
  

73 

 דברים

 !חברים שלום
 דבריו על לשוחח נוכל לא. השבוע פרשת על היום לדבר נוכל לא

 ללמוד נוכל לא. פטירתו לפני לאומה רבינו משה של האחרונים
 נוכל לא. הזו המדהימה מהפרשה שלנו היומיום לחיי נוגע מה

 .זה כל את לעשות
. ממנה דעתנו את להסיח לנו ואסור, ה מ ח ל מ ב נמצאים אנחנו
. בה מפסידים אנחנו ולבושתנו ולצערנו, במלחמה נמצאים אנחנו
 עטורי חוזרים לא אנחנו כהרגלנו ושלא, במלחמה נמצאים אנחנו

 .יום מידי תהילה
 כל שלפי ברור זה! מנצחים אנחנו מידה אמת כל שלפי ברור זה

 מול קטנים בהפסדים אנחנו, העולם צבאות בין אחרת מלחמה
 אחרת עולמית פעילות כל שמול ברור וזה. הגדולות ההצלחות

 .זכות ביתרת אנחנו, הטרור ארגוני מול
 זו בניסים שמורגל כעם לנו. מספיק לא זה ישראל כעם לנו אבל

 מונים עשרת בעינינו יקר בן כל של שדם כעם לנו. הצלחה לא
 .מאד קשות ואבידות, אבידות עדיין אלו, טרוריסטים מאלפי

 אם אולם. מנצחים אנחנו, האחרות המלחמות כל מול נתמודד אם
 שאנחנו הרי, שלנו ההצלחות מול, שלנו המלחמות מול נתמודד
 .נפש של דכדוכה עד צורב. צורב ובכישלון בהפסד

 !בלבד ניסים. פחות לא! ניסים לנו דרושים כזה במצב
! ניסים. בלבד דשמייא סיעתא ולא, ישועה לא, הצלחה לא

 .פחות לא אחד ומילימטר
 של ניסיו את לקבל זוכים כיצד? לניסים זוכים כיצד היא והשאלה

 לבקש ניתן כיצד? הטבע בדרך לפגוע מבלי הוא ברוך הקדוש
 אנחנו היומיומית בהתנהגותנו אם גם, הוא ברוך מהקדוש ניסים

 ?להם ראויים ממש לא
 .הקדושה בתורנו התשובה נמצאת לכך וגם

 מבקש הוא, במדבר ישראל עם עם מדבר הוא ברוך הקדוש כאשר
 על להם מספר הוא. זכו להם הגדולים הניסים את שיעריכו מהם
 שלמרות, המלך ודוד רבינו משה, אבינו יעקב כדוגמת האומר גדולי

 ושונאים מאויבים לברוח צריכים היו עדיין הרוחני ותוקפם גדלותם
 .ומחוץ מבית
 צריכים הייתם לא – ברוך הקדוש אומר – המדבר דור אתם אולם

 ואתם. מכם אותם שהברחתי הוא אני אלא, מאויביכם לברוח
. כבשים כמו, שלי הצאן כמו ממש הייתם אתה כי? למה יודעים

 ".ואהרון משה ביד עמך כצאן נחית" הכתוב וכמאמר
  כבשים כמו כי? לכבשים במדבר ישראל עם בין הקשר מה? ולמה

 
 
 
 
 

 את מקבלים הייתם יום בכל אלא ולמחרתיים מחר לשמירה אוכל 
 ידעתם לא אתם גם כבשים וכמו, המן בירידת יום אותו של האוכל
 וברצונו הענן בעמוד תלויים הייתם אלא מחר אתכם יוליכו להיכן

 ניסים! רבותי, ניסים
 מאת: הרב אליהו רבי

 

 (/8/2/1תשע"ד ) ו' מנחם אבשבת קודש 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 'פרק ג -הסוד הפרטי שלי 

 מאת: מזכירות המוסדות

 ...הפעם הניסים בעיצומן 
 ,ןהגיע זמן פירעונ ₪ 033,333הלוואות ענקיות בסך כולל של  2

 וב"ה השגנו הלוואה כנגד!
 כל כך אין התאמה בין הכתיבה למציאות...

