקנאה. אחרי הכל הורי ממשיכים להעניק אחרי החתונה אבל 
בעירבון מוגבל. אז היא שוב תהיה כמו כולנו והכל יעבור כלא 
היה. אך לא כך היה...למרבית ההפתעה, ראיתי את הורי נותנים 

ה ילדים עדיין והיא לה בריש גלי סכומי כסף לבזבוזים. לא היו ל
לא עבדה כי רצתה לסיים את הלימודים בנחת, אבל לבזבז היא 
ידעה ועוד איך ידעה. היא גם הייתה מבקשת והורי היו נענים 
בדרך כלל לבקשותיה. אמת, ברוך ה' הצלחתי להסתדר בעבודה, 
אבל לא חייתי כמו שרציתי לחיות. לעומת זאת, אחותי, התגוררה 

כסף בכל הזדמנות והייתה בטוחה שהכל בדירת פאר, קיבלה 
מגיע לה. יום אחד, אחרי שחזרתי מרופא השינים שהיה בעיר 
הורי וסיפרתי להם על כך שאני אמורה לעבור טיפול שורש אצל 
רופא מומחה, הורי צחקו ונזכרו כיצד הייתי פוחדת מרופא שיניים 
ואלו המצאות הייתי ממציאה כדי לא ללכת אליו. רמזתי שאני 

קוקה לכסף או לפחות להלוואה, אבל אבא גמגם בחוסר נוחות ז
שכרגע אין לו ממש כסף מיותר. הבנתי ושתקתי. אחרי חצי שעה 
הגיעה אחותי עליזה ומאושרת ואמרה שמתחשק לה משהו מתוק 
בפה. ובכלל, עוד מעט יגיע גם בעלה ואין לה במה לכבד אותו 

אמא שלי ארנק בבית של הורי. בלי להוציא מילה מהפה, שלפה 
והושיטה לה מאה שקל. "לכי קני גלידה טובה" ביקשה ממנה. 
אחותי באמת הלכה, ואני נשארתי כועסת. כועסת כל כך עד שלא 
יכולתי לדבר והתחלתי לבכות ולצעוק. צעקתי שזה לא הוגן, 
שהם יכלו לפחות להביא לי את המאה שקל, כדי לעזור במשהו 

הרבה יותר אוהבים אותה ואני סמלי. צעקתי שאין הגינות, והם 
בחיים לא אתנהג כך לילדים שלי. צעקתי ובכיתי, ואבא לא אמר 
כלום. להפתעתי, אחרי שגמרתי למחות את הדמעות, גיליתי לידי 
את אמי עומדת ו...בוכה. היא בכתה ממש בכי קורע לב, ואבא 
שלי עזב את החדר והלך לחדר השינה, ראיתי שגם לו היו דמעות 

. "שלא תדעי למה אנחנו נותנים לה כל כך" מיררה אמא בעיניים
בבכי. "זה קרה חודש לפני שהתארשה. לא משנה מה קרה. אבל 
אנחנו חייבים לתת לה לפחות את זה, לפצות אותה על מה שאין 
לה וספק אם יהיה...הלוואי, הלוואי והיינו מתנהגים אליה כמו 

ו זה. עברו עשר שאנחנו מתנהגים אלייך...". נשארתי המומה. זה
שנים, אחותי עדיין לא נפקדה בילדים. הורי מפנקים אותה בכל 
הזדמנות. מנסים לשמח אותה. כן, כבר לא אכפת לי המטבח 
היפה שלה, וגם לא מהדירה. גם לא אכפת לי שיהיה לה 
הכל...הבנתי, הבנתי שיש בחיים דברים נשגבים מעבר לבינתנו 

נו...אני רק מתפללת בשביל ל לנו להסתכל מה קורה אצל זולתאו
אחותי ומאחלת לה ילדים, בריאות ועושר. והעיקר, גיליתי שאני, 

 !אני זאת שלא חסר לה בעצם כלום...
 
 

 אחים יקרים!
 

אוא ַתְחמֹ הגאון רבי יעקב גלינסקי זצ"ל תמה לאריכות הלשון בדיברה העשירית שבעשרת הדיברות " ד וַתְחמֹ  ד ֵּבית ֵרֶע 
ולמה מפרט  –", הרי הכל בכלל ְוֹכל ֲאֶׁשר ְלֵרֶעאם הכתוב מסיים " –" רוֹ ְוֹכל ֲאֶׁשר ְלֵרֶעוֶע ְוַעְבּדוֹ ַוֲאָמתוֹ ְוׁשוֹרוֹ ַוֲחמֹ ֵאֶׁשת ֵר 

הוא בתחילה בית, עבד, שור וחמור? אולם יסוד גדול בהנהגת חיינו אנו יכולים ללמוד מתביעה זו של התורה בחיתום 
פנטהאוז, וילה, גינה, מכונית מפוארת,  –" והדברים כה נוקבים: אדם חומד את בית רעהו ֶׁשר ְלֵרֶעְוֹכל אֲ הפסוק "

שטיחים מקיר לקיר, מטבח אמריקאי, הוא חומד את "חמור" חברו. מדוע לי אין, האם הוא מוכשר ממני, נעלה ממני? אין 
ני, אין זה צודק שתקבל רק את הווילה והמכונית שלו, זה הוגן, היכן היושר! ועונים לו: הירגע, אתה צודק. אבל מצד ש

ויחד עם זאת תשאיר ברשותך את כל השאר: את הבריאות הטובה, את המידות הטובות, את המשפחה המאושרת, את 
קום והתחלף עמו כליל, "קומפלט": קח את המכונית שלו עם האולקוס וכאבי הראש, עם  –השלווה שבביתך. אם ברצונך 

ים מרבה דאגה" יומם וליל, עם הצרות מבית רחמנא ליצלן, עם המזג הרע והתפרצויות החימה, הכל בכל, ה"מרבה נכס
אוא ַתְחמֹ ואם אתה עדיין מוכן, אות הוא שאינך יודע את מצבו... וזהו שנאמר " ד ֵאֶׁשת ֵרֶע ְוַעְבּדוֹ ַוֲאָמתוֹ וַתְחמֹ  ד ֵּבית ֵרֶע 

 ". אל תסתכל בפרט זה או אחר, הסתכל על הכל בכל וכבר לא תחמוד מאומה...ֶׁשר ְלֵרֶערוֹ ְוֹכל אֲ וְוׁשוֹרוֹ ַוֲחמֹ 
כללו של דבר, ישתדל כל אחד מאיתנו לשמוח במה שיש לו ולא יצטער על מה שאין לו. ואם יזכה האדם לסגל לעצמו את 

זי יהיה אהוב למעלה ונחמד המידה היקרה והנפלאה של עין טובה בכך שישמח בטובת חברו כמו בטובתו האישית א
  למטה.

 התורהבברכת 
 הרב יואל ארזי

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 052-3939551זה יוצא לכבוד אבינו שבשמיים לזיכוי הרבים ולקרוב הגאולה ברחמים במהרה בימינו אמן.  עלון 

 ,טוהר חיה בת איילהיסה, ויקטור בן חנה, עליזה בת מ  לרפואת:
 אסתרינה בת זולה, חנה בת רבקה, רפאל בן אסתר, לאה בת רחל,

 דרור בן מזל, אסתר בת וסינה.  שרה חיה בת סימי,
 יצחק בן טוני. .עוזיאל בן מרים שמעון בן יהודית.
 רונית בת שושנה. אביגיל מירב בת אסתר,  זיווג במהרה:

 

,רפאל (רפי) בן שלבייה ,'ינה בת בובהג  :לע"נ כל נשמות ישראל ובכללםם
 שושנה שמעה בת סעדה, עפרה בת שרה, יהודה בן אסתר, 

 תמר בת סעדה, עדי בן חנה, אפרים בן זו'רה, ג'נט בת לונה,
 קלמנט בן אסתרינה, ויקטוריה קלרה בת לאה, , חיים בן מיסה, רפאל בן לאה
 שמעון בן דונה., יעקב בן אסתר, דנה בת סוזן

 

 כמות מצומצמת של עלונים לפי גובה התרומה שה' שלח לנו. הדפסנו השבועגם 
 052-3939551תרומות לעלון ניתן להעביר אל אברהם מלכה 

 על שם עמותת "נתיבות שלום נאות גנים" בנק מסד 508סניף  271452מס' חשבון או שניתן לתרום ישירות לחשבון הבנק 
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 יתרו   •  121  רעלון מספ• פנינים והארות בפרשת השבוע      

  (יח, כ)והודעת להם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון  
"תני רב יוסף "והודעת להם" זה בית חייהם "את הדרך" זה גמילות 

מעשה" חסדים "אשר ילכו" זה ביקור חולים "בה" זו קבורה "ואת ה
  (ב"מ ל.)זה הדין "אשר יעשון" זו לפנים משורת הדין"  

כל הפסוק מדבר רק על עניני בין אדם לחבירו, מידות ודרך ארץ, איך להתנהג 
בוויתור ובהנהגת לפנים משורת הדין. וצריך להבין, הלא דברים אלו שייכים 

   רו אומר אותם למשה?תלבעלי דברים ולא לדיינים, אם כן מדוע י
החפץ חיים זצ"ל אומר, שזה גופא מה שאמר יתרו למשה, היה 

שהדיינים ילמדו את בני ישראל בנוסף לחוקים ולתורות את עניני 
הנהגת בין אדם לחבירו, וזה חלק מתפקיד הדיין לחנך את המתדיינים 
למידות טובות שינהגו לפנים משורת הדין, אז יהיה גם תפקידו קל 

  יוותרו, לא ירבו להופיע לדיני תורה.יותר, שכן שכיתחשבו אחד בשני ו
נכנס חתן למעונו של הגאון רבי אלעזר בספר לתתך עליון מביא: 

מנחם שך זצ"ל ושוחח איתו על ההכנות לחיי הבית. סיפר לו הרב שך 
דבר פלא שראה אצל רבו הסבא מסלבודקה זצ"ל. היה זה כאשר 

גישה הזמינו פעם הסבא לסעודת שבת על שולחנו. בסוף הסעודה ה
הרבנית קומפוט, מנה אחרונה של פירות מבושלים, סיפר הרב שך: 
הסבא הבחין שלא אכלתי, כששאל לסיבה שלא אכלתי לא עניתי, לא 
רציתי לומר שטעמו היה מעט מר. אולם הוא הבין ואמר לי בזה"ל: 
"אני אוכל את הקומפוט הזה כבר ארבעים שנה, למרות טעמו, אם 

  אותו, כדי לא לפגוע ברבנית". אתה לא תאכלנו, אני יאכל
הסביר זאת הרב שך: האם היתה להסבא בעיה להעיר בעדינות לרבנית 
שצריך קצת יותר סוכר בתבשיל זה וכד', אולם יותר מטעמו של הלפתן 
הוא היה מעוניין לחנך את עצמו ולאחר מכן את תלמידיו שבחיי הבית 

קביעות כך, יש להשריש תמיד את הצורך בוויתור, לכן אכל זאת ב
  להשריש בעצמו יסוד קיום הבית ואיכותו: מידות, מידות, מידות.

ואכן, סיפרו תלמידים שכאשר חלתה רעייתו של הרב שך זצ"ל והיתה 
מאושפזת בבית חולים אמרה לאחד ממבקריה: "כשהיינו אני והרב זוג 
צעיר, עשינו בינינו הסכם, שכאשר יתעוררו בינינו חילוקי דעות, פעם 

וותר לי ובפעם השניה אני אוותר לו וחוזר חלילה. אומר לך את הוא י
       האמת, עדיין לא הגיע התור שלי לוותר לו, תמיד הוא זה שוויתר".

  (יט, ג) כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל
הקשה ר"י מאורליינש למה זכו נשים להגיד להם תחלה ותירץ מי יגלה עפר מעיני רבינו משה 

"ל שהיה רגיל לדרוש בזכותה של לאה זכו תחלה לדיבור שהיתה נותנת על לבה מנרבונא זצ
טבלה של זהב ובה חקוק "תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב" ובה היתה הוגה יום ולילה 

  )(בעלי התוספות  ולכן ועיני לאה רכות מזהרורית של זהב לפיכך זכו צאצאיה בתורה קודם"

ית פייגא זקס ע"ה האריכה ימים כידוע בתו של החפץ חיים הרבנ
והתגוררה בירושלים. היא היתה מספרת שבערוב ימיה של סבתא אם 
אביה, כאשר שמו של הפץ חיים זצ"ל התפרסם מסוף העולם ועד 
סופו, שאלו אותה במה זכתה לבן גדול כזה, שהאיר והשפיע על כל 

  העולם, במידה שלא ראו בכל מאה השנים האחרונות ואף לפניהם.
יבה להם אמו בפשטותה, שאליה אין להם מה להפנות שאלה זו, הש

שכן לא זכור לה דבר מיוחד שאותו יכולה היא לשייך לכך שבנה יגדל 
לתלמיד חכם כה עצום. השואלים לא הרפו והפצירו בה שתנסה להזכר 

שבגינה זכתה לבן כה גדול. איזה מעשה שעשתה ולו הקטן ביותר ב
ת משהו מיוחד, אבל אם אתם שואלים אני לפתע היא אמרה, אינני זוכר

  יכולה לומר לכם דבר.
ה אימי המנוחה לשוחח עמי כמה דקות בשקט, היא ביום נישואי ביקש

  אותו:   לי כשמסרה  קנתה לי במתנה סידור תפילה וכך היא אמרה לי 

  "בתי היקרה, ביום זה בו אנו זוכים להכניסך לחופה, תפלתי שבעז"ה 
ית עם ילדים, תפקידנו לדאוג לגדל את ילדינו בקרוב יהיה ביתך ב

לתורה וליראת שמים, לשם כך עלינו לחנכם, אולם עיקר ההשתדלות 
שלנו היא בתפילה, לכן קניתי לך סידור זה ועצתי לך שבכל עת פנויה 
קחי סידור זה לידיך והעתירי תפילה ותחינה לפני בורא העולם שתזכי 

וכדאי מאוד שתהיה זו תפילה לגדל את ילדיך לתורה וליראת שמים 
סיימה אמו של ה"חפץ חיים" ואמרה: "אם אתם  נרגשת עם דמעות".

