
מבקשי האמת

למה אתה עובד? 
כדי שיהיה לי כסף, למה 

אתה צריך כסף? כדי 
לאכול, למה אתה צריך 
לאכול? כדי שיהיה לי 
כוח, למה אתה צריך 

כוח? כדי לעבוד, בקיצור 
כל חייו הם לופ אחד ולא 

יותר, ממש לחיות 
כבעל חיים.

פרשת השבוע. "וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה, את כל 
אשר עשה אלוהים למשה ולישראל עמו, כי הוציא ה' את 

ישראל ממצרים.
אחים ואחיות יקרים. כמו שכולנו יודעים יתרו היה כומר גדול 
לעבודה זרה, יושב היה בכבודו של עולם, לא היה חסר לו 
ועם כל זה עזב  דבר, כבוד, עושר, מעמד של מלך ממש, 
הכול ובא להתגייר, מה קרה לו? מה גרם לו לוותר על כל 

העושר והכבוד הגדול הזה? 
מוכרים  בעולם  גדולים  כמרים  ישנם  בימינו  היום 

יבוא  מהם  שאחד  לעצמנו  נתאר  הבה  לכולם, 
ויתגייר, ולא סתם אחד מהם אלא הגדול שבכולם, 
איזה רעש זה יעורר בעולם, הרי כל כלי התקשורת 

בעולם לא יפסיקו לסקר מקרה נדיר כזה.
ישנם  לו הסוד הגדול של העולם,  אלא כאן טמון 

בעולמנו שני סוגי בני אדם, המין הראשון הוא אדם 
החי לו את חייו בלי מחשבה וחשבון, לא מעניין אותו דבר 
וחצי דבר חוץ מענייני וקנייני העולם הזה, והמין השני הם 
המחפשים משמעות אמיתית לחיים, כל ימיהם עסוקים הם 
במרדף אחר משמעות החיים, אותם אנשים מהמין הראשון 
כמעט ולא יימצא אחד מהם שיוכל להגיע לתשובה שלמה, 
שהיו  הגדולים  התשובה  בעלי  הם  אלה  השני  המין  אבל 
גדולים  רשעים  בתחילתם  שהיו  ומהם  כולם,  הדורות  בכל 
ואליעזר בן  יקום איש צרורות,  יוסף משיתה,  ועצומים, כמו 

דורדיא. 
הרבה מתפלאים בראותם בעל תשובה שהיה רחוק שנות 
אור מחיי תורה ומצוות, לא היה לו שום קשר אפילו לא מקרי 
לחיי תורה, לא שבת, לא תפילין, לא פסח, ואפילו לא כיפור, 
כולו קעקועים ועגילים, תספורות משונות, קרחת, או שער 
ארוך, מסתובב בעולם מהודו ועד כוש, נכנס למקדשי עבודה 
זרה בר מינן, בקיצור מה לא עשה? ודווקא אלה, ששבים, 

שבים בכל כוחם, הם בעלי התשובה שלא עושים חשבון 
לאף אחד, הוא אשר אמרנו, הם אלה שהיו בחיפוש מתמיד 
אחר משמעות לחייהם ובזמן חיפושם ניסו הכול וראו בחוש 

שהכול הבל הבלים.
ולמרבה הפלא, יכולים אנו לפגוש רבים רבים שבמשך שנים 
רבות היו מסורתיים, ונשארו מסורתיים, לא התקדמו אפילו 
צעד אחד בעבודת ה', או כאלה שהיו חילוניים פשוטים לא 
רעשניים ללא עגילים וקעקועים, אנשים העובדים 
בית  קבוע,  במסלול  נעים  וחייהם  למחייתם, 
המין השני שאינם  אלה  עבודה,  בית  עבודה 
מחפשים משמעות לחייהם יותר ממה שהיא 
נראית לעין, למה אתה עובד? כדי שיהיה לי 
כסף, למה אתה צריך כסף? כדי לאכול, למה 
אתה צריך לאכול? כדי שיהיה לי כוח, למה אתה 
צריך כוח? כדי לעבוד, בקיצור כל חייו הם לופ אחד 