 לכתוב דבר כזה, זה שניה וחצי!
 לעשות דבר כזה, אוהוה,

 כמה קושי כמה עוגמת נפש כמה כאבי ראש...
 אבל,

 מי יכול עלינו!כשאנחנו יחד, 
 כשמכל כיוון נשמע חיזוק ודרבון ועידוד,

 זה נותן כח!
 גבאים, 233וכל שכן כשרבים מצטרפים לפרוייקט 

 בכלל יש אור בקצה המנהרה.
 כולנו תפילה,

 שנמשיך לשגשג ולהצליח,
 ולהרים את קרן התורה,

 לתפארת עם ישראל.
 

 ובעזרת ה' בקרוב ממש
 נזכה ותרום קרנה של תורה

 ונתבשר בשורות טובות ונשמע
 בביאת גואל צדק במהרה בימינו, אמן
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היה  לא לכם גם כבשים וכמו, הראש על גג קורת היתה לא לכם גם
 את מקבלים הייתם יום בכל אלא ולמחרתיים מחר לשמירה אוכל

 ידעתם לא אתם גם כבשים וכמו, המן בירידת יום אותו של האוכל
 וברצונו הענן בעמוד תלויים הייתם אלא מחר אתכם יוליכו להיכן

 .הוא ברוך הקדוש של
 כאשר. כצאן הוא ברוך הקדוש מול ניצב אתה שכאשר, ללמדך

, מסודרת דרך וללא אוכל וללא גג קורת ללא כביכול ניצב אתה
 קל כזו בצורה שרק משום? ולמה. ביותר גדולים לניסים ראוי אתה

 בעצם הם הללו הניסים כי. מהשמים ונפלאות ניסים אליך לשלוח
' ה של לצאנו הם הללו הניסים, כלום משלך לך אין הרי כי, לך לא

 והנפלאות הניסים כל מגיעים, כלום משלו לו שאין ולצאן. יתברך
 נעשה בגללי ולומר מחר להתגאות יכול לא הוא שהרי. שבעולם

 בורא של בידיו נתון כלו כל, אצלו קיים לא" בגללי" המושג כי, הנס
 .עולם

 אכן והוא, המהולל צבאנו בגלל להצלחה מצפים אנחנו אם
, שלנו המובחרות היחידות בגלל לניצחון מצפים אנחנו אם. מהולל

 כיפת בגלל להצלה מצפים אנחנו אם. ביותר מובחרות אכן והן
 טילים לדחות שבכחה ברזל של כיפה היא כן כשמה ואכן, הברזל

 הצלחה כביכול" מבקשים" שאנו הרי. התוהו עבר אל ולהסיטם
 נוכל לא ועליה, מחיר יש הטבע בדרך להצלחה. הטבע בדרך

 .ניסים לדרוש
 לומר עלינו, לניסים כך כל זקוקים אנו בהם אלו בימינו אולם

 עם, ל"צה של כחו כל עם. ביותר הברורה בצורה הוא ברוך לקדוש
 כיפה של עוצמתה כל ועם, המובחרות היחידות של גבורתן כל

! תקוותנו בך! מבטחנו בך! בלבד עליך אלא נסמכים אנו אין. הברזל
 !תשועתנו ובך
 אם כי בכח ולא בחיל לא" כי, מאמינים בני מאמינים ישראל עם אנו

 ".השם אמר ברוחי
, יתברך' ה בזכות יצליחו יחידותינו, יתברך' ה בזכות ינצח צבאנו
 .יתברך' ה בזכות רק תגונן הברזל וכיפת

 וכך. ולנחמות לישועות נזכה כך, ונפלאות לניסים ראויים נהיה כך
, הזה הקשה המבצע אחרי עצמנו את נמצא קריב ובזמן בעגלא

 והצער הקושי כל ועם. ובוטחים מנצחים, ומעודדים מחוזקים
 רוחניים לאתגרים ומוכנים, ומחוזקים במקצת מנוחמים גם, האיום
 במהרה, ותפארתנו קדשנו בית ובניית צדקנו משיח כביאת, טובים

 .בימינו, אמן
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 פעילות ללא הפסקה-בברכה



 

 פניני מוסר ויראת שמים

 מורנו הרב שליט"אמ

 
 כמה קשיים מערים עלינו יצר הרע...

