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פרשת שמות
עימו אנכי בצרה
בפרשת השבוע "ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה המן להתלות על העץ ,וכן כולם ,היה צריך רק להסירם
את יעקב איש וביתו באו" וכ"ו ,ובהמשך הפרשה "וירא אליו מעליהם ,חזרו בתשובה בזמן פרעה יסיר פרעה מעליהם,
ה' בלבת אש מתוך הסנה וירא והנה הסנה בוער באש חזרו בזמן המן יסיר המן מעליהם.
והסנה איננו אוכל" ,אומר רש"י הקדוש מדוע נגלה אליו עונה על כך הרמ"ק הקדוש ,נכון וודאי כשעם ישראל חוטא
השי"ת דווקא בסנה? הרי וודאי שהיה צריך מתוך כבוד ח"ו מגיע להם ייסורים כדי להחזירם למוטב ,אך כאשר
השכינה להיראות באילן נאה ויפה ומדוע דווקא בסנה של שבים בתשובה שלמה נמחק החטא מעיקרו ,ונמצא שעם
קוצים? אלא משום עימו אנכי בצרה ,רצה הקב"ה להראות ישראל לא חטא מעולם שהרי נמחק חטאם מכל וכל ,אם
כן נמצא שלמפרע היכו הגויים בעם ישראל שלא כדין,
למשה ולכל באי עולם דעו לכם ,כאשר עמי נמצא
ועל כך וודאי מגיע להם עונשים קשים ומרים.
בצרה ח"ו ,גם אני נמצא עמו בצרה ,וכמו שנאמר
כל מי שפוגע
שומעים אחים ואחיות יקרים ,מבהיל עד להיכן
"עמו אנכי בצרה" ,עם ישראל נמצא במצרים
בעמו ונחלתו
מגיע תשובתו של האדם למחוק החטא מכל
סובל סבל נורא ואיום ,שיעבוד קשה ,ייסורי
גוף ונפש ,אולי ייראה למאן דהו שעזב ה' עמו של השי"ת סופו
וכל כלא היה מעולם.
ללקות במכות
לכן נירון קיסר כשהגיע להחריב את ירושלים
ונחלתו ח"ו ,לכן נגלה בסנה של קוצים לגלות
שגם לשכינה יש צער גדול בשעבוד הבנים .קשות ונוראות .ירה חיצים לכל ארבע רוחות וכולם באו לכוון
ירושלים ,אמר נירון קיסר ,אני מבין מכאן שחפץ
המצרים בסופו של דבר לקו בעשר מכות קשות
ונוראות ,כל הפוגע בעמו של ה' כאילו נוגע בבבת עינו ,השי"ת להחריב את ביתו ורוצה אחר כל לנגב את ידיו עלי,
וכמו שנאמר "הרנינו גויים עמו כי דם עבדיו יקום ,ונקם פירוש שאחר שאעשה זאת יעניש אותי ,לכן ברח והלך
ישיב לצריו וכיפר אדמתו עמו" ועוד נאמר "אל נקמות ה' והתגייר ויצא ממנו רבי מאיר בעל הנס ,הנה נירון קיסר
אל נקמות הופיע הינשא שופט הארץ השב גמול על גאים" הבין זאת שכל מי שפוגע בעמו ונחלתו של השי"ת סופו
הגם שנותן השי"ת רשות לשונאי ישראל לענות ולייסר את ללקות במכות קשות ונוראות.
בניו בזמן שלא מקיימים מצוותיו וחוטאים לפניו ח"ו ,אך לא כללו של דבר כשעם ישראל עושים תשובה מוחל השי"ת
כל עוונותיהם חטאיהם ופשעיהם וכשצועקים ומתחננים
ישקוט ולא ינוח עד שיפרע מאותם רשעים.
הרמ"ק הקדוש רבינו משה קורדובירו זיע"א שואל בספרו לה' זוכים לישועה גדולה מן השמיים ,אחים ואחיות יקרים
תומר דבורה ,למה מתנקם הבורא יתברך באותם עמים חייבים אנו להכיר ולדעת מה גדול כוחנו ,נמצאים אנו
שפגעו בבניו? הרי מי שלח את פרעה? המן? נבוכדנצר? באחת התקופות הקשות שהיו לישראל ,חייבים אנו לעשות
סנחריב? וכל הרשעים הארורים שפגעו בעם ישראל תשובה שלמה ולצעוק לה' מקירות לבנו שיוציא אותנו
בכל הדורות ,הלא וודאי השי"ת שלח אותם להכות בבניו מצרה לרווחה ,ובוודאי שאל כביר לא יימאס בתפילת רבים
כדי להחזירם למוטב ,אם כן שואל הרב למה היו צריכים ה' הושיע המלך יעננו בים קראנו אמן כן יהי רצון.
אותם רשעים ללקות על מעשיהם הרי סך הכול קיימו
שבת שלום ומבורך.
שליחותו של ה'? למה היה צריך פרעה ועמו לטבוע בים,
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מתוך הספר "ושב ורפא לו" להזמנות ספרי הרב03-9091313 :

