
 לא עדיף אמונה ותפילה?!
עדיין אנחנו נמצאים תחת הרושם של מעמד הר סיני וקבלת 
התורה מפרשת השבוע הקודמת עוד קולות הברקים מהדהדים 
באוזנינו ומרטיטים את הלב, במחשבה ראשונה אם היו שואלים 

רוצים לשמוע מייד אחרי קבלת התורה, היינו אותנו מה היינו 
אומר שהכי חשוב זה אמונה שבת תפילה תפילין קורבנות או שאר 
מצוות שבין אדם למקום כי זה הכי מקשר אותנו לה' יתברך 
ולכאורה זה גם המעולה שבמצוות, אבל לדבר איתנו על איך 
 לדאוג לעבר עברי, ומה הדין באדם שנפל לבור ומה קורה אם שור
שלי נוגח את השור של החבר שלי וכו' כל מצוות שבין אדם 
לחבירו מי היה חולם שזה מה שצריך לשמוע מייד אחרי קבלת 

 התורה?
שומה עלינו להתבונן מה רוצה ה' יתברך ללמד אותנו שמייד אחרי 
קבלת התורה בפרשת משפטים אנחנו לומדים איך לא להיות 

צריך להזהר בממון  יהודים רעים ואיך לא להזיק לחבר ואיך
 החבר? ובכלל לא מדברים על מצוות שבין אדם למקום!!!

בנוסף דבר תמוה לא פחות מילא אם היה כתוב בפרשה איך לחייך 
לחבר ואיך לדאוג שיהיה לו טוב וכו' כל הדברים שהם בקום ועשה 
כמו מצוות ואהבת לרעך כמוך ומצוות הקם תקים עימו ועזוב 

ומתנות עניים, נו עוד אפשר להבין שיש  תעזוב עימו ומצוות צדקה
צורך ללמדנו להיות אנשים טובים, אבל מה שכתוב בפרשת 
משפטים זה לא להיות אדם רע ולהיזהר בממון הזולת לכאורה זה 

 דבר פעוט ופשוט ולא מכובד...
נתאר לעצמינו אדם שזכה לישא את בתו היחידה של המלך ואחרי 

טכסיסי מלכות, הוא חשב מי  החתונה אמרו לו שצריך ללמד אותו
יודע מה ילמדו אותו וכשהוא מגיע אומרים לו כך: אל תאכל עם 
הידים אל תזרוק לכלוך לרצפה רק בפח ואל תכה את אישתך... 

 הוא יצחק עליהם זה טכסיסי מלכות?! זה כל בן אדם יודע?!
 התשובה היא, כן!

 אדם!-התורה באה ללמד אותנו קודם כל תהיה בן
אדם זה לחייך ולהתיפיף לחבר אלא -שלהיות בן ואל תחשוב

 קודם כל לא להזיק!
ומי שחושב שזה דבר פשוט והוא בחיים שלו לא הזיק לזבוב... 

 שילמד מוסר וידע כמה הוא חסר במדות טובות!
 כלפי מה הדברים אמורים?

כולנו יודעים שדרך ארץ קדמה לתורה והתורה הקדושה מחשיבה 
בות ומי שיש לו תורה ואין לו מידות מאוד מאוד את המידות הטו

טובות התורה שלו היא כמו נזם זהב באף חזיר ל"ע, אבל אנחנו 
בטוחים שאנחנו מחוץ לתמונה אנחנו לא נגועים בנגע של חוסר 

 מידות טובת אותנו כולם אוהבים...
 ומה האמת?

האמת שרבים וטובים נופלים בנגע של חוסר מידות טובות והם 
  שהם עושים רע לזולת...לא מודעים בכלל 

מישהו חושב שלחנות בחניה ולתפוס מקום של שתי חניות זה 
 בעיה?

 מישהו חושב שלחסום מישהו בחניה לדקה בלבד זה גזל זמן?
מישהו חושב שלצרוב דיסקים ]למרות ההיתר ההלכתי![ זה מצער 

 את הבעלים?
 

פעם חשבנו ע"ז שלהאריך בשיחת טלפון עם חבר כשהחבר יזם 
 את השיחה זה חשש גזל?

קבעת עם חבר שיקח אותך טרמפ ואתה מתעכב זה לא גזל זמן 
 גמור?

ועוד כהנה וכהנה דוגמאות של היזק וחוסר זהירות ורגישות בזולת 
 שבלי להרגיש עוברים עליהם בכל יום כמעט!

לשם כך מייד אחרי קבלת התורה בפרשת משפטים התורה 
לכאורה לא מכובדים כדי כותבת לנו את כל הדינים הפשוטים ו

שלא נוכל לומר זה לא מדבר אלינו אנחנו אחרי זה, כי אם התורה 
טורחת לכתוב דינים אלו בפרטי פרטים מייד אחרי קבלת התורה 
זה רק כדי ללמד אותנו שעל כולנו מוטלת החובה להיזהר בדברים 
פשוטים אלו וכולנו יכולים להכשל בהם אם לא נלמד ונעיין 

להיזהר ומה לעשות כדי לא להיכשל כלל וכלל  במעשינו איך
 בצער והיזק לזולת.

ונסיים בסיפור קטן, מרן אור העולם זיע"א קיבל פעם חבילת 
דפים כל שהיא עם נילונית לשמירה על הדפים, לאחר ימים מספר 
הוא דאג לידע את השולח שהנילונית נמצאת אצלו ואם הוא רוצה 

בלב שלם על הנילונית. הוא מוכן לשלם עליה או שימחל לו 
נתבונן קצת בסיפור ונוכל לקחת ממנו לקח עמוק ורחב לחיינו 

 הפרטיים.
הרי מה הסיבה שאנחנו לא מספיק שמים לב לפרטים קטנים 
בחיים שלנו? בגלל שאין לנו מספיק מקום בלב לכל הדברים 
הקטנים יש לחץ עבודה ופרנסה וקשיים מהצד כל זה לא נותן לנו 

ולהשים לב לכל צעד ושעל שלנו ולכן קורה שאנחנו זמן להתבונן 
 עושים דברים בלי שימת לב מספקת ויוצא מזה צער לזולתינו.

עכשיו נשים לב הרי מרן זיע"א כל כולו תורה כל כולו שקיעות 
בלימוד בעומק ההלכה אפילו השניות שלו מדודות לנצל כל רגע 

ים ושוליים לחיי עולם, יש לו את כל הסיבות להזניח פרטים קטנ
בחיים שלו וכל שכן עלות אפסית של נילונית שזה אולי פחות 
משווה פרוטה, ועם כל הוא הוא מוצא מקום במח שלו לזכור 
שהנילונית שיכת לפלוני וצריך להחזיר לו אותה, ולא עוד אלא 

 הוא שולח לו מכתב מפורט לידע אותו מה קורה בעניין.
ה שעם כל המעלות זה כחה של התורה וזו גדולתה של התור

והדרגות הגבוהות לא רק שלא שוכחים את הפרטים הקטנים אלא 
להיפך זה נותן את הכח והחכמה לדואג לכל הפרטים הקטנים 

 בחיים.
זה גם אחד ההבדלים בין האנשים הגדולים של היהדות לבין 
האנשים הגדולים של אומות העולם, כל גדולי וחכמי האומה ככל 

יותר עם אהבת ישראל ויותר עם דאגה שהם גדולים יותר הם 
ואכפתיות מכל אחד ואחד, אבל גדולי אומות העולם מרשים 
לעצמם מתקף גדלותם לדרוך על האחר ולא ליחס לו חשיבות 

 ראויה.
 נו, אז יש קשר יותר טוב בין פרשת משפטים לקבלת התורה?!

