
'עומק הדין' שיש  ואאמרו חכמינו ז"ל )פסחים נד( שאחד הדברים שכיסה והסתיר ה' מידיעתם של בני האדם, ה
חד מקרוביו ואמר בעולם הבא. מספרים על אחד מגדולי ישראל שנפטר, אשר לאחר זמן מה התגלה בחלום לא

 לו: "אינכם יודעים עד היכן מגיע עומק הדין בעולם האמת וכמה מקפידים על כל דבר".
 ידיעה זו מייאשת רבים מאיתנו, שכן  אם ידקדקו עימנו בכל פרט ופרט, אוי נא לנו ולחיינו, ובפרט 

 מהי תקוותנו? ן,אם כיו". יוותרו חי –שאין וויתורים לפני ה', כדברי רבותינו: "כל האומר: הקב"ה וותרן 

שנה, שעל ידו יוכל האדם להינצל מהדקדוק  022-ובכן, ישנו סוד גדול, שמגלה החת"ם סופר הקדוש לפני כ
"נאמר במשנה )אבות ד',ד'(: "מאוד מאוד הווי שפל רוח, שתקוות  הנורא בדין בעולם האמת, וכך הם דבריו:

דם הוא להיות רימה בקבר? וכי זו תקווה? הרי זהו צער ועונש!", אנוש רימה". והדבר תמוה, וכי תקוותו של בן הא
: "כאשר יגיע עתו של האדם להתייצב לפני בית דין , והואשפסוק זה מגלה סוד גדול 'החת"ם סופר'אלא אומר 

 של מעלה לתת דין וחשבון על מעשיו, יראו לו את כל מעשיו הקטנים והגדולים, והאדם יחרד ויבהל. 
 דם לפני פמליא של מעלה: "מי אני ומה חיי שכך אך אז יטען הא

 אש, לאך מאתם מדקדקים עימי? הרי היצר שהחטיא אותי היה מ
 ואילו אני הייתי חתיכת בשר ודם עלובה, וכיצד אנצחו?". 

 "טענתך נכונה", משיבים לו בית דין מעלה, "אך בוא ונבדוק 
  האם באמת בעודך חי, אכן התנהגת לפני בני האדם בענווה
 והכנעה, כפי שאתה מתאר את עצמך כעת, כחתיכת בשר 

 טענתך צודקת, ואכן תינצל מדקדוק אם כן,  –מסכנה וחלשה 
 הדין הנורא. אך אם בחיי חיותך, לא התנהגת כך, אלא הראת 

 לכולם את כוחך ועוצמתך והתנשאת על הסביבה, סימן הוא 
 שטענותיך שאתה חתיכת בשר מסכנה, הם שקר וכזב, והרי 

 ."תנהגת למטה, כפי שהבכל פרטבדין שידקדקו עמך כעת 
 "מאד מאד הווי שפל רוח", ומדוע? מפני "שתקוות אנוש רימה", 

 היא ההצהרה שאתה רימה וכיצד יכלת לנצח את יצרך הרע?". ,שהתקווה הגדולה שתציל אותך בדין
יהודי אחד בארץ, שאינו חזק כל כך בשמירת התורה והמצוות, ששמע באחד הימים את מעשה שאירע עם ישנו 

לשם כך, הגיע אל  ?.האם יצליח לעצבן את הלל הזקן בערב שבת :יפור על אותו אדם שהתערב עם חבירוהס
 , ושאלו שאלות מוזרות, אך הלל לא כעס וענה על הכל בנחת ובמאור פנים.הכנות לשבת הלחוצותהלל בזמן ה

 ן, מה עשה?אמר אותו יהודי: "מעניין אותי לבדוק אם לרבנים בימינו יש גם סבלנות שכזו". לכ
ו רשימה טלפונית של כמה רבנים מוכרים. בשעה שתיים לפנות בוקר התקשר לאחד הרבנים, ושאל הכין

. אותו רב שרק כעת פקח את עיניו, השיב לו: "סלח לי יהודי, "מה מברכים על תפוח מצופה בסוכר?" בתמימות:
 וכי אין זמן אחר?!", והשיחה נותקה.בלילה, אתה מעיר אותי משינתי לשאול שאלה?  2אך בשעה 

 בלילה, כאשר כמעט כולם הוכיחו אותו על מעשהו הלא מוסרי. 2:22כך המשיך להתקשר מרב לרב בשעה 
, וכאשר הרים הרב את לפנות בוקר, החליט לנסות את הרב מרדכי אליהו זצ"ל. הוא חייג לרב 0:22והנה, בשעה 

"בבקשה", ענה הרב, "רק תאמר לי האם השאלה , ל שאלה?"האם אני יכול לשאוהשפופרת, שאל האיש: "
הבחור הסכים, ולאחר זמן קצר נשמע קולו של הרב אליהו  , שאל הרב בנימוס.סובלת דיחוי עד שאטול את ידיי?"

