
אדם שלומד תורה חזותו משתנה

כשאדם יוצא 
משיעור של מוסר 

תורה ויראת שמיים, 
ניכרים באדם זה 
רצינות וגישה 
אחרת לחיים

"ויקהל משה את כל עדת בני ישראל, ויאמר אליהם 
וכו":  אותם  לעשות  ה'  ציווה  אשר  הדברים  אלה 
ובהמשך "ויצאו כל עדת בני ישראל מלפני משה": 
לנו  לומר  התורה  רוצה  מה  המוסר,  בעלי  שואלים 
מלפני  ישראל  בני  עדת  כל  "ויצאו  אלה,  במילים 
משה", וודאי שיצאו מלפני משה שהרי לפני משה 
משה  "ויקהל  הפרשה  בתחילת  שנאמר  כמו  היו, 

כן מהו המסר  ישראל", אם  את כל עדת בני 
במילים  לנו  להעביר  התורה  רוצה  אותו 

אלה? ומתרצים, שהתורה באה ללמדנו, 
כשיצאו  ישראל  עם  את  שראה  מי  שכל 
מלפני משה, היה מסתכל עליהם ואומר 
שהיה  יצאו,  משה  מלפני  וודאי  אלה 
ארץ  ודרך  אצילות  בהתנהגותם  רואה 

מיוחדת, מאחר שמלפני משה יצאו.

כן אחים יקרים. כשאדם יוצא משיעור של מוסר 
תורה ויראת שמיים, ניכרים באדם זה רצינות וגישה 
אלוקי"ם  ברא  זה  כנגד  זה  ולהבדיל  לחיים,  אחרת 
אשר  מקום  ועברה  עוון  של  ממקום  היוצא  אדם 
והתבהמות  הוללות  כולו  שכל  שם  ירקדו  שעירים 
רואות  עיננו  ביותר,  השפלה  בצורה  יצרים  פורקן 
ונערות  נערים  אותם  נראים  איך  הלב  לדאבון 
התלהמות  באיזו  אלה  נוראים  ממקומות  בצאתם 
לעמוד  ליבנו  את  ימלא  פחד  איזה  יוצאים  הם 
במקום זה מי יודע מה יכול לקרות, כל רגע שעובר 
אלימות,  תקריות  ממש,  של  נס  בגדר  זה  פגע  בלי 
או יציאה ברכב או אופנוע בצורה פראית המסכנת 
אותם עצמם ואת כל הנמצא בקרבתם שומר נפשו 
ואפילו  ירחק מהם, 

ולא  שעמום  מתוך  סתם  שם  שהיה  אחד  אותו 
גדול  הפסדו  הזו,  הנוראה  החינגא  בכל  השתתף 
בתהילים  הפסוק  על  ז"ל  רבותינו  וכדברי  ועצום, 
ובדרך  לא הלך בעצת רשעים,  "אשרי האיש אשר 
חטאים לא עמד, ובמושב לצים לא ישב", שואלים 
חז"ל למה אמר דוד המלך ע"ה שלש לשונות הלך, 
אני  אדם  יאמר  אפילו  לך  לומר  אלא  ישב?  עמד, 
גילה  איתם,  יושב  רק  או  איתם,  הולך  רק 
שהלך  כיוון  זה,   בפסוק  המלך  דוד  לנו 
לשבת,  סופו  שעמד  וכיוון  לעמוד  סופו 
ה'   לבית  נכנס  שרק  אדם  להיפך  וכן 
כל  או  ישיבה  בית מדרש,   , כנסת  בית 
מקום של תורה אפילו רק ישב הרי זה 
מתעלה ומשתבח, וכמו שנאמר "אשרי 
יושבי ביתך" אפילו רק ישב לא למד לא 

התפלל רק ישב אשריו ואשרי חלקו.

