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מאמר הרב
אתכֶ ם ִמ ִּמ ְצ ָריִ ם".
ֹלקיָך לְ ִמ ְריָ םַּ ,ב ֶּד ֶרְך ְּב ֵצ ְ
"זָ כֹור ֵאת ֲא ֶׁשר ָע ָׂשה ה' ֱא ֶ
בפרשתינו דורשת התורה הקדושה מעם ישראל לזכור את מעשה מרים
הנביאה ואת עונשה ,על שדיברה באחיה משה שגדל על ברכיה ,ואף
שלא התכוונה לרעתו אלא לטובתו ,ובכל זאת נענשה קשות מה' יתברך,
קל וחומר לשאר בני אדם שמתכוונים לדבר סרה כנגד חבריהם ומכוונים
לרעתם ולא לטובתם .אחד מהדברים המסוכנים ביותר לאדם הוא פיו
מֹוקׁש נַ ְפׁשֹו" ,המוקש האמיתי
ּוׂש ָפ ָתיו ֵ
"ּפי כְ ִסיל ְמ ִח ָּתה לֹוְ ,
ולשונוִ ,
שיזיק לאדם הוא לא פצצה או טיל שינחת מהשמים אלא הפה והלשון.
לצערנו כולם יודעים זאת ,אבל בכל זאת רואים אנו אנשים שבכל
צער או דמיון שעובר עליהם שפלוני מזיק אותם ,מיד פותחים פיהם
לרעה ומדברים סרה על אותו פלוני שכביכול הזיק אותם ,את רכושם
או את ממונם .על האדם לדעת שגם אם חברך סגר מרפסת או הרחיב
את החנות וזה לא מוצא חן בעיניך מכל מיני סיבות בין אם יש צדק
בטענותיך או שלא ,אין ללכת לגורם שלא דן על פי דין תורה ,אלא עליך
לגשת עם אותו אדם לדין תורה לפני חכם ובקי ,אחרת אתה בצרות
גדולות מאוד ,מנרדף הינך הופך לרודף ולעושק.
רבינו האר"י לימדנו שאדם שמסר ממונם של ישראל בידי ערכאות של
הגויים חוזר בגלגול של עכבר וסובל בביובים ואשפתות שנים רבות
עד שיכופר עוון הגזל שבידו ,וכך סיפר ר' חיים ויטאל על רבו האר"י
שקרא יום אחד לעכבר מחורו ודיבר עמו כדבר איש אל רעהו ,ושאל
מפני מה הלשנת לרשויות הגויים וגרמת לאבד ממון מישראל שלא
כדין ,האם חשבת שאין דין ואין דיין ,והתחיל לבכות העכבר ופתח את
פיו וכולם שמעו כיצד מבקש העכבר מרבינו האר"י שיתקן עוונותיו
על ידי יחודים ותפילות ,וסרב רבינו האר"י בטענה שעדיין לא כופר
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זמירות שמכריעות
חינוך ילדים

לו ועליו לסבול עוד זמן ועידנים.
'קופה מלאה עוונות ,גזל מקטרג בראש' ,כך אמרו רבותינו ,ממון שנלקח
שלא לפי דין תורה ,גזל גמור הוא ,שיהא קשה מאוד לאדם להתפטר
מעוון הזה עד אשר "וְ ֵה ִשׁיב ֶאת ַהגְ ּזֵ לָ ה ֲא ֶשׁר גָ ּזָ ל אֹו ֶאת ָהע ֶֹשׁק ֲא ֶשׁר ָע ָשׁק".
"ארּור ַמּכֵ ה ֵר ֵעהּו ַּב ָּס ֶתרְ ,ו ָא ַמר ּכָ ל ָה ָעם ָא ֵמן" 600 ,אלף יהודים ,כהנים
ָ
ולווים עם ספרי תורה עמדו ואמרו מקולל מי שידבר על חברו בסתר,
"ארּור כְ ּנָ ַען ֶע ֶבד ֲע ָב ִדים"
וכולם ענו אמן ,ומאותו ארור של נח ,שאמר ָ
יודעים אנו מה השלכות של קללות ארור.
לכן בחודש התשובה בראש ובראשונה יש לתקן את עוונות הפה ,לזכור
איזה מחלה קשה סבלה מרים שהיתה מצורעת כשלג בעבור דיבור לא
נכון ,קל וחומר בשאר בני אדם ,נצור לשוני מרע!
תמיד יש לזכור את דבריו של רבינו יונה בספרו "שערי תשובה" ,שיש
מקומות שמצווה לדבר לשון הרע ,ולספר בגנותם של האנשים המטעים
את הציבור אחרי ההבל ולעורר עליהם מחלוקת ,וכלשונו של רבינו יונה
[שער שלישי ,פסקה נ"ט] – מי שאינו מחזיק במחלוקת על המתייצבים
על דרך לא טוב ומושכי העוון ,הרי הוא נענש מפשעיהם לכל חטאתם
ועובר בלאו שנאמר ְ"וֹלא ִת ָשּׂא ָעלָ יו ֵח ְטא" – לכן מצווה לגנות את
הרשעים ושותפיהם ,אלו ששונאים את לומדי התורה ועמלי התורה,
וכל מעייניהם ותקוותם היא כיצד להזיק ליושבי ספסלי בית המדרש.
ולזכור את דברי רבותינו ,אין פורענות באה לעולם אלא בשביל עמי
הארץ ,אנשים שלא רוצים לעסוק בתורה הם הגורמים להביא אסונות
וצרות לעולם.
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מי יתן מותי תחתיכם
עד כמה החשיבה הרבנית מרגלית ,אשת הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל,
את רבינו ואת פועלו למען עם ישראל ,נתן ללמוד ממה שסופר באחד
ההספדים:
לפני מספר שנים החליטה הממשלה לקצץ בתקציבים למוסדות חינוך
שאין להם את מכסת התלמידים אותו קבעה .גזרה זו פגעה ברשת
החינוך שהקים מרן זצ"ל בעשר אצבעותיו למען חינוכם הטהור של
ילדי ישראל .כל מאמצי העסקנים עלו בתוהו ולא ניתן היה לשנות
מאומה מהחוק שאים למוטט כליל את רשת החינוך שהצילה אלפים
ורבבות ילדי ישראל מציפורני השמד.
מרן זצ"ל בקש מאחד ממקורביו שיזמין אליו את שר האוצר דאז ,אותו
עסקן הבהיר למרן שאין שום סיכוי ,אך מרן התעקש להפגש עימו,
כשהגיע שר האוצר לבית רבינו ,התחיל רבינו לדבר על ליבו  -לב האבן
ולשכנעו לבטל את הגזרה .בדם לבו ובתמצית כוחותיו בלי להתייחס
לאזהרות רופאיו ,התחנן ביקש הפציר ,אך ללא הועיל ,כל דבריו נפלו
על אוזנים ערלות ועל לב אטום וחתום.
לפתע ,החויר הרב וראשו נשמט לאחוריו .שר האוצר המבוהל ליווה
את רבינו עם מקורבו של מרן באמבולנס לבית החולים ,ושם בטיפול
נמרץ אמרו שמצבו של רבינו קשה מאד .מקורבו של מרן זצ"ל פנה
לשר האוצר ואמר לו ,שמת לב מתי קרס הרב ואיבד את הכרתו .הלה
הנהן בראשו ...והבין שסרובו גרם לקריסתו של לבן של ישראל החרד
לגורלם הרוחני של ילדי ישראל.
לב האבן של שר האוצר נימוח אל מול מיטת חוליו של מרן זי"ע ,ובו
במקום ,בחסדי השם יתברך ,הודיע על בטול גזירת הקיצוץ .אך מצבו

