
מעט מהאור מגרש הרבה מן החושך

השכר, למי שהוא עושה
 רצונו יתברך ובורח מעבירה, 
לא מוותר בשום פנים ואופן, 

בסופו של דבר מגיע ובגדול עם 
ריבית וריבית דריבית, פשוט 
זקוקים אנו לאמונה גדולה 
וביטחון גמור בו יתברך, ואז 

רואים ניסים ונפלאות.

פרשת השבוע "ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם והנה עומד על 
היאור... ויסר פרעה את טבעתו מעל ידו, וייתן אותה על יד יוסף, וילבש 
במרכבת  אותו  וירכב  צווארו,  על  הזהב  רביד  וישם  בגדי שש,  אותו 
המשנה אשר לו, ויקראו לפניו אברך, ונתון אותו על כל ארץ מצרים, 
רגלו  ואת  ידו  את  איש  ירים  לא  ובלעדיך  פרעה,  אני  פרעה  ויאמר 
בכל ארץ מצרים". אחים ואחיות יקרים, הבה ונגולל את סיפורו של 
יוסף הצדיק, אותו ילד יתום מאמו שעבר הרפתקאות נוראות מאחר 

שקינאו בו אחיו, הורד לבור מלא נחשים ועקרבים, נמכר לעבד 
מעבירה  שברח  אחרי  אדונו,  ובבית  פעמים,  וכמה  כמה 

נוראה, הורד לבור כלא אכזרי מאין דוגמתו. מהי הרגשתו 
של אדם לאחר שעשה מצווה גדולה, או אחר שהצליח 
לנצח את היצר הרע ונימלט מעבירה נוראה ובמקום 
נוראה  לצרה  נופל  גדול  ושכר  גדולה  ישועה  לראות 

ואיומה שכזו? וודאי ווודאי לנו שאם אין באדם זה אמונה 
גדולה ועצומה וביטחון גמור ושלם בהשם יתברך הוא פשוט 

יתרסק, וטענתו בפיו זו תורה וזו שכרה? מה קורה פה? אני מוסר 
נפש לכבוד השי"ת, וזה מה שאני מקבל בחזרה? אבל אחיי היקרים 
כל זה נובע אך ורק מקוצר הראייה שלנו, אם היה לנו ביטחון גמור 
ושלם בו יתברך הכול היה מצוין, צריך לדעת ולהאמין באמונה שלמה 
"אל אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא", כל מה שעושה השם יתברך רק 
לטובה הוא עושה, ובכן מה באמת היה בסופו של יסף הצדיק? את 
התשובה ראינו בפסוקים שהבאנו למעלה, ויסר פרעה טבעתו מעל 
ידו ויתנה על יד יוסף, איזה כבוד ממש עשהו מלך, וילבש אותו בגדי 
שש, אומרים חז"ל גוף שלא נהנה מעבירה ילבש בגדי שש, צוואר 

שלא חיבק לעבירה ישימו רביד זהב על צווארו. 
עושה  שהוא  למי  השכר,  הגדולה,  הכבוד,  יקרים,  ואחיות  אחים  כן 
רצונו יתברך ובורח מעבירה, לא מוותר בשום פנים ואופן, בסופו של 
דבר מגיע ובגדול עם ריבית וריבית דריבית, פשוט זקוקים אנו לאמונה 
גדולה וביטחון גמור בו יתברך, ואז רואים ניסים ונפלאות. כמה הדברים 
מתאימים לימים הללו ימי החנוכה, ימים בהם גילו בני חשמונאי גבורה 

היה  שלא  אף  על  יתברך,  שמו  למען  לחמו  נפש  ובחירוף  עילאית 
נראה שום סיכוי באופק, היוונים הרשעים רבים, חזקים, עם כמויות 
של נשק אדירות, ואילו הם החשמונאים, מעטים חלשים ובלי שום 
אמצעי נשק, איך יש בכלל סיכוי אפילו לנסות להתחיל מלחמה, הרי 
זה לכאורה אבוד מראש, אבל שוב, מי שלוחם למען שמו יתברך, זוכה 
לישועות גדולות למעלה מכל היגיון ושכל, למעלה מן הטבע השי"ת 
משעבד את הטבע לעושי רצונו. אברהם אבינו עליו אומר הכתוב 
אחד היה אברהם, פירושו של דבר בודד היה במערכה נגד 
כל העולם, כולם עובדי אלילים נבערים מדעת ההולכים 
בעצתו של נמרוד הרשע, מהו הסיכוי של אחד מול כל 
סיכוי  איזה  המלכים,  נגד  למלחמה  שיצא  וכן  אלה? 
היה לו לאברהם לנצח? אבל ידועים דברי המדרש, 
שזרק עליהם חול וקש וה' הפך אותם לחיצים וחרבות. 
אחים יקרים, גם היום בימינו רבים קמים עלינו לכלותינו 
מבחינה  אלא  גשמית,  מבחינה  עכשיו  מדבר  לא  אני 
רוחנית, ממש בבחינת ביקש לבן לעקור את הכול, הם הרבים 
ואנו המעטים, הם החזקים שהרי בידם כל מקורות השליטה, החוק, 
בתי המשפט, התקשורת, ואילו אנו החלשים אין בידינו שום כוח ולא 
הנביא  אלישע  וכמו שאמר  אתנו,  נשכח השי"ת  בל  אבל  שליטה, 
לנערו רבים אשר אתנו מאשר איתם. אחים ואחיות יקרים, יודעים 
הקדוש  בארגון  אנו  עושים  אשר  המאמצים  גודל  את  אתם 