שואלים מה עשיתי, זאת עשיתי, תמיד התפללתי שאזכה שבני יהיה 
תלמיד חכם וירא שמים, לא רק בתפילות, בכל פעם שסיימתי את 
עבודות הבית, ואפילו כאשר הנחתי סיר תפוחי אדמה על האש 

הסידור שקבלתי  כמה דקות לסיום הבישול, הייתי נוטלת אתוהמתנתי 
עות שליש להקב"ה שיחון על שרוליק שלי מדמאמי ע"ה ובוכה ב

  (שם)ואזכה לגדלו לתלמיד חכם וירא שמים".     
  )ח, כא(י שונאי בצע

ששימש  פעם אחת פגש הצדיק רבי צבי אריה מאליק משכיל אחד
המשכיל את הרבי: חסידים  שאל כמרצה ידוע באחת האוניברסיטאות.

ומעניקים לך ממון רב, אף לי תלמידים רבים  רבים יש לך והם מפזרים
 אולם איש מהם לא מעלה בדעתו לתת לי מאומה, מדוע? שומעי לקחי,

משום כך  ההבדל הוא גדול, השיב הרבי, אני מואס בכסף ושונא בצע,
הכסף,  המיאוס שבתאוות אני משריש בלב חסידי את שנאת הבצע ואת

ואכן, את כל מה שהם מעניקים לי  לכן קל להם לחלק את כל כספם.
ונצרכים. ואילו אתה, אוהב כסף לא ישבע  אני מחלק לצדקה לעניים

זה נטבע היטב גם בלבות שומעי לקחך, משום  כסף... משום כך ערך
  לתת לך אף פרוטה אחת... כך קשה להם
  (כ, טו) לא תחמד 

שליט"א, פעם אמר לי מרן הגרי"ז זצ"ל, סיפר הגאון רבי דוד הלר 
שהוא לא סבירא ליה, כבן אחיו הגאון הגדול רבי משה הלוי זצ"ל 
(מציריך שווייץ) בשאלה אם שייך איסור "לא תחמוד" על כסף. כי 
איסור "לא תחמוד" הוא שהאדם חומד את החפץ של השני, אולם גבי 

ת השוויות כסף הרי אין האדם חומד את החפץ השטר עצמו, אלא א
של הכסף, וא"כ מה שייך בזה "לא תחמוד"? כך היתה דעתו של רבי 
משה הלוי זצ"ל, אולם מרן הגרי"ז זצ"ל אמר לי, שהוא סבור שיש 

המשיך מרן הגרי"ז זצ"ל וסיפר,  איסור "לא תחמוד" גם על כסף.
ת אביו מרן הגר"ח זצ"ל, שפעם אחת הוא בחן את הילדים וודא

ודברו אודות דברי הגמ' המובאים בפרק "שנים בחיידר בעיר בריסק, 
אוחזין" (ה' ע"ב) "לא תחמוד לאינשי, בלא דמי משמע להו". וסיפר 
להם מרן הגר"ח זצ"ל את המעשה הנפלא שהיה עם בעל ההפלאה 
זצ"ל, שבאו גנבים יהודים בשבת לביתו אשר בעיר פרנקפורט, ורצו 

היה מותר בעיר  לגנוב את המנורות שהיו מכסף. והנה לטלטל אמנם
פרנקפורט, אלא שהיו המנורות מוקצה. ועל כן כאשר שם לב לזה בעל 
ההפלאה צעק להם "אל תקחו את זה עכשיו, אני מפקיר לכם את זה, 
ותבואו אחר השבת לקחתם". ושאל מרן הגר"ח את הילדים, מדוע לא 
צעק בעל "ההפלאה" לגנבים "אל תקחוהו עכשיו, אני נותן לכם את 

במתנה, בואו ותקחוהו אחר השבת". וענה מרן הגר"ח, שבעל  המנורות
"ההפלאה" לא עשה כן, כיון שאם היה אומר כן, הרי היו עוברים 
הגנבים בינתים על איסור "לא תחמוד", שכן עדיין המנורות שייכים 

שלו יותר, ושוב לא המנורות אינם  לו. ועל כן הפקירם בדוקא, ואז
  ינו)נתיבות רבותאגישמקע ווארט, בשם ( יעברו הגנבים על איסור "לא תחמוד".

  
                                    

  .לחידה הקודמת: רוח קדים עזה תשובהרמז: בעה"ט.         ?לימוד תורהעת נע בהבא מקור מהפרשה שנוהגים להתנוע                             
  

 מאוצרות הפרשה 

  בפר"ש חידה          



 סיפור השבוע    
  לקט סיפורים בעניני כיבוד אב ואםם

  בזכות מה זכה החזון איש להיות חזון איש

הלך החזון איש לבחון כיתה של ילדים, ובאמצע הבחינה הרים ילד אחד את ד שליט"א, שפעם אחת שמעתי מהרה"ג ר' נתן איינפעל
החזון איש לבחון את הילדים, זכר את הילד ההוא  ידו, כאילו רוצה לשאול איזה שאלה, והמלמד רמז לו שיסלק את ידו. ואחר שסיים

שהרים את ידו, ופנה לעברו, ושאל אותו, מה רצית? ענה הילד בתמימות, שהוא רוצה לשאול, באיזה זכות זכה החזון איש שגדל 
  (בדידי הוי עובדא)  לה"חזון איש"... החזון איש חשב כרגע, וענה בזכות כיבוד אב ואם...

  כיבוד אם על החזו"א

בימים נוראים אמו של החזו"א היתה באה להתפלל אצלו. סיפר רבינו הגרח"ק, אני זוכר שהיה עולה כל יום ומדבר עמה חצי שעה, 
  מקדיש מזמנו לסיפורים, כל כך היתה חשובה בעיניו מצות כיבוד אם. בקוסבה. והדבר היה פלא בעיני שכך ומספרים סיפורים שהיו

אמה [שהיתה גם אמו של החזו"א] חשה שלא בטוב, ואמרה לאמי אני מתפלאה שר' ישעי' רה לי פעם שו הגרח"ק, אמי ע"ה סיפסח רבינ
  [החזו"א] לא בא לבקרני, והלכה אמי וסיפרה זה לאחיה החזו"א, החל לרוץ לעבר ביתה של אמו, במהירות גדולה שלא היה שייך להשיגו.

  מכיבוד אב של רבינו הגר"ח קניבסקי שליט"א

  צלנו כל שם שרצינו לקרות לילד שנולד או לספר חדש שהוצאתי, שאלנו את ההורים משום מצות כיבוד אב.אמר רבינו א

 רבינו היה מגיע לאמו בכל יום. לאחר פטירתה סבר שכבר אין צורך לבוא בכל יום. לאחר כמה ימים אביו זצ"ל העיר לו על כך, מאז היה בא כל
  ד מכך שצריך לבקר את ההורים בכל יום, השיב באם הם רוצים, הוא היה הולך כל יום כי הם רצו.יום אל אביו. אחד שאל לרבינו אם יש ללמו

סיפר הרה"ג ר' משה כהן שליט"א שהיה שכנו של הסטייפלר, שבתו של מרן הסטייפלר אמרה לו, לחיים כואב הגב, והוא חשב שהכוונה 
היה מקפיד מאוד בכיבוד אב ומורא אב לכן לא ניסה לברר על מה ולמה אלא  לבנו, והלך לבית בנו ואמר לו בא תשכב במיטה, וכיון שרבינו

ללא אומר ודברים נשכב במיטה, והסטייפלר עיסה את גבו ומרח לו שמן, ואמר לו לשכב כך עד הבוקר, וחזר לביתו שם התברר לו 
ב כך עד הבוקר, חזר לביתו של בנו ואמר לו שהכוונה היתה לבעל נכדתו [הג"ר חיים קלופט שליט"א], צחק הסטייפלר ואמר, עלול לשכ

  אתה יכול לקום, ולא שאל דבר בשכבו ובקומו.

שמעתי מהרבנית ע"ה, שאמו של רבינו היתה שולחת איתו אוכל להישיבה, והיה שוכח מזה, לפני שהיה חוזר הביתה בערב ש"ק נזכר מזה, 
  (לוקט מתוך הספר מנחת תודה)  שהלך הביתה. וכדי שיוכל לומר לה שאכל מה שהביאה לו, אכל מהר את הכל קודם

  

  האם לדור עם ההורים בדירה אחת
  החזון איש יעץ לאלמנה אשת חבר, לעת זקנותה, שתדור "ליד" בניה, ולא "עם" בניה.

לשכן  וכך היה מספר המגיד רבי שלום שבדרון זצ"ל, מעשה באברך שעלה להתיישב בארץ ישראל ביחד עם אמו האלמנה, ותוכניתו היתה
דעתו על כך, לא הסכים עמו החזו"א, את אמו בביתו יחד עם משפחתו, כדי שיוכל כך לדאוג לכל מחסורה. כשבא אל החזון איש לשאול 

באומרו לו, אין זו הדרך הנכונה, כי מאחר שישהה עמה בקביעות לא יימלט שמתוך רוב הזמן ורוב המעמסה לא יפגע פעם בכבודה, ואז 
כיבוד האם הנכון, המשיך ואמר, הוא שידאג לשכן אותה בדירה משלה, ידאג לכל צרכיה, וגם ימצא אנשים אחרים יצא שכרו בהפסדו. 

  (שאל אביך ויגדך ח"ג) שיתנדבו לבוא לעזרתה ואפילו כדאי שישלם עבור הטירחה, כך היא תהנה יותר, וגם הוא יקיים מצות כיבוד אם כראוי.

  כבוד אביו וכבוד כהן את מי יקדים
חד שאל לרבינו הגרח"ק על מה דפסק לו שאם יש לו לכבד אביו או כהן יקדים אביו, הא הוא ואביו חייבים בכבוד הכהן, והשיב לו רבינו, א

ושוב אחד העיר מדברי המ"ב בסי' קס"ח שגם  כיבוד אביו זה פיקוח נפש דכתיב למען יאריכון ימיך, ואין מקרא יוצא מידי פשוטו. 
  (מנחת תודה)כות ימים, והשיב רבינו שבכיבוד אב כתוב מפורש בתורה אריכות ימים.  ב'וקדשתו' איכא ארי

  כשהאבא מבקש לבזות אותו האם מותר
ולא רצה לומר לו היכן, כיון שחשש שכנראה אביו הולך סיפר רבינו, שאביו זצוק"ל שאלו היכן נמצא החז"ל "אוי למי שהעולם טועין בו"... 

ואמר שזה . ומר לולא רצה ל ,כיון שזה בזיון לאביוו, ספריו (ואמר שבסופו של דבר אכן כתב כן בהקדמה)לכתוב זאת באחד ההקדמות ל
. ואמרו קמיה רבינו שא"כ נמצינו למדים שאם האב מבקש שיבזוהו אסור לשמוע 356שים ח"ב במרגניתא דבי רב עמ' נמצא בילקוט מדר

, ואמר ושאלו לרבינו האיך הלכה בזה ]יון וגם לא מיקרי צער שביקש שיעירוהוואין זה סותר לתוס' בסוטה ל"ז: דשם אין זה בז[לו 
שבאמת יש בזה סתירה דבגמ' קידושין לא: אי' מאבוך לא תקבל דכיון דבר תורה הוא חלשא דעתיה, ואילו בירושלמי פאה פ"א ה"א אנא 

ע"ש שאמו של ר' ישמעאל שהיתה שותה מים שרחצה בהן בעי משגז ריגלוי ומישתי מיהן וכו' אמרו לו הואיל והוא רצונה הוא כבודה, 
רגליו ואמרו חכמים שרצונה זהו כבודה, וכבר הקשה כן בר"ן ויישב שהכלל בזה שבמילתא דבזיון אין צריך לשמוע אלא א"כ הוא מקפיד 

  (שם)  .]רבה שיגלה לוולפי"ז כנראה במעשה דרבינו שליט"א אביו זצ"ל לא הקפיד בזה ה[הרבה שאז הוא מחוייב לשמוע בקולו. 
                          

