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פרשת שמות, ימי השובבי"ם תשע"ט
יש אריכות רבה  בפרשת השבוע פרשת שמות, 
עם  את  לגאול  רבינו  משה  של  השליחות  בענין 
מלמד  בתורה  והפסוק  מצרים.  משעבוד  ישראל 
ֶאת  ְוהֹוֵצא  ַּפְרֹעה,  ֶאל  ְוֶאְׁשָלֲחָך  ְלָכה  "ְוַעָּתה  אותנו 
מיוחדת  בקשה  י(,  )ג,  ִמִּמְצָרִים"  ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני  ַעִּמי 
מה' יתברך אל משה רבינו בלבד, לך ותהיה שליח 
לישראל אצל פרעה הרשע לגאול את ישראל. וה' 
והטירדות  והקשיים  הבעיות  כל  את  יודע  יתברך 
וכל  זה מצוה אותו לכך.  ועם כל  של משה רבינו, 
הבעיות והקשיים של משה רבינו, הרי זה מהשמים, 
וה' יתברך עשה אותם, ועם כל זה ה' יתברך מבקש, 
לך אל פרעה לגאול את עם ישראל. ומוסיף רבינו 
הנצי"ב מוואלז'ין בספרו העמק דבר )סו"פ ויצא פרק לא 
ה"א,  בתוספת  לכה"  "ועתה  בפסוק  מד( שכתוב  פס' 

ללמדנו אך ורק אתה ולא אחר, ודייק כן מהירושלמי, 
עיין שם. ויש כאן בקשה של שליחות מה' יתברך 

למשה רבינו למען כלל ישראל.
מדוע משה רבינו מסרב?

הפלא הגדול מדוע משה רבינו מנסה לסרב, ולא 
רוצה להתאמץ בגאולת ישראל, וכתוב בפרשה כמה 
ָאֹנִכי"  "ִמי  ה'  אל  רבינו  משה  של  טענות  פעמים 
ּוְכַבד  ֶּפה  ְכַבד  "ִּכי  )ד, א(  ִלי"  ַיֲאִמינּו  ֹלא  "ְוֵהן  יא(  )ג, 

ָלׁשֹון ָאֹנִכי" )ד, י( "ְׁשַלח ָנא ְּבַיד ִּתְׁשָלח" )ד, יג(. וצריך 
ה'  יטיל עליו  להבין מדוע משה רבינו מנסה שלא 
הכל,  יודע  יתברך  הזאת, בעוד שה'  את השליחות 
"אין דבר נעלם ממך, ואין נסתר מנגד עיניך", ואם 
כן איך משה רבינו מסרב, והלא היה צריך לכאורה 
מיד – לעמוד דום, ולגשת ולקיים במסירות ואהבה 

ושמחה, שליחות של ה' יתברך?
שמשה  בפרשה,  הרמב"ן  כדברי  נאמר  אם  וגם 
לסרב,  מבקש  האדם,  מכל  הגדול  העניו  רבינו 
וכי  לומר,  התכוון  רבינו  שמשה  מוסיף  והרשב"ם 
וגם  כמוני.  איש  המלך,  לחצר  להכנס  אני  ראוי 
כדברי הכלי יקר שמשה רבינו אומר על עצמו שפל 
עדיין  אבל  המלך.  לפני  ידבר  כמוני  ובזוי  אנשים 
עוד  אין  העולם,  מלך  הוא  יתברך  ה'  הכל,  אחרי 
מלבדו, מלא כל הארץ כבודו, היה הווה ויהיה, יודע 
כיצד  השאלה  מתעצמת  כן  ואם  הכל,  ועושה  הכל 
משה רבינו חושב כן, היתכן? וגם בהפטרה רואים 
שהנביא ירמיה מנסה לסרב כאשר ה' יתברך אומר 
לו "ָנִביא ַלּגֹוִים ְנַתִּתיָך" )ירמיה א, ה( וירמיה אומר לה' 

"ִהֵּנה ֹלא ָיַדְעִּתי ַדֵּבר" )שם פס' ו(, היתכן?
אין מסרבין לגדול

ובעומק יותר, מצוה לסרב בתחילה מלהיות חזן 
אסור  ממנו,  מבקש  גדול  אדם  אם  אבל  לד.(,  )ברכות 

לסרב, וצריך מיד לעלות לתיבה )עי' משנ"ב סי' נג ס"ק מה(, 
וקל וחומר שאסור לסרב לה' יתברך שהוא היודע 
רואים  לא  שאנחנו  נוספים  דברים  ויודע  והרואה, 
כיצד  ובשכל,  בנפש  בגוף,  וקשיים  ובעיות  כלל, 

אפשר להרהר ולשאול שאלות.
ובעומק עוד יותר, כידוע, מי שמסרב למלך ולא 
עונה יפה, חייב מיתה, וכן מי שלא מקיים את רצון 
המלך, חייב מיתה )עי' קידושין מג. בתוד"ה מורד במלכות(, וגם 
ולא  מיד,  להגיע  חייב  מהמלך,  הזמנה  שקיבל  מי 
להתעכב )עי' סנהדרין מט.(. וכידוע, שליחות בתורה זה 
)קידושין מא:(  כמותו  ושלוחו של אדם  חזק מאוד,  כח 

ושליחות מועיל בגיטין, קידושין, תרומות ומעשרות 
]ויש פלפול ארוך בפוסקים למה לא מועיל שליחות 
הרי  הגברא,  ומצוות שעל  בתפילין, באכילת מצה, 
א[.  ס"ק  קפב  סי'  בקצה"ח  ועיין  כמותו,  שלוחו 
ועל אחת כמה וכמה כאשר ה' יתברך מבקש "ְלָכה 
אין  כח  בשליח,  המשלח  וכח  ַּפְרֹעה"  ֶאל  ְוֶאְׁשָלֲחָך 
סוף ברוך הוא, כיצד משה מסרב? וכידוע מהזוהר 
)פרשת חוקת דף קעט:( כל העוסק בתורה, כאילו  הקדוש 
עומד כל יום בהר סיני ומקבל את התורה, עיין שם. 
כלומר, כל התורה זה שליחות מה' יתברך בהר סיני, 
ה'  שמבקש  אישית  שליחות  וכמה  כמה  אחת  ועל 
יתברך ממשה רבינו, ובפרט שהיה עניו מכל אדם, 

