
ויגבה ליבו בדרכי ה'

אחד הדברים 
החשובים ביותר 
כדי לקבל תורה 

זוהי ההרגשה של 
גדלות

בפרשת השבוע מוצאים אנו את תחילתם של עשרת המכות שהביא 

הבורא יתברך על המצרים, והשאלה הנשאלת לשם מה היה צריך 

ישראל  להוציא את  ולבקש ממנו  משה להתדיין עם פרעה הרשע 

את  להכות  צריך  ולמה  בכלל?  הסכמתו  את  צריך  למה  ממצרים? 

מצרים עשר מכות? הרי הבורא הכל יכול, יכל להנחית על רשע זה ועל 

כל מצרים מכה אחת ודי? משל למה הדבר דומה למינקת שהייתה 

מינקת תינוק אחד וחלה אותו תינוק, לקחוהו הוריו לרופא לבדקו אמר 

הרופא שיש בעיה במעיו של התינוק וצריך לתת לו תרופה אך 

היא מרה מאוד ולא יוכל התינוק לקבלה מחמת חריפותה, 

המרה,  התרופה  את  לקחת  למינקת  לתת  צריך  ולכן 

וכשאמרו למינקת את הדברים לא הסכימה בשום פנים, 

וטענתה, למה אני צריכה להכניס לגופי תרופה כה מרה? הרי 

אני אינני חולה, הילד חולה זו לא אשמתי, הלכו לשופט שאל השופט 

את הורי הילד מה הוא אוכל? ענו שום דבר חוץ ממה שמניקה אותו זו. 

אמר השופט אם כך את חייבת לקבל את התרופה המרה, כיוון שרק 

ממה שאת אכלת ניזוק הילד ולכן את שקלקלת ואת שצריכה לתקן. 

אותנו המצרים  "וירעו  אומר  בדיוק מה שקרה במצרים הפסוק  זהו 

ויענונו" מה הפירוש וירעו אותנו המצרים? שעשו אותנו רעים קלקלו 

אותנו הרסו את אמונתנו לכן היה צריך הבורא יתברך להכות בהם 

מכות המראות את שליטתו של הבורא יתברך בעולם, כדי להחזיר 

לעם ישראל את אמונתם.

ישנו עוד הסבר שחשבתי עליו בסייעתא דשמיא, כדי שעם ישראל 

יוכלו לקבל תורה חייבים היו לצאת מההרגשה הנחותה בה שרו כל 

משך שהותם בארץ מצרים, שהרי אחד הדברים החשובים ביותר כדי 

לקבל תורה זוהי ההרגשה של גדלות בבחינת "ויגבה ליבו בדרכי ה', 

ולכן הנחית השי"ת על המצרים עשר מכות נוראות ואיומות שעל ידן 

עלתה מעלתם וגדולתם של ישראל עד לשמיים. 

אינו  לו מים להנאתו בעוד שהמצרי  הנה במכת דם היהודי שותה 

יכול לשתות ומה שמקבל זה רק דם, היה המצרי מסתכל על היהודי 

מין  באיזו  הראשונה  בפעם 

קנאה, ושואל איך זה שלך המים נשארים מים, ואילו לי הכול הופך 

דם? עונה היהודי בגאווה גלויה אני כי אני יהודי בנו של מלך מלכי 

המלכים הקב"ה, וכך במכת דם המצרי משתגע מקול קרקורם של 

במיטתו,  במימיו,  באוכלו,  בביתו,  הימצאותם  ומעצם  הצפרדעים, 

בתנורו, בקיצור בכל מקום אפשרי, שואל המצרי את היהודי מה קורה 

אצלך? האם גם אתה סובל מהיצורים הנוראים הללו? עונה היהודי 

מה פתאום אצלי הכול כרגיל, מה? עונה המצרי, איך זה יכול להיות 

הרי זו מכת מדינה? עונה היהודי לא זו לא מכת מדינה, אין 

זה טבע, אלה הם מכות שמכה ה' בכם על כך שאתם 

של  וחינו  ערכו  עולה  וכך  בניו,  שאנו  בנו  משתעבדים 

היהודי בעיני המצרים ובעיקר בעיני עצמו. כך גם במכת 

כינים, המצרי עובר ברחוב כולו גירודים נוראים בכל חלקי 

גופו בראשו בפניו ידיו ורגליו לא יודע את נפשו מרוב צער, והנה 

לקראתו פוסעת לאיטה חבורת יהודים רגועים ושלווים ללא גירודים 

וללא כינים בשום חלק מחלקי גופם, מתפלא המצרי וזועק, מה? איך 

זה יכול להיות? אין לכם כינים? לא, עונה החבורה בגאווה גלויה, אנו 

בניו של ה', בנו לא שולטים כינים.

