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 מיהו הצדיק ומיהו הרשע ?
  

אחת הסיבות היא הפסוק אותו נקרא  .השבת שלפני פסח נקראת בשם השבת הגדול
נִֹכי ִהנ ֵּה )מלאכי ג,כג(בהפטרה  ָֽ ח   א  ֹלֵּ ֶכם ש  ת ל  ה אֵּ ִלי   ִביא אֵּ נ   י ה  ֹוא ִלְפנֵּ דֹול ה' יֹום ב  ג    ה 

א ָֽ ֹור  נ   כל יהודי חייב להאמין בביאת המשיח שהרי זה אחד מעיקרי האמונה.ו :ְוה 
 

בדור שלנו שהוא דור שנקרא "עקבתא דמשיחא", נשמעות יותר ויותר הקריאות והשיחות 
 על ביאת משיח צדקנו, במיוחד השנה שאנחנו בשנת השמיטה=השנה השביעית, שהרי נאמר

, והתחושה דוד בן שביעית במוצאי מלחמות בשביעית תקולו בששית)מגילה יז/ב( בגמרא 
חכמי הסוד שהפעם אנחנו ממש קרובים, ובכל מקרה אל לנו לקבוע פי הרווחת היא גם על 

תאריכים כדי שלא תיפול רוח האנשים אם תאריך כזה או אחר יחלוף, אלא לומר ולהאמין 
ם כל זה אחכה לו, בכל "אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, ואף על פי שיתמהמה ע

  יום שיבוא"
 

האם אני  ? ה יעלה בגורלי כעת בואו ניקח "צעד קדימה" והמשיח כאן !!! מה עכשיו ? מ
חושבים רוב האנשים רשע ? או צדיק מגדיר את האדם בעצם  המרשע ?  ח"ו צדיק או נחשב

 זיד. פושע. לאו דווקא, רשע זה אדם שעובר על מצוות התורה במאדם רע, שרשע זה 
 , דוגמאות לא חסר ואין צורך להרחיב.. האמת נעדרתוהכל מבולבל שבדור שלנו ו

                       

 אני האדם הפרטי הפשוט מה אומר לעצמי ? מה אדבר ומה אצטדק ? ,אבל                            
 החברים, המשפחה, השכנים  אז דע לך אח יקר ודעי לך אחות יקרה, על                             
 וגם על עצמנו, אנו יכולים לעבוד, לשחק אותה... צדיקים... מושלמים..                              
 אבל... אבל... על השמיים, על הקב"ה ?! שכח מזה, שם יש רק אמת !!!                             
ם (יח,ג מלאכי)בהפטרה אומר לנו הפסוק                               ֶ ְבת  ְרִאיֶתם ְוש   ין ו  ֵּ יק ב  ד ִ ע צ  ש     ְלר 

ין                        ֵּ ד ב  ר ֱאלִֹהים עֹבֵּ ֶ ֲאש  וֹ  לֹא ל  דָֽ  לכשיבוא רגע האמת, הקב"ה יפתח   :ֲעב 
 ..את "המצלמות" ויראה לכולנו את כל האמת !!! מי צדיק... ומי רשע .                              
 ודי לחכימא ברמיזא !!! –כלימה הלאותה ואוי לה לאותה הבושה                               
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 המומחה האלמוני
 חב"ד –מעשה שהיה 

 

 אנשי ולעומתם, נוצרים ומלומדים כמרים יושבים הבימה על. פה אל מפה מלא היה האולם
 תדהמה, ולפתע. האסלאם לבין הנצרות בין הפומבי הוויכוח וייפתח רגע עוד. מוסלמים דת

 אוזנו על דבר לוחש, חכם-תלמיד של חזות בעל, יהודי עולה הבימה אל – בנוכחים אוחזת
 ...המוסלמים בשולחן ומתיישב המנחה של

 

 את ולהשפיל דרכו צדקת את להוכיח בנסותו, טיעוניו את השמיע הנוצרי הצד. החל הוויכוח
 קבלת ולאחר, היהודי קם והנה. השני הצד לתגובת ממתינים הכול כעת. האחרות הדתות

 .דבריו את להרצות החל, לצידו מהיושבים רשות
 

 התועבות את והוכיח, הנצרות של המוטעית משנתה את הקהל לפני פרש וברורה חדה בלשון
 שלא, כך-כל ובהירים קולחים נשמעו הדברים. דת של במסווה הקתוליות במדינות הנעשות

