
 

    מיציאת מצרים לגאולת עולם

בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו 
ל "התבוננות בהדרכות חז. הוא יוצא ממצרים

ובמאורעות הגאולה במצרים יכולה ללמד אותנו 
וכדברי מיכה הנביא , דור הגאולה, על תקופתנו

 ".כימי צאתך מארץ מצרים הראנו נפלאות"
. אחת מנפלאות מצרים הייתה הכבדת לב פרעה
לא רק שזו הביאה להענשה הראויה והראתה 

אלא שהיתה לה , ה"את ידו החזקה של הקב
  .מטרה נוספת

ואילו לא הוציא הקדוש : "בהגדה אנו אומרים
ברוך הוא את אבותינו ממצרים עדיין אנו ובנינו 

" ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים
אילו לא , פ מסביר בפירושו להגדה"הרב חרל

י אישורו של "ה אלא ע"היינו יוצאים על ידי הקב
פרעה היינו משועבדים לפרעה שיעבוד של הכרת 

ואף לתרבות מצרים היינו נשארים , הטוב
 .קשורים

הכבדת לב פרעה של ימינו הייתה אצל הבריטים 
ולמרות שבראיה קצרת טווח הייתה , והערבים

אם מסתכלים במכלול הדברים רואים , לרעתינו
 .דברים גדולים

שהיו אמורים להביא , בתחילה על הבריטים
אך הם מעלו , להקמת בית יהודי בארץ

לא נתנו להעלות יהודים והשאירו , בתפקידם
 .שלטוני" תוהו ובוהו"בארץ 

אך מבחינת תשתית הבריטים השאירו פה 
, נמל חיפה, שדות תעופה: תשתיות מעולות 

אם הם לא היו עוזבים כפי . מסילות רכבת
היינו עד , שעזבו אלא נותנים לנו את כל אלא

היום משועבדים להכרת הטוב להם ומרגישים 
 .מחויבים כלפיהם

הם לא רצו לקבל , גם הערבים הכבידו את ליבם
ם שהשאירה פיסות אדמה "את החלטת האו

מה שגרם , בודדות ליהודים ופתחו במלחמה
שכבשנו שטחים נרחבים וביססנו את הריבונות 

שנה לא נשמעו קולות  91במשך . היהודית בארץ
במדינת היהודים הקוראים לכבוש את חלקי 

ה "הארץ הקדושה ועיר הקודש חוץ מרבנו הרצי
שאף היא הגיעה שבועות ספורים לפני , קוק

 .מלחמת ששת הימים
ובפרוץ המלחמה הובטח למלך ירדן כי אם לא 

אין הסבר , יצא להלחם לא נפגע בשלטונו
' שוב ה. מתקבל על הדעת מדוע יצא למלחמה

ונתנה את הפתח לשחרור חבלי . הכביד את ליבו
מולדת נרחבים וכמובן את מקום המקדש ועיר 

 .הקודש
ה "אך עלינו לא לסמוך על הכבדת הלב שהקב

אלה לקום להתמלא באמונה , נותן באומות
להפסיק עם הרפיון , ובטחון בצור עולמים

במצרים היה זה . וההיסוס ולקום לפעול עם אל
ובימינו זה יכול להיות כל אחד , נחשון בן עמינדב

 .מאיתנו

 
  .שנזכה לגאולת עולם במהרה

שגב
תן 

מ
 

 ג“אייר התשע‘ כג  361עלון מספר ‘ בהר בחוקותי’שבת פרשת 
יבנה ובמיילים -גן, ניר גלים, בן זכאי, קיבוץ יבנה, גבעת וושינגטון, בית גמליאל, העלון מופץ ביבנה
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 בהר
וכי תאמרו מה נאכל "