ולא יותר, ממש לחיות כבעל חיים.
אכן יתרו היה מאותם אנשים שחיפשו כל חייהם משמעות 
אמיתית לחיים, כמו שאמר בעצמו "עתה ידעתי כי גדול ה' 
מכל האלוהים, כי בדבר אשר זדו עליהם" ולמדו חז"ל מפסוק 
זה שיתרו עבד כל עבודות זרות שבעולם, שאם לא כן מהיכן 
ידע שגדול ה' יותר מכל האלוהים? אלא שעל כורחך עבד 
את כולם, ונשאל את עצמנו למה? למה היה צריך לעבוד 
לכולם? אלא הוא אשר אמרנו, יתרו היה מהמין הזה שחיפש 
משמעות אמיתית לחייו, לא חיפש מעמד או כבוד מדומה, 
המוחלטת,  האמיתית  לאמת  להגיע  כדי  וחקר  דרש  אלא 
ולא רק שהגיע אלא שזכה שיתר פרשה  והגיע,  זכה  ואכן 
על שמו בתורה. לכן אחים ואחיות יקרים. נדע נאמנה מי 
שמחפש אמת יגיע לחקר האמת אך מי שמחפש נוחות וחי 

לו באדישות יישאר לנצח במצבו העגום.  
שבת שלום ומבורך.

ְּבָָריו ׁשֶל הַקָּדוֹׁש בָּרוּךְ הוּא יְָקִרים עַשְׂרוֹת  עַל כָּל יְהוִּדי לַָדעַת כִּי ד

 ּ יִהְיֶה נֵָקל בְּעֵינֵינו כָּךְ,  ּתֵבֵל. אִם נָחוּׁש  ׂוֹשׂ  אַלְפֵי מוֹנִים מִכָּל מְש

ּוּם הַמִּצְווֹת.  ּ לְִקי לְוַּתֵר עַל כָּל חֲמוּדוֹת ּתֵבֵל, וְָדבָר לֹא יִׁשְוֶה בְּעֵינֵינו

אֲנָׁשִים ַרבִּים מַׁשְִקיעִים מַחְׁשָבוֹת וּמַאֲמַצִּים בַּמְַּראֶה הַחִיצוֹנִי. הֵם 

ּוֹת. וְכָל  מוּכָנִים לִסְבֹּל כְּאֵב וְחֹסֶר נוֹחוּת כְֵּדי לְהְִתנָאוֹת בְּעֵינֵי הַבְִּרי

ָּבָר זְמַנִּי, בַּר חֲלוֹף, ׁשֶאֵין בּוֹ כָּל ּתוֹעֶלֶת  זֹאת לַמְרוֹת ׁשֶהַיֹּפִי הִנּוֹ ד

ּוּם הַמִּצְווֹת הָעוֹמְדוֹת  נוֵֹתן לָאָָדם מְאוּמָה. לְעֻמַּת זֹאת בְִּקי וְאֵינוֹ 

ִׂים אוָֹתן ַרק לָצֵאת יְֵדי  ְלִים וְעוֹש לְאָָדם לְנֶצַח נְצָחִים, הֵם מְִתַרׁשּ

חוֹבָה, מִבְּלִי לְהַׁשְִקיעַ בָּהֶן אֶת לִבָּם וְנִׁשְמָָתם.

ְּךָ אָבוֹא בֵיֶתךָ אֶׁשְּתַחֲוֶה אֶל הֵיכַל  ָּוִד הַמֶּלֶךְ אוֹמֵר: "וַאֲנִי בְּרֹב חַסְד ד

הֶעָצוּם  הַחֶסֶד  אֶת  הֵבִין  הַמֶּלֶךְ  ָּוִד  ד ח'(".  ה'  )ּתְהִלִּים  ָקְדׁשְךָ", 

ּ אֶת הָאֶפְׁשָרוּת לְהְִתפַּלֵּל לְפָנָיו, לְַדבֵּר  ּ ה' בְּכָךְ ׁשֶנַָּתן לָנו ׁשֶגָּמַל לָנו

אֵלָיו כְּמוֹ אֶל אַבָּא, לְבַקֵּׁש וּלְהְִתחַנֵּן, לְהוֹדוֹת וּלְַרנֵּן.

