
 
 

 
 
  

 
 
 
 

 
 מאמר פתיחה
 האם אתה באמת שומע?!

מעניין על מה ולמה זכתה הפרשה לדבר  פרשתנו פרשת יתרו זכתה שבה נמסר לנו התורה ובה נכתב מעמד הר סיני וניתנו לנו לוחות הברית.
 גדול זה?

רֹו  :וכנראה שהסוד טמון בפסוק הראשון שפותח את הפרשה תְׁ ַמע יִּ ש ְׁ י ַוי ִּ ִּ ֹו כ  ָרֵאל ַעמ  ש ְׁ יִּ לְׁ ה ו  ֶׁ מֹש  ים לְׁ ה ֱאלֹוקִּ ר ָעש ָ ֶׁ ל ֲאש  ָ ה ֵאת כ  ֶׁ ָין חֵֹתן מֹש  דְׁ ֹכֵהן מִּ
ם, ָריִּ צְׁ מ ִּ ָרֵאל מִּ ש ְׁ ת יִּ יא ה' אֶׁ  ? קריעת ים סוף ומלחמת עמלק!ובא וכותב על זה רש"י הקדוש "מה שמועה שמע הֹוצִּ

ים בה עם ישראל שר והודה לקדוש ברוך הוא על קריעת ים סוף. בתוך דברי בפרשה הקודמת קראנו את שירת ה מה מחדש לנו רש"י הקדוש?
ֵפי ֱאדֹום, ֵאיֵלי מֹוָאב יֹאֲחֵזמֹו ָרַעד, השבח וההלל על הנס כתוב: ו  ֲהלו  ַאל  בְׁ ת, ָאז נִּ ֶׁ ָלש  ְׁ ֵבי פ  יל ָאַחז יֹש ְׁ ן, חִּ זו  ָ ג  רְׁ ים יִּ עו  ַעמ ִּ מְׁ ָ ֵבי  "ש  ֹל יֹש ְׁ ָנמֹגו  כ 

ָנַען".  כל העמים שמעו על נס קריעת ים סוף, ונבהלו ופחדו מעצמת וגודל הנס ומכחו של ה' יתברך.דהיינו ש כְׁ

נשאלת אם כן השאלה, מדוע כל אותם "יושבי פלשת", "אלופי אדום", "אלי מואב", "יושבי כנען", המוזכרים בפסוק לעיל לא עשו כלום עם הנס 
 את הטבע כרצונו החופשי? מי זה העם שבשבילו נעשו כאלה ניסים גדולים? שהם ראו? למה הם לא שאלו מי זה האלוקים הגדול שמשנה

לא הכניסו את זה ללב אלא רק לאוזן. כשאדם שומע משהו הוא יכול לשמוע ולהמשיך  הביאור הוא: אמנם הם שמעו, אבל הם לא הפנימו, הם
 לו לגמרי...להתנהג כמו שהוא היה רגיל עד היום, והוא יכול לשמוע ולשנות את ההתנהגות ש

ם יודעים שעישון לא -ל-ו-הרי כ אז למה אנשים מעשנים??? ברור שלא, נכון? דוגמא לדבר: האם יש אדם שיסכים לשתות מי אש או רעל?!
 בריא והוא מזיק וכו', אז למה בכל זאת אנשים מסוגלים לעשן?

ה לא מוחשי, כי אדם שמעשן לא מת במקום. אם באמת מי התשובה היא, כי הם רק שמעו באוזן שזה מזיק, אבל זה לא הגיע ללב, בגלל שז
שמעשן היה ניזוק מייד כמו מי ששותה מי אש, אז ודאי שאף אחד לא היה מעיז לעשן!!! אז כל מי שמעשן הוא רק שמע באוזן שזה מזיק אבל זה 

 לא הגיע ללב, ולכן הוא ממשיך לעשן.

שהוא קרא בעיתון על קריעת ים סוף, הוא לא המשיך לדפדף לכתבה הבאה, הוא קם יתרו עבד את כל סוגי העבודה זרה שהיו בעולם, אבל כ
מהמקום שלו והתחיל לחשוב, כל חיי חונכתי שיש טבע והעולם מתנהג על ידו, ופתאום אני רואה שיש מישהו ששולט על הטבע ומנהל את 

 העולם, אז מה קורה כאן?!