  מתי אתה ממשיך באדום, אבל עוצר בירוק?
    .. ציון שם וכתובת3. רק לתושבי פ"ת 2י החידות. בפתרון שת. 1: כניסה להגרלה מותנה תזכורת  .נ"ימאיר מאינץ  חור.  שם הזוכה: :תשובה לחידה משבוע שעבר                                

  

  משפחת שפרבר להכנס הבן לעול תורה ומצוות   הנכדים -אהרון להולדת התאומים  –משפחות חן      משפחת קוק להולדת הבת: העירמרכז 

  להכנס הבן הנכד לעול תורה ומצוות       משפחת רשד להכנס הבן לעול תורה ומצוות(מרכז העיר) פוירשטיין -משפחת אשווגה :גני הדר

  משפחת זוארץ לאירוסי הבת        משפחת לויים לאירוסי הבת        ויג להכנס הבן לעול תורה ומצוות      משפחת בירנצו

  להולדת הבת הנכדהקינסבורסקי  –משפחות שיינפלד              משפחת מינקוביץ לנשואי הבן
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  והנהגות ,מוסר ,השקפה מאמרי                    
 וראה,להתאכסן רגיל היה שבו מלון אל מסלנט ישראל רבי הגיע אחת פעם

 ישראל רבי שאלו כאשר, ובמצוותיה בתורה לזלזל והחל, עול פרק המלון שבעל
, אחד כופר עם לו שהיה שיח דו בעקבות בא שהשינוי לו סיפר, הדבר לפשר
 כדי, ועונש בשכר כפירה דברי לדבר והירבה ימים כמה אצלו התאכסן הלה

 יש אם, והכריז טריפה בשר של נקניק מאמתחתו האיש הוציא דבריו את לאמת
 את לאכול החל ואז, אותי ויחנוק לגרוני ישר הנקניק יכנס ועונש ושכר השגחה

 שאין ואמר חזר אכילתו את משסיים, כלום לו אירע ולא, כל לעיני הטריפה בשר
 מן.התרופפה אמונתי וכל דעתי נתבלבלה, האיש סיים, מאז, בכל וכפר השגחה
 יעניש' שד לצפות אין בודאי שכן, נוראה מטעות נבע שהבלבול לציין הראוי

 לתשובת ומחכה אף מאריך' ד המרובים בחסדיו אדרבה, מיד החוטא את
 לשעת וציפה האיש דברי על השיב לא ישראל רבי .מיד מענישם ואינו, הרשעים

 ובישרה, הספר מבית המלון בעל של בתו חזרה מה זמן כעבור ואכן, כושר
 כששמע, ובנגינה בחשבון, הצטיינויות שתי שבה גמר תעודת שקבלה בשמחה

 אם להיוכח שיוכל כדי לפניו לנגן ממנה וביקש לילדה קרא ישראל רבי זאת
 שהתעודה באומרה סירבה הילדה, להצטיינות וראויה לנגן היא יודעת אמנם

 אינה שבתו לאב ישראל רבי אמר.מצטיינת היא שאכן להוכיח כדי דיה שבידה
 מתקבל זה האם - השיבה, הדבר לפשר בתו את האב שאל כאשר, כשורה נוהגת

, בשירה מצטיינת אמנם שאני לי יאמין שלא מי כל בפני לשיר שאאלץ הדעת על
, להצטיינותי ברורה הוכחה המהווה, ההצטיינות תעודת את קיבלתי כך לשם הרי

 רבי מצא כאן.שאמרה מילה כל עם שהסכים אביה בעיני חן מצאה תשובתה
 תשובה מהווה בתך תשובת, האב אל ופנה הכושר שעת ל"זצ מסלנט ישראל

  השגחתו את הוכיח כבר הוא ברוך הקדוש הרי, שלך האמונה לפקפוקי גם
 התעודה זוהי, מצרים ביציאת הגלויים הנסים ידי על, העמים כל לעיני הפרטית
 בהיסטוריה היו כן כמו, האמונה עיקרי על עדים כאלף המעידה ביותר הטובה

 הר על הבעל ונביאי אליהו של במעמד,האמונה הוכחה שבהם נוספים מאורעות
 שוטה כל שלדרישת בדבר הגיון יש האם ועוד, ואסתר מרדכי בימי וכן, הכרמל
 והליכות בראשית סדרי הוא ברוך הקדוש ישנה, מאמין שאינו ויגיד שיבוא
)ויתן ל'(...דיין ויש דין שיש להוכיח כדי הנקניק אוכל את יחנוק ולמשל, הטבע

 
 שכשיש ל"זצ ממיר ירוחם רבי צ"הגה מרן בשם אומר היה ל"זצ דסלר א"הגרא
 נגיעות לו שיש בגלל, אותה ולפתור לאמת להגיע בעצמו לו שקשה בעיה לאדם

 עדיף, גדול אדם עם להתייעץ זמן באותו אפשרות לו ואין,מבטו את שמשחדות
 אין לאחר כי, לעצמו לבד יפסוק ולא ברחוב לסנדלר אפילו שאלתו את שישאל
 הזיכרון) ספר(. נגיעות

 
 איזו לו יש שאולי מרגיש אדם לפעמים: ה"זללה וולבה שלמה רבי המשגיח שח

 מרבותינו מקובלנו, בדבר נוגע שאינו לחשוב יותר נוטה הוא אבל בענין נגיעה
 שהוא נאמנה שידע, בדבר נוגע הוא אולי בעצמו חושד שכשאדם המוסר בעלי
 )א"ח שלמה אבני(! בדבר נוגע ודאי

 
 ידי על ורק. מציאותו הרגשת ואי האדם מחלישות נובעת הכבוד אחר השאיפה
 הרודף האדם ונדמה. אותו מקימים, אותו ומנשאים שמכבדים הכבוד תמיכת
. יקימוה שאחרים וצריכה רגליה על לעמוד יכולה שאינה לנבילה הכבוד אחד

 לשיכור שרף היין כמו קצוב לזמן ומשכרו מדעתו האדם את מעביר והכבוד
 ירגיש, ממנו המשקה כוח וכשוך, אמיתי ותקיף גבור שהוא חושב שתייתו שבעת

 אינו האמתית ועצמיותו מציאותו ומבין מרגיש אשר הנבון והאיש. חלישותו
 ובאם,  האדם עצמיות הוא שהעיקר יודע כי מאחרים שמקבל הכבוד את מחשיב

 הכבוד שאין ויודע.  האחרים הכרת עם להתחשב לו אין הוא טוב בעצמיותו
 אחר המחזיר ״שכל ז״ל דבריהם של הטעם יובן ובזה. האדם חסרונות על מכסה

 את למלא הדמיוני הכבוד בכח אין כי:. יג עירובין(ממנו״ בורחת גדולה, הגדולה
 בעיני הכרה ישיג אם אשר לאדם ונדמה. חסרונותיו מחמת באדם שיש החלל
  .ערכו ופחיתות שפלותו את מרגיש בסוף אבל אנושיותו יתרומם זה איש

)עולםשערי(

                                                                                                           

                   לקט פירושים על פרשת השבוע                
ַמע ׁשְ ה ֹחֵתן ִמְדָין ֹכֵהן ִיְתרוֹ  ַוּיִ  קריעת, ובא שמע שמועה מה פירש י''ורש: ֹמׁשֶ

 שהשאלה י''רש דברי את כך לבאר ויש.):, קטז זבחים( עמלק ומלחמת סוף ים
 יכול,צדק גר להיות רוצה היה ואם,  למדבר רגליו וכיתת בא למה יתרו על
, עמלק ומלחמת סוף ים קריעת שמע: י"רש מתרץ זה על? בביתו להתגייר היה

 הרבה כך כל שראו לאחר כי,מתקיים אינו יגיעה בלי לאדם שבא מה כי, למד משניהם
, נביאים״ ראו שלא מה הים על שפחה ״ראתה גדולות להשגות הגיעו וגם היםעל ניסים
 בביזת שקועים שהיו, כרחם בעל הסיען סוף״ מים ישראל את משה ״ויסע, זאת בכל
 .אין״ אם בקרבנו ד׳ ״היש בספיקות שנפלו, נפילתם תוצאת — עמלק מלחמת וגם. הים
 ומשעבדים מעלה כלפי מתכוונים אם בעליל ראו, הסכנה בשעת, המלחמה בתוך וגם
 וגבר ידו יניח ״וכאשר נפילה מיד זאת ובכל, מתגברים הם שבשמים לאביהם לבם את

 לא, קיום להם אין יגיעה בלא הנרכשות והשגות שמדרגות יתרו נוכח זה מכל, עמלק״
 )מנחם שארית. (בא ולכן,  היגיעה היא העיקר, תאמין אל ומצאתיגעת

 
ר ַיֲעׂשּון:ְוהֹוַדְעּתָ  ה ֲאׁשֶ ֲעׂשֶ ֶרְך ֵיְלכּו ָבּה ְוֶאת ַהּמַ והודעת להם זה  ָלֶהם ֶאת ַהּדֶ

(בבא אשר יעשון זו לפנים משורת הדין ת הדרך זו גמילות חסדיםאבית חייהם 
כדי למנוע לחץ עצום של דין :,שיתרו אמר למשה  החפץ חייםביאר  קמא ק.)
כי ככל שיתרבה העם יצטרכו יותר , לא מספיק להוסיף עוד בתי דינים, ומשפט
, לא יועיל מה שיוסיפו בתי סוהר, וכשרוצים להציל מדינה מגנבים, בתי דין

לכן הודע להם ו, לחנך את הנוער שלא יגיעו לגניבה, אלא צריך לטפל בשורש
ואז לא יהא , ״הדרך״ זו גמילות חסדים ״אשר יעשון״ זו לפנים משורת הדין

 )בית ומנוחה(   .כי דרך זו מונע מחלוקת ומונע כל ויכוח .לחץ על בתי הדין
 

ֹטן  ָבר ַהּקָ ֹדל ָיִביאּו ֵאֶליָך ְוָכל ַהּדָ ָבר ַהּגָ ל ַהּדָ ָכל ֵעת ְוָהָיה ּכָ ְפטּו ֶאת ָהָעם ּבְ ְוׁשָ
ְך: כשראה יתרו שעם ישראל עומדים ומחכים  אוּ ִאּתָ טוּ ֵהם ְוָהֵקל ֵמָעֶליָך ְוָנׂשְ ּפְ ִיׁשְ
לתשובתו של משה שיפסוק להם בעניני משפט בין איש לרעהו, הוקשה לו 

דוע מזלזל משה בכבודן של ישראל. הוכיחו ואמר לו ״מדוע אתה יושב לבדך מ
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 

הדבר  שינה את לשונו מיתרו, כי יתרו אמר ״הדבר הגדול יביאו אליך וכל
הקטן ישפטו הם״. ואילו כשמשה מינה שופטים כתוב ״את הדבר הקשה יביאון 
אל משה״ מה הפשר לשנוי הלשון?אולם הענין הוא כך, שמכיון שיתרו ידע 
רק את חוקי הגויים, ואצלם הכלל הוא כך, אם התביעה היא עד כאלפיים 

זה הנקרא דולר יש שופטים פשוטים שידונו אותם וחורצים דין בדיון אחד ו
״תביעות 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 
ליון יפרוטה או מליון, אלא ההבדל הוא, שאם הדין פשוט אז אפי׳ על מ

מסובך וצריך עיון רב ועמקות בסברא, אז גם על  חורצים דין מיד, ואם הדין
פרוטה הדין מתארך. ולכן משה לא התייחס לגודל הגזילה, אלא בדין הקשה 

 ] ם אלשיך הקדושמהר״[שלא יכולים לשפוט שאר העם אז הועבר הדין למשה 
 .(לבוש יוסף)

 
ית ָהָהר:הרב מטשעבין הגאון רבי דוב בעריש ווידענפלד זצ"ל  ַתְחּתִ בּו ּבְ ְתַיּצְ ַוּיִ

 ,"על דברי הגמ' (שבת פח.) על הפסוק "ויתייצבו בתחתית ההרהיה אומר 
אמר רב אבדימי בר חמא בר חסא, מלמד שכפה הקב"ה עליהם הר כגיגית, 

מקבלים את התורה מוטב, ואם לאו שם תהא קבורתכם".  ואמר להם: אם אתם
ואף הקדימו נעשה לנשמע, ולשם מה  והקשו התוס' הרי כלל ישראל הסכימו

וביאר הרב מטשעבין שהקב"ה רצה להראות עד .נצרכו לכפיית ההר כגיגית
המחבב את בנו  והסביר זאת במשל: אבכמה עצומה היא חיבתו לעם ישראל. 

הוא רודף ,ר, בראותו שהילד עומד לנגוע בדבר שעלול להזיק לוושומר עליו מכל משמ
להזיק  אחריו ומונע זאת ממנו. ולמרות שהילד משתוקק לכך, מבין האב שהדבר עלול

קבורתכם",  לו ולכן מונע זאת ממנו. וזהו שהקב"ה הזהיר אותם ב'מתן תורה': "שם תהא
 צריך לומר 'כאן' תהאלא איים עליהן ב'עונש' שיפול עליהם ההר, שאם כן היה 

קבורתכם', אלא מרוב חיבתו הודיעם והזהירם אם תתנתקו חלילה מהתורה ולא תחיו 
תורה, 'שם', דהיינו באותו רגע תהא קבורתכם, שכן חיים ללא תורה אינם קרויים  חיי

 )שר התורה( .חיים

 אפשר לצלם ולהפיץ לזיכוי הרבים

 בס"ד 
 יתרו 

 172מספר  -גליון

 ו"הי שושנה בן  דוד לרפואת  

 נשמת לעילוי
 ב"ר שמעון' ר

        ל"ז פלס אליהו
 שבט א"בכ ע"נלב

 תשס"ח.
 ידי על הונצח

פלסמשפחת



  
    

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

     

 
 

, למה הפסוקיש לשאול , אלי בא דבר להם יהיה כי" על דברי משה ליתרו:
 בפעם כי, להסביר אחד גדול רב ואמר? ביחיד ומסיים רביםבלשון  מתחיל

 אל בא לא השניה בפעם אבל, יהודים שני הרב אל להתדיין באים הראשונה
 השני דין הבעל, זכאי שיצא זה, אחד דין בעל רק תורה הדין את שפסק הרב

 )אבא של עולמו(.בא לא כבר שהפסיד
 
 

 ה"ע אבינו שאברהם מפני שחרית תפלת לפני, עולם ׳אדון לומר תקנו טעם
 מבואר כך, אדון ה"להקב שקראו הראשון היה והוא שחרית תפלת תיקן

 שמכוין שמי שאמרו גאון שרירא ורב גאון האי רב בשם שמביא" משה מטה"ב
 מקטרג שטן ואין נשמעת שתפלתו בדבר אני ערב" עולם אדון התחלת בעת
 ",בתפלתו וביו״כ השנה בראש רע ופגע שטן ואין תפלתו על
 