יתן ה' ונזכה להשים על ליבינו גם את הפרטים הקטנים ולכאורה 
 חשובים ונזכה שלא יצא צער על ידינו לשום אדם מישראל. פחות

 

 ז"בי שנשמעו המרובים והששון השמחה קולות
 הסכמת אודות הידועה ההצהרה עת, ח"תרע במרחשון
 בארץ היהודי לעם בית' בהקמת לתמוך הבריטים
 מהתורה הרחוקים אלו בקרב רק היו לא', ישראל
 בית עמך מרבבות רבים בהם היו. מצוותיה ושמירת
 והמשיכו שהלכו', ה יראי רבים יהודים אותם, ישראל
, רבים דורות במשך אבותיהם ואבות אבותיהם בדרך
 של קולו השמע לעת', ה לישועת והמתינו ייחלו ציפו
, גאולתינו עת הגיע שהנה, ובא המכריז הנביא אליהו
 ולראות, משיח של שופרו את לשמוע עומדים וכבר
 .ותפארתינו מקדשינו בית בבנין
 הניצוץ את הציתו שבעקבותיה והבשורה ההצהרה דבר
. וירושלים מציון הרחוקים אלו בליבות היה שאף הכבוי
 גויי של לשונותיהם דל על עלה כזה שרעיון הדבר עצם

 שהיה במיוחד. בלבבם תקוה של רוח הפיכה, הארצות
 נקראה שלימים, העולם מלחמת סיום בעת זה
 רבבות אלפי נפגעו בה', הראשונה העולמית המלחמה'

, רבות ממנה סבלו אירופה יהודי כל וכמעט, ישראל
 עתיד על בהבטחה נשמעה זו הצהרה העת באותה
 שבעיניהם ישראל גדולי. היהודית לאומה מזהיר

 שיבוא וממה זו מהצהרה חששו, למרחוק צפו הטהורות
 הרוח אחר הלכו לא שהם בלבד זו לא. בעקבותיה
 ידוע. נמרצות לה התנגדו אלא, ימים באותן שנשבה
, ישראל מגדולי אחד עת באותה שהטביע המשפט
 אלפיים זה ויחלנו ציפינו אליה ולא' זו גאולה' שעלובה

 שמים כבוד על המערכה נמשכה ימים באותם. שנה
 כנגד במיוחד, עוזה במלוא והמצוות התורה ושמירת
 חלקה כל ולקלקל להשחית שחפצו, הברית מרשיעי
 ליבות את אחריהם משכו ובעיקר, ישראל שבכלל טובה

 תורה עול מעליהם השילו זאת שמחמת, הצעירים
 היו. השנים באותם שהיו ההבלים אחר ונמשכו, ומצוות

 של המהלך בכל שהרגישו', צחורות אתונות' רואי גם
 שבעקבות קיוו הם'. דגאולה אתחלתא'כ תקופה אותה

 יזרז והדבר, ישראל בארץ יהודי שלטון יוקם ההצהרה
 וזעקו ישראל גדולי עמדו כנגדם. השלימה הגאולה את
 שבת מחללי שראשיה ומהתנועה יתכן שלא, מרה
 דבר יצא, שבקדושה דבר לכל ובזים, בפרהסיא ומועד
 צורך אין הגאולה שבשביל גם מה. ומועיל טוב

 אלא, אחרת מדינית פעולה בכל או האומות בהסכמת
, והמצוות התורה בשמירת יהודי כל של בהתחזקותו רק
 .עת בכל לבא שיכולה לגאולה הצפיה את לאבד ולא

 ליבם שתו לא', דגאולתא אתחלתא'ה דמיון אנשי אותם
 המעמידים' רב ערב' אלו אותם הם מי אודות כלל

 ומה, העולם אומות מול היהודית ההנהגה בראש עצמם
 כבר כאשר, להקים רוצים שהם המדינה בדבר שאיפתם
 אליהם התקרבות כל היאך לראות יכלו ימים באותם

 ושמירת מהתורה התרחקות בכנפיה מביאה, ולשיטתם
, ולהבין לראות קשה לא שנים של במרחק. המצוות
 שדבר, היו ההשגחה של הגדולים מהניסים שאחד
 כך ובעקבות, רבות שנים נתממשה לא זו הצהרה
 היתה אילו. קטן היה ישראל בארץ היהודי היישוב

, ימים באופן מתקבלת היתה הלזו שהצהרה המציאות
 והדעת, היהודים יגורו בו מרוכז מקום מקימים והיו

, רבים יהודים זו במדינה מתרכזים שהיו נותנת
 כח משקיעים הגרמנים היו השניה העולמית במלחמה

, המלחמה בראשית כבר המקום את לכבוש בכדי רב
 השנים. חלילה', הסופי הפתרון' את ביהודיה ולבצע
 ותמרות ואש דם של שנים היו, זו הצהרה אחר שבאו
. זאת בעקבות ביהודים פגעו בארצותיהם הערבים. עשן

 ולבסוף, ליום מיום התגברה באירופה האנטישמיות
 העולמית המלחמה פרצה שנה ושתים עשרים לאחר
 את למחות, היו העיקריות ממטרותיה שאחת, השניה
 להשמיד גזירת ידי על, מהעולם היהודים של שמם
 ראו רבים יהודים, זאת כל למרות. ולאבד להרוג

 שדם יותר מיוחד עתיד על לתקוה פתח, זו בהצהרה
 שככל, היא האמת כאשר, כמים ישפך לא כבר יהודי
 והתעצמה גדלה כך, ממנה וצפיות תקוות יותר שתלו

 למדינות גם. לבסוף שיצא ממה הנוראית האכזבה
 ורבים. ההצהרה אודות הבשורה דבר הגיעה הרחוקות

 שחשבו במיוחד, כך על ליבם בכל ששמחו אלו היו
 ,הקרובה הגאולה על המראים אותות שהן לתומם

 

 שככל גם מה. רבים דורות ומצפים מיחלים הם שאליה
 כך, יותר רחוקים מקומות אל הגיעה שהשמועה
 אחד שכל מה, ומשונות שונות תוספות אליה התווספו

 אודות השמועה כשהגיעה. בדרכה לה הוסיף ממעביריה
 בחלקה הנמצאת, הרחוקה' תימן' למדינת עד ההצהרה
 החורף סוף לקראת כבר זה היה', אסיה' של התחתון
 המקום יהודי. ההצהרה אחר השנה כמחצית, הארוך
 העצום המרחק שבשל אלא. רב שלל כעל עליה שמחו
 מי ידעו לא הם, אירופה מרכז ועד זו ארץ חבל שבין
'. היהודי הציבור מנהיגי'כ עצמם הרואים אלו הם