"קרבנו לעבודתך", אשר כשמו כן הוא, מקרב אלפים ורבבות 

וכמו המכבים המעטים שניצחו את  בס"ד לעבודת השי"ת, 

הרבים, מעט מן האור מגרש הרבה מן החושך, כך אנו לוחמים 

מלחמתה של תורה, ומנסים בכל כחנו בעזרתו יתברך, להביא 

את האור לכל בית מבתי ישראל. ואתם אחים ואחיות יקרים, 

שותפים של ממש בכך שאתם מפיצים עלון, דיסק, או ספר 

שתורמים  היקרים  השותפים  ובראשם  ויהודייה,  יהודי  לעוד 

ומהווים חלק של ממש במוסדותינו הקדושים שבזכותם אנו 

יכולים להמשיך את פעילות הקודש שלנו.       שבת שלום ומבורך

חֲזַ"ל מְבָאֲִרים כִּי גּוּף הָאָָדם מְֻרכָּב מֵַרמַ"ח אֵיבִָרים וּׁשְסָ"ה גִּיִדים. 

מֵאוֹת  ׁשְלֹׁש  יֵׁש  בְּׁשָנָה  כִּי  אוֹמֶֶרת  מַכּוֹת  מַסֶּכֶת  בְּסוֹף  הַגְּמָָרא 

ִים וְחָמֵׁש יוֹם כְּנֶגֶד שְסָ"ה גִּיָדיו ׁשֶל הָאָָדם. וְכָל יוֹם וָיוֹם צוֹעֵק  ׁשִּשׁ

לָאָָדם: "אָנָּא מִמְּךָ, אֲנִי מְבַקֵּׁש וּמַזְהִיר אוְֹתךָ אַל ּתֶחְטָא בִּי!" )ּתֹמֶר 

ְּבוָֹרה( ד

כֵן, ַרמַ"ח אֵיבְֵרי הָאָָדם מְׁשוּלִים כְּנֶגֶד ַרמַ"ח 'מִצְווֹת עֲשֵׂה',  כְּמוֹ 

ִים וְחָמֵׁש מִצְווֹת  וּשְסָ"ה גִּיֵדי הָאָָדם מְׁשוּלִים כְּנֶגֶד ׁשְלֹׁש מֵאוֹת ׁשִּשׁ

ִּים ׁשֶל  'לֹא ַתעֲשֶׂה'. וְכָל מִצְוָה וּמִצְוָה מַׁשְלִימָה אֶת אֵיבָָריו הָרוּחָנִי

הָאָָדם. וְזֹאת מִפְּנֵי ׁשֶכְּנֶגֶד ַרמַ"ח הָאֵיבִָרים וּשְסָ"ה הַגִּיִדים, יֶׁשְנָם 

עַל  מַׁשְפִּיעָה  מִצְוָה  וְכָל  ִּים.  רוּחָנִי גִּיִדים  וּשְסָ"ה  אֵיבִָרים  ַרמַ"ח 

וְאִם חֲסֵָרה לָאָָדם חָלִילָה מִצְוָה אַחַת, הֲֵרי ׁשֶאֵיבָר  אֵיבָר מְסֻיָּם. 

