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אחים ואחיות יקרים. שבת זו שבת שביעי של פסח, הוא היום 
ובני  לפניהם,  הים  ונבקע  סוף  ים  על  אבותינו  רגלי  עמדו  בו 
ישראל עברו ביבשה בתוך הים, וכשראו מלכות ה' על הים החלו 
לומר שירה כמו שאנו אומרים בתפילה, מלכותך ה' אלוהינו ראו 
ימלוך לעולם  ה'  ואמרו  והמליכו  הודו  כולם  יחד  בניך על הים, 
ועד, דווקא בים סוף ראו בנים את גבורתו שבחו והודו לשמו/ 
דווקא בים סוף קיבלו מלכות ה'? מה  ונשאלת השאלה מדוע 

יותר מכל ניסי מכות מצרים?  המיוחד בקריעת ים סוף 
האם במצריים לאו מלכות ה' ששולט בכל הבריאה 

פרט  בכל  ששולט  ראו  ומכה  מכה  שבכל  כולה, 
ים  בקריאת  המיוחד  מה  כן  אם  הבריאה,  מפרטי 

סוף שגרם להם לראות מלכותו? 
את אותה שאלה נוכל לשאול גם על יתרו שביתרו 
כל  כהן מדין חותן משה, את  יתרו  "וישמע  נאמר 

אשר עשה אלוהים למשה ולישראל עמו, כי הוציא 
ה' את ישראל ממצרים" ושאלו חז"ל מה שמועה שמע 

ובא? מה גרם לו לבוא לקבל על עצמו עול תורה ומצוות? 
וודאי  ומלחמת  עמלק הרי  ים סוף  ופירשו חז"ל שמע קריאת 
שמע על כל המכות שנחתו על המצרים במצרים, אם כן למה 

אז לא גרם לו הדבר לחזור בתשובה?
לדעת  זה  האחד  דברים,  שני  בין  להבחין  אנו  צריכים  אלא 
כולו,  העולם  בכל  השולט  והוא  העולם  בורא  הוא  שהשי"ת 
השגה זו אכן ניתנה להם במצריים, אך לראות מלכות, הנהגה 
מלכותית, את זה ראו על הים, כמלך בגדוד הדואג לחייליו, אך 
לא כמלך בשר ודם אלא הרבה יותר מכך, בנוהג שבעולם מלך 
יוצא למלחמה חייליו הולכים בראש המחנה,  בשר ודם כאשר 
והוא בסוף המחנה כך שחייליו מגינים עליו בגופם, ואילו השי"ת 
לפניהם  הלך  כן,  המלכים  מנהג  שאין  בדרך  בניו  עם  התנהג 
והגן עליהם כמו שנאמר "וה' הולך לפניהם יומם בעמוד אש, 
ענן,  בעמוד  ולילה 

ללכת יומם ולילה, לא ימיש עמוד הענן יומם ועמוד האש לילה 
שונים  דברים  שני  בין  להבחין  לדעת  אנו  צריכים  לפני העם" 
המולך  זה  רודן  רודן,  ויש  מלך,  יש  בתכלית,  מזה  זה  ומשונים 
בכוח הזרוע, ואילו מלך זהו רצון העם להמליך אותו, העם אוהב 
את אישיותו ואת הנהגתו ולכן רוצים וחפצים בכל ליבם שימלוך 
עליהם, אכן זוהי ההנהגה המיוחדת שראו עם ישראל על הים, 
ראו כמה אהבתו של השי"ת לכל כלל ישראל בכלל, ולכל יחיד 
הים,  על  ראתה שפחה  חז"ל  אמרו  וכך  בפרט,  ויחיד 
מה שלא זכה הנביא יחזקאל בן בוזי לראות במראות 
קץ  אין  גדולה  שמחה  ומתוך  הגדולים,  הנבואה 
אמרו שירה, וכמו שנאמר משה ובני ישראל לך 
כמוך  מי  כולם,  ואמרו  רבה  בשמחה  שירה  ענו 
באלים ה', מי כמוך נאדר בקודש נורא תהילות 