של מרן זצ"ל הלך והחמיר והרופאים אמרו נואש לחייו.
כששמעה זאת הרבנית אמרה לבנה הגאון הראשון לציון רבי יצחק יוסף
שליט"א על יד מיטת חוליו של בעלה בפה מלא" ,שהיא מוכנה להיות
תמורתו" ,מאחר שאת הרב העולם צריך לשיעוריו ,ספריו ופסקיו (בנה
הגאון רבי משה יוסף שליט"א סיפר ששמע את אמו מתפללת על זה!).
וכך היה .הרב קם מחוליו ,ושב ורפא לו למרות כל תחזיות הרופאים,
וכחצי שנה לאחר מכן חלתה הרבנית את חוליה האחרון שממנו לא קמה.
כך אמר משה רבינו לקב"ה ,בעת שסבלו במצרים היה ליבו מיצר עליהם
ואמר "חבל לי עליכם ,מי ייתן מותי תחתיכם" .מאיתנו אולי לא יבקשו
למות עבור האחר ,אבל לתת שכם ולעזור עד כמה שידינו מגעת זו
זכותינו ואפילו חובתינו.
דבר נוסף שניתן ללמוד ,הוא עד כמה כל אחד מאיתנו מצווה לעשות
כל שביכולתו כדי להאדיר את מוסדות החינוך ,העוסקים בתורה קירוב
ותשובה ,ובייחוד בעת הזו עלינו לתת שכם למוסדות אלו כדי להגדיל
תורה ולהאדירה.
כי כפי שאמר רבי מיכל יהודה ,והובאו הדברים מפיו בספר 'דובב
שפתיים' :זמירות השבת הן רגע של מבחן ,סוג של ניצוץ .אם זמירות
השבת בוערות בלב – ניתן להבעיר את הנפש כולה ,כי הכיסופין והכמיהה
לבורא עולם עוד שם!

כמו ביום הכיפורים!
אם יש יום מרומם ,נעלה ונקדש מכל ימות השנה ,אין ספק שזהו
יום הכיפורים 24 .שעות בהן אנו נטהרים ,השטן משותק ואינו יכול
לפצות פיו ,ואנו מתייחדים עם בוראנו ללא הפרעות 364 .יום בשנה
אנו נכספים ליום הזה...
הנה תגלית מרעישה מאוצרו של הרה"ק בעל ה'ישמח משה' זי"ע:
יש שעות בודדות בשבוע ,שגם בהן השטן משותק ,אינו נוכח ,אין לו
דריסת רגל .אלו הן השעות בהן יהודי מזמר את זמירות השבת ,בהן
לשטן אין זכות דיבור או הקשבה ,הוא לא רשאי להיכנס במחיצתו של
יהודי המשורר בשבת לבוראו! והרב מוכיח זאת ,מהפיוט 'ברוך השם
יום יום' שבזמירות יום השבת ,בו אנו מפרטים כמה מטעויות השטן.
אם היתה לו דריסת רגל עימנו בעת זמירות השבת – כי אז היה מגלה
את טעויותיו ומשנה אסטרטגיה ,הלא כן? – ...ואם אנו מרשים לעצמנו
לומר את טעויותיו בפה מלא ,מוכח שאינו רשאי להיכנס במחיצתנו
בעת זמירות השבת בה אנו מתייחדים בורא עולם!
הבה ננצל את השעות המרוממות הללו ,נעריך את המתנה היקרה
שנקראת 'זמירות השבת' .ככל שנקדיש להן יותר זמן ,תשומת לב,
כוונה והתלהבות ,כך נזכה ליותר שעות איכות עם אבא שבשמים ,בלי
מפריעים ,בלי השטן ,רק אנחנו ובוראנו באהבה אין קץ! זו לא 'שעת
שירה' ,אלו הם רגעים מרוממים בהם המלאכים משוררים איתנו ,רגעי
קרבת ה' נדירים .ככל שנזכה לנצלם כראוי ,לרומם את ליבנו ונפשנו
לבורא עולם ,כך נובטח כי סעודות השבת ישמשו עבורנו מנוף עוצמתי
ואצילי ,ויזכו אותנו בחיי קדושה וקרבת אלוקים!