וְנוֹבֵל.  נָמֵק  וּמִמֵּילָא הוּא  הָרוּחָנִי  ִקבֵּל אֶת מְזוֹנוֹ  לֹא  רוּחָנִי אֶחָד 

 ּ ׁשֶחָסְרו ּתְִרכּוֹבוֹת  ׁשֶיִּצְָּרה  ּתִינוֹקוֹת  ֹן  לִמְזו חֶבְָרה  הָיְָתה  בֶּעָבָר 

הָיְָתה  הַּתִינוֹק.  ׁשֶל  לְהְִתפְַּתחוּתוֹ  ִּים  ּוּנִי הַחִי הַמְַּרכִּיבִים  אַחַד  אֶת 

זוֹ ּתַקָּלָה הֲַרת אָסוֹן ׁשֶהֵבִיאָה לְמוָֹתם ׁשֶל מִסְפָּר ּתִינוֹקוֹת וְגְָרמָה 

כוּנוֹת  ּ בַּׁשְּ נֵזֶק חָמוּר לְִתינוֹקוֹת נוֹסָפִים. בְּאוָֹתהּ ּתְקוּפָה הִסְּתוֹבְבו

וּם פִּקּוּחַ נֶפֶׁש אֵין  ּ בְַּרמְקוֹלִים בְּלֵיל ׁשַבָּת כִּי מִּשׁ אַבְֵרכִים ׁשֶהִכְִריזו

לְהִׁשְּתַמֵּׁש בְּמוּצֶָריהָ ׁשֶל אוָֹתהּ חֶבְָרה. וְאִם כָּךְ בְּוִיטָמִין גַּׁשְמִי, עַל 

אַחַת כַּמָּה וְכַמָּה בְּוִיטָמִין רוּחָנִי.

פרשת מקץ

מעלת ספר תהילים

אכל ללא ברכה
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אני רוצה להודות לרב רפאל זר.. בהתחלה שלי 
כחוזר בתשובה הייתי מגיע לשיעורים של הרב 
באור יהודה בימי חמישי. הרב רפאל זר מבחינתי 
הוא האיר את עיניי לראשונה והוא העלה אותי 
למסלול של חזרה בתשובה של ביטחון ואמונה 
לבורא  כל  קודם  תודה  להגיד  ורציתי  בהשם. 
עולם שכל עם ישראל זכה לרב כזה גדול בתורה 
היקר  מזמנו  מקדיש  שהוא  כך  על  לרב  ותודה 

ורצונו לקרב כמה שיותר יהודים לאמת
שהיא התורה שניתנה לנו! תודה רבה כבוד הרב!

לשליחת טור אישי שלחו מייל
 karvenu1@gmail.com
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להזמנות ספרי הרב: 03-9091313



תשובה:  ספר התהלים על כל פרקיו נכתב בשמיים, עוד קודם שנברא העולם. פסוקיו מלאים סודות כמוסים, אלפי אלפים של שמות הקודש ומלאכים רמוזים בו, בראשי תיבות, בסופי תיבות, בחילופי 
תיבות, בחילופי אותיות, הרבה הלכות בתלמוד בבלי ובתלמוד ירושלמי נפסקו ממנו, והוא כולל כל העולמות כולם.

הספר שייך לסידרת הכתובים ולא לנביאים, אך יש לו מעלה גדולה ומועדפת על ספרי הנביאים, כפי שתראה בתפילת מוספים של ראש השנה שפסוקי התהלים מקדימים את פסוקי הנביאים בעיקביות, 
ובתלמוד במסכת ראש השנה נאמרה הסיבה כי חיברו דוד המלך כששרתה עליו אור השכינה וזימר אותו ברוח הקודש, ודוד היה קדום לנביאים שבתפילה.

על עוצמת קריאתו יש לייחד מאמר רחב ומנומק ובעל מקורות נרחבים, אך במסגרת זו אומר דבר אחד והוא עצום, כי פרקיו נקראים ״זמירות״ . והסיבה לכך כי אין כמו בקריאתו להכרית ולזמר בזמורה 
רוחנית את כל החוחים והקוצים הסובבים את השושנה העליונה היא השכינה. ואותם מקטרגים נבראו מעוונותינו, ועתה על ידי קריאת המזמורים אנחנו משמידים אותם והיו כלא היו. ואין שטן ואין פגע 
רע, אין עוון ואין משחית. גם מקריאתו נעשים עטרות של אש זוהרת בראש מלך מלכי המלכים בורא העולמים, אשר אוהב אותנו כמו אב את בניו. והוא גוער במידת הדין ומעלה את מידת הרחמים והחסד.

זה אחד מאלפי ומיליוני וטריליוני החלקים שטמונים ונסתרים בתוכו.

לכבוד הרב שלום רב, שמענו בשיעור שהרב אמר שיש מעלה גדולה מאד בקריאת ספר תהילים, אם 
אחת לחודש ואם אחת לשבוע. הרב יוכל להרחיב בדבר? לא ידענו זאת.

