
  

 סיפור
ם הבקי בכל חדרי התורה, כל אחד מבין שהוא לא נולד כך, אלא הוא זכה כשרואים תלמיד חכ

להגיע לדרגתו הגבוהה והחשובה בעשרות שנות עמל ולימוד התורה בהתמדה גדולה. גם 
כשרואים אדם שמידותיו נקיות ומזוככות, ברור הדבר שהוא הרבה לעמול על כך, ושנים רבות 

 לקח לו להגיע לדרגתו זו.
בדלות, כן הדבר גם בבעלי עבירה, להגיע לתואר ה'גנב הגדול והמתוחכם' צריך להבדיל אלפי ה

לעבור מאות ואלפי גנבות, כשבכל אחת מהם ישנה סכנה של תפיסה או פציעה, או שניהם יחדיו, 
ולאחר שנים רבות של נסיון ותעוזה רבים, עולים בסולם הדרגות של 'עולם הגנבים' עד 

לת, שממנה מוצאים את עצמם תוך זמן מה, אסורים בבית שמצליחים להגיע לפסגה המיוח
 האסורים לשנים רבות.

מאז קטנותו של בועז הגנב הוא הורגל שכל מה שעיניו רואות וליבו חומד, ידיו משמשות ככלי 
מעשה להביאם אליו, בשנות ילדותו הוא החל בגניבות קטנות באותה שכונה בה התגורר. פעם 

לפעמים מחברים וגם משכנים, וכשגדל מעט החל לדאוג  מהמכולת ופעם מחנות אחרת,
לפרנסתו בגניבת בגדים התלויים בחוטי הכביסה ומכירתם בשכונה אחרת, כשהוא בוחר לעצמו 

 אילו בגדים הוא נוטל מהחוטים הפרוסים בחצרות.
 כשגדל והיה לבחור, ושלח את ידיו בכל מיני גניבות, אירע פעם שנתפס בגניבתו, ובמקום לנסות

לעזור לו ולשקמו, השליכוהו אל בית הכלא, מקום בו נמצאים גנבים וותיקים, אשר למדוהו את 
אורחותיהם הקלקלות, היאך לבצע גניבות גדולות ומתוחכמות, מה הדרך לטשטש עקבות והיאך 

 מונעים טביעות אצבעות, וכל כהנה וכהנה מסדרי הלימוד בבתי הסוהר.
רגיל' במלאכתו, החליט שמוטל עליו לחזק את דברי חז"ל עם יציאתו מבית האסורים כ'זקן ו

שפסקו וקבעו ש'רוב גנבי ישראל', וזאת שעליו לבצע גניבות רבות כנגד כל הגניבות המבוצעות 
על ידי הישמעאלים ושאר העובדים הזרים בארץ הקודש, אלא שבשונה מבעבר, בתקופתו זו הוא 

 א יוכלו לתופסו שוב.נזהר ונשמר לבלתי להשאיר עקבות מחשידות, של
עם הגיעו לגיל הארבעים, הבין בועז שבגילו זה עליו להסב מקצוע, הגמישות שהיתה לו בגופו, 
יחד עם ריצת רגליו, שבהם השתמש רבות במקצועו, כל אלו החלו לחרוק, זאת ועוד, שבגילו הוא 

ורד עשיר של כבר רצה להקים בית, והוא עדיין לא מצא בת זוג שתסכים להנשא לגנב בעל רק
 גניבות למאות ואלפים.

להתחיל לעבוד ככל שאר רוב ברואי העולם, לא היה שייך אצלו כלל, הוא מעולם לא הורגל לזה, 
אלא שחשב שעליו לעבור לעבוד בענף אחר במקצועו הישן, במקום שהוא ירדוף ויטפס ויחפש 

 הוא יקח ממנו את רכושו.אחר הרכוש של השני, שבעל הרכוש ירוץ אחריו ויבקש ויתחנן ממנו ש
תנאי קודם למעשה היה, שבועז עבר לעיר אחרת ורחוקה, בה הזדהה עם אחת מהתעודות זהות 
הרבות שגנב בחייו, כיעקב נאמן, שכר דירת פאר מרוהטת עם משרד גדול ומרווח צמוד, כשאינו 

ישראל מתמקח כלל על המחיר של השכירות, ולאחר שתלה עליו שלט ענק המכריז לעיני כל 
שכאן מקום משכן 'מרכז הנדל"ן הישראלי והאירופאי', תוך זמן קצר החל במשא פרסום רציני 
בעיתונות אודות אפשרות השקעה נדירה עם תשואה שנתית של כעשרים אחוז ויותר, בקניית 
דירות בכמה ממדינות אירופה הנחשלות, שתמורת כמה עשרות אלפי דולר ניתן לרכוש דירת 

