
 

 

 

 897עלון מס'   - הר  ש  ע   הנ  מוֹש  שנה 
 

 ברכת הלבנה". "י בערב רביע@ ביום 
 זצ"ל )הרש"ש( זיע"א. שלום שרעבי@ ביום שישי, הילולת ר' 

 ,ראש השנה לאילנותלקראת ט"ו בשבט,  @
 בהכשר מהודר.יש לקנות פירות יבשים רק      

 

 

 חע"ה'תש שבט' ד  בס"ד
 16:43  -   הדלקת נרות

 17:35  -   שבת צאת ה
 18:08  -        רבנו תם 

 
 

 "אור החיים"לפי הלוח המדוייק של  - חורףשעון 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 ז"ל אברהםבן   לע"נ  

 סגולה גדולה -בדוק ומנוסה 
 בסעודה הרביעית להשתתף

 20:30 -מועד" ב-בביה"כ "אוהל
 
 
 
 
 
 
 
 

 פרשת בא
 "וישאלו איש מאת רעהו" 

כלי כסף? לשאול תחילה איש מאת רעהו  מפני מה נצטוו
הטעם הוא, שאילו היו באים העניים מבני ישראל אל 
המצרים לבושי בגדים בלויים ומרופדים, היו המצרים 

 וזהב? לכןתוהים ומקשים: מה לעניים אלה ולכלי כסף 
נצטוו תחילה: וישאלו איש מאת רעהו, שאם יבואו אל 

 ()מאוצרנו הישן .ייענו, שטיםומקו בלבוש הדורים המצרים
 י"ב ל"ז ף"שש מאות אלף רגלי הגברים לבד מט"כ() 

רק הגברים לבד מן הנשים והטף. לפי זה היה מספר יוצאי 
מצרים לפחות כשני מיליון. ומפליא הוא ששבעים הנפש 
שבאו עם יעקב מצרימה עד כדי כך רבו תוך ארבע מאות 

 ()שד"ל          שנה )ולפי חז"ל תוך מאתיים ועשר שנים(. 
 ""ואנחנו לא נדע מה נעבוד את ד' עד בואנו שמה 

ות והמצוות שאנו עושים בעולם הזה, אין אנו כל העבוד
יודעים אם יש להם ערך וממשות ואם עשויות הן לשם 

יתברר ו עד אשר נבוא לעולם החשבוןשמים "עד בואנו שמה" 
 (חידושי הרי"מ. )לנו מה היה טיב העבודה שלנו בעולם הזה

 "י"ב ב "החודש הזה()' 
איתא ברש"י: נתקשה משה על מולד הלבנה באיזה 
שיעור תראה ותהיה ראויה לקדש והראה לו באצבע את 
הלבנה ברקיע ואמר לו כזה ראה וקדש. הנה בשלשה 
דברים מצינו שנתקשה משה, ושלושתם רמוזים במשה: 

שר"ת וס"ת הינם  שחודה)או שרצים(  םקליש, הנורמ
 ()הדרת קודש                                    .משהאותיות 

 "ונתנו על שתי המזוזות ועל המשקוף" 
לאחר כל מה שזכו בנ"י לראות התגלות של נסים 

רק ליד ונפלאות, הרי עליהם לדעת שעדיין הם עומדים 
 (שפת אמת)                                                . הפתח

 

 הפרשה : מענייני 
  המצרים. המשך עשר המכות שהביא הקב"ה על  

 ארבה, חושך, מכת בכורות.      
 ה וסימון דם  על  קורבן הפסח במצרים, לקיחת שֶׂ
ה באותו הלילה.המשקוף,        ואכילת השֶׂ
 .ציווי בני ישראל לחֹוג את חג הפסח לדורות 
 .מכת בכורות, מתו כל בכורי מצרים 
 בעצם היום הזה" יציאת מצרים". 
 .דיני קורבן פסח לדורות הבאים 
 .'דיני הקדשת בכורות לה 
 .מצוות הגדה של פסח ומצוות תפילין 
 "הנני מביא מחר ארבה" 

א כעת בידי משה ניתנה הברירה לבחור איזה מכה שתבֹ 
, ולכן שכל המכות הם רק לטובתםבכדי להוכיח לבנ"י 

מדה כנגד מדה על שפרעה בחר במכת הארבה שהיא 
 (קול שמחה)                                .  "פן ירבה"אמר 
 "ף עוד ראות פניךילא אוס" 

גדר של ראיית הגם שראה את פניו בליל פסח, אין זה ב
 (זכרון שמואל.  )נפלו פניו של פרעהפנים כי באותה שעה 

