וַ ֲא ִפּלּו ְּב ַה ְס ָּת ָרה ֶׁש ְּבתֹוְך ַה ְס ָּת ָרה
"אנִ י מֹודִ ֲיעָך ּכִ י ִמּדַ ת
ֵאלָ יו ֲאנִ י ה'" (ו ,ב) ֲ -
ַהּדִ ין זֹו ִהיא ִמ ֵּׁשם הוי"ה"ּ ,גַ ם ּכְ ֶׁש ַא ָּתה
ֹלקים ֵּתדַ ע לְ ָך ֶׁשּזֶ ה ִמּדַ ת ה',
רֹואה ִמּדַ ת ֱא ִ
ֶ
ּדְ ַהיְ נּו ִמּדַ ת ָהרַ ֲח ִמים.

ַה ָּקּבָ "ה ְמדַ ּבֵ ר ִעם מ ֶֹׁשה רַ ּבֵ נּו
ִמּתֹוְך ַה ְּסנֶ ה " -וַ ּיַ רְ א ה'...
ֹלקים ִמּתֹוְך
וַ ּיִ ְקרָ א ֵאלָ יו ֱא ִ
ֹלקים ּבְ תֹוְך ַה ְּסנֶ הּ ,גַ ם
ַה ְּסנֶ ה" ְ(ׁשמֹות ג ,ד) ּ -גַ ם ה' וְ גַ ם ֱא ִ
ֵׁשם הוי"ה ֶׁש ְּמ ַס ֵּמל רַ ֲח ִמים ,וְ גַ ם ִמּדַ ת ַהּדִ ין.
ַעם יִ ְׂשרָ ֵאל ָהיּו ְצרִ יכִ ים לְ ִה ָּׁש ֵאר ּבְ ִמ ְצרַ יִ ם
נֹוהג ַה ָּקּבָ "ה ּבְ ִמּדַ ת ַהּדִ יןֲ ,אבָ ל ּגַ ם ָאז הּוא עֹוד ֵמ ָאה וְ ִת ְׁש ִעים ָׁשנָ הֲ ,עדַ יִ ן ֹלא ִהּגִ ַיע זְ ַמּנָ ם
לְ ִע ִּתים ֵ
נִ ְמ ָצא ּבְ תֹוְך ַה ְּסנֶ ה ,וְ יֹודֵ ַע ּבְ דִ ּיּוק ָמה עֹובֵ ר ַעל ּכָ ל לָ ֵצאת ּבִ כְ לָ לֲ ,אבָ ל ֵהם ֵאינָ ם ּבְ ַמ ָּצב ֶׁש ֵהם
רֹותיוִ .מּתֹוְך ַה ְּסנֶ ה הּוא ְמסֻ ּגָ לִ ים לְ ִה ָּׁש ֵאר ָׁשם .מֻ כְ רָ ִחים לַ ֲעׂשֹות
יְ הּודִ י וִ יהּודִ י ַה ִּמ ְתיַ ֵּסר ּבְ ָצ ָ
הֹוצ ָיאםַ .א ֶחרֶ ת
קֹורֵ א לְ מ ֶֹׁשהַׁ :של נְ ָעלֶ יָך ֵמ ַעל רַ גְ לֶ יָך! ַאל ִּתנְ ַעל ֶאת ִא ָּתם ֶח ֶסד ,וְ ֶח ֶסד זֶ ה הּוא לְ ִ
ַע ְצ ְמָך לְ כָ ל ִמינֵ י ֶהרְ ּגֵ לִ ים ְּוטבָ ִעים! ִה ְתנַ ֵּתק ִמן ַהּכֹל ֵהם ֹלא יִ ְׂשרְ דּוֵ .הם ִהּגִ יעּו לְ ַמ ָּצב ָאיֹם וְ נֹורָ א.
ֹלקיםּ" .כִ י ַה ָּמקֹום ּבְ ק ִֹׁשי נִ ְׁש ַאר ּבָ ֶהם זִ יק ֶׁשל ֱאמּונָ ה ,וְ ִאם
נִ ּתּוק ּגָ מּור ,וְ ֵתדַ ע ֶׁשרַ ק ה' הּוא ָה ֱא ִ
עֹומד ָעלָ יו ַאדְ ַמת קֹדֶ ׁש הּוא" ּ -בְ כָ ל יִ ָּׁש ֲארּו עֹודֲ ,עלּולִ ים ֵהם לְ ִה ָּמ ֵחק ּולְ ֵה ָאבֵ ד
ֲא ֶׁשר ַא ָּתה ֵ
ַאדְ ַמת קֹדֶ ׁש ֶׁש ִּת ְהיֶ ה ּבָ ּה ְקדֻ ָּׁשה וְ ָט ֳהרָ הּ ,תּוכַ ל לִ ְמצֹא לְ גַ ְמרֵ י .לְ ִפיכָ ְך ּבָ ָאה ִמּדַ ת ַהּדִ ין ,וְ ִהגְ ּבִ ירָ ה
ֶאת ְק ִׁשי ַה ִּׁש ְעּבּודּ ,כְ דֵ י ֶׁש ָּתבֹוא ּכְ בָ ר ִמּדַ ת ה'ִ ,מּדַ ת
ֶאת ַהּבֹורֵ א יִ ְתּבָ רַ ְך.
ַה ֶח ֶסד וְ ָהרַ ֲח ִמים.
"רָ אֹה רָ ִא ִיתי ֶאת ֳענִ י ַע ִּמיּ ...כִ י יָ דַ ְע ִּתי ֶאת ַמכְ אֹבָ יו"
ָ(ׁשם ,ז) ַ -אל ַּת ְחׁשֹב ֶׁשּיֵ ׁש ּכָ אןַ ,חס וְ ָׁשלֹוםִ ,ה ְת ַעּלְ מּות.
לִ ְפ ָע ִמים ְמדַ ֶּמה ָאדָ ם ֶׁשּיֵ ׁש רַ ק ִמּדַ ת ַהּדִ ין ּבְ לִ י ׁשּום
ֹלקים" יֵ ׁש
"א ִ
רַ ֲח ִמיםַ ,אְך ָחלִ ילָ ה לַ ֲחׁשֹב ּכָ ְך ּ -גַ ם ּבֶ ֱ
ִׁשּלּוב ֶׁשל הוי"הּ ,גַ ם ּבְ תֹוְך ִמּדַ ת ַהּדִ ין ֶא ְפ ָׁשר לִ ְמצֹא
ֶאת ה' יִ ְתּבָ רַ ְךֶ ,את ִמּדַ ת ַה ֶח ֶסד וְ ָהרַ ֲח ִמים.
אֹומר ָה"אֹור ַה ַחּיִ ים" ַה ָּקדֹוׁש ּבִ ְת ִחּלַ ת ָּפרָ ַׁשת
זֶ הּו ֶׁש ֵ
ֹאמר
ֹלקים ֶאל מ ֶֹׁשה וַ ּי ֶ
וָ ֵארָ א ַעל ַה ָּפסּוק" :וַ יְ דַ ּבֵ ר ֱא ִ

