
והפעם לשבוע פרשת יתרו מיום י"ח שבט )31.01.21( ועד יום כ"ד שבט )06.02.21(

ארושן יתרו י"ח בשבט תשפ"א

סיפור אישי מהרב על הרבנית גולדברג 
אלמנת הגאון הגדול רבי זלמן נחמיה זצ"ל

שלום וברכה מורי ורבותי!

ביום שישי האחרון נפטרה לבית עולמה הרבנית גולדברג, 
אלמנתו של הגאון הגדול הרב זלמן נחמיה גולדברג.

זכיתי במשך כעשרים שנה להיות שכנם באותו רחוב.

גם הרב וגם הרבנית לא הכירו אותנו, אבל זכינו לראות 
אותם המון, ואפילו פעם אחת זכיתי לשוחח עם הרבנית.

את  לשאול  בכדי  לבניין  לכניסה  הגעתי  כאשר  זה  היה 
כבוד הרב שאלה.

היא אמרה לי שהרב לא נמצא, אבל היא שאלה אותי: "מה 
השאלה שלך?", סיפרתי לה על איזשהו דין תורה שמתנהל 

נגד משהו שקשור באופן כל שהוא בעקיף למוסדותינו.

וסיפרתי לה פסק של אב בית דין במקום מסוים.

ואמרתי לה שפסק הדין נראה לי מאוד מוזר, ולכן הייתי 
הדיינים  מגדולי  אחד  של  דעתו  חוות  את  לשמוע  רוצה 

בדור.

היא אמרה לי: "באמת נשמע לי מוזר, מעולם לא שמעתי 
פסק דין שכזה".

ואני התפעלתי.

התפעלתי משני דברים.

דבר ראשון, התפעלתי מכך שתחום ההתעניינות שלה 
לא היה בשונה מתחום ההתעניינות של בעלה, מה 

שמעניין אותו מעניין אותה.

ודבר שני התפעלתי, שלבעלה הגדול היה מספיק זמן 
לספר לה מידי פעם מה עובר עליו בבית הדין עד כדי 

שהיא תוכל לומר לי: "זה נשמע לי פסק דין מוזר מאוד".
לראות שני ענקי רוח כאלו, שיוצאים יחד לדרך משותפת 

ושותפים בה יום יום 

ושעה שעה, עד כדי 

עדכונים מתוך בית 

הדין, זה יכול להיות 

שיעורי בית ומורה 

דרך אמיתי לכל אחד 

ואחד מאיתנו.

לא לחינם, ממש פחות מחצי שנה מיום פטירתו, 
הצטרפה אליו רעייתו.

"הנאהבים והנעימים, בחייהם ובמותם לא נפרדו".

זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל,

וברוכים תהיו!

שני יתרו י"ט בשבט תשפ"א

המוטציה החדשה: לחשוש מדעת תורה 
ועם כל זה לא לקיים את הוראותיה

שלום וברכה מורי ורבותי!

ישנם אנשים שמתנגדים לחיסון, אבל עדיין חוששים 
ומפחדים מדעת התורה של גדולי ישראל.

אז הם עומדים באיזושהי פרשת דרכים ומנסים לירות 
לכל הכיוונים, או בלשון העם, לאחוז את החבל בשני 

הקצוות.

הם אומרים: "מצד אחד אני חייב לעדכן אתכם מה 
האמת, אבל מצד שני יש את גדולי ישראל. אז תדעו 
שהחיסון לא בריא, אבל אם גדולי ישראל אמרו וגם 
עושים את זה בגלל שהם אמרו, כנראה שה' ישמור 

עליכם".

ישנם כאלה שאומרים: "ישנם רופאים שאומרים שזה 
לא בריא, וישנם את גדולי ישראל שאומרים שחובה 

להתחסן. אז 'שב ואל תעשה עדיף'".

שימו לב טוב מורי ורבותי!

אי אפשר להתחמק מדעת תורה, אי אפשר לחפש דרך 

שלישית ולומר: "אני מצליח גם לחיות עם הדעת תורה, 

וגם לא לקיים את מה שהיא אמרה לי".