הרה"ג בן ציון מוצפי שליט"א

ילד של אלבום תמונות
יש הורים שמקבלים קשה, בשברון-רוח, בהשפלה, ואפילו בעצב כבד ומעיק, את העובדה 
לגדר. ספורים הם ההורים  חיי הפנטסיה שמעבר  נוטשים את היהדות לטובת  שילדיהם 
המבינים כי תפקידם הוא להעניק לילדיהם את מלוא החינוך הטהור, את החמימות והנעימות 
של הבית, את את עונג השבת, וכמובן את חוכמת ים התורה המפלחת עולמות עד אין קץ ואין 
תכלית. ומן הנקודה ההיא של הענקה ואהבה וחמימות, הבן צריך לבחור היכן מקומו בעולם. 
זכה, הוא איתנו כחוליה איתנה בשרשרת הדורות. לא זכה, הוא עוד יהיה איתנו בחסדי שמים, 

למרות הניתוק הזמני... מתפללים.
דרור ציפורי נולד לאב כזה שידע להעניק, ללמד, לחבק, לטייל ובקיצור אבא שכל ילד חולם 
עליו. אבא שלו גם צילם ותיעד כל ארוע בחייו. ואת הכל הניח באלבומים, אלבומי גן הילדים, 
תמונות  באלפי  הונצחו  דרור  של  חיוך  וכל  שן  כל  הטיולים.  אלבומי  ההולדת,  ימי  אלבומי 
מרהיבות, וסודרו אחת אחרי השניה עם ציון התאריך. דרור היה בן יחיד לאביו ולאמו, והפינוק, 
תתפלאו, היה במינון מדוייק, נכון. מינון כזה שבנה את אישיותו בצורה בריאה, ולכן לא פלא 
שהוא הצטיין כמעט בכל תחום שהוא נגע בו. כבר בגן הילדים הוא היה הילד הראשון ששלט 
ראשון באותיות ובניקוד. גם בישיבה הקטנה הוא היה המוצלח והמבריק ביותר, וכל רבותיו 
ניבאו לו גדולות ונצורות. הזכרון שלו היה פנומנלי, כושר הביטוי זך ומדוייק, ובקיצור גרשון 
ורבקה ציפורי היו גאים בבנם לאורך כל הדרך.. כמעט. כשהגיע דרור לשיעור שלישי בישיבה 
גבוהה הוא התחיל לגלות ענין בעולם המחשבים. בקיצור, בסמוך לגמרא ולפוסקים, תפשה 
אצלו פינה קטנה של ענייני העולם. עם הגיעו לגיל 19 הודיע לו ראש הישיבה חד וחלק, 

"מקומך לא איתנו ואתה יודע בדיוק למה...".
דרור ציפורי הבין היטב את ראש הישיבה, אבל את עצמו הוא הבין עוד יותר טוב. פניו של 
גרשון ציפורי נפלו. דרור הודיע להוריו, בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים, שמכאן ואילך 
הוא יוצא לעולם הגדול, מחשבים, עסקים, הכל. הוא הבטיח להם שיעשה כל מאמץ לשמור 

מצוות, אבל שיבינו, יש בחירה חופשית...
אחרי שלושה חודשים הוא עלה לפנות בוקר על הבואינג הענק שהוביל אותו לארה"ב, עם 
המון תקוות גדולות קדימה ושני הורים שבורים ורצוצים מאחור. נכון, בנמל התעופה הם 
התנשקו והתחבקו, אבל גרשון באותן דקות היה כאוב עד תמצית דם לבבו. הוא שלף את 
המצלמה ותיעד את הפרידה מבנו. "במה טעיתי?" שאל גרשון את עצמו. חינכתי אותו עפ"י 
כל הכללים. הוא בחור עם דרך ארץ, בעל חסד, מאיר פנים, מה קרה לו שהוא בורח מעולם 

התורה ל... לא יודע לאן?!".
היה זה לילה קשה. גרשון ורבקה ציפורי ישבו כל אותו הלילה ודיפדפו באלבומים מדפדפים 
נכון, פעם  כורחם.  בדידות בעל  נגזרה עליהם  ואילך  ומכאן  עולמם,  כל  היה  דרור  ובוכים. 
בשבוע הוא טלפן. השבועות הפכו לחודשים פעם בכמה חודשים שלח גלויה. החודשים 
הפכו לשנים, כך שמעבר לחילופי מכתבים נותק הקשר. דרור נשא אשה יהודיה מעבר לים 
וניהל אורח חיים חופשי לחלוטין. המזל שיחק לו. כבר בגיל 26 הוא רשם לעצמו את המליון 

הראשון, והשמים-בעסקים הללו הם הגבול. אחר כך נולדו התאומים. 