עושה פלא.
וכשהגיעו להמליך את ה' החלו לומר שירה ומהי 
מתוככי  הבאה  ועצומה  גדולה  הודאה  השירה? 
בבחינת  ה',  ומלכות  מגדולת  יד ההתפעלות  על  הנפש, 
אומרים  שאנו  וכמו  מגוזלו,  ואביון  ועני  ממנו  מחזק  עני  מציל 
בתפילה כי פדה ה' את יעקב היינו עם ישראל, וגאלו מיד חזק 

ממנו, אלו המצרים שהיו הרבה יותר חזקים מעם ישראל. 
לשבח  עלינו  כמה  מכאן,  ללמוד  עלינו  יקרים,  ואחיות  אחים 
לאדון הכול לתת גדולה ליוצר בראשית, על כל הנסים והחסדים 
שעשה ועושה עמנו, ולהמליכו עלינו ברצון ואהבה אין קץ, בלי 
שום זכר אונס כלל ועיקר, ועל ידי ההודאה שנודה ונברך לשמו, 
הפלאות,  בקץ  בקרוב  ויראנו  ונפלאות  נסים  עוד  עמנו  יעשה 
וכמו שאמרו חז"ל על הפסוק "נתת ליראיך נס להתנוסס" מה 
ומשבח  ומודה  נס  לו  שעושים  מי  כל  להתנוסס?  נס  הפירוש 
בקרוב  שנזכה  רצון  יהי  נס  עוד  עמו  עושים  יתברך  לבורא 

לגאולה שלמה אכי"ר
                                          שבת שלום ומבורך וחג שמח      

בְּלִי  אֶפְׁשָר  אִי  ָה.  וְהָאִּשׁ הַבַּעַל  בִּזְכוּת  וּמְַתפְֵקד  עוֹמֵד  בַּיִת  גַּם 

וְכָל אֶחָד  ּתַפְִקיד  יֶׁשְנוֹ  ָה. לְכָל אֶחָד  וְאִי אֶפְׁשָר בְּלִי הָאִּשׁ הַבַּעַל 

חָָדׁש  מֻּשָׂג   ּ הָגו הָאֻמּוֹת  חַכְמֵי  אוּלָם  מְקוֹמוֹ.  אֶת  לְהַכִּיר  צִָריךְ 

 ּ ּ אַחַד הַהֲבָלִים הֲכִי גְּדוֹלִים ׁשֶהִמְצִיאו ּוֹת". זֶהו זְכֻי ֹן  הַמְכֻנֶּה "ׁשִוְיו

בָּעוֹלָם.  יָבוֹא אָָדם וְיִׁשְאַל ׁשְאֵלָה: "מַדּוּעַ אָָדם אֶחָד נִבְחָר לְרֹאׁש 

לְַרמַטְכַּ"ל?  מְמֻנֶּה  ְלִיׁשִי  וְהַּשׁ ִׂיא  נָש לִהְיוֹת  זוֹכֶה  ֵנִי  הַּשׁ מֶמְׁשָלָה, 

ָּבָר!"  בָּרוּר לְלֹא ׁשֵמֶץ ׁשֶל סָפֵק  ּוֹת', כֻּלָּם אוֹתוֹ ד הֲֵרי יֵׁש 'ׁשִוְיוֹן זְכֻי

 ּ ׁשֶאִם נְנַהֵל אֶת הָעוֹלָם בְּגִיׁשָה אֱוִילִית ׁשֶכָּזוֹ, הָעוֹלָם יַהֲפֹךְ לְתֹהו

ָה זֶה ׁשוֹנֶה, מִפְּנֵי מָה סוֹבְִרים אוָֹתם  ּ. אָז מַדּוּעַ בַּבַּעַל וְהָאִּשׁ וָבֹהו

ָה צְִריכִים לִהְיוֹת ׁשָוִים בַּכֹּל.  חֲכָמִים בְּעֵינֵי עַצְמָם ׁשֶהַבַּעַל וְהָאִּשׁ

ָה יֵׁש אֶת מְקוֹמָהּ וְלַבַּעַל יֵׁש אֶת מְקוֹמוֹ, וְאַף אֶחָד מֵהֶם אֵינוֹ  לָאִּשׁ

ָה מְהַוָּה אֶת עוֹלַם הֶָרגֶׁש,  ֵנִי. הָאִּשׁ נוֹגֵעַ וּפוֹגֵעַ בְּסַמְכוּתוֹ ׁשֶל הַּשׁ