פרשת יתרו

ירושה

הלכות נטילת ידיים

אירוח בשבתות וחגים 

פרנסה בריווח ובעושר

18:32    17:57    16:56

18:35    17:56    16:41

18:32    17:56    16:46

18:36    17:59    17:00

ת"א

י"ם

חיפה

ב"ש

ר"תמוצ"שהדה"נ

כבר  הרב  של  לשיעורים  ומגיע  בצבא  קצין  אני 
הצבאיים  במבצעים  רבות  פעמים  שנים.  מספר 
רק  כרגע.  לפרט  יכול  שאיני  גלויים,  ניסים  ראינו 
דבר אחד רציתי לחזק את ידכם, את ידי כל לומדי 
התורה, אתם החיילים האמיתיים כל רגע ורגע אתם 
שומרים עלינו ואנו מרגישים זאת ללא צל של ספק. 
גם שהייתי בשטח לא עזבתי את הרב ואת ההרצאות 
לרגע, כל זמן פנוי שהיה לי ניסיתי לדלות עוד ועוד 
ולהישמר.  להתחזק  עצה  עוד  הדרכה,  עוד  תורה, 
פרטית. בהשגחה  עלינו  שמר  הקב"ה  ובאמת 

לשליחת טור אישי שלחו מייל
 karvenu1@gmail.com

| גליון 404 |

מתוך הספר "ושב ורפא לו"  להזמנות ספרי הרב: 03-9091313



תשובה: א, מה שקנתה אשה קנה בעלה וזה שייך לו ולה. ב, נכסי "צאן ברזל", דהיינו מה שהביאה מבית אביה, או משלה, בין קודם הנישואין, בין אחריהן, וכן מה ירושה שקיבלה, מתנות 

אישיות, כספי פיצויים, נכות, הכל שלה בלבד. ג, יכולה האשה מכספי השותפות של בעלה לתרום או לתת כפי רצונה, כמו שקונה לעצמה שונים, שדרך העולם שהבעל מסכים לכך, וכן מפני 

שלום בית, למי שתרצה בלי רשותו. והממוצע כיום הוא 100 שקלים.

שלום לרב,ע"פ מה שקנתה אשה קנה בעלה האם יש מצבים שכלל זה לא חל כגון
אשה שקבלה ירושה, מתנה או כספי נכות, האם יכולה לתרום סכומים כרצונה ללא רשות בעלה כאשר 

יש שלום בית וכבוד ההדדי
הרה"ג בן ציון מוצפי שליט"א

אוהב או אויב? 

שמי ג'ונתן ואני מתגורר בארצות הברית בשכונת יוקרה יהודית. לפני כ -40 שנה הוריש 

משפחות   2,000 מ-  למעלה  הגדולה,  שבעיר  היוקרה  בשכונת  צרכנייה  ז"ל  אבי  לי 

ודתיות התגוררו בשכונה והחיים היהודים היו תוססים בה כשההגירה למקום  חרדיות 

הולכת ונמשכת, כך שמרבית התושבים קנו בצרכנייה. הקופה בחנות צלצלה ומחזור 

המזומנים וההכנסות החודשיות היה עליז למדי, מה שאיפשר לי לעשות צדקות ובעיקר 

בסתר. לא רבים מיושבי השכונה הנזקקים ידעו שארגזי המזון שנשלחו אליהם, בעיקר 

בערבי חגים מקורם מהעסק שלי. שני גבאי הצדקה הצעירים שמרו את הפרויקט בסוד 

יכפה  בסתר  "מתן  כידוע  כי  ואני שמחתי  בעלי חסד  את התהילה של  לעצמם  וקצרו 

אף" ]שאדם שנותן בסתר חוסך מעל עצמו צער וחרון אף[. מחירי המצרכים בחנותי 

היו יקרים יותר מכל סופרמרקט אחר היות והייתי עסק די בודד שניצל את עובדת ה"אין 

לנסוע  היכולת  בידם  היה  ולא תמיד  היות  ברירה  כאלה ששילמו מחוסר  והיו  ברירה", 

חלפן  שהיה  שלי  טוב  לידיד  העברתי  רווחי  רוב  את  יותר.  בזול  ולקנות  העיר  למרכז 

וכולם סמכו  ונהג לעסוק בעסקאות אטרקטיביות בבורסות העולם  ירא שמים  כספים, 

יום  עליו. היה לנו "היתר עיסקא" ואת הרווחים השארתי אצלי כדי שימשיך להשקיע. 