זמירות שמכריעות...
לא בכל יום התכנסו רבני ישיבה חשובה בביתו של הגאון רבי מיכל
יהודה ליפקוביץ זצ"ל ,אלא שהיום – דיון חשוב עומד על הפרק ,העוסק
בדיני נפשות ממש .מדובר בבחור שהתדרדר מאוד ברוחניות וביראת
שמים ,וצוות הישיבה דן לגבי עתידו ,עד כמה ניתן להמשיך להחזיקו
בין כותלי הישיבה...רבי מיכל יהודה התעניין מאוד במצבו של הבחור,
ולבו נכמר .אם מתחילה היו אלה קשיים בלימודים ,הרי שהמצב החמיר
עד כדי שקשה לזהות בו קורטוב של יראת שמים .רבי מיכל יהודה
הרהר דקות ארוכות ,ואז השיב דברים ברורים וחדים:
'צאו וראו אם הבחור עדיין משורר את זמירות השבת בעת סעודות
השבת .אם הוא עדיין שר זמירות שבת – זהו אות וסימן כי נותרה בו
רוחנית ,ועוד ניתן להבעיר בנשמתו את הניצוץ .אם
לחלוחית
הוא כבר פסק מלשיר זמירות שבת – אוי
ואבוי ,'...שבו רבני הישיבה לישיבה,
והתחקו אחר התלמיד בסעודות השבת,
כשהם מבחינים שהוא עדיין משורר
זמירות שבת בצוותא עם חבריו .לפיכך
הוסיפו להתמסר למענו ולבנות את
נפשו ,ובסופו של דבר עלה הדבר בידם,
והבחור עלה ונתעלה במעלות התורה,
וזכר התקופה הקשה כבר נשכח ואיננו...
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ולסילוק הכסף מיד אחרי החג – הנני מבטיחכם שיבריא".
הנשים ,התחילו להתווכח ולהתמקח על המחיר ,עד שהרב
הודיען" :אחרתן את המועד ואין בידי יותר להושיע" .אכן
לא עברו ימים רבים והלה הלך לעולמו.

כל אשר יורוך
סיפר הגאון הגדול רבי חיים קריזוירט זצ"ל 'מעשה נורא' ,אותו
שמע מאת ר' שלמה זלמן לעהרער מאנטוורפן .וכך סיפר:
באחת ממערכות הבחירות לראשות הקהילה בעיירה צאנז
שלפני המלחמה ,הציגה המפלגה הציונית המקומית רשימת
מועמדים מתחרה מול הרשימה החרדית הקיימת .הרב דאז,
המרא דאתרא רבי ארי' לייבוש הלברשטאם זצ"ל קרא לראש
הרשימה ההיא והתרה בו למשוך את ידו מכל העסק והזהירו
מלפלג את הקהילה ,ואמר באוזניו" :לא טוב הדבר אשר אתה
עושה ,עתה שמע בקולי איעצך ויהיה אלוקים עמך ,אל תלך
בדרך איתם מנע רגלך מנתיבתם".
הוסיף הרב והסביר את עצמו" :לי באופן אישי אין שום ענין
ברבנות ובהנהגת הקהילה .מבטיחך אני שלא אשאר מחוסר
עבודה .אני צריך הנהגה והנהלה דתית וחרדית – אך ורק
למען תועלת העיר וצרכיה ,כגון שחיטה ,כשרות ,עירובין
וכו' .אני מזהיר אותך ומבקש ממך – אל תגע במשיחי!"
הלה לא שעה לאזהרותיו והפצרותיו של הרב .כאשר הרב ראה
שכל השתדלויותיו לריק וללא הועיל ,לא הוסיף לדבר איתו
ושב לשתיקתו .ראש הרשימה היה אז במיטב שנותיו ,בריא
וחסון ,כוחו עדיין עמו ,אך פתע פתאום קרס ונפל למשכב.
כולם ראו ידעו והבינו שיד הרב באמצע .יד ההשגחה פגעה בו.
היה זה ביום טוב שמחת תורה .ברוב יאוש ,כאשר בני משפחתו
ראו כי כלתה אליהם הרעה ,מיהרו אשתו ושתי בנותיו של
האיש בבכיות וזעקות נוראות אל בית החסידים ,לחדר בו
שהה הרב וביקשו סליחה ומחילה בשם האבא ,התחננו על
נפשו והפצירו ברבי שיעתיר בעד אביהם השוכב על ערש
דוי וסכנת חיים מרחפת על ראשו" .אנא רבנו ,הושיעה!".
גם הבטיחו על שם העתיד למשוך את ידם מכל העסקנות
ולבטל את הרשימה.
הרב הניח את ראשו על זרועותיו ,התבונן בדבר כמה דקות,
והשיב" :אומרים בשם הסבא הקדוש הדברי חיים זצ"ל ,שאם
רוצים לפעול בשמים דבר קשה ומסובך ,חסד שלא כדרך
הטבע ,צריך להיחלץ חושים ולעשות מאמץ מעבר לכוחות
והיכולות .לכן ,אם הנכם מבטיחים עכשיו סך חמש מאות דולר
(סכום נכבד בזמניהם) ,ותפקידו משכונות ובטחונות לכיסוי