כך חלפו 10 שנים. ערב חג החנוכה, לפנות בוקר גרשון חש בליבו. הוא העיר את רבקה 
וביקש שתזמין אמבולנס. כשהוא מתאנק מכאבים הוא ביקש מאשתו לחייג לדרור.  "דרור יקר 
שלי" אמר גרשון בקול חנוק "אני לא מרגיש טוב, תכף מפנה אותי אמבולנס לבית-החולים. 
תקרא כמה פרקי תהילים לרפואתי... זו הבקשה הראשונה שאני מבקש ממך מאז נסעת 

לחו"ל. אתה בני יחידי...".
לאחר יומיים נפטר גרשון ואחרי 10 שנים ארז דרור ציפורי מזוודה וטס לישראל, להלווייתו 

של אביו.
אמו עמדה סמוך למיטה "אבא מאד רצה לראות אותך דרורי" . "הפעם האחרונה שהוא 
ואני ראינו אותך בשר ודם, היתה כאשר עלית על המטוס לפני 10 שנים, מאז הפך אלבום 
הנסיעה שלך לחו"ל, לכל עולמו של אבא... בשלב מסויים של חייו, אתה בננו היחיד דרור, 

היית ילד של אלבום תמונות". דרור ציפורי עשה קריעה. "ברוך דיין האמת".
כשהגיעו הביתה לשבת "שבעה", הוא נפנה לארון של אבא, ושלף משם את כל האלבומים. 
הוא עבר עליהם אחד אחד במשך שעות ארוכות. בידיים רועדות הוא הרים את האלבום 
האחרון. אלבום יציאתו מן הארץ. לפתע הבחינו עיניו בין דפיו במעטפה חומה עליה נכתב 
בצבע כחול "לבני אהובי דרור". הוא פתח את המעטפה והוציא משם דף שורות מקופל. כתב 

ידו העדין והברור של אבא מיד הזדקר לנגד עיניו.
"דרור בני מחמדי. רציתי שתדע שאבא לא כועס עליך. אני יהודי מאמין, ולמרות שברון לבי על 
שנעלמת מעולמה של תורה, יודע אנוכי שהבחירה החופשית היא הדבר הנתון בלעדית לכל 
יהודי בוגר באשר הוא. לימדתי ונתתי ככל שיכולתי כדי לעצב אותך כבן תורה רם ונישא, יתכן 
שנכשלתי, יתכן שאני אשם. אולי לפעמים הייתי קשוח מדי, או שמא פינקתי אותך יתר על 
המידה. באמת אינני יודע היכן א-נ-י נכשלתי... ומכך אני חרד בבואי לתת דין וחשבון בפני בית 
דין של מעלה.  "בני יקירי, איני יכול להכריח אותך לשנות את דפוס חייך. ומעולם מאז שנסעת 
לארה"ב לא ניסיתי לשדל אותך לחזור בתשובה, למרות שבנימת קולי הרגשת את כאבי. 
אתה כבר איש גדול, איש חשוב, ויש לך משפחה שלא זכיתי להכיר. אינני אבא של צוואות 
ולא אטיל עליך משימות כבדות, אך פטור בלא כלום, בני אהובי, אינני יכול. בקשתי הצנועה, 
היא, שתדאג ששני בניך התאומים יכירו לפחות מה זו יהדות. שיכירו את סידור התפילה, את 
קריאת שמע. תסביר להם שבת ומועדים מה הם. תן להם מעט מושגים יהודיים, תן גם להם 

את האפשרות לבחור בחירה חופשית בין טוב לרע. אוהב אותך אבא".
דרור ציפורי תחב את המכתב לכיסו, אימץ את שני בניו הקטנים אל חזהו ודמעותיו זלגו על 
תלתליהם הזהובים. בדרך לעליה לקבר, אחרי "זאת חנוכה", הוא חייג לשותפו הישראלי 
בעמק הסיליקון ואמר לו "רובי ידידי אני נשאר בישראל, עשה לי טובה תחפש קונה לחלק 
שלי בחברה". דרור ציפורי שלף את המכתב של אבא מן הכיס ומול הגולל לחש "אבא, אל 

תדאג, קיבלתי על עצמי שבני התאומים גם הם ידעו יהדות מה היא..." )העיתונאי(

3 ש"ח בלבד לזיכוי הרבים



א. שכח והכניס משקים לתוך פיו בלי ברכה, בולעם, ואינו מברך עליהם 

ברכה ראשונה, וינהג כן אפילו אם אינו דחוק לשתות המשקה שהכניס 

שיעור  שתה  ואם  בפיו.  המשקה  בעוד  בלבו  הברכה  ויהרהר  פיו.  לתוך 

ואם  נפשות''.  ''בורא  ברכת  לאחריה  יברך  ראשונה,  ברכה  בלי  רביעית 

שותה עוד יברך ברכה ראשונה, ולא יסמוך על מה שהרהר הברכה בלבו. 