אִם נִסְ ּ
שהַחַי ִ ּים ׁשֶלָּהֶם רְגוּעִים
תַכ ֵּל עַל ב ַ ּעֲל ֵי הַחַי ִ ּים נ ִ ְראֶה ׁ ֶ
ּ
וּמְס ָֻּדרִים הַרְב ֵּה יוֹתֵר מֵהַחַיִים ׁשֶל ָּנו ּ .אֲפִלּו ּהָ ְרג ָׁשוֹת ,מֵהֶם קִב ַ ּל ְנו ּ
טפּוּל אֵצ ֶל רוֹפֵא
ב ְּכַמּוּת ג ְּדו ּׁשָה ,מַק ְׁשִים עַל חַי ֵ ּינו ּ .אָדָם ׁשֶהוֹל ֵך ְל ְ ִ
ַשִנ ַּיִם ,חו ֹ ׁש ֵׁש וּפוֹחֵד מֵהַ ִּ
שהַסֵּב ֶל מֵהַפַּחַד
טפּוּל כ ָּל כ ָּך ְ עַד ׁ ֶ
הּׁ
שמֵּסֵב הַ ִּ
טפּוּל עַצ ְמוְֹ .רג ָׁשוֹת ׁשוֹנ ִים כ ְּגוֹן
וְהַחֲ ָרדָה רַב ִּים מֵהַכ ְּאֵב ׁ ֶ
עצ ֶב ,אַכ ְזָב ָה וְיֵאו ּׁש הוֹפְכִים אֶת חַי ֵ ּינו ּלְק ָׁשִים וּמָרִים.
ְּדאָג ָהֶ ,
ְ
מַדּוּעַ אִם כ ֵּן הָאָדָם ,נ ֵז ֶר הַב ְ ּרִיאָה ,צָרִיך לִסְבֹּל סֵב ֶל כֹּה רַב  -הַאִם
לֹא עָדִיף לִהְיוֹת חַי ָ ּה או ֹב ְ ּהֵמָה?!
הַ ּ
ת ְׁשוּב ָה הִיא כ ִּי אָכֵן ,ל ְלֹא תּוֹרָה וּמִצ ְווֹת ,עָדִיף לְאָדָם לִהְיוֹת ב ַ ּעַל
חַי ִ ּים .אָדָם ל ְלֹא תּוֹרָה טוֹב לו ֹ לִהְיוֹת כ ֶּל ֶב ,חָתוּל ,סוּס או ֹ חֲמוֹר

תמּ ֵׁש
ִש ַּ
מֵא ֲׁשֶר אָדָם .כ ִּי כַא ֲׁשֶר הָאָדָם חַי ל ְלֹא תּוֹרָה וּמִצ ְווֹת ,הוּא מ ׁ ְ
ַשל ִיך ְאֶת הַמַּעֲלוֹת.
רַק ב ַ ּחֶסְרוֹנוֹת ׁשֶי ֵ ּׁש ב ַּ'נ ֵּז ֶר'ְּ ,דהַיְנו ּב ַ ּמֹּחַ ,וּמ ׁ ְ
תהּ
שאָר ,מִיכֹל ֶת הַח ֲׁשִיב ָה ,או ֹ ָ
עֶל ְיוֹנוּתו ֹ ׁשֶל הָאָדָם נוֹבַעַת ,ב ֵּין הַ ׁ ּ ְ
יְכֹל ֶת א ֲׁשֶר ג ַּם גּו ֹ ֶרמֶת לו ֹל ִ ְדאָגוֹת ,פְּחָדִים ,ד ִּכ ְאוֹנוֹת ,מַחֲלוֹת נֶפ ֶׁש
וְעוֹד צ ָרוֹת .וְכַא ֲׁשֶר הָאָדָם הוֹל ֵך ְאַחַר 'מַח ְׁשְבוֹת ל ִב ּוֹ' ,אַחַר הַח ֵׁשֶק
ְשב ָה כ ְּדֵי לְמַל ֵּא אֶת
ח ַ
הרֵי ׁשֶהוּא מְנ ַצ ֵּל אֶת כ ּ ֹ ַ
וְ ַ
המַּח ׁ ָ
ה ַּ
תאֲווֹתֲ ,
שפָל ִים כ ְּפִי הַב ְ ּהֵמָה ,וְהַנְהָג ָה זו ֹ מוֹב ִיל ָה
ה ְַּדחָפִים הַנ ְּמוּכִים וְהַ ׁ ּ ְ
אוֹתו ֹלְחֻרְב ַּן וּלְהֶרֶס עַצְמִי.