אחד רכשה חברת מזון גדולה, ציפ' שמה, בנין בן שתי קומות מס' ק"מ מהצרכניה שלי 

לקוחות. המרכז  איבדתי  ובמידה מסוימת  די מאוים  הוזלות, הרגשתי  ופתחה במבצעי 

ביניהם על מציאות  לקוחות שלי משוחחים  ושם שמעתי  ופה  החדש היה אטרקטיבי 

ומבצעים מצוינים שכדאי בשבילם להזמין מונית ע"מ לרכוש הרבה ובזול. למרות זאת 

לא הורדתי מחירים שהרי לצרכנייה שלי יש שם טוב ומבחינתי מעשי הצדקה והחסד 

זן ומפרנס לכל, שיננתי  שעשיתי מיגנו אותי מפני מפולת ובריחת קונים. הרי הקב"ה 

לעצמי, ומה לי לדאוג?! אך דיבורים לחוד ובטחון לחוד.... חצי שנה אחרי פתיחת הסופר 

החדש קלטו אזני שיחה בין שני קונים "שמעת... חברת צי'פ עומדת לרכוש את חנות 

ההלבשה שנסגרה לפני חודשיים, זו שניצבת ריקה מול המכולת של ג'ונתן". חשבתי 

שאני מתעלף, מיקום סניף נוסף מולי יגרום לצניחה מיידית ותלולה במכירות שלי וייגרם 

לי נזק מיידי. התקשרתי לעורך הדין שלי וביקשתי שיבדוק האם נסגר כבר החוזה ביניהם 

או שנוכל אנו להיכנס למשא ומתן על רכישת החנות כעבור שעתיים הוא בישר לי כי 

המשא ומתן בעיצומו וצי'פ מוכנה לשלם חצי מליון דולר על הסניף הנוסף, אבל הללו 

מסרבים כי הם רוצים יותר..... רוח רעננה נשבה בריאותי, הורתי לו להיכנס למשא ומתן 

"תוסיף עוד 100,000 דולר ותנסה לסגור.... חברת צי'פ כנראה החליטו לחסל אותי, 

לפני שנה הם רכשו מבנה מרוחק ועכשיו הם מתיימרים לפתוח חנות ממולי, היה לא 

תהיה." במשך שלושה שבועות התלה בנו החברה בי ובחברת צי'פ כשהמחיר רק הולך 

ומאמיר למעשה היא היתה מוכנה לסגור על 900,000 דולר, עורך הדין התקשר אלי 

מבוהל ושאל: "מה עושים?" נשמתי עמוק וחשתי מסוחרר, כבד עלי הסכום אבל לא 

אתן להם למוטט אותי, "סגור את העסקה על מליון דולר, אין ברירה", הורתי לו. יצאתי 

לרחוב מביט לשמיים, כולי אובד עיצות, אני ממש לא צריך את החנות הזו שהרי מה 

אעשה בחנות ענקית שצריכה שיפוץ בעשרות אלפי דולרים... בקיצור בור בלי תחתית. 

התקשרתי לידידי החלפן שיבדוק כמה יש לי אצלו והוא אמר קרוב למליון דולר, "אוקי 

ידידי, קח לך חודש מהיום אני צריך את הכסף במזומן בהול! בהול! תמכור מניות, אגרות 

חוב, הכל!!" ואכן יומים לפני התאריך הנקוב הוא העביר לחשבון הבנק שלי קרוב למליון 

דולר, הוצאתי עוד קופת חסכון קטנה והעברתי את כל התשלום ליעדו. שבועיים שלושה 

אחרי שבוצעה העסקה התקשר אלי עורך דיני ועדכן אותי אותי "ג'ונתן, תנשום עמוק.... 

קרה לך נס, לפני שעה נודע לי שידידך הצ'נג'ר פשט רגל, הוא עשה כמה עסקאות 

גרועות ואיומות. וגם חצי מהמניות שרכש צנחו ב -70 עד 80 אחוז והוא השאיר חובות 

של עשרות מליונים לאנשים כמוך שעשו איתו היתר עיסקא, יצאת בנס ממכה כלכלית, 

תרקוד!!". התיישבתי רועד כולי, עצמתי את עיני, לפתע הבנתי כמה רחמן הקב"ה וטוב 

אלי, שאם לא כן עמל של 30 שנה היה יורד לטמיון ,ללמדנו שבעצם מי שנראה מאיים 

ואויב, אין אוהב גדול ממנו! )קובי לוי(

3 ש"ח בלבד לזיכוי הרבים            
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א. מצוה מדברי סופרים ליטול את הידים קודם שאוכל סעודה עם פת, ומצוה 

והתקדשתם  ז(:  כ,  )ויקרא  זאת על הפסוק  והסמיכו  לשמוע דברי חכמים. 