 מושכרת במחיר שנתי של יותר מעשרים אחוז, וכל הקודם זוכה.צמודת קרקע, ה
המזכירות במשרד לא הצליחו לעמוד בעומס הטלפונים, שלא הפסיקו לצלצל, זרם הפונים שבא 
בגפו למשרד, נדחף ונלחם איש ברעהו, וזאת בשביל להיות בין שלוש מאות הראשונים שיזכו 

ם יחד עם עוזריו שישבו בחדר הסמוך והסדירו לרכוש את אותם דירות מיוחדות. העו"ד המדופל
את חוקיות המכירה, גם הם לא עמדו בעומס, ובתגבור מיוחד של עוד כמה עורכי דין, בקושי 

 הצליחו לסדר את כל העסקאות לפי כל הכללים.
לא עברו שבועיים נוספות, ומיודעינו מצא עוד כחמש מאות דירות בעלי מחיר קצת יותר גבוה, 

תשואה קרובה. הוא יצא שוב בפרסום רציני על הדרך הקלה להתעשרות, ושוב בא גל אבל גם עם 
גדול של קונים, שביקשו לנצל את ההזדמנות המיוחדת להתעשרות מהירה, ולרכוש ממנו דירה 

 אחת או שנים.
באותה תקופה סיכם "יעקב" עם המזכירות והעורכי דין, שהיות ובחודש הבא ישתחרר לו סכום 

לכך הוא מציע בפניהם שאם הם ימתינו כששים יום עד למשכורתם, הוא ישלם להם עתק בבנק, 
בונוס של כשליש משכורות. עורכי הדין הסכימו לעסקה, ועמם גם הפקידים, ואפילו בעלי הדירה 

 והמשרד.
ההנאה הגדולה ביותר של "יעקב" היתה, כשבאו לפניו אנשים וביקשו ממנו לרכוש דירה, והוא 

. ואותם אנשים מתחילים להתחנן ולבקש על נפשם, שיועיל ויקח מהם את כספם, היה מסרב להם
הם אפילו הציעו סכום גדול יותר, ולבסוף לאחר תחנונים רבים הוא היה מועיל בטובו לקחת מהם 

 את כספם ולמכור להם את אחת מהדירות המדוברות.
ע "יעקב" למשרד. בקושי חודשים חלפו מפתיחת העסק החדש, וביום בהיר אחד לא הופי

כשנקפה השעה ועדיין הוא לא הגיע, ואף לא השיב וענה במכשיר הנייח והנייד, חששו המזכירות 
שמא אירע לו דבר, ודפקו על דלת ביתו, אך גם משם לא נשמע קול. בהתייעצות ביניהם הוחלט 

לה להזעיק עזרה, ולאחר שפרצו לדירה נתגלה להם לתדהמתם הרבה, שהוא נמלט באישון לי
ואפילה, בלא להשאיר להם דבר, כאשר הוא עדיין לא שילם להם כמעט פרוטה על עבודתם 

 המסורה.
בדיקתם של אנשי המשטרה גילתה, שמדובר בנוכל ורמאי שאף גנב את זהותו של אותו יעקב, 
וכל אלו שהשקיעו את כספם בהשקעות אלו, שהיו מלוות בעורכי דין, איבדו את כולו בלא שישאר 

 נו זכר.להם ממ
כמעשיו בראשון כך מעשיו בשני, במשך הזמן הוא כבר הספיק להפיל אנשים בדרום ובצפון, 
במרכז ובירושלים, בכל מקום הוא בא בתעודות אחרות גנובות, מבצע איזה שהוא רעיון של גניבה, 
ותמיד ישנם שוטים אחרים המתחננים לו שיקח את כספם, וכבעל לב רגיש לאחרים, הוא נכנע 

 שותיהם ומקבל אף את כספם.לבק
כוחו היה אף בתחפשותיו, לפעמים הוא היה נראה דתי מצוי, לפעמים כחרדי, היה פעם שהוא 
הצליח להתחפש לכאברך כולל, ותמיד הוא הצליח להרשים את אלו ששכנעם, הוא הצליח למכור 

 להם מה שהם לא רצו כלל, ובמיוחד בלא שקיבלו דבר תמורת כספם.
כעשר שנים נוספות עברו על בועז, במהלכם הוא הספיק לצבור כספים לרוב, שאותם עשק גנב 
מאנשים פתאיים, שמסרו לידיו סכומי עתק. אלא שעם הגיעו לגיל חמשים, חלה במחלה קשה של 
ניוון שרירים, שמנעה ממנו להמשיך במעלליו, ולא עבר זמן רב ומחמת מחלתו הוא היה מרותק 

 לכסא גלגלים.
הרבה לא היה לו מה לעשות, מלבד לשבת בצל ולספור אוטובוסים ומניות. כסף לא חסר לו, הוא 

 לא היה צריך לישב בקרן הרחוב ולנגן בחליל או כנור, אלא יכל לשבת ולמות בשלום.
אחד מעוברי האורח, שהיה רואה את בועז בישיבתו המסכנה כל היום, החל לשוחח עמו קמעה, 

וע עיתים לתורה בבית הכנסת הסמוך, בו ישנו שירות מיוחד, שבאים לקחת ולנסות  לשכנעו לקב
 את הלומדים בכסאותיהם, ואף נותנים להם כיבוד קל במשך היום.