 "כחצות הלילה" 
ובסופו  דיןהלילה נחלק לשני חלקים, בתחילת הלילה 

שאז יש בו דין ורחמים כאחד,  כחצות, ולכן אמר רחמים
 (אושפצין -דברי צדיקים. )דין למצרים ורחמים לישראל

 "למען תהיה תורת ד' בפיך" 
שדווקא תורת ד' תהיה שגורה על פיך ולא ח"ו התורה 
שלך הבנויה על סברות כרסיות, אלא עליך להגות דוקא 
בתורת ד' תמימה מה שקבלנו מהתנאים והאמוראים 

יהיה לך לאות על ידך ולזכרון "ראשונים ואחרונים ואז 
 (שפע חיים)                                                     . "בין עיניך

 "י"ב כ"ו "והיה כי יאמרו אליכם בניכם() 
והגדת לבך ואמרת "בכל התשובות לבנים נאמר: 

. "ואמרתם"ואילו כאן אצל הרשע נאמר סתם  "אליו
אלא, כי אין התורה חפצה שישיבו לרשע ושידברו עמו 

, כלומר, שתאמרו בדרך "ואמרתם זבח פסח"כלל, רק 
 ()ביאורי הגר"א להגדה                כלל זבח פסח וכו'.

 

  אין לעיין בעלון בשעת התפילה וקריאת התורה. במקום שיש עירוב, יש לטלטל ע"י קטן. העלון טעון גניזה.     הסירו מכשול מדרך עמי !
 / http://www.hidush.co.il/     http://ladaat . info"חידוש" :   -ניתן להוריד את העלון באתרים הדתיים "לדעת" ו
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 "הדבר אשר":  מפטירין
 (ירמיהו מו')               

 
 
 
 
 
 

 2ראו בעמוד  -מרתק 
 סיפור מההפטרה

 
 
 
 
 
 

 פינת הניבים והפתגמים
 

ַנֲעָשה.  ל ש  ף ַעל ָעו  ֹתק   ָזַעק / ָצַעק ָחָמס = ָמָחה ב 
 

ב  דוגמה: ּלֹו ִנְפְסָלה ֵעקֶׂ ְבִחיַנת ַהַבְגרּות שֶׂ ַהַתְלִמיד שֶׂ
 ְשִמיָרה ַעל ֹטַהר ַהְבִחיָנה ָזַעק ָחָמס. -ֲחָשד ְלִאי

 

ְצַעק ָחָמס ְוֹלא ֵאָענֶׂה ]ִאּיֹוב יט ז[. מקור:  )ניבונכון(ֵהן אֶׂ
 

 " )ליד הרבנות( אוהב שלוםבביה"כ " "תפארת רחמים"תתקיים אי"ה בכולל    תענית דיבור
 אמירת תהילים. - 09:00ארוחת בוקר.  - 08:30שחרית.  - 07:00למניינם(    23-01-18. )חז' שבט תשע" שלישיביום 

לזיווג הגון ולזרע בר  גדולהתיקון הועריכת  תקיעת שופרות - 16:45מנחה. סעודת מצווה. המשך תהילים.   -13:15 
 המשתתף בתענית נמחלים לו עוונותיו.  054-8490959בטל':  לברכהשמות             .ערבית - 17:20  . קיימא

 



  
 חינוך  - "בניך כשתילי זתים"

 

 לסרב לתת לילד כל מה שמבקש
שלנו ידועה כלחוצה מאד. כולנו לחוצים בזמן,  תקופהה

 לכלית יש לנו המון לחץ.כבעבודה לוחצים עלינו ו
ישנו עוד סוג של לחץ זהו לחץ חברתי. גם ילדינו נתונים 
תחת לחץ זה, ולכן הם באים אלינו בדרישות ומפעילים 

אף אחד מאתנו לא רוצה שהילד שלו  עלינו לחץ נוסף.
מעודכן. זה מלחיץ, כי הרבה  ירגיש מקופח, שונה, לא

פעמים מה שהילד מבקש ומתחנן אליו לא מוצא חן 
בעיניכן, לא מתאים להתנהלות אצלכן בבית, לערכים על 
פיהם אתן מנהלות את הבית, ואתן נכנסות להתלבטויות 
והתחבטויות. להרשות ולוותר על הערכים האלו? לסרב, 

תת ילדים ואז אולי באמת הילד יהיה שונה ויחיד מול כי
מאוד. לא נוכל למצוא לו  שלמה? הנושא הזה מורכב 

