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 העצום של הדיבור. כחול פרשת מטות אנו נחשפיםפרשתנו ב
אסורה עליו באכילה. ומאותו רגע אדם יושב מול ככר לחם, ונודר שתהיה 

בדיוק כמו אכילת נבילות וטריפות שקצים ורמשים, עליו הכיכר אסורה 
ולקיים שבת הילדיו יכולים להתענג על אותה כיכר בסעודת ובעוד רעייתו 

 בכך מצווה מן המובחר.
 הוא בסך הכל אמר...

 נזיר )ב' ע"ב( מבואר שניתן להתחייב אפילו במילה אחת, בגמרא במסכת
 כאשר יש משהו שמסביר את אותה מילה אחת ויחידה. מילה אחת בלבד,

 מילה שלי יהודי, יכולה להיות חזקה הרבה יותר ממעשים.
שישב שבעה פנחס, מספרת על  א("ח ע"יבמסכת מועד קטן )הגמרא 

חה שם במהלך השי. לנחמושמואל  והגיע אחיו, על אחד מבני משפחתו
ושאל אותו מדוע  ו של אחיו האבל שהן ארוכות מאד,ילב שמואל לצפורנ

מותר לאבל לגזוז את צפורניו בימי  היהלמרות שלדעתו לא גזז אותן 
אם לך היה ": בטרוניהא ענה לו ממין השאלה, אלא אמר אבלו. אחיו ל
היית מזלזל בו כל  והיית יושב עליו שבעה, האם  משפחהב נפטר מישהו

 ?"וגוזז את צפורניך כך
נפטר מישהו  לאחר מכן שמואל לא ענה לו, אבל תקופה קצרה

שלא  , ואכן שמואל ישב עליו שבעה. שמואלשל שמואל ממשפחתו
אולם את  ההלכתית בנדון,כאחיו גזז את ציפורניו בימי השבעה כדעתו 

 וכאשר שמרן בחיקו, אלא ,ולא איבד כמתבקש ם לא השליךהצפורניי
ואמר לו: , הצפורניים את שמואל הגיע אחיו פנחס לנחמו השליך לעברו

היזהר יותר היה עליך ל? "םיברית כרותה לשפתייודע ש" האם אינך
 "אם מישהו ממשפחתך היה נפטר מןבלשונך ולא לומר לי בלשון זו של 

 נו., לא עלישהרי כדבריך כן נהיה, "ולםעה
 והגמרא הקדושה מביאה לכך ראייה שברית כרותה לשפתיים, מעקידת

בראשית )שנאמר  ,םיאמר רבי יוחנן: מנין שברית כרותה לשפתיק. יצח
ויאמר אברהם אל נעריו שבו לכם פה עם החמור ואני והנער נלכה : (כ"ב

הגדול ואברהם שב עם ", ואכן קרה הנס עד כה ונשתחוה ונשובה אליכם
ללמדך, שאלמלא דיבר אברהם בצורה חיובית שכזו, היה עלול לאבד  בנו.

 את בנו באותו ניסיון.
שהסיבה שבגללה  '(י 'ח סי"פי)וכן הם דברי המדרש בפרשת קרח 

היא המילים  ,למשפחת קרח ונבלעו באדמהדתן ואבירן הצטרפו 
וישלח " .שהוציאו מפיהם כלפי הזמנתו של משה רבינו לפגישת שלום

 ".ויאמרו לא נעלהמה היתה תשובתם? ", ו"משה לקרוא לדתן ולאבירם
ול שמתו וירדו לשא ,הכשילם פיהם לרשעים וברית כרותה לשפתים

 .תחתית
כלומר, שגם הם היו יכולים להינצל מהסוף המר הזה, אולם פיהם 

 ם.הכשיל
 מקורו כמו כל הפתגמים החכמים שלנואן הפתגם המפורסם, שומכ
 
 
 
 
 
 
אמר רבי שמעון בן לקיש וכן תנא משמיה דרבי  (א"ט ע"י תברכובגמרא ) 