רציתי למסור לרב תודה ענקית על זה שהוא נתן לי
כוחות ורצון גדול להתקרב יותר לבורא.
בזכותו אני מתפלל כל בוקר ,נוטל ידיים ושומר
שבת .הוא הרב שאני שומע כל בוקר שיעורים שלו.
רב גדול אני אוהב אותו אהבת אמת והשיעורים
שלו מדהימים נותנים כח והבנה למה באנו לעולם.
משה מבאר שבע
לשליחת טור אישי שלחו מייל
karvenu1@gmail.com

שיחה נכנסת
הרב נחמיה לייטנר הפך לאבן שואבת למאות ואלפי הורים ,יהודי מיוחד מאד ובעל זכויות

ועוד לא סיפרתי הכל ....כמה ימים שאנו מתלבטים האם להודיע לו שיעזוב את הבית

עצומות העוסק בהצלת ילדי ישראל ומתן עצות חינוכיות .קרוב ל 40 -שנה שהוא עוסק

לצמיתות שהרי "חייך וחיי וחברך חייך קודמים" ,אנחנו כבר לא צעירים -רצינו לדעת מה

ברישום ילדים למוסדות תורה ובהנחית הורים ומחנכים .ממרומי ניסיונו וגילו הוא אינו

הרב מציע שנעשה? " .הרב נחמיה נשען לאחור ,נשם נשימה עמוקה ואמר " :תראה

בוחל בנסיעה באישון לילה בכדי להציל נשמה ,הוא מסוגל דקה לפני חצות לילה להקיש

אדוני ,אתה נשמע לי יהודי ירא שמים ,אין לי ספק שעשית לא פעם ולא פעמיים תיקון

על הדלת להתנצל עמוקות ולבקש תשומת לב של כמה דקות ובלבד להציל עוד נשמה

חצות ,על מה בכית? על גלות השכינה .על מה הצטערת? על בכיו של הקב"ה המתייסר

מרדת שחת .מותר לציין שרבות מהנפשות שהציל לפני עשרות שנים הם בעצם כבר

וכואב ואוי להם לבנים האהובים שגלו מעל שולחן אביהם  ,ואוי ואבוי לו לאב שהגלה את

אבות לילדים גדולים המפארים את עולם הישיבות .נהגו המסור ,ר' מתתיהו גולד משיב

בניו משולחנו .לאבא הגדול שלנו אין מנוחת הנפש ,בניו שנעלמו להם מבתי כנסיות ובתי

לפונים הרבים ואומר " :במהלך רוב שעות היום הרב לומד זמנו קצוב ,עצות והנחיות ניתן

מדרשות מתגלגלים בשדות החולין והמתירנות .אבא יקר ,הקב"ה שלח לך דרך בנך רק

לשמוע ממנו בין השעות עשר בלילה לשתיים לפנות בוקר ,אתם מוזמנים להתקשר" ,והם
מתקשרים גם לפני עשר בלילה .יום חורפי אחד בשעה  8:00בערב ,מתתיהו נוהג והרב
לייטנר יושב לימינו כשהוא אוחז פנס קטן ומעיין בגמרא .בעוד שעה הם אמורים להגיע
לאולם גדול בקרית ספר שם אמור הרב נחמיה להרצות בפני מאות הורים בכנס חינוכי
גדול .ביציאה מירושלים סימן להם בחור ישיבה כבן  14לעצור .הנהג עצר ופתח את החלון
"אני צריך להגיע לקריית ספר" אמר לנהג" .הכנס ,אנו בדרך לשם" השיב .הרב לייטנר
שקוע בסוגיה  ,אינו מבחין מי עלה ולאן מועדות פניו של הנער שעוצם עיניים ומנסה
להירדם .ב 8:05 -בערב נכנסה שיחה" .ערב טוב ,הרב נחמיה לייטנר?"" ,מדבר "" ,הו,
שלום כבוד הרב ,נאמר לי להתקשר ב 10:00 -בלילה אבל הקדמתי קצת ,אתה יודע,
הלחצים ,הדאגה ,אשתי ואני בקושי נרדמים בלילה"" .כן ,אני שומע" ".תראה  ,כבוד הרב,