של  לחנות  שנכנס  אדם  המדרש,  דברי  הם  וכך 
לקח  טוב  ריח  אבל  כלום,  קנה  שלא  אפילו  בושם 
בורסקי,  של  לחנות  שנכנס  אדם  להיפך  וכן  עמו. 
פירוש מקום שמעבדים בו עורות מקום המפיץ ריח 
המדרש  אומר  עמו.  לקח  רע  ריח  מינן,  בר  נוראי 
בדיוק אותו דבר, אדם שנכנס למקום עוון ועבירה, 
וכן  עמו,  לקח  רע  ריח  דבר,  שם  עשה  לא  אפילו 
לא  אפילו  ה'  בית  לחצרות  שנכנס  אדם  להיפך, 
תורה  של  טוב  ריח  נכנס,  רק  התפלל,  לא  למד, 
משכימים  שאנחנו  אשרינו  לקח,  שמיים  ויראת 

לבתי כנסיות ובתי מדרשות. 
שבת שלום ומבורך

הוֹלֵךְ  הוּא  מַה  לַחְׁשֹב  עָלָיו  מִצְוָה,  ִׂיַּת  לַעֲש פּוֹנֶה  אָָדם  כַּאֲׁשֶר 

ׂוֹת, לְאֵיזוֹ מַטָָּרה וּמַה גֶֹּדל הַמַּעֲשֶׂה. אִם הוּא יַעֲצֹר וְיַחְׁשֹב,  לַעֲש

ּ מִכַּוָּנַת  ׂו יֵעָש ָׂיו  וּמַעֲש פְּעֻלּוָֹתיו  כָּל  לְֶרגַע, עַל מַהוּת הַמִּצְוָה,   ּ וְלו

הַלֵּב וְהַנְּׁשָמָה. 

אֶת  לְהַטְעִים  מִצְוָה.  הִדּוּר   ּ זֶהו ׁשְמַע,  בְִּקִריאַת  הַטְּעָמִים  ּן  נִגּו

ְכִינָה.  הַּשׁ וְזִיו  ה'  חֶסֶד  אֶת  וְלָחוּׁש  הַטְּעָמִים  לְפִי  בְּנַחַת  הַמִּלִּים 

ּי הַכֶֶּרס וְהַּתַאֲווֹת, אֶלָּא יֵׁש לִיצֹק לְתוֹכָהּ  ַּת ׁשַבָּת אֵינָהּ ַרק מִלּו סְעֻד

ה',  וּבְִקְרבַת  בְּאַהֲבַת  הַמְּלֵאִים  ּוּטִים  פִּי ׁשַבָּת,  ׁשִיֵרי  רוּחָנִי.  ּתֹכֶן 

ּן מַעֲלִים אֶת הָאָָדם טֶפַח מֵעַל גַּבֵּי הַקְַּרַקע  ִיָרה וְהַנִּגּו כַּאֲׁשֶר הַּשׁ

הַחָמְִרית. כָּךְ יֵׁש לְַקיֵּם מִצְווֹת, מִּתוֹךְ שִׂמְחָה, אַהֲבַת ה'  וַהֲבָנַת 

עְֶרכּוֹ הַגָּדוֹל ׁשֶל הַמַּעֲשֶׂה.

כַּאֲׁשֶר הָאָָדם הוֹלֵךְ לְעוֹלָמוֹ לְאַחַר מֵאָה וְעֶשְִׂרים ׁשְנוָֹתיו, אֵין הוּא 

לוֵֹקחַ עִמּוֹ מְאוּמָה מִכָּל הְָרכוּׁש ׁשֶצָּבַר לוֹ. כָּל בְּנֵי הָאָָדם, עֲׁשִיִרים 

הַבַּיִת  הְָרכוּׁש,  כָּל  בִּלְבַד.  ּתַכְִריכִים  כְּׁשֶלְּעוָֹרם  נְִקבִָּרים  ִּים,  כַּעֲנִי

ֹן הַבַּנְק הַּתָפוּחַ וְהַמְּכוֹנִית מְעוֶֹרֶרת  הַמְעֻצָּב, בִּגְֵדי הַיְֻּקָרה, חֶׁשְבּו

הַקִּנְאָה, הַכֹּל נוָֹתר כָּאן בָּעוֹלָם הַזֶּה.