אם גדולי ישראל אמרו להתחסן, שם נמצאת הרפואה 

לכל אחד ואחת מאיתנו.

אין הגנה אחרת.

אם אתה פותח את הפה שלך לרעה, ומסביר 'בסך הכל' 
מה אמרת אילולי דבריהם של גדולי ישראל – גרמת נזק.

כי אם שלחת מישהו לעשות חיסון בחשש ובפחד, או 
גרוע מכך, אם שלחת מישהו שלא לעשות חיסון בגלל 

המילים שלך, הרי שהרסת את חייו של יהודי נוסף.

אין 'שב ואל תעשה' בפניה ישירה של גדולי ישראל.
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כי כאשר הם אמרו 
לעשות, ה'שב ואל 

תעשה' שלך הוא 
עבירה.

מצייתים לדברי 
חכמים, מקיימים 

"ְוָשַׁמְרָתּ ַלֲעׂשֹות ְכֹּכל 
ֲאֶשׁר יֹורּוךָ" )דברים 

יז, י(.

וכאשר מפשילים את השרוול מעל גבי הכתף, 
אומרים קודם כל: "שיהא עסק זה לי לרפואה", ולאחר 

מכן: "הריני בא לקיים מצוות עשה של 'ועשית ככל אשר 
יורוך'".

וברכתם של גדולי ישראל מועילה לעושי החיסונים 
בגלל שהם אמרו זאת, בין אם יש בחיסון מים, 

אקונומיקה, או כל דבר אחר.

כי אם גדולי ישראל אמרו, "ְלׁשֹון ֲחָכִמים ַמְרֵפּא" )משלי 
יב, יח(.

ברוכים תהיו!

לשייש יתרו כ' בשבט תשפ"א

מתי אדע שהגיע הזמן שלי להצלחה 
הגדולה?

שלום וברכה לצופינו הנאמנים והיקרים!

והנה שאלה שלכם!

איך אני יודע שהגיע הזמן לפרוץ?

אני שכיר, אני מרגיש שהגיע הזמן להיות עצמאי, אבל 
אין לי מספיק אומץ, אני חושש שעוד לא הגיע הזמן.

אני עצמאי, אני רוצה לפתוח סניף נוסף, אני רוצה 
להרחיב את מעגלי הסופר שברשותי ואני לא יודע אם 

הגיע הזמן או לא.

מה יכול להיות אות משמים לכך שהגיע הזמן לעשות 

זאת?

רבותינו מלמדים אותנו: "כל הדוחק את השעה שעה 
דוחקתו, וכל הנדחה מפני השעה שעה עומדת לו" 

)עירובין י"ג ע"ב(.
מה זאת אומרת?

אומר לך הקדוש ברוך הוא: "נכון שאתה לא רואה אותי, 
נכון שאתה נמצא בתוך עולם מלשון 'העלם', עולם שהוא 

הסתר פניו של הקדוש ברוך הוא. אבל תדע לך שגם 
בעולם הזה שתלתי לך סימנים ורמזים שיעזרו לך להבין 

האם זה הזמן לצעד הבא".
"אם אתה רואה שדברים מתחילים לרוץ, אם אתה 

מתחיל לראות מישהו שמציע לך משהו שעד היום לא 
נקרה לפתחך, אם אתה רואה הזדמנות, תבין, אני מדבר 

אליך.
 "אני, הקדוש ברוך הוא, פונה אליך ואומר לך

 פרוץ קדימה".
לא תמיד הקדוש ברוך הוא מודיע את הדברים על ידי 

סטירת לחי מצלצלת, לא תמיד צריכים להתפטר ממקום 
העבודה בכדי לגלות שאתה יודע גם להיות עצמאי.

לפעמים עושה הקדוש ברוך הוא דחיפה קלה, על ידי 
הזדמנות שהוא נותן לך.

אם אתה מסתפק האם ההזדמנות היא אכן הזדמנות או 
משהו שיכול לרסק אותך, פנה לדעת תורה.