והייתם קדושים, והתקדשתם אלו מים ראשונים וכו'. 

ב.  גם הנשים חייבות בנטילת ידים, ועל כן צריך כל אדם להיות בקי בהלכות 

ידיהם  שיטלו  וישגיח  ידים,  נטילת  דיני  ביתו  בני  את  וללמד  ידים,  נטילת 

כהלכה. וכן יחנך את בניו ובנותיו הקטנים לנטילה בברכה. 

ג.  האוכל פחות מכזית פת )שהוא 9 דרהם, ומשערים לפי הנפח, אך מאחר 

שאין הכל בקיאים לשער בנפח, נהגו לשער במשקל, ובמשקל - כזית הוא 

בדרך כלל 27 גרם( מעיקר הדין אינו צריך ליטול את ידיו, ורק אם בדעתו 

לאכול שיעור כזית, צריך ליטול את ידיו, אבל לא יברך על נטילה זו. ורק אם 

בדעתו לאכול פת שיעור כביצה, נוטל ידיו ומברך על נטילת ידים. 

ד.  הנוטל ידיו בברכה על דעת לאכול שיעור כביצה פת, ואחר שהתחיל 

לאכול, נאנס ולא יכול להמשיך באכילתו, אינו חייב לאנוס עצמו לאכול עד 

שיעור כביצה, או אפילו כזית, כדי שלא תהיה ברכתו ברכה לבטלה, שמה 

היה  הנטילה  שבשעת  כיון  לבטלה,  ברכה  זו  אין  ידים  נטילת  על  שבירך 

בדעתו לאכול כביצה. ומכל מקום אם הדבר אפשר ישתדל לאכול כביצה, 

מחמת הברכה שבירך. ולכתחלה חכם עיניו בראשו, לאכול בתחלת סעודתו 

פת שיעור כביצה, ורק אחר כך יאכל משאר מאכלים. 

ה.  הקובע סעודה על פת הבאה בכיסנין )עוגה(, חייב ליטול ידיו כדין נטילת 

ידים לפת. ויש אומרים שאף מברך על נטילה זו, ויש חולקים. ולדינא, נוטל 

ידיו בלא ברכה. והמברך יש לו על מה שיסמוך. ושיעור קביעות סעודה על 

עוגה יש אומרים שהוא 216 גרם, ]כשיעור ארבע ביצים[, ויש אומרים שהוא 

שסח  בסימן  מרן  דעת  נראה  ]וכן  גרם,  דהיינו, 162  ביצים,  שלש  שיעור 

סעיף ג'[. ואף על פי שלענין ברכת המזון אנו מחמירים ואין מברכים ברכת 

המזון על עוגה אלא אם כן אכל שיעור 216 גרם ]וטוב להחמיר לאכול 230 

גרם[, מכל מקום לענין נטילת ידים יש להחמיר כדעת מרן וליטול בלא ברכה 

כשאוכל 162 גרם.

כשהולכים להתארח ליממה שלמה רמת הבחינה והביקורת עולים כי נמצאים 

ביחד המון זמן ואפשר לבחון את בני הזוג ואת תפקודם יותר מקרוב. כשבני הזוג 

טריים ועדיין אין להם ילדים וקשה להם להיות בשבת לבד, הם מתארחים כמעט 

בכל שבת אצל ההורים, ולפעמים גם אצל הגיסים או החברים. זוג יקר, נא לדעת 

שכולם סקרנים ורוצים לדעת איך אתם מסתדרים. אתם נבחנים ונבדקים בכל 

מיני ניואנסים מבלי שאתם מרגישים. כולם רוצים לדעת האם אתם מאושרים או 

לא. זה לא סוד שלאחר אירוח כזה ארוך, מבקרים ומנתחים את היחסים ביניכם. 

האחים  עם  המשפחתי  בפורום  אלא  ההורים  בין  רק  לא  הוא  הדיון  לפעמים 

פסול  הזה  המשפחתי  הדיון  עצם  כי  לציין  חשוב  והגיסות.  והגיסים  והאחיות 

מעיקרו, מִכֵּיוָן שיש בו המון לשון הרע ורכילות ואולי אפילו הלבנת פנים, וזה לא 

תורם לאף אחד מהמשפחה ובטח שלא לבני הזוג. רמת הביקורת יורדת לעיתים 

לובשת?  יושבת? מה היא  איך היא  איך היא הולכת?  רדודים: ראיתם  לפרטים 

איך היא עושה אפצ'י? ברוב המקרים הדברים הללו מועברים בדרך ישירה או 

עקיפה לבני הזוג לאחר השבת, ואז מתחילים העימותים בין בני הזוג: אמא שֶלְָך 

ילדים, מה  כשאין  וזה  וכו'.  אותי...  שונאת  שֶלְָך  אותי... המשפחה  אוהבת  לא 

קורה כשבני הזוג מגיעים עם הילדים? כמובן שהביקורת עליהם תהיה גדולה 

יותר ובמספר בחינות: א. התפקוד שלהם במצבי לחץ. ב. התנהגות הנכדים. 