מילים. תלוי מה הילד מבקש, תלוי מה ה פתרון בכמ
אופיו של המבקש התורן. תלוי מה מעמדו החברתי. תלוי 
מה הערך שאנו מייחסות לבקשה שלו מול הערכים על 
פיהם מנוהל הבית. ותלוי גם מה אנחנו חווינו בתור 

לסרב , אימון מחזק אותו .רתיילדים בנושא החב
 .כשצריך. לא לתת רק כי יש לאחרים

 

 ויכבד אל ליבו / ויחזק את ליבו
 

"ויאמר ה' בפסוק הראשון של הפרשה אנו קוראים : 
א אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו ואת אל משה  בֹ 
 לב עבדיו" .

 .הכביד את ליבו פרעהבמכות הראשונות 
 ,הכביד את ליבו של פרעהה' במכות האחרונות 

 )חוץ ממכת ברד( כמפורט: 
 

 לב פרעה" ) שמות ז', כ"ב( .ויחזק מכת דם : "  א.
 והכבדהרווחה  מכת צפרדע : "וירא פרעה כי היתה  ב.
 ליבו" )שם ח',י"א(.  את     
 לב פרעה" )שם ח', ט"ו(. ויחזקמכת כינים : "  ג.
 פרעה את ליבו " ) שם ח',כ"ה( . ויכבדמכת ערוב : "  ד.
 לב פרעה" ) שם ט',ז'( . ויכבדמכת דבר : "   ה.
 ה' את לב פרעה" )שם ט',י"ב(  ויחזקמכת שחין : "    ו.
 ט',ל"ג(. ליבו" )שם ויכבדמכת ברד : "  ז.
 ה' את לב פרעה " )שם י',כ'(. ויחזקמכת ארבה : "   ח.
 ה' את לב פרעה " )שם י',כ"ז( . ויחזקמכת חושך : "   ט.
 ה' את לב פרעה " )שם י"א,י'( . ויחזקמכת בכורות : "    י.

 
 
 

 "חודש אלול  -  הכנה לימים הנוראים"
אדם לעבוד כמה שיותר לרכוש  צריך אלול בחודש

, ואפילו דקדוקי סופרים, טוביםות ומעשים ולעצמו מצ
כיון שאינו יודע גם ע"י צדקה, חומרות וחסידויות, 

פעם את  שאלו לטובה. הדיןאיזה מהם יכריע את 
, במה שונה חודש אלול משאר זצ"למדובנא  המגיד
: אדם בא לבית במשל כדרכולהם  ענה  ?השנהחדשי 

 ביןהכנסת, ומרוב עשירותו היה לבו גס, ולא התערב 
הבריות, בקושי רב פלט "שלום" לכמה אנשים. והנה 

, ואותו עשיר הגיש הכנסתהגיע זמן הבחירות לועד בית 
דותו. מיד החל לשנות את יחסו, לאחד קנה עמומ

הרמת ספר תורה, ולשלישי עליית  ולשניפתיחת ההיכל, 
והיה מתערב עם  ששי, וכך עשה בכל שבת ושבת,

הוא האדם,  כך . מה גרם לו זאת? הבחירות!!!הבריות
בכל השנה שקוע בתרדמה עצומה, בקושי מגיע לבית 

חומרות, ות בסיסיות, ועל וים מצימק בקושיהכנסת, 
 הואמאן דכר שמיה?? אולם בהגיע חודש אלול רואה 

את עצמו קרוב ליום הדין, ומיד נותן אל לבו לקיים כל 
בחלק החיים,  ליפולמצוה וחסידות שבאה לידו כדי 

.השלום, השלוה הפרנסה, הבריאות,  
 
 

 כל הישועות והברכות
 הי"ו לאלי ועליזה מוסאי

 .שתרמו לסעודה הרביעית בלויין
 זצ"ל  עובדיה יוסףזכות מרן 

תגן בעדם, לרפואתם 
והצלחתם שיתברכו בכל מילי 
דמיטב ויתגשמו משאלותם 

 באושר ובפרנסה טובה.לטובה 
 בר קיימא במהרה זרע קודשו

 הי"ו לנופר ושילה נתן
 בן שמעון ז"ל רפאלולהבדיל לע"נ 

 
 
 