בועז שמעולם לא שמע שיעור תורה, בתחילה סירב, אך אותו עובר אורח היה עקשן לא קטן, 
ובסופו הוא יחליט אם הוא ובסופו של דבר הצליח לשכנע את בועז לבוא פעם אחת לשיעור, 

מעדיף את הבטלה והשעמום בבהיה ללא מטרה בחוצות, או את חיי התורה התוססים בתוככי בית 
 הכנסת השכונתי הקטן.

 

 חידות
 ?(ז"בזה אף) בשבת המגילה לקרות חייב אדם שיהא, יתכן כיצד .1
דבר שהוא כשר להעשות בזר אף לאחר  היכן מצינו בפרשתינו.2

 קמיצה?
 ?ורצועותיהן לתפילין מגילה בין דמיון ישבאיזה דין  .3

, או במייל 03-72-55-988תשובה מדוייקת עם מקור יש לשלוח לפקס 
ולציין עבור  ,13:00עד יום ראשון בשעה:  info@haravrabi.co.il לכתובת:

 פרס יוגרל בין הפותרים נכון שו"ת העלון דעת זקנים |
 תשובה לשאלות מהעלון הקודם:

 במשנה השנויים הימים לפני אפילו מגילה לקרוא היכן מצינו שנהגוש. 
 ?(ב"וכיו מגילה לו תהיה שלא שיודע מי מלבד)מגילה  בריש

 שבתות במוצאי לקרותה העם ונהגו, "ז"הי ד"פי סופרים' במס איתא ת.
 באדר". עשר חמשה שיעברו עד, אדר של שתים

, היכן ניתן להוכיח '(ב ו"ט שבועות" )בלילה המקדש בית בנין אין" ש.
 ע"פ פרשתינו האם יתכן שביהמ"ק השלישי יבנה בלילה?

לא יבנה בלילה ה"מ  שלמרות שנפסק שביהמ"ק בראשונים מבואר ת.
בידי אדם אבל בידי שמים יבנה גם בלילה, אבל כיון שכל המקור לזה 
הוא מהמשכן והמשכן הרי לא נבנה ממש ע"י משה אלא רק נראה 
כמקים ולא מקים ממש א"כ משמע שגם מה שנבנה בידי שמים לא 

 יבנה אלא ביום! וצ"ב.
 מה השיכות בין מוסף ר"ח לחשש חמץ בפסח?ש. 
 מסדרי שנקטו והטעםסף של ר"ח אומרים "ולכפרת פשע" במו ת.

 המנהגים טעמי בספר יעוין', פשע ולכפרת'ד זה בלשון התפילה
 הנוסח שאומרים ומה, "שכתב(, ח"תמ סימן, ח"ר לעניני בהוספות)
 חמץ אוכלים ונמצא, מעוברת אינה השנה שמא כי', פשע ולכפרת'

 כיון מ"מ, חשבון פ"ע אלא מעברים אין שכהיום ואף". שמעתי, בפסח
 .חכמים שטבעו ממטבע לשנות אין לכן, בתפילה הנוסח קבעו שכך

 לשבת

כבר לאחר השיעור הראשון הרגיש בועז שנפתחים לו שערי אורה, מעולם הוא לא שמע שיעור כה 
מעניין ומרתק. הדברים היו חדשים לו, והוא ביקש להשאר לעוד שיעור ולעוד שיעור, עד שעת 

 מנחה ומעריב.
בתפילתם, בועז לא גרע את עיניו מהם. מעולם הוא לא זכה להתפלל לפני ה', כשהציבור עמד 

הוא לא הבין כלל מהי משמעות של תפילה, ולאחר התפילה הוא ביקש שילמדוהו את סדר 
 התפילה ודיניה.

בקושי שבועיים עברו מאז הוא שמע לראשונה שיעור תורה, וכבר שינה בועז את כל הנהגותיו 
לנער שיביאו בבוקר השכם לבית הכנסת לתפילה, ולמעט חזרתו לביתו  לחלוטין. הוא שילם

 בשעות הצהרים למנוחה קלה, הוא היה כל היום בבית הכנסת, ולמד ככל שידע ויכל.
בשנה האחרונה השתנה בועז עד מאוד, הוא לבש כיפה גדולה על ראשו, קבע עיתים לתורה 

להתדרדר עוד. כשעברה שנה נוספת,  לרוב, עמד בהם בגבורה עילאית, גם כאשר מצבו החל
ומצבו החמיר יותר, הוא הגיע למצב של סיעודי לחלוטין, ועם כל זאת ביקש שלא להפסיד שיעור 