 .לעולם אל יפתח אדם פיו לשטןיוסי 
כל אחד מאיתנו מסתובב עם כלי מיוחד, שמצד אחד ניתן להשתמש בו 

שמעניק טובה למשפחה כנשק הרסני, ומצד שני ככלי מלא ברכה, כלי 

 מטות

 מילים יכולות להחיות

 מאת: הרב אליהו רבי
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 במות רבות נוספות, ועמלים למען הישיבה הקדושה. שאנו עומדים על הבמה הזאת ועל עודכבר למעלה משנתיים 
כבר למעלה משנתיים שאנחנו מחזיקים צוות של מוסרי נפש שללא ימים וללא לילות יוצאים למצוא טרף לישיבה 

 הקדושה.
 כבר למעלה משנתיים שאנו מסיימים כל יום או בתרומה מוצלחת, או לפחות בהלוואה מוצלחת.

מים את מורנו הרב שליט"א על הלוואות עתק, על ערבויות לא הגיונית, ומחתילה משנתיים שאנו חתומים כבר למע
 ועל סכומים שלא הכרנו.

אנחנו יצרנו עם מסירות הנפש של מורנו הרב   בכל יום אנו שוברים את השיא של אתמול, את השיא שבעצם
 שמובילה את כולנו.

יזיפית /  שואבים עידוד לעבודה קשה / אין סופית / סהללו? מהיכן  שואלים מהיכן הכחותוכאן קמים רבים אוהבים ה
 ת זאת?בלתי הגיוני

 כלומר, מלבד עצם הנס לקבלת הכחות הללו, יש כאן דבר נוסף ומדהים הרבה יותר. "ניסים". :התשובה היאו
, והניסים  יותר גדולים מהממדים שלנו האות לא הגיוניים, בדברים הרבממש אנו זוכים לראות ניסים ונפל מידי יום

ים לפעילותנו, וזה נותן לנו יר לנו פנאנו והוא ממחה ולהתלהבות עצומה, ולראות שה' איתשהללו גורמים לנו ל
 ר מכל דבר אחר.הרבה יות כחות,

ואז חשבנו על כך, שזה ממש לא הגיוני לקבל את הניסים הללו ולהנות מהם, מבלי לשתף את שותפינו הנאמנים, את 
 אלה שנושאים עימנו בעול יום יום ושעה שעה על כך, כדי שגם הם יקבלו כחות מהניסים הללו.

אז כאן נכתוב מידי שבוע את הניסים החדשים, כמובן שאתם תקראו על כך באיחור שלשבוע אבל עדיין לא מאוחר, 
דלותו של ה' יתברך, להתפעל מהניסים העצומים שהוא עושה לנו, ולקבל כחות וקרבת וכך נזכה יחד להתרשם מג

 ה' עצומים מכך.
ת בשלום זה ריעה שנגמס, בימים כתקנן כל נמדי יום נו רואים אמודים לה' על כל הניסים שאנו מתפללים כל יום, ו

זה נס, כל ירוט מוצלח    ע ג ר ו   ע ג ר   ה שהכל בסדר, זה גם נס. ובימים טרופים אלו כלמינס, ובכלל כל נשימה ונש
 מוקפים בניסים.פשוט זה נס, וכל חיסול ממוקד זה נס, אנחנו 

על ניסים של  ל ניסים מסוג אחר,עאבל  – כאן במוסדותרים לנו ניסים שקו פר מדי שבוע בלי נדר עלבמדור זה נס
 , על ניסים של יום שמתחיל ללא הבנה איך יוכל להסתיים...מסירות נפש, על ניסים שרואים את ה' כל רגע ממש

 רים?כלפי מה הדברים אמוו
 לישיבה יקט לא יושלם חסריםשעד שהפרו םגבאים, ובטח הבנת 200יקט השבוע ושבוע שעבר על פרו םח קראתטב
 אז מה הנס? קיים כיום הוא מהלוואות..., וגם אנחנו יודעים שהכסף ש₪ 2,000,000כ

עבור כל )כמעט חצי מליון(   ש"ח 487,308.55אה הישיבה מחשבונה המרכזי סך של ר הוציאז לדוגמא בחודש שעב
 .החזרי הלוואותו , תחזוקת הישיבהמשכורותו : מלגותההוצאות הכוללות