 שיעור התורה הגדול בתבל
 "אברהם יגל"  ארגון

 בכל מוצאי שבת ןמשדר בלוויי
  הראשון לציוןאת שיעורו של 

 שליט"א  יצחק יוסףהרה"ג 
 

 "אוהל מועד"בבית הכנסת 
 השיעור יוקרן  20:30בשעה 

 בע"ה תתקיים  מסך ענק. על גבי
 " בית הלחם"בחסות  סעודה רביעית,
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 כל הישועות והברכות

 מנב"ת לציונה דוד 
 .לסעודה הרביעית בלויין מהשתר

 זצ"ל  עובדיה יוסףזכות מרן 
והצלחת  ה, לרפואתהתגן בעד

שיתברכו ילדיה וכל משפחתה 
בכל מילי דמיטב ויתגשמו 

 ולברכה משאלותם לטובה 
ורפואה והצלחה ושלום בית 

 ומשפחתוליוני דוד בן ציונה 
  ופרנסה טובהאושר בריאות, 

 כלה" "קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול

 מזל טוב ואיחולים לבביים 
 מנב"ת מרים שלומי

 הי"ואבוטבול  אברהם וריימונד
 לאה עם שמעוןלנישואי 

יה"ר שיקימו בית נאמן וכשר  
 בישראל ויעלה הקשר יפה ויזכו
 להמשיך את מסורת הבית המפואר.

 

 "ענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   לע"נ הצנועה והענוה
 דוידי ביבי 

 ז"ל  שמואלבת 
 ' שבט פקידת שנתה ח

 יום רביעי בבית העלמין 15:30

 
 

 
 

 
 שבת  שלום  ומבורך

 ז"ל  מרים ושאול ןבמשה מזרחי 
 ז"ל  רחל ןב סימונהירון 

 ז"ל  אסתר ןבמשה מוסאי 
 ז"ל  דינהבת  סיגלית סמדר כלימי

 ז"ל  מסעודה )מזל(בת  רחל חכמון
  ז"ל יעל ויוסף בת לירז-רוזי

 ז"ל רחל בת מרים 
 ז"ללטיפה  בתטונה -מזל

 ריטה שתחי'ה  בן ז"ללירן מלכה 
 ז"לחנום  בןמשאלה עזרא נאמן 

 ז"ל מרים בן אברהם שריפיאן
  ז"לרחל  בןיוסף כרמי 
  ז"לרבקה  בןנפתלי דהן 

 ז"ל רחל בן משיח אליאס
  ז"למרים  בןדוד נתני 

  ז"ל לויזה בן חיים אטון
 

 הי"ומרים  בןשלמה לארי 
 הי"ומרים  בןמשה נאמן 

 הי"ומרים  בןאברהם נאמן 
 הי"ורבקה  בןמרדכי עמרני 

 הי"ומרים  בןישראל פרג'י רפאל 
 הי"ו דינה ומיכאלבן חנניה -נהוראי

 הי"ומורוורי  בןבאבאי באבאי 
 הי"ושרה  בןיהונתן אריאלי 

 מנב"תחנה  בתלאה אלעזר 
 מנב"תגולשן  בתנאיית יעקובי 

 

 : -לכל החולים ובכללם ל רפואה שלימה והחלמה מהירה
  הי"ורעות בן  יגל-אברהם

  הי"ושרה בן  ניסים דוידי
  הי"ושרה בן  יצחק נאמן

  מנב"תרבקה  בתשרה ביבי לארי 
 מנב"תמרים  בתנעימה שלומזדה 

  מנב"תשרה  בתחנה דוידי 
  מנב"תחנה בת  דינה מוסאי
 מנב"תמרי  בתלידה הרוני 
  מנב"תגורג'יה בת  דליה נסימי
  מנב"תחוה בת  רזיה סינדני

 
  : נשמת     לעילוי 

 

 ז"ל בן שלמה ושרה שיחיו מרדכי לארי
 

 וזליכה ז"ל    בן אברהם  בבאי מוסאי
 

 4 054-7743834   ארגון "אברהם יגל"  יו"ל ע"י 

   לע"נ הצנוע והענו
 יצחק פלד 

 ז"ל ליאון ופאולה בן 
 

 ה' שבט פקידת שנתו
 שימליץ טוב בעד משפחתו
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 תענית דיבור העולמית
שתיקה מוחלטת שאדם תענית דיבור זוהי  הקדמה :

מקבל על עצמו מרצון, כחלק מתהליך של כפרה, חזרה 
בתשובה או עקירת לשון הרע ורכילות. מי שמקבל על 
עצמו תענית דיבור, יושב בדרך כלל יום שלם )מבוקר עד 

מונע  ע"י כךקורא פרקי תהלים. ו ערב(, לומד ומתפלל
ם מעצמו את השימוש באמצעי התקשורת העיקרי האד

הוא גם נמנע משיחות חולין, שיש בהן ושבינו ובין זולתו, 
 רכילות ולשון הרע. 