איך סירב?
משה רבינו חשש לכבוד שמים

כמובן, אלו דברים עמוקים, ואין לנו השגה בהם 
שנקבל  כדי  ולהבין  ללמוד  לנו  שמותר  אלא  כלל, 
תמיד מוסר השכל ויראת שמים. ונראה לבאר, נכון 
רבינו  משה  כאשר  אבל  גדול,  עניו  רבינו  שמשה 
מסרב, יש כאן גם כבוד שמים גדול מאוד של יראת 
הרוממות, יראה מה' יתברך, שמא לא נצליח לעשות 
את התפקיד בשלמות, ואולי לא מספיק נקדש שם 
את  ובמסירות  בשלימות  נעשה  לא  ואולי  שמים, 
חס  נהיה  בציבור, שלא  והנכונה  הגדולה  ההשפעה 
ושלום בבחינת "ִּכי ַרִּבים ֲחָלִלים ִהִּפיָלה" )משלי ז, כו; 
ועי' סוטה כב.(, וזה בבחינת "שמא יגרום החטא" )ברכות 

ההבטחות  לאחר  גם  ע"ה,  אבינו  יעקב  שפחד  ד.( 

והברכות של ה' יתברך ליעקב, ופרש רש"י שהחטא 
קרה  כמו שבאמת  מתקיימת,  ההבטחה  שאין  גורם 
יתברך  לה'  שאמר  השבוע  בפרשת  רבינו  למשה 
"ויקצוף  מטות  בפרשת  וכן  ונענש,  "למה הרעות" 
משה" )במדבר לא. יד( ונענש, וכן בפרשת חוקת שהכה 
נותן  אני  "עבדות  בבחינת  וזה  ונענש,  הסלע  את 
וזה  שם.  עיין  רבים",  "עול  ופרש"י  י:(  )הוריות  לכם" 
"לתקוני  בבחינת  בשליחות  קלקול  להיות  יכול 
שדרתיך ולא לעוותי" )כתובות פה.(, כלומר לתקן ולא 
לקלקל. ורבינו בעל הטורים )בפרשת ואתחנן( על הפסוק 
"רב לך" מביא ִמלים ותוכחה קשים שאמר ה' יתברך 
על כל השליחות של משה רבינו, עיין שם, ולכן היה 
מקום להצדיק ולהבין את הסירוב של משה רבינו 
מהפחד  כתוצאה  סירוב  שזהו  הנביא,  ירמיה  ושל 
הגדולה, שהתוצאות  הרוממות  מיראת  יתברך,  מה' 
בהם חוסר כבוד שמים אם לא ימלא תפקידו כראוי. 
את  תבעו  הדורות,  בכל  ישראל  שגדולי  וכידוע 
הציבורית  בשליחות  מספיק  עשו  לא  שמא  עצמם 
זכאי  בן  יוחנן  רבי  הגדול  התנא  על  כח:(.  ברכות  )עי' 

שהיה אחד משמונים התלמידים המיוחדים של הלל 
הזקן )עי' סוכה כח.( וחשש בשעת מיתתו שמא הוא הולך 
לגיהנם, עיין שם, נורא ואיום. וזה בעצם רבינו יונה 
והישרים  ש"הצדיקים  ט(  אות  ב  שער  )שע"ת  המפורסם 
בליבותם, שאגה להם כלביא על אשר קצור קצרה 
ידם בעבודת השם", עיין שם, וזה גדולתו של משה 

רבינו זיע"א.
בשמים אוהבים את היראים

יתברך ישתבח שמו  ה'  ובזה מובן היטב הנהגת 
ה',  לעד. בשמים אוהבים את מי שמפחד בעבודת 
שלא  שמפחד  מי  הרוממות,  ליראת  שזוכה  מי  את 
נוכל  כיצד  תמיד  ומכוון  שדואג  מי  תקלה,  תצא 
יותר לקדש שם שמים. וכל פעם שמשה רבינו טוען 

שאינו רוצה בגלל הסיבות הכתובים בפרשה, זה לא 
חסרון במשה רבינו, אלא להיפך, מעלה וגדלות של 
ה', לענוה טהורה,  כי מי שזכה לפחד  רבינו,  משה 
לכובד ראש בשליחות בעבודת ה', הוא דוקא הראוי 
לכך, הוא השליח הנכון, במקום הנכון ובזמן הנכון. 
וזה היה משה רבינו בעל הענוה "ִאיׁש ָהֱאֹלִהים", זה 
ה'  לפני  בשלמות  בדין  לעמוד  שיכול  רבינו  משה 
)אור החיים הקדוש פרשת  הקדושים  מהאבות  יותר  יתברך 
וזאת הברכה(, וכך ירמיה הנביא בהפטרת השבוע שאמר 

"לא ידעתי דבר, כי נער אנכי", זכה בדוקא להיות 
הנביא בזמן חורבן בית ראשון, וכתב את ספר ירמיה 
וספר מלכים )עי' ב"ב טו.(. וכן מצינו אצל אהרן הכהן, 
שנאמר עליו )ויקרא ט, ז( "קרב אל המזבח ועשה את 
חטאתך ואת עולתך". ופרש רש"י שהיה אהרן בוש 
עיין  נבחרת",  "לכך  משה  לו  ואמר  למזבח,  לגשת 
זכה  הכהן,  אהרן  של  והענוה  הבושה  בזכות  שם. 