 

 המציא הזה המשחק שאת מספרים.'שחמט' הקרוי משחק ישנו, לכם כידוע
. פרס לו לתת ביקש והוא המלך בעיני חן נשא המשחק. מלכו עבור אחד חכם
 לבצע שניתן המשחק של העצומה מורכבותו את למלך להמחיש החכם רצה
 וארבע ששים ובה טבלה הכנתי: " כך לו אמר והוא, שונים מהלכים מיליוני בו

 גרעין יניחו הראשונה המשבצת שעל המלך מאדוני אני מבקש. משבצות
 במשבצת. שתים ויניחו הכמות את יכפילו השניה ובמשבצת, אחת חיטה

 זאת רק'. וכו - 8,  16,  32 הדרך זה על וכן, ארבע השלישית
 התברר,  לעצמו חשבון כשעשה אך, מדבריו צחק המלך בתחילה".בקשתי
  הכמות את נכפיל אם!  החכם בדרישת לעמוד המדינה בכל חיטה די שאין

,  חמשלי( המאירי בדברי הפשוט הפשט זה! מיליונים לאלפי נגיע פעמים 64
 ועור,  שעה חצי ועוד, שעה חצי לך יש התמדה בלי לומד אתה שכאשר לך דע ).לד

 יפה וזה שעות - 25 ל, נניח, ותגיע שעה מחציות אותן כל את יחד צרף. שעה חצי
-החצי, שעה חצי היא הראשונה שעה-החצי,  הפסק בלי לומד הנך כאשר אך. מאוד
-החצי, שעתיים של כח יש השלישית שעה לחצי, לשעה נחשבת כבר השניה שעה
 ברציפות שלימוד יוצא זה חשבון ולפי.הדרך זה על וכן, שעות ארבע - הרביעית שעה
 כיצד לדעת, אפוא, אנו חפצים אם!  לימוד שעות לאלפי שווה שעות מספר כמשך
 היינו לו! שנה ליוןימ מאה ולמד ישב פשוט הוא:  פשוטה התשובה' ,סופר-חתם'ה גדל

 אנו שלנו שנה שבשבעים רק, כמוהו היינו אנו גם שנה ליוןימ מאה ולומדים יושבים
 הוא כ"וא, הפסק בלי ולמד ישב הוא אבל. שנה עשרה-שתים, עשר בקושי לומדים
' התמדה' זוהי. הדור גדול נעשה הוא ולכן, המאירי וכדברי, שנה ליוןימ מאה למד בעצם

 אינו ההבדל,  עולם בבורא ודבוק מתמיד אדם אם - היא ההתמדה בענין העמקות! 
 ההבדל. עולמות של הבדל זהו אלא -יותר רחוק וזה יותר קרוב שזה - בכמות מתבטא

 זוהי, ובמהות באיכות הבדל הוא, ארעית ששייכותו למי תמידית היא ששייכותו מי בין
 )(הגה"צ ר' שמשון פינקוס זצ"ל.לחלוטין שונה מציאות

 
 
 

ויתן סימנים איך יתכן שימצא אדם מציאה, וכאשר יבוא בעליה  שאלה:
 יווח?רבאבידה ישמח המוצא משום שהדבר יחשב עבורו ל

שאם מצא אדם חבית של יין (כד:) מבואר בגמרא בבבא מציעא  תשובה:
הוא אינו חייב להכריז אלא שאסור היין וכרים מותרת החבית וובה נרבעיר ש

א ישראל ובהנאה, שהרי קיים חשש סביר ששייך היין לגוי. אולם אם יב
מספק  המותר היין בשתייה למוצא, שהרי יצא -ויתן סימנים בחבית  (יהודי)

ולפיכך  יין של גויים, ומשום שרוב העיר נכרים ממילא נתייאשו הבעלים, 
 (תורתך שעשועי)                                            מותרת החבית למוצאה.

למה לשאול ברי משה ליתר
,להסבירחדרביםבלשון ל

לאהשניהבפעםאבל,יהודיםשניהרבאללהתדייןבאיםשונה

                                    תורה של בדרכה ורעיונות מחשבה נצנוצי פתגמים                                                                              
                               )הפנינים מבחר( עצה לשאול צריך שבאנשים הדעתן                                      

 )המשולש וטח שו״ת( .פחדנית ולא ביישנית לא האמת                         

 )רהמוס גרתיא(המעשה עתב לך יבוזו פן, התעש בטרם חקור                       

העלון וקבלת והארות ,הערות  ,תגובות
 :במייל,

s3241625@gmail.com 

ֵמן ד ְוָאְזָניו ַהזֶּה ָהָעם ֵלב ַהׁשְ ע ְוֵעיָניו ַהְכּבֵ ן ָהׁשַ  ּוְבָאְזָניו ְבֵעיָניו ִיְרֶאה ּפֶ
ב ָיִבין ּוְלָבבוֹ  ָמעִישְׁ   תשובה גדולה יוחנן' ר אמר:      לוֹ  ְוָרָפא ָוׁשָ

 הכבד ואזניו הזה העם לב השמן שנאמר אדם של דינו גזר שמקרעת
  לו ורפא ושב יבין ולבבו ישמע ובאזניו בעיניו יראה פן השעועיניו

 ניתקלתי:א"שליט זילברשטיין יצחק הרב סיפר:) ז''י השנה ראש( 
 מעשה כל של בחשיבותו להתבונן אותנו המחייב, מופלא במעשה

. זרים אנשים עם דיבור בכל להשקיע צריכים כמה ועד, עושים שאנו
 גם להתרחש יכול שזה ברור אבל, מונית נהג עם היה המקרה

 כך ומעשיו דרכיו את לנהל שיידע מי ואשרי, אחרות בסיטואציות
 לאותה עליתי כאשר.הקב״ה אל אותם ויקרבו אחרים על שישפיעו

 את תואם אינו שמראהו הבחנתי, הנהג ליד והתיישבתי, מונית
 היה האיש. עדין במינוח להתבטא אם, דורות מדורי היהודי המראה
. לידו לשבת נוח הרגשתי שלא כך כדי עד, ובעגילים צמה...ב עטור
 לשופטו אמהר שלא לי כרומז סימן בידו עשה, סלידתי אתשראה הנהג
 חולצתו כפתורי את פתח הוא.שהוא-כמות עליו אסתכל ושלא, לרעה

: האמת את אומר. מהודר קטן-בטלית לבוש שהוא גיליתי ולתדהמתי
 פתח ואז.ציפיתי לא פשוט כזה לדבר. מאוד גדולה היתה ההפתעה

, בתשובה חזרה של בתהליך אני:האלה כדברים לי ואמרבסיפורו הנהג
 יירד זה וגם, והעגילים מהשערות להיפרד לי קשה שבינתיים אלא

. ללבוש כבר החלטתי קטן-הטלית את רואה שהינך כפי אבל, בעז״ה
 ממש והדברים, ליהדות להתקרב אותו הביא מה הנהג לי סיפר להלן

 שלפי מכובד יהודי, הנהג סיפר, זמן כמה לפני איתי נסע. מופלאים
 להגיע וביקש, חשוב באדמו״ר שמדובר רושם עשה ולבושו צורתו
: לי ואומר הרבי אליי פונה, לביתו הגעתי כאשר. ברק לבני מחולון

. היום אכלת לא עוד הסתם ומן, ורעב צמא שאתה עליך רואה׳אני
, ממך מבקש אני אבל, השלחן ליד מעט עימי ותשב, הביתה אלייעלה
 רציתי...פועל אותו תשאיר אלא, המונית של המונה את תסגור אל

 הוא כי, הנהג סיפר, לו להתנגד יכולתי לא אבל, המונה את לכבות
 עם עולה הנהג.במונה׳ לנגוע לא עליי וציווה, במפגיע כך על עמד

 ׳חושבני לו אמר מכן ולאחר, והשקהו האכילהו שאכן, לביתו האדמו״ר
 על הכל אבל, המצווה את ותקיים בוא אז, היום הנחת לא תפילין שגס

 את לך אשלם ולבסוף, עובד עדיין הרי במונית שלך המונה כי חשבוני
", ההוא החשוב הרב של מאישיותו להתרשם שלא יכולתי לא..."הכל׳
 אנשים שמעוררים אנשים ראיתי כבר. "מחולון שלקחני הנהג לי סיפר

 היתה מכל יותר אותי שהרשים מה אבל, מצוות לעשות אחרים
 בכך היתר בין שהתבטאו נאצלות במידות ניחון ההוא שהרב העובדה

 זו הנהגה. המונה את לכבות לא לי ואמר, שכרי את לגזול רצה שלא
 לי כדאי, בעולם כאלה יהודים יש שאם שאמרתי עד, ליבי את שבתה

 סיפר הנהג"..שלימה בתשובה ולשוב חבורתם ואל אליהםלהצטרף
 על שיופיע המחיר על לו לשלם כדי, למונית הרבי איתו ירד שכאשר

, המונה בתצוגת שהיה למה מעבר כסף לו הוסיף עוד הוא, המונה צג
, לביתי עלית הרי ׳ואתה... המתנה כולל אינו הזה שהמחיר וטען

 )לשבח עלינו.(׳להמתנה לךוגרמתי
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1 גיליון מס. 565שבת קודש  פרשת יתרו

"שלח לחמך על פני המים כי ברוב הימים תמצאנו" - נאמר על יתרו. שלח לחמך- שנתן לחמו למשה, שאמר לבנותיו קראן לו ויאכל לחם (ב,כ). על פני המים - זה 
משה, שנאמר "כי מן המים משיתיהו" (ב,י). כי ברוב הימים תמצאנו - ויבוא אהרון וכל זקני ישראל לאכול לחם עם חותן משה (יח,יב). שדבק בשכינה ואכל לחם 

קודשים לפני ה' במסיבת זקני ישראל (מ"ר).

י ַהְכָנָעה ַוֲעָנָוה" ִלבִּ "ְוֵתן בְּ

של  סוג  לכל  כומר  הרוחני,  העולם  של  מרוחקת  הכי  מהנקודה  אדם  מגיע 
עבודה זרה, ומתקבל בכזה כבוד, בכזו לבביות, ויש לו גם הצעות, והן מתקבלות 
תיכף ומיד, ואם זה לא מספיק, אז הפרשה כולה נקראת על שמו, ולא סתם 
את  להבין  אפשר  איך  תורה,  ומתן  סיני  הר  מעמד  בה  שנקבע  פרשה  פרשה, 
לו  עוזר  הקב"ה  האמת,  את  מבקש  וכשאדם  האמת.  את  חיפש  יתרו  זה?  כל 

למצוא אותה.

"וישמע יתרו את כל אשר עשה אלוקים למשה ולישראל עמו". שמע, נטש 
תחת  לחסות  ובא  דתו  המיר  שעבד,  זרה  עבודה  סוגי  כל  ואת  משפחתו  את 
כנפי השכינה. מה ששמע יתרו שמעו כולם כפי שמביא הזוהר הקדוש "שמעו 
עמים ירגזון, חיל אחז יושבי פלשת" אלא שכל העולם שמע ולא נכנע וזה שמע 

ונכנע. הם שמעו ונשארו ברשעותם ובטיפשותם, הוא שמע ובא.

עבד  אותה,  עבד  שלא  בעולם  זרה  עבודה  הניח  שלא  יתרו  על  עליו  אמרו 
וכן  השניה  וכן  אותה,  זרק  האמת  את  בה  מצא  ומשלא  אחת  זרה  עבודה 
השלישית. וכיוון שביקש את האמת עזר לו הקב"ה למצוא אותה. וכשבא אדם 
ואומר: "עתה  להקב"ה  ומשתחוה  האלילים  כל  את  ועוזב  רחוק  כך  כל  שהיה 

ידעתי כי גדול ה' מכל האלוקים", אזי נתכבד שמו של הקב"ה בכל העולמות.

כל הסיפור של האדם בעולם הזה, זה לגלות את הכבוד של השם. לא של 
עצמו. כשהאדם לוקח את הכבוד לעצמו, אז ה' ירחם. זה בעצם הנסיון שלנו 
שאומרים  טובה  מילה  מאיזה  להתרגש  מחמאה,  לקבל  רגע,  רגע  דקה,  דקה 
לנו, לשמוח שמה שעשינו עלה יפה, ורגע אחרי כן להחליף את המחשבה הזו 

בס"ד

שבת קודש   כב' שבט, תשע"ז
פרשת יתרו

ה ֱאלֹקים..." (יח,א) ר ָעשָׂ ל ֲאשֶׁ ה ֵאת כָּ ַמע ִיְתרוֹ כֵֹהן ִמְדָין חֵֹתן מֹשֶׁ שְׁ "ַויִּ

גיליון מס. 565

 דברי התורה שבגיליון מוקדשים 

לרפואת והצלחת מורינו הרב אליעזר בן עטיא שליט"א 

והרבנית תהילה בת לאה תליט"א

לרפואה שלמה: הרב חיים אבישלום כהן בן בלנקא, 
ציפורה בת שושנה גורג'יה, שירלי בת יפה, הרב דוד חיים בן 

זוהרה, ישראל מאיר בן פנינה, פנינה בת נסריה, אורנה בת 
ציונה, זוהר בן אורית, נהוראי בן יעל פאני

להצלחה וישועה: נועה בת דבורה שמחה, שלום בן ליבא, 
יצחק צחי בן אורית, אורית בת סורינה 

לזרע בר קיימא ובן זכר: דוד בן פורטונה, טליה בת פנינה,
הודיה סופיה בת שרה פרוין, בת אל בת ציפורה, מוריה 

בת שרה 

לזיווג הגון: מיטל בת יפה, נאור בן הלן, שי שרגא בן אסתר, 
רבקה בת שרה, אייל בן יעל  

לעילוי נשמת: רבקה בת איז'ה, דליה בת נחום זאב הי"ד, 
יעקב בן רבקה, שרה בת יקות, אברהם בן חביבה, בוריס 
בן סבטלנה, שלמה שלומי בן אילנה נאוה, יוסף יצחק בן 
יחיאל, ציון בן יונה ודוד, שלום בן לאה, בניהו בן זכריה 

(יחיא) ומרים, ציפורה בת חנה,  בנימין חי בן שרה, משה 
מוסא בן דוד וסיניה, עליזה אליס בת סוליקה

ת.נ.צ.ב.ה

במחשבה אחרת, שבעצם הכבוד הוא של ה'. מי שיודע להעלות את כל הכבוד 
הנסיון  לעצמו.  הכבוד  כל  את  שלוקח  מי  את  לא  לכבד,  צריך  אותו  להקב"ה, 
הכי גדול של האדם זה לדעת שהוא לא יכול לעשות כלום בלי ה', הוא לא יכול 
הזמן  כל  הוא  אז  הזאת  האמת  עם  חי  כשאדם  הקב"ה,  בלי  בכלום  להצליח 
בשמחה, כי הוא מחובר אל ה'. אין דבר שמסתיר את אור ה' יותר מהגאווה. 
אדם שבורח מהגאווה ומחפש רק את הכבוד של ה' ולא את הכבוד של עצמו, 

הוא חי פה הרבה יותר טוב שלא לדבר איזה עולם הבא מחכה לו.