 תורה שומרי כולם שבתימן שכפי, והבינו חשבו בדעתם
 וחומר קל, דבר כל ישק הרבנים פי על ורק, ומצוות
 של בפלטרין יהודי יישוב הקמת אודות המדברים שאלו
 וכל', ושלמים יראים' הם בראש העומדים שכל, מלך

. ולהאדירה תורה להגדיל הוא וחפצם מעיינם
, סאלים יחיא אל הגיעה הלזו המרעישה כשהחדשה
, תימן שבמרכז' צענא' שבעיר' אאלחידּאתת' שבשכונת

 וגם שכלתה שנים זה. לנפשו מנוחה מצא לא הוא
 עפרה את לחון, הקודש לארץ להעלות נפשו נכספה
 שמע ששמועה וכעת, בה התלויות המצוות את ולקיים
, הקודש בארץ יהודים של יישוב להקים שעומדים, ובא
 להפסיד יוכל הוא הרב המרחק בשל שמא חשש הוא
 יחיא פנה יום באותו עוד כן על, וההזדמנות הפתח את

 הרָבה באהבתם ידועים היו הם שאף מחבריו לכמה
. הקודש לארץ ולהעלות להתארגן החליטו ויחדיו, לארץ

 וחבריו יחיא חשבו, וגידים עור לרקום הרעיון כשהחל
 שיהיה רב בלא ארוכה כזו בדרך לנסוע ניתן שלא
 שברצונם גם מה. חיים אורחות וילמדם עמהם

 שידריכם מי צריכים והם, הקודש בארץ להתמקם
 את שמו כן ועל, בה ילכו אשר ובדרך התורה בנתיבות
, ומעלה משכמו חכם תלמיד, הכהן זכריה במורי עיניהם
 ודיברו, הקדושה הארץ על יתירה בחיבה דיבר שתמיד

 קיומה שכל, זו חשובה לנסיעה עמהם שיצטרף ליבו על
 נמלך. בלעדיו לדרך יצאו לא הם כי, בו ורק אך תלוי
 היו לא כבר ששניהם ולמרות, ביתו באנשי זכריה מורי

 זו הזדמנות לנצל להם שכדאי יחדיו החליטו, צעירים
 ולשבוע מפריה לאכול ולא, הקודש לארץ להעלות
 ובהידור בה התלויות מצוותיה את לקיים אלא, מטובה

 קשה התלבטויות מסכת עבר החבורה מבני אחד כל. רב
 הדרך לעומת ובמיוחד, ההחלטה היתה קלה לא. ומרה
 מדבריות לחצות, לעבור שעליהם והנוראה הקשה
 הידועים בדואים נוודים ואף רעות חיות שורצי

 מלבד וזאת, לידיהם שנופל מי לכל באכזריותם
 הקשיים כל אך. לפורענות המועדים אחרים מקומות
 לעלות לזכות בכדי, בעיניהם כדאיים נראים היו הללו
 .הקודש לארץ

 התקבלה למסע יציאתם אודות הסופית החלטתם
 לאחר קבעו היציאה עת את אך, הפסח בימי עוד אצלם
 ניסו הספירה בימי כאשר, הקדושה תורתינו מתן חג

 שאינם מטלטליהם וכל רכושם את לאט לאט למכור
 כדי, היה למכירה הזמן ואריכות, עמהם לקחתם יכולים
 ליבם על וידברו ומכריהם שכניהם בהם יבחינו שלא
 שאנשי גם מה. זו מנסיעתם וימנעום משפחתם בני ולב

, הרכוש כל של המלאה במכירה יבחינו לא המלכות
 הברחת הכוללות, תוכניותיהם הם מה לבדוק ויבואו

 יום של בבוקרו. המקומי החוק את הנוגד דבר, הגבולות
, התורה ניתנה שבו בחודש' ח, בהעלתך לסדר, ראשון
 מסע'ה החל, גלויות של שני טוב יום של חג באסרו
 צנעה מהעיר משפחות כשלושים יצאו בו' הארוך
 שמנו, ביתם ובני המה, הקודש ארץ עבר אל שבתימן
 שממש התברר לימים. נפשות ושמונים כמאה יחדיו
 יהודים של קבוצות כמה עוד היו התקופה באותה
 כדי, הרפתקאות ומרובת זו קשה לדרך שיצאו מתימן
 בשעה. מצוותיה ולקיים הקודש אדמת את לחון לזכות
 ארוזים היו כבר חפציהם כל כאשר, לצאת עמדו שכולם
 מכולם זכריה מורי ביקש, חמוריהם גבי על וקשורים
. דברים כמה להם ולומר, אחד מקום אל להתקבץ
, ושעה עת בכל עמהם חסדיו כל על' לה הודה בראשית
 לארץ עליה של הזה הגדול הדבר את בליבם ושהכניס
 ,אמר מכן לאחר. במקומם המצוות לקיים, הקודש

 

 שצריך לדרך יוצאים הם שכעת יודע אחד וכל שהיות
 כן על, יעדם אל בשלום שיגיעו מרובים שמים רחמי
 שישמור, אחת קבלה עצמו על שיקבל אחד לכל כדאי
 וזכות, ותעצומות בעוז בה לעמוד, משמר מכל עליה
 החבורה בני וכל הוא שיזכה אחד לכל תעמוד זו קבלה
 חשבתי, זכריה מורי ואמר הוסיף. הקודש לארץ לבוא
, זו בשעה לקבל שניתן ביותר הטובה שהקבלה בליבי
 על כוונתי ואין, משמר מכל השבת את לשמור היא

 שעל, לתורה עיתותיה וקביעת מלאכות עשיית מניעת
 בה הזמן על אלא, מקומינו תושבי נחשדו לא זה דבר

 ורוצים בדרך נמצאים כאשר שגם, השבת את יכניסו
 חפצנו למחוז להגיע בכדי ללכת שיותר כמה להספיק
 קודש שבת ערב שבכל לקבל עלינו זאת בכל, במהרה
 שלא מאוד נקפיד וכן היום חצות לפני בדרכינו נעצור
, האחרונים וברגעים מהומה מתוך השבת אל להכנס
 שהיא שהשבת ובודאי, ובנחת מוקדמת בשעה אלא
 לשומרה עצמו על שיקבל למי תעמוד הברכה מקור
 אין. ולברכה לטובה עליו יעבור שהכל וכראוי כדת

 השבת את לקבל בין, דבריו את המורי סיים, להשוות
, האחרון הרגע לפני מוקדמת בשעה, ובנעימות ברוגע

 את שמכבד מי. ובבהילות בלחץ האחרון ברגע לקבלתה
 ביכלתו אשר כל יעשה בודאי, בעיניו יקרה והיא השבת
 ומלבד, האחרון הרגע לפני נכבד זמן פרק לקבלה בכדי
 בכל ומיוחד רוחני יותר הרבה שירגיש, מקובלנו, זאת

 .השבת
 קיבל אחד וכל, זכריה מורי לדברי הסכימו החבורה בני
 שמירת על התרוממות בהרגשת, וכך, זו קבלה עצמו על

, והנוראה והקשה הארוכה לדרכם יצאו, וכבודה השבת
. בידיו חבוק' התורה ספר'ו המורי רוכב כשבראשם

 לספר בכדי יספיקו לא בצפיפות הכתובים דפים מאות
, זו בדרכם להם שהיו והמרים הקשים הנסיונות את