 אבל אנחנו לא מתייאשים!
השבוע היה אמור להתקיים הכנס המקדים למאתיים גבאים, 

הביטחוני מורנו הרב שליט"א נקרא אבל בעקבות המצב 
 מה שגרם לביטול הכנס שלנו! –לכנס בירושלים 

אבל כאמור, יצר הטוב יודע שככל שיצר הרע יערים עלינו 
קשיים, אנחנו נלחם ובעזרת ה' נצליח, לכן הוא נותן ליצר 

 הרע להפריע לנו קצת...
 כלפי מה הדברים אמורים?

רום צדקה, מצווה כידוע, יש מצווה וחובה לכל יהודי לת
 מדאורייתא כמו שמירת שבת אכילת מצה והנחת תפילין.

כמו בכל מצווה, גם כאן יש גדר ופרטים למצווה. אחד הגדרים 
של מצוות צדקה הוא: "המבזבז אל יבזבז יותר מחומש". 
דהיינו: אסור לתרום יותר מחמישית מהמשכורת, מי שמרוויח 

בחודש,  ₪ 0,633-בחודש אסור לו לתרום יותר מ ₪ 0,333
 וכן על זה הדרך.

עם ישראל עם קדוש, ומרב צדקותו הוא יכול לעבור על 
ההלכה הזו ולבזבז יותר מחומש. אבל זה רק כשהוא שומע 
על צרות של אנשים או חולים שצריכים לעבור ניתוח, לא על 
החזקת התורה, כשזה מגיע לתורה כולם שולפים את ההלכה 

תר מחומש", וכביכול אין לי מה הזו, "המבזבז אל יבזבז יו
 לעשות!

 אבל האמת היא בדיוק ההיפך!!!
רק על שאר צדקות נאמרה ההגבלה של "המבזבז אל יבזבז 

 יותר מחומש", ולא על החזקת התורה...
ויש לקרוא את דברי רבינו החפץ חיים זכותו תגן עלינו ועל כל 

 ישראל בעיון וכדלהלן:
"אהבת חסד" )חלק ב פרק  וכך כותב רבינו החפץ חיים בספרו

ודע עוד, שכל עקר התקנה הוא  כ' הלכה ד'( וזה לשון קדשו:
מצדד בספר 'שיטה  להחזקת התורהלסתם צדקה, אבל 

וכן בדין, אחרי  .דלא שייך זה כללמקבצת' )כתובות דף נ'.(, 
שעבור זה יש לו חלק בשכר תורתו, כמו שמצינו ביששכר 

שבט יששכר, והיה נוטל וזבלון, ששבט זבלון היה מחזיק ל
חלק בשכר תורתו. וכדאיתא במדרש רבה פרשת נשא )פרשה 
י"ג י"ז(: למה זכה זבולון להקריב שלישי לנשיאים? לפי שחבב 
את התורה, והרחיב ידיו לפזר ממונו ליששכר, כדי שלא 
יצטרך שבט יששכר לפרנסה, ולא יתבטל מלעסק בתורה. 

והיה חברו של יששכר  לפיכך זכה זבולון להיות שותף לתורה,
וכו'. דבר אחר: קערה כנגד לחם שהיה מאכילו, מזרק כנגד 
היין שהיה משקהו. ולמה היה של כסף? שגם כסף היה נותן 
לו לעשות כל צרכו וכו'. שניהם מלאים סלת וגו', שניהם היו 
נוטלין שכר תורה ביחד, ושניהם היו מתפרנסין ביחד 

  ר תורתו, כך היהשכשם שהיה לזבולון חלק בשכ וכו'.
 
 
 
 
 

מכל זה משמע, שההחזקה היה הרבה יותר מחומש. ומצינו 
בדברי חז''ל בכמה מקומות ראיה מיששכר וזבולון לדורות 
 הבאים, ואיך נאמר שבדורותינו נמנע מזה? אלא ודאי, דכיון

שיש לו על ידי ההחזקה ]חלק[ בשכר תורתו, אין שייך על זה 
 שעור, וכמו שיוסיף להחזיק, כן יתווסף לו חלק בשכר התורה.