לו  שיעזרו  אמת,  אנשי  חיל,  אנשי  למנות  טובה,  עצה  למשה  נותן  יתרו 
לשפוט את העם. ומשה? עניו מכל האדם, מקבל את העצה בהכנעה, "וישמע 
משה לקול חותנו". זה עם ישראל. הצדיקים הכי גדולים שלו, הגדלות שלהם 

זה הביטול, הענווה וההכנעה.

שאמרנו  דברים  בגלל  זה  בחיים  שלנו  הצער  הרוב  עצום.  דבר  זה  שתיקה 
להגיד  חייב  שהוא  דברים  שיש  חייב,  שהוא  מרגיש  אדם  עליהם.  והצטערנו 
לשני, הוא לא יוותר, הוא יענה לו, הוא יגיד לו, זה לא יכול להיות שהוא לא יגיד 
לו. תשתוק. תוותר. תראה איך הדברים מסתדרים הרבה יותר טוב. כי ה' אוהב 

את השתיקה שלך. 

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 רבי עקיבא, אז ה' הראה לו איך סורקים את בשרו במסרקות של 
ברזל. זו תורה וזה שכרה, שואל משה? שתוק, כך עלה במחשבה לפני. זו 
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ה'  ברוך  ואני  הצלחתי  ה'  ברוך  אני  לעצמו.  טובה  מחזיק  הזמן  כל  אדם 
מסודר ואני ברוך ה' הכל דופק אצלי ואפילו שהוא אומר ברוך ה', הוא אומר 
אני  אם  כי  ה'.  בשביל  רק  להיות  לרצות  צריך  אדם  ואני.  אני  אני  המילה  את 

חושב רק על עצמי, אני סותם את הצינורות ואז הלב שלי הוא כבר אטום.

גם  חיצונית,  קצת  ראוותנית,  קצת  שהיא  עושים  שאנחנו  פעולה  כל 
לי  תעזור  עולם  של  רבונו  להזדעזע,  צריך  אני  במחשבה,  בעיקר  במחשבה, 

לעשות כל דבר שזה יהיה נטו לכבודך.

אנחנו כל כך הרבה מתבלבלים וכל כך הרבה מתלבטים מה לעשות, לעשות 
ככה, או לעשות אחרת, לכל השאלות האלה יש תשובה אחת: חשוב מה הכוונה 
שלך. אם אני עושה לשם שמים, אני מכוון לאמת. אם אני עושה כדי שיתפעלו 
ממני אני לא מכוון לאמת. אני מגדל ילדים מוצלחים כי זו האחריות שה' נתן 

לי. לא בשביל הכבוד שלי, שיגידו לי איזה ילדים מוצלחים יש לך.

כלום.  כולם  אז  משהו,  כשאנחנו  משהו.  הוא  השני  אז  כלום,  כשאנחנו 
מצווה  זו  כמוך'  לרעך  'ואהבת  וכזה.  כזה  חסרון  לו  יש  אך  כזה,  הוא  אומנם 
יכול  לא  אחד  שאף  מצווה  זו  תפילה.  כל  לפני  עלינו  לקבל  צריכים  שאנחנו 
להגיד עליה שום מילה, בגלל שכל אחד זקוק לה. כי אם אדם לא זקוק לאהוב 
את השני, הרי הוא בודאי זקוק שהשני יאהב אותו, כי אם מישהו מקפח אותו, 
לא מסתכל עליו, או לא מתייחס אליו, או שהוא מרגיש ממנו קצת בזיון, אפילו 
שזה דמיון, אז הוא כבר לא יכול לחיות, אז הוא בודאי ירגיש שזו מצוה מאוד 
מאד גדולה. אבל מה, הוא לא ירגיש שזה דווקא החיוב שלו, כי הוא במצב כזה 

קשה, אז הוא יכול להסתכל עכשיו על אחרים?

בבית.  להתחיל  וצריך  לאחרים.  זמן  לו  יהיה  והכנעה  בענוה  חי  כשאדם 
להשקיע הרבה בבית. איש ואישה זה קשר שכל הזמן צריך לחבר אותו מחדש, 
להשפיע,  לתת,  הזמן  כל  טבעי.  משהו  זה  ששם  לבן  אבא  בין  קשר  כמו  לא 
להאיר. בעל שזוכה ככה להאיר באשתו היא מקבלת 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.

להרבות באהבת חינם. עיקר הנסיון של האדם זה באהבת חברים. זה לא 
בא בקלות. לכל אדם יש תקלות עם השני, אי הבנות עם השני, צריך מסירות  
לרחם,  וצריך  בשני  שנכנסה  שטות  רוח  רעה,  רוח  זה  שהכל  להאמין  כדי  נפש 

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.

עין טובה פירושו שהאדם יכול לאהוב את השני איך שהוא וזה יכול להיות 
רק אם האדם בעצמו יהיה בענווה ושפלות, ירגיש את עצמו שהוא אדם כזה 
פשוט, מי אני בכלל, אני בשר ודם, מה אני בכלל, אז ממילא אני יכול לאהוב 
את השני איך שהוא. אם אני פחות מכולם, אז אני בקלות יכול למצוא מעלות 

רבות בכל אחד.

בלב  אחד  כאיש  סיני  בהר  כשהיו  התורה,  את  שקיבלו  לפני  ישראל,  עם 
אחד, באותו רגע כבר לא היו צריכים לשמוע את התורה, הם השיגו את התורה 
בלי שקיבלו את עשרת הדיברות. עצם האהבה שהיתה ביניהם, הביאה אותם 
ולכן  אותה.  להם  שנתנו  בלי  התורה  כל  את  שהבינו  כזו,  רוחנית  להתעלות 
ד...יי... התורה  את  לנו  נתן  ולא  סיני  הר  על  עמדנו  בפסח "אילו  לשיר  אפשר 
נו... דיינו? בלי התורה? אהבת חברים כזו כמו שהיתה שם, אדם לא איכפת לו 

מעצמו כלום, ולא מקפיד ולא כועס והכל נפלא, זה כמו מתן תורה.

השגה,  שום  כלום,  רוצה  לא  אני  תודה.  להגיד  כל  קודם  זה  וענווה  שפלות 

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)

אי אפשר לקרב יהודי אלא אם אתה מרכין ראש ומשוכנע שאתה לא יותר 
טוב ממנו, שאם הוא יחזור בתשובה, הוא יהיה פי מליון ממך. לארבעה אנשים 

נוספה אות אחת בשמם: הושע: יהושע...... נוספה אות י
                                     אברם: אברהם... נוספה את ה
                                     יתרו:   יתרו......... נוספה אות ו

                                     שרי:    שרה........ נוספת אות ה

צירוף האותיות הנוספות הוא שם הוי"ה ברוך הוא והוא פלא. נראה לתת 
טעם לדבר, היות שמצינו שאברהם אבינו ע"ה עסק בקירוב רחוקים להכניסם 
הפסוק  את  חז"ל  שמפרשים  כמו  ע"ה,  אמנו  שרה  וכן  השכינה,  כנפי  תחת 
"ואת הנפש אשר עשו בחרן" - אברהם היה מגייר את האנשים ושרה מגיירת 
את הנשים. כמו כן יתרו שהלך לגייר את בני משפחתו כפי שמפרש רש"י את 
הפסוק "וישלח משה את חותנו וילך לו לארצו" - לגייר בני משפחתו. וכן מצינו 
ביהושוע שגייר את אנשי גבעון ונמצא שכל אלו הארבעה עסקו בפעולת קירוב 
העניק  לפיכך  והכנעה.  בביטול  והכל  השכינה,  כנפי  תחת  להכניסם  האנשים 

הקב"ה לכל אחד מהם אות אחת משמו כתמורה לפעולותיהם הברוכות. 

לצאת  הקב"ה,  ובין  ביננו  החציצה  את  לבטל  זה  הזה  בעולם  העבודה  כל 
מהחיצוניות הזאת, כמו שאומרת התורה הקדושה בפרשת השבוע "אלוהי כסף 
ואלוהי זהב לא תעשו לכם" (כ,יט). אנחנו מדברים יותר מדי על דברים גשמיים. 
אוכלים, ושותים וצריך לקנות את זה, ואת זה, הכל חומר. וכשמתרגשים ממנו, 
ומתבלבלים ממנו, ומתפארים בו, וחושבים שהוא יביא לנו תענוג, ומסתכלים 
כמה הוא יפה, כמה הוא מוצלח, ומשקיעים בו ומטפחים אותו זה חיצוניות וזה 

רק צרות. זה אלוהי כסף ואלוהי זהב.

כשאדם מתקדש, כשהוא מרכין את הראש, כשהוא חי בענווה  ובבטול, אז 
הוא פחות מרוכז בעצמו. גם פחות מרוכז בעניינים גשמיים. הוא מבין שהחלק 
הרוחני זה החלק העיקרי, שהוא השורש של כל הדברים , ואם הוא יהיה בסדר 
בעניין הזה של לעשות את רצון ה', ולשמור את מצוותיו, ללכת בדרכיו, ולעשות 

לו נחת רוח, אז ממילא יהיה לו גם טוב בגשמיות.

מעם  חלק  הוא  יהודי  שבתור  מבין  הוא  אז  וענוה,  להכנעה  זוכה  כשאדם 
ישראל וצריך להגיד תמיד בשם כל ישראל וכשמתפללים על רפואה אומרים 
בתוך כל חולי עמך ישראל, ויש לנו תפילת שמונה עשרה שיש בה תפילות על 

כל עם ישראל, שהרי כל התפילה כתובה בלשון רבים.

אדם כל הזמן עושה דברים, אבל עושה את זה בשביל עצמו. כל הזמן הוא 
בונה את עצמו. צריך שהכל יהיה לשם שמים. השאלה מה ליווה אותי כל הזמן 
שזכיתי  או  בסדר?  שאני  מתפקד?  ה'  ברוך  שאני  שעשיתי.  מה  שכשעשיתי 

לעשות בשביל הכבוד שלך אבא, לא בשביל הכבוד שלי.

לפעמים אדם לא מזהה בכלל שהוא רחוק מהשם, שהוא לא רואה את ה', 
הוא אומר ברכות בבוקר, מתפלל 3 תפילות ביום, מברך לפני ואחרי כל אכילה, 
גדולה,  כזו  בשמחה  אפילו  הוא  לפעמים  עצמו.  את  מרגיש  הוא  בעצם  אבל 
הצלחה  איזה  לו  יש  גדול,  פיס  איזה  קיבל  לילד,  מצוה  בר  עושה  ילד,  מחתן 
לישיבה  להיכנס  הצליח  הילד  גדול,  בית  שלום  מן  לו  נהיה  פתאום  גדולה, 
מצויינת שהוא לא חשב שהוא יצליח, פתאום כאלה הצלחות, פתאום כאלה 
רחוק  הוא  בעצם  אבל  בעולם.  יתואר  שלא  שמח  כזה  והוא  נפלאים,  דברים 
מה'. הוא לא רואה את ה', הוא רואה את עצמו עם השמחה שלו, עם ההצלחות 

שלו.
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שום מדרגה, רק להודות לך ה'. עם זה פוקחים את העיניים, עם זה מתחילים 
אני  "מודה  אומר:  הוא  מטונפות  בידיים  הרי  בבוקר,  קם  כשיהודי  היום.  את 
רוצה  כשיהודי  כי  כן!  מטונפות?  בידיים  ייתכן?  איך  וקיים...".  חי  מלך  לפניך 
להיכנס  יכולה  לא  שבעולם  טומאה  שום  הזו,  הנפלאה  ההודאה  את  להודות 
ומבולבלת,  עייפה  נשמה  שעזבנו  על  לה'  מודים  שאנחנו  הזו,  בהודאה  בה, 
רגועה,  נשמה  חדשה,  נשמה  וקבלנו  וכעסים,  בלבולים  מיני  כל  עם  נשמה 
כל  כה  שעד  למרות  אמונתך),  (רבה  בנו  נותן  שהוא  האמון  על  לה'  מודים  ואנחנו 

כך אכזבנו אותו.