ויאמר: ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, ויברך. ואם הכניס אוכלים לתוך 

פיו בלי ברכה, אם הוא דבר שאינו נמאס אם יפלטנו, יפלטנו ויברך עליו, 

שאינו יכול לברך כשפיו מלא באיזה מאכל. ואם הוא דבר שנמאס, מסלקו 

לצד אחר בפיו ומברך. ]ילקוט יוסף, דיני ברהמ''ז וברכות עמוד קנז. הליכות 

עולם חלק ב' עמוד קיט[.

כדי  הברכה,  בעת  פיו  מתוך  הפירורין  את  להסיר  ונכון  טוב  לכתחלה  ב. 

שלא יגמגם בברכה, וכן אם יש בפיו ריבוי רוק, נכון שיבלענו קודם שיברך. 

]ילקו''י, הל' ברהמ''ז וברכות עמ' קס[.

ג. מותר לברך כאשר בפיו מונחות שיניים תותבות, ואין בזה חשש משום 

''ימלא פי תהלתך''. ]ילקוט יוסף, ח''ג דיני ברהמ''ז וברכות עמוד קס[.

ובירך ברכת  ובתוך שש שעות מאכילת הבשר טעה  ד. מי שאכל בשר, 

הנהנין על מאכלי חלב, יטעם מעט, כדי שלא תהיה ברכתו ברכה לבטלה. 

והוא הדין במי שטעה ובירך על בשר אחר ראש חודש אב, או שטעה ובירך 

על מאכל או משקה בתעניות צבור ]חוץ מיום הכפורים[, או במוצאי שבת 

ויום טוב קודם שהבדיל, או דבר מאכל או משקה קודם הקידוש, או על 

מאכל ]או שאר משקים לבד מתה וקפה ומים[ קודם תפלת שחרית, בכל 

אלה יטעם מעט כדי שלא תהיה ברכתו ברכה לבטלה. וכן אם קיבל עליו 

תענית שלא בלשון נדר. אבל אם טעה ובירך על מאכלות אסורות, כמו 

נבילה וטריפה, וכדומה, אפילו באיסורי דרבנן כמו בישולי גויים, לא יטעם 

כלל, ויאמר ''ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד''. וכן אם קיבל עליו תענית 

בלשון ''נדר'', ושכח ובירך על איזה מאכל, או בצום יום הכפורים, לא יטעם, 

ויאמר ברוך שם וגו'.  

יודע שנישואין זה עניין של הקרבה וקשיים אבל לא מודע להם.  הזוג הצעיר 
החתן הצעיר יודע שהאשה עוברת תהליך מסוים בכל חודש, אבל אין לו מושג 
במה זה כרוך ומהן התופעות המלוות אותו. ובמפגש הראשון שלו מול המחזור 
החודשי הוא מופתע, מִכֵּיוָן שעוברים על האשה שינויים במצבי הרוח, כאבים 
חזקים, חוסר תפקוד, או אפתיות לכל הסובב אותה. היות והוא לא רגיל בכך ולא 
לו אחיות( הוא עלול לפרש זאת באופן  )אפילו שהיו  נתקל בזה באופן מוחשי 
שלילי, ואולי להגיע למסקנה שזה האופי שלה, או אולי שהיא הסתירה את זה 
ממנו לפני החתונה, ולפעמים הוא מגיע למחשבה שיש כאן מקח טעות. הבנה 
מוטעית זו נובעת משתי סיבות: האחת, שהוא לא קיבל הדרכה לפני החתונה, 
ואפילו אם כן, לא הדגישו בפניו את הנושא 'שנה ראשונה'. והשנייה: המחשבה 
שבחיי הנישואין הכל יפה וורוד והחיים מחייכים אלינו כל הזמן. על החתן לדעת 
שזוהי אשה והדבר העיקרי שהוא צריך לעשות במקום לקחת ללב או להסיק 
יעבור.  שתיכף  במצבה  להתחשב  ובעיקר  ולעודד  ולעזור  לקום  זה  מסקנות, 
קושי נוסף מתגלה בשעת ההיריון. ההיריון מלווה בשינויים הורמונליים, כאבים 
ותחושות שגם הכלה לא מכירה אותם. תהליך כזה גורם לחולשה ועייפות וירידה 
בתפקודים בבית, דבר שגורם לבעל להרגיש שוב שאולי הוא טעה או שיש כאן 
סיבה  לה  יש  הנה  כעצלות!  זאת  מפרש  הוא  לפעמים  מיסודה.  חלשה  אשה 
טובה לא לעשות כלום. זאת ועוד, קשה לבעל לקבל את העובדה שבחודשים 
הראשונים להריון היא לא מסוגלת להיכנס למטבח ולבשל. ההיריון גורם לחוש 
הריח להתחדד מאד. החתן רואה לפניו עוף והיא מריחה את כל הלול... שואלים 
אותה: איפה בעלך? היא מריחה ועונה: בנתיבי איילון. במקום שהחתן יעמוד 
ויתרגז, אולי כדאי שהוא יכין לשניהם את ארוחת הערב. כנגד זה שאשתו בהריון 
ומגדלת את העובר, הבעל כשותף יכין את הארוחה. בזמן ההיריון צריך לקחת 
יחד  יבוא  ואפילו רצוי שהבעל  'נשימה ארוכה' ולהתאזר בסבלנות. כדאי מאד 
עם אשתו לבדיקות האולטרסאונד או בדיקות אחרות וכך ייתן לה תחושה שהם 
עושים ביחד דבר משותף. גם הלידה והתקופה שאחריה מצריכים המון אורך 
רוח וסבלנות, ליווי ותמיכה. רק כך יוצקים את יסודות הבית ובונים את הזוגיות. 
ומה קורה ואין הריון? ישנם זוגות צעירים שמיד רצים לבדיקות רפואיות על מנת 
לגלות מדוע יש עיכוב. אין צורך להילחץ ולרוץ לרופאים מִ כֵּיוָן שאין חובה שיהיה 
הריון מיד עם תחילת חיי הנישואין. לפעמים הדבר מתעכב לא רק בגלל חוסר 
התרגלות והסתגלות גופנית, אלא גם כתוצאה מלחץ נפשי שזה כבר יקרה. לחץ 
זה חוסם ומשבש את המערכת ההורמונלית שהיא כל כך רגישה. לכן עד שנה 