 עם או, דרכים שודדי עם ממלחמה חת לא כשלבם
 בהם שפגעו קשות ממחלות נבהלו לא. רעות חיות

 קבורתם שמקום, חללים מהם הפילו ואף, הדרך במהלך
 .הקודש לארץ הדרך אם על

 ראש לערב סמוך, השנה של האחרונים הימים בעשרת
, הקודש ארץ אל להכנס החבורה בני זכו, ט"תרע השנה
 ואף, לכך זכו לא אבותיהם ואבות שאבותיהם דבר
 אל הגיעם עם. זכה לא מהימנא רעיא רבינו משה
 על השתטחו, מחמוריהם כולם ירדו, הקודש אדמת
 את ובדמע בבכי אומרים כשהם, אותה ונשקו הארץ
 ֲעָפָרה ְוֶאת ֲאָבֶניהָ  ֶאת ֲעָבֶדָיך ָרּצו ִכי"ּ בתהלים הפסוק
 אל והביאם הצלמות בגיא שהוליכם' לה ומודים", ְיֹחֵנּנו
, בה התלויות המצוות את בה לקיים שיזכו, הקודש ארץ

 מקום מצאו הם קצר זמן תוך. בביתו רצונו עושי ולהיות
 שבע באר לעיר בסמוך בו להתמקם שיוכלו מסוים
 של האחרונה השבת כניסת לפני עוד כאשר, בדרום
 בנויים היו אהליהם כל, וילך נצבים פרשת, שנה אותה

 המיועד האהל לתפארה מתנוסס כשביניהם, לתפארה
 ראש בימי זה במקום לישב כשבתוכניתם, הכנסת לבית
 בימים שנה באותה שחלו, לטובה עליהם הבאים השנה
 להשאר אפילו ואולי, שלאחריו בשבוע וראשון שבת
 .הסוכות ובחג הכיפורים ביום גם שם

 בהתרגשות עליהם עברה השנה של האחרונה השבת
 תדרוך רגליהם שכף, ונשגב גדול כה לדבר שזכו, מרובה
 אבותינו ואבות אבותינו הילכו בו במקום, הקודש בארץ
 הלכו' הקדושים אבות'ה ואף, ומצוות תורה וקיימו
 שבוודאי, וקיוו חשבו העת ובאותה, זו ארץ בחבל

 .ולברכה לטובה עליהם גם תשפיע מעשיהם שהשפעת
 שהפחיד, הקבוצה חברי לכל שהיה ביותר הגדול הקושי
 הקודש בארץ המגורים מהמשך מאוד אותם והרתיע
 היישוב בעניני העוסקים של ככולם שרובם שראו, היה
 בו נתקלו שלא דבר. ברית ומפירי ורשעים רעים שהם
 יכולה אלו אותם עם שההתעסקות הפחד. מעולם
 הטהרה אוירת את להם קלקלה, ולקלקל להשפיע
 ארץ אל להגיע שזכו שמחתם על והעיבה המיוחדת
 .הקודש
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 4המשך מעמוד 
 אצל הקבוצה ראשי ביררו, הסוכות חג ימי שתמו לאחר
 בני רוב. ולהתגורר להתמקם ורצוי כדאי היכן הארץ גויי

, וכדומה' צורפים'כ עדינים מקצועות בעלי היו החבורה
, הקשות הקרקע בעבודות לעבוד מעולם ניסו ולא

. ירקות שאר בהם שזרעו, בחצרותיהם מעט מלבד
 בארץ להתפרנס יוכלו שלא מהר הבינו הם לצערם
 הימים שבאותם משום, אלו ממקצועותיהם הקודש
. החקלאות מעסקי היתה ישראל בארץ הפרנסה עיקר
, רכיבה ימי כמה של מרחק להצפין להם שהציעו גם מה
 הניתנים בשפע קרקעות ישנם שם', כנרת'ל סמוך עד
 בהם שיעבדו כדי', הלאומי הוועד' של פקידים ידי על

' וא, תשרי' ל, נח לסדר ראשון ביום. מהם ויתפרנסו
 לנסיעתם הקבוצה כל יצאו, מרחשון חודש דראש

 להם שינתן שביררו המקום עבר אל, יחדיו האחרונה
 באותו חמישי וביום, כנרת לים סמוך, ולשומרה לעובדה
 שהיה, למקום ומוצלחת טובה בשעה הגיעו הם, שבוע
 והתמקמו, זו בתקופה שהוקמו מהקיבוצים לאחד סמוך
 ימים לאורך הקבוע מקומם יהיה שזה דעת על בו

, הכנסת בית של האהל את בראשונה בנו כאן גם. ושנים
 את בנו כך אחר ורק, הקודש ספרי את תוכו אל הכניסו
 .אהליהם
 לאהלים בינות זכריה מורי הסתובב שישי יום באותו
 צאתם לפני עצמם על קיבלו אשר את לכולם והזכיר
 בשעה ההכנות את לסיים יקפידו שתמיד, לדרך

 ולא, כראוי השבת את ובשמחה בנחת ולקבל, מוקדמת
 שבה הראשונה השבת. כוחות ובאפיסת טרופה בריצה
 עליהם השרתה, בקביעות להיות עתידים בו במקום היו
 סימן השבוע בפרשת ראו שחלקם במיוחד, מיוחדת רוח

 זה דבר נפל לחינם שלא, עליהם עבר אשר על מיוחד
 יתחילו הם מהיום שהחל לרמז אלא, נח בפרשת
. הנחלה ואל המנוחה אל באו כי', מנוחה' מעט להרגיש
 להגיע זיכם' ה שהנה, כך על זכריה מורי דיבר בשבת
 שכל, תורה עתים לקבוע צריכים וכעת, ולנחלה למנוחה
 שהיינו כפי, שבעולם הון כל בעד עליהם יוותר לא אחד

 שלמרות, ואמר הוסיף עוד. בתימן השנים כל רגילים
, הסמוך מהקיבוץ' חלוצים'ה עם קשר צריכים שאנו
, ומצוות תורה עול כל מעליהם שחלצו אנשים שהם
, האדמה ועבודת השדות עול את עצמם על וקיבלו
 הרעים מדרכיהם ללמוד שלא ולהשמר להזהר עלינו

 חלילה עלינו ישפיעו לבל, הקלוקלות ומאורחותיהם
 .לרעה
 הקרקעות את קבלו הם, עליהם שעבר הנוסף בשבוע
', חלוצים' כמה אליהם ונשלחו, בהם לטפל שעליהם
. להם ידועות היו שלא אלו בעבודות להדריכם שבאו

 לשוורים הרתומות ידניות מחרשות להם מכרו החלוצים
 כמו. השדות את עמהם לזרוע שיוכלו כדי, חמורים או
, כספיים אמצעים בעל שהיה החבורה מבני אחד, כן

 שיהיה כדי, וכבשים פרות כמה, עמו שהביא בזהב רכש
 להתפרנס יוכל ואף, בגדים להכין וצמר לשתיה חלב לו

. החבורה בני ולשכניו לחבריו למכור שיוכל, מתנובתם
 מחלוקות למנוע שבכדי, העת באותה הציע זכריה מורי