להיבחר להיות הכהן הגדול, והדברים נוראים.
השובבים  בימי  יתברך  ה'  לעבודת  ומכאן 
"קדושים  שמות,  בפרשת  שמתחילת  הקדושים 
למהדרין,  הנשים  צניעות  תתורו",  "ולא  תהיו", 
ושמירת ברית קודש לאנשים, כיוסף הצדיק וכרבינו 
הקדוש )עי' ט"ז יו"ד סי' קפב ס"ק ג(, להשיג השגות והנהגות 
החורף  של  אלו  בימים  רוחנית  ועלייה  קדושות 
שליחות  שמרגיש  מי  המעוברת,  בשנה  הקדוש 
ועבודה רוחנית, וחיזוק יומי יום יום בגדרי הקדושה 
והצניעות, מקבל כח מה' יתברך, והפחד והזהירות 
והלימוד בעבודת ה' במצוה הזו של "קדושים תהיו" 
עושה אותו ראוי להיות שליח מצוה, שלוחו של אדם 
להתעלות,  השובבים  בימי  בקודש  והעוסק  כמותו, 
בתרי"ג  מצוה  כל  להרגיש  יתברך,  מה'  שליח  הוא 
מגבוה,  הוראה  להרגיש  יתברך,  ה'  ציווי  מצוות, 
ומקבלים  לגדול,  מסרבין  ואין  רוחנית,  שליחות 
באהבה גדולה תוספת קדושה וטהרה, וזוכים לדברי 
רבינו הרמח"ל בספר מסילת ישרים )פרק כו( שאומר, 
"עניין הקדושה תחילתו עבודה וסופו גמול, תחילתו 
השתדלות וסופו מתנה", עיין שם. כלומר, מהשמים 
מסייעים בידו, וחז"ל אומרים )קידושין מ.( כל הבא לידו 
שם.  עיין  נס,  לו  עושים  הימנו,  וניצל  עבירה  דבר 
וידוע המהרש"א )שבת לג.( כל עבירה שבש"ס, הכוונה 

גילוי עריות, עיין שם.
שלא  יתברך,  ה'  בעבודת  מאוד  לפחד  בסיכום: 
גדול  רעש  שעושה  חיובי  פחד  וזה  ח"ו,  נכשל 
וניסים  ומתנה  ועוצמה  כח  ומקבלים  בשמים, 

ונפלאות, להצליח בשליחות הקודש. 
גם מעמד הילולת הצדיקים הנערך על ידי מוסדות 
התורה "עטרת חכמים" שלנו, מתקרב )ל' שבט תשע"ט(, 
חדשים  תורמים   100 לגייס  נדר  בלי  והתחייבתי 
שליחות  וזה  ולהגרלה,  להילולא  כרטיסים  שירכשו 

תורנית למען התורה בעירנו עיר הקודש חולון. 
מהכרטיסים  ולרכוש  אותנו  לזכות  המעוניינים 
שלי, נא ליצור קשר עם ידידי ואהובי ר' ששי בוסי 
לשמוע  מאוד  ונשמח   052-7112493 בנייד:  הי"ו 
הנהנים  וכל  התורה,  אוהבי  היקר  מהקהל  ולראות 
למען  מצוה  שליח  להיות  זקנים"  "דעת  מעלוני 
לה'  והיתה  יתברך,  מה'  מתנות  ולקבל  התורה, 

המלוכה, אמן ואמן

שלוחו של אדם כמותו
המשא המרכזי
מורנו הרב שליט"א

בנשיאות מורנו הרב חיים רבי שליט"א
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להתענג על ה'כיצד מייצרים מנהיג?
הרב אליהו רבי ראש הכולל

שלום וברכה מורי ורבותי!
לו היינו רוצים לייצר בביתנו את המנהיג של הדור הבא, את ההוא שיקבל 
דורות  של  מילה  בעצם  היא  שלו  שמילה  אחד  אותו  העם,  כל  עבור  החלטה 
והחלטה שלו משנה את חייהם של מיליונים מעתה ועד מי יודע כמה. מה היינו 

צריכים לעשות? על מה לעבוד? במה להקפיד בחינוכו?
במבט שטחי זה נראה כך: נלמד אותו מגוון שפות, נרשום אותו לאוניברסיטה 
קורות  עם  ענק  ספריות  לו  נעניק  פרטיים,  מורים  לו  נשכור  ביותר,  הטובה 
בביטחון,  במושגים  נקנח  הקודמים,  מהדורות  המנהיגות  מפלצות  של  חייהם 
בכלכלה, בסטטוס קוו, בפוליטיקה, בטקטיקות הישרדות על הכסא – והנה לנו 

המנהיג המושלם הבא.
מה שמעניין בכל הסיפור הזה הוא, שנזכה לבחור חכם, "שני לאיינשטיין", 
ואולי אפילו מי שניתן לברך עליו: "ברוך שחלק מחכמתו לבני אדם". אולם 

"מנהיג" הוא לא יהיה!
מתעניינים בשאלת "כיצד מייצרים מנהיג"? רוצים אחד כזה אצלכם בבית? 
ברמתו,  אחד  כל  למנהיגים,  בנינו  כל  את  להפוך  יהיה  טוב  בכלל  אולי  או 
בעיסוקו העתידי ובחבל הארץ אותה ינהל? ויותר מכך, טוב שנלמד איך עושים 
זאת בכדי לספח לעצמנו עשור אחוזים או שניים של מנהיגות, כי אף פעם לא 

מאוחר מדאי...
אז כך – המרשם מופיע בפרשתנו מתחילתו ועד סופו.