רעות  חיות  מיני  כל  היו  זו  במכה  שכידוע  הנוראה  ערוב  במכת  וכן 

ורמשים שבעולם, היה המצרי עובר ברחוב ונרדף על ידם, בניו ובנותיו 

נטרפים לנגד עיניו, צועק המצרי ובוכה אוי בניי אוי בנותיי, והיהודי 

עובר לו בגאווה גלויה לעיניהם של דובים אריות ונמרים וכל מיני חיות 

רעות שבעולם ואף אחד מהם אינו נוגע בו לרעה.

וערכו של היהודי  חינו  יקרים, ממכה למכה עולה  ואחיות  כך אחים 

בעיני המצרים, ובעיקר בעיני עצמו, אכן זהו אחד היסודות הגדולים 

והעצומים ביותר בעבודת ה', שיכיר וידע עובד האלוהים ערכו וערך 

שזכה  ובעיקר הערך  התורה הקדושה,  וערך  אבותיו,  ערך  נשמתו, 

להיות עמו ונחלתו של ה' יתברך, לצערנו ישנם כאלה בעלי תשובה 

כשנפגשים עם חברים או בני משפחה מתביישים מהם וממש כאילו 

מתנצלים על כך ששבו לכור מחצבתם, אדרבה ואדרבה לא רק שאין 

במה להתבייש אלא שצריך להתגאות "ויגבה ליבו בדרכי ה'.

ּ הָיָה הָעוֹלָם נִבְָרא לְלֹא הָאָָדם, הוּא הָיָה נִׁשְאָר בִּׁשְלֵמוּתוֹ לְלֹא  אִלּו

ּי לְָרעָה. ׁשוּם ׁשִנּו

הָאָָדם ּתַָרם לַבְִּריאָה הֶֶרס וְחְֻרבָּן: זִהוּם, ְקִרינָה ַרְדיוֹאְַקִטיבִית, חוֹר 

ּזוֹן, הַכְחָָדה וְּתמוָּתה, מַחֲלוֹת וְעוֹד...לָכֵן הָיָה עַל הַקָּדוֹׁש בָּרוּךְ  בָּאו

הוּא לְהַזְהִיר אֶת הָאָָדם ׁשֶיִּׁשְמֹר עַל הָעוֹלָם, כִּי ַרק בּוֹ יֵׁש פּוֶֹטנְצְיַאל 

הַבְִּריאָה'  'נֵזֶר  הַנְִּקָרא  בָּאָָדם  כָּךְ  כָּל  ּטוֹב  מַה  כָּךְ,  אִם  הֶֶרס.  ׁשֶל 

לִהְיוֹת  הָאָָדם  עַל  הַאִם  ׁשָלֵם?!  עוֹלָם  עֲבוּרוֹ  לִבְרֹא  ׁשָוֶה  ׁשֶהָיָה 

ָר מִכָּךְ ׁשֶהוּא אָָדם? הַּתְׁשוּבָה הִיא: "וּמוַֹתר הָאָָדם מִן הַבְּהֵמָה  מְאֻּשׁ

ִּין וְחֶׁשְבּוֹן". אָיִן, לְבַד הַנְּׁשָמָה הַּטְהוָֹרה ׁשֶהִיא עֲִתיָדה לִּתֵן ד

ִּין  ד לִּתֵן  עֲִתיָדה  ׁשֶהִיא  הַּטְהוָֹרה  הַנְּׁשָמָה  מִלְּבַד  לָאָָדם  יְִתרוֹן  אֵין 

נְׁשָמָה,  בּוֹ  ׁשֶנֻּפְּחָה  וּם  מִּשׁ הַבְִּריאָה"  "נֵזֶר  נְִקָרא  הָאָָדם  וְחֶׁשְבּוֹן. 

וְחֶׁשְבּוֹן", מַה הַקֶּׁשֶר  ִּין  ד ּתָמוּהַּ: "ׁשֶהִיא עֲִתיָדה לִּתֵן  אַךְ הַהֶמְׁשֵךְ 

ָׂיו לְבֵין הֱיוֹתוֹ בְַּדְרגָּה  ִּין וְחֶׁשְבּוֹן עַל מַעֲש לְכָךְ ׁשֶהָאָָדם עִָתיד לִּתֵן ד

גְּבוֹהָה מִן הַבְּהֵמָה?