אני מאמין שלא אחדש לך דבר ,אבל כל אחד מרגיש את המטען החורג הפרטי שלו .הבן
הכי קטן שלנו לומד בישיבה קטנה ,בתלמוד תורה הוא היה פרח ,עדין נפש ,עושה כבוד
לאבא לאמא ולאחים" ",מה התחדש? "" ,בחצי שנה האחרונה הרגשנו בירידה רוחנית

תחושה קטנטנה ממש על קצה המזלג מה הוא מרגיש ,עד כמה נורא וקשה לו .יש לך בן
אחד מתוך עשרה שסטה מן הדרך ולאבא הגדול שלנו יש מיליונים שכאלה ,מי שבור יותר?
מי בוכה יותר? למי אין מנוחה אמיתית לא ביום ולא בלילה? אבא יקר ,בנך בהחלט מהווה
ניסיון קשה ,חוצפה ,חוסר רצינות במצוות ,זלזול ,אך עליך להבליג ולהשפיע עליו אהבה
וחמלה לאין קץ ,לא רק משום שזה בנך אלא משום שהוא בן של הקב"ה שהופקד בידיך,
אתה שומר פקדון ,וכשאבינו מלכנו יבחין במסירות נפשך למען בנך ההולך ומתרחק ,אף
הוא מתמלא רחמים על בניו הרחוקים ויעשה הכל להשיבם לביתו .עוד קצת מאמץ  ,עוד
הבלגה ובעזרת השם תגיעו לחוף מבטחים"" .כבוד הרב ,תודה על הדברים המעודדים
שלך"" .עוד עניין קטן אבא ,בלי להכיר את בנך תרשה לי לקבוע שהוא ילד בעל מידות
נפלאות שנקלע למצוקה מסוימת ואין לו כלים כרגע להתמודד מולם ,הוא באמת אוהב
ומעריך אתכם מאד על כל החינוך שקיבל ,על בית חם אך אין לו כרגע את תעצומות הנפש
לפייס אתכם .עשו לי טובה אל תרחיקו אותו ,קבלו אותו כפי שהוא ,רוממו את רוחו ונפשו

גדולה ,תפילה לא תפילה"" ,מה פירוש?"" ,הוא קם מאוחר לתפילות ,המשגיח רוצה לסלק

והקב"ה ימדוד לכם באותה מידה והחלום הרע יימוג וייעלם ,ואם תרצו אשמח לשוחח

אותו .ניסיתי שאחיו ידברו אתו וינסו להחזירו למוטב ,שיהיה רציני אבל הוא עקשן ,מה

עימו ולדבר על ליבו ,לילה טוב" .הנהג עצר את המכונית בכניסה לעיר ,בחור הישיבה ירד

הוא אומר? אני לא תינוק ואל תפריעו לי לחיות כמו שאני מבין" " ,נו אז מה הבעיה? ",

ממנה ,הוא ניגש לחלון וסימן לרב לייטנר לפתוח .בחור בן  14עם מפל של דמעות בעיניים

"כבוד הרב ,כשהוא בא הביתה לשבת הוא נעלם מיד אחרי הסעודה וחוזר לפנות בוקר,

"כבוד הרב ,אני מקבל על עצמי לחזור בתשובה שלימה ,לעולם לא אצער את הורי ואתחיל

והכי נורא הוא מתחצף ,אמא שלו אישה חולנית ושבורה ממנו לגמרי ,הוא ממש מעיב על

ללמוד ברצינות" לחש" .כיצד אתה קשור לסיפור??" שאל הרב" .כבוד הרב ,זה היה אבא

חיינו ,החיים הפכו פשוט לבלתי נסבלים .הבן מספר שהמשגיח רוצה לסלק אותו ,הילד

שלי ששוחח אתך ..שמעתי הכל ,אבא צדק בכל מילה" .הרב ליטף את לחייו באהבה .כך

כפוי טובה ,אנו מעניקים לו כל טוב בגשמיות וברוחניות אבל אנו מרגישים שהוא עלול

זכה מנשה ,בחור הישיבה לעלות על דרך המלך ,הכאב שנשב מהוריו כמו המילים החמות

למוטט ולאמלל אותנו .הוא מקצר לנו את החיים ,מתי יהיה סוף למלחמת ההתשה הזו?