או  הסבא,  ישראל  של  וניניו  נכדיו  שבניו  מחליט  מצריים  מלך  פרעה 
בקיצור: "בני ישראל", רבים ועצומים וכבר מסתובבים בארצו כמה מליונים 
מיותרים )שמות א, ט( ]מזכיר מישהו?[. הוא מחליט כצעד ראשון לקרוא "ַלְמַיְּלדֹות 
ָהִעְבִרּיֹות", ולומר להן: "ְּבַיֶּלְדֶכן ֶאת ָהִעְבִרּיֹות ּוְרִאיֶתן ַעל ָהָאְבָנִים ִאם ֵּבן הּוא 
ַוֲהִמֶּתן ֹאתֹו ְוִאם ַּבת ִהיא ָוָחָיה" )שם שם, טו-טז(. פשוט וקל, ללא תאי גזים וללא 
משרפות, כל תינוק יומת בלידתו, תוך פרסום בעיתונות המצרית ובמגזינים 

הרפואיים על מחלה גנטית קשה הגורמת ליהודיות ללדת תינוקות מתים.
אולם בפועל זה לא קורה, "ַוִּתיֶראָן ַהְמַיְּלֹדת ֶאת ָהֱאֹלִקים, ְוֹלא ָעׂשּו ַּכֲאֶׁשר 
ִּדֶּבר ֲאֵליֶהן ֶמֶלְך ִמְצָרִים, ַוְּתַחֶּייָן ֶאת  ַהְיָלִדים" )שם שם, יז(. תוך סיכון אישי, לא רק 
שהן לא "הורגות" את התינוקות, אלא להיפך, "מחיות" אותן. "יש מהיולדות 
ומזון מבתיהן של עשירות  וגובות מים  והיו הולכות המיילדות  שהיו עניות, 
ונותנות להן. יש מהתינוקות שראויים לצאת חגרים או סומים או בעלי מומים, 
או שראויים למות בשעת יציאתם הם או אמם, והיו עומדות בתפלה והקדוש 

ברוך הוא נענה לתפילתן" )שמות רבה פרשה א' סי' ט"ו(.
כאן?  קורה  מה  להבין  בכדי  המיילדות  את  מצרים  מלך  מזמן  כאשר  ואז 
"ַוֹּיאֶמר ָלֶהן ַמּדּוַע ֲעִׂשיֶתן ַהָּדָבר ַהֶּזה ַוְּתַחֶּייָן ֶאת ַהְיָלִדים" )שמות א, יח(. הן עונות 
לו את התשובה המוזרה הבאה: "ֹלא ַכָּנִׁשים ַהִּמְצִרֹּית ָהִעְבִרֹּית, ִּכי ָחיֹות ֵהָּנה, 
ְּבֶטֶרם ָּתבֹוא ֲאֵלֶהן ַהְמַיֶּלֶדת ְוָיָלדּו" )שם שם, יט(. "אתה - אדוני המלך - מכיר את 
נשות מצריים, ולכן אתה חושב שיש לנו את האפשרות להספיק ולהרוג את 
הילד לפני שאמו תשים לב לכך, אולם עליך לדעת שהיהודיות יולדות עוד 
בטרם מגיעה המיילדת למיטתן, כך שכאשר מגיעה המיילדת האמא הטרייה 
שאמו  מבלי  הזאטוט  את  להרוג  ניתן  ולא  החדש  תינוקה  עם  משחקת  כבר 

תחוש בכך".
אם ובת, ובשמן המקורי: "יוכבד ומרים", מסכנות את חייהן מול מלך אכזר, 
למען נשים אשר גורלן ממילא בידיו של אותו עריץ, ואשר יוכל גם בלעדיהן 
להרוג את אותם תינוקות וכפי שבאמת מתארת התורה כצעד הבא לקראת 

"הפתרון הסופי" )שם שם, כב(.
בשלב הבא יולדת האם המסורה בעצמה בן, ובמקום להמתין לקלגסי פרעה 
שישליכו אותו ליאור, היא עושה זאת בעצמה, כאשר היא מפקידה את בנה 
בתוך תיבה )שם ב, ב-ג(. ואז האחות המסורה "מרים" לא נוטשת, "ַוֵּתַתַּצב ֲאֹחתֹו 
ֵמָרֹחק ְלֵדָעה ַמה ֵּיָעֶׂשה לֹו" )שם שם, ד(. היא עוקבת אחר גורלו של אחיה, ולאחר 
הילד  של  מולידתו  אימו  את  פרעה  לבת  בהביאה  להצילו  גם  מצליחה  מכן 

כמינקת )שם שם, ח(.

והילד הזה גדל, ונקרא שמו על ידי בת פרעה "ֹמֶׁשה, ַוֹּתאֶמר ִּכי ִמן ַהַּמִים 
ְמִׁשיִתהּו" )שם שם, י(. הוא גדל בבית פרעה כנכדו ממש, ואף מצליח מידי פעם 

לגנוב את תשומת לבו במשחקים מסוכנים )שמות רבה פרשה א' או' כ"ז(.
ומכאן שלושה נתונים על חייו הצעירים של משה במצריים:

הראשון: "ַוְיִהי ַּבָּיִמים ָהֵהם ַוִּיְגַּדל ֹמֶׁשה ַוֵּיֵצא ֶאל ֶאָחיו ַוַּיְרא ְּבִסְבֹלָתם" )שם שם, 
יא(, הוא יוצא למרות חירותו לראות מה עובר על אחיו הסובלים, כי הוא לא 

נותן לידיעות הללו לעבור ליד אזניו מבלי לנסות להקל מסבלם של אחיו. "היה 
רואה בסבלותם ובוכה, ואומר חבל לי עליכם, מי יתן מותי עליכם. והיה נותן 