***
לפני כחצי שנה ,נסתלק בירושלים הרה"ח ר' הערשל רוזנפלד
זללה"ה ,אשר עסק בקודש שנים רבות בכתיבת סת"ם ,מכירה
תיקון וכו' .כבר בשחרית ימיו נודע שמו כירא שמים מרובים,
חסיד במעשיו ותמים בדרכיו ,והיו רבים אשר העדיפו לרכוש
ממנו ספרי תורה ותפילין ,ושמעו ליווה אותו עד סוף ימיו
בכתר שם טוב.
בימי השבעה סיפרו בניו שיחי' ,שכשהיה אביהם ז"ל אברך
קיבל הזמנה לספר תורה מאחד מידידיו אשר היה חסיד
סאטמר ,וההוא אשר ידע כי ר' הערשל הינו חסיד בעלז,
ומקיים מצוות רבו בחובת השתתפות בבחירות ,ומאוד חשקה
נפשו דווקא בכתב של ר' הערשל בהיותו כאמור ירא שמים
וסופר ממחה בהידור ובכתב מפואר ,התנה עימו שאם יקבל
על עצמו שלא ילך לבחירות ישלם לו שלוש פעמים כפול
מהמחיר הסטנדרטי.
אך ר' הערשל אשר היה דבוק ברבותיו הקדושים אמר לו,
שאינו מקבל על עצמו להמיר אמונתו בפרנסה ,ולא יחתום
לו בשום אופן ,למרות ההפסד הכספי הגדול .אותו ידיד
חסיד סאטמר ,אשר בכל זאת לא רצה להפסיד את מלאכתו
המהודרת של ר' הערשל ,פנה אל רבו כ"ק האדמו"ר הדברי
יואל מסאטמר זצ"ל לשאול מה לעשות.
השיב לו האדמו"ר מסאטמר זצ"ל באלו הדברים ,הרי חסיד
אשר אינו שומע בקול רבו עבור בצע כסף ,אין לרכוש ממנו
ספר תורה ושאר תשמישי קדושה .אם יודע אתה כי אותו
סופר הוא ירא שמים וחסיד ,נהפוך הוא ,אל תחתים אותו
על תנאי שהוא נגד הוראת רבו ,ותרכוש אצלו את הספר
תורה בלב שלם.
בסופו של דבר כך הוה .ר' הערשל כתב את הספר תורה
במחיר רגיל ללא תוספת התשלום ,ואף כתב לו בפירוש
שהוא הולך לבחירות כפי הוראת גדולי וצדיקי הדור.
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סעודה ששינתה חיים!
ליומיים הקרובים ,בדגש על סעודות השבת שאסעד לבדי לאחר
החיסול .בעודי משוטט בסתמיות בין המדפים ,הגיע מולי יהודי חם
וחייכן ,ואמר לי בלבביות' :שלום עליכם ,יהודי מישראל?'
הופתעתי ,ידעתי כי חזותי אינה מסגירה דבר על ארץ מוצאי ואני
נראה אירופאי מצוי' .מנין הוא יודע?' – הרהרתי ,אך כמובן שום מבע
בפניי לא השתנה .הגבתי בהנהון רפה ,שנועד להבהיר כי אינני מבין
את השפה ואת המושגים עליהם הוא מדבר ,אך האיש לא הרפה,
ובסופו של דבר – הלבביות החמה שלו המיסה את שנות האימונים
שלי במוסד ,הכריעה את חומות קור הרוח והארשת הבטוחה שלי...
נאלצתי 'להודות' שאני יהודי מישראל ,ואז – הוא הקסים אותי בהזמנה
אישית חמה להשתתף בסעודת השבת בביתו ,תוך הדרכה ברורה כיצד
ומתי להגיע ,ואני נשביתי בקסמו והבטחתי את השתתפותי בסעודת
השבת במעונו...
בהגיעי לביתו בליל שבת ,שכחתי להציץ בשעון ...אין בפי מילים לתאר
את חוויית סעודת השבת המשפחתית הנפלאה שחוויתי .מיד כשנכנס
הביתה הגיעו שלושת בניו ושתי בנותיו ובירכו אותו בברכת 'גוט שבת'
חגיגית ,ואף הוא השיב לעומתם בברכה חמה .הבטתי במחזה כמהופנט,
מעודי לא ראיתי סעודת שבת באווירה ביתית וחמימה כזאת .כל הילדים
לבושים בקפידה ,האב בראש השולחן מנעים באמירת 'שלום עליכם',
ולאחר מכן מקדש על היין כשהוא מטעים כל מילה במתיקות...
הבטתי כמחושמל במתרחש ,באווירה הטובה והביתית ,בחום המשפחתי
המענג ,בהווי הרוחני הקסום ,ושכחתי את עצמי .לפתע הבטתי מבט חטוף
בשעון ,ואז גיליתי את דבר האיחור הנורא .השעה חמישה לשמונה!!!
בעוד חמש דקות עליי להיות במקום אחר ,מרוחק קמעא ,לפעולת
חיסול דרמטית .ידעתי כי שותפי לבטח כבר ממתין לי שם ,ואין לי
כל דרך לתקשר אתו ,להודיעו על האיחור .אובד עצות ועשתונות
קמתי ויצאתי מהבית לכיוון המקום המוסכם ,והגעתי באיחור בלתי
נסלח של  25דקות תמימות ...המקום ,למותר לציין ,היה ריק מאדם.
רכב המחבל כנראה עבר כבר מזמן ,וגם את חברי למשימה לא ראיתי.
התבוננתי בכל עברי הזירה ,ודי מהר הבנתי כי לפני כמה דקות היתה
כאן חוליית טרור מיומנת .מאוחר יותר הסתבר ,כי תוכנית החיסול
שלנו נודעה למחבלים ,והם טמנו לנו מארב .חברי למשימה נרצח
בידיהם המגואלות בדם ,השם יקום דמו ,ועד היום מפעיליי אינם
מבינים כיצד אני ניצלתי מאש התופת שטמנו לנו'...
האיש ניגב דמעה סוררת ,התעשת מהתרגשותו והמשיך' :הסיפור
הזה הפך אותי לשבר כלי .כל נסיונות השיקום שלי עלו בתוהו ,ולכן
שוחררתי מ'המוסד' מצוייד בפנסיה נדיבה ,מהרהר כל העת בסעודת
השבת הנפלאה שזכרונה לא יישכח ממני ,הסעודה שהצילה את חיי...
בכל רגע ראיתי לנגד עיניי את הסעודה ההיא ,שהובילה לאיחור .ראיתי
בעיני רוחי את מארחי בראש השולחן ,את בני משפחתו ,וחשתי געגוע
צורב לחוש את האור הזה שוב .סעודת השבת הזו חוללה בנפשי תמורה
כזו ,שלא מצאתי מנוחה עד שנרשמתי לסמינר שהתקיים בשבת ,כל
כך רוצה ושואף לחוש שוב את המתיקות ההיא...
זו היתה תחילת הדרך ,ההמשך ברור ולא אלאה אותך .כמו ב'מוסד'
כך בתפקידי הרוחני ,שאפתי למצויינות והעפלה לשיאים .אני עדיין
לא שם' ,אמר האיש הזר וחייך לראשונה חיוך קטן' ,אך אני ממשיך
לחתור גבוה' ,'...כיצד היה נראה המארח שלך?' – שאל ר' מרדכי מיד,
'האם היה לו זקן באורך בינוני ,האם מול שולחן הסלון ניצב שעון קיר
גדול?'' ,אכן כן' ,השיב האיש' ,מה קרה?' – לנוכח עיניו הנדהמות ,החל
ר' מרדכי בוכה חרישית' .כבר נפגשנו פעם' ,אמר בשקט' ,האיש שאירח
אותך הוא אבי המנוח .הוא גר בכתובת שהזכרת ,...היטבת לתאר את
סעודות השבת עליהן גדלתי ,אני אחד משלושת הבנים שהסבו איתך
לסעודה ,ושתי הבנות הן שתי אחיותיי...
(ניצוצות)