ובהערות  הזה  בלחץ  לעמוד  מאד  קשה  ילדיהם.  מול  שלהם  ההתנהלות  ג. 

שמסביב. לכן נאמץ כלל גדול - 'רחוק מתוק'. כשהולכים להתארח בשבת ישנה 

הפרעה לזוגיות וגם פגיעה בפרטיות. כל השבוע אנו עובדים קשה ולפעמים 

לנו הזדמנות  יש  לה,  חיכינו  כך  וכשמגיעה השבת שכל  ולא מתראים.  כמעט 

לשוחח, ללבן דברים, ולשחק עם הילדים. וכשהולכים להתארח מפסידים את 

כל הדברים הנפלאים הללו. אז אולי כדאי שנעשה את השבת בבית ביחד עם 

הילדים? ואם כבר מחליטים שצריכים או רוצים בכל זאת להתארח בשבת אצל 

ההורים, עלינו לברר מהו המינון הנכון. מומלץ שזוג ללא ילדים או עם ילד אחד, 

יבואו להורים פעם אחת בחודש. כלומר, שלוש שבתות בבית ושבת אצל ההורים 

שלו, ושלוש שבתות בבית ושבת אצל ההורים שלה. בני זוג שלהם מספר ילדים, 

יתארחו פעם בחודש וחצי אצל ההורים שלה, ופעם בחודש וחצי הבא יתארחו 

אצל ההורים שלו. ואם מרגישים שזה יותר מִַדּי, שיורידו את המינון.

הלכות נטילת 
ידיים

אירוח בשבתות 
וחגים 

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

 עם ר' עמי מימון

שאלה:  איך יתכן מביאים לתלמיד חכם בגדים נאים ומכובסים ובכל זאת יהיה אסור לו ללבוש אותם ? תשובה: הכהן אינו לובש בגדים מכובסים בשעת העבודה רק בגדים חדשים, ואם 

יתלכלכו מניחים אותם לפתילות לשמחת בית שואבה, ולובשים הכהנים בגדים אחרים חדשים כמבואר במסכת זבחים דף פ"ח ע"ב

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.



 שמי מיכל ורציתי לומר תודה רבה לרב על כל החיזוקים וההרצאות 

מקרה  בגלל  הרב  כבוד  את  מברכת  היום  כל  שלי  דודה  בת  וגם 

והיא  בלבלב  מסובך  ניתוח  לעבור  חייבת  והייתה  לה  רפואי שהיה 

עשו  שלה  הבנות  הניתוח  לפני  יסתבך.  שהניתוח  מאוד  פחדה 

לה פדיון נפש אצל הרב והניתוח ברוך השם עבר מהר ובהצלחה 

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

א. כתב בספר החינוך )מצוה תל(: "כך מקובלני מפי רבותי ישמרם א-ל, שכל הזהיר בברכת המזון מזונותיו מצוין לו בכבוד כל ימיו". דהיינו שלא יקרא 

בע"פ, ולא יעשה שום מלכה באותה שעה, ויברך בשמחה, ובחיתוך אותיות, ולא במהירות הבזק, כי קרוב לוודאי יבלע תיבות ויצא שכרו בהפסדו וזה 

כוונתו של ספר החינוך הנ"ל.

ב. כל הנוטל ידיו לסעודה בשפע ועל פי ההלכה, משמיים נותנים לו שפע מזונות ופרנסה טובה. כמו שאמר רב נחמן: "אני נוטל מלא חופני במים, 

ומשמיים נותנים לי מלא חופנים טובות". )שבת סב ע"ב(. והוא הדין במים אחרונים יזהר בזה מאוד ליטול בכל קשרי האצבעות ימין ושמואל ועיין בשות 

מן השמים )סימן סז(. ודו"ק.