 אחד.
אחד מהשיעורים המיוחדים שנמסרו באותו בית הכנסת, היו של הרב דוד למדן, שידע למסור 

 ז אהב מאוד את שיעוריו אלו.שיעורים בטוב טעם ודעת, שפתיים ישק, וכרוב הלומדים, גם בוע
באחד הימים עלה בליבו של הרב דוד לעורר את ציבור השומעים אודות החומרה שבגניבה 
ובעושק, שמי שהוציא פרוטה בחבירו ולא השיבה, שיצטרך לחזור לעולם הזה שוב בכדי להחזירה 

לעורר על כל אותם אלו השואלים מוצר או חפץ קט משכנם או  לבעליה. כאשר מטרתו היתה
ידידיהם, ואינם מחזירים, או הלווים סכום פעוט ואינם משלמים אותו, שגזל הוא בידם. ועל כן בכדי 
שהשיעור יכנס לאוזני השומעים, הוא הכין את עצמו היטב למסירת השיעור, בדברי חז"ל ורבותינו 

 ים בסיפורים מענינים ומרתקים.הראשונים והאחרונים, המטובל
אינה ה' לידי הרב דוד, שיספר את הסיפור הכתוב במסכת בבא קמא )צ"ד ב'(, אודות 'תקנת 
השבים', שהטעם מדוע תקנו את תקנת השבים, שגנב החוזר בתשובה ומחזיר את גניבותיו, שאין 

אחד שרצה לחזור  מקבלים ממנו, והמקבל ממנו אין רוח חכמים נוחה הימנו, מפני מעשה בגנב
בתשובה על גנבותיו, אמרה לו אשתו, הרי כל בתינו ומלבושינו גנובים, אם אתה עושה תשובה, 
עלינו לצאת מבתינו ולהתפשט מבגדינו, אפילו האבנט אינו שלך. ועקב דבריה אלו הוא נמנע ולא 

 עשה תשובה.
מפסיקים לדמוע, נראה במהלך השיעור הרגיש הרב דוד, שבועז אינו כתמול שלשום. עיניו לא 

שמשהוא מאוד מציק לו. וכשהרב דוד סיפר את המעשה המדובר הנזכר, פרץ בועז בבכי תמרורים 
 ולא יכל להרגע.

הרב דוד הפסיק את השיעור וניסה לשאול ולדובב את בועז מה אירע לו, אם הוא צריך עזרה 
לומר, שהוא מעוניין לשוחח עם  רפואית, אך בועז נענע בראשו בשלילה, ובקושי בין בכיותיו הצליח

 הרב לאחר השיעור.
בסופו של השיעור ביקש בועז מהמטפל שלו שיקחו לביתו, והזמין את הרב דוד להצטרף אליו. 
כשהגיעו לביתו סיפר לו בועז על רוב עושרו, שכולו בא מגניבות ועושק שעשק אנשים ברחבי 

 הארץ.
יבר על החיוב להחזיר כל דבר שגנבו, עלתה האמת היא, אמר בועז, שבתחילת השיעור כשהרב ד

לי המחשבה של אותה אשה, שהרי כל ביתי ובגדי, הכל נקנה מגניבות ועושק, ואם ארצה להשיב 
את כל גזלותי הרבים, הרי שלא רק שאשאר בערום וחוסר כל, אלא אף אכנס לחובות של 

שלימה על חטאי זה.  מליונים. ועל כן הגעתי מהרה למסקנא שלא שייך בכלל שאשוב בתשובה
אבל כששמעתי שיש דבר הנקרא תקנת השבים, החלטתי בליבי שוב, שאני רוצה לשוב לחלוטין 

 מדרכי הרעה והקלוקלת, ולנסות לתקן ולשלם מה שאני יודע וזוכר.
רק אבקש להבהיר, אמר בועז לרב דוד, שלא שייך שאפרסם בציבור על גניבותי, שמי שנעשק או 

לי את פרטי הנזק ואשלם לו, זאת משום שאם יתברר שאני הוא זה שעומד  נגנב על ידי שישלח
 מאחורי כל הגניבות הללו, הרי מיד יאסרו אותי בבית האסורים לאורך ימים ושנים.