השתתפותו של מתפלל לא מוכר במנין הוותיקין הוותיק בשכונת
'סטמפורד היל' בלונדון ,אינה תופעה נפוצה .מה עוד ,שהאיש נראה
זר ומנוכר להווי המקום והסביבה ,איש לא הכירו ולא ידע את זהותו,
אם כי חזותו העידה עליו כי הוא יודע ספר וירא שמים .האיש לא סיפק
כל מידע ,נותר שקט ומופנם ,ואיש לא עמד על טיבו .כשהתעניינו
בו ,הגיב האיש במשיכת כתפיים רפה וחיוך נבוך ,ופיו נותר סגור
וחתום .אחד ממתפללי בית הכנסת ,יהודי בשם ר' מרדכי ,גמר אומר
לעשות כל מאמץ כדי לפצח את התעלומה ,ומשלא עלה בידו הדבר
גם כעבור כמה חודשי מאמץ – החליט לקבוע חברותא ללימוד משותף
עם האיש הזר מדי יום ,בנסיון לגלות את פיתרון חידתו .אך דווקא
הלימוד המשותף העצים את התעלומה :התברר שמדובר בגאון תורני
בקנה מידה נרחב .אם כן מי האיש ,ומה סיפורו?!
ויהי באחד הימים ,גילה האיש את שמו ,ור' מרדכי ניצל את ההזדמנות
ומיד נכנס עמו בשיחה .המשיך לדובב ,התעניין בכנות ,עד שהאיש
פתח את סגור לבו בסיפור חיים מדהים חובק עולם ,שר' מרדכי נדהם
לגלות כי גם לו עצמו יש חלק בו' ...הגעתי הנה בשל מחלת רעייתי,
הנמשכת כבר יותר מדי זמן' ,נאנח האיש' ,יש כאן טיפול מיוחד המתאים
לה ,אולי יוכל להקל על סבלה .אך לא תמיד עסקתי במה שאני עוסק
היום – '...פתח צוהר לעולמו האישי הפנימי ,והחל לגלות:
'נולדתי בארץ ישראל להורים שומרי מסורת ,אך לא זכיתי לגדול על
קיום המצוות באדיקות .גדלתי בסביבה מסורתית ,ולאחר השחרור
מהשירות הצבאי בהצטיינות – קיבלתי הצעת עבודה ב'מוסד לביון
ולתפקידים מיוחדים' .תחת מעטה חשאיות ולאחר אימונים מפרכים
– נשלחתי למשימות ביטחוניות ברחבי תבל ,עליהן כמובן לא אוכל
להרחיב '...ר' מרדכי עצר את נשימתו .האיש פרש בפניו פרק חיים
המשתרע על פני שלושה עשורים ,בשלושה משפטים בלבד .ר' מרדכי
לא יכול היה לשער בנפשו כי כך החל האיש את חייו ,וכי עברו שונה
כל כך מהווייתו הנוכחית .האיש נאנח קלות ,והמשיך:
'נבחרתי לשמש כשליח נאמן למשימות מיוחדות ורגישות ,בכל זמן
ובכל רחבי תבל .הממונים עליי היו מרוצים ממני ,בתיקי האישי
הצטברו ביקורות מחמיאות ואותות גבורה .באחת הפעמים ,נשלחתי
בצוותא עם חבר נוסף למשימה מורכבת ומסובכת במיוחד :להתחקות
אחרי אחד מראשי הטרור השוהה בציריך – בירת שווייץ ,להגיע אליו
ולחסלו .אני וחברי נשלחנו למשימה בטיסות נפרדות ,שכרנו לעצמנו
דירות נפרדות והתחלנו במעקב'...
ר' מרדכי הביט בו בעיניים קרועות ,המום מהסיפור המרתק הנפרש
בפניו ,שכמו לקוח מספר בדיוני .האיש לגם מעט מים והמשיך:
'חלק עיקרי מהצלחת הפעולה ,הוא למנוע קשר בין שני הסוכנים
העוסקים בה ,כדי למנוע את חשיפתם .לכן ,חילקנו מראש את שעות
המעקב בינינו ,ורק כשהמעקב הושלם וקיבלנו הנחיה לבצע את
החיסול – יצרנו קשר מאובטח ,וסיכמנו:
המחבל יוצא מדי ערב בשעה  8:00ממסעדה פלונית ,ופונה בצומת
הוא ענין של פיקוח נפש ללא צל של ספק ,ולפיכך
ימינה .חיסולו
קבענו שנמתין לו בליל שבת הקרובה,
בשעה  8:00בדיוק ,מיד לאחר הפניה
ימינה .כשרכבו יעבור את הצומת
– ניצמד אליו אני וחברי מימין
ומשמאל ,נבצע את החיסול
וניעלם מהזירה תוך שניות...
ביום ששי בבוקר התעוררתי
מוקדם ,לאחר לילה טרוף שינה.
'היום הוא רגע המשימה' – הזכרתי
לעצמי ,וכדי להפיג את המתיחות
יצאתי לחנות גדולה ,לקנות מעט מזון