מֵעַל  הוּא  -הָאָָדם  הַּטְהוָֹרה"  הַנְּׁשָמָה  "לְבַד  פְּׁשוָּטה:  הַּתְׁשוּבָה 

נוֶֹתֶרת  נִׁשְמָתוֹ  כַּאֲׁשֶר  ַרק  אָָדם  לִהְיוֹת  לוֹ  כְַּדאי  אַךְ  ִּים,  הַחַי בַּעֲלֵי 

ַרק  וְחֶׁשְבּוֹן".  ִּין  ד לִּתֵן  כִּי "הִיא עֲִתיָדה  זוֹכֵר  ׁשֶהוּא  יְֵדי  ְטהוָֹרה עַל 

כָּךְ יוּכַל הָאָָדם לְהַמְׁשִיל וּלְהַׁשְלִיט אֶת הַנְּׁשָמָה עַל הַגּוּף. אַךְ אִם 

ָׂיו, חוֹׁשֵב כִּי הוּא  ִּין וְחֶׁשְבּוֹן עַל כָּל מַעֲש הָאָָדם ׁשוֹכֵחַ כִּי עָלָיו לֵָתת ד

בַּעַל הַבַּיִת עַל הַבְִּריאָה וְׁשוֹכֵחַ כִּי יֵׁש מַנְהִיג לָעוֹלָם –אֲזַי הוּא הוֹפֵךְ 

לְחַיַּת ֶטֶרף, לְאַכְזָר וְנָמוּךְ מֵהַבְּהֵמָה.
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שמי עמרם מהצפון, ואני שומע שיעורים של הרב 

רפאל זר בכל יום ואני אוהב את הרב מאוד ובזכותו 

מתחזקים  שלי  המשפחה  וכל  ואשתי  אני  ה'  ברוך 

בזכות הרב, אני מניח תפילין, שומר שבת ואני רוצה 

בעזרת  הרב  של  הדיסקים  כל  את  לשמוע  לזכות 

ולהתקרב  שלמה  בתשובה  לחזור  שאזכה  השם 

לאבא שבשמיים! תודה כבוד הרב על הכל!!!

לשליחת טור אישי שלחו מייל
 karvenu1@gmail.com
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מתוך הספר "ושב ורפא לו"  להזמנות ספרי הרב: 03-9091313

                              שבת שלום ומבורך.      



תשובה: תחילת כל עלינו לדעת כי האדם הגיע לעולם הזה לא על מנת לאכול ולשתות, לטייל ולנפוש, לרדוף הנאות ותאוות בלי מעצורים.

האדם בא לקיים מצוות, להתפלל כהוגן, לעבוד את השם יתברך, לעסוק בתורה הקדושה, לעזור לאחרים, להימנע מדברים בטלים, מלשון הרע, לא להתחבר עם בטלנים, להימנע ממחלוקות ומריבות.

אחרי שימלא כל אלה, דנים בשמים מה מגיע לו וכמה.

לכבוד הרב, מה יכול לפתוח לאדם את המזל בפרנסה? איך ניתן להוריד לאדם שפע מן השמיים ?גם 
לפנים משורת הדין! מה יעשה אדם שיכול לגרום בשמיים להשפיע עליו המון חסד ורחמים?