וגם זה רק לאחר האפשרות להיכנס למינוס בסכום זה.  ₪ 150,000עשירי החולף היו רק ובחשבון הישיבה ב
והאברכים "כרגיל" מקבלים את מלגתם בעשירי, כשכולנו במשרד יודעים שאין אפילו חצי מההוצאות בחשבון הבנק,  

 ויחד ממתינים לנס... התרגלנו...
בחור מהקהילה שחייב אבל חייב למכור את הרכב צא דירה, ארבעה בעלי חובות, אברך מהישיבה שמהגיעו  ואז

לישיבה והנה התברר שהם  והעבירות אותהולשם כך צריך להחזיר את ההלוואה, שני אברכים שנטלו הלוואה מהבנק 
 הם צריכים לרכוש. לקבל אוטוטו משכנתא לדירה אותהצריכים להחזיר אותה בדחיפות בכדי לזכות 

 של בעלי החובות. שקיםניסים ל, מי שעושה ניסים לשקים של האברכים יעשה נו אז מה עושים? כותבים להם שקים
   ואכן, כרגיל... ניסים קורים ואף שיק לא חוזר.

, "מיד חשבתי עליכם ש"ח 50,000ר על הבנק שהתקשר אליו והציע לו שהתקשר אחד ממחזיקי האברכים ובי
 ..."ואמרתי בטח אתם צריכים את זה, אז אמרתי להם שיתנו לי את זה ומיד

 עד לסוף השיפוץ. ש"ח 30,000ו וסיפר שבידו אחריו הגיע אדם שמשפץ את בית
ה שקים בני  העביר אותם לישיבה בתמורה לחמיש ,חש" 50,000חינוכי שנמצא ביתרה זמנית של מנהל מוסד  ,ואחריו
 נס או לא נס? איך אמר הרב יצחק זה יותר נס מהיירוטים של הטילים... כל אחד. 10,000

י חובות שהגיע זמן הפרעון שלהם, אז  דירה לילדים שלהם, ועוד שני בעל אולשבוע הבא יש לנו שני הורים שמצ אז
 אנחנו בטוחים מניסיון שזה הולך להתרחש בכל רגע הנס הבא, זה עניין של אוטוטו, כבר התרגלנו...

 .תודהנס גלוי שרק ה' יודע את פתרונו, אבל על נס צריך לומר ע אנחנו עוברים בכל רג
 אז אנו אומרים לה'

 ל ה '  ר ב ה    ה ד ו ת

 א'פרק  - הפרטי שלי הסוד

 ירות המוסדותמאת: מזכ
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אמר רבי שמעון בן לקיש וכן תנא משמיה דרבי  (א"ט ע"י תברכובגמרא )
 .לעולם אל יפתח אדם פיו לשטןיוסי 

כל אחד מאיתנו מסתובב עם כלי מיוחד, שמצד אחד ניתן להשתמש בו 
שמעניק טובה למשפחה כנשק הרסני, ומצד שני ככלי מלא ברכה, כלי 

 לחברים ולעולם.
 הגבוה רילד שמטפס על גדיסטאן, לא היו היהודים אומרים לבאפגאנ
תיפול". אל תפתח את פיך  שלא", אלא "תיזהר אתה תיפול"תיזהר, 

 לרעה, אפילו לא מתוך אהבה ודאגה.
היו שם גם אנשים שהחמירו יותר, ולא היו מוכנים להזכיר את המילה 

סימן קללה, אל היו אומרים "תגיש לי בבקשה סוכר לא  'מלח' שיש בו
מתוק"... עד כדי כך נזהרו להשתמש בכלי השרת הזה למילים טובות 

 וחיוביות.
 נשמע גבוה מדאי? רוחני מדאי? לא כל כך הגיוני?