 הדת של מעמדה ובשפלות, היהודים ובמיוחד, אחד ל-בא המאמינים ברוממות ספק נשאר
 .הנוצרית

 

 הופעתו פשר את להבין ניסו הכול. דבורים ככוורת האולם המה דבריו את כשסיים
 .הנוצרית בדת העמוקה הידיעה לו מניין תהו כן-כמו. האלמוני היהודי של הפתאומית

 

, ויכוחים ועוד בעוד הופיע היהודי. מוסלמית ימים באותם שהייתה, בספרד אירע האירוע
 .לצרפת שהגיע עד, נוצריותה במדינות במהירות והתפשט גלים ִהכה והדבר

 

 למלך. הנוצרית בדת אדיקותו שם על', החסוד' שכונה לואי המלך ימים באותם שלט בצרפת
 בחצר גדל הצעיר הכומר. שמו בודו, חשובה גרמנית ממשפחה, צעיר קתולי כומר היה לואי

 של לכומר המלך אותו מינה הזמן עם. מאוד אהבו והמלך, כנסייתי חינוך וקיבל המלך
 לנקות כדי, חטאיהם על משפחתו וכל עצמו המלך' מתוודים' היו לפניו. המלוכה משפחת

 .הנלוזים למעשיהם שבים היו ומיד, מצפונם את
 

 בחצר וההפקר ההוללות חיי. אמת חיפש הוא. נפש-ועדין רציני אדם בודו הכומר היה בטבעו
 צביעותם אשר, כירשה הדת אנשי ולכל למלך לבוז החל בליבו. לזרא לו היו המלוכה

 .הנוצרית האמונה את עליו המאיסו והתנהגותם
 

 תשובות לקבל ביקש במיוחד. מנוחתו את שטרדו רבות לשאלות תשובות חיפש זה עם
 .עליהן לענות שיוכל מי מצא לא הקיימת בסביבתו אשר, ך"בתנ לשאלות

 

 אנשי עם להיפגש כדי, מה-לזמן לנסוע רשותם את וביקש ולמלכה למלך בודו פנה אחד יום
 המלך הביעו בתחילה. מנוח לו נותנות שאינן קשות שאלות ולברר, אחרים במקומות דת

 שרק', מוודה' כומר ללא מה-עת להישאר יוכלו כיצד. מהרעיון רוחם-מורת את והמלכה
 לא והם, גדולה הייתה אליו והערצתם חיבתם. הסכימו לבסוף. סודותיהם כל את יודע הוא
, ומשרתים כבוד משמר לרשותו והעמידו, לרוב במתנות לציידו אף דאגו הם .לו לסרב יכלו

 .לארץ-בחוץ המבקר נכבד ממשלתי לפקיד כיאה
 

, חיפושיו את למקד תחום באיזה רבות התלבט בדרכו. לרומא נשואות היו בודו של פניו
 אלרומ הגיעו עם מיד. היהודית האמונה להכרת לב-תשומת להקדיש החלטה בליבו וגמלה
, אחיו-בן רק עמו נשאר עתה. משרתיו את ושיחרר אליו שהתלווה הכבוד משמר את פיטר

 .לבטיו על בגלוי שוחח שאתו
 
 
 
 



 
 
 
 

 ואת היהודי החיים-אורח את למדו הם. היהדות ללימודי השניים הקדישו שלמה שנה
 תמותרו חיי על ויתר בודו הכומר. להתגייר ההחלטה בליבם גמלה ואז. עולמם-השקפת

 בישראל שמו נקרא הגיור עם. םיאמתי אמונה חיי לחיות הזכות בשביל בארמון ופאר
 .דבר לכל יהודיים חיים וניהל יהודייה אישה נשא זמן כעבור. אליעזר

 

 היו נוצרית במדינה החיים, זה ועם, הכר ללא השתנתה אליעזר-בודו של החיצונית חזותו
, לספרד משפחתו עם ועבר רומא את ועזב קם לכן. זהותו תיחשף שמא, פחד תמיד מלּווים

 .רחמן-אל-עבד ליף'הח של מלכותו בימי מוסלמית בשליטה שהייתה
 

 עובדי שנחשבו, הנוצרים אל מיחסם בהרבה טוב אז היה ליהודים המוסלמים של יחסם
 הדת שקרי ואת אחד ל-בא האמונה נכונות את להוכיח דרכים חיפשו המוסלמים. אלילים