ביום ראשון התקשר אלי א', אחד ממפקדי סוללת 
שנים  6כיפת ברזל. הוא היה תלמיד שלי לפני 

לערך. שמחתי שהתקשר. 'איפה לומדים תורה 
גן?' שאל ותהיתי מה קרה, שהרי היה -ברמת

מקיום תורה ומצוות. 'אני עומד רחוק לגמרי 
להשתחרר עוד כמה חודשים ורוצה להתחיל 

הוא -ברוך-ללמוד בישיבה. ראיתי את הקדוש
בעיניים שלי!' אמר, לא פחות ולא יותר. שאלתי 

 מה קרה ?!

טיל יצא מעזה. כיפת ברזל מיוחדת בחישובים "
המדויקים שלה. אנחנו יודעים איפה הטיל עומד 

מ'. הטיל הזה  233רדיוס של ליפול ברמה של 
עומד לנחות במגדלי עזריאלי, בקריה או על פסי 
הרכבת. איך שלא נסתכל על זה, מאות יכולים 

 ! לשלם בחייהם
אנחנו שולחים כיפה ראשונה, מחטיאה. כיפה 

מחטיאה. זה  –שנייה, מחטיאה, כיפה שלישית 
נדיר מאוד. עד היום רק היה שני מקרים כאלו. 

שניות עד שאין דרך חזרה  4יש לנו הייתי בשוק. 
מד"א  –והטיל נופל. הודענו כבר לשירותי החירום 

אש להגיע למקום. הופעל נוהל -משטרה ומכבי
חירום של פח"ה )פיגוע חבלה המוני(" סיפר 

 ..ברצף ואני מאזין

פתאום בלי שום תכנון מוקדם של מערכת כיפת "
ברזל )שמחשבת את זרמי הרוח האפשריים וכו'( 

רוח חזקה שאין לנו מושג  –גיעה רוח ממזרח מ
מאיפה באה ושולחת את הטיל מערבה אל תוך 

  - הים. כולנו היינו בהלם. קמתי וצרחתי

 '!!! יש אלוקים!!! יש אלוקים!!! יש אלוקים'

ראיתי את הנס הזה בעיניים. לא סיפרו לי, לא 
דיווחו לי. אני ראיתי את יד ה' בועטת בטיל אל 

 !הים

זה לא דווח מטעמי ביטחון שדה )לכן לא כמובן ש
מצוין מועד(, אבל מספיק לראות את הנסים שכן 
רואים בעיניים בשטחים הבנויים כדי להבין שיש 
אלוקים" אמר. "רצתי לאחד החיילים הדתיים 

 .וביקשתי להניח תפילין

קיבלתי על עצמי להתחיל לשמור שבת וזאת 
" הייתה השבת הכי טובה שהייתה לי עד היום

סיפר. הייתי נרגש מאוד ואפילו דמעה של 
 ..התרגשות זלגה מעיני

"אשריך" אמרתי לו, "שזכית לראות את האירוע 
 ושזכית להבין שהוא מאת ה'".

 

 תודה רבה לה'

 .ליששכר חלק בממונו של זבולון
 .שההחזקה היה הרבה יותר מחומשמכל זה משמע, 

ומצינו בדברי חז''ל בכמה מקומות ראיה מיששכר וזבולון 
לדורות הבאים, ואיך נאמר שבדורותינו נמנע מזה? אלא ודאי, 

שיש לו על ידי ההחזקה ]חלק[ בשכר תורתו, אין שייך  דכיון
וכמו שיוסיף להחזיק, כן יתווסף לו חלק על זה שעור, 
 בשכר התורה.

. ומדברי המדרש האלו יוכל המשכיל ביראת ה' להבין הגהה]
הזה, איך ראוי להיות, שכשבא הבן  בהשתתפותההנהגה 

תפו ש, כמי שבא אצלו יקבלו בסבר פנים יפותתורה אצלו, 
. ועבור זה יזכה לקבל לבסוף בעסקו, שהרויח על ידו הון רב

בעולם הבא את חלק התורה, שבא על ידי ההחזקה, גם כן 
ברב שמחה. ולאפוקי )ולהוציא, כלומר: אין בכלל זה(, 
בעונותינו הרבים, מהנהגת איזה חסרי מדע, שההחזקה הוא 

 -ד בבזיון ובצמצום גדול ובפנים זועפות. ובמדה שאדם מוד
 [. ועל כן החכם עיניו בראשובה ימדדו לו חס ושלום לבסוף. 