את  צריך  אני  יכול,  לא  לבד  אני  זה  שפלות  אתו.  ה'  אז  בשפלות,  אדם 
הקב"ה. גאווה זה אני עשיתי, אני פעלתי, זה נפרד מהקב"ה.

עבודה  לעשות  זה  היישות,  את  להקטין  זה  בחיים  שלנו  המלחמה  עיקר 
של ביטול, ועוד ביטול, ועוד ביטול. כמו משה רבנו. שעיקר המעלה שלו היתה 
"והאיש משה ענו מכל אדם". זה הדבר הכי חשוב שהוא הנחיל לעם ישראל. 

זה הדבר הכי חשוב בחיים. ובעיקר שמוחלים על בזיונות. כמו בסיפור הבא:

לא בטעות

החזרה  לאחר  שנתיים  שנים.   15 לפני  בתשובה  וחזרתי  ים  בבת  נולדתי   
בתושבה התחתנתי באולמי 'נפטון' בבת ים עם חוזרת בתשובה, כמוני. לאחר 
עושה  הייתי  חמישי  יום  בכל  חברון.  ברחוב  ברק  בבני  לגור  עברנו  הנישואין 
לירקון  נוסע  הייתי  הכושר.  על  לשמור  כדי  אופניים  על  שעתיים  בת  רכיבה 

ובחזרה, בלי לעשות לעצמי הנחות, נוסע במתכוון בעליות ולא בדרך מישור.

שנה   12 כ-  לפני  אחד  ערב  יותר.  ורזה  יותר  בריא  אך  מאד,  עייף  חזרתי 
מימון  רחוב  של  התלולה  העלייה  את  עליתי  סוקולוב,  רחוב  מכיוון  חזרתי 
ולאחר מכן התכוננתי לירידה הגדולה של מימון, עד בית הכנסת הגדול ומשם 
לרחוב רבי עקיבא ושמאלה לחברון. בירידה ברחוב מימון אני רואה חבורה של 
אבל  מקום,  לאיזשהו  ממהרים  שהם  חשבתי  בהתחלה  אחריי.  רצים  בחורים 
הם רצו במהירות והיה נראה שהם מנסים להשיג אותי. מובן שלא בדיוק נתתי 
בגלל  וגם  בה,  לנצח  רוצה  אני  תחרות  מריח  שכשאני  בגלל  גם  להשיג,  להם 
שידעתי שאם יעקפו אותי אצטרך להאט כי הם עלולים לחסום לי את הדרך. 
ימינה  אחריי.  והם  אחיעזר  ברחוב  שמאלה  פונה  אני  ראשון.  להית  העדפתי 
הכביש,  על  רצו  הם  כי  מוזר,  ממש  היה  זה  האמת,  אחריי.  והם  עקיבא  ברבי 
ואז הגעתי לרמזור המוביל לרחוב הרב קוק. הרכבים היו צמודים ולא יכולתי 
לעבור ביניהם. המתנתי בסבלנות לרמזור הירוק. כאן אני רואה שהם עוקפים 
ופשוט  ומאחוריי,  מצדדיי  מולי,  מופיעים  מהם  כמה  ופתאום  הרכבים,  את 
מתנפלים עליי. "תפסנו אותך", הם אמרו. "מה קרה לכם? אני צועק, "תעזבו 
אותי". המנהיג שלהם, איש צעיר עם חולצה לבנה, צועק לי: "גנב, אתה לא זז 
כולכם".  בואו  אותו.  "תפסתי  לו:  שהיה  במירס  משדר  הוא  במקביל  מכאן!" 
מימיני ומשמאלי אני רואה 30 בחורים צעירים רצים ומצטרפים אל הקבוצה 
הגנב,  את  תפסתי  בסדר,  בקשר: "זה  אומר  שלהם  המנהיג  עליי.  לשמור  כדי 
תבואו". נתקפתי חרדה. "מה אתם רוצים ממני? לא גנבתי כלום". הוא מתחיל 
לבדוק עליי, בלי להתבלבל. התנגדתי, אבל כמה חברה תפסו אותי והוא פשוט 
בסל  לבדוק  ומתחילים  מהאופניים  אותי  מפילים  הם  בדיקה.  עליי  עושה 

מאחורה "תגיד איפה שמת את זה, גנב".

בשלב הזה אני מתחיל להפנים את ההמולה שסביבי. מאות ילדים, אנשים 
מהמרפסות  מהמכוניות,  יצאו  אנשים  נעצרה.  התנועה  מתגודדים.  ונערים 
הציצו אנשים. מעולם לא הרגשתי בושה נוראה כזו. העיניים שלהם שידרו פחד 
ותיעוב. ראיתי את השפתיים שלהם לוחשות זה לזה: ,הנה הגנב". שאלתי את 
המנהיג שלהם: "יש לך תעודת שוטר?" הוא אמר לי :"כן, אני שוטר". "תראה 
לי תעודה", ביקשתי. "שב בשקט כאן. אתה לא זז", ענה ובמקביל הוא משדר 

במירס: "תפסתי אותו, הוא פה לידינו, תבואו". "חכה לניידת", אמר, "ותעשה  
לעצמך טובה, אל תנסה לזוז". אני לוקח אותו הצדה ואומר לו: "יש לך טעות, 
תדע לך, אני לא אמחל לך לעולם על הבושות שאתה עושה לי. עדיף שתחזור 
לעצמך  תעשה  שגנבת,  עדים  יש  אותך,  בקשיחות: "תפסו  לי  אומר  הוא  בך". 
עושה  ואתה  טרי,  נשוי  "אני  אליו:  מתחנן  אני  תזוז".  ואל  כאן  תישאר  טובה. 
תספר  מכאן,  בתים  כמה  חברון,  ברחוב  כאן  שלי,  לבית  אתי  בוא  בושות.  לי 
כי  רוח  מעיל  רואה  "אתה  לו:  אמרתי  מגחך.  הוא  כאן",  גר  שאתה  לסבתא 
כולם  סביבו  שלי".  זהות  תעודת  לך  אראה  שלי,  לבית  בוא  לספורט.  יצאתי 
אומרים: "כן זה הבחור. זה הבחור שגנב". הוא אומר לי: "חתיכת סיפור מצאת 
לעצמך כדי לגנוב מאנשים, אה?" הוא ממש צעק, ואני התבזיתי שבעתיים מול 
המון אנשים, נשים, נוער וילדים, שני מטר מהבית שלי. כולם מביטים בי עם 
המבט הזה השמור לגנבים. אני אומר לך שוב: "תדע לך, עשית טעות גדולה. 
אני גר כאן. רק נסעתי לתומי באופניים. לא תהיה לך מחילה על הלבנת הפנים 

שאתה עושה לי".

משטרה  ניידת  מגיעה  חברון,  רחוב  לכיוון  הולכים  שאנחנו  כדי  תוך 
יוצאים  הרושם,  בשביל  תנועה  אי  על  חונה  האנשים,  בין  עוברת  במהירות, 
ממנה ארבעה שוטרים ולוקחים לי את הידיים כדי לאזוק אותן. הרגשתי שאני 
מתעלף מבושה ומכלימה. בשארית כוחותיי אמרתי: "אתם עושים טעות. אני 

גר שלושה בתים מכאן. תבדקו לפני שאתם עוצרים אותי סתם כך".

הזהות  תעודת  כלום.  מוצאים  ולא  גנוב  רכוש  האופניים  על  מחפשים  הם 
כל  מול  במסוף,  בודק  הזהות,  מספר  את  מבקש  והשוטר  אצלי,  הייתה  לא 
אפילו  עליו.  כלום  "אין  ואומר:  דקות  חמש  אחרי  חוזר  הוא  האנשים.  אלפי 
לא דו"ח תנועה". אני רואה על הפנים שלו את הספק ומציע לו: "בוא תעלה 
נוקש  אני  לעלות.  מחליט  הוא  עליי".  העלילו  שסתם  תבין  אתה  לביתי.  אתי 
כמה  ועד  החרדי  האיש  ועם  שוטר  עם  אותי  רואה  פותחת,  אשתי  הדלת,  על 
ועם  השוטר  עם  נכנס  אני  קורה.  מה  מבינה  ואינה  המדרגות,  בחדר  עשרות 
אני  באמת  שזה  מוודא  השוטר  הזהות.  תעודת  את  מביא  אתי,  שבא  הבחור 
לו: "חביבי,  אומר  הוא  אחריהם.  יצאתי  החוצה.  אתו  לצאת  לבחור  אומר  ואז 
שלו  העבר  וגם  שלו  בכלים  כלום  מצאנו  לא  גם  נקי.  הבחור  טעות.  לך  הייתה 
נקי לגמרי. אתה עשית טעות נוראה. אתה לא יכול לקפוץ על כל אחד ולהגיד 

שהוא גנב". והשוטר הלך.

רק הבחור נשאר. למרגלות הבניין מתגודדים אנשים כמו בהפגנה. כל אלה 
שמכירים  אדם  בני  עם  שלי,  השכנים  עם  למטה  מחכים  עקיבא  מרבי  שבאו 
אותי מבית הכנסת. הבחור מביט בי, נבוך, ואומר: אני מתנצל, אמרו לי, הייתי 
בטוח". ופתאום, איני יודע מה עבר עליי, אמרתי לו: "נכון שאמרתי לך שאיני 
אותו  לקחתי  בראשו.  הנהן  הוא  הבא?"  בעולם  ולא  הזה  בעולם  לא  לך  מוחל 
למרפסת, הראיתי לו את כל ההמונים למטה: "תסתכל", אמרתי לו, "איני יכול 
ללכת מחר למכולת. עשית לי שם של גנב. 'זה הגנב של אתמול', יגידו כולם, 
לו:  אמרתי  ענה.  הוא  מצטער"  באמת  "אני  יותר".  בפנים  לי  יסתכל  לא  איש 
"לא בשביל הכבוד שלי ולא בגלל השם שלי. אני אמחל לך מחילה גמורה, רק 
לפני  דקות  שלוש  השיב: "שתיים  הוא  לכם".  גנבו  ומה  שם  היה  מה  לי  תגיד 
שעברת עם האופניים מישהו נכנס למשרד של הישיבה וגנב מהכספת 30,000 
אמרתי  אתה.  שזה  ואמרו  והאופניים,  הקפוצ'ון  עם  אותך  ראינו  ואז  דולר, 
חיבקתי  שברחת".  בטוחים  היינו  נסעת.  ואתה  אחריך,  לרוץ  הבחורים  לכל 
אותו. הוא הזיע כולו. הצעתי לו: "תשתה כוס מים קרים, תירגע". ,אני מבקש 
אני  למה  מבינים  לא  כולם  ונדבר".  הביתה  אלי  "תיכנס  אומר.  הוא  מחילה", 
מבינה  אינה  אשתי  לשתות.  לו  נתתי  אתי.  אותו  ולוקח  אותו  מחבק  פתאום 
מה קורה. התחלנו לדבר כמו שני חברים, ואחרי רבע שעה ליוותי אותו החוצה. 
יותרו  המחילה  ובזכות  הביזיון  ובזכות  שלם,  בלב  לך  מוחל  "אני  לו  אמרתי 
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r.m.azolai@gmail.com :ניתן לקבל את הגיליון בדואר אלקטרוני ע"י שליחת מייל לכתובת

הקשרים וניפקד אני ורעייתי בילדים". הוא הסתכל עליי. לא הבין, כמו שאתם 
אינכם מבינים את המילים האלה. בכה בדמעות והלך. בימים הראשונים היה 
לי לא נעים לצאת לרחוב. הרגשתי שכל העיניים ננעצות כאומרת "הנה הגנב", 

אבל משמים העלימו את העניין והתרגלתי. איש לא אמר לי דבר. 

נחזור כמה שנים אחורה. כשהתחתנו.

למרות  ומאושרים,  רגועים  בחיים  והתחלנו  מאושרת  היתה  החתונה 
הקשיים המלווים כל משפחה של בעלי תשובה. ככל שעברו השנים, השמחה 
הפכה להיות מתוחה. ילדים אין, וכבר התחלנו לדאוג. פנינו לרופאים. הללו היו 
פסימיים. הם אמרו שהבעיה שלנו היא כזו שגם 20 שנה שיחלפו לא יעזרו  לה. 
הנורא  הביזיון  על  לך  שסיפרתי  הסיפור  הגיע  ואז  השנים,  להן  חלפו  בינתיים 
'אני  החלטתי:  אש,  כבשן  כמו  לי  שנדמה  הזה,  העלבון  כל  בתוך  שהתבזיתי. 
מקבל על עצמי את כל הבזיון ומוחל מחילה גמורה, ובזכות זה נזכה לבשורות 

ה ִפלָּ תְּ

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

אני  כי  לכבודך.  דבר  כל  לעשות  אותי  למד 

שאני  מה  שכל  נכון  זה  מזה.  רחוק  כך  כל  עדיין 

כי  הכל  זה  מצוות,  מקיים  מתפלל,  לומד,  עושה, 

אתה ציווית, נכון שאנחנו לא יכולים לעשות מה 

שאסור,  דברים  יש  הלכות,  יש  כי  לנו  שמתחשק 

אבל זה לא מספיק לי. אני רוצה שכל דבר שאני 

עושה, שאני אתרגל להגיד בקול רם שזה לכבוד 

לשמח  רוח.  נחת  לך  לעשות  אבא.  לכבודך  ה'. 

להגיד  מצווה,  כל  לימוד,  כל  תפילה,  כל  אותך. 

