
 בס"ד  
                                                     בפ"תש  אייר כ' שבת 
                                                                       " חמש"השנה העשרים ו 

ֶאת-"ִאם    וְּ כּו;  לֵּ ּתֵּ ֻחּקַֹּתי,  ו -ּבְּ רוּ   ַתיִֺמצְּ מְּ ש ְּ יֶתם ,  ּתִ ָתם  ַוֲעש ִ ."  אֹּ
עמל התורה הוא רצון הבורא שתהיו עמלים    (ג-כו   בחוקותי)

( עמל  רש"יבתורה  מדוע  שואל  הקדוש  החיים"  ה"אור   )
התורה נקרא בלשון "חוק", מדוע נאמר "בחוקותי" בלשון  

"תלכו"? ועוד, מהו עמל התורה?  רבים? ועוד, מהו לשון  
מה שנאמר "בחוקותי" לשון רבים הוא מלשון חוק וזמן, 
שצריך לקבוע לו עת לתורה ביום ובלילה, כדכתיב: "והגית 

 (.יהושע א, חבו יומם ולילה" )

 

ֶאת-"ִאם וְּ כּו;  לֵּ ּתֵּ ֻחּקַֹּתי,  ו -ּבְּ רוּ   ַתיִֺמצְּ מְּ ש ְּ יֶתם ,  ּתִ ָתם  ַוֲעש ִ ."  אֹּ
לעסוק    ( ג-כו  בחוקותי) שצריך  ללמדך  "תלכו"  אמר  ועוד, 

(  דברים ו, זבתורה אפילו בהליכה כמ"ש "ובלכתך בדרך" ) 
דבכל רגע ורגע חייב אדם בלימוד התורה, כמו שמצינו 
במדרש )ויקרא רבה לה, א( "חשבתי דרכי ואשיבה רגלי  

( עדותיך"  נטאל  קיט,  לעשות  תהילים  חושב  דוד  שהיה   ,)
כות אותו לבית המדרש, וזה בא  עניינים ועסקי ורגליו מולי

מצד החשק והרצון שהיה למוד התורה, שאפילו היה רוצה  
 ללכת למקום אחר היו רגליו מוליכות אותו לבית המדרש.

 

שנדר  באדם  העוסקים  ערכין,  דיני  מופיעים  בפרשתנו 
לבית המקדש סכום השווה לערכו של אדם. התורה קובעת  

. ערכו של הזכר פי גילם ומינם-אדם, על -תעריפים לבני
בטווח  הילד.  מן  ושל הצעיר  מערכה של האישה,  גבוה 

שישים ערכו של האיש חמישים שקלי כסף,  -הגילים עשרים
ושל האישה שלושים שקלים. אך בגיל שישים התמונה  
ָך   ּכְּ ֶערְּ ָהָיה  וְּ ָזָכר  ִאם  ָלה,  ָוַמעְּ ָנה  ש ָ ים  ִ ש ּ ש ִ ן  "ִמּבֶ משתנה: 

ַלּנְּ  וְּ ֶקל,  ש ָ ר  ָעש ָ ה  ָ ָקִלים". אמנם ערכו ֲחִמש ּ ש ְּ ָרה  ֲעש ָ ָבה  קֵּ
של הזכר גבוה משל הנקבה, אולם ירידת ערכו קיצונית 

אף    ואילו האישה,עשרה(,  -הרבה יותר )מחמישים לחמישה
 שגם ערכה ירד, אצלה הירידה מתונה יחסית )משלושים

"כשמגיע לימי הִזקנה   י מסביר את פשר הדבר:לעשרה(. רש"
האישה קרובה להיחשב כאיש, לפיכך האיש פוחת בהזדקנו 
שליש   אלא  פוחתת  אינה  והאישה  בערכו,  משליש  יותר 

שבר בבית;    – בערכה. כפי שאומרים האנשים: סבא בבית  
אוצר בבית וסימן טוב בבית". כלומר, הִזקנה   –סבתא בבית 

ת מערכן  מורידה מערכם של גברים יותר מכפי שהיא גורע
 של נשים.  