יֹׁשֶר?  עָלָיו  מֵלִיץ  מִי  עוֹלָמוֹ?  לְבֵית  הָאָָדם  אֶת  כֵּן  אִם  מְּלַוֶּה  מַה 

מִמַּה הוּא נֶהֱנֶה לְאַחַר מוֹתוֹ? ַרק מֵהַּתוָֹרה וּמֵהַמִּצְווֹת ׁשֶקִּיֵּם כָּאן 

בָּעוֹלָם הַזֶּה כִּי הַקֶֶּרן ַקיֶּמֶת לוֹ לָעוֹלָם הַבָּא.
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זר שליט"א תודה לך כבוד הרב  ורבי הרב רפאל  למורי 
את  שהכרתי  לפני  אותנו.  מחזק  שאתה  השנים  כל  על 
עם  לרב  הגעתי  יתברך,  מהשם  מאוד  רחוק  הייתי  הרב 
שטויות בראש וקוקו ארוך וזכיתי אני וכל המשפחה לחזור 
בתשובה שלמה בזכות הרב. לפני שנה השתתפנו בשיעור 
קבע  הוראת  לעשות  ביקשתי  הדרשה  לאחר  הרב,  של 
לישיבה והרב בירך אותי שתוך שנה נזכה לבן זכר! ואכן 
בשעה טובה ומוצלחת אשתי ילדה בן שבעזרת השם גם 
הוא ילך בדרך התורה והכל בזכות הרב. יהי רצון שהקב"ה 
יאריך ימיך ותזכה להחזיר אלפי ורבבות יהודים בתשובה 
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תשובה: 

כתבו חכמי הקבלה "ובחנו רבים מהחסידים לטהר את המחשבה להעביר יד ימינם על מצחם שלשה פעמים ולשתוק מעט מלימודם, ובכן יוסר מחשבתו הרעה ותתבטל 

גם מחשבה אחרת. והמקובלים הראשונים כתבו לכוין בשם ע"ב שורש החכמה מחשבה עליונה, ושמעתי לכוין אותו בצורת עיינין ובניקוד פתח. ונמצא כתוב בשם רבינו 

הקדוש האר"י ז"ל לכוין בשם הוי"ה פשוט בניקוד בברית חיריק שבא חיריק שבא, ומהרח"ו ז"ל הגיד בשמו לכוין במחשבתו ה' פעמים ריבוע מ"ה ושם רמז במחשבה אותיות 

חש"ב מ"ה. והרמ"ק קיבל מפי אליהו ז"ל שיאמר הרבה פעמים פסוק אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה.

האם כשיש לאדם מחשבות מטרידות שהוא לא חפץ בהם כלל, זה מכפר עוונות?

הרה"ג בן ציון מוצפי שליט"א

הבן שבתפילין

מתרונן  תמיד  שמיים  שם  אשר  אהרוני,  חנן  אליקים  הוא  הליכות  ונעים  יקר  איש 

על שפתותיו הטובות. מרבה חסד, אהוד על כל סביבותיו הפוקד תדיר את שיעורי 

התורה המגוונים הפרושים בשכונת מגוריו המעטירה. לא איש צעיר הוא ר' אהרוני, 

בהחלט לא. כבר חלף בגאון מעל משוכת גיל ה-75 או אם תרצו, גבורות פלוס. אשת 

עשרות  ידועה  אשר  הצדקת,  מלכה  הגב'  כמובן  זוהי  חנן,  אליקים  של  לימינו  חיל 

בשנים בפעולות החסד הנדירות שלה,עם כלות עניות ואלמנות קשות יום. בנוסף 

היא הבלנית הכי ותיקה בעיר אשר דורות של נשים זכו לטיפולה ושירותיה האדיבים 

במאור פנים, ומתוך תחושה שכל אחת היא כמו בתה ויותר מכך.

דא-עקא, לא זכו בני הזוג אהרוני היקרים להיפקד בפרי בטן... עצוב? בהחלט.