גם בגשמיות טהורה, יומיום שלנו, ונראה שבואו ונקרב את זה לחיי ה אז
 ם באותה מידה.שמש לשני הצדדיהפה שלנו יכול ל

'. מידי מבצע צוק איתן'הרגוע יותר  האנחנו נמצאים במלחמה, או בשמ
נפילות  למרחבים המוגנים, שומעים על עים אזעקות, נכנסיםפעם נשמ

 ורואים איך החופש הגדול הופך אט אט למשהו מעיק.
ירטון  הוא לבני משפחתו. להנחלת גיהנם נוסף יש מי שישתמש בפיו

את השלווה וסדר היום, יסביר  בני דודינו המפירים בפניהם על
שהממשלה לא בדיוק יודעת לעצור את הטרור, וייעץ לבכירי הצבא מה 

אדם כזה יזכה לאשה ובנים .. הוא היה עושה במקומם לאדמת עזה.
 ישורנו. ממורמרים לא פחות ממנו במקרה הטוב, והמקרה הגרוע יותר מי

 ו למרחב המוגן, או אפילו סתם כךחתלעומתו, מי שיכנס יחד עם משפ
גילת ורנן לכבודו  בשולחן שבת. ויתחיל לשורר בקול נעים שיר השירים

רים של שיגומלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שלמרות עשרות ה של
ושכל בן דוד שמצליח להתקרב אלינו  פש,בני הדודים אין נפגעים בנ

מוצא מיד  כל כך טובותם עם כוונות לא יאיכשהו מהיבשה מהאויר או מה
בישיבה של מעלה, ושמחבלים שחדרו לתוך ערים מרכזיות  מקומו את

לפני שלמדו איך לשלוף את הנצרה, ומכוניות תופת נלכדות  נורו עוד
 ורקות כאילו היו עוד שלב במשחק לא משוכלל.פומ

עלי  ת הגיהנום הזה לכאורה לגן עדןאאדם כזה יזכה במו פיו להפוך 
סיבה נוספת להודות ולהלל, כל שיחה  זעקה וכל נפילה יהיואדמות. כל א

הובים לא רק על א םהה תראה לבני משפחתו האוהבים עד כמ כזו רק
שלהם יראו טובים  החייםיהם שבשמים. לא גם על אבאארץ אביהם שב

 ה יותר ובטוחים הרבה הרבה יותר.ותר, מאושרים הרבהרבה י
אושר שמחה ושלווה.  אותנוו לטובה, ונעניק לסובבים נשתמש בפינ
 בידינו הדבר!
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פחד ובהלה רבתי שררו ברחובות טבריה העתיקה, יהודים כגויים 
התרוצצו בפחד וניסו לנחש מה ילד יום. שליטה של סוריה, שנודע 
בעריצותו הרבה, הודיע שהוא מתכונן לכבוש את טבריה ולהפוך 

נפוצו כבר שמועות על אכזריותו  עולם.-את כל תושביה לעבדי
 מפה לאוזן והזוועות התעופפו במרחבי הדמיון בחוסר שליטה.

אמת, -לאט לאט תרחישי האימה מעוררי החלחלה קיבלו מימדי
ורק אז התברר לטבריינים שמצבם חמור הרבה יותר משמועות 

 בעלמא. 
הימים היו לפני כארבע מאות שנה, ומושל סוריה העריץ גייס 

בימי הרומיים, אבל  -בעולם לרשותו טכניקה שאמנם כבר הייתה 
קלע אדירות -דרשה תחכום רב ומיומנות גדולה: הטלת אבני

מימדים כשעל גבן לפידי אש בוערים, שיועדו להרוג, להרוס, 
 להצית שריפות, ובעיקר: לגרום לכניעה מוחלטת ומהירה.

טבריה של אותם ימים  אשונות אכן חוללו הרס עצום.האבנים הר
ומצדה הרביעי הייתה משלושת צדדיה,  מוקפת הייתה חומת אבן

הכינרת חומתה. מושל סוריה החליט אפוא להתמודד מול חומות 
 אבן מאשר לגרום לחייליו להסתבך במימי הכינרת ולהפסיד בקרב.