ניצח את עמלק, שבמשל לימינו זה כמו שהחמאס להבדיל ינצח את ארצות הברית, הרי וכן כשהוא שמע בחדשות שעם ישראל הקטן והפצפון 
זה לא נתפס שעם כזה קטן ינצח את המעצמה הכי גדולה בעולם, גם כאן הוא לא המשיך לשמוע את החדשות, הוא כיבה את הרדיו והתבונן 

 וזכה גם שתקרא פרשה בתורה על שמו.חשב וחשב עד שהתגייר,  מה קורה כאן?! איך יתכן שדבר כזה קורה בעולם?

 מלחמת עמלק וקריאת ים סוף! מה שמועה שמע ובא? וזה מה שמחדש לנו רש"י הקדוש על יתרו,

 כולם שמעו כמו שאמרנו, אבל הם המשיכו הלאה כאילו כלום לא קרה, אבל יתרו שמע, התבונן, ובא!

כתב מעמד הר סיני וניתנו לנו לוחות הברית. כדי לרמז לנו שבשביל לזכות כנראה שזו הזכות של פרשת יתרו שבה נמסרה לנו התורה, ובה נ
 לקבלת התורה צריך אזנים ששומעות ובאות, אוזנים שמחדירות את מה שהם שומעות לתוך הלב של האדם.

מֹוֶנה ְדָבִרים, ְואֵ  ִעים וּש ְ ַאְרּבָ ִמיַעת ָהאֶֹזן וכו'". התורה נקנית ולמעשה זה כתוב מפורש במשנה במסכת אבות: "ַהּתֹוָרה ִנְקֵנית ּבְ ש ְ ַתְלמוּד, ּבִ לּו ֵהן, ּבְ
 בארבעים ושמונה דברים, הדבר השני הוא שמיעת האוזן, מה כתוב כאן, האם כתוב שמי שחרש לא יכול ללמוד תורה?!

לא יכול לזכות לתורה, רק אדם  לא ולא! הכוונה לאדם ששומע טוב מאוד, אבל הוא לא שומע, מפני שהוא לא משיב את הדברים ללב, אדם כזה
 שכשהוא שומע דבר טוב, הוא משיב את זה ללב שלו, ומשתדל לשנות את ההתנהגות שלו, יכול לזכות לקניין בתורה.

 נתרגם את מה שלמדנו בתרגום חופשי, ונגיע למה שבעלי המוסר דורשים מאתנו לעשות כל יום.

ת נוספות, והדבר העקרי שהוא מוסר עליו את נפשו והוא מאוד מפחד שנעשה זה הרי יצר הרע לא מפסיק לעבוד, מה שנקרה עובד שעו
שנחשוב! הוא יודע שעם קצת מחשבה והתבוננות נדע שכל מה שהוא מנסה למכור לנו לא שווה כלום והעיקר זה עבודת ה' וקיום המצוות, לכן 

ר תורה חזק או רעיון מוסרי עמוק שעם קצת התבוננות נוכל לעלות מה הוא עושה, הוא לא נותן לנו לחשוב, כך הוא מרוויח שגם אם שמענו דב
ולהתעלות בעבודת ה', זה לא יקרה! למה? כי הוא מסית את הדעת מזה וטורד את מחשבתנו בכל מה שרק אפשר, העיקר לא לחשוב על עבודת 

 !!!על קריעת ים סוף ולא השתנו בכלוםן", ששמעו הוא רוצה שנהיה כמו אותם "יושבי פלשת", "אלופי אדום", "אלי מואב", "יושבי כנע ה'.

רק על ידי התבוננות ועל ידי חשבון נפש. שמענו דרשה טובה, קראנו מאמר יפה בעלון, לא נמשיך הלאה, נפנים את  איך נוכל לנצח את היצר?
 הדברים, נכניס אותם ללב, ובעזרת ה' נזכה לעלות ולהתעלות ולהתקדם בעבודת ה' ובקיום המצוות.