 .לנוצרים מוסלמים בין הפומביים הוויכוחים החלו זה רקע על. הנוצרית
 

 של נפשם. האדמה אותו בלעה כאילו ונעלם המלוכה ארמון את בודו עזב מאז עבר רב זמן
 .לשווא היו המאמצים אך, לאתרו דרכים וכמה כמה ניסו הם. אליו יצאה והמלכה המלך

 

 הכמורה אנשי את בספרד להביס שמצליח היהודי כי, שמועה להתהלך החלה אחד יום
 '...החסוד לואי' המלך של החביב הכומר, בודו אלא אינו, הנוצרית

 

 הכול. באירופה המלוכה חצרות בכל התפרסמה אליעזר-בודו של זהותו. נכלם חש המלך
 .מוודה כומר ללא שנותר המלך חשבון על וצחקו, התגיירותו סיפור את לספר ידעו

 

 העמוקה והיכרותו ידיעותיו את מנצל שבודו העובדה על מלךה רתח, האישי העלבון על נוסף
 הנוצרים המאמינים המון את' להדיח' ומנסה הנצרות נגד תעמולה לנהל כדי, הנצרות את

 .מאמונתם
 

 להסגיר בתביעה רחמן-אל-עבד ליף'הח אל מלכותית בבקשה לפנות החליט לואי המלך
 מבקשת התעלם המוסלמי השליט אך, ליף'הח על הופעלו כבדים לחצים. הבוגד את לידיו

 את לשים מהניסיונות המלך התייאש לבסוף. אליעזר-בודו את לאבטח הורה ואף, ההסגרה
 .בספרד ונפטר ימים האריך אליעזר-ובודו, הגר על ידו

 

 מאי נפקא מינא  ?
 

אדם מטבעו אוהב לחקור, שואל בודק, ולפעמים איך אומרים היום אפילו "חופר" לך על 
 אז יש לי שאלה...עניין שכבר לך נמאס.  אותו 

 

אם בחורה מסוגלת לדבר שעתיים של שמלה וחולצה שראתה בקניון, והבחור ידבר שעתיים 
שמלה  עלמקבל אינפורמציה  )שברצונו או שלא ברצונו(על הרכב שהוא רוצה לקנות..  והשומע 

 ר...יימכבסופו של דבר וחולצה שבסופו של דבר ייזרקו לפח, על הרכב ש
 

הלא זה כבר לא  ?  אז למה, למה יש אנשים שמתעלמים ולא בוחנים לעומק את האמת
 מדובר על כל החיים שלך !!! –חולצה או רכב שמוכרים 

 

התשובה פשוטה מצד אחד ומורכבת מצד שני.  מצד אחד יצר הרע, מותרות החיים, תאוות 
עזוב אותי בחייך תן לי לחיות..."  מצד שני כל החומריות כזו גדולה וחזקה שאומרת לנו, "

אדם קרוב אצל עצמו, וכאשר הוא עושה חושבים הוא מפחד מגודל השינויים שעליו לעשות 
 ולכן הוא מדחיק את האמת הצידה.. בנתיים...  זה מורכב מדי...

 

אבל שכואב לנו... מיד רצים לרופאים, מחפשים מזור, וכשהרופא מודיע לאדם, מצטער 
מצב הוא בלתי הפיך... או אז גם הקשוח שבגברים דמעותיו נשפכות כמים.. והוא נזכר ה

 אבא... תציל אותי... –באבא שבשמים וקורא לו 
יו )פרק א,ו(אומר הנביא מלאכי  ב ְוֶעֶבד ֲאדֹנ  ד א  ֵּ ב  ן ְיכ  ֵּ ִני ,ב  ב א  י ֵּה ְכבֹוִדי - ְוִאם א  ְוִאם  ?! א 

ִני אִ  - ֲאדֹוִנים א  י ֵּה מֹור    ומה נענה אז ?     ?! יא 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 אש היהדות יוקדת
 

ישנם יהודים טובים שחיים את חייהם מבלי להפריע לאף אחד, הוא מקיים את המצוות 
הם ילדים גדולים שידאגו לעצמם,  –שלו, דואג לחינוך הילדים לבית הפרטי שלו , והאחרים 