אך כאן מתעוררת שאלה גדולה: אם אמנם הזקן נחשב 'שבר  
בבית' בעוד האישה הזקנה היא בבחינת 'אוצר', הרי הזקן 
- היה צריך להיות חסר ערך לחלוטין, ולמה הוא שווה חמישה

עשר שקלים? הסבר הדברים: רש"י מכוון את פירושו ל"בן  
ד על ערכו של  חמש למקרא", ללומד הפשט. תלמיד זה למ

חברי הסנהדרין, "זקני ישראל".    –הזקן, על שבעים הזקנים  
הוא מכיר את דברי המשנה המציינת את מעלת בן השישים  

 "בן שישים לִזקנה", במשמעות של כבוד וחשיבות. –

 

מדוע צונח פתאום ערכו של   –מתעוררת אפוא שאלה במוחו  
מעלת כך דווקא בשעה שהגיע ל -בן השישים במידה רבה כל 

בבית   "סבא  רש"י:  עונה  כך  על  בבית".    –הִזקנה?!  שבר 
הדגש הוא על ערכו של הזקן בביתו. מחוץ לבית ערכו אינו  
פוחת כלל וכלל. להפך, יכולת ההשפעה שלו גבוהה משל  
הצעיר, בהיותו זקן, בעל חכמה וניסיון. אולם בביתו ערכו 

הבי בעבודות  ויכולותיו  מתמעט,  הפיזי  כוחו  שכן  ת יורד, 
מצטמצמות. כאשר אדם נודר לתרום לבית המקדש את ערכו  
של זקן, כוונתו היא לערך מועט יחסית, שכן דעתו היא על  
ערכו של האדם בין כותלי ביתו. עם זה, אין הכוונה לחוסר 

 ערך מוחלט. 'שבר' איננו דבר חסר ערך לחלוטין. 
אמנם אין הוא כלי שלם, אבל עדיין אפשר להשתמש בו. 

ע נאמר הפתגם  ִזקנתם  בעת  לנשים  גברים  בין  ההבדל  ל 
ָחא'. אפשר לומר ש'פחא'  במקורו בארמית, ו'שבר' הוא 'ּפָ
ים",  ַמת ַחּיִ יו ִנש ְּ ַאּפָ ח ּבְּ ּפַ ח' )מהפסוק "ַוּיִ ּפַ מזכיר את המילה 'ַוּיִ
בדברים  פחות  יעיל  הזקן  אמנם  האדם(.  בבריאת  שנאמר 

דים הקשורים הדורשים כוח פיזי, אך עדיין רב ערכו בתפקי
 לימוד, מתן עצה והדרכה. –בדיבור 

 

לֹּא ֶכם; וְּ כְּ תוֹּ ִני, ּבְּ ּכָ י ִמש ְּ ָנַתּתִ ֶכם." )- "וְּ י, ֶאתְּ ש ִ ַעל ַנפְּ בחוקותי  ִתגְּ

בתוככם    ( יא- כו והתהלכתי  המקדש  בית  זה  מישכני:  ונתתי 
מפרש רש"י אטייל אתכם בגן עדן כאחד ולא תיזדעזעו ממני 

ברוך הוא ישראל ואוריתא חד שנהיה כאחד שנאמר קודשא  
אתכם  ואולך  רש"י  מפרש  קוממיות:  אתכם  ואולך  היא. 

אומרים: חז"ל  אך  זקופה.  שיעשו    בקומה  בתנאי  זה  שכל 
להקב"ה   לו  די  אזי  תשובה,  יעשו  לא  אם  אבל  מרצונם. 

 באבלו כל הימים, ודי לישראל צער הגלות. שעומד

 1263 מס'נא לשמור על קדושת העלון!  
 העלון טעון גניזה! נא לא לעיין בשעת התפילה! 

        19:12               שבת   כניסת ה

    20:17        השבת         צאת   

   19:35          ה          שקיע    

   20:47                  ר. תם       

     5:44               הנץ            



 

רבות    קיצור: היהודים  סבלו  שבהם  הביניים,  ימי  היו  אלה 
ביהודים   קשות  שפגעה  עלילה  הגויים.  שכניהם  מעלילות 

בינתיים המליץ   המשך:  ...מרעילים את הבארותהייתה כי הם  
ידי  -להשאיר את ראשי הקהילה במעצר. הצעתו התקבלה על

נוסף על הסכנה  כי  ברור  חפו. היה  היהודים  ופני  השופטים, 
שבעלילה עצמה, בודו ואנשיו ינצלו את ה'חיפוש' כדי לשים 
יד על רכוש יהודי. בודו לא איבד זמן. הוא קרא מיד למשרתו  

יוציא   לבל  והשביעו  אורליך,  המשימה  הנאמן  על  הגה  מפיו 
שהוא מטיל עליו. אורליך נשבע. שעת לילה מאוחרת. רחובות  
בית לעבר  דרכו  את  עושה  אורליך  מאדם.  ריקים  - בודנהיים 

הכנסת הראשי. הוא מחזיק בידו שקיק קטן, שריח חריף נודף  
ממנו. ריחו של רעל חזק ומסוכן ביותר. אורליך, שהיה גברתן  

להס-ואיש ידע  לא  מלומד,  והפחד  צבא  החולשה  את  ביר 
בית שער  את  פתח  הוא  פתאום.  בדממה  -שתקפוהו  הכנסת. 