שנה וחצי אין צורך להילחץ וללכת לבדיקות כי באופן טבעי זה יכול לקרות. 

טיפים לשנה אכל ללא ברכה
ראשונה 

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

 עם ר' עמי מימון

שאלה: איך יתכן אדם יתפלל תפילת שבת באמצע השבוע ?  תשובה: במסכת שבת )דף ס"ט ע"ב( אמר רב הונא: היה מהלך במדבר ואינו יודע אימתי שבת, מונה ששה ימים ומשמר 
יום אחד ... כל יום ויום עושה לו פרנסתו, אפילו ההוא יומא )אותו יום שמשמר כשבת(, וההוא יומא במאי מינכר ליה? בקידושא ואבדלתא. וכתב הפרי מגדים, שבאותו יום שמשמר, 

מתפלל של שבת )הובא במ"ב סימן שד"מ ס"ק ג'(.

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-טובה בת פורטונה, 
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.



אבא שלי מעל גיל שמונים ולצערנו חלה. הוא עשה טיפול רפואי 
הגוף  כל  יום  באותו  לו,  התאים  לא  וזה  הרופאים  עצת  לפי  אחד 
לכליות  אותו מיד הוא היה במצב של סכנה  שלו השתולל, אשפזו 

וקריסה של כל הגוף. עשיתי עבורו פדיון נפש אצל הרב רפאל זר, 
והשם עשה לנו נס ענק ומצבו התייצב וברוך השם הוא השתחרר 

וכרגע נמצא רק במעקב. מרונית ו. 

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

אמרו רבותינו, כשנכנס אדם בליל שבת מבית הכנסת לביתו, יעמוד אצל נרות שבת ויביט בהם, כי יש סוד בדבר. ומלבד זה גם זוכה ומחזיר אחד חלקי 

חמש מאות ממאור עיניו שנטלו ממנו בימי החול, על ידי שפסע פסיעה גסה. כי מצינו בגמרא )כתובות קיא.( שאסור לאדם לפסוע פסיעות גסות, 

שמחליש מהראיה שלו. לכן כשמביט בשני נרות שבת, מחזיר חזרה מה שהלך לאיבוד. ומקור לזה מהגמ' בכתובות )קיא סע"א(. וכ"כ מהרי"ל והתבואות 

שור הו"ד בכה"ח )חאור"ח סימן צ אותיות פח-פט( עיי"ש. ועוד ידוע שמעלת נרות שבת, עצם ההבטה בהם היא תיקון גדול לפגם העיניים, וכן ה"ה 

בהסתכלות בנרות חנוכה מועיל הרבה לנשמה גם להביט בספר תורה כשהוא פתוח, יש להסתכל באותיות הקדושות בזמן שעושים ההגבהה ומושך 

האדם על עצמו הרבה קדושה ובמקום אחר הארכתי בזה מעוד וכן יעשה בק"ש מתי שמגיע ל"וראיתם אותו", יביט בכנף ובציציות באותה שעה, ושכך 

כתבו המקובלים, והדברים ידועים ומפורסמים.