נהגו לקיים תענית דיבור בימי הצום שנקבעו בחודשים  א.
אלו ימים מיוחדים  ,תקופת השובבי"ם -טבת ושבט 

 לתשובה ולקדושה ומי שנוהג כך "קדוש ייאמר לו".
 צריך לקבל קודם התענית את התענית.בתענית דיבור לא  ב.
מנהג זה התפשט על ידי רבי יצחק אלפייה בעל קונטרס  ג.

היחיאלי ושם מפורטות כמה הנהגות, וכן בסוף ספר 
 שלוש פעמים ספר תהילים.תהילים איש מצליח כגון לסיים 

עיקר הוא שמירת הלשון והימנעות מלשון הרע ה ד.
ודיבורים אסורים. כן לדבר, אך לא דברים אסורים. וכן 
כתב הגר"א: "ועד יום מותו צריך האדם ליסר את עצמו, 
ולא בתענית וסיגופים, כי אם ברסן פיו ובתאוותיו, וזוהי 
התשובה, וזה כל פרי העולם הבא כמו שכתוב 'כי נר מצוה' 

דרך חיים תוכחות מוסר' )משלי ו כג(. וזהו וגו', אבל 'ו
יותר מכל התעניתים וסיגופים שבעולם וכו'. ואמר הכתוב 
'מי האיש החפץ חיים אוהב ימים' וגו' )תהילים לד יג(, 
ובזה יכופר לו כל עוון, וניצל משאול תחתית, כמו שכתוב 
'שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו' )משלי כא כג(, 'חיים 

לשון' )משלי יח כא(, אוי למי שממית עצמו  ומות ביד
 בשביל דיבור אחד, ומה יתרון לבעל הלשון" )עלים לתרופה(.

יש מקום לתענית דיבור בתור הדרכת מעבר כדי  ה.
להתרחק מלשון הרע ורכילות, ועלבון, כדברי הרמב"ם 
הידועים שכדי להתרפא ממידה רעה, יש לילך באופן זמני 

 ות דעות א. שמונה פרקים ב(.לקיצוניות ההפוכה )הלכ
כותב בעל משנה ברורה: "וראיתי כתוב בספר אחד  ו.

שכשאדם רוצה להתנדב תענית, טוב יותר שיקבל תענית 
מן הדיבור ממה שיקבל עליו מן האכילה כי ממנו לא יהיה 
לו נזק לא בגופו ולא בנשמתו ולא ייחלש על ידי זה" )שו"ע 

 ר התבונה פרק ב(.וכן בשמירת הלשון, שע (או"ח תקעא
כל זה בלי לפגוע בסביבה, יהיה בתענית דיבור ובתנאי ש ז.

באשתו, או בילדיו שרוצים לדבר אתו, ובכלל לכל אדם 
 שזקוק לו. ויותר חשוב לדבר דברי חסד מאשר לשתוק. 

אמרו רבותינו על הפסוק "האומנם אלם צדק תדברון  ח.
אומנותו "מה  -מישרים תשפטו בני אדם" )תהילים נח ב( 

של אדם בעולם הזה, ישים עצמו כאילם. יכול אף לדברי 
תורה? תלמוד לומר: צדק תדברון" )חולין פט א(. הרי 
שאלמות ראויה אינה גורפת אלא היא "אומנות", חכמה 
רבה, מיומנות רבה, רגישות רבה, מתי לשתוק ומתי לדבר. 

 כן לדבר.  -דברי תורה ודברי צדק 
מב"ם: "לעולם ירבה אדם כותב רבנו הגדול הר ט.

בשתיקה ולא ידבר אלא או בדבר חכמה או בדברים שצריך 
להם לחיי גופו. אמרו על רב, תלמיד רבנו הקדוש, שלא שח 
שיחה בטלה כל ימיו, וזו היא שיחת רוב כל אדם. ואפילו 
בצרכי הגוף לא ירבה אדם דברים. ועל זה ציוו חכמים 

מרו: לא מצאתי ואמרו: כל המרבה דברים מביא חטא. וא
 לגוף טוב אלא שתיקה" )הלכות דעות ב ד(.

לפעמים יש גם צורך לדבר אל חברו דברי חסד, לעודדו  י.
 ולחזקו ולשמחו. לעיתים עושים חסד בכך שמקשיבים לו.