כי אם הקדוש ברוך הוא שם בכל דור ודור את גדולי 
ישראל, הוא נתן להם את הכח להגיד לך מה הפרשנות 

האמיתית למה שעובר עליך.
הקדוש ברוך הוא מדבר איתך, לא תמיד אתה יכול 

להבין אותו.

פנה לרב שלך, ובפרט לרב האישי שמכיר את מעלותיך 
הרוחניות והגשמיות.

הוא ישב איתך יחד, יפרק 
את הסוגיה לגורמים, ילמד 

איתך, ויגיע איתך עד להלכה 
ולמעשה ממש.

לא יושבים בחיבוק ידיים, 
לא נותנים להזדמנויות 
להתפספס מאיתנו, אבל לומדים טוב טוב מה היא 

הזדמנות אמיתית, קופצים עליה, ומשם זוכים לברכה 
ולהצלחה רבה,

ברוכים תהיו!

רביעי יתרו כ"א בשבט תשפ"א

לא תמיד מי שעושה רושם של אח שדואג 
לך באמת אוהב אותך

שלום וברכה מורי ורבותי!

קחו סיפור שקראתי לאחרונה, ספיישל, לצופינו 
היקרים.

שני אחים שומרי תורה ומצוות החזיקו עסק גדול של 
תכשיטי זהב.

ליל שבת אחד, הם יושבים ואוכלים יחד, שמחים 
ומאושרים, שרים שירי שבת, מתענגים על ברבורים, 

שליו ודגים.

והנה הטלפון מצלצל, שניהם כמובן לא ניגשים, ושניהם 
מסמנים זה לזה שלא משנה מי נמצא מעבר לקו, כעת 

הם שובתים לכבוד ה' יתברך, והשבת היא מקור הברכה.

לאחר מספר צלצולים הטלפון עובר למענה קולי, 
מענה ששומעים אותו כל בני המשפחה, ושם הם 

שומעים: "מדברים כאן מחברת הביטחון שלכם, החנות 
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שלכם נפרצה ברגעים אלו ממש, בואו מיד בכדי להציל 
את מה שניתן".

שניהם חיוורים כסיד, מבינים שחרב עליהם עולמם.

אבל מבטיחים האחד לרעהו להתגבר ולשמור על 
קדושת השבת.

וכך, במהלך כל השבת הם אפילו לא מדברים, לא 
משוחחים ולא חושבים על אותה פריצה איומה ונוראה, 

פריצה שאמורה להמיט שואה על עסקיהם ועל חייהם.

במוצאי השבת, הדבר הראשון שהם עושים לאחר 
ההבדלה, היא נסיעה בהולה לבית העסק שלהם.

כאשר הם מגיעים למקום הם רואים את המקום פרוץ, 
את המנעולים שבורים ואת חלון הראווה ריק.

אבל בכל הכספות לא נגעה יד אדם.

כולן עומדות מוכנות וממתינות אך ורק לבעלים שיגיעו 
בכדי לספור את המלאי ולראות שלא חסר דבר.

המשטרה מגיעה בעקבותיהם ומספרת להם שנס גדול 
קרה להם בכך שהם לא חיללו את השבת.

כי מי שהתקשר אליהם בעצם לא היו חברת 
הביטחון, אלא השודדים בכבודם ובעצמם שלא הצליחו 

לפרוץ את הכספות, והם תכננו באיומי אקדח לגרום 
להם לפתוח את כל הכספות ולאחר מכן לשלוח אותם 

לישיבה של מעלה.

מעבר לסיפור של ההשגחה הפרטית, שלא תמיד אנחנו 
אוהבים אותו, כי ככל שאתה שומע יותר ויותר סיפורים 
על השגחה פרטית אתה מתחיל לחשוב: "למה לי זה לא 
קורה?", "למה ה' לא איתי?", וזה עלול לגרום לך אפילו 

להידרדר.

טוב מידי פעם לשמוע סיפורים כאלה, אבל טוב גם 
לשמוע שישנה השגחה פרטית הפוכה.