 ?! למה אני צריך להתערב בחיי האחר
 

ואתה תתחיל להעיר  )חילוני בלשוננו(ם החבר הוא יהודי שאינו שומר מצוות יתרה מזאת, א
"בחייאתך... רד לו, למה ככה ? זה אסור זה מותר ? אתה עלול לשמוע תגובה בסגנון של 

 ממני, אל תהיה נודניק.. חלאס, כבר אמרו, איש באמונתו יחיה"   
 

יחיה, זה שלעצמו סילוף הדברים, כהערה, חייבים לציין שאין פסוק שאומר "איש באמונתו 
ה ִהנ ֵּה )חבקוק ב,ד(אלא הפסוק אומר  ל  ְ ה-לֹא ֻעפ  ר  ְ ש  וֹ  י  ְפש  וֹ  נ  יק ב  ד ִ תוֹ  ְוצ  נ  ֱאמו  ֶ ה ב   :ִיְחיֶָֽ

 

ֶֹקר  }ה{ נאמר בפרשה ב  ִצים ב   ן עֵּ ֹהֵּ כ  ֶליה  ה  ר ע  ִבעֵּ ה ו  ֶ ֹו לֹא ִתְכב  ד ב  ו ק  ח  ת  ֵּ ְזב  מ ִ ל ה  ש  ע  אֵּ ְוה 

ִמים ל  ְ ש   י ה  ֶליה  ֶחְלבֵּ ה ְוִהְקִטיר ע  עֹל  ֶליה  ה  ְך ע  ר  ֶֹקר ְוע  ב  ח   }ו{: ב   ֵּ ְזב  מ ִ ל ה  ד ע  ו ק  ִמיד ת  ש  ת   אֵּ

 לֹא ִתְכֶבה:
 

יהודי הוא !!!   –אדם שנולד כיהודי אין זה מבחירתו, ירצה או לא ירצה, יאמין או לא יאמין 
י התנאעל זה אומר  יהודי הוא !!! –ת דתי, יגיד אני כופר בכל יצעק אני לא רוצה להיו  ַרבִּ

ל ְוַדע )אבות ד,כב( ַהַקָפר ֶאְלָעָזר ַהכֹּ ן ְלִפי שֶׁ ְשּבוֹּ ָך ַיְבִטיֲחָך ְוַאל. ַהחֶׁ ל ִיְצרֶׁ ַהְשאוֹּ ית שֶׁ ס ּבֵּ , ָלְך ָמנוֹּ
ַעל ָצר ַאָתה ָכְרֲחָך שֶׁ ָלד ַאָתה ָכְרֲחָך ְוַעל, נוֹּ ת ַאָתה ָכְרֲחָך ְוַעל, ַחי ַאָתה ָכְרֲחָך ַעלוְ , נוֹּ  ְוַעל, מֵּ
ן ָעִתיד ַאָתה ָכְרֲחָך ן ִדין ִלתֵּ ְשּבוֹּ ְך ִלְפנֵּי ְוחֶׁ לֶׁ י מֶׁ   :הּוא ָּברּוְך ַהָקדוֹּש ַהְמָלִכים ַמְלכֵּ

 

ח  לֹא ִתְכֶבה באה התורה הקדושה מעידה  ואומרת, ֵּ ְזב  מ ִ ל ה  ד ע  ו ק  ִמיד ת  ש  ת    דע,  : אֵּ
שכל נשמה יהודית תמיד בוערת בה אש היהדות, גם אם הגוף יצעק מה שיצעק.. הנשמה 

ור הנשמה אינו "בוער חזק" ויש צלם אמחוברת תמיד... רק מה, לצערנו ישנם יהודים שא
 כאלו שגם מטמאים את נשמתם במעשים אסורים ועוטפים אותה במה שקרוי קליפות.  

 

ו  לֹו: ג,ד()שמות כבפרשת משפטים התורה  יֶבנ  ִ ש  ב ת ְ ֵּ ש  ֶֹעה ה  ֹור אִֹיְבך  אֹו ֲחמֹרֹו ת  ע ש  י ִתְפג    כ ִ
 אני מחויב להשיב אותו !!! תועהכלומר אם ראיתי את השור או החמור של האויב שלי 

 אז מה קורה אם אני רואה את האח או האחות שלי תועים בדרך ?!  על אחת כמה וכמה !!!
 