כמו כן אנו יוצאים במבצע ענק של כתיבת ספר תורה 
לכבוד מרן זיע"א, ספר התורה היחודי יכתב ע"י 

סופרים יראי שמים שגדלו על ברכי מרן זיע"א, והולכים 
כל מי שיזכה לחלק בכתיבת הספר  -לפי פסיקותיו, 

יזכה לקדש את ביתו ע"י שיבוא הסופר בכבודו 
ויתחיל את כתיבת העמוד שלו בבית של ובעצמו 

התורם בנוכחות כל בני המשפחה והמכרים, 
ובהשתתפות רבני הישיבה שיעניקו את ברכת מו"ר 

 שליט"א לבאי המעמד

עמודים( בספר התורה של מרן  2ברכישת זכות פרשה )
חודשים אתה זוכה בהחזקת  X 12 ₪ 1,800בסך  זיע"א

החתומה על ידי אברך לחודש שלם + תעודת שותפות 
גדולי ישראל + מתנה מהודרת ציור שמן אמיתי + 
ברכת העושר החתומה ע"י גדולי ישראל + יין 

 הבריתות של מרן
בסך:  ברכישת זכות עמוד בספר התורה של מרן זיע"א

900 ₪ X 12  חודשים אתה זוכה בהחזקת אברך לחצי
חודש + תעודת שותפות החתומה על ידי גדולי ישראל 

מפוארת + ברכת העושר החתומה ע"י גדולי + מתנה 
 ישראל + יין הבריתות של מרן

 450בסך  עמוד בספר התורה של מרן זיע"א 1/2בקנית 
₪ X 12  חודשים אתה זוכה בהחזקת אברך לרבע חודש

+ תעודת שותפות החתומה על ידי גדולי ישראל + 
מתנה יחודית + ברכת העושר החתומה ע"י גדולי 

 יתות של מרןישראל + יין הבר

שעות ביממה( 24) 
 

 קרובות ישועות
  לישועות כמסוגלים הידועים - מההילולא פריטים של מצומצם' מס נותרו

 א"זיע מרן של הבריתות יין
 בריתות ממאה בלמעלה סנדק היה כשמרן אליהו לכסא מתחת שהיה יין

 לפרוס ניתן, בלבד ₪ 1,200: בסך הישועות ולכל לרפואה המסוגל
 .בתשלומים

 לברית כרית
 12 עד$ )1000: בסך קיימא בר לזרע כסגולה הידועה מילה לברית כרית

 בלבד ₪ 4,000: כ"בסה( תשלומים
 וכלה לחתן טבעת

 כמניין 458: בסך ולרווקות לרווקים לחתונה כסגולה הידועה נישואין טבעת
 ₪ 5,496: כ"בסה חודשים X 12 חתן



 נקודה למחשבה

 המקצוענים

בכל נושא גשמי בחיים, יש את המקצוענים ויש את החובבנים. כשמדברים על אוכל, יש את מי שיודע ככה ככה את שמות וסוגי המאכלים, ויש 
את מי שבקיא בכל השמות ובכל הפרטים של כל מאכל ומאכל. אברך בן תורה שיזדמן למסעדה כדי להשביע את רעבונו, לא יוכל להבין מה 

תערובת השמות המובאת שם, המלצר יגיד לו הא אתה רוצה צ'וריסו או סלצ'יצ'ה או אמפנדה או עוף ברוטב גאוצ'וס או  כתוב בתפריט מרוב
 בכלל אנצ'ילדה?! והוא פשוט יבקש מהמלצר פיתה עם סלטים ועוף...

למלא את ראשו בשטויות הללו, הוא כבן תורה אמיתי הוא לא יתבלבל, ולא יתבייש בגלל שהוא לא יודע כאלה שטויות, כי הוא יודע שבמקום 
 מלא את ראשו בשס ופוסקים...