כתיפיו ומסייע לכל אחד ואחד מהם" )שמות רבה פרשה א' או' כ"ז(.
השני: "ַוַּיְרא ִאיׁש ִמְצִרי ַמֶּכה ִאיׁש  ִעְבִרי ֵמֶאָחיו, ַוִּיֶפן ֹּכה ָוֹכה ַוַּיְרא ִּכי ֵאין 
ִאיׁש, ַוַּיְך ֶאת ַהִּמְצִרי ַוִּיְטְמֵנהּו ַּבחֹול" )שמות ב, יא-יב(. הוא מסכן את עצמו למען בן 

עמו, ושולח לעולם אחר את המצרי המתעלל בו.
השלישי: ַוֵּיֵצא ַּבּיֹום ַהֵּׁשִני ְוִהֵּנה ְׁשֵני ֲאָנִׁשים ִעְבִרים ִנִּצים, ַוֹּיאֶמר ָלָרָׁשע ָלָּמה 
ַתֶּכה ֵרֶעָך, ַוֹּיאֶמר ִמי ָׂשְמָך ְלִאיׁש ַׂשר ְוֹׁשֵפט ָעֵלינּו, ַהְלָהְרֵגִני ַאָּתה ֹאֵמר ַּכֲאֶׁשר 
ממהר  והוא  רבים,  יהודים  שני  רואה  משה  יג-יד(.  שם,  )שם  ַהִּמְצִרי"  ֶאת  ָהַרְגָּת 
להפריד ביניהם, כי בדיוק כפי שלא יתן לאחים אהובים לסבול מאחרים, כך 

לא יתן להם לסבול זה מזה.
ַוִּיְׁשַמע ַּפְרֹעה  ַהָּדָבר.  ַוֹּיאַמר ָאֵכן נֹוַדע  וכאן מתחילה הדרמה. "ַוִּייָרא ֹמֶׁשה 
ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ַוְיַבֵּקׁש ַלֲהֹרג ֶאת ֹמֶׁשה ַוִּיְבַרח ֹמֶׁשה ִמְּפֵני ַפְרֹעה ַוֵּיֶׁשב ְּבֶאֶרץ ִמְדָין 
)שם שם, יד-טו(. משה נכנס בעקבות התערבותו במריבת אחיו  ַהְּבֵאר"  ַעל  ַוֵּיֶׁשב 

לסכנת חיים, מה שלא מותיר בידו ברירה כי אם לברוח לארץ אחרת.
ֶׁשַבע  ִמְדָין  "ּוְלֹכֵהן  הבא.  המנהיג  של  חייו  נפתולי  הסתיימו  לא  כאן  אבל 
ַוָּיֹבאּו  ֲאִביֶהן,  ֹצאן  ְלַהְׁשקֹות  ָהְרָהִטים  ֶאת  ַוְּתַמֶּלאָנה  ַוִּתְדֶלָנה  ַוָּתֹבאָנה  ָּבנֹות, 
ַוַּיְׁשְק ֶאת ֹצאָנם" )שם שם, טז-יז(. משה "לא  ַוּיֹוִׁשָען  ַוָּיָקם ֹמֶׁשה  ַוְיָגְרׁשּום,  ָהֹרִעים 
לומד לקח", ולמרות הסבל אותו הוא עובר ברגעים אלו בעקבות "התערבותו" 
למען שלומם של אחרים, שוב הוא "מתערב" למען בנות שמעולם לא ראה. 
הוא נלחם ברועים המגרשים אותן, ובמו ידיו משקה את צאנן )הברקה מדהימה אותה 

שמעתי אמש מידיד נפשי שליט"א החפץ בעילום שמו, בשם בנו המופלא כאביו(.

משה נושא את אחת הבנות שהציל )שם שם, כא( ומאז הוא ב"תפקיד" חדש: 
"ּוֹמֶׁשה ָהָיה ֹרֶעה ֶאת ֹצאן ִיְתרֹו ֹחְתנֹו ֹּכֵהן ִמְדָין, ַוִּיְנַהג ֶאת ַהֹּצאן ַאַחר ַהִּמְדָּבר, 

ַוָּיֹבא ֶאל  ַהר ָהֱאֹלִקים ֹחֵרָבה" )שם ג, א(. מה בדיוק קרה שם?
המדרש )שמות רבה פרשה ב' או' ב'( מפרט: "משה, לא בחנו הקדוש ברוך הוא אלא 
בצאן. אמרו רבותינו: כשהיה משה רועה צאנו של יתרו במדבר, ברח ממנו 
גדי, ורץ אחריו עד שהגיע לבריכה של מים ועמד הגדי לשתות. כיון שהגיע 
משה אצלו, אמר: אני לא הייתי יודע שרץ היית מפני צמא, עייף אתה, הרכיבו 
על כתיפו והיה מהלך. אמר הקדוש ברוך הוא: יש לך רחמים לנהוג צאנו של 
בשר ודם כך, חייך אתה תרעה צאני ישראל". לשאת גדי על כתפיים, משום 

שהוא עייף.
בו  יתברך  ה'  בחר  בגללה  והסיבה  בפרשתנו,  משה  של  חייו  אורח  כאן  עד 

למנהיג.
לא כישרון ולא כושר, לא גבורה ולא חכמה, לא ביטחון ולא כלכלה. בסך הכל 

"אכפתיות" למען האחר גם אם לא עליו מוטל לדאוג לו.
ושימו לב מהיכן ההתחלה, מאמא שמוסרת נפש למען היולדות, ויוצרת בן 
ִיָּנֵתק" )קהלת ד, יב(, הלא  ִבְמֵהָרה  ַהְמֻׁשָּלׁש ֹלא  "ְוַהחּוט  ובת אכפתיים עד כלות. 
הבריות  אוהב את  ורודף שלום,  "אוהב שלום  אהרון שהיה  הגדול  האח  הוא 
ומקרבן לתורה" )אבות פ"א מי"ב(. לא מסתפק בטובו האישי, ומקפיד להעניק אותו 
לכל הסובבים. כי כאשר המקור הוא הדוגמא האישית של ההורים, כל הילדים 

– וללא יוצא מן הכללי – הולכים בדרך המופלאה הזו.
זוהי התוצאה של בית עם מסירות לאחרים, וזהו המתכון הבלעדי למנהיגות.