ה -נשמת יהודי היא בגדר וזהו שנאמר בפרשתנו, כל  ֹו לֹא ִתְכב ֶ ד ב  ו ק  ח  ת  ֵּ ְזב  מ ִ ל ה  ש  ע  אֵּ   ְוה 
הכהן הינו שליח העם לפני הקב"ה, ולכן בחיי היום יום כל אחד מאתנו יכול למצוא את 

ִצים -עצמו "כהן לרגע", שתפקידו  ן עֵּ ֹהֵּ כ  ֶליה  ה  ר ע  כלומר כאשר אתה רואה יהודי תועה  ו ִבעֵּ
רופפת, מתוך חובה, מתוך אהבה, מתוך שותפות גש אליו "ותצית בו" את  בדרך, עם אמונה

  כיצד ?ו –בוערת אצלו ולא תכבה תמיד ש אש היהדות
 

שהרי אמר תוסיף לו "עצים", לימוד תורה, מדרשים ואגדות, ותגלה לו טעמה של תורה..  
ֲעמו   )תהילים לד,ט( דוד המלך י ו ְראו   ט  י ה' טֹוב כ ִ רֵּ ְ ש  ג ֶ  א  וֹ  ֶיֱחֶסה ֶברה  כי רק מי שיטעם את  :ב 

טעם לימוד התורה ירגיש ויבין את מתיקות  הדברים, וכמו שלא ניתן להסביר לעיוור מה זה 
צבע אדום או צהוב וכד', כך לא ניתן להסביר לאדם שמנותק מיהדות מהי המתיקות של 

 ... מעלת לימוד התורה, אלא בוא ותטעם
 

ֶֹקרשיותר מוקדם...   עדיף שתעשה את זה כמהומתי ?  ב  ֶֹקר ב   ב  , כמו שאמר הלל הזקן ב  
ָמא ֹלא ִתָפנֶׁה :אבות פרק ב משנה דבמסכת  ְשנֶׁה, שֶׁ ָפנֶׁה אֶׁ אֶׁ אַמר ִלְכשֶׁ  ...ְוַאל תֹּ
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 שבת הגדול
  

 ולמה נקראה בשם שבת הגדול ?השבת הקודמת לחג הפסח היא שבת הגדול, 
  

 בעשירי בניסן שחל בשבת, נצטוו בני ישראל  במצרים לקחת שה שנחשב לאלוקות במצרים
רו  )שמות יב,ג( שנאמר  ב ְ ל ֶאל ד   ת כ   ל ֲעד  אֵּ ר  אמֹר ִיש ְ ֹר לֵּ ש  ע  ֶ חֶֹדש   ב  ה ל  ז ֶ ֶהם ְוִיְקחו   ה   ִאיש   ל 

ה ית ש ֶ בֹת ְלבֵּ ה א  ִית ש ֶ ב    :ל 
 

שה קשור למיטה במשך ארבעה ימים עד י"ד ה יותר מכך נצטוו בני ישראל לשמור את
י ה ו()שמות יב,בחודש שנאמר  ֶכם ְוה  ֶמֶרת ל  ְ ד ְלִמש  ה ע  ע  ְרב   ר א  ש   חֶֹדש   יֹום ע  ה ל  ז ֶ ֲחטו   ה   ְוש  

ֹל אֹתוֹ  ל כ  ת ְקה  ל ֲעד  אֵּ ר  ין ִיש ְ ֵּ ִים ב  ְרב   ע  יש כאן סכנה גדולה, לקחת את והרי ברור ש :ה 
ו בין ולבסוף עוד לשחוט אותלקשור אותו ארבעה ימים למיטה, אלוקי המצרי השה, 

 איך יגיב המצרי ? בשעה שהשוק מלא ?!בפומבי הערביים ?! 
 

מדוע דווקא לקשור את השה  בית יצחק,בשם הספר  אגדת הלקח והליבובשואל בעל 
 למה לא לקשור אותו בחצר ?   למיטה ?