אותו דבר כשמגיעים למוסך לתקן את הרכב. המוסכניק מקריץ לך שמות של חלקים ואביזרים שממש אין לך שיג ושיח מה הם ומה פשרם, כמו 
 רצועת טיימינג וכו', אבל מה לעשות הוא מקצוען ואתה לא! דיאגנוסטיקה,

 כאלה שמתביישים כשהם נמצאים במצב בו מתגלה שהם לא מקצוענים בתחום, ושהסיסמאות לא מוכרות להם כל כך... לצערנו, ישנם

אנחנו רוצים להיות מקצוענים ביהדות, למשל לדעת בדיוק מה ההבדל בהלכות שבת בין "מלאכה שאינה צריכה לגופה" לבין "דבר שאינו 
הבדל בין "לא ניחא ליה" ל"לא איכפת ליה". ולדעת ולהבין בענייני בית המקדש, מה זה "לשכת מתכווין", מתי זה נקרא "פסיק רישא", ומה ה

פרהדרין" ולמה היא נקראת כך, ומה זה "שער ניקנור". בהלכות שמיטה לדעת מה זה "ספיחין", ולמה יש החולקים על "היתר המכירה". לדעת 
כל מלה בתפילה. לדעת ליטול ידיים עם כל הפרטים והנקודות הקטנות, שלא יוכלו מי תיקן כל חלק בתפילה ולמה, ומה הפירוש המדוייק של 

לעבוד עלינו בעניינים אלו. לדעת בדיוק את מקום הנחת התפילין, ומה עושים אם הקדמנו להוציא את תפילין של ראש לפני תפילין של יד. 
 , ומיהו מורי של "הרשב"א".לדעת האם "הפרי חדש" הוא ראשון או אחרון, מי היה רבו של "הרמב"ם"

 בקיצור להיות מקצוען ולמדן בכל מה שקשור ליהודי אמיתי! 

לשם כך אנחנו פותחים מדור חדש בעלון שיקרא "להבין". בו בעזרת ה' נבאר מדי שבוע ענין הלכתי אחד, כדי להחכים ולדעת את מה שצריך 
 לדעת. בקיצור להיות מקצוען אמיתי ביהדות.

שגם בחינוך הילדים צריך להשקיע על זה, אם הילד מגלה חוסר ידע בדבר גשמי כזה או אחר לא צריך להזדעזע או להיבהל, כאן המקום לומר 
פשוט להסביר לו מה ואיך צריך לעשות בלי התלהבות יתירה. אבל שכמגיע משהו רוחני או אז אבא עושה עסק גדול ומסביר את כל הפרטים 

וא גאה כשהוא יודע שלבן שלו יש ידע רחב ומקיף בכל מה שקשור לעבודת ה'. על ידי זה הילד לומד מה והפרטי פרטים, ומראה לילד כמה ה
 להעריך באמת בחיים, מה עיקר ומה טפל, וכך זוכים לדורות ישרים מבורכים, מקצוענים וגאים בכל דבר שבקדושה.

 

 להבין יותר
 פסוקי דזמרה

 לפניהם ברכת "ברוך שאמר" ולאחריהם ברכת "ישתבח".בכל בוקר אנו קוראים פסוקי דזמרה, ומברכים 

היום נלמד מה מכל הפרקים נקרא פסוקי דזמרה? והאם צריך לאמרם דווקא קודם התפילה? ומי תקן לברך ברכת "ברוך שאמר" וברכת 
 "ישתבח"?

 מה מפרקי התהילים שאנו אומרים בתפילה נקרא "פסוקי דזמרה"?

"הילולים", "הללו את ה' מן השמים" ו"הללו אל בקדשו", הם נקראים עיקר "פסוקי דזמרה", ושאר הפרקים  רש"י הקדוש סובר שרק המזמורים של
הם פחות חשובים בדרגתם מפרקים אלו. ובמסכת סופרים מבואר ש"פסוקי דזמרה" הם כל ששה המזמורים מ"אשרי יושבי ביתך" עד "הללויה 

המזמורים הם בכלל "פסוקי דזמרה" ולכן נתקן בסדר התפילה לומר את כל הפרקים כפי הללו אל בקדשו". רוב הראשונים פוסקים שכל ששה 
 שאנו נוהגים כל יום.

 וכתב הטור: "ברוך שאמר" צריך לאמרו בניגון ובנעימה, כי הוא שיר נאה ונחמד.

 מי תיקן את ברכת "ברוך שאמר" ו"ישתבח"?