הרה"ג בן ציון מוצפי שליט"א

 בזכות אמירת תודה 
אין תענוג גדול יותר מאשר להגיע לברכת "פוקח עיוורים" ולהביט בשתי עיניים אל מעבר 
לחלון אלא שאצל האברך הרב נחום אברהם שידר הבוקר דאגה עמוקה ורעידות קטנות 
בלב.... הוא הביט מעבר לחלון ונדמה היה לו שהנוף של היום אינו זהה לזה של אתמול. 
הוא כיסה בכף ידו את עין שמאל ב"ה עין הימין רואה אך כשהניח את כף ידו על עין ימין 
אבוי, עין שמאל חשכה, "רוחמה, אוי אני לא רואה בעין שמאל", אמר לרעייתו עת הייתה 
עסוקה בהכנת הכריכים "לא רואה בעין שמאל" נחרדה, "זה לא משחק, אנו הולכים מיד 
לקופת חולים, נקווה שזה משהו פשוט", נשנק קולה. רופא המשפחה שלחם בדחיפות 
לבית החולים. בבית חולים הורה הרופא על סדרת צילומים מקיפים, "ריבונו של עולם, 
מאיפה זה נפל עלי", מלמל בחרדה. לאחר שכל הצילומים היו בידיהם הם נכנסו למשרדו 
של הפרופסור, לצידו ישב מומחה נוסף ל -2 מתמחים צעירים, "אני לא רואה פה שום 
ממצא ברור, היהודי בריא לחלוטין, לא סובל מסכרת ולא מלחץ הדם ואין פה שום ענין 
משונה, על פי כל הפרמטרים עין שמאל צריכה לראות בדיוק כמו עין ימין", שתיקה נפלה 
"אין לנו מושג רוחמה עד כמה ברכות השחר הן  והמתינו,  יצאו מחוץ לחדר  בחדר הם 
המפתח לבריאות על החיים שלנו, אם נתבונן בהן נבין עד כמה הקב"ה רחמן ורב חסד 
ועד כמה הבריאות היא דבר שאינו מובן מאליו" לאחר המתנה ארוכה קראה המזכירה 
בשמם והם נכנסו לחדר הפרופסור, "אני חייב לומר לכם שאיננו יודעים מדוע אינך רואה 
בעין שמאל, התייעצנו עם עוד 2 פרופסורים מירושלים אך לשווא", "אז מה הפרופסור 
אולי  עוד כמה מומחים,  "אני חושב שאתיעץ עם  מציע?", לאחר שתיקה טעונה אמר: 
נבצע עוד צילומים ונראה, נחזור אליכם תוך יום יומיים", סיכם והגיש להם דיסק ובו צילומי 
הראש והעיניים. הם פנו לעסקן רפואי כשהדיסק בידיהם, אך רק בחצות לילה הצליחו 
לפוגשו והגישו לו את הדיסק, הוא דפדף הלוך ושוב ועיין בדברי הסיכום של הפרופ' דקות 
יכולת  עולמי,  יש שם  אצלו  לפרופסור שהייתם  "תיראו,  כנצח,  בעיניהם  ארוכות שנדמו 
האבחון שלו היא מהטובות בעולם והמבוכה שלו קצת מביכה אותי... העובדה שהראיה 
בעין שמאל אבדה היא סוג של פעמון אזעקה שמצפצף, כי שמתרחשת תופעה משונה 
שלא מבינים את פישרה זה דחוף, ולא סובל דיחוי". הוא הרים כמה טלפונים ושוחח שיחה 
עיניים  מרפאת  יש  מהון  מק  מלקולם  "לפרופסור  הפגישה,  את  וסיכם  באנגלית  ארוכה 
יורק, שלחתי אליו את הצילומים, עוזרו האישי הודיע במייל שעליכם להגיע  גדולה בניו 
למרפאתם תוך 24 שעות, כולי תקווה שהאבחון שיבוצע שם יחשוף בפנינו תמונה ברורה 
יותר ובחסדי השם הראיה תחזור", ברכם. כעבור מספר שעות הם עלו על טיסה 7415 לניו 
יורק, כשנחתו נסעו במונית למלון בו הם אמורים להתאכסן, 10 דקות הליכה מהמרפאה 
של הפרופסור. נחום התיישב על הכורסא במלון ועצם עיניו כשהוא עושה חשבון נפש 
ונזכר בדברי המשגיח מהישיבה, שאמר: "יראה, זו ראיה, רמת יראת השמים נקבעת על 
פי ה"תתורו" של העיניים, מה בדיוק אקבל על עצמי... הרי הקב"ה מדבר איתי דרך עין 
שמאל....?". ב -2:00 בצהרים עם הגיעם למרפאה, הוכנס נחום לסדרת צילומים שארכו 