 

והתשובה, הקב"ה רוצה לנתק את עם ישראל מהעבודה זרה ולתת להם את התורה, לכן 
של מצרים "השה" דווקא למיטה כדי  הוא מצווה את בני ישראל לקשור את העבודה זרה

לומר לבני ישראל, אתם עכשיו מתחילים תהליך לקראת קבלת התורה הקדושה, ודעו לכם 
שהמצוות של התורה הקדושה הם מצוות שנוגעות לכל דבר ודבר בחיי היום יום של היהודי 

גם דברים שהוא עושה בחדר הפרטי שלו, ולא כמו הגויים שהעבודה שלהם מתחילה 
 בבית התיפלה שלהם.רק מסתיימת ו
 

י קֶֹדש   }יד{כי תשא,  –שמות לא  אומרת התורה ת כ ִ ב   ש    ם ֶאת ה  ֶ ְרת  מ  ְ ְלֶליה  ל  ִהוא ו ש  ֶכם ְמח 

ה  עֹש ֶ ל ה  י כ   ת כ ִ ה  מֹות יו מ  :ב  יה  ֶ מ  ֶרב ע  ִהוא ִמק ֶ ֶפש  ה  נ ֶ ה ה  ה ְוִנְכְרת  אכ  מהפסוק הזה אנו  ְמל 
רואים שהתורה מתייחסת לשבת בלשון נקבה, לעומת זאת בעשרת הדיברות הפסוקים 

ת  }ח{  יתרו-שמות כמדברים על השבת בלשון זכר . ב   ש    כֹור ֶאת יֹום ה  וֹ ז  ש  ד ְ י  }יא{ :ְלק  כ ִ

ה  ש   ִמים ע  ת י  ֶ ש  ֵּ ִביִעי  ה'ש  ְ ש   י ֹום ה  ח ב   נ  י   ם ו  ר ב   ֶ ל ֲאש  ם ְוֶאת כ   י   ֶרץ ֶאת ה  א  ִים ְוֶאת ה  מ  ש    ֶאת ה 

ְך  ר  ֵּ ן ב  ֵּ ל כ  ת  ה'ע  ב   ש    :ֶאת יֹום ה  הו  ֵּ ש  ד ְ ְיק   ו 
 

 האם השבת נקראת בלשון זכר או נקבה ? –ידועה כעת נשאלת השאלה ה
 ,שבת –בכל מקום שנקראה השבת  ומה הכוונה ?התשובה, תלוי כיצד אנו קוראים לשבת, 

היא תתואר בלשון  יום השבת, –היא תתואר בלשון נקבה, ובכל מקום שנקראה השבת 
 זכר.  

 

התשובה  הגדולה ?שבת הגדול ולא שבת  –אם כך מדוע נקראת השבת כעת עלינו לשאול, 
ולא לשבת ולכן זה בלשון זכר, דהיינו השבת שנעשה בה הנס  נסמתייחסת ל גדולשהמילה 

 הגדול.
 

ושואל, ידוע שאת חגי ישראל אנו קובעים לפי התאריך  ר' יואל סירקיש(-)הבית חדש הב"חבא 
אז למה את "שבת הגדול" קובעים לפי השבת ולא לפי העברי ולא לפי היום בשבוע, 

 י' בניסן.-שיקראו לזה "היום הגדול" ושיחול תמיד ב תאריך י' בניסן ?ה
 

התשובה היא שבני ישראל נצטוו דווקא בשבת ללכת לשוק ולקנות את השה. ויש לזכור 
שעדיין בני ישראל לא מחויבים לשמור את השבת, הם אמנם שמרו את השבת אבל לא 

היא הנותנת ! דהיינו זו בדיוק  בשבת ?ולמה דווקא מתוך ציווי אלא מתוך הנהגה מהאבות. 
הסיבה, כי כאשר המצרים יראו שבני ישראל הולכים לקנות את השה דווקא בשבת,  אז הם 

ואז יקרה הנס הגדול,  מה קרה היום ? למה אתם קונים שה דווקא בשבת ? –בטוח ישאלו 
המצרים ישמעו ויראו שבני ישראל קונים את האלוקים שלהם, והם עומדים לקשור אותו 

, כי ארבעה ימים למיטה ולבסוף גם לשחוט אותו, והמצרים לא מסוגלים לעשות כלום
  הקב"ה מונע זאת מהם. 
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 הבאבא סאלי זצ"ל –סיפור לשבת הגדול 
 

 
 הבאבא סאלי זצ"למ, התקבלה שיחת טלפון בהולה בבית ביום חמישי, כ"ז שבט תש"

והודיעו שהנער ישראל, בנו של שאול  סתהון דבאח, מעשירי היהודים בארגנטינה נחטף. 
, בעל הגאון רבי דוד סתהון דבאח זצ"לאבי הנער הינו תומך תורה ורודף צדקה וחסד, וסבו, 

 ממקימי עולה של תורה בארצו.   "יעלה הדס",
 

יק, הרכין ראשו בדומיה ושהה כך שעה קלה, נשא ראשו ואמר: "החוטפים שמע הצד
 ייתפשו, והוא ישוחרר לשלום" והוסיף:  "חינם אין כסף".