דרש מיוחס לר' ישמעאל כהן גדול( ויש בה פ"ז תיבות. והטורי זהב כתב בשם הטור כתב שברכת "ברוך שאמר" נזכרה בספר היכלות )הוא מ
ספר תולעת יעקב שכתב בשם אור זרוע, ששבח זה תקנוהו אנשי כנסת הגדולה על פי פתק שנפל מהשמים ומצאוהו כתוב בו. הפרי חדש כתב, 

 שברכה זו תיקנוה בימי הגאונים.

 מנין שאומרים "פסוקי דזמרה" קודם התפילה?

בפרק אין עומדין, דרש רבי שמלאי: "לעולם יסדר אדם שבחו של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך יתפלל". ובסדר רב עמרם גאון כתב, שמכאן למדנו 
שצריך לומר "פסוקי דזמרה" ואחר כך להתפלל. וכן כתב במחזור ויטרי "דרש רב שמלאי לעולם יסדר אדם שבחו של הקדוש ברוך הוא ואחר כך 

 יכך תקנו חכמים פסוקי דזמרא לפי שהן שבחו של הקדוש ברוך הוא ואחר כך עומדים להתפלל".יתפלל, לפ

מאחר שלמדנו שפסוקי דזמרה נתקנו לאמרם קודם התפילה, אם כן מי שכבר התפלל ודילג על "פסוקי דזמרה" שוב אינו רשאי לומר "פסוקי 
 לא "ישתבח" כמבואר בהלכה.דזמרה" בברכה, אלא יאמר "פסוקי דזמרה" בלא "ברוך שאמר" וב

 התודה והברכה לרב עידו במרגי שליט"א שערך פינה זו
 

 חידה מהפרשה
 איתא בסנהדרין )י"ח.( "המלך לא דן ולא דנין אותו" היכן לכאורה מצינו את ההיפך לכך בפרשתנו?

 פרס יוגרל בין הפותרים נכונה

  ולציין עבור שו"ת העלון דעת זקנים ,info@haravrabi.co.il , או במייל לכתובת:00-50-111-25עם מקור יש לשלוח לפקס  תשובה מדוייקת

 תשובה לשאלה מהעלון הקודם:

 מידי בוקר ]בפרשת וארא[. ש. מה משותף בין הלכה מסויימת בהלכות קידוש, למנהג שנהגו בו המלכים

ת. כתוב בפסוק "ויאמר ה' אל משה השכם בבוקר והתיצב לפני פרעה, הנה יוצא המימה...", וכתבו הראשונים "מנהג המלכים לצאת בבוקר אל 
מחמש מאות  הנהר להשתעשע על המים להאיר עיניהם, כי ראות המים טוב לעינים", ומצינו כן בענין קידוש שכתוב "פסיעה גסה נוטלת אחד

והיא רפואה לפסיעה גסה", ובזכות מצוה זו של ב' נרות  יתן עיניו בנרות בשעת קידוש ממאור עיניו של אדם, ומה תקנתו? כשמתחילין לקדש
ע"י הנהר, משותף להלכה בהלכות  נמצינו למדים שמנהג המלכים להאיר עינהם ישלח ה' לו רפואה לחלק אחד מחמש מאות שנחסר מאורו.

 הזוכה: י. שטרן מאלעד, פרס נשלח לזוכה!|  קידוש להסתכל על נרות שבת לפני הקידוש.

 בקהילה שלנו
לשבוע פרשת משפטים תשע"ד במוסדות לות  מוד והתפי  זמני הלי

 מוזמניםבלילה, רצף של שיעורים ותפילות ללא הפסקה, כולם  10:00מהנץ החמה לפנות בוקר, ועד השעה 