 בחשבון: רבי חיים אבולעפיה.ורם אחד לא לקח המושל הסורי ג
רבי חיים אבולעפיה הראשון, שבאותם ימים עלה מארצות הגולה 

שכון בארץ ישראל, החליט לקבוע משכנו על שפת הכינרת, שם ל
 בבית צנוע ובישיבה שהקים למד ולימד תורה בקדושה ובטהרה. 

ביום הראשון לקרב שמע הרב זעקות מחרישות אוזניים, קריאות 
לעזרה וקולות בבהלה. הדבר הפריע לתלמודו והוא החליט לצאת 

מתרחש בעיר, כי כן מבית המדרש ולשאול את העוברים ושבים מה 
היה הרב שקוד על תלמודו בפרישות רבה ומנותק לחלוטין מן 

 העולם הזה.
לשמע דבריהם על "פגזים" אימתניים שנוחתים על העיר ומטילים 
בה שריפות ענק והרג רצחני, הניף הרב את ידו בביטול. בו במקום 
נטל את מקלו, אמר מה שאמר ועשה מה שעשה, ולאחר מכן 

עות מקלו קו דמיוני בקשת עגולה מאווירה של החווה באמצ
 שמימיה הרגועים ניבטו מאחוריו. ,טבריה לכיוון הכינרת
כל אבן שנורתה לעבר טבריה, עשתה את  -מאותו הרגע והלאה 

דרכה בקשת אדירה ורחבה היישר אל מימי הכינרת בלא שתגרום 
  ..נזק ואפילו לא בהלה.

והביטו במופע  ,רחובות העירתושבי טבריה יצאו מחויכים ושלווים ל
החינם שסיפקה להם "כיפת הברזל" השמימית של הצדיק רבי 

 חיים הקדוש.
כיהם של הטבריינים, עלה מפלס ככל שגברו והתרחבו חיו

שנוכח  ,בלבו הרצחני של המושל הסורי והזעם החמ)א(ס
שפגיעותיו חדלו מלזרוע חורבן ואבידות בעיר. לאחר דרישה 

ע לו שאיש אלוקים יהודי עשה מה שעשה וחקירה מאומצת נוד
. הוא מבזבז את זמנו וכדורי המוות שלו אינם יעילים במאומה

 לריק.
הפסקת אש  םשלח המושל הסורי נציגים מכובדים עם הסכ מיד

לא  -לתושבי טבריה, ובאותו רגע שהללו הסכימו לקבלו מידיו 
 עשה המושל האכזר -לפני שהבטיח להם שקט ושלווה בהן צדקו 

 ה את דרכו לבית מדרשו של רבי חיים על שפת הכינרת.והתמ  
בכניסתו גחן והשתטח מלוא קומתו לרגלי הצדיק ונשק את שולי 
מעילו. "אם אדם קדוש כזה שורה בתוככם", אמר לטבריינים 

י תחת שהופתעו מרפיסותו של האכזר במושלי הסביבה, "עפר אנ
 ".כפות רגליו

-שמו של רבי חיים כ"אבו האגדה מספרת, שמאז והלאה נקבע
 "...ל'עפיה", שמשמעותו "השולט על האש

 אז כיפת ברזל זה משהו חדש או שגדולי התורה המציאו אותה?
 

 פניני מוסר ויראת שמים מהפרשה
 ממורנו הרב שליט"א

 

 פניני מוסר ויראת שמים

 מורנו הרב שליט"אמאת: 

 

 אז ככה,
נתחיל עם החזית  חזיתות. אנחנו נמצאים במלחמה בשתי

ה, אך בסוף השניה, שבשבוע האחרון כמעט הגיע לסיומ
התחדשה במלוא עוזה, ואני מתכוון למבצע "צוק איתן"! זה 
החזית השניה של עם ישראל, ובעזרת ה' עם תפילות 

 והשתדלות ננצח בה בגדול, לתפארת עם ישראל!
החזית הראשונה, היא זו שהתחילה לפני כשלושת אלפים שנה 