ֹאמר ֵאלָ יו ֲאנִ י ה'" ַ -א ָּתה ָא ְמנָ ם
זֶ הּו ֶׁשּנֶ ֱא ַמר" :וַ ּי ֶ
ֹלקיםַ ,אְך ֵּתדַ ע ֶׁשּיֵ ׁש ּבָ זֶ ה ֶח ֶסד
רֹואה ּכָ אן ִמּדַ ת ֱא ִ
ֶ
וְ רַ ֲח ִמיםֶ .את ַהיְ סֹוד ַהּזֶ ה לָ ַמד מ ֶֹׁשה רַ ּבֵ נּו ּבְ ָפרָ ָׁשה זֹו.
יְ סֹוד זֶ ה הּוא ֶא ָחד ִמן ַהיְ סֹודֹות ַה ֲחׁשּובִ ים ּבֶ ֱאמּונָ ֵתנּו
ֹלקיםָ ,צרִ יְך לָ דַ ַעת
רֹואים ּבְ חּוׁש ִמּדַ ת ֱא ִ
 ּגַ ם ּכַ ֲא ֶׁשר ִֶׁש ֵאין זֹו ֶאּלָ א ִמּדַ ת רַ ֲח ִמים.

העלון מוקדש לזרע בר קיימא אליהו בן אדלה ורבקה בת מרים
ולרפואת ר’ יצחק בן חנה ,פירחה בת רבקה