שהרעיף עליו הרב בלא יודעים גרמו לו לבכות ולעשות את השינוי המיוחל( .קובי לוי)

הרה"ג בן ציון מוצפי שליט"א

בשבת אם אני רוצה לקיים עם אשתי סעודה שנייה ב 12וחצי לאחר חצות יום זה לכתחילה או בדיעבד?
מציין שלפני התפילה שתיתי כוס מים ככה שאני לא בתענית

תשובה :אסור לעשות כן ,זה חלילה זילזול בכבוד השבת .דע ,כי סעודות שבת אינם שלנו ולא לשם הנאתינו ,אלא כביכול העולמות העליונים יושבים ומצפים ליהנות מרוחניות המאכלים ,ומי שמעכב
אותם או מבטלם גורם להם ולעצמו חסרון גדול .אין שבת כימי החול שאוכלים בשעות מסויימות של העולם.
סעודה ראשונה היא מצילה מחבלי משיח ומכל הצרות המקיפות אותנו.
סעודת שחרית זמנה בבוקר עד השעה  .11.25ומי שנזהר בה לאכול לחם ובשר ניצל מאש גהינם ומכפרת עליו ,והעולמות הכי עליונים באים לשלחן ונהנים ומברכים אותנו.
סעודה שלישית זמנה אחר תפילת מנחה וצריך לכתחילה לסיימה קודם השקיעה ,ועל ידה ניצל האדם ממלחמת גוג ומגוג .אשר מי יודע איך תתרחש ואימתי ,ומי ישאר ויתקיים ,וצריכים ליזהר בהם מאוד.
עוד סוד אחד גילה לנו רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום ,שיש מלאך מיוחד הממונה על הסעודות ,ובסיום הסעודה השלישית הוא מעלה את כל הדמויות של כל המסובים ,של כל הסעודות ,סביב השלחן
עם הצלחות והמאכלים שהיו עליו ,לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא ,והוא מברך אותנו ,ונשפעים באורות גדולים ועצומים ,וזוכים למקום טוב בגן עדן ולחיי העולם הבא.

העלון מוקדש :להצלחת -ספיר בת מרים ,אבינועם בן טובה עטל .אלי ג'רבי ובני משפחתו .נתנאל בן איווט .ויקטור חי ג'רבי ובני משפחתו מאור בן נורית אפרת .משפחת שמעונוב .להצלחת עדיאל עקיבא בן אפרת רחל לרפואת-עילאי
חיים בן אסתי יוסף יאיר חיים בן נינה ,מרים בת שרה .דניאל אבנר בן כרמית .זבולון בן מרים .יעקב בן מרי .לעילוי נשמת -דוד בן עליה ,דוד בן שרה .רפאל בן שושנה .איתן זלמן בן רבקה .גילה בת רבקה .רבקה בת יוכבד .פאני בת
דוב .עקיבא בן אליהו הכהן ,עמרי בן אסתי ז"ל  ,הרב בנימין יהושע זילבר בן שרה זצ"ל ,שרה בת פורטונה ,איתי ז"ל בן שושנה ,טובה בת פורטונה ז"ל.