נישואיהם  שנות  עשרות  שלאורך  אלא  הללו,  היקרים  הזוג  בני  נפקדו  לא  אמנם 

ילדים אומללים שהגיעו  הם שימשו כמשפחת אומנה חמה ואוהבת לכמה עשרות 

אליהם בנסיבות טרגיות בדרך כלל. מלכה ואליקים חנן אהבו את החסד הזה, ומסרו 

נפשם על כל ילד וילדה כדי שהזמן בין כתלי ביתם יקסום להם, ויעניק להם כוחות 

חודשים  של  קצרה  כתחנת מעבר  שימשו  הם  לעיתים  החיים.  להמשך  רוח  ושאר 

ספורים, לעיתים של שנה שנתיים ולפעמים קצת יותר. והתנועה הדינאמית הזאת 

המתחדשת תמיד  האירה את ימיהם והשכיחה במידת מה את העובדה שהם בעצם 

חסרי ילדים משל עצמם.

"כל המלמד את בן חברו תורה" היה נוהג אליקים חנן לצטט לאשתו, "מעלה עליו 

ברכות  אותם  מלמדים  המון.  בהם  משקיעים  מלכל'ה  ואנחנו  ילדו",  כאילו  הכתוב 

ועד כמה שידנו משגת אנו  ידיים, מברכים עמם ברכת המזון  השחר, נוטלים להם 

מגלים להם שיש אבא בשמים ושצריך להודות לו".

שהקב"ה  התפללה  אחת  ולא  בה,  יבחין  שהוא  מבלי  דמעה  מנגבת  הייתה  מלכה 

ישלח לה שלושה מלאכים כמו לשרה אמנו שאחד מהם יבשר לה...

עד לפני 10 שנים עוד פקדו את ביתם אותם נערים שהתבגרו ואף הקימו משפחות, 

אבך העשור האחרון, מה נאמר, היה דליל, והגעגועים למצהלותיהם של ילדים ניקרו 

בהם מפעם לפעם.

רב בית כנסת חדש הגיע לשכונת מגוריהם של הזוג אהרוני. הרב יונדב רצון, איש 

צעיר ונמרץ שמהר מאוד מצא חן, בעיני המתפללים. הרב הצעיר ור' אהרוני הפכו 

מהר מאוד לידידים טובים. אליקים – חנן לא הפסיד שיעור אחד אצל הרב הצעיר 

ולהאיר את  ידע לשמח  רצון  גם שיחות נפש. הרב  איתו  וניהל  ימים,  מזה שנתיים 

בוקר אחד אחרי תפילת שחרית  ומלטפות.  במילים חמות  היהודי הקשיש  ימיו של 

אהרוני:  ר'  את  רצון  הרב  שאל 

"מתי לאחרונה בדקת את התפילין 

שלך?" ר' אהרוני השתתק. "אינני זוכר אך הן נבדקו כמה פעמים, ונמצאו כשרות" 

הפטיר. "ממתי התפילין אצלך?" "אני חושב שקיבלתי אותם לבר מצווה..." "כדאי 

שתבדוק", הציע הרב במשך חצי שנה הפציר הרב רצון בידידו הקשיש לבדוק את 

תפיליו. לבסוף הוא נעתר והפקיד את תפילו בידי הרב. הרב רצון פתח אותן ושריקת 

התפעלות נפלטה מפיו. הן נראו כמו חדשות. ללא ספק נכתבו בידי סופר ירא שמיים. 

הרב רצון היה המום. הוא החל לקרוא את הפרשיות מילה אחרי מילה כמונה מעות...

וכשהגיע לתפילין של יד כמעט נעתקה נשמתו "והיה- כי -ישאלך- מחר -לאמר" אבל 

המילה בנך א-י-נ-נ-ה!!! אחרי תפילת שחרית סימן הרב רצון לידידו היקר לגשת אליו. 