להזמנות :ירון עיני 052-969-5044
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מּומי ,זֶ הּו ָא ָדם ַהּמֹוכֵ ר לְ ָך ַמ ֶּׁשהּו
ָע ְר ָמה" (ח ,יב)ַ ,ע ְר ִ
טֹוב ְתָךְ ,ו ַא ָּתה ַמ ְרּגִ יׁש ֶׁשהּוא
חֹוׁשב ֶׁשּזֶ ה לְ ָ
ֶׁש ַא ָּתה ֵ
"ּדֹואג" לְ ָךְ .ולָ כֵ ן ִאם ִּת ַּקח ֶאת ַה ֵּס ֶפר ֶׁשּלִ י,
ֵ
ַמ ָּמׁש
ִּתלְ ַמד ְו ַת ְפנִ ים אֹותֹו ֶאל לִ ְּבָךַ ,א ָּתה ַּת ְת ִחיל לִ ְראֹות
עֹובד ְּד ָב ִרים ֲא ֵח ִרים ְוֹלא ֶאת ה'ְ ,ו ַד ְרּכֹו
ֵאיפֹה ַא ָּתה ֵ
ּטֹומן
אֹותָך ֵאיפֹה לִ ְמצֹא ֶאת ַה ַּמלְ ּכֹודֹות ֶׁש ֵ
ֲאנִ י ֲאלַ ֵּמד ְ
לְ ָך ַהּיֵ ֶצר ָה ַרע.
אֹומ ֶרתָ :ק ֶׁשה יֵ ֶצר ָה ַרע ֶׁש ֲא ִפּלּו
ַהּגְ ָמ ָרא (קידושין לֶ ):
יֹוצרֹו ְק ָראֹו ַ'רע'ֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמרּ" :כִ י יֵ ֶצר לֵ ב ָה ָא ָדם ַרע
ְ
ׁשֹואל ַעל ּכָ ְך ַהּגָ אֹון ַה ֶּבן ִאיׁש ַחי ְּב ִס ְפרֹו
ִמּנְ ֻע ָריו"ְ .ו ֵ
ּדּוע
ֶּבן יְ הֹויָ ָדעִּ ,ב ְהיֹות ְו ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא יְ ָצרֹוַ ,מ ַ
קֹורא לֹו ַרעְ .ועֹודִ ,מּנַ יִ ן לָ נּו ֶׁשהּוא ָק ֶׁשה ,יִ ָּתכֵ ן ְמאֹד ֶׁש ַּקל
ֵ
לְ ִה ְתּגַ ֵּבר ָעלָ יוֲ ,א ָבל נִ ְק ָרא ַרע ַעל ֵׁשם ֶׁש ְּמיַ ֵעץ ָר ָעהְ .ו ֵת ֵרץ ָה ַרבּ ,כִ י ַהּיֵ ֶצר
ָה ַרע ְּב ָראֹו ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶׁשּיָ בֹוא לָ ָא ָדם ְּבגָ לּויּ ,ולְ יַ ֲעצֹו לַ ֲחטֹא ְּב ֵע ָצה
ּגְ לּויָ ה ִּבלְ ִּתי ִמ ְר ָמה ְו ַת ְחּבּולָ ה ּ -כְ גֹוןִּ :ת ְס ַּתּכֵ ל ַעל ָה ִא ָּׁשה ַהּזֹאתִּ ...תּכָ נֵ ס
ּדֹומה ַ -אְך ַהּיֵ ֶצר ָה ַרע ָּבא לָ ָא ָדם ְּב ֶד ֶרְך ָע ְר ָמה
לַ ֲחנּות ַהּזֹאת ְו ִתגְ נֹבְ ...וכַ ֶ
ְו ַת ְחּבּולָ הֶׁ ,ש ַּמ ְר ֶאה לֹו ֶׁשהּוא ְמיַ ֲעצֹו לַ ֲעׂשֹות ִמ ְצ ָוה ּכְ ֵדי לְ ַה ִּפילֹו ָּב ָר ָעה,
ּוב ֲעבּור זֶ ה ְק ָראֹו ַרעַ .עד ּכָ אן.
ְו ַעל זֶ ה ֹלא ִצ ָּוהּו ה' יִ ְת ָּב ַרְךַ ,
אֹומר לֹוִּ :ת ְׁש ַמע יְ ִד ִידי ַהּיָ ָקר ,יֵ ׁש
לֹומרַ ,הּיֵ ֶצר ָה ַרע ֹלא ָּבא ְּבגָ לּוי לָ ָא ָדם ְו ֵ
ּכְ ַ
אֹותּהֶ .אּלָ א הּוא ָּבא ֶאל ָה ָא ָדם ְּב ַת ְחּבּולָ ה
תּוקה ּבֹוא ַּת ֲע ֶׂשה ָ
ּפֹה ֲע ֵב ָרה ְמ ָ
אֹומר לֹוִּ :ת ְר ֶאה
ֶׁשּכִ ְביָ כֹול יֵ ׁש ּכָ אן ֵאיזֶ ה ַמ ֲע ֵׂשה ִמ ְצ ָוה ְוכָ ְך ַמ ִּפילֹו ,הּוא ֵ
רּוׁשה ֶׁש ַחּיָ ִבים לִ ְדאֹג לָ ּהֵ ,אין לָ ּה ַמה ּלֶ ֱאכֹל
יְ ִד ִידי ַהּיָ ָקר ,יֵ ׁש ּכָ אן ִא ָּׁשה ּגְ ָ
ּומה ּלִ ְׁשּתֹותּ ,כָ ל יֹום ִׁש ִּׁשי ָּת ִביא לָ ּה ִמ ְצ ָרכִ יםַ ,אל ִּת ְד ַאגַ ,א ָּתה ַצ ִּדיקֹ ,לא
ַ
בּועיִ ם ִהיא ְּת ַב ֵּקׁש ִמ ֶּמּנּו
יְ ֻאּנֶ ה לְ ָך ּכָ ל ַרעִ .אם הּוא יִ ְׁש ַמע לַ ֲע ָצתֹוַ ,א ֲח ֵרי ְׁש ַ
יׁשי הּוא ּכְ ָבר יַ ּגִ יד לְ ִא ְׁשּתֹוֲ :אנִ י ָצ ִריְך
בּוע ַה ְּׁשלִ ִ
ּוב ָּׁש ַ
נֹורהַ ,
לְ ַה ֲחלִ יף לָ ּה ְמ ָ
לְ ִה ְתּגָ ֵרׁש ִמ ֵּמְך ...נִ ְמ ָצא ֶׁש ַהּיֵ ֶצר ָה ַרע ֹלא ָא ַמר לֹו לְ ִה ְת ַע ֵּסק ִעם נָ ִׁשים,
הּוא ָּבא ְּב ַה ְס ָו ָאה ֶׁשל ִמ ְצ ַות ֶח ֶסד.