וביארו חכמינו  ו של עשיו הכה את יעקב בגיד הנשה.ששרבזמן 
זכרונם לברכה, שהוא ניסה לפגוע בתומכי התורה, וכדי 
למוטט את עולם התורה שעליו עם ישראל והעולם כולו עומד, 
ממוטטים את תומכי התורה מחזיקי התורה, וכך כשאין קמח 

 .אין תורה
טשה, ולא היה בה רגע אחד של מלחמה זו אף פעם לא ננ

עוזה  נו בימים אלו היא מתחזקת במלוא, ולצער"הפסקת אש"
במימדים שרק עם מסירות נפש ממש ממש! יהיה אפשר לנצח 

 בה ולצאת ממנה בשלום.
 10המלחמה היא של כולנו, זה שאנחנו לא מוטרדים כל 

א רצים מאיש לאיש בחודש ממלגות האברכים, וזה שאנחנו ל
, וזה שלא עלינו מוטל לעיין כל יום ביתרות לגייס הלוואות

ה... זה לא אומר שזה לא קשור אלינו, חשבון הבנק של הישיב
נפש,  זה אומר שמורנו הרב עושה לנו את העבודה במסירות

 נו כמה שאפשר!!!חנו כאן כדי לעזור לעצמואנ
אין לנו יועצים כלכליים, אבל יש לנו אוהבי תורה שמציעים 
הצעות כל אחד בכיוון אחר. ההצעה שחוזרת על עצמה הכי 

ותוציאו אברכים  ורות לאברכיםתורידו את המשכ ,הרבה, היא
ולמה שמורנו הרב יקח  ,אין כסף ,, מה לעשותמהכולל

וביותר  גיע?התרומה שצריכה ל כשהוא לא רואההלוואות 
מקשים העולם, למה מורנו הרב מקבל אברכים נוספים, לכל 

 בל עוד אברכים!הפחות שלא יק
מלבד החיסכון הממשי כשמורידים  ומה העומק בהצעה זו?

, כי כשאתה מוריד אסטרטגי משכורות, יש כאן גם רעיון
אין לך כסף ואולי על ידי זה באמת משכורות כולם מבינים ש

 ירתמו יותר לגיוס הכספים?!
 אז למה לא?

התשובה שאנו עונים היא, אנו צמודים לדעת התורה, ודעת 
התורה שלנו היא מורנו הרב שליט"א, והוא יודע יותר טוב 

שלוקח את מאיתנו את מצבה הקשה של הישיבה ]הוא זה 
 הוא מחליט לא להוריד ת![, ואם יוורבאות, וחותם על העוההלו

  
 
 

 
  
 
 

בלי שאלות  שנעשה המשכורות, ולקבל עוד אברכים, זה מ
 אבל יש כאן משהו עמוק!ובלי בירורים.

 כשנבין את העומק בדעת התורה, נתחזק גם אנחנו בעניין זה.
אם הישיבה זה היה רכוש פרטי של הרב, והרווחים וההפסדים 

ם של יבל בעיניא הטענות צודקות!יו כמו כל עסק רגיל, כל ה
ה, הישיבה היא של ה' יתברך בורא הצרופ האמת הרב, וזו

את העולם, כולנו בובות במשחק הזה, ותפקידנו לא להרוס 
ואין כאן רכוש פרטי  ,רצון ה'. אין כאן בעלים על התורה

אמר בישיבה, הכל של ה'! בא נראה מי יגיע לבית המקדש וי
הרי  רבנות? למה מנורה מזהב?כל כך הרבה קצריך  מדוע

איך אתה מעיז לדבר כך על כבוד  ,נסקול אותו באבנים
 שמים?!?!?!

כל אברך זה  הישיבה הקדושה. ים של הרב זויאותו דבר בעינ
כבוד שמים, והלוואי שנזכה לתת  יאהוכל מלגה  ,כבוד שמים
אם לא להם?  עם תלוש ופנסיה, למי מגיע ₪ 5,000לכל אברך 

אז אם ככה ההסתכלות, ברור שלא שייך להוריד אפי' כקוצו 
 של יו"ד ממלגת האברכים שיחיו.