 פתח שהיא, כללית בשותפות דבר יעשו שלא, בעתיד
 בין הקרקעות את כעת יחלקו אלא, ומריבות למחלוקות

, בֵמיצריה מסוימת קרקע יקבל אחד כל, הקבוצה חברי
 את בה ויקיים, שלו הקרקע חלקת את יעבד אחד וכל

', יעזורו רעהו את איש'ש בודאי. בה התלויות המצוות
 בכל או בזריעה או בחרישה לחברו לעזור יוכל אחד וכל
 שברור אחרי רק לבוא יכולה שהעזרה אלא, שצריך מה
 כל יטען העזרה שבעקבות ולא, שכני של ומה שלי מה
 .וברשותו שלו נהיה, וסייע עזר שהוא שמה אחד

 כאלפיים זה זרעוה שלא קרקע, היה להם שניתן השטח
 לא הקבוצה בני אבל, שני בית חורבן מאז אולי, שנים
 ידיהם. רב בקושי לחורשה והחלו, עבודה מכל נרתעו
 ביבלות התמלאו, אלו קשות לעבודות הורגלו שלא
 מלהודות הפסיק לא פיהם זאת ובכל, עבודה של רבות
 את ולקיים הקודש לארץ להגיע שזיכם' לה ולהלל

 את מעליהם להקל בכדי, עליהם' ה בחסד. מצוותיה
 גשמים עליהם' ה הרעיף ימים כמה במשך, החרישה
 כדי, מעט וריככוה האדמה את שהרטיבו, מרובים
 החלו הגשמים ימי בתום ומיד, לחרישה נוחה שתהיה

 החבורה בני יכלו וכך השלוליות את שִיבשו שמש ימי
 .לזריעה ולהתכונן השדות כל את ולחרוש לצאת

 

 הם, לזריעה והתכוננו השדות כל את לחרוש כשסיימו
 ברמשים מלאה החרושה השדה שכל לפתע ראו

 כל, שיזרעו גרעין שכל כך. מספר אין עד ומזיקים
 לריק תהיה עבודתם וכל, מיד יאכלוהו הרמשים
 שלא זה במצב לעשות מה ידעו לא כן ועל, ולבהלה
 לא שלהם הזרעים שמלאי גם מה. מעולם עמו נתקלו
 מכירת תמורת רכשו הם הזה המעט את וגם. רב היה

 גדול חשש להם שהיה כך, להם שהיו זהב תכשיטי
, הזרעים ברכישת שהשקיעו מה כל ומאובדן מהזריעה

 .בחרישה שהשקיעו הרבה העבודה הפסד עם יחד
, ידועה תופעה שזוהי, להם הסביר מהחלוצים אחד

 הראשון בחריש, ועידנים עידן זה זרעוה שלא שקרקע
, מזיקים ושאר ורמשים בחרקים שמתמלאת מאוד מצוי
 או, יקר מאוד שהינו לריסוס מסויים חומר זה עבור ויש

 את ולחרוש לחזור, היא יותר וזולה נוספת אפשרות
 כל ולפעמים, מועילה היא תמיד לא אבל, השדה

 מובירים אם אבל. השניה בחרישה גם חוזרים המזיקים
 מועילה ההוברה כלל בדרך, אחת שנה השדה את

 צד על שוב לחרוש. הבאות בשנים הבעיה למניעת
 שנה השדה את להוביר ואילו, רצו לא הם, הספק
 השניה היא זו שנה שהרי, שייך כך כל לא, שלימה
 יש הבאות השנים ארבע ובתום, השמיטה בשנות
 להם היה שלא כך, התורה במצוות השדה את להוביר
 .זו לבעייתם ביצוע בר רעיון
 ניסה, לחלוצים הקבוצה בני בין המקשר שהיה נתנאל
 לחלוצים וכשהסביר, המזיקים לבעית פתרון למצוא
, שלמה שנה השדה את יובירו שהם שייך לא מדוע

 שומרים אינם כלל שהם מהם לשמוע מאוד עד התפלא
 למשמע נדהם ממש הוא בתחילה. שמיטה מצות את

 לא בהם, עמהם שיחות כמה עוד לאחר אך, אוזניו
 יותר אליהם להתקרב שלא זכריה מורי כדברי נשמר
', הלבבות את שמקרבת לגימה גדולה'ש ובמיוחד, מדי

 פחות כבר הוא', קפה כוס על' עת בכל עמהם שישב
 .הקלוקלות אורחותיהם אודות מהם ששמע ממה נבהל
 דיבר זכריה ומורי בשיעור ישב כשנתנאל ערב באותו
 אכן אם לראות, עת בכל אותנו מנסה' שה הנסיונות על
 וכמה, לנו כשקשה גם המצוות את לקיים רוצים אנו

 הקשה, מונים עשרת הוא השכר כך, קשה יותר שהנסיון
 שלא היחידים להיות צריכים אנו מדוע, נתנאל לפתע
 מסוימת התפשרות מחייב הקיומי שהמצב מבינים
 כל עם יחד זכריה מורי. בארץ התלויות במצוות בהלכה

 בחוש ראו וכולם, נתנאל מדברי הזדעזעו הנאספים
. לרעה מהרה משפיעה התורה עוקרי של חברתם היאך
 כרוחו התבטא ולא, רוח בקור התאזר זכריה מורי אך

 שלצערינו, מרבית בעדינות לו והשיב, בקרבו שסערה
 יהודים שהם הדבר שעצם שחושבים כאלו ישנם הרב
 יודעים אנו אך, ישראל בארץ זכויות להם מקנה זה

 את נתן' שה בגלל רק היא הקודש בארץ זכויותינו שכל
 בתחילת כותב י"רש שרבינו כפי, אבינו לאברהם הארץ
 וברצונו לגוים נתנה' ה של שברצונו, התורה על פירושו
 את שישמרו אלו, כן ועל. לנו ונתנה מהגויים נטלה
 להשאר יוכלו הם, פשרות שום בלא והמצוות התורה
, וקולות פשרות המחפשים אלו ואילו, הקודש בארץ
, הוא לי רב וספק, כולה התורה כל את שיעקרו סופם
 בארץ ישארו בכלל חלוצים אותם של נכדיהם אם

 אם. אותם תקיא שהארץ פשוט לי שנראה, ישראל
 היותו מאז, ישראל כלל של החיים אורך בכל נתבונן
 דבר נראה, דבריו את המורי סיים, סיני הר במעמד לעם

 פי ועל הצרופה האמת עם שהלכו אלו שכל, מדהים
 שהחלו אלו כל אך, דבר מעולם הפסידו לא, ההלכה
 מעליהם שהקלו היה סופם, שם ולהתפשר כאן להקל
 .הקהל מתוך ואבדו, והמצוות התורה של העול כל את
 האיזור מכל שיקטפו, הציע החבורה מבני אחד, יעקב
 ויוסיפו, החרושה בשדה ויפזרום, ודרדרים קוצים הרבה
 בכל אש ויבעירו, הפרות מבעל שירכשו קש עוד עליהם
 שרצים אותם כל ישרפו האש ידי ועל, והקש הקוצים
 יוכלו כך ואחר מהם האדמה את ינקו וכך, ומזיקים
. לרוב תבואה להם תצמח' ה ובעזרת, השדות את לזרוע
 טוב כדבר כולם ידי על התקבלה יעקב של הצעתו
 ימים באותם, עליהם' ה ובחסד, עשו כך ואכן, ומועיל
 שכל כך, לרוב זרחה השמש אלא גשמים היו לא