שעתיים, בסיומם אמרה להם המזכירה כי עליהם לחזור בעוד שעתיים לקבלת תוצאות 
האבחון. בשעה 6:00 בערב הם ישבו חיוורים ומותשים מול הפרופסור שפתח ואמר: "יש 
לי 2 בשורות בשבילך , אחת טובה והשניה פחות טובה. נתחיל מהפחות טובה, אין סיכוי 
הטובה  והבשורה  מלאכותית,  עין  במקומה  להשתיל  נאלץ  אני  שמאל...  עין  את  להציל 
הליקוי הנדיר ממנו אתה סובל מסכן מאד את העין הימנית לכן ניתוח מהיר יביא לפרידה 
מעין שמאל אך יציל את הימנית, על כן מחר ב -10:00 בבוקר הניתוח, אבקש לא לאכול 
מחצות לילה....", הבשורה נפלה עליהם כרעם ביום בהיר. אחרי צעידה שקטה הם נפרדו 
בפתח המלון, הוא פנה לבית הכנסת והיא לחדר במלון. אחרי תפילת מנחה שקע באמירת 
תהילים ובסיום תפילת ערבית ביקש מהגבאי שיאפשר לו להתפלל קצת מול ההיכל היות 
והוא צריך לעבור ניתוח, הגבאי הושיט לו את המפתח ואמר: "בשמחה, כשתסיים תכניס 
אותו לתיבת הדואר שבחוץ". הוא נותר לבדו בבית הכנסת, הוא ניגש אל הפרוכת אחז 
רוצה להגיד לך תודה!  ופרץ בבכי סוער:" אבא'לה שלי שבשמים... אני  ידיו  בה בכפות 
תודה! על 50 שנים טובות שנתת לי שתי עיניים רואות, בריאות וחזקות... ואני בנך הקטן 
כנראה מעולם לא כיוונתי כמו שצריך בברכת פוקח עיוורים, חשבתי שזה ממילא , לכולם 
יש 2 עיניים, אז גם לי.... אני מודה לך על העבר עם 2 עיניים ומודה לך לעתיד שהשארת 
לי עין אחת, לרפואה, אין לי ספק שזה ממקור רחמך עלי... אני אשתדל להשקיע במצוות 
שמירת העיניים, אבל אבינו שבשמים, הייתי מעוניין להודות לך בעתיד על שתי עיניים 
רואות...", היו אלה 4 שעות של תודה והודיה להקב"ה שהסתיימו בחצות לילה. לאחר 10 
דקות הוא חש דחף בלתי מוסבר להתקשר למרפאתו של הפרופ' , הוא לחץ וחייג את מס' 
טלפון של המרפאה, מי נמצא שם בכלל? אך להפתעתו השפופרת הורמה "מי זה" נשמע 
קולו של הפרופ', "זה אני נחום מישראל". "איני מאמין" השיב הפרופ', "במשך 4 שעות 
הפכתי את העולם כולו, הערתי את כל רופאי העיניים, שלחתי מאות מיילים ויש לי בשורה 
משמחת בשבילך אבל בערבון מוגבל, פרופ' סיני אחד העביר אלי חומר על ניתוח מאוד 
נדיר שבוצע בסין בחולה במצב כמו שלך, שם זה הצליח, ולכן יש מקום לבצע שיפור ושינוי 
באופן ביצוע הניתוח שלך, אבל איני מבטיח לך שום הצלחה! זה ניתוח ניסיוני על סמך 
ניסיון סיני, אם לא הצלחנו אנו חוזרים לתוכנית המקורית", נחום חזר למלון כשהוא מבשר 
שהרי  במתינות  השחר  ברכות  וברך  בבוקר  מוקדם  התעורר  הוא  תקווה.  יש  כי  לאשתו 
גורלו נתון ביד הקב"ה והפרופ' הוא רק שליח, הכל תלוי בתשובה שיעשה, בהכנעה שלו 
לפני בוראו, בהודאה שלו והכל בודאי לטובה ולברכה. תפילת שחרית בקעה רקיעים והוא 
חש "כגמול עלי אמו...". ב- 10:00 בבוקר כשהוכנס לחדר ניתוח מלמל "אני בידך אבא 
שבשמים". אחרי 3 שעות נפתחה דלת חדר הניתוח ומיטתו הורצה לאגף התאוששות 
שהפרופ' מדווח לאשתו: "הניתוח הצליח אך רק בעוד 3 ימים תוסר התחבושת ונדע אם 
העין השמאלית רואה", והנס התרחש ואז אמר "תודה אבא יקר, אני רואה.. קצת ערפל, 

אבל רואה.. קבלתי את העין במתנה, שזה דבר שלא מובן מאליו )קוב לוי(



יזהר אדם בתפלותיו בשבת, שלא יבוא לכלל טעות בתפלה, להתחיל  א. 

אתה חונן, שאין זה סימן טוב לאדם שיטעה בתפלתו בשבת. ולכן טוב ונכון 

להתפלל מתוך הסידור, ובפרט שעל ידי כך גם יוכל לכוין בתפלתו. ואם טעה 

בתפלות שבת והתחיל בתפלת החול, גומר אותה ברכה שהתחיל בה, ואחר 

כך חוזר לתפלת שבת. לא שנא אם נזכר בברכת אתה חונן, לא שנא אם 

נזכר בברכה אחת משאר הברכות, כגון באמצע השיבנו או רפאינו, יגמור 

אותה ברכה שהתחיל בה, ויחזור לשל שבת. בין בערבית בין בשחרית ובין 

במנחה. אבל אם טעה במוסף והתחיל באתה חונן, פוסק באמצע הברכה, 

ומתחיל ''תכנת שבת''. ואף אם נזכר אחר שהגיע לרצה, אומר שם תכנת 

שבת וכו', וחותם מקדש השבת.