ֲאנִ י ָח ְכ ָמה ָׁש ַכנְ ִּתי ָע ְר ָמה (משלי ח ,י"ב)
אֹותי
ִא ָּׁשה ַא ַחת ָּב ָאה לְ ָפנַ י ְו ִה ְתלֹונְ נָ הֵ :מעֹולָ ם ַּב ְעלִ י ֹלא לָ ַקח ִ
הֹוציא ֶאת ַהיְ לָ ִדים לַ ּיָ םּ ,כִ י הּוא ָמסּור ְּבכָ ל נַ ְפׁשֹו
לְ ח ֶֹפׁש ,הּוא ֵמעֹולָ ם ֹלא ִ
בֹודתֹוֲ .אנִ י ְצ ִריכָ ה לְ ִה ָּׁש ֵאר ִעם ּכָ ל ַהיְ לָ ִדים ְוהּוא ָעסּוק
לְ ַת ְפ ִקידֹו ְולַ ֲע ָ
בֹודתֹוָּ ...ברּור לִ י ֶׁשּלְ ַא ַחר ֶׁשהּוא יִ ָּפ ֵטר ִמן ָהעֹולָ םּ ,כֻ ּלָ ם יַ ַע ְמדּו ַּב ֶה ְס ֵּפד
ַּב ֲע ָ
ְויָ ִעידּו ָעלָ יוֶׁ ,ש ְּב ַחּיָ יו הּוא ֹלא ָהיָ ה ַּבּיָ ם ֵמרֹב ֶׁש ָהיָ ה ָמסּור לְ ַת ְפ ִקידֹוַ ,אְך
אֹומר ָה ַר ְמ ַח"ל ִּב ְמ ִסּלַ ת יְ ָׁש ִריםֹ" :לא יֵ ַדע ְוֹלא יַ ְרּגִ יׁש ְּב ִתגְ ּב ֶֹרת
ַמ ָּמׁש ַעל זֶ ה ֵ
ֹאבד נִ ְׁש ָמתֹו"ָ .ה ָא ָדם ַהּזֶ ה ִּבכְ לָ ל ֹלא ֵמ ִבין
ָחלְ יֹוֶ ,אּלָ א ּכְ ֶׁשּיָ מּות ְּב ֶח ְטאֹו ְות ַ
בֹודת
זֹוהי ֹלא ֲע ַ
ימה ֶׁשּלֹו ִ
ֶׁש ִּמּיֹום לְ יֹום ַהּיֵ ֶצר ָה ַרע נָ ַתן לֹו עֹוד חֹלִ יַ ,ה ְּמ ִׂש ָ
רֹואה ְּב ַע ְצמֹו ּכִ ְמ ֻסּגָ ל
ה'ֶ ,אּלָ א ַה ִה ְת ָּפ ֲארּותַ ,הּגַ ְדלּות ְו ַה ְּׁש ָב ִחים ,הּוא ֹלא ֶ
לַ ֲעזֹב ֶרגַ ע ֶא ָחד ֶאת ַהּכָ בֹוד ַהּזֶ ה.
יבא ֵאיגֶ ר אֹו
יֹותר ּגָ דֹול ֵמ ַר ִּבי ֲע ִק ָ
ָׁש ַאלְ ִּתי ֶאת אֹותֹו ַה ַּב ַעלְ :וכִ י ַא ָּתה ֵ
סֹופר ֶׁשּלָ ְקחּו ֶאת ַה ִּמ ְׁש ָּפחֹות ֶׁשּלָ ֶהם לְ נ ֶֹפׁש? ָה ָא ָדם ַהּזֶ ה ּכָ ל ּכָ ְך
ֵמ ַה ֲח ַת"ם ֵ
טֹועה ְּב ַהנְ ָהגַ ת
טּוח ְּב ִצ ְד ַקת ַּד ְרּכֹוֶׁ ,שהּוא ֹלא ַמ ֲעלֶ ה ַעל ַּד ְעּתֹו ֶׁשהּוא ֶ
ָּב ַ
ַה ַּביִ תַ ,רק ַא ֲח ֵרי ֵמ ָאה ֶע ְׂש ִרים ָׁשנָ ה ּכִ ְראֹת ֶאת ַהּנֶ זֶ ם ְו ֶאת ַה ְּצ ִמ ִדים ,הּוא
בֹודת ה' ֶאּלָ א ַא ֲה ַבת ַהּכָ בֹוד ָה ַע ְצ ִמי ֶׁשּלֹו.
יַ ְב ִחין לְ ֶפ ַתע ֶׁשּזֶ ה ִּבכְ לָ ל ֹלא ָהיָ ה ֲע ַ
אֹותָך ֵאיְך לְ זַ הֹות ֵאיפֹה ַהּיֵ ֶצר
אֹומרֲ ,אנִ י ֲאלַ ֵּמד ְ
ְוזֶ הּו ַמה ֶּׁש ְּׁשֹלמֹה ַה ֶּמלֶ ְך ֵ
עֹובד ה'ֲ ,אנִ י
אֹותָךֵ ,איפֹה הּוא נָ ַתן לְ ָך לַ ְחׁשֹב ֶׁש ַא ָּתה ּכֵ ן ֵ
ָה ַרע ִה ִּפיל ְ
"אנִ י ָחכְ ָמה ָׁשכַ נְ ִּתי
מּומּיּות ֶׁשל ַהּיֵ ֶצר ָה ַרעּ ,כִ י ֲ
ֶא ֵּתן לְ ָך לִ ְראֹות ַמ ִהי ָה ַע ְר ִ
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כינוי לבן שאינו שומע בקול אביו ואמו
איתן סוקלים
מצווה בחפצים או בחיות שנעלמו
מצווה הקשורה לאפרוחים או ביצים
בגד מצמר ופשתן
כלי קצירה
עושים לגג
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קריאה בקול רם
גף של ציפורמקומו של בלעם
אחד מהמאורות
ידידו של האדם
אשכולות קטנים של ענבים
פתילים של ציצית
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השלם את הפסוקים הבאים בתשבץ,
אם פתרתם נכונה תקבלו בטור המודגש את
המשך הפסוק "ולא תחבול בגד ____"
" )1לא יהיה כלי גבר על ___" (בכתיב מלא)
" )2לא-תזרע כרמך ___"
" )3בן סורר ___"
" )4לאחיך ___ כסף ___ אכל ___כל-דבר"
 ___" )5תקים עמו"

פתרון החידות משבוע שעבר:
א .תזיז ,תרחיק בפרשה.
קפד ראשו  -מיעוט דיבור בלשון חז"ל.
תשובה :תסיג ,סיג

ב .התחיל לגור ,ערך טקס פתיחה.
קפד זנבו  -יופי של האישה על בעלה.
תשובה :חנך ,חן
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ג .אסור למלך להרבות.
קפד זנבו  -אביו של גדי ,הנשיא לשבט מנשה
מהמרגלים ששלח משה.
תשובה :סוסים ,סוסי