מאשר  יותר  מנהיגים  להיות  ולזכות  ביתנו,  את  להנהיג  יתברך  ה'  יזכנו 
מונהגים, ולהקים דור של מנהיגים בישראל "למען שמו באהבה".

וברוכים תהיו!
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כולם מדברים על זה!
 המספרים  <<< זה לא סוד 

 ב"עטרת חכמים" 
עלונים 918,000מדברים בעד עצמם

בשנה

כל כך הרבה זכויות ב-110 ₪ לחודש - לא תקח?
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שנים מקרא ואחד תרגום לקטנים
שאלה: הבן שלי בן 9, אוהב לקרוא הרבה ברוך 
ה', האם חייב מדין חינוך כל שבוע בקריאת שנים 

מקרא ואחד תרגום?
ובאמת  שזכית.  ואשריך  יפה,  שאלה  תשובה: 
נראה שגם לפני גיל בר מצוה, מצוה לחנך הילדים 
ואחד  מקרא  שנים  שבוע  כל  הפרשה  לקריאת 
תרגום. ומרומז בגמרא )סוכה מב.( קטן היודע לדבר, 
אביו מלמדו תורה, עיין שם, ומשמע שזה מתחיל 
כבר  הפה,  את  לפתוח  כבר  שיודע  קטן  מגיל 

מתחיל החיוב ללמדו תורה, עיין שם.
נז(  דף  ח"ג  עולם  )הליכות  זיע"א  מרן  הגדול  ורבינו 
פסק, המלמדים בתלמודי תורה, חייבים ללמד את 
שנים  לקרוא  ולחנכם  המקרא,  טעמי  התלמידים 
מקרא ואחד תרגום בכל שבוע, עיין שם. והוסיף 
מרן רבינו זיע"א בחזון עובדיה )שבת א דף שו( שצריך 
ומצוה לחנך את הקטנים שהגיעו לחינוך במצוות 
שנים מקרא ואחד תרגום, וזה דרגה גבוהה בחינוך 
רבינו  בשם  עוד  והביא  ותורה.  שמים  ליראת 
חובה  דרבנן,  במצוות  זיע"א שגם  וואזנר  הגר"ש 
עיין  לחינוך,  שהגיעו  הקטנים  את  לחזק  קדושה 

שם.
ח(  אות  כה  סי'  ח"ח  )ביבי"א  זיע"א  מרן  הגדול  ורבינו 
 .6 האריך בדין עניית אמן על קטן, אפילו מגיל 
ועל כל פנים מגיל 9 הרי שהגיע לעונת הפעוטות, 
ולפי  שם.  עיין  אמן,  אחריו  עונין  עלמא  ולכולי 
זה, גם שניים מקרא ואחד תרגום חייב קטן מגיל 
אוהב  שלך  והבן  ומאחר   ,9 מגיל  ובפרט  חינוך, 
לקרוא הרבה ברוך ה', אם כן פשיטא שחייב מדין 

חינוך כל שבוע שנים מקרא ואחד תרגום.

סעודת הודיה או תרומה לכולל
ניצל בנס בסיעתא דשמיא,  שאלה: הבן שלנו 
ויצא מבית החולים בריא ושלם, מה עדיף לעשות, 
סעודת הודיה למשפחה ולקרוא נשמת כל חי, או 
בעיר  לאברכים  המדרש  בבית  ולתמוך  להחזיק 

שלנו?
תשובה: תלמוד תורה כנגד כולם, להחזיק תורה, 
זה כמו ללמוד תורה, ובתורה מועיל שליחות כמו 
וזבולון  תורה,  בן  הוא  יששכר  וזבולון,  יששכר 
עובד ותומך בו, ומעלתם שווה, והעיקר להרבות 
זריז  שלו  שהבן  אב  כט:(  )קידושין  שנינו  וכן  תורה, 
והאבא  בתורה,  יעסוק  שהבן  עדיף  גדול,  ועילוי 

יעבוד, כי העיקר להרבות תורה.
גם למדנו בגמרא )קידושין נט.( על קרקע מסוימת 
אמוראים,  שני  בין  זה  על  ודברים  דין  שהיה 
והפקירו הכל לתלמידים, וזה נקרא ארעא דרבנן, 
ע"ש. וכן בגמרא )חולין קלד:( שנתנו סכום כסף לבית 

המדרש עבור בני הישיבה.
הודיה  מסיבה  לעשות  טוב  שלא  לרבות,  גם 
וחשש  הרע,  לעין  חשש  יש  כי  גדול,  בפרסום 
יש  בצנעא,  הכל  וכאשר  הדינים,  להתעוררות 

עין טובה. ולכן החזקת התורה של בני המשפחה 
לרפואת והצלחת הבן היקר, שווה מיליונים, ועדיף 

מכל דבר אחר.