 נזקקו לא וכמעט, יבשים היו והדרדרים הקוצים
 

 את שרף אחד כל מכן לאחר. לשריפה קש לרכישת
 הרמשים וכל הועילה השריפה ואכן, שלו הקרקע חלקת

 נתנאל פני על הבחין זכריה מורי. נשרפו והחרקים
 דברי ליבו על לדבר וניסה, שלשום כתמול שאינם

 החלוצים דברי הנראה שככל אלא, וקירוב תנחומים
 לשמוע אטום היה וליבו', עכנאי של ארס'כ בליבו נכנסו
 חפצו, הושמדו שהחרקים שלאחר בימים. אחרים דברים
 אמר זכריה שמורי אלא, בזריעה להתחיל החבורה בני
 את שוב ולחרוש לשוב להם מומלץ שלדעתו להם

 ובתבואה בזריעה יותר יצליחו זה ובאופן, האדמה
 שהסביר זה נתנאל היה יום לאותו ועד היות. שתגדל
 שלימדוהו כפי, לעשות צריך מה כולם את והדריך

 לא כנראה שהוא למורי להסביר נתנאל ניסה, החלוצים
 הצורך אודות החלוצים בשם שאמר מה את היטב הבין

 בשדה חרקים כל שאין זה שבמצב, מחודשת בזריעה
 סתם להיות יכול וזה, בשנית לזרוע שיצטרכו סיבה אין
 אנו החלוצים מפי שלא' לו הסביר המורי אך, לריק עמל
. זו למסקנתו הגיע הוא אמרו שהם ממה ולא', חיים
 כדי תוך נתנאל ששמע לרבנים שלעגו החלוצים דברי

 דברי את וכשמוע, לרעה עליו השפיעו, עמו פגישתם
 לעשות והחל גדול בכח יצרו אחזו, האחרונים המורי
', למכתו רפואה אין'ש ל"חז אמרו שעליו נורא דבר

 שלמד המורי איך, באומרו, למורי ללגלג הוא אף שהחל
 בעניני דעתו את כלל להביע יכול תורה רק ימיו כל

 .חקלאות
 המורי שאם, רוח ורעות הבל דברי ואמר הוסיף נתנאל
 מה לומר אבל, בכבוד, שיגדל למה ברכה לתת רוצה
 בני שאר. למומחים זאת ישאיר, במחילה, לעשות צריך

 המורי. הועיל ללא אך, נתנאל את להוכיח ניסו החבורה
 איתו יכנסו אם כי, כעת לו לענות שלא מהם ביקש
 אך, יותר מאוחר מדבריו בו יחזור לא גם הוא, לויכוח
 אחר עמו לשוחח יוכלו חבריו, עסק מכך יעשו לא אם
 .דעתו את לשנות ולנסות כך

 החבורה בני יצאו והלימוד התפילה אחר למחרת
 לחבריו ואומר שדהו את זורע נתנאל כאשר, לשדות
 כעת שיש האויר מזג לפי שהרי, כמותו הם אף שיעשו
 לזרוע יספיקו לא הם ואם, קרובים שהגשמים, נראה
. כולה השנה כל את יפסידו הם, הגשמים עונת לפני
 ועמלו, המורי של לקולו שמעו החבורה בני שאר ואילו
 כל את וחרשו וחזרו, ארוכים ימים כמה במשך קשות
 ארובות את' ה פתח, שזרעום לאחר ורק, השדות
 .ולברכה לטובה בעתם גשמים להם ונתן, השמים

 שהרבנים לראות בשביל רב רוח אורך צריכים היו לא
 החלוצים מאשר יותר והרבה, בחקלאות גם מבינים
, החבורה בני של הזריעה לאחר חודש. מכוחם והבאים

, וירוקים קטנים גבעולים ומלאו נבטו שדותיהם וכל
 לקראת. דבר בו צמח לא כמעט נתנאל של שדהו ואילו
 כבר החבורה בני של השדות כשכל, שבט חודש סוף
, ומלאות גדולות בשבולים מלאים, בקומותיהם עמדו
 כמעט, וריק קשה במצב היתה נתנאל של השדה ואילו
, ורעות קטנות היו שגדלו אלו וגם, שבולים בה גדלו לא
 על משמים נענש הנראה שככל, בליבו נתנאל חשב
 התחיל שהמורי לפני ערב ובאותו, חכם תלמיד ביזוי
 על סליחתו את וביקש נתנאל נעמד, הקבוע שיעורו את
 ההבל דברי מכל בו חוזר שהוא, והוסיף, שאמר מה

 .מפיו שהוציא והבהלה
 ואמר, החבורה בני מצעירי, זבולון נעמד שעה באותה
 נוכחנו כעת, ורבותי מורי. רבתית בהתפעלות כולם בפני

 כח ובעל הקודש רוח בעל הוא שלנו שהמורי לראות
 וברכתו שלנו השדות את בירך הוא הנה, וקללה לברכה

 וקללתו, נתנאל של השדה את קילל והוא, התקיימה
 .התקיימה

 את לברך רק חונכתי ימי כל, המורי אמר, וחלילה חס
 ואף, יהודי קיללתי לא ומעולם, לקללם ולא האחרים

 הגעתי לא גם ולצערי, יהודי של תבואה או רכוש לא
 והתוצאות הללו דברי שכל אלא, הקודש רוח לדרגת
 בהם ונזכרתי, התורה מלימוד היו בעקבותיהם שבאו
 שנים הפרשה את ללמוד מפורשת הלכה קיום מחמת
 שניהם. מקיים ש"ויר, י"פרש או תרגום ואחד מקרא

 2המשך בעמוד 
 
 

 3עמוד המשך מ
ּכי " למדני דין זה שעל הפסוק י"עפרש פרשתינו פרשת משפטים ולימוד

 ַהּקָמה אֹו ַהשֶּׂדה ש ּלם ְיַשֵלם ּוָמְצָאה ֹקִצים ְוֶנֱאַכל ּגִדיש  אוֹ  ֵתֵצא ֵאש  
 ָלִניר וצריך נירו את ה: שליחכההשד או" י"רש " ביארַהַמְבִער ֶאת ַהּבְֵעָרה

 בשדה שריפה הייתה שאם, י"רש בדברי ומבואר" שניה פעם אותה
 במצבה בה לזרוע שאין והיינו, שוב לחורשה שצריך הוא הנזק, חרושה

 החרקים את בהם ששרפו לאחר לזרוע בשדות שאין למדתי ומכאן, זה
 .השדה את שנית חרשו שלא עוד כל, והמזיקים
 מליבו הסיר, ליבו בכל שלימה בתשובה נתנאל שב, ואילך יום מאותו
 בכל דבריו פי ועל באורחותיו והלך במורי ודבק, ששמע ההבל דברי את
 בתורה עוסקים בנים ובני בנים לראות דשמיא בסייעתא וזכה, עת

 .החבורה בני שאר עם יחד, מבורכים ישרים דורות, ובמצוות
 

בחידוד ומלבד התוכן העצום שבו סיפור נפלא זה נלקח מעלון האיחוד 
 -הוא מלמד אותנו להקפיד על לימוד הפרשה עם פרוש רש"י הקדוש 

 תודתינו למערכת העלון האיחוד בחידוד על פרסום הסיפור בעלוננו

 אני דיין?
לכאורה דיני הדיינים המוזכרים בפרשה לא שייכים אלינו האנשים 

דין המתדיינים בפניהם, ואין הפשוטים הם שייכים דווקא לדיינים ולבעלי 
 לנו צורך ללומדם ולהפנימם.