הראשל"צ הרה"ג יצחק יוסף שליט"א

קבלת שבת
בהדלקה

א .יש אומרים שכיון שהדליקה האשה נרות שבת ,חל עליה תוספת שבת
מחול על הקודש וכאילו קיבלה עליה שבת ואסורה בעשיית מלאכה .וכן אסור
לה לאכול ולשתות עד לאחר הקידוש ,אפילו אם עדיין היום גדול .ולפיכך
נוהגות קצת נשים שאחר שבירכו והדליקו את הנר ,אינן מכבות את הגפרור
שבידן ,אלא משליכות אותו לארץ והוא נכבה מאליו .ויש המחמירים עוד שאין
האשה מתפללת מנחה אחר הדלקת נרות שבת ,שמאחר ועשתה אותו
קודש לא תעשנו חול ,בתפלת מנחה של חול .אולם דעת רוב הפוסקים ומרן
השלחן ערוך ,שאין קבלת שבת תלויה בהדלקה כלל ,ולכן האשה מותרת
בעשיית מלאכה ובטעימה גם לאחר הדלקת הנרות ,כל זמן שלא שקעה
השמש .וכן עיקר להלכה .ומכל מקום נכון שהאשה תתנה ותגלה דעתה
שאין ברצונה לקבל שבת בהדלקת הנרות בערב שבת ,ומספיק להתנות
תנאי זה פעם אחת בשנה .ואם שכחה ולא התנתה ,רשאית לעשות מלאכה
הנחוצה אחר ההדלקה ,ומכל שכן שרשאית להתפלל מנחה .ומכל מקום
לכתחלה יותר נכון שהאשה תתפלל מנחה קודם שתדליק את הנרות ,אבל
אם שכחה להתפלל תחלה ,או שהזמן דחוק ,מותר לה להתפלל מנחה אחר
הדלקת הנרות ,ואפילו אחר ששקעה החמה ,בתוך י''ג דקות וחצי [זמניות,
כרבע שעה] אחר השקיעה .וכן מותר לה להטמין את החמין [בדבר שאינו
מוסיף הבל ,כגון שמיכות] אחר הדלקת הנרות.
ב .אשה שהדליקה נרות וקיבלה עליה שבת ,ושוב נזכרה ששכחה להפריש
חלה או לעשר את הפירות והירקות ,רשאית להפריש חלה ולעשר את הפירות
והירקות קודם צאת הכוכבים ,אף אם היא רגילה לקבל שבת בהדלקה .וכל
שכן באיש בהדליק נרות שבת ,שרשאי להפריש אחר ההדלקה תרומות
ומעשרות על פירות וירקות לפני כניסת השבת.
ג .האיש שהדליק נרות שבת רשאי לעשות מלאכה אחר ההדלקה .ואף אין
צריך להתנות קודם ההדלקה שאינו מקבל שבת בהדלקתו .שהרי אין מנהג
האיש לקבל את השבת בהדלקה .ומכל שכן שרשאי להתפלל מנחה אחר
שהדליק נרות שבת ,ומכל מקום הרוצה להתנות פעם אחת בשנה שאינו
מקבל עליו שבת בהדלקת הנרות ,תבוא עליו ברכה.
ד .מי שהדליקה נרות ביום שישי ,ואחר ההדלקה נזכרה שאכלה כחצי
שעה קודם ההדלקה ועדיין לא בירכה ברכת המזון ,ומברכת ברכת המזון
אחר ההדלקה ,אין לה להזכיר רצה והחליצנו בברכת המזון ,ואפילו הנשים
בנות אשכנז הנוהגות לקבל שבת בהדלקה ,אין להן להזכיר רצה והחליצנו
בברכת המזון שמברכות על מה שאכלו קודם שקיבלו שבת.