ארון את  שאיתר  עד  הספסלים,  בין  בחושך  דרכו  את  - פילס 
ניסה  השנייה  בידו  בשקיק.  היטב  אחזה  האחת  ידו  הקודש. 

הקודש, אך זו לא נפתחה בקלות. אורליך  -לפתוח את דלת ארון
יק בין שיניו, ואז  נאלץ להשתמש בשתי ידיו. הוא שם את השק

הצליח לפתוח את הדלת. פחד אימים שיתק אותו. הוא ראה 
יד מושטת לעברו, כאילו מצביעה עליו באצבע מאשימה. חרדת  
זו.   אל  זו  שיניו  התהדקו  חרדה  ומרוב  אותו,  תקפה  אימים 
-בשקיק הרעל נפער חור קטן. חושיו התערפלו והוא צנח אין

יסורים. החבטה הקשה  הכנסת, גונח מי-אונים על רצפת בית
וגניחותיו של אורליך העירו משנתו את השמש, שישן בחדר  

הכנסת. הוא קם והעיר את שכנו, כדי לבדוק  - קטן, צמוד לבית
הקודש מצאו השניים את אורליך -עמו את המתרחש. ליד ארון

פניו מבועתות והוא מצביע ברעד על היד  שוכב על הרצפה, 
חוק. זו הייתה כמובן 'יד המושטת לעומתו. השניים פרצו בצ

מקום  על  באמצעותה  מצביע  בתורה  הקורא  אשר  הכסף', 
הקריאה. החיוך נמחה מיד מפניהם כשהבחינו בשקיק הרעל  
שבפיו של אורליך. השמש שלח את שכנו לזמן למקום מיד את 
מפקד המשטרה ואת חברי המועצה. הללו הוחשו למקום וצפו  

לדבר,   ומתקשה  מאובן  השוכב  הרעל  באורליך  שקיק  ועדיין 
תלוי בין שיניו. אורליך סקר את הנוכחים במבטו ואז הבחין  
בודו   ברורה.  הייתה  כוונתו  עליו.  הצביע  רועדת  ביד  בבודו. 
במזימה   להודות  נאלץ  הוא  לשונו.  את  בלע  וכמעט  החוויר 
כל  שחרור  על  מיד  הכריז  המשטרה  מפקד  שרקם.  השפלה 

 ואורליך קיבלו את  העצורים, לאחר בקשת סליחה מהם. בודו  
 עונשם הקשה, וסיפור 'יד הכסף' נחקק לזיכרון בדברי ימי       
 סוף!   קהילת בודנהיים.      

 

חיילים שנקראו לצאת למלחמה בעצם יום השבת, אם  .כד
הוא במקום שיש עירוב אף הנוהגים להחמיר שלא לסמוך  
על העירוב כדי לטלטל בשבת, מכל מקום מותר להם לקחת  
את בגדיהם הצריכים להם. אבל במקום שהוא רשות הרבים 
לטלטלם  חפציהם  את  להוציא  להם  להתיר  אין  גמורה, 

הרבים. אלא אם כן הם בלאו הכי מטלטלים את ברשות  
הנצרכים  חפציהם  את  גם  ליתן  להם  מותר  שאז  הנשק, 

 (ילקוט יוסף שבת כרך ד עמוד רפה. )ביותר לתוך הרכב
 
מותר לחיילים לצאת בשבת לרשות הרבים בעת מילוי  ה.כ

ילקוט יוסף  . )ארםותפקידם עם שרשרת דיסקית זיהוי על צו

 (רפושבת כרך ב' עמוד 
 

לה .כו לצאת  את  יכשהוכרחו  שחיללו  אף  בשבת,  לחם 
מה   על  וכפרה  תשובה  שום  לעשות  צריכים  אין  השבת, 

 ( ילקוט יוסף שבת כרך ד' עמוד רפו. )שחיללו את השבת
 

 
 