אלא שלא כך הם הדברים, דינם אלו הם מוסר עצום אודות חייו של 
האדם אשר רוב הזמן נמצא ממש בתפקיד דיין בכל הנוגע אליו 

 ולסובבים אותו, ואם כן עליו לשים לב שאכן דן דין לאמיתו.
ולא  יה אחרי רבים ְלָרֹעתלמשל, אחד מהדינים לדיינים הוא "לא תה

תענה על ִרב לנֹטת אחרי רבים להֹטת" ופירש אונקלוס: "ולא תתמנע 
מלאלפא מא דבעינך על דינא" ודרש על כך רש"י בלשון העברית: "לא 

אם ישאלך דבר למשפט, לא תענה לנטות לצד  –תענה על ריב לנטות 
 אחד ולסלק עצמך מן הריב, אלא הוי דן אותו לאמיתו".

ונן קצת כמה דין זה שייך גם לנו האנשים הפשוטים. ולפעמים אדם נתב
נמצא במצב של מי שמסלק עצמו מן הריב ולא דן את הדין שבא לפניו 

 לאמיתו.
 הכיצד?

האדם ניצב מול ניסיונות בכל יום ויום ניסיונות שאנו מבקשים שהקב"ה 
ר. אם לא יביאם עלינו וכך לא נצטרך להתמודד איתם, אך אם כבר, אז כב

הגיע הניסיון לפתחנו, עלינו להתייצב מול היצר הרע איתנים ובס"ד 
בין בלימוד תורה, בין בכעס, בין בגאווה, בין  –להתגבר על הניסיון 

בעריות ובין בכל ניסיון, קשה ככל שיהיה. אלא שעל פי רוב יקרה ההיפך, 
זוב, נאמר לעצמנו: "מה אנו זקוקים לכל הקושי הזה... בוא נע –דהיינו 

בוא נוותר, העיקר נמשיך לחיות כמו שצריך" ומה יוצא מכך? האדם 
מפסיד "סולם" שיכול להביאו גבוה יותר, להעלות אותו בדרגות. ומה נגיד 
ומה נאמר על לימוד תורתנו הקדושה, שאנו מרפים ממנה לעתים שלא 
לצורך? אם היינו נותנים עוד קצת, התורה היתה מאירה לנו יותר ובס"ד 

נו מתגדלים עוד ועוד ומגיעים לתכלית האמיתית שהיא הדביקות בו היי
יתברך וכן כך נאמר על כל ניסיון וניסיון הפוקד אותנו בכל רגע ורגע. 
וכתב על כך המסילת ישרים "והנה שמו הקב"ה לאדם במקום שרבים בו 
המרחיקים אותו ממנו יתברך, והם הם התאוות החומריות, אשר אם 

ונמצא שהוא ה הוא מתרחק והולך מן הטוב האמיתי, ימשך אחריהן, הנ
כי כל ענייני העולם, בין לטוב בין  מושם באמת בתוך המלחמה החזקה,

העוני מצד אחד והעושר מצד אחד, כעניין  –לרע, הנה הם ניסיונות לאדם 
שאמר שלמה 'פן אשבע וכחשתי ואמרתי מי ה', ופן איורש וגנבתי' וכו'. 

ורין מצד אחד, עד שנמצאת המלחמה אליו פנים השלווה מצד אחד והייס
ואחור. ואם יהיה לבן חיל וינצח המלחמה מכל הצדדין, הוא יהיה האדם 
השלם, אשר יזכה להידבק בבוראו ויצא מן הפרוזדור הזה ויכנס בטרקלין 

וכפי השיעור, אשר כבש את יצרו ותאוותיו ונתרחק מן לאור באור החיים. 
 ".תדל להידבק בו, כן ישיגהו וישמח בוהמרחיקים אותו מהטוב ונש

אז קדימה, כשצריך להיות דיין לעצמנו ולא להתסלק מהדין נעשה את 
 זה בגאון ובגדולה ובעזרת ה' ננצח!

 

 תודתינו לר' איתי חבושה הי"ו שליקט פינה זו
 

 בקהילה שלנו
 

 עונג שבת
אי"ה העונג שבת המרכזי יערך 
בליל שבת קודש זו פרשת 
"משפטים" ]שבת מברכין אדר א'[ 

( בשעה 25/1/14כ"ד שבט תשע"ד )
בדיוק! בהשתתפות חברי  20:00

והאברכים ובמעמד מורנו הקהילה 
הרב שליט"א בביתו של מורינו הרב 

 שליט"א
 כיבוד קל כיד ה' הטובה עלינו...

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

 20:00בשעה: 
כולן מוזמנות לחזק ולהתחזק! | 
עקב ההוצאות הרבות ההשתתפות 

 למשתתפת₪  10כרוכה בסך: 
  

 שהשמחה במעונם
טוב חמה ולבבית -ברכת מזל

אלעד עראמי לאברך היקר רבי 
לרגל הולדת בנו, יה"ר שיזכו הוריו 
להכניסו לבריתו של אברהם אבינו 
בעיתו ובזמנו, ולגדלו לתורה לחופה 
ולמצוות ולמעשים טובים בנחת 
ובשלווה ובמילוי כל המשאלות 

 לטובה
 

טוב חמה ולבבית להרב -ברכת מזל
שליט"א על  משיח קמריהחשוב ר' 

אור הכנס בנו החתן המהולל ר' 
הי"ו בברית הנישואין יה"ר  החיים

שיזכו לבנות את ביתם בית נאמן 
בישראל המושתת על אדני התורה 

 והמצוות בדרך ה'.
 

 תנוחמו מן השמים
מבכים מרה את פטירתה של מרת 

של מורנו מזל בת מלכה ז"ל חמתו 
הרב שליט"א אמא לאשת חבר 
הרבנית תליט"א והרב בנמין שהר 

 שליט"א
בנחמת ציון וירושלים ומן השמים 

 תנוחמו ולא תוסיפו לדאבה עוד
 

 
 חידה מהפרשה

 .חוששין לא ז"ובזה' הציבור כבוד'ל חששו המקדש שבזמן, הלכה באותה מצינו היכן
 בין הפותרים נכון פרס יוגרל ולציין עבור שו"ת העלון דעת זקנים | ,info@haravrabi.co.il לכתובת:, או במייל 03-50-111-25לוח לפקס תשובה מדוייקת עם מקור יש לש
 תשובה לשאלה מהעלון הקודם:

 ש. איתא בסנהדרין )י"ח.( "המלך לא דן ולא דנין אותו" היכן לכאורה מצינו את ההיפך לכך בפרשתנו?
 בזבחים כדאיתא, היה מלך רבינו ומשה ..."העם את לשֹפט משה וישב ממחרת ויהי" בפרשתינו נאמר ת. הנה
 ,המלואים ימי' בז ששימש, ומלכות[ כהונה ]כהונה לשתיהן משה בשמות רבה זכה איתא קב. וכן
 ומשה"א "הי הבחירה בית' מהל ו"פ וכן פסק הרמב"ם" מלך בישורון דכתיב "ויהי, מלכות
 היו תשובותלא  נסיונות רבים קיבלנו בפתרון החידה אך|  "היה מלך רבינו

 כך שאין לנו זוכה... עם מקורות!                           