שחרית לאשה לפני הנץ החמה
שאלה: אשה העובדת בהשכמה, ורוצה להתפלל 
וחייבת בתפילה  שחרית לפני הנץ החמה, מאחר 
אחת ביום, האם יכולה להתפלל כך כדין פועלים, 
ערבית  או  מנחה  להתפלל  גם  שיכולה  כיון  או 

ביישוב הדעת, לא תתפלל שחרית באופן כזה?
באפשרותה  היה  לא  באמת  אם  תשובה: 
להתפלל מנחה וערבית כלל, ורק שחרית מתאים 
ומסתדר לה, בוודאי שיכולה להתפלל לפני הנץ, 
כי זה תפילה שחייבת, ולפועלים מותר קודם הנץ, 
כאשר  אבל  מעשה.  כן  תנהג  הזאת,  האשה  וכן 
מתפללת ג' תפילות, וכן מנחה או ערבית, ממילא 
שחרית אצלה אינו חיוב )עי' יבי"א ח"ו או"ח סימן יז(, וכאן 

השאלה מה תעשה בשחרית לפני נץ החמה.
מתפללת  שבאמת  כזאת  שאשה  ומסתברא, 
לה  אסור  משחרית,  חוץ  נוספת  תפילה  יום  יום 
להתפלל שחרית קודם הנץ, כי מאחר שלא חייבת 
בתפילת שחרית, כיצד תפרע חוב זה שלא בזמנו, 
וקצת ראיה מדברי מרן רבינו הגדול זיע"א )חזו"ע 
שבת ב דף קסט( שמאחר ואשה יכולה להתפלל בשבת 

איסור  דין  לה  אין  אז  שחרית,  ולא  מנחה  קודש 
אכילה לפני תפילת שחרית, כלומר אין לה לאשה 
המתפללת, את כל דיני תפילת שחרית, ע"ש, וכן 
לפני  להתפלל  ההיתר  את  לה  אין  שלנו,  בנידון 
וקצת  והבן.  זו,  בתפילה  חייבת  ולא  מאחר  הנץ, 
)ביבי"א ח"ו או"ח  רמז מדברי מרן רבינו הגדול זיע"א 
סי' יח( כל אשה שמתפללת תפילת העמידה, צריכה 

להתפלל כתקנת חז"ל, עיין שם. ומאחר ואין לה 
נץ  קודם  שחרית  תתפלל  שלא  עדיף  פועל,  דין 

החמה, ותתפלל מנחה וערבית, וזה מצוין. 

עניית אמן של גוי
שאלה: קיבלתי על עצמי לברך ברכות הנהנין 
גוי  מטפל  בבית  ויש  אמן,  אחרי  עונים  כאשר 
אמן  עניית  גם  מועיל  האם  הי"ו,  באבא  שמטפל 
של הגוי, כיון שהוא מבין זאת ושמח לענות אמן 

כל פעם?
תשובה: שאלה יפה. וכדאי להקפיד בכך, וכך 
משמע מהספר הקדוש "בן איש חי" )פרשת מסעי אות 
ה"אמן"  את  לשמוע  יתאמץ  ברכה,  שהמברך  יד( 

מכאן  ומשמע  חובת,  ידי  לצאת  ויכוון  מהעונה, 
אביך  "שאל  ובספר  מהברכה,  חלק  זה  שה"אמן" 
ויגדך" הביא סיפור נורא על הנזכר, לברך שיענו 

אמן.
וגם כאשר גוי מברך ברכה, וישראל שמע את 
כולה, יש מצווה לענות אמן, ובפרט גוי ישמעאלי 
שאינו עובד עבודה זרה, לכולי עלמא מותר לענות 
סימן רטו סעיף  )עי' הגהות איש מצליח במשנה ברורה  אמן  אחריו 

שהגיע  לערבי  שנדמה  המלאך  אצל  ומצינו  ב(. 
אל אברהם אבינו ע"ה, ובירך את אברהם "כעת 
שרה  על  שהקפיד  יד(,  יח.  )בראשית  בן"  ולשרה  חיה 
ענה  אבינו  אברהם  כי  אמן,  ענתה  שלא  אמנו 
חובה  גם  שזה  ויתכן  שם,  ברמב"ן  כמבואר  אמן, 
ומקדש  הגוי מברך  לענות אמן, כאשר במציאות 
שם שמים )ועין בספר היקר ברכת ה' ח"א דף רנא(, וגם בנידון 
אמת  דברי  וניכרין  אמן,  עונה  הגוי  כאשר  שלנו 
)סוטה ט:(, ממילא יכול המברך לברך על ולסמוך על 

עניית הגוי, והיתה לה' המלוכה.

 סמיכות "אשר יצר" ל"אלוקי נשמה", 
האם אפשר להקל

סיים  בתורה,  ותומך  מחזיק  יהודי  שאלה: 
הכנסת  בבית  לחכם  ובא  החמה,  בנץ  להתפלל 
השחר  ברכות  התחיל  והחכם  דחופה,  בשאלה 
נשמה",  "אלוקי  התחיל  ולא  יצר"  "אשר  וסיים 

האם יכול לכבדו ולשמוע ולענות לשואל הנ"ל?
תשובה: לדעת השולחן ערוך )בסימן ו( אין חובה 
כולה  כי  יצר"  ל"אשר  נשמה"  "אלוקי  להסמיך 
ויש  ע"ש.  בברוך,  פותחת  ולא  ההודאה  ברכת 
עוד טעם נוסף שברכת "אלוקי נשמה" דינה כדין 
ברכה עם שם ומלכות )מרן הכסף משנה פרק א מהלכות ברכות 
הלכה ה( וגם לפי טעם זה אין צורך להסמיך "אלוקי 

נשמה" ל"אשר יצר", ופלפל בזה מרן רבינו זיע"א 
טוב  שלכתחילה  ונכון  פה(.  דף  )ח"ב  עולם  בהליכות 
להסמיך "אלוקי נשמה" ל"אשר יצר" )משנה ברורה שם 
מצומצם,  שזמנו  מכובד  יהודי  לכבוד  אבל  יב(  ס"ק 

"אלוקי  באמירת  למהר  המברך  יצטרך  שלא  וגם 
נשמה" עדיף שיפסיק ויענה לו, וימשיך בעבודת 
ה', בכוונה גדולה תמיד )ועי' בספר הנחמד ילקוט יוסף סימן 

ו סעיף יז(.