ב. אם היה סבור שהוא יום חול, והתחיל אדעתא שהוא חול, ומיד כשאמר 

''אתה'' כדי להמשיך חונן לאדם דעת, נזכר שהוא של שבת, צריך  תיבת 

לסיים ברכת אתה חונן, ורק אחר כך לחזור לשל שבת, וכמבואר. אבל אם 

היה יודע שהוא שבת, ומתוך הרגל לשונו אמר אתה, כדרכו בכל יום, אפילו 

אם הוא בתפלת שחרית שאינה פותחת באתה, אינו גומר ברכת אתה חונן, 

אלא פוסק מיד ואומר ישמח משה וכו'. דחשבינן ליה כטעה בתפלות שבת 

והחליף בין שחרית למנחה, או בין שחרית לערבית, שאינו חוזר. 

ג. מי שהתפלל תפלה של חול בשבת, וסיים את תפלתו, מאחר שלא הזכיר 

של שבת לא יצא, וצריך לחזור לראש. ואם לא אמר יהיו לרצון אמרי פי השני, 

אינו חוזר אלא לשל שבת. ואם הזכיר של שבת בתוך השמונה עשרה, אף 

על פי שלא קבע ברכה לשבת, יצא. ואם הוא מסופק אם התפלל תפלת חול 

או של שבת, אינו חוזר להתפלל, כי מסתמא התפלל של שבת. 

ולא הזכיר של  מי שטעה במנחה של שבת, והתפלל תפלה של חול,  ד. 

שבת, ונזכר במוצאי שבת, יש אומרים שדינו כאילו לא התפלל כלל, וצריך 

להתפלל במוצאי שבת ערבית שתים של חול, ומבדיל בראשונה ואינו מבדיל 

בשניה. ויש חולקים ואומרים שכיון שכבר התפלל, אלא שטעה ולא הזכיר 

מעין המאורע, ובתפלה שיתפלל במוצאי שבת שהיא תפלת חול הרי לא 

יתקן ולא ירויח דבר, שהרי תפלה זו כבר אמרה בשבת, לפיכך אין לו תשלומין.

ה. אשה שהדליקה נרות שבת, ואחר ההדלקה צמאה לשתות, מותר לה 

לשתות עד השקיעה.

והקטטות.  המריבות  תופעת  היא  הראשונה  בשנה  ונפוצה  שכיחה  תופעה 

והיא אשה. הוא מעֵדה  איש  הזוג האלה. הוא  בני  לרגע מהיכן הגיעו  נחשוב 

אחת והיא מעֵדה אחרת. לו יש מנטליות מסוימת ולה יש מנטליות אחרת. הוא 

בראש כזה והיא בראש אחר. אז איך יתכן שהם לא יתקוטטו? בשנה הראשונה 

ישנו תהליך של השתדלות ההתאחדות, וישנם קשיים רבים שצריך להתמודד 

יקרים, כאן אני רוצה להדגיש בעיקר את נושא הפה הנקי.  וכלה  איתם. חתן 

הרבה זוגות צעירים שהגיעו אלי התלוננו על בעיה שאין להם שליטה עליה. 

אמר לי חתן צעיר: הרב, אמנם לא נעים לי לומר, אבל אני חייב לספר לך. כשאני 

לקרשים'.  'מתחת  אל  אלא  'לקרשים',  יורדים  לא  אנחנו  מתקוטטים  ואשתי 

בלהט הקטטה והמריבה אנחנו אומרים מילים שפושעים לא אומרים... וכאשר 

מסתיימת המריבה, שנינו יושבים ובוכים על זה שהעזנו לומר אחד לשני כאלו 

מילים... ואנחנו שואלים איך הגיע הזוג היקר הזה למצב הזה? התשובה לכך 

היא פשוטה, הם לא הציבו קווים אדומים לפני החתונה. כאשר נפגשים לפני 

החתונה צריכים לדבר על הקווים האדומים שאותם לא נחצה בשום פנים ואופן. 

אחד מהקווים האלו הוא הגדרה של אלו מילים יאמרו בבית ואלו מילים לא יאמרו 

אפילו כאשר כועסים. הנושא הזה היה צריך להיות מלובן וברור לפני החתונה. 