כי אם הקדוש ברוך הוא לא עושה משהו שמתאים לך, 
יש משהו אחר שמתאים לך יותר, גם אם אתה לא מבין 

זאת.

אבל יש כאן מסר 
אחד נוסף.

לא תמיד מי 
שמתקשר אליך 

ודואג לך הוא החבר 
האמיתי שלך, לא 
תמיד מי שמעיר 

אותך ומספר לך על 
מישהו שעושה לך נזק, עושה את זה מתוך כוונות טובות.

לפעמים דווקא הרע, הוא זה שעומד לימינך ומנסה 
להסיט לך את מצב הרוח ואת הלך המחשבה לכיוונים 

אחרים ולא נכונים.

אותו אחד שמרחם עליך ואומר: "אוי ואבוי! כך עשו לך? 

אני במקומך לא הייתי מוותר", הוא לא החבר האמיתי.

ברגעים הללו, הוא השונא האמיתי שלך.

לפני שאתה מקבל החלטה, תתמודד ותבדוק טוב טוב 
מי העומד מולך, האם אוהב או שונא ורק לאחר מסקנה 

ברורה, תפעל על פי הדברים.

ברוכים תהיו!

חמייש יתרו כ"ב בשבט תשפ"א

מהיכן שואבים כוחות לאנרגיות הדרושות 
לשלום הבית?

שלום וברכה מורי ורבותי!

יום חמישי, היום של שלום הבית שלנו.

מסתובבים כל מיני ספרים, דיסקים, קורסים והרצאות 
שמספרים מהיכן ניתן לאגור כחות בכדי להעניק אותם 

לחיי הבית.

כלומר, בואו ונאסוף את הכחות בחוץ, בכדי שיהיה לנו 
כח להעניק אותם – הבעל לאשה והאשה לבעלה.

ומורי ורבותי!

זה אחד מהדברים האיומים והנוראים ביותר שניתן 
להעניק לשלום הבית שלנו!

האם אתה באמת מאמין שמהבית שלך ניתן לצאת רק 
חלשים ורופסים עד כדי כך שאת הכחות צריכים לאגור 

מבחוץ?

האם באמת התחתנת בכדי להעניק עד זוב דם, ובלית 
ברירה אתה מידי פעם יוצא החוצה לקושש כחות מן 

הרחוב או מאזורים אחרים?

האם לשם כך ביקש הקדוש ברוך הוא מאיתנו להקים 
את הבית היהודי?

האם הקדוש ברוך הוא, שאומר לכל גבר בעולם: "אם 
אתה שרוי בלא אשה, אתה שרוי בלא תורה, בלא חומה, 

בלא שמחה, וכמעט אין לך כלום", התכוון לומר: "בוא 
תתחתן, תסבול, ואז נחפש יחד מהיכן לאגור את 

הכחות"?!. 

ממש לא!

הקדוש ברוך הוא רוצה מכל אחד מאיתנו לקבל ולאגור 
את הכחות מתוך הבית.

לא משנה להיכן אתה פורץ, לא משנה מה אתה עושה 
מחוץ לבית, לא משנה אם אתה לומד או עובד, מפקד או 

מנהל חברה.

בכל מקום בו אתה נמצא, 
אתה אמור להיות אותו אחד 
שדווקא בגלל הבית שנמצא 

מאחוריך, דווקא בגלל 
האשה שנמצאת מאחוריך, 
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דווקא בגלל הבעל שמגבה אותך – יש לך הרבה יותר 
כחות לפרוץ החוצה.

עוד בטרם מתחילים להבין מהו שלום בית, אמורים 
להבין שמשם אוגרים את הכחות, ורק לאחר שאוגרים 

אותם, יוצאים מחוץ לבית.

אם הבית מקרטע ואם יש בעיות, אז בתור התחלה 
בשביל הרפואה, לוקחים קצת כדורי חיזוק ומביאים את 

החיזוקים מבחוץ.

אבל המטרה העיקרית היא להגיע לכך שמתוך הבית, 
מתוך הבעל והאשה, מתוך הזוגיות המושלמת הזו על פי 
התורה הקדושה, מקבלים את כל הכחות, ואיתם פורצים 
החוצה וזוכים לאהבה ואחווה שלום ורעות מבית ומחוץ.