 ל תקרי הליכות אלא הלכות""א
 

 הידעת ?   סיפור מההפטרה
 

 פרשת בא : מפטירין ירמיהו מו'
 

נבואתו של ירמיהו הייתה על אדמת מצרים 
לאחר חורבן הבית הראשון כאשר ישמעאל בן 
נתניה הרג את גדליה בן אחיקם ששלט על 

טה שנשארו בירושלים. למרות ישארית הפל
שמו העם את  ,אזהרותיו החמורות של הנביא

גלו את ירמיהו הנביא יפעמיהם למצרים וגם ה
עמם. ירמיהו מתנבא על הפורענות הכבדה 

ו שיביא ה' על מצרים, ופונה בנבואת
לנבוכדנצר מלך בבל "להכות את ארץ מצרים" 
וזאת על כי המצרים הרעו לישראל לאורך כל 
השנים עוד מזמנו של המלך רחבעם בנו של 
שלמה המלך, שלקחו את אוצרות בית ה', ואת 
אוצרות בית המלך. וכן הרג פרעה נֹכה מלך 

אשר היה צדיק  מצרים את יאשיהו מלך יהודה
שנים והטיל על העם  4ופרעה מלך על יהודה 

 מס כבד.
ועוד הנביא אומר למצרים להכין את עצמם 
לגלות אשר תימשך ארבעים  שנה והארץ תהיה 
שממה "כַלי גולה עשי לך יושבת בת מצרים כי 

)שממה( תהיה ונצתה מאין יושב"  נוף לַשָמה
ה הנביא את הצעקות והשבר של מצרים  וְמַדמֶׂ

חש כנחש "קולה כנחש ילך" פרוש: כמו הנ
הקדמוני כשקיצץ ה' את רגליו לאחר חטאו, 
נשמע קולו מסוף העולם ועד סופו, כך גם קולם 
של מצרים יהיה חזק כשיפלו שבויים ביד 
נבוכדנצר )עוז והדר(. המלבי"ם מפרש כמו 
שלנחש היה רגלים ונקצצו ע"י חטאו, כך גם 
המצרים נקצצו רגליהם מהתבוסה שנחלו 

 ה נמוכה.מנבוכדנצר ויצאו לגלות בקומ
למרות שבהפטרה מנבא ירמיהו על חורבן 

מוקדשים  ממלכת מצרים שהייתה אומה חזקה,
פסוקי הסיום לעם ישראל. שעם ישראל חשש 
 שאם ממלכת מצרים המפוארת והחזקה תושמד

י בבל גם הם יאבדו ח"ו. לכן מסיים ירמיהו ע"
 את נבואתו בפסוקי נחמה בשונה מאומות העולם

 יעקב נאום ה' כי אתך אני. כי "אתה אל תירא עבדי
אעשה כלה בכל הגויים אשר הדחתיך שמה ואותך 
לא אעשה כלה. ויסרתיך למשפט ונקה לא אנקך". 
ירמיהו לא טוען שעם ישראל לא יקבלו עונש להיפך 
"ויסרתיך למשפט" אבל הוא מדגיש את ההבדל 
הגדול בין עונשם של ישראל לעונשם של הגויים. על 

י אעשה כלה בכל הגויים" ועל הגויים נאמר "כ
ישראל נאמר "ואותך לא אעשה כלה". וזה ההבדל 
שהמון אומות נכחדו מין העולם ועם ישראל חי 
וקים לעד. "כי את אשר יאהב ה' יוכיח". הייסורים 

כמו  רק ממרקים את העוונות. ובע"ה נגאל בקרוב.
שבפרשה מסופר על מפלתם של מצרים, וישראל 

לאחר מפלתם עם ישראל נגאלו כך בהפטרה  ,נגאלו
 (בברכת השם ג.י.פ)           ל.ע"י נבוכדנצר מלך בב
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 קנאה הרסנית
שמי יוסי )שם בדוי(. כשהייתי בחור למדתי בישיבה 
במרכז הארץ. הייתי בחור חברותי, ובין הסדרים 
הייתי אחראי על אוצר הספרים של הישיבה. מטבעי 
אני מסודר ומשום כך החלטתי שגם 'האוצר' יהיה 
מסודר, כרוך וממוספר, כדי שיהיה קל למצוא כל ספר 
וספר. מתוקף התפקיד, הייתי בכל ההפסקות עסוק 
בענייני ה"אוצר", דבר שחייב אותי להיכנס ולצאת 
תדיר את בית המדרש. בכל פעם שנכנסתי לביהמ"ד 