)קהלת ב' על הפסוק  (ב' כ''ב)ואיתא במדרש קהלת רבה 
]המילים בארמית  אני את כל עמלי וגו'': ''ושנאתי י"ח(

[ ר' מאיר ר' מאיר הוה כתבן טבאבסוגריים, התרגום בחוץ[ ]
תלת סלעין ] והיה משתכר  [והוה לעי] היה סופר שכותב יפה

[ והיה והוה אכיל ושתי בחדא] [ שלש סלעים כל שבועכל שבת
[ וקונה בגדים ומתכסה בחדאאוכל ושותה בסכום של סלע ]

את ומפרנס  [ומפרנס באחרנתא לרבנן] לעבסכום של ס
 .שנשאר לוהשלישי האברכים בסלע 

רבי, בניך מה את עביד ] [ אמרו לו תלמידיואמרין לה תלמידוי:]
[ מה אתה משאיר לילדיך אחרי ששליש ממשכורתך עליהון?

אמר להו: אם יהון צדיקים, יהוון ] אתה מחלק לאברכים?
[ אם זרעו מבקש לחם''כהדא דאמר ''ולא ראיתי צדיק נעזב ו

 הם יהיו צדיקים, יתקיים בהם הפסוק "ולא ראיתי צדיק נעזב"!
[ ואם הם לא ואם לאו, מה אני מניח את שלי לאויבי המקום]

יהיו צדיקים אז טוב שאני לא משאיר להם כלום כי אינני רוצה 
 .להשאיר כסף לאויבי הקדוש ברוך הוא

אחא בשם ר' עוד איתא במדרש קהלת פרשה ז' כ''ג: ר' 
למד אדם ולמד ושמר ועשה, והיתה ספיקה בידו  תנחום:

להחזיק, ולא החזיק, הרי הוא בכלל )דברים כ"ז כ"ו(: ''ארור 
לא למד ולא למד ולא  אשר לא יקים את דברי התורה הזאת''.

שמר ולא עשה ]רוצה לומר, שנתרפה מלמוד על ידי עני ודחק 
ים המדרש, שלא חייו, שהיה טרוד לבקש לחם חקו, כדמסי

 -ולא היתה ספיקה בידו להחזיק והחזיק  היתה ספיקה בידו[,
הרי הוא בכלל ''ברוך אשר יקים'', כי כל ארור הוא מכלל 

עד כאן לשון המדרש. מכל זה נשמע גדל ענין המחזיק  ברוך,
תורה בעת שמזונותיו מצמצמין, וגם ברוך יהיה עבור זה. וכל 

 זו בעת שמזונותיו מרוחין.שכן, כמה יש לו להתחזק במצוה 

 סיפורי ניסים

 בעל המעשה מאת:

 

 

 הערה מתוקה
''קצר וקולע'', זהו כוחו של דקדוק בדבור עד כמה שאפשר. יש פה קדוש, פה מתוק, פה 

על טוב יש פה מתוק, שיודע להמתיק גדול. לצדיקים פה קדוש )עיין ר''ן נדרים ב.(. ולב
בבית את האוירה עם אשתו )עיין עבודת הקודש להחיד''א פרק א(. ולבעל לשון הרע יש 
פה גדול ואוי לו מיום הדין. ומי שיש לו פה גדול ומדבר הרבה, מצוה להתרחק ממנו, והוא 

 אדם מסוכן. 
ה אחת בלבד )עי' ומצינו על משה רבינו שהוכיח את עם ישראל ברמזים דקים ובמל

בפרוש רש''י ריש הפרשה(. וכמו שכתב בספר הנהגות לשבת קודש )עמ' ז( לעטוף את 
ההערה בסוכריה. ולפעמים הסוכריה מגיעה לאחר שהקשיב היטב לדבריו והתייחס אליו 
בכבוד, ואז ההערה מתקבלת לטובת כל הצדדים. ואשרי המבין זאת. כי גם משה רבינו 

 ארבעים שנה, ותוכחתו ברמזים נכתבה בתורה לדורות עולם.הקשיב לישראל במדבר 
 לברך את ישראל

ובמעשה. אהבת ישראל צריכה להיות ברמ''ח איברים ושס''ה גידים, במחשבה בדבור 
זה בלב לאהוב כל יהודי באמת מכל הלב. והפסוק בתורה צווח ואומר ''לא  -מחשבה 