וציויתי ... בשנה השביעית
' ואמרו בשבת ר "את ברכתי

מה "זושא שרק אם ישאלו 
יהיה צורך לצוות על " נאכל

אולם אילו היתה , הברכה
בהם אמונה תמימה ולא 

היו מקשים קושיות אז כבר 
היתה הברכה רצויה 

 .. מאליה
 בחוקותיי

דורש " אם בחוקותיי תלכו"
ם חלק "החידושי הרי

' מציווי ההליכה בחוקות ה
, זה עצם ההליכה להתקדם

ללכת  -לפעול, ליזום, ליצור
, ואם תעמוד. מחיל אל חיל

שבת שלום .. פשוט תרד

, קשר ותצפיתן תושב הרובע, ניסים, מלחמת השחרור,  8491 
 . לוחם, מכיר כל סמטה ושעל

אמא עוטפת , ניסים שב הביתה לאכול ארוחה חמה וטעימה
 ,את בנה היקר בחום ואהבה

רוצה להגן על הגיבור שלה ששב הביתה וחושבת על אחיו 
 .במקום שהיריות לא חודלות לרגע.. בחוץ.. שעוד שם

 אך , ניסים סיים את המשמרת שלו
, מסיים את ארוחתו, ליבו אינו רגוע

אני חייב " "?לאן", מודה לאמא ויוצא
אמא ". העמדה שלי ריקה, לצאת אמא

תן לאחרים , אתה צריך לנוח", מבקשת
אני אשב , אמא", "לעשות את המלאכה
ניסים חוזר ? "בבית ואחרים ימותו

, לעמדה ומבחין בתנועה חשודה
נורה ונפגע מכדור , כשמוציא את ראשו

 . דומדום שירה לעברו צלף
החיילים , מלחמת ששת הימים, 8491
הם עוברים בהר הבית ושמים , רצים

צנחנים בוכים , פעמיהם לכיוון הכותל
העיר , שלנו -תקיעת שופר בכותל"! הר הבית בידינו", בכותל

 ,העתיקה בידינו
זקן ערבי ניגש אל הכוחות ומבקש לשוחח עם מפקד בכיר 

, שברובע היהודי" בית המחסה"כ אל "אותו הוא מוביל אח
 הזקן 

לוחמים יהודים שנפלו  1כאן קברתי ", מצביע על תלולית עפר
הצלקות בגופו מעידות שנענש קשות על שקבר , "91-בקרב ב

החיילים חופרים ומוציאים מן . אותם ולא שרף גופותיהם
לפתע הם מבחינים בדבר מוזר , העפר את עצמות הלוחמים

 , ביותר
 

חלב שטרם -שיניו שיני? היתכן, של ילד, מבנה עצמות קטן

החלל הצעיר ביותר , וחצי במותו 4בן , הספיקו להתחלף
 .קשר ותצפיתן תושב הרובע, ניסים גיני: ל ושמו"בצה

כאשר חיילינו . שנים להחזיר את ליבו 84לעם היהודי לקח 
, נכנסו להר הבית הם זכרו את ערגתו של העם לשוב לכותל

אך , זו הייתה המורשת עליהם גדלו, המקדש-השריד מבית
ומסרו  -שכחו את ליבו של הלב.. משהו היה חסר במורשת הזו

הבית לא -הר, "ווקף"את המפתחות אליו ל
 . בידינו

 
זכינו אנו לחיות בארץ עליה חלמו אבותינו 

, זכינו לדרוך על אדמת עיר הקודש, אלפיים שנה
, המקדש הלא הוא הכותל -לגעת בשרידו של בית

אך עלינו לזכור תמיד שקדושתו של הכותל נובעת 
מהמקום ממנו הושתת  -ממה שלמעלה ממנו

עליו עמד  -הר המוריה, ליבו של העם -לב, העולם
בית מקדשנו אותו עלינו לבנות כל אחד ואחת 

 , בבתינו ובמעשינו, בליבנו
 

ישראל הוא -עם, להעביר הלאה מורשת של אמת
ירושלים בא -יום, אנו נוטים לשכוח זאת, מובדל, עם קדוש

 !הלב -להזכיר לנו מה המהות של עצמאותנו
 

תמונה שלו  -לאחר כמה שנים נמצאה מזכרת יחידה מניסים
וחצי מסר  4ושל חבריו מהתלמוד תורה בו למדו ניסים בן 

 .נפשו מתוך ידיעה שירושלים היא לב ליבו של העם היהודי
רּוָשָלִם "  ָכֵחךְׁ יְׁ ִמיִני -ִאם ֶאשְׁ ַכח יְׁ ִחִכי ִאם ! ִתשְׁ שֹוִני לְׁ ַבק לְׁ ִתדְׁ