רֹואה ַה ָּקּבָ "ה ּכִ י ָסר לִ רְ אֹות ,הּוא
ּכְ ֶׁש ֶ
וְ ִהּנֵ ה ַה ְּסנֶ ה ּבֹעֵ ר ּבָ ֵאׁש וְ ַה ְּסנֶ ה ֵאינֶ ּנּו אֻ ּכָ ל (ג ,ב).
ואֹומר
ֵ
ּבֹוער ּבָ ֵאׁש ַאְך ֹלא ִמ ְתּגַ ּלֶ ה לִ ְפנֵ י מ ֶֹׁשה ,קֹורֵ א ֵאלָ יו ִמּתֹוְך ַה ְּסנֶ ה
ַה ֶּפלֶ א ֶׁשרָ ָאה מ ֶֹׁשה רַ ּבֵ נּו ֶׁ -של ְסנֶ ה ֵ
ּבֹוער ,וְ יֵ ׁש
ל-טבְ ִעיַ .על ִּפי ּדֶ רֶ ְך ַה ֶּטבַ ע ,לֹוַ :א ָּתה יָ כֹול לִ רְ אֹות ֶׁש ַאף ַעל ִּפי ֶׁש ַהּכֹל ֵ
נִ ְׂשרָ ף וְ נֶ ֱאכָ ל ָהיָ ה ַמרְ ֶאה ַע ִ
ַצ ַער וְ יִ ּסּורִ יםִ ,מּכָ ל ָמקֹום ָה ֵאׁש ֵאינָ ּה אֹוכֶ לֶ תּ ,כָ ל זֹאת
ּבֹוערֶ ת ִהיא אֹוכֶ לֶ ת.
ֵאׁש ֶ
ִמ ּׁשּום ֶׁש ֲאנִ י נִ ְמ ָצא ָׁשם ֲ -אנִ י ּבְ תֹוְך ַה ְּסנֶ ה ,וַ ֲאנִ י הּוא
"אסֻ רָ ה ּנָ א וְ ֶארְ ֶאה ֶאת ַה ַּמרְ ֶאה ַהּגָ דֹל
ָא ַמר מ ֶֹׁשהָ :
ַה ּׁשֹוכֵ ן ּבְ תֹוְך ַעם יִ ְׂשרָ ֵאל.
ּדֹומה לְ ַעם יִ ְׂשרָ ֵאלַ .אְך
(ׁשם ,ג) ַ -ה ְּסנֶ ה ַהּזֶ ה ֶ
ַהּזֶ ה" ָ
ִטבְ ִעי ָהיָ ה ֶׁש ַא ֲחרֵ י יִ ּסּורִ יםֲ ,עבֹודָ ה ָק ָׁשה ,ח ֶֹמר ּולְ בֵ נִ ים ַה ִאם ָח ַׁשבְ ָּת ֶׁש ַעם יִ ְׂשרָ ֵאל ָהיּו יְ כֹולִ ים לִ ְׂשרֹד ָצרֹות
וְ כָ ל ֲעבֹודָ ה ּבַ ָּש ׂדֶ ה ,יֵ ָאכְ לּו ַעם יִ ְׂשרָ ֵאל וְ ֹלא יִ ָּׁש ֲארּו ּכָ ֵאּלּו?! וַ ּדַ אי ֹלאּ .בְ דֶ רֶ ְך ַה ֶּטבַ ע ֲעלֵ ֶיהם לְ ִה ְתּכַ לֹות ּכְ מֹו
ּוׁש ִמי
ּבְ ָע ְצ ָמ ָתם ּובְ דַ ְע ָּתםַ .אְך ַהּדָ בָ ר ַהּזֶ ה ֹלא קֹורֶ הַ .ה ְּסנֶ ה ְׁש ָאר ָה ַע ִּמיםֲ ,אבָ ל ֵמ ַא ַחר ֶׁש ֲאנִ י נִ ְמ ָצא ּבְ תֹוכָ ם ְ
נֹותרִ ים ַחּיִ ים וְ ַקּיָ ִמים.
ּבְ ִקרְ ּבָ ם ֵהם ָ
ּבֹוער ּבָ ֵאׁש וְ ֵאינֶ ּנּו אֻ ּכָ ל ,הּוא ַמ ֶּׁשהּו ְמי ָֻחד,
ַהּזֶ הַ ,ה ֵ
(נלקט מספרו של הגר"ר אלבז שליט"א – "משכני אחריך").
ּדֹומה לֹו ,וְ ָעלַ י לִ רְ אֹות
ַמרְ ֶאה ּגָ דֹול ֶׁשרַ ק ַעם יִ ְׂשרָ ֵאל ֶ
אֹותֹו ִמ ָּקרֹוב.

שבת שלום לכל בית ישראל

מרק ירקות שנתבשלו בו הירקות ,יש
אומרים שברכתו בורא פרי האדמה,
ואפילו שותה אותו לבדו בלא הירקות .ויש אומרים
שברכתו שהכל נהיה בדברו .ואף על פי שהעיקר
כסברא ראשונה ,מכל מקום טוב לחוש לדעת החולקים
ולברך עליו שהכל.

העלון מוקדש לרפואת

|

ברכת ירקות
ולכל הדעות אם בירך על הירקות בורא פרי האדמה,
כדת ,פטר בזה את המרק ,ואין צריך לברך עליו .ואם
מרק הירקות נתבשל עם בשר ,לכל הדעות ברכת המרק
שהכל ,שהבשר עיקר.

העלון מוקדש לזיווג הגון

אלעד בן אילנה ,רבקה בת תקוה

גרשון חי בן רחל רוחם
העלון מוקדש לעילוי נשמת :אור אורי בן ירדנה

ז׳׳ל ,מרים בת רחל ז׳׳ל ,יעקב בן רחל ז׳׳ל ,ר' יגאל בן מלכה ז׳׳ל ,רגינה בת צילה ז׳׳ל ,
שמואל גד בן מיסה ז׳׳ל ,אליעזר בן רגינה ז׳׳ל  ,אברהם בן חאקי קלרה ז׳׳ל ,רבקה בת אסתר ז׳׳ל  ,רבקה בת תאג'י רחל ז׳׳ל