ג. סגולה לעושר, לכבד את האשה, ולקנות לה בגדים ותכשיטים וכו'. כמו שאמר רבא לבני עירו )מחוזא(: "כבדו את נשותיכם כדי שתתעשרו". )בבא 

מציעא נט ע"א(.

ד. סגולה בדוקה ומנוסה לעושר, להפריש עשירית מכל הרווחים שהאדם מרוויח לצדקה, כמו שאמרו חז"ל "עשׂר בשביל שתתעׁשר", ויש רשות לאדם 

ּ אֶת כָּל הַמַּעֲשֵׂר... וּבְחָנוּנִי נָא בָּזֹאת... וַהֲִריקִֹתי לָכֶם בְָּרכָה עַד בְּלִי ָדי". )תענית ט ע"א(. לנסות את השם בברכה זו כמו שכתוב "הָבִיאו

ה. סגולה לפרנסה לקרא בכל יום "פרשת המן" )שמות פרק טז(, מאחר שפרשה זו מלמדנו שפרנסה משמיים, וכל ההשתדלויות המיותרות שהאדם 

ִּיף הַמְַּרבֶּה וְהַמַּמְעִיט לֹא הֶחְסִיר". עושה לפרנסתו לא מועילות מאומה, שהרי נאמר בענין המן "וְלֹא הֶעְד

ו סגולה לפרנסה לקיים בכל מוצאי שבת סעודת מלוה מלכה. סגולה גדולה לפרנסה ולספר בכל מוצאי שבת קדש איזה סיפור מהבעל שם טוב זצ"ל.

ז. גם יתן מחסום לפיו שלא ידבר לשון הרע על שום אדם כי בלבד העונש החמור עבור זה גם יורד מנכסיו כי כבר אמרו שאותיות +פ+.ר.+נ.+ס.+ה 

יוצא בהיפוך אותיות "רסן – פה" שבא לרמוז שאם לא שמרת את הפה שלך תדע לך שמיד זה פוגע בכיס, וכעין מה שאמרו תלמוד בבלי מסכת קידושין 

)דף פב עמוד א(. שהורעתי מעשי, וקפחתי את פרנסתי. והוא הדין שהתרחק מאוד מכעס ומחלוקת כי מזיק מאד לפנסה. וראה בליקוטי עצות משכ"ב. 

ואיה לדברינו מצאתי כתוב, במדרש כך: אלו שבע דחיות שמנו חכמינו ז"ל, שבועת שקר אחת, דוחה מאה זכיות. חילול השם אחד, דוחה מאה תפילות. 

ביזוי אחד של תורה, דוחה מאה שמחות. נבלות פה אחת, דוחה מאה הבטחות. גזילה אחת, דוחה מאה ברכות. מחלוקת אחת, דוחה מאה פרנסות. 

לשון הרע אחד, דוחה מאה תשובות, עד כאן. דברי השלה"ק ]במסכת יומא פרק דרך חיים תוכחת מוסר אות קצז[ ע''ש. לכן יזהר האדם בכל זה ומהשם 

ישא ברכה גדולה בכל מעשי ידיו.

עצלות

כבר דובר רבות על מידה גרועה זו, אנחנו נופלים שוב ושוב לעצלות והיא 

גם  פעמיים,  הפסדנו  לעצלות  נפלנו  פתוחות!  בזרועות  אותנו  מקבלת 

ברוחניות וגם בגשמיות, גם בעולם הזה וגם בעולם הבא! לדוגמא, אדם 

יושב לאכול ומרגיש שחסר לו מלח באוכל אך הוא מתעצל לקום כדי להביא 

את המלחיה, אז הוא מעדיף להכניס לעצמו לראש שאולי בעצם האוכל 

שיכול  כפי  ארוחה  מאותה  נהנה  לא  שהוא  יוצא  בעצם  בלי...  גם  טעים 

היה בשני המישורים. ברוחני הוא לא עבד על מידותיו )מידת העצלות(, 

ובגשמי הוא לא קיבל סיפוק מעצם האכילה כלל! הוא יכול להרוויח את שני 

העולמות! מה היינו עושים אילו היינו יודעים שבקומנו להביא מלח, היינו 

מרוויחים את כל עולמנו? היינו אוכלים בעמידה!

 

הרה"ג אליהו חי אביטן שליט"א

סגולות בדוקות ומנוסות, ממקורות נאמנים, לזכות בפרנסה בריווח ובעושר.