אבקש נא בזאת, ביקש בועז, שהרב יכניס את ראשו ורובו לעובי הקורה, ויכריע לי כדת של תורה 
י יודע ממי גזלתי, ואף בשל מצבי הגופני הקשה, לא אוכל מה הדרך אשר עלי לילך בה כעת, כשאנ

 להתחיל לעבוד בכדי לשלם את גניבותי הרבים.
הרב דוד הבין שהשאלה 'גדולה' עבורו, והחליט בדעתו להכנס לאחד מגדולי ישראל ולשאול אותו 

ן מה עליו להמליץ לבועז. כשנכנס הרב דוד אל מרן שליט"א וסיפר לו את הדברים, השיבו מר
שליט"א, שדרך התשובה למקרה כגון זה, שיתן כל מה שהוא יכול למוסד של צדקה, לקרן של 
קיימה שאינה כלה ונגמר, ויבקש ויתחנן לה' שיזמן את כל אלו שגנבם ועשקם לאותו המקום, כך 

 שהנאתם מתרומתו תחשב עבורם כאילו החזיר להם את גניבתם.
בדבר מה המקום שאליו ראוי לתת את הכסף, עוד הוסיף מרן ואמר, אם הוא שואל לדעתי 

כמדומה שהמקום הטוב ביותר הוא בית חולים ציבורי, בו ישנו סיכוי רב שהנגנבים יבואו להנות 
 ולהשתמש במה שגנב מהם.

כששב הרב דוד עם התשובה לבועז, היה זה לאחר שבועז כבר הספיק לעשות חשבון דמיו, כמה 
אותיו הבסיסיות, למשך מספר שנים, ומלבד זה, כך חישב מתוכם הוא צריך ומוכרח לצורך הוצ

 בועז, יש בידיו סכום אגדי של כשלושים מליון שקל.
בועז שמע וקיבל את דברי מרן שליט"א, ואמר לרב דוד שיברר עבורו איזה בית חולים זקוק 

ת לתרומת עתק זו. וכשחזר עם הפרטים בדבר הצורך החיוני של תרומתו זו לפתיחת כמה מחלקו
חשובות בבית חולים של שומרי תורה ומצוות, הסכים בועז לדבר, אלא שביקש להתנות את 
תרומתו זו בהצבת לוח ענק עם הקדשה על תרומתו האגדית זו, בפתח בית החולים, כדי שכל 

 הבאים בשעריו ידעו לדורות, שהוא זה אשר תרם את המחלקות הללו.
תוצב תמונתו לתפארת, שכולם ידעו עד כמה  עוד הוסיף ואמר, שהוא רוצה שבשלט הענק גם

 הוא תרם כמעט כל ממונו לבנית המחלקות האמורות.
הדברים לא נעמו כלל להרב דוד, הוא ניסה להניע את בועז מרעיונו זה, ובמיוחד מהרעיון האחרון 
של התמונה, בחושבו שזה יכול להיות מאוד לרעתו, אילו אחד מהחולים יגלה ויזהה אותו על ידי 
התמונה, כנוכל הידוע שעשק ממנו סכומי עתק, ואולי אף יצליח להרשיעו ולהושיבו מאחורי סורג 
ובריח. אך כל דבריו נפלו על אוזנים ערלות, בועז לא הסכים לשמוע על כל רעיון אחר, והתנה 

 בתנאי כפול זה את תרומתו.
ישותיו, ולאחר שחתמו על ברירה רבה לא היתה להנהלת בית החולים, והסכימו לכל רעיונותיו ודר

 ההתחייבות כמדובר, העביר בועז לחברי הנהלת בית החולים צ'ק על הסכום המלא.
כמה ימים לפני שהשלט הענק הוצב בכניסה לבית החולים, לפתע עלה ברעיונו של בועז, שעליו 

 לשאול דעת תורה את מרן שליט"א מה הדרך הטובה והנכונה שעליו לעשות בענין השלט.
מרן את השאלה, השיב, שכמדומה לו שניתן להכריע ספק זה מפרשתינו עפרש"י  כששמע

שההנהגה הראויה היא, שלא לתלות שלט גדול זה בשערי בית החולים, וזאת מדברי רש"י ה' י"א, 
ואם לא תשיג ידו לשתי תרים או לשני בני יונה והביא את קרבנו אשר חטא עשירת האפה "עה"פ 

 :וביאר רש"י, "כי חטאת הוא "לחטאת לא ישים עליה שמן ולא יתן עליה לבנה כי חטאת הוא סלת
ואין בדין שיהא קרבנו מהודר". מבואר בדברי רש"י, שאין בדין שקרבן הבא על חטא שיהא מהודר, 

 והיות וכל תרומה זו באה ככפרה על חטא, בדין שלא יהא קרבנו מהודר.
 

 .בחידוד להאיחוד שמורות הזכויות כל©  בעלוננו הסיפור פרסום על בחידוד האיחוד העלון למערכת תודתינו - הקדוש י"רש פרוש עם הפרשה לימוד על להקפיד אותנו מלמד הוא, שבו העצום התוכן ומלבד[ ל"מהמו באישור] בחידוד האיחוד מעלון נלקח זה נפלא סיפור

 משהו על הפרשה
 ' "לה קרבן מעם יקריב כי אדם"

 פרשת לישראל ה"הקב שציוה בשעה: "תנחומא במדרש מובא
 מפני: "לו אמרו הרשע בלעם אצל העולם אומות נתקבצו קרבנות