ועכשיו אחרי שכבר נשואים, עדיין לא מאוחר לדבר על זה ולסמן קווים אדומים 

ולסכם אלו מילים אף פעם לא אומרים. ואם עדיין יש קושי לשלוט על הפה, אז 

כדאי לעשות סימן מוסכם (כמו נגיעה באף, או באוזן או איזה סימן אחר שרק 

שניהם יודעים עליו ( שאם עושים אותו אז מפסיקים מיד בפעם אחת. ואם גם זה 

לא עוזר, אז שאחד מבני הזוג ילך לשפוך זבל, או סתם יצא מהבית לכמה דקות, 

עד יעבור זעם. זאת ועוד, לא להתחיל לחשוב שכדאי להתגרש בגלל המריבות, 

או שזה לא יסתדר לעולם. זה טבעי וקורה לכולם. זהו חלק מהתהליך של השנה 

הראשונה ולא צריך להתרגש מכך ולהגיע למסקנות והצהרות מיותרות. צריך 

לזכור שאת השנה הראשונה לא שוכחים מהר, ובעיקר האשה היא זו שתמיד 

התורה  מדוע  שאת  ביתר  מובן  עכשיו  הראשונה.  לשנה  בעלה  את  מחזירה 

ציוותה "וְשִׂמַּח אֶת אִשְתֹו אֲשֶר לָָקח"

הטועה בתפילת 
שבת

מריבות 

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

 עם ר' עמי מימון

שאלה: איך יתכן עומדים חתן וכלה מתחת לחופה והרב המסדר קידושין יהיה אסור לו לקדש אותם? )ומדובר בשני צדיקים בריאים(
תשובה: במסכת בבא בתרא דף ק"כ ע"א מבואר שבדור המדבר הוזהרו בני ישראל שלא תיסוב נחלה משבט לשבט וא"כ זה הוא פתרון החידה: בחור משבט זבולון ובתולה משבט 

נפתלי אפילו שהם מיוחסים מאוד ואינם קרובים, בכל זאת אסור להם להתחתן האחד עם השני כדי שלא תיסוב נחלה משבט לשבט וישנה מחלוקת באחרונים האם שניהם עוברים 
על איסור או רק הכלה עוברת.

העלון מוקדש: להצלחת 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.



עשיתי פדיון נפש לילדיי לפני כשבועיים, בני היקר אוהב את התורה 
וכל כך רוצה ללמוד תורה, חיפש ישיבה, יום אחרי יום, יום אחרי יום 
עשה מבחנים. אבל סגרו לו את כל השערים. יש ילדים שלא רוצים 

אבל הוא כל כך רוצה ללמוד, מה אני אגיד לו? הייתי בצער.
כן התקשרו שהוא  אחרי  אחד  ויום  בשבילו,  עשיתי  הראשון  הפדיון 
התקבל לישיבה! לא ציפיתי שזה יהיה כל כך מהר. הלכנו איתו ביום 

הראשון וברוך השם הוא מאושר, וכולם אוהבים אותו. 
עשיתי עוד 2 פדיונות לשני ילדים נוספים שהם כבר תקופה ארוכה 
ובאותו שבוע ברוך השם  מצאו שניהם עבודה טובה.  בלי עבודה, 
לבן  האחרון אנחנו עוד מחכים לישועה ובעזרת השם מקווים שגם 

תגיע בקרוב. הכל בזכותכם! תודה רבה! מדבורה

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

הרה"ג אליהו חי אביטן שליט"א

תשובה: הנה בתשובה שלפני כן למדנו שיש להיזהר לא להניח אוכלים תחת המיטה אומנם אין הדבר כן לגבי אוכלים או משקין שהניחם תחת הכרית 

שלא נחשב כמו שהיו תחת המיטה וראיה לזה מהמדרש איכה )פר' א אות כב(, מהו כלי גולה, חמת ושטיח וקערה. חמת נותן בה קמח ונותנה תחת 

ראשו. ובילקוט כתוב שנותן בה מים ומניחה תחת ראשו. ומוכח לפי"ז אוכלים שהיו תחת הכרית אינם נאסרים וכן התירו בזה הרבה מאוד מהפוסקים 

שכתבו שיש לחלק בין אוכלים שהיו תחת המיטה שנאסרו מה שאין כן תחת הכר שאין רוח רעה שולטת עליהם. כפי שנוכיח בזה עוד רגע, ודלא כמי 

שהחמיר בזה שכתב שאין חילוק תחת המיטה לבין תחת הכרית אולם רבים ועצומים העלו להלכה לחלק בדבר.