תשנא את אחיך בלבבך'' )ויקרא יט, יז(. והסמ''ג, הובא בברכת פרץ )פרשת קדושים(, 
זה לשבח ולכבד  -מביא שעיקר השנאה היא בלב ואז עובר בלאו מהתורה. בדבור 

בברכת ברוך הבא חיים טובים וכיוצא בזה. וכן ולשמוע את החבר, ואף לברך אותו 
לעשות גמילות חסדים בכל מיני אופנים של סיוע ועזרה לזולת, כמו סל שבת  -במעשה 

 וכיוצא בזה. 
ומרומז בפרשה על משה רבינו עליו השלום ששיבח את עם ישראל ואמר עליהם ''והנכם 

בח הזה מברך אותם ואומר ''ה' היום ככוכבי השמיים לרוב'' )דברים א, י(, ומיד אחרי הש
אלוקי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים'' )שם שם, יא(. ומבואר בזוהר הקדוש )ריש 
פרשת במדבר( שהמשבח את חברו צריך מיד לברכו שלא ישלוט עליו עין הרע חס ושלום 
ושלא יחשבו שהוא מקנא בו. ומכאן עד כמה יש להיזהר בכל מעשינו להרבות אהבה 

   שלום ורעות, ואף לסור מחשד קל שבקלים ביחס לזולת.   ואחוה
 אהבת ישראל

יום תשעה באב. האם יש נושא ועניין גדול יותר מאהבת ישראל באמת  שבוע הבא יחול
שצריך לקבל על עצמנו להתחזק בו ביום המיוחד הזה. והצעתי בצבור לומר כל בוקר 
קודם פרשת העקידה, את הקטע המיוחד של הריני מקבל על עצמי מצות ''ואהבת לרעך 

יימים שאתה מקפיד עליהם או כמוך'' בכוונה ובעיון. ואף תאמר את שמות חבריך המסו
ברוגז איתם כעת, במטרה להשלים וגם להרבות אהבה. כי אין קשר בין קפידא ורוגז 
לאהבת חינם. ומותר לתבוע חבר לדין תורה ואין חובה לוותר על כספך וזכויותיך, אבל 
בדרך ארץ ובאהבת חינם. ואין היתר לגרום שנאה ומחלוקת ולשון הרע בגלל טענות 

 לכן זה נקרא שנאת חינם, שהיא אין לה עניין וקשר עם טענות שביניהם. שונות, ו
  וסוף הכבוד לבוא

ואחת הסיבות לחוסר אהבת ישראל היא שמרגיש כביכול שכבודו נפגע כשהוא מוותר או 
כשלוקח ללב מה שעשו לו. וזוהי טעות יסודית, כי בעצם הכבוד זה מהשמיים, ומה 

אליך בשלמות. וכבר כתוב ''והעושר והכבוד מלפניך'' שמגיע לך, גם אם תוותר יחזור 
)דברי הימים א כב, יט(, וכן כתוב אין אדם נוגע במוכן לחברו אפילו כמלא נימה ]=כרחבה 

 של שערה[ )יומא לח.(. 
ועיין במוסר שקראנו היום בחוק לישראל )פרשת ואתחנן יום ג(, שהוא יום תשעה באב 

על צדקיה שהיה מלך ישראל והיה צדיק גדול  ומוסר מותר לקרוא בו. ומבואר שם
)כמבואר בערכין יז.(, ועם כל זה נענש מאד על שלא שמע לקול ירמיה הנביא. והוא חשש 
שהכבוד שלו יפגע אם ישמע לנביא, כי אולי יתכן שימסרו אותו ביד הכשדים. והנביא 

צר הרע בלבל הבטיח לו בשם ה' שלא יגעו בו לרעה )כמבואר בספר ירמיה פרק לח(, וי
את צדקיה. ולבסוף נתפס ושחטו את בניו וסימאו את עיניו ובזיונו היה גדול פי אלף 
אלפים. לשנוא יהודי שלא הסתדרת איתו, זו עבירה, וזה כמו לחלל שבת בגלל שהשכן 
עושה רעש בבנין, רחמנא ליצלן מטעויות כאלו. וכנראה שצריכים הרבה להתפלל על כך, 

 ולה' הישועה. 
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