 "?ציוה לא ולנו הקרבנות פרשת לישראל ה"הקב ציוה מה
 הקרבנות פרשת להם ציוה התורה את שקבלו ישראל: "להם אמר
". הקרבנות פרשת לכם ציוה לא התורה את קיבלתם שלא אתם
, תורה למתן קרבנות בין שייך מה" חי איש בן"ה מורינו שואל
 יהיה שעשו עבירות על להתכפר הזכות את אבל להם אין תורה
 ?!להם
 ערך יקר זכוכית גביע ברשותו שיש אדם: במשל נשיב דרכנו ולפי
 הגביע נפל הבית עבודות ובמהלך אשתו נזהרה לא אחד ויום

 תכין, השולחן את יפה שתערוך לה נייעץ? תעשה מה, ונשבר
 וחסד חן תישא, המלכה אסתר מעשה תעשה, אוהב שהוא אוכל

 לא גם וכך גירושין על מדובר אין הכי בלאו הלא, ויתרצה, מלפניו
 לא כבר כאן, הגביע את שבר זר אדם אם אך... מדי יותר יכעס
 .כספו במיטב ישלם שלם, כלום יעזור

 כריתת למעשה היתה התורה קבלת: המדרש תשובת שזו ונראה
, היא מכעיסה שהעבירה וככל יתברך והבורא ישראל עם בין ברית

 בקבלת היו לא העולם אומות אך. לרצותו דרכים הבורא לנו נתן
 שלם? בקרבן לפייס יוכלו מדוע ולכך הברית את כרתו לא התורה
 .כמזיד השוגג על אף ויענשו המחיר מלוא את ישלמו
 ובן יתברך' לה אנו בנים הלא היא הלב את מחממת כה זו והבנה
 שיעור עוד... כוס שובר כשאינו גם אביו בעיני חן למצוא מנסה
 .יתברך לכבודו הכל חסד עוד מצוה עוד תהילים מזמור עוד תורה

בפרשת  פניני מוסר ויראת שמים
 ממורנו הרב שליט"א השבוע

 
אם הצליחו כל בני המשפחה הוא:  דבר חשוב בבית יהודי

להשתדל מאד שתהיה בבית אוירה רגועה ושלוה ואין 
 הקדושים וחז''ל זה נקרא בית טוב.וצעקות ולא מריבות, 

וזה  ,בית שאין בו מחלוקת מאוד )קידושין ע:( משבחים
 האמיתי. היחוס

, יש לגשת על דבר מסויים כשיש צורך לעורר בבית
 !ולא לצעוק מרחוק את המסר מקרוב, לשומע ולומר לו

וכמו כן  ,נכון שזה מאמץ, אבל זה מרבה אהבה
 איתנו בית, צריך להקשיב ברצינות, כשניגשים לדבר

היא דבר חזק וזה מרבה אהבה ואחוה, ההקשבה 
, הרי זה וכיוצא בזהמכה של אהבה בכתף והמוסיף 

 .משובח

 םבוויתורילפעמים הזכות להגיע לבית ברמה כזו גובלת 
! כן להפסיד שיעור תורה, או תפילה בצבור גדולים, כמו

אם האשה כעוסה והבית הפוך, וחינוך הילדים  ממש כך!
במצב כזה עדיף להתפלל  ,ויכוח בביתונזק מייכול לה

ם האשה כפי בבית ביחיד ולעזור בקניות או בנקיון ע
צהריים הארוחת  את הכין מוקדםאו אם יש צורך ל הצורך.

, גם זה דוחה שאר דברים יהיה מוכן כשמגיע הזמןהכל ש
 -כל דבר שמונע עצבנות ומחלוקת  חשובים וקדושים!

 העושהו תבוא עליו ברכה.
רבינו החפץ חיים זיע''א פטר אשה שטרודה  ,וכידוע

ר אור לציון )חלק ב בגידול הילדים מתפילה, והובא בספ
עמ' עא(. וכן התיר שם להתפלל בדרך אקראי ביחידות 

 אם חושש שתתבטל כוונתו, ע''ש, וכן בנדון דידן.
''לא תבערו אש בכל  סוקוכל זה רמוז בפסוק בפ
יש שלושים ותשע  שהרי מושבותיכם ביום השבת''.

 דגש על איסור הבערה? התורה שמה מלאכות, ולמה
 !י ז''ל שהכוונה לאש המחלוקתופירש רבינו האר''

ולכן  כלומר שיש לעשות כל מיני תחבולות למנוע אש
התורה הקדושה שמה דגש על המלאכה הזו כדי לרמז 

 לנו את הדבר החשוב הזה.
קט, ש -ין אלוה, ש -ין אלום, ש -ין אא''ש ראשי תיבות: 

 לימות.ש -ין א
 ותרנות בבית מסלקת מחלוקת ומביאה שלימות.

---------------- 

 ויקרא את משה"
 ''דרך ארץ קדמה לתורה'' ''אם אין דרך ארץ אין תורה''.