עקב העומס הצפוי בתפילות ראש השנה הבעל"ט
ותפילות "הימים הנוראים" הקרבים ובאים
אנחנו נערכים מבעוד מועד!
כל המעוניין להבטיח מקומו בחגים בביה"כ "חסדי שמואל"
וכן כל בעל כסא שלא יהיה בביה"כ בחגים
כמו"כ מי שביתו פנוי ומוכן לארח בין בחגים ובין בשאר השנה

נא ליצור קשר עם נתנאל אלפסי הי"ו
בטל' 050-6785912 :או בביה"כ
קהל קדוש  -אי"ה תפילות הימים נוראים ייערכו עם החזנים הגדולים:
הרב יהודה הררי רפול הי"ו ,בנימין בנימין הי"ו ,אלחנן משמרתי הי"ו

בשבוע הבא ,ביום הבחירות ,יום ג' ,י"ז אלול ( ,)17/09ידרוש מורנו הרב ב:
מודיעין –  ,10:20ביה"כ קול יעקב ,רחוב הנביאים 22
חדרה –  ,12:00ביה"כ חפץ ה' ,רחוב תרמ"ב 9
רעננה –  ,14:00ביה"כ תולדות יצחק ,רחוב אליעזר יפה 4

שיעורי הרב השבוע בבית שמש ורמת גן

להזמנת מו"ר הרה"ג אייל עמרמי שליט"א לשיעורים וכנסים  -אליהו 1-599-502051 :שלוחה !5

כל שבוע תלמיד מכיתה אחרת יכתוב חידוש על פרשת השבוע לעלון

והשבוע :הילד המתוק אורי גיאת ני"ו מכיתה ה'

פרשת כי תצא פרק כ"א פרק י'
ֹלהיָך ְ ּבי ֶָדָך ו ְָש ִׁב ָית ִש ְׁביֹו.
כִ ּי ֵת ֵצא לַ ִמּלְ ָח ָמה ַעל ֹאי ְֶביָך ּונְ ָתנֹו יְהוָה ֱא ֶ
פסוק זה נכתב בלשון יחיד ולעומת זאת בספר במדבר (י' ,ט') כתוב "וְכִ י ָתבֹאּו ִמלְ ָח ָמה ְב ַּא ְר ְצכֶ ם ַעל ַה ַצּר ַהצֹ ֵּרר ֶא ְתכֶ ם ו ֲַה ֵרע ֶֹתם
ְנֹוש ְׁע ֶתּם ֵמ ֹאי ְֵביכֶ ם"
ֹלהיכֶ ם ו ַ
ַב ֲּחצ ְֹצרֹות וֲנִ זְ כַ ְּר ֶתּם לִ ְפנֵ י יְהוָה ֱא ֵ
שואלים חכמי המוסר :מדוע כאן התורה מלמדת בלשון יחיד ,וכי אדם בודד יוצא למלחמה?
ומתרצים על פי הפשט :אם רוצים לנצח במלחמה יש צורך באחדות ,כולנו יוצאים כאיש אחד ,כשיש אחדות יד כבר את הדרך לניצחון.

שמי דוד חזן מכיתה ה' בת"ת "כאייל תערוג"
אני נהנה לבא ללימודים מאוד ,וכיף לי עם
הרב שלמה אליהו הרב החדש שלנו.
שבת שלום.
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אפשרות לחדרים לשבתות חתן

עיצוב
במתנה!

זמני תפילות ושיעורים

תפילות לימות החול
		
שחרית הנץ החמה
		
שחרית מנין ב'
		
שחרית מנין ג'
		
שחרית מנין ד'
			
מנחה
		
ערבית מנין א'
		
ערבית מנין ב'

תפילות ושיעורים בשבת קודש
		
מנחה ערב שבת
		
שחרית הנץ החמה
שיעור בהלכות ריבית
		
שחרית מנין ראשי
		
תהילים לבנים
שיעור הלכה ,שולחן ערוך
		
מנחה מנין א'
		
שיעור מוסר
		
מנחה מנין ב'
אבות ובנים
שיעור הלכה
ערבית של מוצ"ש
פעילויות לנשים בשבת
		
תהילים לבנות
		
שיעור לנשים

( 18:20כ 30-דק' לפני השקיעה)
( 05:10כ 65-דק' קודם הנץ החמה)
 30( 07:00דק' לפני תפילת שחרית)
07:30
( 12:30אליהו קורן  ,2משפחת פרג'יאן)
 15:30חושן משפט
16:00
16:30
( 17:15בתום השיעור)
( 18:25כשעה קודם צאת השבת)
( 18:55כ  30-דק' קודם צאת השבת)
( 19:23עם צאת השבת)

( 05:35כ 45-דק' קודם הנץ החמה)
07:00
( 07:30בישיבה הודו ב)7:45
08:15
18:30
סמוך למנחה
בתום השיעור המרכזי

שיעורים  -בימים א'-ה' בשעה 19:30
עין יעקב  -עיון באגדות חז"ל
			
יום ראשון
אמונה ובטחון
			
יום שני
פרשת השבוע  /הלכה  /ענייני יומא
			
יום שלישי
ליקוטי מוהר"ן  /רבינו נחמן מברסלב
			
יום רביעי
הלכות שבת/מועדים
			
יום חמישי
פעילויות לנשים
		
יום שלישי

( 14:45בביה"כ חסדי שמואל)
 14:45מפי מו"ר שליט"א

 20:45שיעור לנשים בנושא חינוך מפי גב' אלינור

לתרומה תיק מהודר של ספר תורה
כל המעוניין נא ליצור קשר עם נתי 050-6785912
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הר חומה שומעים לגדולי ישראל -

קריאת קודש

בראשם נשיא מועצת חכמי התורה
מרן הגאון חכם שלום הכהן שליט״א

ביום שלישי הקרוב י"ז אלול
נצא כולנו ונקיים מצוות רבותינו
להצביע לתנועה הקדושה והעומד בראשה
יו״ר תנועת ש״ס ר׳ אריה דרעי הי״ו

המודעות הפרסומיות לקריאה בימי החול בלבד!
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