הוא פתח את הפרשייה והראה לו: "המילה 'בנך' לא נכתבה כאן מעולם... ולמרות 

הבדיקות שנעשו בעבר, חסרונה של המילה לא נתגלה..." עיניו של אליקים – חנן 

אהרוני נפערו לרווחה "אינני מאמין למראה עיני.... עכשיו אני מבין מדוע מעולם לא 

היה לי בן שישאל אותי כי ישאלך בנך... ריבונו של עולם, האם לא הנחתי מעולם 

תפילין, שהרי אלו פסולות?" הרב רצון ליטף את ידיו של ידידו ואמר: "ניתן לסמוך על 

דעת הבן איש חי שבדיעבד יצאת ידי חובה, שהרי היית שוגג גמור. אני מזמין לך זוג 

חדש ומהודר, הכל לטובה".

בשעה 8 בערב נשמעה דפיקה על דלת ביתם של אליקים חנן ומלכה אהרוני. בפתח 

ובידה  ולידו רעייתו מזלעם שני בניה התאומים בני השלוש  רצון  יונדב  ניצבו הרב 

תינוק בן 3חודשים.מזל רצון שפשפה את עיניי וכמעט צעקה: "את מלכהל'ה נכון?" 

"כן" השיבה מלכה קצת מבוהלת. "אני מזי הבת של הנגר....את לא זוכרת אותי? אוי 

כמה אני אוהבת אותך... כמה ייתם טובים אליי".

"את מזל? הבת של הנגר, הו כמה גדלת מתוקה של!!!" מזל שרביט התייתמה מאמה 

בהיותה בת שש שנים, ואביה אביגדור הנגר התקשה לגדלם. היתומים פוזרו, ובמשך 

שלוש שנים התחנכה מזל בביתם של מלכה ואליקים חנן אהרוני, שם היא ספגה 

הרבה אמונה ויראת שמיים, שליוו אותה במשך שנים לא קלות שעברה.

"מלכהל'ה יקרה, אני רוצה לבקש ממך בקשה קטנה, את יודעת שאני יתומה מגיל 

יש אבא חולני בעיר רחוקה,  15 שנה, לבעלי  גם הוא לפני  ואבא שלי נפטר  שש 

עכשיו אנחנו שכנות, אולי תרצי להיות קצת סבתא לילדים שלי...?"

"מאוד רוצה...מאוד מאוד רוצה" חייכה מלכה אהרוני והרגישה כאילו משמיים שמעו 

את תפילותיה. )קובי לוי(



השנה,  כל  יחטא  שלא  בידו  מסייעים  מן השמים  בפסח  חמץ  הנזהר ממשהו  א. 
]האר"י ז"ל, באר היטב סימן תמז סק"א. דבש לפי מערכת ח אות יח. ועוד[. ולכן 
קודם ליל י"ד בניסן נוהגים לנקות את כל חדרי הבית והחצר בניקוי יסודי, כדי שלא 
ישאר שום חשש חמץ ברשותם בימי הפסח. וכן יש לבדוק בכיסי הבגדים ובייחוד 
ובילקוטי בית-הספר שלהם, פן נשאר שם חמץ. אך אין צריך  בכיסי בגדי הילדים 

לבודקם שוב לאור הנר, בליל ארבעה עשר בניסן. 
ב.  בתחלת ליל ארבעה עשר בניסן בודקים את החמץ לאור הנר. וזמן בדיקת חמץ 
הוא אחר צאת הכוכבים תיכף ומיד. דהיינו כעשרים דקות לאחר שקיעת החמה. 
ומיהו בדיעבד אם בדק החמץ אחר השקיעה קודם צאת הכוכבים, יצא ידי חובה. 

ונכון לחפש ולבדוק את החמץ עוד זמן מה בליל י"ד בלא ברכה.
ג.  אסור לאכול סעודה של פת יותר משיעור כביצה ]בלי קליפתה[, קודם בדיקת 
החמץ, החל מחצי שעה קודם זמן הבדיקה. ודין העוגה כדין הפת ]א"א[. אבל לאכול 
פת עד שיעור כביצה ]בלי קליפתה, כחמשים גרם[ מותר. ופירות וירקות מותר אפילו 

יותר מכביצה, וכן תבשיל אורז וכיוצא, או תה וקפה, מותר.
ד. גבאי בית כנסת שבדק בביתו, מותר לו לאכול אחר הבדיקה, אף על פי שעדיין לא 