 
אלא      אותם?  לגאול  כדי  הקב"ה  יעשה  מה  כן,  אם 

  – מעמיד להם הקב"ה מלך קשה, שגזרותיו קשות כהמן  
להשמיד להרוג ולאבד את כל עם ישראל, אנשים  שביקש  

נשים, טף ונערים ביום אחד, וישראל עושים תשובה בעל  
(. ואם סנהדרין צזומיד נגאלין.. )   –ומחזירן למוטב    –רחן  וכ

עד אלה לא תישמעו לי ויספתי ליסרה אתכם שבע על  
( עוזכם...  גאון  ושברתי את  כוחטאתיכם:  ( אם  יט- יא- שם 

העונשים כל  )  אחרי  בפסוקים  כושנאמרו  לא  יז- יד- שם   )
ויספתי ליסרה אתכם עוד שבע פורענויות  תישמעו אז 

נה "ושברתי את גאון עוזכם" זהו בית ושהפורענות הראש
( שנאמר  מה  וזה  כדהמקדש  את  ביחזקאל  מחלל  "הנני   )

 קדשי את גאון עוזכם". 

 

י, ֶאת  י ַיֲעקֹוב; ְוַאף  -"ְוָזַכְרת ִּ יתִּ רִּ ְצָחק ְוַאף ֶאת-ֶאתב ְ י יִּ יתִּ רִּ - ב ְ
ֹר י ַאְבָרָהם, ֶאְזכ  יתִּ רִּ ֹר." )--ב ְ ארץ   (מב- חוקותי כו ְוָהָאֶרץ ֶאְזכ 

ישמור  ישראל  ישראל בתנאי שעם  לעם  ניתנה  ישראל 
תקיא  הארץ  ולא  יטמאו את הארץ  ולא  ומיצוות  תורה 

 ,עם ישראל לא עומד בתנאי של בורא עולם אתכם. אם

שב בארץ כדת  יניקרא עם כובש ואין לו זכות להתיאזי הוא  
כי הקב"ה גירש את הכנעני החיתי החיווי והיבוסי שהיו  
יושבים בארץ ישראל עוד מלפני אברהם אבינו ונתן לנו  
לא   ובטח  ובטח  קדושתה  על  שנשמור  בתנאי  הארץ  את 

 לחלל בה שבת בפארסיה.  
רץ  מפליא כיצד זה תנועת הצינות החילונית שבנתה את הא

מעזה לקום ולכבוש את הארץ בטענה שארץ ישראל של  
הקדושה.  תורתנו  על  שמסתמכת  כדי  תוך  היהודים 

שבעני הרוחני  הצד  מין  רוח יומתעלמת  להביא  ומנסה  ן 
עם  של  ללא    חדשה  מיצוות  תורה  ללא  מודרני  ישראל 

מיצוות בבסיסיות שבזכותם יש לנו קיום בארצנו שהם שבת  
שראל ללא תורה הוא עם כובש ... עם י'נידה תפילין וכו

"נתתי לכם ארצות   ואין לו זכות לטעון שהארץ שלו שנאמר
לנו    גוים נתן  הקב"ה  לב  שימו   . חוקותי"  תישמרו  למען 

גוים לא שלנו הארץ הי מל יארצות  תחילה אלא של  כתה 
ם ובזכות שנשמור חוקותיו הארץ תהיה שלנו כדת ודין יהגוי

 וניראה בה ברכה והצלחה. 
 

 עלון זה לעילוי נשמת!             
 בן שרה          יגאל יוכפז בן שושנה יה עובדברוך 

 שלום בן משה    שרה בת סלמה               
 שלום בן אברהם       אסתר בת חנה            

 בן סמרה אליהו בן רחל             יחזקאל  עובדיה ציון
 בן אסתר לקס יעקב    בת אסתר        לקס  נעמי 

 וחנניה כאוגורבקה בת          אסתררחל עובדיה בת 
 אברהם דמתי בן אסתר    שלמה בן אליהו ושרה       

 דוד שורנזון בן חוה              יוסף צברי בן אהרון
 ת. נ. צ. ב. ה.                  

 עורך ומגיש: שלום ע.
  המעוניינים לקבל את העלון למייל בתפוצה שבועית:

 avodat.asem@gmail.comיש לשלוח הודעה לאימייל: 

 כמו כן ניתן להוריד את העלון באתרי לדעת,דרשו,ועוד..

                                     
 ע"פ ילקוט יוסף  

 כרך ד.     

mailto:avodat.asem@gmail.com