ושכך כתב להדיא הגאון רבי דוד פארדו בס' מזמור לדוד )דף קי"א רע"ב(, וז"ל: דבר ברור שאין בכלל זה מה שנוהגים להניח תבשיל בין כר לכסת, כדי 

לשמור חומו וכדומה, דלא מקרי תחת המטה אלא בקרקע שתחתיה ממש. עכ"ל. וכ"כ הרה"ג מהר"י פלאג'י בס' יפה ללב ח"ג יו"ד )סי' קטז סק"ו(. 

ע"ש. והגאון ר' יוסף חיים זוננפלד בשו"ת שלמת חיים ח"ב )סי' ז(, נשאל בדין הישן בבגדו והיה בכיסו אוכלים, אם יש להחמיר בזה אף בדיעבד לד' 

הגר"א, וכן אם היה מאכל על המטה, או תחת הכר בין הכר לכסת מהו, והשיב, שמן הסברא נראה שאין קפידא בכיו"ב, ואין הרו"ר שורה אלא דוקא 

תחת המטה, מפני שאין זה מקום להצניע. ע"כ. ע''ש וכן העיד מרן שליט''א ששמע מפי הרה"ג המקובל ר' אפרים כהן זצ"ל, שהעיד בגדלו, שבא 

מעשה ליד הגאון ר' יוסף חיים זצ"ל בעל ס' בן איש חי הנ"ל, והורה להקל בדיעבד כשהיה האוכל על המטה בכיס בגדו או בין כר לכסת. עכ"ד. ובודאי 

שסמך ע"ד המזמור לדוד הנ"ל. וכדברים אלו הביא להלכה מו''ר שו"ת יביע אומר חלק א - יורה דעה )סימן ט( ע"ש. ובשו"ת עין יצחק חלק או''ח )סימן 

כד( הביא שיש להחמיר בזה והתיר רק בדיעבד אולם כבר דחו לדבריו כמה גדולים ושכן וראיתי בשדי חמד )מערכת ל כלל קמא( שהביא תשובת העין 

יצחק, וכתב לדחות ראיתו, והוכח הוכיח להפך ממה שהביא ממדרש איכה הנ"ל לכן ודאי שיש חילוק בין תחת המיטה ששורה הרוח רעה על האוכלים 

משא''כ תחת הכרית אין בכך שום סכנה לפי כל הפוסקים הנ"ל.

וישן  וכדומה  סוכריות  כמו  דברי מאכל  בכיסו  שאלה: הנה נשאלתי באדם שהיו 
עליהם ובא כעת לשאול הלכה למעשה עם יש סכנה לאוכלם משום רוח רעה ?

דבק שלוש שניות

לא ייתכן קשר של אמת בין אדם לבוראו ללא מידת הדבקות. האם באמת 

אני דבק בשם ולא מדמיין? 

עוד  יש  והרבה!  תורה  הוא שנלמד  ה'  ורצון  ה'  רצון  היא לעשות  דבקות 

והיא  ה'  בעבודת  ועילאית  נצחית  לדבקות  להגיע  ניתן  שבה  אפשרות 

העבודה שבלב- התפילה ´רחמנא ליבא בעי´. 

עצם הרצון והיכולת לעמוד לפני ה', זוהי דרגה גבוהה מאד. האדם לעולם 

לא נדחה מפני ה' יתברך. תפילת העמידה המכונה 'שמונה עשרה' היא 

השיא של כל התפילה. אנו בכל פעם מחדש מנסים להשיג ריכוז מרבי אך 

לשוא, אלה הבזקים קצרים מאוד, אנחנו דבקים לשניות מעטות. הראש 

)מתוך הקונטרס "מנ של אמוה"(

מלא במחשבות, צריך להתעקש לנער את המחשבות ולחזור בחזרה לתוך 

התפילה, ממש מלחמת קיום, על קיומנו בצלו של ה'. 

הם  אחד  סוג  מתפללים":  "סוגי  מיני  כל  מצויים  זו  חשובה  לתפילה 

יקרים שעל התפילה שלהם אפשר  יהודים  אותם   - והחדים"  "המהירים 

"המתנענעים"  הם  השניה  הקבוצה  עין".  כהרף  ה'  "ישועת  להגיד 

שאפשר לשים לפניהם שק אגרוף. הקבוצה השלישית הם "המודיעים", 

שבכל שלב בתפילה אתה יודע בדיוק איפה הם נמצאים כי הם טורחים 

לקוות  נותר  שרק  "המשקיעים"  הם  הרביעית  הקבוצה  לכולם.  להודיע 

שיש להם מפתח לבית הכנסת אחרי שכולם כבר הלכו. 

אחד הממעיט ואחד המרבה, העיקר שנכוון לבנו לאבינו שבשמים.