בדק את החמץ שבבית הכנסת.
ה.  אסור להתחיל בשום מלאכה חצי שעה קודם זמן הבדיקה, ואם התחיל במלאכה 
או באכילה בהיתר, אף על פי שאין צריך להפסיק, מכל מקום ודאי שאם רצה להפסיק 

תבוא עליו ברכה. 
ו.  אף על פי שאין מברכים על ספק מצוה מן התורה, מכל מקום על בדיקת חמץ 
מברכים אף שיש ספק אם יש חמץ בבית או לא. ולכן קודם שיתחיל לבדוק מברך 

ברוך אתה ה' אמ"ה אשר קדשנו במצותיו וצונו על ביעור חמץ.
ז. הבדיקה צריכה להיות לאור נר של שעוה, אבל נר אבוקה פסול לבדיקה, מפני 
שאינו יכול להכניסו לחורים ולסדקים, ועוד שהוא מתיירא פן תפרוץ דליקה ויתלקח 

כל אשר בבית, ונמצא לבו טרוד ואינו מכוין דעתו לבדיקה. 
קטן שאפשר  נר חשמלי  וכן  ולסדקים,  לחורים  להכניסו  שיכול  קטן  כיס  פנס  ח.  
לטלטלו בכל פינות הבית, מותר לבדוק בהם בשעת הצורך כשאין לו נר אחר כשר, 

ויכול גם כן לברך עליהם, ואין זה דומה לאבוקה. 
ט.  אין צורך לכבות את אור החשמל הדולק בבית בעת בדיקת החמץ וכבר נתבאר 
שאין צריך לבדוק את כיסי הבגדים לאור הנר, או בליל י"ד, ודי במה שמנקים אותם 

היטב קודם הפסח. 
י. מי שיש לו מכונית פרטית, צריך לבדקה בליל י"ד, כמצות חז"ל. ואף על פי שמנקים 
ימי  בכל  במכונית  להשתמש  רוצה  אינו  ואפילו  י"ד.  ליל  לפני  המכונית  את  היטב 

הפסח, צריך לבדוק אותה מן החמץ. 

עיניים.  ולעצום  יותר טוב להתעלם  ולריב,  לפעמים נדמה שבמקום להתווכח 

לתת לשני לשחרר קיטור עד שיתעייף, ואחר כך ללכת לישון, ומחר יהיה בסדר. 

את  לקבור  וברצון  הבעיה,  עם  להתמודד  חשק  בחוסר  מקורה  הזו  השיטה 

המרירות. בשעה 12 בלילה, שמעון ישב על הספה רדום לחלוטין. לפתע הוא 

ראה את אשתו מתקרבת אליו עם אנרגיות עצומות של כעס. מנסיון של שנים 

קודמות הוא יודע שהמריבה הזו לא תסתיים לפני 4 לפנות בוקר. שמעון קם, 

הפנה את הגב, וצעד לעבר חדר השינה. לאן אתה הולך היא שאלה בכעס... 

שמעון לא ענה, הוא נכנס למיטה כשהיא הולכת אחריו וצועקת ממורמרת ובוכה. 