בקול רם שאני עושה את זה לכבוד ה'. כי היום, כל 

מה שאני עושה זה בעיקר כדי לסמן √ ולהרגיש 

מה  עושה  שאני  מסודר,  שאני  בסדר,  שאני 

אבא,  עליך  חושב  כך  כל  לא  אני  לעשות.  שצריך 

אני חושב כמה שאני בסדר, ואיזה חייל ממושמע 

אני בצבא שלך, וכמה זה מתוק לעבוד את השם, 

אך הייתי רוצה שהכל יהיה באמת לכבודך. שאני 

לא אתנפח משום דבר שמצליח לי. שאני אזכור 

הרחמים  זה  הכל  בכוחך,  זה  שהכל  ורגע  רגע  כל 

שלך, גם הכשרונות שלי הם ממך.

תהיה  בחיים  שלי  גדולה  הכי  שהשמחה 

תהיה  אבא  שאתה  בעולם,  כבודך  יתגלה  שדרכי 

מכובדת  בצורה  אתנהג  שאני  אני,  לא  במרכז, 

ובכל מה שאני עושה יהיה קידוש השם.

תשעה  אחרי  אבל  תאמין  לא  אולי  הסיפור.  של  הסיום  והנה  בקרוב'.  טובות 

 ,11 בת  היא  כיום  יעל,  לה  קראנו  בת,  לנו  נולדה  מכן  לאחר  וחצי   חודשים 

ואחריה נולדו עוד שלושה ילדים.

זה הסיפור המצמרר שלנו, והמוסר ההשכל שלו כפול: לעולם אל תאשימו 

אדם כל עוד אינכם יודעים בוודאות שעשה משהו רע. 

סכין  עם  שמעון  אחרי  רץ  ראובן  את  שראו  מספרת  בסנהדרין  הגמרא 

לחורבה, ויצא עם סכין מגואלת בדם ומצאו את שמעון מת ומדמם, והגמרא 

זכות".  לכף  האדם  כל  את  דן  שמעון. "הווי  את  להרשיע  אפשר  שאי   אומרת 

בכוח   - אדם  על  נגזרה  נוראה  גזירה  אפילו  העלבון.  שכר  הוא  השני  והמסר 

הביזיון והמחילה לבטל אותה.

(חיים ולדר,  אנשים מספרים על עצמם 7)
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. "ַוּיֹאֶמר ֶאל ֹמֶׁשה ֲאִני חֶֹתְנָך ִיְתרֹו ָּבא ֵאֶליָך ְוִאְׁשְּתָך ּוְׁשֵני ָבֶניָה ִעָּמּה" 
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. "ָאנִֹכי ה' ֱאֹלֶקיָך... ֹלא ִיְהֶיה ְלָך ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ַעל ָּפָני" 

 . "ַּכֵּבד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ִאֶּמָך ְלַמַען ַיֲאִרכּון ָיֶמיָך" 
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"" " 

  על דווקא קרויה הפרשה מדוע: השאלה נשאלת     נקודה למחשבה
 ..? וכדומה תורה מתן שם על ולא "יתרו" - שהתגייר זרה-לעבודה כומר שם

 

 הערמומי - פוטנציאלית צהריים בארוחת ופוגש ביער רעב ך הלך: בסיפור נשתמש לתשובה
 , לאריה" קרב מנת"כ לשרת נבחר שהוא מבין כשהשועל. - - שבחיות

 נשען ב יושב היער בתוך אבל... במיוחד טעים ולא רזה אני, היאכלל כדאי איני: " לו ואמר התחכם
 ..." בשבילך מנשנוש יותר טיפה משהו להוות יכול בהחלט זה קילו 80/90 שוקל והוא עץ על

 ?"... אדם-בן לטרוף עבירה זו הן: "האריה שואל
 

 תעשה אתה", עיםריב ועל שלשים על, בנים על אבות עוון פוקד: " כתוב תדאג אל: "השועל ענה
... האדם את לטרוף ורץ האריה שמח..." שלך והנינים הנכדים, הבנים יהיו עליה שישלם ומי עבירה
 שלי העבירות שעל לי אמרת: "הבור בשפת מצחק העומד השועל לעבר זעק. ך בדרך

 מה על עכשיו נשנע אתה: "השועל ענה?...". עכשיו נענש אני למה אז ,אחרי הבאים הדורות ישלמו
?..." אבותי חטאי על אשלם שאני למה!...  ": "האריה התפלא..." עשו שאבותיך

 אתה עכשיו פתאום מה... מצויין לך הסתדר זה הפוך היה כשזה ...!מענין... אהההההה: "השועל החזיר
    אבותיהם בחטאי ממשיכים הם אם רק נענשים. הנינים,הנכדים,שהבנים כמובן?..." מתפלא

 
 ששמע מי מכל היחיד יתרו לכן... משתנה שלו ת מערכת כל נגוע כשהאדם

..  מעמד, כבוד, חיים דרך, הרגלים, נוחות על לוותר אמיץ מספיק היה, היהודי לעם תורה מתן על
 . . שמו על נקראת שהפרשה וזכה... בעליל נוחה לא לאמת להצטרף כדי רק

 (העורך)! הקושי למרות - 

ה.              זצ״ל בי רבי         מזכה הרבים מוקיר רבנן עלון לעילוי נשמת:       ה  ב. צ. . נ  ת.

"ברגע שגילית איזו מכפות הרגלים היא 
 ך הכף הימינית, כבר אין לך

לגבי מי מהן היא השמאלית, ואז נותרה רק 
 באיזו מהן להתחיל לצעוד-הבעיה

 

ּדוִּרי ֶׁשל ַרִּבי ְמקֹרָבוֹ  ו ִסּפּור, ֶׁשְּלַדְעּתֹו ְמַאְפיֵן זצ"ל, ָהַרב סֹוְסנָה הי"ו, ִסֵּפר ָעָלי ִיְצָחק ּכַ
ע  אֹותֹו ְמאֹד. ַּפַעם ִּבֵּקׁש ֵמָהַרב ֶׁשּיְִכּתֹב לֹו ָקֵמַע ִּבְׁשִביל ָחֵבר ֶׁשָהיָה זָקּוק ִליׁשּוָעה. ַּכּיָדּועַ 

יַע ָּבזֶה ַּכָּמה ָׁשעֹות, יַָׁשב ְליַד ְּכָלל ִלְכּתֹב ָקֵמַע, ָצִרי ָלזֶה ַּכָּונֹות ְויִחּוִדים. ַרִּבי יְִצָחק ִהְׁשקִ  
 א יְָדָעה ַמה הּוא עֹוֶׂשה, ְוִהיא ָקְרָאה לֹו ָלבֹוא ֶלֱאכֹל.  . ַהֻּׁשְלָחן ְוָעָׂשה ָּכל ַהַּכָּונֹות ֶׁשָּצִרי

 

א ֵהגִיב. נִ  א ָׁשַמע ְו ְּגָׁשה ָהַרָּבנִית ַלֻּׁשְלָחן, נְָתנָה ַמָּכה ַעל ַרִּבי יְִצָחק ֶׁשָהיָה ָׁשקּוַע ְמאֹד ַּבֲאֶׁשר ְלָפנָיו 
ֶֹל ִמְתָקֵרר". ֵמָעְצַמת ַהַּמָּכה ַּבּׁשֻ  ֶֹל! ָהאכ א ָּבא? ֵהַכנְִּתי ְל אכ ְלָחן ַהֻּׁשְלָחן ְוָׁשֲאָלה: "יְִצָחק! ָלָּמה ַאָּתה 

ָהַרב סֹוְסנָה ָחׁש ְמבּוָכה .   ר ָׁשעֹותָּכל ַּבְקּבּוק ַהְּדיֹו נְִׁשַּפ ַעל ַהָּקֵמַע, ְוָעָמל ֶׁשל ִמְסּפַ 
א ִאֵּבד ֶאת ַׁשְלָותֹו, ּוִבְמקֹום ִלְכעֹס א יַָדע ֵּכיַצד ְלָהגִיב. ְוִאּלּו ָהַרב ַּכּדּוִרי זצ"ל  ס ְּגדֹוָלה ְו

 ְוָאַמר ִּבְבִדיחּוָתא: "ִהיא יֹוַדַעת ַמה ֶּׁשִהיא עֹוָׂשה". 

זצ"ל הסייעתא דשמיא אשר  יעקב יוסף הרב
הייתה לו גדולה ועצומה, לא אחת היו באים לדון 
בבית הדין זוג אשר היו עומדים להתגרש ופרודים 

 זה מזה זמן רב. 
 

, ה זצ"ל הרגיש כי זוג זה והוא
והיה אומר להם נחרצות: ראשית כל תחזרו לגור 
 יחד בביתכם, ורק לאחר מכן נדון בעניינכם. הללו

לקבל את פסק האב"ד, ומשהלכו  
לביתם לא חזרו שוב. שכן הרב בחוכמתו ידע כי 

 אם יחזרו לביתם הכל יבוא על מקומו.

יהודה בית הכנסת "טווג" בו שימש רבי  מתפללי
הרגישו מתיקות  כשבעים שנה רב וחזן.זצ"ל  מועלם

 גדולה עת הגיע הרב להתפלל ולמסור שיעורי תורה במקום.
ארע פעם וערכו שם מכירה "מסוימת" ואמר המוכר כי מי 

ומובטח לו לה נצרך  ב הרב  ה במכירה,שיזכ
אשר שנים רבות לא נפקד בזש''ק, יכי יוושע. היה שם יהוד

הוא כמובן  הלה קפץ מיד על ההזדמנות וזכה במכירה,
  .ד ביקש מהרב שיבטיחו כי יפקד 

 

אך לא הבטיחו (שכן הרב  הרב בירכו כמבוקשו,
הלה  ונה יוושע...)בענוותנותו לא היה זה שהכריז כי הק

הפציר ברב שיבטיח. ואז הבטיחו הרבה שיזכה לשנה הבאה 
ביקש מהרב  בבן זכר. מי שראה הלה כי עת רצון כעת,

המצפה לילדים כי תזכה לבן.הרב  םשיבטיח גם 
 נאות והבטיח. ולשנה הבאה נולד לו בן ואף לאחותו...

ל זצ"ל הנהיג את הישיבה בכ משה יחזקאל רבי
כוחו במשך כחמישים שנה חינם אין כסף, לא פעם 

זצוק"ל לא גבה מהקהילה  יוסף חייםאמר: "רבנו 
שלו תשלום עבור הנהגתו, ואני אקח מהישיבה 

כסף?" תמיד נזהר שלא לקחת ולו משהו מהישיבה, 
 ד ולא זו בלבד אלא שר' משה עוד 

הפרטי וחתם על הוראת קבע לטובת הישיבה בסך 
 שקלים לחודש. אלף 

 

תיזכר לטוב זוגתו היקרה אשר היתה לצידו בכל 
עניני הישיבה ואף בשלה ארוחות צהריים לאברכים 

 חינם אין כסף.  ךבמשך 
"סבתא מה המשכורת החודשית שלך כטבחית 

בישיבה?" שאל פעם אחד הנכדים את הסבתא. היא 
 פתחה מולו עינים גדולות וענתה בפליאה: "האם אתה

זו בכסף?"  ךמצפה מסבתא שלך 
מעתה, לא היה כל פלא בעיני כאשר היה חסר סוכר 
לאברכים, הרים סבא את שתי ידיו וצעק: "רבי יוסף 

 -סוכר!!!" ויהי כאשר סיים ר' משה את דבריו -חיים
והנה תורם אחד עם עגלה מלאה סוכר נכנס וצעק: 

 חכם משה, תרומה לישיבה...

ים זֹוֶנְנֶפְלדַרִּבי  ִּ  זצ"ל ָהיָה ָאָדם  יֹוֵסף ַחי
ה ַׁשּיָ ַלְּכָלל ְוִׁשְעֵּבד ֶאת ַעְצמֹו ְוֶאת ִעּתֹוָתיו ֶׁשָּכל ֻּכּלֹו ָהיָ 

א ְלַהְטִריַח , ְוָלֵכן ַּגם ִהְקִּפיד ְמאֹד   ַלֲאֵחִרים 
ֲאֵחִרים ְלַמֲענֹו. ַוֲאִפּלּו ֵמִאְׁשּתֹו ּוָבנָיו ָהיָה מֹונֵַע ָּכל ִטְרָחה 

א ָּדַרׁש ְמאּוָמה;  א ִּבֵּקׁש ְּכלּום ְו  ְלַמֲענֹו. ֵמעֹוָלם 
 

ַוֲאִפּלּו ְּכֶׁשָהיְָתה ַמִּגיָעה ְׁשַעת ַהְּסעּוָדה, ֲהֵרי ִאם ָהיָה מֹוֵצא 
ו ְלָפנָיו, ָהיָה נֹוֵטל ֶאת יָָדיו ִלְסעּוָדה; ְוִאם ָלאו  ֻׁשְלָחן ָערּו

. ּוַמְרְּגָלא ְּבִפיו: "ַמה ֶּׁשּמּוָכן ִלי ְּבַוַּדאי 
 ,  ְלַהְטִריַח ֶאת ַהְּבִרּיֹות?" ָלָּמהיַזְִמין ִלי ַהקב"ה; ְוִאם ָּכ

 

"ורעה אמונה" . 
צריכים 'לרעות', 
לפרנס ולהגדיל 
את האמונה עד 

  ;
 

שתהיה מוחשית 
כמו ראייה 

 בעיניים.

 היופי שוכן בעיני המתבונן 
 

 של אחד מגדולי הדור ז"ל בתו
נשאלה: במה ניחמך   

 אביך לאחר מות בעלך?
 

השיבה האשה וסיפרה שלאחר תום ימי השבעה 
אמר לה כך: "הראית מה רבו האנשים אשר באו 

ם עליך לנחם אותך בימי אבלך? כולם מרחמי
מרחם עליך הרבה  ך מאד. אך דעי לך

 יותר מכל מה שכל אלה מרחמים עליך".

