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 גינוסר    בית זרע אשדות יעקב מאוחד  אשדות יעקב איחוד  אפיקים  אלמגור אלומות

 עין גב מעגן  מסדה  כנרת קיבוץ   מושבה כנרת חוקוק  האון  דגניה ב'  דגניה א' 

 תל קציר שער הגולן  רביד  פוריה עלית  פוריה נוה עובד  פוריה כפר עבודה 
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 בס"ד,

 
 ואראפרשת השבוע : 

 
 

בסוף הפרשה הקודמת משה רבנו בא בתלונה לה' ששלח אותו כדי לגאול את ישראל, ובשטח 

קורה הפוך, השעבוד רק הולך ומחריף... ואז בפרשה שלנו, ה' בא ומוכיח את משה רבנו, 

שהאבות שהיו לפניו היו מאמינים בו בתמימות, גם אם היו רואים הפוך, ואיך הוא מעז לשאול 

 שאלות?...

וכו'. אם נשים לב   וידבר אלוקים אל משה ויאמר אליו אני ה'וכך נכתב בפסוק הראשון: 

. מה ההבדל ביניהם? מגלים  "ויאמר"ומסיים באמירה:  "וידבר"הפסוק מתחיל בדיבור : 

בור הוא בצורה קשה, ואילו אמירה היא בלשון רכה... כלומר שה' היה צריך לדבר חז"ל שד

 איתו קשה, אך לבסוף הוכיח אותו בלשון רכה.

 

, בכל זאת מרכך את צורת עלינו ללמוד שאם בורא עולם שיכול לומר הכל ולעשות הכלמכאן 

התוכחה וההערה, ואומר אותה בלשון רכה, קל וחומר שאנו בתור בני אדם שיכולים לטעות 

וגם לנו יש הרבה מה לתקן , כשאנו רוצים להעיר לשני או להוכיח אותו, עד כמה אנו חייבים 

יותר יקבל הוא  –לדבר בלשון רכה ונעימה. ככל שנהיה יותר עדינים ויותר מכבדים את השני 

 מאתנו את התוכחה וההערה.

 

 

 

סיפר הרב זילברשטיין שפעם נסע במונית שהנהג היה עטור ב.. צמה ועגילים, אולם בתחילת 

הנסיעה הוא פתח את החולצה והראה לרב שתחת בגדיו יש ציצית מהודרת. ואז סיפר שהוא 

בתהליך של חזרה בתשובה שהתחילה לפני כמה חודשים, כשלקח אדמו"ר אחד לביתו, 

ה נראה רעב, בא עלה לביתי נאכל יחד, אבל אל תכבה את וכשהגיעו אמר לו האדמו"ר: "את

: "נראה שגם מזמן לא הנחת תפילין, בא נניח... המונה", הוא עלה לבית הרב ושם הרב אמר 

זה על חשבוני, המונה ממשיך לעבוד ואשלם לך על הכל..." בסוף הרב עוד נתן  –ואל תדאג 

 תוספת..

 וצה.."רתורה כזו, גם אני  אמרתי:וא התנהג ה ה"כשראיתי את הצורה שב האיש ואמר: הוסיף

 

 

 

 בברכת שבת שלום

 

 הרב שלמה דידי
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