הוא אמר בלבו: מחר בבוקר כשהשמש תזרח אני מפניה אברח... אשתו ישבה 

מולו ובכתה ללא הרף עד שנרדמה מתוך בכי. בשעה 7 בבוקר השעון צלצל, 

שמעון התעורר והתכוון לצאת מהבית, אבל לפני כן הוא רצה לראות מה 'מזג 

האוויר' ומצב הרוח שלה. הוא פנה אליה ואמר: ויקי, ויקי... היא פתחה עיניים, 

והוא המשיך: להתראות. היא חייכה קצת, והוא יצא. אמר שמעון בלבו: רק אני 

יודע איך 'לדבר' איתה, זה נגמר! אם אתם חושבים כמו שמעון שזה נגמר, יש 

לכם טעות, ההיפך הוא הנכון, הצטבר אצלה משקע, מטען שלא פורק. עוד 

קטטה מעין זאת ועוד התעלמות יוצרים אצלה משקעים נוספים שהופכים לְמִ 

ְט עַ נִים... אחרי 10 שנים היא מסתובבת בבית שכל דבר קטן עלול לפוצץ את 

הכל. אם כן מה עושים אם בן הזוג מתחיל מריבה ויכול להיות שהיא תמשך עד 

אור הבוקר, להתעלם או לא? ראשית: אפשר לנסות להוריד את האש מיד. היא 

מתקרבת אליך זועמת ונסערת... מיד תקום ותשאל אותה: אשתי, רוצה קפה 

או תה? אחרי שהכנת קפה לשניכם, תאמר לה: שבי בבקשה... אחרי כל זאת, 

תשאל: מה רצית לומר לי? ברוב המקרים, היא תאמר לך: זה סובל דיחוי... ואפילו 

אם היא תאמר, זה יהיה בעוצמה נמוכה הרבה יותר ממה שיכול להיות. שנית: 

לאפשר שחרור קיטור, לסיים את המריבה והוויכוח, ולהתפייס. אפילו שהשעה 

כבר שעת בוקר והציפורים כבר מצייצות, יש לסיים את האירוע בשלום. לפעמים 

קורה שהוויכוח מסתיים ב- 7 בבוקר וצריכים ללכת ללימודים או לעבודה ומרוב 

עייפות בני הזוג מותשים ולא יכולים לצאת מהבית. יותר טוב לוותר על חצי יום 

אשתו  לעבודה,  יצא  כאשר שמעון  בפיוס.  תסתיים  ובלבד שהמריבה  עבודה, 

ונופפה לו לשלום, ואמרה: להתראות שימי,  יצאה מהחלון עם מטפחת בידה 

שיהיה לך יום מוצלח... והחיוכים לא פסקו. 

הלכות בדיקת 
חמץ

לא מלינים 
מריבה 

הרה"ג אבנר קאווס שליט"אהראשל"צ הרה"ג יצחק יוסף שליט"א

 עם ר' עמי מימון

שאלה: איך יתכן אדם יניח תפילין בלילה ?

תשובה: במסכת מנחות )דף ל"ו ע"א( אמרו: ... היה משכים לצאת לדרך )קודם עמוד השחר. רש"י( ומתיירא שמא יאבדו )התפילין, או שקשה לו להניח אחר כך מפני הקור. חיי אדם 

מ"ב סימן ל' ס"ק י'( מניחם, וכשיגיע זמנן ממשמש בהם ומברך עליהם )דליכא למיחש שמא יישן בהם, כיון שהשכים ויצא לדרך. ש"ע שם

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, 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, יוסף יאיר חיים בן נינה. אליס בת חנינה.



5 חודשים, מאחר  אחותי הייתה מאושפזת במרכז לבריאות הנפש 

כל  מכווצת  יושבת  הייתה  היא  איומים.  וחרדות  בפחדים  ונתקפה 

היום ואינה מתקשרת כמעט עם הסביבה. הטיפולים הפסיכולוגיים 

ולא  מאוד  דאגנו  המשפחה  כל  אבל  מעט  אותה  איזנו  והכדורים 

לרב  המקרה  על  סיפרתי  כזאת.  בצורה  יותר  אותה  לראות  יכלנו 

ופדיון  יערוך תיקון במלח  והוא  והוא ביקש שאגיע איתה  זר  רפאל 

הרביעית  ובפעם  לתיקון,  פעמים   3 הגענו  הרב  לבקשת  נפש. 

והחרדות  הפחדים  כל  יותר-  תיקון  שום  צריכים  היינו  ולא  נכנסנו 

הנוראיים שתקפו אותה חלפו והיא הרגישה שיצא ממנה עול כבד 

ושחרר אותה מהלחץ הנפשי. אין בפי מילים להודות לרב על הנס 

הגדול שעשה עם אחותי! 