זיווג ומזל
הרה"ג אבנר קאווס שליט"א

אנו נמצאים בדור שמחובר מאד למיסטיקה וקבלה .לא רק מפני שהנושאים
האלו מעניינים אלא גם בגלל שיותר קל לתלות בהם בעיות וקשיים ולנסות
לפתור משברים ובעיות באמצעותם .דוגמא נפוצה לכך היא התמודדות עם
שלום בית .אנשים רוצים לפתור קשיים בזוגיות בעזרת כלים חיצוניים כמו
מיסטיקה וקבלה ,וזה לא הולך! הוא התקוטט עם אשתו יומם ולילה .לבסוף
הוא רץ לבבא .אמר לו הבבא :אתה צריך לקחת רגל של עורב 2 ,שיניים של
חתול ולשרוף את הכל בפינג'אן ולפזר עליה את האפר כשהיא ישנה ...הוא נסע
לבית לחם והביא רגל של עורב ,ושני שיניים של חתול הוא רכש מתאילנדי...
לילה אחד היא ישנה שינה עמוקה .הוא הלך למטבח ,הדליק את הגז ושם את
כל החומרים בפינג'אן .יצא משם עשן וריח נורא ,ואחר כך הוא צעד בחושך
לחדר השינה וזרק על אשתו כשהיא ישנה ...מה דעתכם? המעשה הזה יפתור
לו את בעיות 'השלום בית'? הוא ראה שזה לא עזר ...ואמר לאשתו :תביאי את
הווידאו של החתונה ,תראי ...תראי ...דודה שלך ,איזה עין הרע עשתה עלינו...
הלך ועשה עופרת ,זרק עליה עלים ,ענד שן של שועל ,וזה לא עזר .יום אחד
הוא שמע שקורי עכביש עושים בעיות בשלום הבית ...הוא קנה את המטאטא
הארוך של העכבישים והסתובב בבית הלוך ושוב למצוא קורי עכביש ,ומלמל
לעצמו :איפה העכביש? איפה העכביש ...אולי הוא העכביש? ...אולי הוא לא
למד אף פעם מה זאת אשה ,ולכן הוא רב איתה כל היום? ויכול להיות שגם
אשתו לא קיבלה הדרכה לפני החתונה ,ולא מכירה את תכונות האיש? יותר קל
לומר העורב אשם העכביש אשם עין הרע אשם מאשר לומר אני אשם! הרבה
אנשים מנסים לפתור את הבעיות שלהם באופן שגורם חיצוני יפעל עבורם
וישנה את חייהם כמו בהוקוס פוקוס אבל חז"ל כבר אמרו' :איש ואשה ,זכו -
שכינה ביניהן' .מה פֵּרוש המילה זכו? זכיה במפעל הפיס? בהגרלה אחרת? אולי
ברולטה? בוודאי שלא! המילה זכו מורה על זיכוך .אם בני הזוג זיככו את עצמם,
דהיינו תיקנו את המידות שלהם ,את מידת התאווה ,הכעס ,הקפדנות ,נקימה
ונטירה וכד' ,אז השכינה והשלום שורים בתוך הבית .על פי תפישת היהדות רק
עבודה יומיומית על האישיות של האדם תניב פירות ותיתן תוצאות טובות.

עם ר' עמי מימון
שאלה :כיצד יתכן שכולם קוראים פרשת השבוע פרשה אחת ואדם מסוים צריך לקרוא  3פרשיות? תשובה :אם חל שביעי של פסח ביום שישי ובחו"ל בשבת יהיה יו"ט שני שבישראל
קוראים פרשת שמיני ובחו"ל קוראים קריאת יו"ט ("עשר תעשר") ולכן יהיה הבדל כמה שבתות בין הפרשיות בין א"י לחו"ל ולכן בן חו"ל שהגיע לא"י לאחר החג ,דעת ה'נטעי
גבריאל' ספיה"ע עמ' ר"ל והביאו 'כי בא מועד' עמ' נ"ז שיש לו ללכת לשמוע ב' פרשיות אז בשבת אח"כ בישראל יקראו פרשה אחת והוא יקרא שלוש פרשיות (אף שלמעשה דעת
החזו"ע שיש לבן חו"ל לנהוג בדין זה כדין בן ארץ ישראל).

ללכת לצדיק

(מתוך הקונטרס "מנ של אמוה")

יש עניין גדול ללכת לצדיק לבקש את אשר על ליבך" ,צדיק גוזר והקדוש

כשרוצה ליכנס בעבודת ה' ולנסוע לצדיק מתגבר עליו יצר הרע יותר

ברוך הוא מקיים" .כפי שאומר הפסוק באיוב "ו ְתגזר אֹמר וְיקם לך".

גדול".

כבר בנסיעה אפשר להרגיש את הצמרמורת שאתה עומד לפגוש צדיק,

זהו ,הגיע תורך ,הגבאי במבט עייף מסמן לך עם היד כנס כנס ...אתה לא

אתה מתחיל לחשוב איך לומר לו ככה והוא יאמר לך ככה ...אתה מתכנן מה

מאמין" ,אני נכנס! תורי הגיע!" הדלת נפתחת ואתה רואה בין האנשים

תגיד לו ,האם בכמה מילים או שמא להרחיב ,אולי עדיף לכתוב בפתק...

את הצדיק ,כמו קרן אור בעולם חשוך ,זה כבר היה שווה הכל! שיתן לי רק

נסיעה שלמה מעבירים על איך ומה יהיה כשנגיע לצדיק.

להסתכל עליו ,זה מספיק!