אמור מעתה, כל הטענות שצצות ובאות, מקורם ביצר הרע, 
ואל לנו לשמוע אליהם, רק להכניע את היצר ולגייס במסירות 
נפש כל אחת כמה שיכול ומעבר ליכולתיו, ובעזרת ה' נזכה 

 עולם התורה. להרווחת
וזה מה שביאר לי את ההתנהגות של הרב אליהו רבי שליט"א, 

שמים, בצורה קצת  ארתי אותו פעם מדבר עם תומך תורה יראי
קשה, אמרתי לו איך אתה מדבר אליו? והוא ענה לי, תגיד 
הישיבה היא שלי? אני מבקש בשבילי? דווקא בגלל שדיברתי 

ו מה היא שלי בדיוק כעם תומך תורה ירא שמים שמבין שהישיב
כי ידעתי  שהיא שלו, הרשתי לעצמי לדבר קצת בתקיפות,

, וכולנו עובדים במסירות ותה סירהאשהוא מבין שאני והוא ב
 סה חס ושלום.יררה מתביעה וקלהציל את ספינת עולם התו

ו על ואכן בעיני ראיתי איך אותו תומך תורה הודה לרב אליה
 שיחה נאה זו, וביקש שישוב וידבר איתו בצורה קשה הרבה

צר ולהחזיק עוד כהנה יותר, ורק כך יזכה להתגבר על הי
 וכהנה, ואף לפנות לחברים ולמכרים למטרה קדושה זו.

 דה,יבאותה מ, , ולי, לךדך, שהישיבה הקדושה שייכת לרבללמ
 .למענה לכבוד ה' יתברך ייסיםוכולנו מגו

יתן ה' שזנכה כולנו להתגבר על הקשיים ונשנס מותניים 
קרובה במהרה בימינו, להצלת עולם התורה, ונזכה לגאולה 

 אמן.

 

הישיבה הקדושה תגיע למאזן של הכנסות מול הוצאות שווה בשווה. אלא שעד אז  293:תקציר2 בעזרת ה' לקראת אמצע שנת 
-בכ ות הנאמדיםמות למוטט את עולם התורה, הישיבה צוברת חוביבעקבות קריסת תומכי חו"ל ובעקבות הגזירות הכלכליות המאי

 סכום אגדי לכל הדעות.]במילים2 כשתי מליון שקלים חדשים![ !!! ₪ 222,222,:
יש נעמדים לימין א 22:גבאים שלוחי דרבנן, בו  22:כדי לכסות את הבור הענק הזה, הוחלט ע"י מורנו הרב שליט"א לצאת בפרוייקט 

תן מה שי ,₪ 222,222,:כל אחד, יוצא בסה"כ2  ₪ 92,222איש שמביאים  22:וכך  ₪ 92,222ים כל אחד לגייס עולם התורה ודואג
 המשך זיכוי הרבים והחזקת והצלת עולם התורה.ישוב הדעת וכלים ל לישיבה הקדושה

 

 ומגיד לאדם מה שיחו
לומדים מפרשת נדרים על כח דיבורו של האדם עד כמה חמור הוא. 
ומלה בסלע ושתיקה בתרי )מגילה יח.(. ועל ידי הדבור בנדר ושבועה יכול 
לעבור על עשה ולא תעשה. ויש שתיקה שהיא כדבור, כשהבעל שותק 

וקיימו. ויש דבור על נדרי אשתו, הרי זו הקמה, וכאילו אישר את נדרה 
שהוא כשתיקה שבדיבורו אינו מגלה את דעתו נגד החכם ובודאי לא נגד 
גדולי ישראל, אלא להיפך, מחזק ונכנע לדעתם, זוהי כעין שתיקה. 
ואמרו במשנה באבות )פרק א משנה יז( ''ולא מצאתי לגוף טוב אלא 

 שתיקה''. 