 

חלפו ימים ושבועות, כל חודש אדר עבר, ומהחטוף לא נשמע דבר ועקבותיו נעלמו לדאגת לב 
 ןהוריו. בראשית חודש ניסן טס אביו במיוחד לארץ הקודש וביום ראשו

 ו' ניסן, בא אל הצדיק להעתיר לשלום בנו.  
 

אמר לו הצדיק: "השולחן ערוך הוא ספר הלכה, להורות את המעשה אשר נעשה. ונכתב בו: 
שבת שלפני פסח קורין אותו 'שבת הגדול' מפני הנס שנעשה בו. יש כאן איפה הוראה לדורות 

רר הבן, חינם אין כסף" שיום זה מסוגל לניסים וישועות" והבטיח: "בשבת הגדול ישוח
 מעודד חזר האב לבואנוס איירס, ומבנו עדיין אין כל סימן חיים.

 

ערב שבת הגדול, י"ב בניסן, צלצל הטלפון בבית העשיר. החוטפים הודיעו שהבן בידם, ונקבו 
 בסכום כסף רב. אם ישולם הכופר, ישוחרר הבן. המסכימים אתם ? וההסכמה ניתנה !!!

 

אחד מכם למקום פלוני, לבוש חולצה בצבע פלוני, ובידו מזוודת הכסף.  "אם כן, מחר יבוא
לאחר שנקבל את הכופר ישוחרר החטוף. אך אם תודיעו על כך למשטרה, מות ימות" 

הצדיק אמנם הבטיח שהבן ישוחרר בלא כופר, אבל אין להסתכן בעניין ספק פיקוח נפש, 
 משום כך, אף לא הודיעו למשטרה. 

 
ף, השיג חולצה בצבע הנקוב וצויד במזוודת הכופר. הלך למקום המפגש, דוד, אחי החטו

כיכר הומה אדם, והמתין שייגשו אליו. המשפחה לא ידעה שהמשטרה מאזינה לטלפון 
בביתם, שמעה על דרישת הכופר והכינה מארב. כאשר הבחינו השוטרים בשני חשודים 

 הבחינו בשוטרים ונמלטו. העושים דרכם לעבר הנער, זינקו לקראתם, אולם החשודים
 

ראה דוד, וחשכו עיניו. כעת החוטפים יחשבו שהמשפחה הזעיקו את המשטרה, ויממשו את 
איומם. הוא לא העז לשוב הביתה ולספר את שארע, בטוח היה שהוריו לא יעצרו כוח 

 לשמוע את הבשורה. עמד כך, בשמש הקופחת, ובידו המזוודה. 
 

טרפם נשמט מידם. האחד נבלע ברחובות הכרך, והשני חמק השוטרים עמדו אף הם נבוכים. 
לבית קפה  סמוך, נכנס לחדר השירותים והוריד את אפודתו, בה ראוהו השוטרים, יצא 

 מעדנות וחלף על פניהם, עמד בתחנת האוטובוס והמתין בקור רוח.
 

האוטובוס הגיע. לפתע הבחין אחד מהשוטרים, שהעולה לאוטובוס טורח להכניס את 
ולצתו למכנסיו. התעורר חשדו, אולי אחד החוטפים הוא,  מיד רץ ועצר את האוטובוס, ח

 הוריד ממנו את הנוסע ולקח עמו לתחנת המשטרה .
 

כעבור שעה וחצי של חקירה  לא מעודנת נשבר החוטף, והסגיר את חבריו. חוליית שוטרים 
נו יודע מה לעשות. לבסוף יצאה למקום מחבואם. דוד עודנו עומד בכיכר, המזוודה בידו ואי

 החליט לפנות לתחנת המשטרה להיוועץ בשוטרים.
 