ברוך ה' הגענו וברוך ה' יש גם תור! ארוך! מאוד! אל יאוש ,הרי הגעת עד

אתה נע עם התור וכהרף עין אתה מול הצדיק! פתאום אין לך מה

כאן -שום דבר לא יעצור אותך ,גם לא  150איש! שבאו לפניך( ...כאשר

להגיד ...אתה מתבלבל ,כל מה שתכננת במשך היום מסתכם בבלבול

הולכים לצדיקים בחול המועד וחגים ,מומלץ לקחת אוכל ל 3-סעודות,

אחד גדול ,מה שיוצא לך בסוף זה "תברך אותי בפרנסה" ...איזה בנאלי

תהילים ונעלים נוחות).

אתה! הצדיק מרים את הראש בפנים מאירות אמת ,פותח את פיו הטהור

כאן היצר הרע מתחיל לעבוד שעות נוספות ,השעה מאוחרת ואתה כבר

ונותן לך "ברוכ'ה והצלוח'ה!" אך ...בעצם למילים האלה חיכית כל היום!

על קוצים .מתחילים סימני שבירה ,ואז אתה מתחיל לפקפק" :אולי נלך?

אפשר לקפל את שק השינה ולחזור הביתה.

(ליקוטי עצות קסג)

אתה מכיר את הצדיק הזה? הוא באמת כזה צדיק?" ומההמתנה המרובה
שבה החזקת את הפתק -מהזיעה ביד ,הדיו נמחק!

אזהרת נסיעה :אסור שאדם ינהיג לעצמו הליכה לצדיק במקום פניה

זה חלק מהנסיון כשרוצים ללכת לצדיק" ,אם מתעורר אדם לתשובה ,אזי

השמיימה ועבודתו האישית המאומצת .על האדם להתפלל ולפנות
לאלוקים ,ואין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים.

שאלה :האם מותר לגזוז ציפורניים בלילה?
הרה"ג אליהו חי אביטן שליט"א

תשובה :מעיקר הדין אין שום איסור לקצוץ את הציפורניים בלילה ,כך כתבו האחרונים ,ובפרט אם הם עודפים על הבשר לא יעשה חומרות ,אלא יקצוץ
אותם בלילה ,כי זו חומרא יתרה ,כי הוא משרה עליו טומאה גדולה ,וכפי שהארכתי בזה כאן במקום אחר .רק שלדעת המקובלים לא יקצוץ בלילה ,וזה
דוקא כשלא עברו הציפורניים את גובה הבשר .וכן ה"ה לפי הפשט שמותר להסתפר בלילה ,ולפי המקובלים יש איסור.

זקוקים לישועה? זיווג? רפואה? פרנסה? עכשיו יש לכם את ההזדמנות! תיקון פדיון הנפש המסוגל
לכל הישועות הנערך על ידי מו"ר הרה"ג רפאל זר שליט"א
שמי רחל ,אני שומעת בקביעות את שיעורי הרב ורציתי להעלות
על הכתב מקרה שקרה עם אחותי השבוע .בימים האחרונים
אחותי בת  21התלוננה על כאבי בטן .לא ייחסנו לזה יותר מדי
חשיבות .לאחר מכן היא התחילה עם התעלפויות ,בפעם הרביעית
שהיא התעלפה כבר הזמנו אמבולנס והגענו לבית החולים .שם
הרופאים מצאו שיש לה ציסטה גדולה מאוד בבטן ,היא איבדה 2
ליטר דם ,והיא נמצאת בסכנת חיים ממשית.
בעלי למד בישיבה של הרב ואני ומיד התקשרתי אליו בהישמע

הבשורה הרעה .הוא אמר שיבקש מהרב שיערוך תיקון פדיון
נפש .הרב עשה את הפדיון ותוך שעה הכניסו את אחותי לניתוח.
שעתיים עברו ועוד לא התחילו לנתח רק ניקזו לה את כל הדם
שאיבדה.
אחותי יצאה מהניתוח לחדר התאוששות ,לאט לאט חזרה להכרה
ומצבה השתפר .כעבור יומיים היא השתחררה הביתה בריאה
ושלמה! תודה לכבוד הרב על הנס הגלוי שראינו ,על השיעורים
המחזקים ,ועל הכל.

גם הישועה שלכם תוכל להופיע כאן!! | למסירת שמות חייגו03-9091313 :