ֵרִכי כְׁ ָחִתי, לֹא ֶאזְׁ רּוָשַלִם ַעל רֹאש ִשמְׁ  !ִאם לֹא ַאֲעֶלה ֶאת יְׁ
 ( ז"תהלים קל)

 

 !שלום ויום ירושלים שמח-שבת

 הלב -יום ירושלים
 רחל אליה

 

 -ִאם ֶאׁשְּכֵָחְך ְירּוׁשָָלִם " 

ּתְִדּבַק ! ּתִׁשְּכַח ְיִמיִני

ְלׁשֹוִני ְלִחּכִי ִאם ֹלא 

ִאם ֹלא ַאֲעֶלה , ֶאְזּכְֵרִכי

ֶאת ְירּוׁשַָלִם ַעל ֹראׁש 

 !יׂשְִמָחִת 
 



, גם מי שמקפיד לקרוא בכל שבת את הפרק במסכת אבות  
מתפעל , אתה קורא משנה ועוד משנה. עלול לפספס את זה

אולי אפילו מגדיל , ל"מפניני החכמה האצורים בדברי חז
אך רגע לפני שאתה . לעשות וקורא אותם בעיון ועם מפרשים

אחרי עשרים ושתיים משניות , סוגר את הספר בסוף הפרק
המשנה הקצרה והמוכרת בשלהי פרק , מרובות מלל מאחוריך

 .חמישי כמעט ולא מותירה בך שום רושם
. הביטוי מוכר. כן, כן ".לפום צערא אגרא: בן הא הא אומר"  

אתה מנשק את . חזק וברוך, יאללה. אין פה מה להתעכב
עוצר אותך קול קטן ' !אבל רגע'. המזוזה וכבר פונה לצאת

האם אתה ? האם אתה מקבל כל כך בקלות את הדברים. בראש
אתה מגרד ? מאמין שכגודל הצער כך הוא גם גודל השכר

חושב ששבת בצהריים זה ממש לא הזמן לשאלות , בפדחתך
אם . ברור שכן': אבל בכל זאת לא נשאר חייב, קשות

מגיע לי יותר מאשר כשזה בא , סבלתי והשקעתי, הצטערתי
אתה ממתין לראות אם לקול הקטן בראש ' .זה הגיוני. בקלות

אך נראה שגם הוא סובר ששבת בצהריים זה , יהיה מה להוסיף
, כי כשאין עם מי להתווכח. וזה הכי גרוע. לא הזמן לוויכוחים

 . אתה מתחיל לפקפק בטיעון שלך
 
ככל שנזיע על , מי באמת הבטיח לנו שככל שנתאמץ יותר  

אך האם כך באמת , זה נשמע הגיוני? כך יגדל שכרנו, הדבר
 ?ומאיפה בן הא הא ידע זאת? פועלת ההשגחה

 . המופיע במסכת ברכות דף סג, נקפוץ לרגע למאמר אחר  
 
כי מיץ חלב יוציא "מאי דכתיב : אמרי דבי רבי ינאי"

במי ? במי אתה מוצא חמאה של תורה( 'משלי ל..." )חמאה
הרב קוק בספרו עין איה  ."שמקיא חלב שינק משדי אמו עליה

לא לפני שהוא מותח ביקורת חריפה על , מבאר את הדברים
רבים הם הפדגוגים המתנשאים : "שיטת חינוך מסוימת

וחושבים שיביאו ברכה . להביא דרכים להקל את עול הלימוד
, לעולם בהקנותם את הידיעות והלימודים התוריים באופן קל

, יש הרבה פדגוגים." שלא יצטרך האדם להיות עמל בהם
כל דבר יוגש על . לתלמידים" חיים קלים"החושבים לעשות 

, אינני רוצה להביא דוגמאות של הקלות והנחות. מגש של כסף
 . ולפעמים ממש מצילות את התלמיד, כי אין הן תמיד פסולות

 
 –אך התפיסה כי הידיעה היא העיקר ולא הלימוד והעמל 

כי הידיעות לא תמדדנה על פי כמותן כי אם על פי . "שגויה

 ." על פי עומק ההבנה וחריפות השימוש בהן, איכותן
נערה צעירה ביקשה להבין את משנתו של , אם בעבר  