כוונת ה"אמן" של "ברוך שאמר"
שאלה: מה לכוון בעניית "אמן" על ברכת ברוך 

שאמר, "אמן" או "כן יהי רצון"?
תשובה: כידוע, על בקשה צריך לכוון "כן יהי 
רצון", ועל שבח יש לכוון "אמת", ואם יש בברכה 
בקשה ושבח, יכוון "אמת וכן יהי רצון", והאריכו 
ובספר  יא(  אות  תרומה  )פרשת  חי  איש  הבן  רבינו  בזה 
עוד יוסף חי )פרשת ויחי אות טז( וכף החיים )סימן ה ס"ק 

יד( עיין שם.

בו  שיש  שאמר  ברוך  שברכת  נראה  למעשה 
שנפל  פתק  על  ותקנוהו  יתברך,  לה'  גדול  שבח 
שתי  ומחזיקים  בעמידה,  ואומרים  מהשמים, 
ציציות, ויש בברכה זו גם שבח וגם בקשה ותחינה 
שנזכה תמיד לקדש שם שמים ולהלל את ה', לכן 
כף  רבינו  שפסק  וכמו  רצון"  יהי  "כן  לכוון  יש 
החיים )בסי' ה ס"ק יד( לעניין קדיש, וכן בנידון שלנו. 
בתפילת  כמו  רצון"  יהי  כן  "אמת,  המכוון  וגם 

העמידה, גם זה מצוין.

לענות
במצוות  ברכת

לברך

יהא שמיה...
ישראל אהבת

להתחזק  יצראשר 
  גם כלפי מי שלאאמן 

     בראש שלנו
  גם כלפי מי שלא  

     מכבד אותנו
  כלפי כ-ו-ל-ם

  בכוונה גדולה
  בעיניים עצומות
     או מתוך הכתב 

 ובלי להתעסק
    בדבר כל שהוא

  בקול גדול  
  בכל כחו ממש

  ובכל כח כוונתו

אנחנו מקבלים על עצמנו בלי נדר לרפואת מורנו הרב חיים בן שרה שליט"א בתוך שאר חולי  עמו ישראל

1,200,730בשנה
ההגרלה לפותרים נכון, תיערך אי"ה בר"ח שבט!

עלונים 
כוסות 17,540בשנה

קפה 
שעות1,200,730בחודש

לימוד 
בשנה
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ואוו!

אני עומד מול המודעה של ההילולא, ואני לא מפסיק להתפעל, 
להתפעם, להשתנק או איך שלא קוראים לרגעים הארוכים האלה 

שאתה מנסה לתפוס נשימה מסודרת ולא מצליח מרוב הלם.
שף  עם  התיכון,  היוקרתי ביותר במזרח  באולם  בערב אחד, 
וצוות מלצרים שרבים על חוש הטעם שלך, עם גדולי הזמר חיים 
עם מסכי  בהגרלה,  רכבים  עם שלושה  משיח,  בן  ויניב  ישראל 
ענק שלא נותנים לך לפספס זרזיף, ועם... ועם... ועוד... ועוד...

וזה רק החלק הגשמי באירוע!

ומה ברוחניות?
וממשיך  בנו  יוסף שליט"א  יצחק  לציון רבינו  הראשון  מרן 

דרכו של מרן רבינו עובדיה יוסף זיע"א.
פסיקה  תורה  של  עולה  מקים  ראשנו,  ועטרת  ורבינו  מורנו 

ותשובה, הגאון הגדול רבינו חיים רבי שליט"א.
מזכי  שיעורים,  מגידי  מוסדות,  ראשי  קהילות,  רבני 

הרבים, אשר כולם תוצרתה הישירה של "עטרת חכמים".
ועל הכל, שותפות נצח בהחזקת התורה, וכאן גם הלב הערל 

ביותר חדל מלפעום...

כי תחשוב על זה, אבל תחשוב טוב!
יש את המפעל האדיר הזה שמגדל את 200 הרב עובדיה של 

הדור הבא.
מתרומה  פחות  שעל  שבעולם לומר  הצדק  כל  את  והיה 
להיות  ניתן  לא  לשנה,  אברך  החזקת  שזו  ש"ח   21,600 של 

שותף ואפילו לא במילימטר.

והנה מגיע מורנו ורבינו שליט"א, ונותן לך חלק במפעל הזה 
גם ב-110 ש"ח לחודש.

הגיוני? ממש לא!
אז עם כזה שפע רוחני, למה בעצם יש צורך בכל הגשמיות הזו?

רק בכדי להקל על המלחמה עם היצר הרע שלך!

הסיבות  כל  את  לך  ונותן  הלב,  במעמקי  נמצא שם  הוא  כי 
כדי  תוך  עכשיו  וגם  בכיס,  ש"ח   110 עוד  להשאיר  שבעולם 
קריאה הוא מדבר איתך ומדבר ומדבר... אז תספר לו על ערב 
מפואר, חגיגה קולינרית, ענקי הזמר ושלושה רכבים, ותרדים 

לך אותו...

רוחניות, ושפע  של מתנות  כזה  שפע  עם  עכשיו  אז 
להיות  שלא  אפשר  גשמיות, אי  של מתנות  כזה 

שותף מהרגע! וכבר עכשיו לרכוש כרטיס הגרלה.

אם אתה רוצה להצטרף או אפילו לדבר על זה, או אם משהו 
עדיין לא ברור בכרונולוגיה הזו, אתה מוזמן להתקשר אלי לנייד 

האישי 054-8562004

ר' שרון בן תורה

רגעים גדולים

מחשב מסלול מחדש

לקבל הקטלוג המלא שלחו לנו:
 moked1700700770@gmail.com

055-2503720    

חביבי!
אתה הרי לא תוותר על זה...
גם עולם הזה וגם עולם הבא

גם יצר הרע מבסוט
וכמובן גם יצר הטוב שמח

אז למה לחכות? הצטרף עוד היום,
והשתתף גם בהגרלה המקדימה 

 על שני לילות במלון 
"הוד המדבר" ים המלח 

מתנת

1700.700.770 
055-6688007  |  055-6688008