 שיעור משתנה מפי הרב שליט"א 15:00 (6:49שחרית א' )זריחה:  6:00

 (11:02מנחה ג' )שקיעה:  16:01 הודו 6:45שחרית ב' |  *6:00

 דרשה ממורנו הרב שליט"א 11:02 שחרית ג' 1:00

 ערבית ב' 11:00 הודו 8:00 1:45הודו | בימים שיש ס"ת  8:10שחרית ד' |  1:55

 ערבית ג' 11:02 ממורנו הרב שליט"אמוסר  8:15

 שיעור מהנה מפי הרב דוד עזריה שליט"א 11:00 שיעור משתנה מפי הרב שליט"א 9:00

 שיעור בהלכה מפי הרב אהרון סבג שליט"א 19:00 שיעור משתנה מפי הרב שליט"א 9:00

 שליט"אשיעור בהלכה מפי הרב יניב אוחיון  19:00 שיעור משתנה מפי הרב שליט"א 10:00

 שיעור משתנה מפי הרב שליט"א 20:00 שיעור מהנה מפי הרב בנימין נבול שליט"א 10:00

 ערבית ד' *21:00 מנחה א' 10:00

 שיעור משתנה מפי הרב שליט"א 21:00 שיעור משתנה מפי הרב שליט"א 10:00

 ערבית ה' 22:00 שיעור משתנה מפי הרב שליט"א 14:00

 מפי הרב יגאל כהן שליט"אשיעור בדף היומי  14:15

 שיעור משתנה מפי הרב שליט"א 14:00 כולם מוזמנים!!!

 (15:58מנחה ב' וערבית א' )פלג המנחה:  *15:08
 שיעור      תפילה     

 

 סעודת מלווה מלכה לנשים ונערות
 20:00תתקיים אי"ה מידי מוצאי שבת בבית הכנסת בקומה השלישית בשעה: 

 למשתתפת₪  10ולהתחזק! | עקב ההוצאות הרבות ההשתתפות כרוכה בסך:  כולן מוזמנות לחזק
 

 שהשמחה במעונם
תו הכניסו לבריתו של אברהם אבינו בעטוב חמה ולבבית לאברך היקר רבי אופיר גלעדי לרגל הולדת בנו, יה"ר שיזכו הוריו ל-ברכת מזל

 וה ובמילוי כל המשאלות לטובהובזמנו, ולגדלו לתורה לחופה ולמצוות ולמעשים טובים בנחת ובשלו

טוב חמה ולבבית לידידינו היקר והנכבד ממחזיקי התורה במוסדות ר' מרדכי זר הי"ו על הולדת בנו שנקרא שמו בישראל חיים ויטל -ברכת מזל
 נ"י, יה"ר שיזכו הוריו לגדלו לתורה לחופה ולמצוות ולמעשים טובים בנחת ובשלווה ובמילוי כל המשאלות לטובה

 הבאהשבת בשבת  עונג
 בדיוק! 20:00( בשעה 25/1/14) תשע"ד שבט[ כ"ד אדר א' " ]שבת מברכיןמשפטיםאי"ה העונג שבת המרכזי יערך בליל שבת קודש פרשת "

 בהשתתפות חברי הקהילה והאברכים ובמעמד מורנו הרב שליט"א
 כיבוד קל כיד ה' הטובה עלינו | עזרת נשים פתוחה

 

 והזוכים:רשימת ההגרלות שנערכו 

 שם הזוכה: הפרס: ההגרלה: תאריך

 לימור לנקרי טבעת יהלום ד' שבט-ראשון

 בנימין ישראלוב ווילון ה' שבט-שני

 יוסף חיים בגימוב צביעת דירה ו' שבט-שלישי

 סוזן אוחיון תספורת לשנה ז' שבט-רביעי

 ישראל עובדיה ארוחות זוגית 2 ח' שבט-חמישי

 מינה מרואלי לשנה מנה פלאפל י"א שבט-ראשון

 ליאת ירקוני לרכישת בגדים 1200₪ י"ב שבט-שני

 ראובן נדב הדברה לכל הבית י"ג שבט-שלישי

שבט ד"י-רביעי וחולצה חליפה  עברון עינבר   

 ברוך שמעון תמונות 500 פיתוח+  נייד מטען ו בשבט"ט-חמישי

! -הזדרז ורכוש כרטיס הגרלה  ! יום זוכה חדש!  כל 
.חבל על כל  .  יום.

בחודש, מזכה במילה בספר התורה של מרן זכותו ₪  00)ניתן לפריסת תשלומים של ₪  060כל כרטיס הגרלה בסך 
 תגן עלינו ועל כל ישראל, אמן.

mailto:info@haravrabi.co.il