 

כל דברי התורה של 

 קדשיםהעלון מו

 "נ מרתלע

מזל בת מלכה ז"ל 

 ת.נ.צ.ב.ה

 

 צדיקים לפניך לומר פנים עזי אנו שאין
 ..חטאנו ולא אנחנו

 המשפחה הרעלת של יגהטר האסון בשמוע נחרד לא מי
 המזעזע במייל בהיזכרי הצמרמורת בי אוחזת עכשיו עד
 ...אחייני על התפללו הדודה של
 חוסר על וזעם החדשות לאתרי הלך ישר חלקינו אז

 ממה לשמוע ניסה ישר או המדביר של המשווע האחריות
 שאדונו כלב אותו כמו לא אנו האם אבל, ולמה ואיך וכמה
 ?המקל את נושך והוא מכהו
 שאמור מי האם? הזה במעשה ה"הקב כוונת היה זה האם

 לכל ויעשה עושה עשה ה"הקב"ש הראשון בעיקר להאמין
 ?צורה בכזה הדברים על מסתכל" המעשים
 ???חרשים אנחנו??? שומעים לא אנחנו
 יכול אנוש שבן ברורה הכי בצורה איתנו מדבר ה"הקב

 לחינם האם ?ליבינו נאטם? מוחינו נסתם ואנחנו לקלוט
 נסקלו לשווא האם ?מביתר גולדשטיין משפחת נקטפה
 משפחת בני נשרפו תועלת ללא האם? אטיאס משפחת

 ?שער
 אפילו ואולי סיפוקו על יבוא שלנו החדשות שיצר כדי

 ?הלאה ונמשיך בשפתינו נצקצק נזדעזע
 ?זאת ה"הקב כיוון לזאת האם
 ...לישון ממשיכים ואנחנו !אותנו לעורר מנסה ה"הקב
 לא האם אבל ה"בע יעזור משותף תהילים שלקרא נכון

 בפעמים מתעוררים היינו אם זה אסון למנוע! אנחנו יכולנו
 ?שוב אותנו מעורר היה ה"הקב האם, הקודמות

 זה ע"ל נפטרים וכשילדים שלנו הערבים הם הילדים הרי
 ידיו שתי להרים שיכול משהו יש האם, הדור לכל מסר

 לא ידינו האם ?בפטירתם חלק לחטאי אין ולומר לשמיים
 ?הזה הדם את שפכו
 שקורא שניזכר לא שורש טיפול שנעשה רוצה ה"הקב
  שינוי רוצה ה"הקב, הלאה ולהמשיך תהילים לאמר משהו
 !נשתנה שאנחנו
 כמו שגדל הנורא ר"והלשה הרכילות כל עם שנפסיק
 ונתקין חופשי לגלוש שנפסיק, החרדי בציבור מפלצת
 שנלך ,בנשמתנו התחממות כל שמקרר לאינטרנט חסימות

 התורה לומדי את שנכבד ללכת צריכות ישראל שבנות כפי
 לא חטאינו של האדים האם, תפקידם גודל כפי באמת
 ???לאסון גרמו
 לטווח מוגבלת השפעתם הקטלני הרעל אדי בעוד אך

 ה"הקב! כולו העולם על משפעים חטאינו שאדי הרי מסוים
 בזה וראינו בטבת בעשרה ירושלים על מצור עשה

 חברות את והאשמנו נכחדה טופאן משפחת בני! הרפתקה
 מבינים לא אנחנו? אלוקית מבינים לא אנחנו האם! הגז
 אנחנו האם ?כיהודי ולחיות יהודי להיות של הפרוש מה

 ה"שהקב מבינים לא אנחנו? ו"ח חרדים ככופרים גדלים
 !לטובתנו אותנו לעורר חפץ
 חפץ ה"הקב וכי ו"ח א"בנ של בסבל עניין ה"לקב יש וכי

 ?כך סתם רכים פעוטות של נשמתם בנטילת
 אמיתית בתשובה שנחזור נתעורר שאנחנו רוצה ה"הקב

 חיי אומר זה מה יהודי זה מה לעומק יותר להבין שנתחיל
 .שורשי שינוי שנעשה ח"ת כבוד זה מה ומצוות תורה
 הפכה חרדי חינוך וקיבלנו חרדים שנולדנו העובדה האם
 ?נשמה וללא לב ללא חרדים לרובוטים אותנו
 לפני קצת שבוכים הרגל מתוך מצוות שמקיימים יצורים
 קצת מרגישים כ"יו של מההתעלות ונהנים השנה ראש
 לא שהתורה ומשתדלים בפסח( החופש בגלל) חרות
 ...הטובים בחיינו מדי יותר לנו תפריע
 ?ומצוות תורה לשמור נקרא זה האם אבל
 דווקא קורים האלה שהאסונות לב שמים לא אנחנו
 את לא אותנו דווקא לעורר מנסה ה"הקב? החרדי בציבור
 את אותנו, מהרצליה גיא את ולא אביב מתל דפנה

 ממי ליותר מצפה ה"הקב ממנו בסדר לא אנחנו.... החרדים
 '.ה רצון זה מה שיודע

 את הכוונה את הלב את רוצה ה"הקב" באי ליבא רחמנה"
 עומד הוא איפה יודע אחד וכל... אליו קרבתינו

 כל את בשני אחד הרסן חסרת ההשלחות את ונפסיק בואו
 העבודה את "החרדים" והאתרים הנייעס בקווי התמיכה

 אבל ככה לעבוד קשה כשזה גם חסימה ללא אינטרנט עם
 ?...מנקים לא אנחנו לפסח לנקות שקשה משום האם
 תורה שלומדים בעלינו, בנינו, אחינו את להעריך נתחיל

 מראשי דורשים שאנו כמו לפחות העולם את ומקיימים
 ....התורה לומדי את שיעריכו המדינה
 מהפך זמני משהו לא אמיתי אבל שינו נעשה בואו

 לא אם ישראל ילדי של נקי דם סתם ישפך שלא בחשיבה
 !לשוא זה יהא שלא נדאג לפחות זאת למנוע הצלחנו

 תהא בלבד שלי אם אפילו הזו ההתחזקות שכל ר"ויה
  נשמת לעילוי
 עוזר שמעון בת אביגיל
 עוזר שמעון בת יעל

 אייזיק יצחק ורפאל מיכל בן שלמה מכאל חיים ולרפואת
 אמן ישראל חולי שאר בתוך מיכל בן
 , אמן.די לצרותינו' ה ויאמר לנצח המוות שיבלע רצון ויהי

 לרגל האסונותנכתב ע"י יהודי מהארץ שהתעורר 
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