לא יבין  ,כלומר מדות טובות, ומי שאין לו -דרך ארץ 
 תורה.

דרך ארץ פירושו שלא תובע מאחרים, שלא מטריד 
 ומפריע לאחרים, יודע לכבד ולא להכביד עליהם לעולם.

טובות. ויש להיזהר מאד שידוך טוב זה שידוך עם מדות 
שלא להיכנס לבתים של אחרים בלי רשות, ולא להתעכב 

 במקום כשלא קבע עם בעלי אותו מקום קודם לכן. 

המדרש רבה בתחילת  ,בפרשה שלנו כתוב ויסוד זה
אומר: מי שאין לו דעת נבילה טובה הימנו. ובדרך  ויקרא

ת ארץ כלול שיודע להתנהג עם הוריו וזקניו, ויודע בעיו
 וצער של אחרים, וכיצד להקל עליהם, ואשריו. 

מדוייק בפסוק ''ויקרא אל משה'' )ויקרא א, א(, אף זה ו
שמשה רבינו היה כעין בעל הבית של אוהל מועד, עם כל 
זה לא היה נכנס ללא רשות עד שקבל מהקדוש ברוך 

 הוא הזמנה להכנס.
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 מכירת חסד של עופות בשר מצות ויין
כולם שואלים למה ה' נותן כח ללפיד ואנשיו 

לנגוס ולחסר במלגתם הצנועה של האברכים 
 מחזיקי העולם והמשפחות ברוכות הילדים???

אין לנו ידע בחשבונות שמים אבל אחת הסיבות 
היא כדי שנתלכד כאיש אחד בלב אחד לעזור 

 אחד לשני!!!
לשם כך מוסדות הרב רבי יוזמת מכירה 

ענקית במחירי עלות של ספקים, של בשר 
עופות מצות ויין המכירה תתקיים אי"ה 

 לקראת חג הפסח
 

והרשמה: לפרטים 
1700-700-770 

 

)בשבוע שעבר פורסם בטעות שמו של הרב יוסף 
 עימו הסליחה( -גלילי כאחראי המכירה 

 הנהגות לתורה
ממורנו הרב חיים רבי 

 שליט"א
 ]מתוך ספר שיו"ל בקרוב בעזרת ה'[

 העולם אומות היו אילו ר' יהושוע בן לוי אמר .כו
 היו, ישראל כשחוטאים לוקים שהם יודעים

 שיעסוק יהודי כל על חיילים שני מעמידים
 תרי שמעוני ילקוט) בעבירות יכשל ולא בתורה

 (.ש"ע הנביא חגי עשר
 בתורה העוסק א"זיע א"החזו מרבינו כידוע .כז

 .ישראל כלל עם חסד עושה
 לקום יזכה, ז"בעוה בתורה שעוסק מי .כח

 יקומו נשים:( קיא כתובות. )המתים בתחיית
 ושולחות לבעליהם שמסייעות בזכות מהקבר
 .(.יז ברכות) ר"לתשב הילדים

 לקום יזכו,  ואהבה במסירות תורה תומכי .כט
 :(.קיא כתובות.)המתים בתחיית

.( כא סוטה) מצלא ואצולי מגנא אגוני תורה .ל
 על ומגינה. ש"ע, ומהעוונות מהיסורין י"ופרש
 .התורה תומכי

 קול בת על משגיחים ולא, היא בשמיים לא .לא
 רבא כמו בשמיים פוסקים ולהלכה:( נט מ"ב)

 .(.פו מ"ב)מעלה  של פמליה כמו ולא נחמני בר
 כי:( יג ערובין) ה"כב והלכה ח"דא ואלו אלו .לב

 פ"אע, לאמת לכוין הלל זכה הענוה בזכות
 יבמות' בגמ כמבואר) ממנו וחכם חריף ששמאי

 שמאי, עניו הלל( ב"סע ל שבת' )בגמ וכן ,.(יד
 עם תורה עמל אוהבים בשמיים. ש"ע, קפדן

 ש"ב דברי שונים בשמיים, טהורה וענוה צניעות
 .(.יג עירובין א"ריטב)ה "כב והלכה ה"ב ודברי

 

 
 חזק וברוך

 ברכת חזק וברוך שלוחה בזה לנבחרי האברכים הי"ו

 רבי שי אביגל הי"ו
 ורבי יעקב זיתוני הי"ו

על זכייתם בכתיבת חידושי תורה בערינו תוך 
זוכי החידושים מהישיבה המשך המסורת של 

 הקדושה שלנו מידי שנה.
 הרב יגאל כהן שליט"אוברכה לעצמו קובע 

שבמשך שנים מחדיר בבני הישיבה הקדושה את 
 מעלת כתיבת החידות בבחינת וקנה לך חבר

 
 מורנו הרב שליט"א | הרמי"ם | האברכים | חברי הקהילה

 

 שהשמחה במעונם
טוב לידידינו היקר -ברכת מזל

ר' שלום מוראטוב הי"ו והנכבד 
כשם להולדת בנו, יה"ר ש

בריתו של אברהם שנכנס ל
לגדלו כך יזכו הוריו אבינו 

לתורה ולחופה ולמצוות 
 ולמעשים טובים אמן.