הסתכלות בנרות שבת – היא רפואה ותיקון לעיניים

ׂא עֵינַי, אֶל-הֶהָרִים... אֶשָּ

לפניו  ונזדמנה  ברחוב  הולך  "כשאדם  אומר:  היה  זצ"ל  ראטה  אהרן  רבי  הגה"ק 

הסתכלות אסורה ומתגבר על יצרו ועוצם את עיניו מראות ברע ואינו מסתכל, אז הוא 

שעת רצון בשמיים, וכל מה שהאדם ההוא יתפלל אז ויבקש מאת השי"ת, סגולה 

שתפילתו תתקבל ברצון"! )קדושת עיניים עמ' ק"ע(

שתיים עשרה, שמונה, חמש עשרה... זהו מספר הקווים הלבנים במעברי החצייה 

בדרך לבית כנסת.

את ההליכה לבית כנסת מביתי אני עושה מספר פעמים ביום. לא מדובר על מרחק 

מדובר  כאשר  בהתחשב  ביותר,  קטלניים  להיות  יכולים  מטרים   100 גם  אך  רב, 

בשמירת העיניים! ואני לא מדבר רק על מראות אסורים, אלא כל מידע כל שהוא 

דקות  בחמש  היום  עליה  חשופים  שאנו  המידע  כמות  פחדים.  פחד  בדרך.  הקרוי 

בלבד, אנשים רק עד לפני מאות שנים כל חייהם לא היו נחשפים!

מסקנה חד משמעית אין ברירה העיניים חייבים להיות ארצה, אם אתה מציץ אתה 

כל השנים לאחר  יעקב אבינו כאשר בא להיפגש עם עשו אחרי  נפגע. כתוב על 

שברח ממנו.

וְהִנֵּה עֵשָׂו", האבות הקדושים שמרו שמירה אדוקה על כל  וַיְַּרא  יַעֲקֹב עֵינָיו  ׂא  "יִּשָּ

מבט ומבט... הם לא הרימו את עיניהם מארבעת אמותיהם. לכן כתוב "וישא יעקב 

עיניו", שזו הייתה ממש טרחה בשבילו להרים את עיניו ולהסתכל למרחב. על זה 

 ּ ךָ כָּפוּף, וְעֵינֶךָ יַבִּיטו ּ בְּנַחַת, וְרֹאשְׁ כתב הרמב"ן באגרתו המפורסמת "כָּל ְדבֶָריךָ יִהְיו

)מתוך הקונטרס "עבודה בעינים"(

לְמַָטּה לָאֶָרץ, וְלִבְּךָ לְמַעֲלָה, וְאַל ַתּבִּיט בִּפְנֵי אָָדם בְַּדבְֶּרךָ עִמוֹ". וסוף סוף הרים יעקב 

ׂא יַעֲקֹב עֵינָיו וַיְַּרא וְהִנֵּה עֵשָׂו". את עיניו והסתכל, ומי בא מולו? עשו! "יִּשָּ

ומה אח"כ ? אנחנו בוכים שלא מצליחים לכוון בברכות, שאין לנו ישוב הדעת! 

כמו  שלא  אסטרונומית,  היא  אחד  ביום  אליו  חשופים  שאנו  המידע  כמות  דע! 

בתקופות עברו, בהן אדם רגיל לא נחשף לכמות כזאת במשך כל חייו. פלא שאנחנו 

לא מכוונים...?

שום דבר טוב לא יוצא מלהרים את העיניים!

כמו  הבדלות,  אלפי  לאלף  צמודה!  שמירה  להיות  אמורה  זאת  העיניים,  שמירת 

בתפקדו,  יתרשל  או  יחלום  לשנייה  רק  הוא  אם  הממשלה,  ראש  של  מאבטח 

חשוף  יהיה  הממשלה  ראש 

העיניים  גם  כך  לפגיעה. 

נהיה  נתרשל  אם  שלנו, 

פגיעה  לפגיעה.  חשופים 

שתהיה חקוקה בראשנו לכל 

החיים. 

לזכור  צריכים  אנחנו  לכן, 

מרימים  שאנו  פעם  שבכל 

את עינינו "מעל המותר", אל 

נתפלא ש..."וְהִנֵּה עֵשָׂו"!