תודה רבה

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 

גם הישועה שלכם תוכל להופיע כאן!! | למסירת שמות חייגו: 03-9091313

וכעת נביא רשימה של דברים שצריכים להיזהר מהם כדי שלא יבוא האדם לידי שכחה, ומהם אמרו שיש להזהר דלא ירבה בשתית מים רבי"ם כי יביאנו 

לידי שכחה רק מים במשורה ישתה לפי מידת צורכו וש"כ בספר זכר עשות ]מערכת ש אות קיב[ ובספר יפה ללב פלאג'י חלק ה סימן קנז אות ב שגם 

כתב ששתיית מים מרובים מביאה לידי שכחה וכמבואר בפירוש היעב"ץ לאבות )פרק ו משנה ד(. ועיין בספר ראשית חכמה )שער הקדושה פרק ז(, 

ששתיית מים מרובים מרבה שינה לפי הטבע, ובפרט מי שישתה מים בהשכמה תרבה עליו שינה.

והן אמת שלפי דעת הרופאים יש להרבות בשתית מים, כדי למנוע התייבשות וכאבי ראש בפרט בימי הקיץ החמים, ועל כן יש לשתות לפחות שני ליטר 

מים ביום. מכל מקום יקפיד לא לשתות כוס אחר כוס בבת אחת, אלא ישתה כוסות אלו בהפסק זמן בין אחד לשני, כדי שלא יגרם לו שכחה ותרדמה. 

והו"ד בס' אין למו מכשול ה' ת"ת ע''ש.

ושוב ראיתי בספר ארחות רבינו הקהילות יעקב )ח"ה עמוד רג( שכתב, שכאשר אמרו לרבינו הסטיפלר ששתיית מים מרובים קשה לשכחה, אמר הרב, 

שהוא רגיל כל פעם שיש לו חלישות הלב ודרוש לו לקחת משהו, ניגש לברז ושותה מים, ורגיל לשתות הרבה מים ולא הפסיק מהרגלו גם בזקנותו. 

ואומרים בני ביתו שזקנים אוהבים לשתות בעיקר מים חמים, אומנם הרב היה שותה מים קרים.   

צהלה ושמחה

האם שתיית מים מרובים גורמת לשכחה ?

רוצה  אני  לאריה?  קרה  מה  סלמון?  אביך...  רצון  לעשות  כסלמון  יתגבר 

לדבר על הסלמון... נזכרתי בסרט טבע שבו רואים דגי סלמון שוחים בנהר 

וככה  ושוב  ושוב  קופצים  הזרם,  כנגד  קופצים  וסלמונים  וקוצף,  שוצף 

באויר  קופצים  בעודם  מזה,  ויותר  הזרם...  כנגד  מתקדמים  למעשה  הם 

דובי גריזלי אימתניים בעלי טלפיים גדולות מנסים לתופסם בעודם באויר 

ולחבוט בהם לכיוון היבשה.

מוותרים! בזמנו חשבתי  ודגי הסלמון לא  זה נמשך שעות  מראה מדהים 

לעצמי שהדגים האלו משוגעים! הם מתאבדים! למה לשחות כנגד הזרם? 

פשוט שיעשו אחורה פנה וישוטו ללא בעיה! 

מזל שחזרתי בתשובה... היום אני מבין שהם נורמליים לחלוטין, הרי כולנו 

הסלמונים  מת"...  דג  הוא  הזרם  עם  ששוחה  "דג  המשפט  את  מכירים 

האלה צדיקים! אפשר ללמוד מהם הרבה לעבודת ה': בשביל 'לחיות' את 

כך  היינו חוזרים בתשובה?  איך  כל העולם! אחרת  כנגד  'לזרום'  ה' צריך 

למצבנו  אותנו  הביא  רגילים,  שהיינו  וממה  מהנורמה  המחשבה  ששינוי 

הראש  את  ו"מוציא  למעלה  עולה  שככל שאתה  ללמוד  אפשר  עוד  אנו. 

מן המים", שם היצר הרע מחכה לך ומנסה לתת לך מכה שתזרוק אותך 

בחזרה... אסור להכנע! יש להמשיך לקפוץ ולכוון תמיד למעלה. 

עוד דבר שהבנתי- שלג'ינגים יש אופי חזק, רק ככה מצליחים...