 ת ראשנורלעילוי נשמת עט
 רודף צדקה וחסד בעל לב שומע

 ז"ל י רבי 
 בטוב תלין וזרעו ירש ארץנפשו 

 
 ולרפואת האמא היקרה

 תחי' 



 

בבית משפט פונה  שופטט
לנאשם ושואל: "למה לא 

הנאשם: ?" שכרת עורך דין
"אף עורך דין לא הסכים 

לייצג אותי ברגע שהתברר 
 להם שאני 
 "...חף מפשע

תפסה גונבת סלסלת אחת נ פולניהה
 . תפוחים מהסופר

 

היא עומדת לדין, והשופט שואל: "האם 
זה נכון שגנבת סלסלת תפוחים 

 . נכון", עונה הפולניה". "מהסופר
 

חמישה", ?". "כמה תפוחים היו שם"
אם כך", פוסק השופט, . "עונה הפולניה

 ." ימי מאסר 5"אני גוזר עלייך 
 

לפתע מתפרץ הבעל לאולם בית 
 וצועק לשופט:  המשפט

 "אתמול היא גנבה 
."! 

hamaor.netכל העלונים: 

 

ה.." " ַמע ִיְתרֹו ֹכֵהן ִמְדָין חֵֹתן מֹׁשֶ ׁשְ  (שמות יח, א).ַוּיִ
היה קושי רב לעזוב את מעמדו ולהגיע אל עם ישראל במדבר, על אף  

מהמידות היקרות שבמשך ארבעים שנה שהה משה רבינו במחיצתו והשפיע עליו 
 והנעלות שלו, יתרו עדיין היה בחקר היהדות, חוקר ודורש, 

 ועד אותה העת לא הגיע למסקנה.
מלך ובעל מעמד, אם הוא יכיר באמת ויצטרף  -וזאת בגלל שהיה יתרו כהן מדין 

לעם היהודי עליו להרכין את ראשו ולהיות כאחד הפשוטים, וזה לא קל. ישנם אנשים 
"מדוע פרופסור פלוני, קצין אלמוני, שר פלוני, לא מתקרבים רבים ששואלים, 

ליהדות?" אולם אין הם מבינים שקשה מאוד ברגע אחד להרכין את הראש ולהיות 
כאחד מבעלי התשובה הפשוטים שרק כעת התחיל את דרכו. אנשים אלו נמצאים 

 במעמד כה גבוה שקשה להם מאוד להרכין את הראש ולהודות באמת.

רו יגיע למידת הענווה והרכנת הראש היה עליו לראות תחילה את קריעת שית 
ים סוף ומלחמת עמלק, רק אז הוא הבין שאין דרך אחרת, בשביל לקבל עול מלכות 

שמים שלימה עליו להרכין את הראש, לקבל על עצמו להתנהג במידת הענווה 
 שראל.והשפלות, ולהיות כתלמיד מן המניין בפני משה רבינו, רבן של י

לאחר שהתאמץ יתרו לעשות זאת זכה למדרגה גבוהה ביותר, וכפי שדרשו  
רבותינו (שמות רבה כז, ח) למה נקרא שמו יתרו? שיתר פרשה אחת בתורה. רוב 

הפרשה מדברת באריכות על יתרו, בעוד שישנם הלכות רבות ודינים חמורים 
יתרו צעד חריף וקשה  שהתורה מתייחסת אליהם במילים בודדות, וזאת מפני שעשה

 ביותר, הרכין את הראש, עזב את כהונת מדיין וקיבל על עצמו להיות כבעל תשובה.
ודווקא בפרשה זו של קבלת התורה זכה יתרו שתקרא הפרשה על שמו, ללמדנו שכדי 

לקבל את התורה מוכרח האדם להתנהג בענווה ופשטות ולהרכין את ראשו בפני 
 ' בתענית ז ע"א ובמסכת דרך ארץ פ"ז ה"א).התורה הקדושה וחכמיה (יעוי

 שנזכה לתורה הקדושה באמת,  
 ונראה בקרוב בישועת ישראל השלימה, אמן.

 

 לכל בית ישראל שבת שלום ומבורך

 בת חורשיד, דינה בת והב, יוסף דהאן בן שמחה,  ליאור בן אילנה, שרון בן זהבה, ניסים בן רימה, שרה נשמת: לעילוי 
 סעידה מזל בת יעקב,  ששון בן טיפחה, שמחה בת לולו, יחיא בן לולו'ה, פנחס חיים אוחנה בן חנינה, נעימה בת עזיזה, שולמית חיה בת אסתר, 

 יחזקאל בן שמחה,   בן שמחה, יעקב בן אורית,אלעזר הרב מלכה בת שרה. פנחס בן פנחס, יגאל בן מלכה, דוד ומרים אלבז, 
 , אלברט בן זוהרה  אליעזר בן רגינה, אפרים אליהו בן מרים, יעקב יוסף בן מרגליתהרב דדה בת אסתר בוגנים, יעקב בן נטלי, רפאל בן קלרה, 

ג'יהרעובדיה יוסף בן גומרן הרב אואסינה בת גור'ה חלפון,      שמעון בן רינה, ישראל בן שמחה סבג, שלום בן אורה מורי  הרב יורם אברג'ל, הרב יהודה יאיר,

רשימת תפוצה 
info@hamaor.net 

 , ולי יש תפוח אחד חך תפוח "אם יש ל
 לכל אחד מאיתנו יהיה תפוח אחד.  -ונחליף

אם לך יש רעיון אחד, ולי יש רעיון אחד ונחליף, לכל אחד 
 ."ו מאיתנו יהיו 

הציעו אירע ביהודי ש מעשהה
לו שידוך בזיווג שני, אישה 

שהייתה נשואה לפני המלחמה 
ולא היו לה בנים. נכנס האיש אל 

זצ"ל לשאול את   החזון איש
חוות דעתו בענין. אמר לו החזון 

איש: "אין עושים חתונה עם 
התווכח אותו יהודי עם”! סיכונים

החזון איש, וקבעו שיחזור שוב 
 . תבמוצאי שבת 
 

בשבת זו נפטר החזון איש. והנה 
 הלה לא שעה לדברי 

 החזון איש וגמר את השידוך, 
ולא זכה לבנים.            

ועם כל זה שמר  ,כבדים במיוחד םציציות ה ריבויי
זצ"ל על כך עד כמעט סוף חייו.  הגרח"פ שיינברג

ושמעתי מהרב דוד רוס שפעם התלווה לרה"י לאשפוז קצר 
והוא  -בבית הרפואה והוצרך אז רה"י להוריד כל הציציות 

אותם לשמירה ברכבו ובקושי הצליח הוא הצעיר  נשא
 ה. זבשעתו או לשאת את הכובד ה

  ל ומאידך פעם שמע רה"י התבטאות של 
 ” י מצליח לשאת כל כך הרבה ציציות”איך רה”לחברו 

אין אני נושא אותם ”ומיד פנה אליו ראש הישיבה ואמר לו 
 ” אלא הם נושאים אותי 

יוסף עזר ..." הגאון רבי האחד אלי ושםם"
: לכאורה יפלא, מדוע נאמר דינר צבי הלוי

בפסוק פעמיים 'שם האחד'? מדוע לא נאמר כי 
ושם השני אליעזר? ונראה  –שם האחד גרשום 

מבקשת ללמדנו שאסור לנו  , לומר, 
בן -מי מילדינו כאל בן שני-להתייחס אל 

 משני... עלינו להתייחס אל כל אחד ואחד כאילו
 הוא הבן האחד! בן יחיד! 

 

לא 'עוד ילד', אלא ילד יחיד ומיוחד, בעל 
נתונים וכוחות המיוחדים לו, ותפקיד המיוחד 

. אסור ירק לו! זהו יסוד עיקרי 
לנו לערוך השוואות בין אחד לרעהו, גם אם 
אחד כשרוני פחות או בולט פחות בכל מעלה 

בשווה, עלינו להחשיב את כל הבנים  -אחרת 
 כל אחד על פי הכוחות שקיבל משמים!

זצ"ל עצמו נכנס להגיה את  החפץ חייםמשנה ברורה." בוורשא, היה ”שהודפסו ספרי ה בעתת
החלקים שהודפסו כבר. ר' נחמן שלמה גרינשפאן זצ"ל היה מבקר את החפץ חיים לעתים קרובות 
בבית הדפוס. פעם אחת ראה את החפץ חיים כשהוא במצב של רוגז ומבטו מביע צער וחרון אף, 

 פורץ באנחת כאב, כשהוא מעיין בתדפיסים שזה עתה יצאו מהדפוס.  ומפעם לפעם
 

שאל אותו הרב גרינשפאן מה גרם לו להצטער כל כך. הראה לו החפץ חיים את התדפיסים ואמר: 
י"העמודים אינם מסודרים כפי הסדר הנכון. המסדר הפך את הסדר וזה גורם לי 

ך, שכן אפשר לסדר את הדבר מחדש. כזק אינו גדול כל ". הרגיעו הרב גרינשפאן ואמר: הה
ענהו החפץ חיים במבט של חיוך ובתמיהה: "האם חושב אתה שאני חושש מההזק שנגרם לי?! חס 
ושלום! אני חושש ־ והחשש הוא קרוב לודאי! ־ שבעל הדפוס כשיוודע לו שמסדר הדפים בבית 

, והוא הרי אב לילדים רבים א הדפוס שלו אינו יודע לסדרם כראוי, הוא 
שצריך לפרנסתם, ומהיכן איפוא אקח עצה שהעני הזה לא יוזק ממה שקרה כאן... הרי להעלים את 

לחפץ חיים בתקיעת כף  ס הדבר מעיני בעל הדפוס, זה גם אסור?!... הסוף היה שבעל הדפוס 
 שלא יאונה למסדר כל רע בגין מה שקרה...

  -קחו בחשבון 
 לפני שהמצב ישתפר, 

  יותרבגרוע  נראההוא 
 

ְׁשהּותֹו ָּכַתב ַרִּבי  ִמּמְקֹוםם
ִׁשְמעֹון ַלֲאֶׁשר ַעל ֵּביתֹו, ַהג"ר 

ֵטיןַרִּבי  ׁשְ זצ"ל  ֵזיְדל ֶאּפְ
ְליִָמים רֹאׁש יְִׁשיַבת "ַרֵּבנּו יֲַעקבֹ 

יֹוְרק ּוַמְׁשִּגיַח יְִׁשיַבת -יֹוֵסף" ִּבנְיּו
ִדיִדי ּתֹוָרה אֹור ִּבירּוָׁשַליִם "יְ 

ְויִַּקיִרי ז. ֶעְּפְׁשֵטין שליט"א ַׁשלֹום 
 ְוָכל טּוב ֶסָלה! 

 

יֶכם, ֶאת ֲאֶׁשר ִעָּמִדי מֹוִדיִעים ֲאלֵ 
  ַוֲאנִי ֶאְמָצא ְלנָכֹון

ְלַהזְִּכירֹו ע"ד ָהַרָּבנִית תחי' 
ם נְִסיָעִתי ֶׁשּיְִׁשַּתֵּדל  ֶֹ ֶׁשִּבַּקְׁשִּתיו קד

 ְוֵליַדע  ְלִהְתָראֹות ִעָּמּה
 . 

א אּוַכל ְלֵהָרגַע  א  י ֲה ִֹ ִּכי ָאנכ
ִאם ֵאין ַעיִן רֹוָאה ַמְחסֹוָרּה, 

ּוְרפּוָאה ִּבְכַלל ְמזֹונֹות. ִּביִדידּות. 
 ד"ש ְלָכל ְּבנֵי ַהיְִׁשיָבה. 

ן"..  ֵֹ  ש"י ַהּכה

את ההר וקדשתו".   הגבלל"
כל הקדושה בעולם היא רק 

דבר  !על ידי האדם! 
 בקביעות אפשר רק ע"י אדם. 

 

אין דבר קדוש מעצמו. 
ל המשכן, המקדש, הכל 

א ברא דבר . הקב"ה ל
 בטבע שיהיה קדוש!

 

לאחר שעשה 
אדם את המוטל 
עליו, יקבל הכל 

ע כי באהבה, ויד
 , 

 
שאין דבר רע 

 יורד מן 
השמים וכל 
  -דעביד רחמנא 
לטב עביד, 

לטובת הנפש או 
 לטובת הגוף.

 

זיע"א,   שלמה מזוועהיל, הרה"ק ר' כשחלהה
נאסר עליו לאכול מאכלו פשוט זה, שהיה רגיל בו. 

ין לו מאכלים אחרים, ואמר לי: "כמה השתדלו להכ
..." ואז י טובים היו הימים כשאכלתי 

בשלו עבורו עוף. את בשר העוף לא הסכים רבנו 
לאכול, אלא את מרק העוף, והשתדלנו שהמרק יהיה 
מרוכז, לפחות שיהיה לו מרק מבריא, ובשלנו מעט 
מרק בעוף שלם. כשיצקתי להגיש לפני את המרק 

 ".  "לחשתי: "
 

נהניתי שרבנו יזכה לאכול מעט תבשיל מבריא. 
חיקה אותי רבנו, בוחן אותי במבט נוקב מלא תוכחה 

ותמיהה, כאילו התכוונתי להאכילו איזה "דבר 
אחר", אינו יורד לסוף דעתי, איך אפשר לכנות 

לא חיקה אדם,  ו "טעים" תבשיל גשמי, ורבנו 
 אך בדבר זה יצא מגדרו.

הט לבך תמיד אל השמחה 
תכי באמת 

למי שמכיר את אור  
האורות של האמת.

 - ל בכל סוף יש מידה של
תלוי לאיפה  ל ומידה של

  אתם מעדיפים להשתייך
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