שבה נכונה, ונראה עוד, שאם בעל שומע את אשתו ומתייחס אליה בהק
הרי זה כמו דבור, וכן תלמיד לרבו. וכן להיפך המדבר בבית הכנסת וחברו 
שומע ושותק ואינו מוחה בו, הרי זה כמדבר ואוי גם לו מיום הדין. ועיין 

 זיע''א בספר בניהו )ברכות ו.(.  לרבינו הגאון רבי יוסף חיים

 
 והייתם נקיים מה' ומישראל

ולא להסתיר לומדים מהפרשה שצריך להיות אחראי, לאהוב את האמת 
כלום. וזה גם מראה על יראת שמיים. למשל, בעל שמראה לאשתו תלוש 
ה על פיו ולא מסתירה  משכורת שקיבל, וכן להיפך, כל מעשיה עוש ָׂ
כלום. או אדם שקיבל חפץ מסויים בהשאלה ומחזיר סגור בקופסה, 
וכשמחזיר אומר לו שיכול לפתוח ולבדוק אם הכל בסדר. וכן מנהל 

ותה או בית מדרש וגבאי צדקה אוסף סכום מכובד מביא גמ''ח או עמ
ומדווח על הכל לראש הישיבה ולא מסתיר כלום, ומראה קבלות ומספר 
מה היה. ובעיקר לא משתמש בחלק מהכסף קודם לכן, אלא רק 
בהסכמת ההנהלה ובראשם הרב, זה גם מראה על יראת שמיים וגם על 

 האמת הצרופה. 
זיע''א שהחזיר חצי סיגריה לישיבה,  מסופר על הסבא מנובהרדוק

מאחר שבזמן שהיה בתפקידו בישיבה עישן חצי סגריה על חשבון קופת 
הישיבה כהוצאות הדרך ואילו את חציה השני עישן לאחר שסיים את 
שליחותו. ]וזה באותם הזמנים שעדיין היה מותר לעשן[. עד כדי כך 

 דקדק בממון ההקדש. 
וב ''ויביאו אל משה... את השבי ואת ויסוד זה רואים בפרשה שכת

המלקוח ואת השלל'' )במדבר לא, יב(, כלומר הביאו והכינו הכל. 
 להראות שהגדולים הם קובעים מה לעשות ואיך לעשות.

וכן בפרשת וישלח ''ויתנו אל יעקב... ויטמן אתם יעקב תחת האלה''  
, אדם )בראשית לה, ד(. וכל זה נובע ממעלתם שאינם אנשים מסתוריים
 מסתורי וחששן ועסוק עם עצמו, אינו עובד ה' אמיתי וחבל עליו. 

 
 ותרן בגשמיות קפדן ברוחניות

עברות, ומאידך בשאר יראת שמיים, פירושו להקפיד מאד על מצוות ו
דברים לוותר ולשתוק ולהאמין שהכל מהשמיים ולא להקפיד כלל. בבית 
כשנשבר כוס צלחת וכיוצא בזה, כשהאוכל לא מוכן בזמן, כשהכביסה 
לא מזומנת כשצריך, לא לכעוס, הכל מהשמיים. אולם אם אחת מבנות 

כיר הבית נחלשה בצניעות, לעורר. כשהבן מיהר מאד בברכת המזון, להז
 לו. ולפעמים צריך להגביה את הקול. אלו הם סימנים של יראת שמיים. 

משה רבינו ע''ה הקפיד על פקודי החיל, שרי האלפים והמאות שלא 
הרגו את הנקבות, וה' יתברך הסכים איתו, כי הקפיד על רוחניות שלהם. 

כשהכה את הסלע והקפיד על עם ומאידך, בפרשת חוקת )במדבר כ, י( 
ישראל, בשמיים הקפידו עליו ונענש שלא יכנס לארץ. כי ביקשו מים, ולא 

 היה צריך להקפיד עליהם. 
יראת שמיים ניכרת באדם במעשיו, מידותיו והנהגותיו ומה עומד מול 
עיניו. אמא שמזכירה לבן כשהולך לתלמוד תורה לשמור על הנעליים 

ריך, זה מה שיש לו בראש, אבל כשאומרים לו החדשות ולגמור את הכ
להקשיב היטב בכיתה לכבד את המורה כמו את ה' יתברך, לוותר 

 לחברים, זה מסייע בידו לדאוג לעלייתו הרוחנית. והלואי שנזכה לכך. 
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