כשהגיע, מצא שם את אחיו החטוף, ששוחרר כעבור חמישים ושישה ימי כליאה בתנאים 
 כפי שחזה הצדיק. בלא תשלום כופר .... –בשבת הגדול מחפירים, 

 

 הגדה של פסח( –)מתוך מעיין המועד  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 )רבי יעקב קראנץ( המגיד מדובנא -ונמשל משל 
 

אמֹר  )שמות ו,ב(כתוב בפרשתנו  יו לֵּ נ  ֲהרֹן ְוֶאת ב   ו ֶאת א  ל צ  ה ע  עֹל  ה ִהוא ה  עֹל  ת ה  ֹור  זֹאת ת 

ֹו: ד ב  ו ק  ח  ת  ֵּ ְזב  מ ִ ש  ה  ֶֹקר ְואֵּ ב  ד ה  ה ע  ְיל  ל   ל ה  ח  כ   ֵּ ְזב  מ ִ ל ה  ה ע    מֹוְקד 
 

, מאביו סחורה לקנות נוהג שהיה אחד שאדם לראות נוכח אביו של חנותו את שירש סוחר
 הצטער הוא. בעיר הסוחרים משאר קונה הוא זאת במקום, מסחרו בית את כלל פוקד אינו

 . ממנו יקנה אדם שאותו לכך לגרום כיצד עצות וחיפש כך על
 

: לו ואמר אליו הלך הוא. גלויות עמו ולדבר אליו לגשת החליט הוא עצה כל מצא משלא
 ענה? שלי המסחר בית את מעולם פוקד אינך מדוע כן ואם, אבי של נאמן ידיד היית הלא
 המסחר לבית ולגשת בקשתך את למלא אשתדל מעתה, אתה צודק אכן: ואמר אדם אותו
 כדרך משפחתו בני ובשלום בשלומו ודורש נכנס אדם אותו היה יום מאותו, ואכן  .שלך

 קניותיו כל את לקנות המשיך אלא מאומה ממנו קנה לא הוא אולם, קרובים וידידים רעים
 . כה עד שנהג כפי, האחרים העיר סוחרי אצל

 

 כדי אלי שתסור ממך שבקשתי אתה סבור וכי: לו ואמר סוחר אותו של סבלנותו פקעה
 מעט להרוויח לי ותאפשר במסחר עמי שתעסוק תהיהי כוונתי כל הלא, בטלים דברים לדבר

 . ממך ולהתפרנס
 

  )ישעיה א,יא(בנביא  הפסוקמבאר את המשל על פי  )רבי יעקב קראנץ( המגיד מדובנא
ר  יֶכם יֹאמ  י רֹב ִזְבחֵּ ה ל ִ מ   ים  ה'ל  ש ִ ִרים ו ְכב  ם פ   ֶלב ְמִריִאים ְוד  יִלים ְוחֵּ י עֹלֹות אֵּ ְעת ִ ב  ש  

ו ִדים לֹא ת  י: ְוע  ְצת ִ פ   ח 
 

 האדם שבאמצעותם היא הקרבנות תכלית אולם, ונעלה קדוש הוא הקרבנות ענין מנםא
 הפסוק דברי בו ויתקיימו' ה לבית יבוא שהוא היא המטרה. מהחטאים ויזהר יתעלה

ה ֶאת  )דברים יד,כג( ד ְלִיְרא  ְלמ  ן ת ִ ע  ִמים: ה'ְלמ  י   ל ה   ֱאלֶֹהיך  כ  
 

  הכתוב אומר כך על, זו למטרה הקרבנות הקרבת י"ע מגיעים לא אם, זאת לעומת
י: )ישעיה א,יב( ר  ְדֶכם ְרמֹס ֲחצֵּ ש  זֹאת ִמי ֶ י ִמי ִבק ֵּ נ  אֹות פ   ר  בֹאו  לֵּ י ת  , כביכול, ה"הקב אומר כ ִ

 היא המטרה, תועלת וללא מטרה ללא בחצרי ולהסתובב להתהלך אינה התכלית  – לישראל
  .הקרבנות מטרת כלל הושגה לא ובלעדיהם, קודש בעסקי עמי לעסוק

 נוינימתוך ערוץ ב
 

 )אבות א, משנה יז(רבן שמעון בן גמליאל וזהו שאומר 

ְדָרש   ְולֹא ר הו א ַהמ ִּ ק ָ א, ָהעִּ ָ ה ֶאל  ֲעש ֶ ַ  .ַהמ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