ב בפינתו הייתי רואה את מנשה חברי לשיעור שיוש
קנאתי ביכולת שלו להתמיד  .ולומד בהתמדה עצומה

וללמוד כ"כ הרבה שעות ללא הפסקה, ובמקום לעודד 
אותו ולחזק אותו שימשיך ויעלה, התחלתי להפריע לו 
בלימודו. בתחילה לקחתי לו את הספרים, שלמד בהם 
ומניח אותם בכריכיה ואומר לו, שהם צריכים תיקון 

אותם במשך שבוע ימים, אך והדבקה, ולא החזרתי 
הוא לא התעצל והשיג ספר אחר מגמ"ח ספרי לימוד 

הקנאה העבירה אותי על דעתי  .וממשיך בלימודו
והתחלתי לביישו בפני הבחורים, שכל מה שהוא עושה 
זה הצגה, והכול רק כלפי חוץ. חלקם העירו לי 
שהמעשה שאני עושה הוא אסור ע"פ ההלכה. לאחר 

יו וסחפתי אחריי קבוצת בחורים, זמן מיררתי את חי
השיא היה בפורים. המתנו לו  .שלא נתנו לו מנוחה

במסדרון הפנימיה וכשהוא עבר זרקנו לעברו חבילת 
נפצים שהתפוצצה ע"ג ידו וגרמה לו לכוויה. את ליל 
פורים עשה בחדר מיון, ואנחנו המשכנו בשמחת פורים 

חזר כאילו לא אירע דבר. לאחר שושן פורים הוא לא 
לישיבה. חשבנו, שהוא מטפל בפצעי הכוויה. אך 
כשלאחר חופשת פסח הוא לא חזר, הבנו שהוא עזב. 

מוסר" -בתוכי שמחתי ש'התפטרתי' מה"ספר
שבדממה נזף בי בכל פעם, שהייתי נכנס לישיבה, 

 .וגורם לי לתביעה עצמית
יום אחד המשגיח מסר לנו שיחת מוסר נוקבת על 

רו. ובאמצע השיחה החל חומרת עוון בין אדם לחב
לבכות ולספר, שמנשה מהשיעור שלנו נשבר, ממה 
שעשינו לו ועזב את עולם התורה ועבר לגור בחו"ל 

 .אצל דודים שלו, שאינם שומרי תורה ומצוות ל"ע
חלפו עשרים שנה. הטלפון שבכיסי צלצל, ומהעבר 
השני נשמע קול סדוק של אבי. "אבא! מה קרה?" 

יה"ח בלינסון, תגיע מהר". לא שאלתי. "אני בדרך לב
שאלתי שאלות, הודעתי לחברותא שלי בכולל, שאני 
יוצא לביה"ח תוך שאני מבקש, שיזכירו את שם אבי 
לאחר תפילת מנחה לרפואה שלמה. בביה"ח התברר, 
שיש לאבי בעיה חמורה בכליות, והוא זקוק להשתלת 
כליה. התחלנו אני ואחיי בבדיקות התאמה לתרום 

חר שבועיים קיבלנו תשובות שליליות. אף לאבי. לא
אחד מאתנו אינו מתאים. התחלנו להתייעץ עם 
עסקנים רפואיים והבנו, שצריך לבדוק בחו"ל, אם יש 

חלף חודש ימים וקיבלתי טלפון מאחד  .תורם מתאים
שמצא תורם מתאים בבלגיה, אך הוא  העסקנים,

דורש סכום עצום עבור הכליה. התכנסנו והחלטנו, 
אחד מאתנו ייקח הלוואה וביחד נשיג את הסכום  שכל

המבוקש. לאחר שבוע ימים, יום לפני חג השבועות, 
עליתי על מטוס עם אבי לבלגיה, כשבכיסי מונחים 

רבים, שנאספו ביזע ובדם מכל בני  שטרות כסף
 בבלגיה כשנחתנו .את אבינו משפחתנו על מנת להציל

  

המתין לנו רכב של מתנדב, שהסיע אותנו למרכז 
רפואי, על מנת להכין את אבי לניתוח. אני חיפשתי 

בו, שיהיה קרוב לביה"ח המקומי מקום להתאכסן 
ולקהילה היהודית, כדי שאוכל לחוג את חג שבועות. 
עצרתי מונית ובאנגלית עילגת בקשתי, שייקח אותי 