כאשר הציג את שאלתו בעניין התפוח המצופה בסוכר, ענה הרב אליהו תשובה . בטלפון: "כן, אני מוכן לשמוע!"

  )'סיפורים שאהבתי לספר'( !"אתה יכול להתקשר אלי ולשאול כל שאלה שתרצה, ומתי שתרצה"וף הפטיר: מפורטת ולבס

מענוותנותו הגדולה, וכהבטחת רבותינו:  שנבעה גדלות נפשו המיוחדת של הרב מרדכי אליהו זצ"לזוהי 
עם משפחתו וסובביו בענווה והכנעה ויודע שהכל "ולענוים יתן חן", אך יותר מכל הוא, שאדם המתנהג בחייו 

מנוהל ע"י הבורא והוא רק בריאה קטנה בעולמו, ומיהו בכלל שיתגאה ויתכבד על אחרים, "אדם כזה", מגלה 
 !"."יזכה להינצל מדקדוק הדין בגדול בעולם האמתהחת"ם סופר, 
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 91:91 הדלקת נרות:
 92:33 יציאת השבת:

 99:23 רבינו תם:

לרפואה פרנסה 

: הרב עובדיה והצלחת

בן גורגיה. הרב יוסף 

שמעון בן בכריה.הרב יעקב 

חי בן מרגלית, מ"ס מנשה 

ואורה אחיאל. מ"א מיכאל 

וציפורה אחיאל. מ"ס צדוק 

בן נור ומרים בת גליה. 

אבישי דוד בן ברכה, ברכה 

צילה בת  בת דורה דבורה. 

 יעקב בן לינדה.ברכה. 

משה חיים בן מרים, יעקב 

לכל הישועות בן מלכה. 

שמיות לתורם ברוחניות ובג

. הילה, לאה ולביאת משיח

ומרים בנות ליאורה לריסה. 

ליאורה לריסה בת זבו 

זוליחו. רחל, יעל ופנינה 

בנות אירנה איסטט. 

שולמית בת חתון, ברוך בן 

 גוריגה 

 

רפאל בן   – לזיווג הגון

יעקב ויהודה בני מרים, 

מלכה, יהודה צבי בן 

, חנה אנה בת רעיה דבורה

 .ורותם בת גאולה

 

שלום  -זרע בר קיימא

, שרון בן מלכה, בן יונה

 פרידה בת עמליה.

 

הרב  -נשמת-לעילוי

אלעזר בן שמחה, הרב 

מרדכי אליהו בן מזל, 

הרבנית בת שבע בת שיינה 

חיה, מלכה בת אסתר, 

תמרה בת מזל. מזל בת דוד 

ובת שבע. אורי חי בן רינה 

יריב בן גאולה. אברהם בן 

ת אלה. ישעיהו בן יצחק. רו

בת נוסרת יצחק בן עליזה. 

יוסף בן אנגלינה. אפרים בן 

רחל. ר' יצחק בן טופחה, ר' 

שמעון בן סאסי סופיה, 

גבריאל בן סמינה. אסתר 

בת עישה, שלום בן תמו, 

דוד בן אסתר, רחל בת 

קלמי. אליהו מאיר בן סימי 

איפרגן, עובדיה כהני. 

 לואיזה עליזה בת שמחה.

 זוהרה טימסטית בת מרים.

רחמים  עון בן זוהרה.שמ

, ל בן טובהיאי בן צ'חלה.

איריס בת מלכה ועמרם בן 

 .שרה , דוד בן זינתאיזה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בס"ד.       בעזרת ה' נעשה ונצליח.         לישועתך קיויתי ה'.              לה' הארץ ומלואה.             בשם ה' נעשה ונצליח.

 81:18הדלקת נרות: 
 81:18את השבת: יצי

 02:01רבינו תם: 
 
 

                                            
                                      81:00 יציאת השבת:

 81:15 רבנו תם: 

רוצים הקדשה 

שנתית? 

 צלצלו..

0506425002 