ברוכים תהיו!

ישיש יתרו כ"ג בשבט תשפ"א

קבלתם הזדמנות אלוקית? אל תפספסו! 
תתקדמו!

שלום וברכה מורי ורבותי!

ערב שבת שלום, שבת פרשת יתרו.

ופרשתנו פותחת בפסוק: "ַוִיְּשַׁמע ִיְתרֹו ֹכֵהן ִמְדָין ֹחֵתן 
ֹמֶשׁה" )שמות יח, א(.

המדרש במקום – והוא מובא ברש"י – שואל: "מה 
שמועה שמע ובא?", והמדרש עונה: "קריעת ים סוף 

ומלחמת עמלק".

וכאן ישנה שאלה פשוטה.

האם באמת הוא שמע רק על זה? הוא לא שמע על כל 
יתר הדברים?

והשאלה הקשה עוד יותר, האם רק יתרו שמע? הלא כל 
העולם שמע על כך, מדוע רק יתרו הגיע?

התשובה על שתיהן היא אחת!

יתרו שמע הכל, אבל היו שני דברים שכאשר הוא שמע 
הבין שאין ברירה והוא עליהם, הוא 

חייב להצטרף לעם 
ישראל.

הוא הבין שאם מצד 
אחד יש את קריעת ים 
סוף, שכל העולם כולו 
שמע עליו, ואפילו כוס קפה בידיו של גוי 
בקצה העולם נחצתה לשניים באותו רגע, ולמרות זאת, 

מגיע לאחר מכן עמלק ומנסה להילחם בעם הנבחר 
הזה, הרי שמי שלא מתחמם מיד, מתקרר.

כלומר, אם אתה לא עולה במעלות העולות בית אל, הרי 

שאתה יורד והולך ומידרדר.

ואז אמר יתרו לעצמו: "כולם שמעו, וגם אני שמעתי. 
אבל שני דברים גרמו לי להגיע הרגע לעם ישראל. כי אם 

קריעת ים סוף מצד אחד לא גורמת לעמלק להיזהר, זה 
אומר שהוא הלך והידרדר עד שהגיע לרמה שיכל לפגוע 

בעם הקדוש הזה,

"אני לא רוצה להגיע לדרגה הזו. ולכן הרגע אני מצטרף 
לעם ישראל, ומשם רק עולה ומתעלה".

זה נכון לגבי יתרו בזמנו, וזה נכון לגבי כל אחד ואחד 
מאיתנו, ובפרט בתקופה הקשה הזו.

כולנו רואים את יד ה' בכל פינה אפשרית, אין היום מקום 

בעולם שלא מוכיח את יד ה'.

בין את יד ה' שנותנת סטירת לחי לאנושות כולה, ובין יד 
ה' שמגדלת ומרוממת אנשים מסוימים דווקא בתקופה 

הזו, גם כלכלית, גם רוחנית, גם בכל מישור אחר בחיים – 

ישנם אנשים שדווקא בימים הקשים הללו הצליחו 
לפרוח ולשגשג, מה שלא קרה להם מעולם.

מראה לך הקדוש ברוך הוא: "אני נמצא כאן בכל מקום 
ובכל פינה,

"תזכור, גם אתה רואה את קריעת ים סוף של הדור, גם 
אתה רואה את קריעת ים סוף היום-יומית שלי בעולם. 
אל תשאיר את עצמך מאחור, אל תמתין ליום אחר בו 
תוכל להתחזק. כי מהר מאוד מגיעים למעשה הגרוע 

והאיום והנורא של עמלק, שמגיע להילחם בקודשי 
ישראל".

ברכת שבת שלום ומבורך ממני ומכל צוות החיזוק 
היומי העולמי שאוהב, מעריך מוקיר, ומעריץ ומה לא..

וברוכים תהיו!

מוצ"ש יתרו כ"ד בשבט תשפ"א

מהיכן מקבלים כוחות להעניק לילד הדורש 
תשומת לב מוגזמת?