--- 
ר' טל ברכת מז"ט לידידינו 

ורעיתו תחי  אהרוני הי"ו
ומשפחתו הנכבדה לרגל בואו 
בברית הנישואין, יה"ר שבורא 

העולם בקנים ישלים זה הבנים 
 בנין עדי עד והצלחה ברו"ג

קובע ברכה לעצמו ידיד הישיבה 
שיזכה  אהרוני הי"ור' ארז אחיו 

בקרוב לבנות את ביתו בית נאמן 
 בישראל, אמן

 
 מסיבת פורים לנשים ונערות

שע"י  "עטרת בעלה"ארגון אשת חייל 
מזמין אתכן מוסדות הרב רבי 

תתקיים למסיבת פורים ענקית ש
מוצאי ] 'אי"ה ביום חמישי י"ב אדר ב

 (14/3/14תענית אסתר[ תשע"ד )
רח'   באולמי מוסדות "עטרת חכמים"

 גיבורים חולון-תל 5החיים 
  בתכנית:

תחרות | הצגה |  ערב שירה וריקודים
 כיבוד עשיר|   תחפושות

 הגרלה תתקיים בין כל המשתתפות
במכירה ₪  25כרטיס כניסה בסך: 

 ש"ח 20מוקדמת: 
 לרכישת כרטיסים ולפרטים:

 052-7676749 - רפאלי
 האירוע בסיוע המחלקה לתרבות תורנית חולון

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

הכנסת בקומה השלישית בשעה: 
כולן מוזמנות לחזק ולהתחזק! |  20:00

| עקב ההוצאות הרבות ההשתתפות 

 מה הכי גדול?
השבוע זכינו להתאסף כל כלל ישראל ולקדש שם שמים 
ולחזק את התורה ולומדיה כשכמליון איש גברים נשים וטף 
התכנסו בקריאת גדולי ישראל לעצרת תפילה וזעקה וקידוש 

 שם שמים.
 כל כך הרבה דברים טובים ומרוממים היו בעצרת שכל אחד

מתפאר ומתפעל מכיוון אחר, יש שמתלהבים מהסדר 
, ויש כיאה לעם ה' המופתי והנועם שהתנהגו כל באי העצרת

 יון איש צועקים אמן, יהא שמיה רבאשהתלהבו מלשמוע כמל
וכו' ביחד, יש שהתלהבו מהזכות לברך את הברכה הנדירה 

איש מישראל  600,000של "חכם הרזים" שמברכים כשרואים 
בלי העין הרע, ויש שהתלהבו לראות חסידים ביחד כ"י 

 וליטאים שרים אדון הסליחות בניגון ספרדי אותנטי ...
אבל אפשר לומר בהחלט שגולת הכותרת של העצרת היא 

התאגדו שהאחדות הגדולה של ציבור שומרי התורה והמצוות 
לאגודה אחת לעשות רצון אבינו  בקריאת גדולי ישראל כולם

 שבשמים בלבב שלם.
מתאים לימי הפורים שהמן הרשע שגזר להשמיד  ה ממשז

" צורר היהודים"להרוג ולאבד את כל היהודים נקרא 
המשמעות הפשוטה היא שהוא הצר ליהודים ועשה להם 
צרות, אבל חכמי ישראל דרשו ע"ז שהוא צרר את כל היהודים 

כך  "צורר היהודים"ואיחד אותם בגלל הגזירות ולכן הוא נקרא 
בימינו שבגלל הגזרות על עולם התורה זכינו אפשר לומר 

להתאגד ולהיצרר ביחד לזעוק אל אבינו שבשמים,  מי יודע 
אולי זה המטרה שה' השית עלינו את הגזירות הנוראות האלו 

 כדי שנתאגד ונתאחד כולם לעשות רצונו יתברך.
יתן ה' שנזכה לשמור על האחדות הנפלאה הזו עד ביאת 

נזכה לגאולה השלמה והאמיתית  גואל צדק בב"א וע"י כך
 בקרוב ממש.

"אמר רבי שמעון בן חלפתא: נסיים במשנה האחרונה בש"ס 
 אלאלא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל, 

, שנאמר )תהלים כט, יא( ה' עז לעמו יתן, ה' יברך את השלום
גם אם יש ברכה אין לה  -זאת אומרת: בלי שלום  "בשלוםעמו 

 נס כי הכלי שמחזיק את הברכה הוא רק השלום!איפה להיכ
ויה"ר שהאחדות הגדולה הזו תרד גם אלינו הקטנים ונחיה 

 באהבה ואחווה שלום ורעות, אמן.