הנהג, נסע ברחובות ובסמטאות צרות.  .לאזור היהודי
לפתע עצר בפתח בניין, שמתוכו יצאו שני גברים 
חסונים. הם פתחו את דלת המונית ושלפו אותי 

. כיסו את ראשי בשק שחור שלא אראה כלום. החוצה
עלינו במעלית ונכנסנו לדירה, הם הכניסו אותי לחדר, 
נעלו את הדלת והלכו להם. פחדתי מאד. לא ידעתי מי 
הם, ומה רצונם. אולי הם חטפו אותי? אולי הם 
מעוניינים בכספי? כשקמתי, היה כבר לילה ונזכרתי 

שחשתי,  שעכשיו ליל חג השבועות. למרות הפחד
ובפרט בחג  -החלטתי שלימוד התורה וודאי יגן עליי 

 .מתן תורה
תוך  התחלתי לחזור על סוגיות מהתלמוד, שזכרתי בע"פ,

שאני מנגן את הגמרא בקול, דבר שנסך בי תחושת 
ביטחון. לפתע שמעתי מעבר לדלת קול בכי של אדם. 

ואז נפתחה הדלת. בפתח עמד בחור  פסקתי מלימודיי
חסון, כשהוא מנגב את הדמעות מעיניו, ולהפתעתי פנה 

"כן!" עניתי. "להיכן -אליי בעברית. "אתה מישראל?" 
המסתור של מקס". "מה זו הגעתי?" שאלתי. "לדירת 

הדירה הזו?" שאלתי. הוא הביט בי ואמר: "לכאן אני 
מביא את האנשים, שאני רוצה להעלים!". ואז קולו 
התעדן והוא המשיך: "עמדתי מאחורי הדלת ושמעתי 
אותך מנגן סוגייא בגמרא, זה הזכיר לי ימים טובים 

גם אני פעם למדתי גמרא בהתמדה עד שאחד "  ..."יותר
לדים הציק לי ולא נתן לי מנוחה עד שנשברתי ועזבתי הי

הכל, כיום אני שולט על העולם התחתון". "אתה זוכר מה 
" קראו לו יוסי", השיב. רעד חלחל בגופי.  -שם הבחור?"

"אתה מנשה?" שאלתי. "את השם הזה השארתי 
בישראל, כאן אני מקס", השיב בתקיפות. הסטתי את 

ף ידו. השפלתי את עיניי עיניי וראיתי את הצלקת בכ
 ".ופלטתי: "אני מבקש סליחה

הבטתי בעיניו ואמרתי בלחישה. "אני יוסי! אני עשיתי לך 
שתסלח לי",  את הצלקת ביד, כי קינאתי בך. אני מבקש,

התחננתי בדמעות ופרצתי בבכי. "הגעתי עד לבלגיה 
במחשבה, שהמטרה, היא שאבי יעבור ניתוח, אבל כנראה 

היא, כדי שאפגוש אותך ואוכל לפייס  הסיבה האמיתית
 אותך, אנא סלח לי", התחננתי.

מקס סיפר: "קיבלתי מידע, שצריך להגיע ישראלי עם 
הרבה כסף, ולאחר בירור קצר נודע לי שזה אתה. הנחיתי 
את אנשיי שיביאו אותך לכאן, כדי שאשלח אותך למקום 

"אני גרמתי לך להגיע למצב  -שממנו לא חוזרים". השבתי
הזה, ואיני עוזב את העולם, עד שלא תחזור בתשובה 

מקס חייך ואמר: "אז בוא נלמד". הוא הוציא  ".שלמה
גמרא מסכת גיטין. "זו הגמרא, שלמדנו בישיבה בזמן 
שעזבתי. מאז אני מביט בה בכל יום ומחכה לפתוח 
אותה". התחלתי ללמוד איתו. הוא זכר את הסוגיות 

וצאי חג שני לקח אותי כאילו לא עברו עשרים שנה. במ
למרכז הרפואי, שבו שהה אבי ודאג שהוא יקבל את 
הטיפול הטוב ביותר. לאחר כחודש אבי השתחרר, ובאתי 
להיפרד ממנו. הוא חייך אליי ואמר: "אני עוד אבוא 
לארץ". עברו מאז שלוש שנים. לפני חודשיים הוא עלה 

ו. לארץ וקנה דירה בירושלים. כשנפגשנו, לא זיהיתי אות
את פניו עיטר זקן מסודר וכיפה גדולה לראשו. מה רבו 

 )"אמונה שלימה", צבי נקר(                   ה'.   מעשיך
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3 