שלום וברכה מורי ורבותי!

הגענו לדקות השבועיות שלנו, בהן כולנו יחד משקיעים 
כהורים בחינוך של עצמנו, ובזכות זה זוכים אכן לחינוך 

ילדים מושלם.

ושימו לב טוב!

אנחנו לא מפסיקים לדבר על כך שהילד זקוק לחום 
ואהבה.

כולנו מדברים ושומעים על: "ֲחֹנְך ַלַנַּער ַעל ִפּי ַדְרּכֹו" 
)משלי כב, ו(, נהג בו בכפפות של משי.

אבל אחרי הכל, אחרי כל התפילות, אחרי כל הדוגמא 
האישית, אל תשכח את החום והאהבה אותם אתה אמור 

להעניק לינוקא.

והנה שאלה שלכם.

איך אפשר להעניק חום ואהבה לפרא אדם הזה?



איך אפשר להעניק חום ואהבה לילד שאני רואה שהוא 
לא הולך בדרך שלי?

איך אני יכול להעניק חום ואהבה לילד שעוד משחר 
נעוריו אני רואה את הפרעה הקטן שבליבו, את העמלק 

הקטן שמלווה אותו?

איך אני יכול להצליח לאהוב דבר כזה?

יתרה מזו, מהיכן שואבים כחות להתנהל בחום ואהבה 
מול ילדים קשים?

אז שימו לב טוב מורי ורבותי!

הדבר הראשון שגורם לכולנו להילחץ, זה כאשר אנחנו 
לא בטוחים שאנחנו עושים את הדבר הנכון.

מי שיודע שהוא עושה את מה שמוטל עליו, מעצם 

הידיעה הוא מקבל כח, מעצם העשיה הוא מקבל הרבה 

יותר כח.

כי הוא יודע שהוא עושה בדיוק את מה שהקדוש ברוך 
הוא מצפה ממנו.

אם אתה מבין שהקדוש ברוך הוא לא רוצה ממך להפוך 
את בנך לתלמיד חכם, לא רוצה ממך להפוך את בנך 

לישר דרך, הוא 
מבקש ממך בשלב 

הזה רק להעניק לו 

חום ואהבה.

כי בימינו אנחנו 

רואים עד כמה 

שמי שיש לו 

חום ואהבה הולך 

בדרכי ההורים 

שלו ומי שאין לו, מורד בהם.

מאותו רגע אתה מבין שהמצווה היחידה שלך בחינוך 

הילדים היא, להעניק חום ואהבה לילד הזה.

ואתה יודע שאתה עושה את זה נכון, ואתה יודע שאתה 
עושה את זה למעלה מכחותיך.

אבל אתה שואב כחות מכך שאתה מבין שאתה עושה 
בדיוק את מה שהקדוש ברוך הוא עכשיו מסתכל עליך 

ביחד עם בית דין של מעלה ורוצה לראות איך אתה 
עושה את המעשה הנכון.

מאותו רגע אתה מבין ששום דבר לא חשוב בעיניך 
מלבד להעניק לו חום ואהבה.

 D-מה שמפריע לך בו זה בעצם מה שאתה הורשת לו ב
N.A. האישי שלך.

כי הוא ירש ממך את הדברים הבעייתיים הללו ולכן 
דווקא זה מה שמעצבן אותך ועל כך נדבר בהזדמנות 

אחרת.

אבל כאשר אתה מבין שהמצווה היחידה שלך והחובה 
הגמורה שלך בחינוך הילדים היא להעניק לו חם ואהבה, 

אתה יודע שאתה עושה את הצעד הנכון.

ומי שעושה את הצעד הנכון, מכך, מעצם הידיעה, 
מעצם העשיה, מקבל כחות.

והראיה הכי גדולה, שלאחר אותה הענקה של חום 
ואהבה, חשים בכחות גדולים הרבה יותר מאשר לפני 

שהתחלנו בתהליך המדהים הזה.

בהצלחה רבה לכולנו,

וברוכים תהיו!
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