לאמץ מוחה , היה עליה לפתוח ספרים, ם במחשבה"הרמב
לכתוב ולמחוק ועוד שלל , לסכם חומרים, בהבנת דבריו

במרוצתו של עכבר יכולה היא למצוא סיכום , בימינו. פעולות
למחוק ולהוסיף , של משנתו של מספר כותבים מוכשרים

מקסימום לראות מצגת , ולא ממש לקרוא, בלחיצת מקש
 הטכנולוגיה עשתה עמנו חסדים רבים , לבל נטעה. ביוטיוב

 
אך , ואיפשרה לנו חיים נוחים ופנויים יותר לעסוק בתורה

 .כדאי לוודא שאין היא גורמת לנו לחדול גם מעמלה של תורה
ולא לחסום להם , אז לא צריך להחביא ספרים לתלמידים  

אבל צריך להבין . את הגישה לאינטרנט למציאת חומרים
שהעמל והיגיעה בלימוד הם שלב קריטי להתחברות והזדהות 

כל הורה יודע שהקשיים והאתגר . של הלומד עם הלימוד
. בחינוך ילדיו מגבירים ומעצימים את האהבה שלו אליהם

הם אלו , השעות הקטנות לתוך הלילה, השינון, התרגול
התכונות המוסריות ', שמחדירים לנו מבלי משים את יראת ה

ואיכות מקבלים . לא כמות –איכות . והמעשים הטובים
, הקריירה, אם זה קשר בין בני זוג. כשעובדים קשה על משהו

 . 'המעמד החברתי וכד
 
, העיקרי, הברור והמובחר שבה, חמאה של תורה, על כן"  

רק במי שנתגדל על ? במי תמצא... המחוור בעומק רעיון
וקנה אותה בדרכים כבושים שעל ידי , עבודת התורה בעמל

, ההשקעה, העבודה המאומצת." יגיעה ועבודה רבה
שם קיבלנו את כל , מתאפיינת בהתנתקות מהילדותיות

על , מקיא חלב שינק משדי אמו עליה. "מאוויינו ביתר קלות
 ."למורת רוח, יהיה לו המזון הקל והנוח, ידי עמל רב ויגיעה

אינו בדיוק מה , שבנינו עליו, "האגרא", אז אולי השכר
מה . ואולי גם. אולי זה לא נקודות זכות בגן עדן. שחשבנו
לפום , שניתן לראות במציאות, שגם באופן ישיר, שבטוח

כגודל העמל וההשקעה כך האדם משתכר ונעשה . צערא אגרא
תוצאה ישירה של , מרוויח כבר בעולם הזה. טוב יותר
 . פעולותיו

עליו לחשוב כיצד , כשאדם בן זמננו קורא את הדברים האלה
, לא כדי להפסיק לעמול, הוא מנצל את הקדמה והטכנולוגיה
 .אלא כדי לעמול היכן שנחוץ באמת

 !שבת שלום

 !בא בקלות

, ואם הוא יכול לעמוד בעת הכריעות כדי שיכרע בעמידה. יתפלל בישיבה, שאינו יכול לעמוד, אדם זקן. א

 (צד' ב סי"ע ומשנ"שו) .ובלבד שיכול לכוין דעתו, רשאי להתפלל אפילו בשכיבה על צידו, אדם חולה. יעשה כן

  
ואף , ויתכן שיוצא בזה ידי חובה בדיעבד, יהרהר בליבו את התפילה, חולה שאינו יכול להתפלל בפיו כלל. ב

 (שם) .אם הבריא בתוך זמן התפילה אינו צריך לחזור ולהתפלל

  הלכות תפילת שחרית



 ‘ דק 02
 אחרי שקיעה
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 מזל טוב  לאפרת שרעבי
 אוהבים אנחנו. לרגל יום הולדתך 

 קים קים דשא
 !!יום הולדת שמח

 !כווווולם! אוהבים

 שתמיד פה! האחד והיחיד! אוריאל דשאל
 ...בשביל לתת ולעזור לנו ולכולם 

 ! יום הולדת שמח
 שתזכה להרבה שנים של אושר נחת ושמחה

   לנטע שרעבי
 מזל טוב לרגל 

 יום הולדתך 
 אוהבים אנחנו