לְעֻמַּת זֹאת הַבַּעַל מוּנָע מֵעוֹלָם הַּשֵׂכֶל. הַבַּעַל נוֵֹתן אֶת הַטּוֹן ׁשֶלּוֹ, 

ְּמוּתוֹ ׁשֶל  ֹן ׁשֶלָּהּ, וּבְיַחַד הֵם מְעַצְּבִים אֶת ד ָה נוֶֹתנֶת אֶת הַטּו הָאִּשׁ

ֹי  וְשִׂכְלִית.  או ִרגְׁשִית  לְאָָדם בִָּריא מִבְּחִינָה  ְּלִים אוֹתוֹ  וּמְגַד הַיֶּלֶד 

ּ יְלִָדים  ָּבָר. אֵין צֶֹרךְ לְָתאֵר אֵלּו לְבַיִת ׁשֶבּוֹ ׁשְנֵי הַהוִֹרים הֵם אוֹתוֹ הַד

ָּו. יֶלֶד נִזְָקק לָרֹךְ הַמְנַחֵם ׁשֶל אִמּוֹ וְלַּתַקִּיפוּת הַמְאַזֶּנֶת  ּ יַחְד ְּלו יְגַד

ִיטָה הָעַּתִיָקה הַמְכֻנָּה ׁשִיטַת הַמַּקֵּל וְהַגֶּזֶר.  ׁשֶל אָבִיו. זוֹ הִיא הַּשׁ

הָאַבָּא מַׁשְלִים אֶת הָאִמָּא, הָאִמָּא מַׁשְלִימָה אֶת הָאַבָּא וְאַף אֶחָד 

ּ כִּמְלֹא נִימָה.  מֵהֶם לֹא נוֹגֵעַ בְּמַלְכוּת חֲבֵרוֹ אֲפִלּו
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אני משתדל להגיע לשיעורי מורנו הרב שליט"א. אני בן 50 פלוס 
ועדיין רווק. שנים על גבי שנים אני מצפה להתחתן אך לא זכיתי. 
כבר הייתי מיואש לגמרי, עד שהגעתי לשיעור של רבנו, ובאותו 
יום יצא דיסק חדש. הרב אמר שמי שיתרום דיסקים לזיכוי הרבים 
יראה ישועות. באותו רגע הצבעתי הרב אמר לי גש אלי, העמיד 
אותי לידו, שאל אותי: "אתה רוצה להתחתן?" עניתי: "בטח", אמר 
הרב: "כמה דיסקים אתה לוקח על עצמך?" אמרתי- "אלף!" הרב 
שם לי יד על הראש ואמר לקהל שיענו אמן. הרב בירך אותי שתוך 
3 חודשים אני כבר אהיה נשוי! אמרתי לרב מרוב התרגשות :"אם 
וחזרתי  אותי  בירך  דיסקים!!!" הרב  אני מקבל עלי 2000  ככה, 
למקומי. והנס הגיע מיד. תוך כמה ימים פגשתי את שחיפשתי, 
אישה כלילת המעלות! ותוך כחודש הייתי כבר נשוי! אני מודה 

לרב על כל זיכוי הרבים הענק ועל הישועה הפרטית שלי
לשליחת טור אישי שלחו 
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תשובה: 

מנהג זה קיים למעלה מחמש מאות שנה ויסודתו בהררי קודש , ונהגו להתכנס בבתי הכנסת ולקרוא עשר שירות המוזכרים בתנ״ך ואחרי חצות ויש שנהגו בעלות השחר 

לעמוד כל הקהל על רכליו ולומר מתחילת פרשת בשלח עד סיום מעשה השירה עד המילים כי אני השם רופאיך .

וזה מנהגם של כל ישראל בארצות ספרד והמזרח , יש היו באים לפני חצות הלילה ויש שהיו משכימים שעתיים קודם עלות השחר ובעלות השחר קוראים את השירה כולם 

יחד בהתלהבות עצומה מול ארון הקודש הפתוח .

לימוד ליל שביעי של פסח יש לעשותו או לא ?

הרה"ג בן ציון מוצפי שליט"א

שתי חתיכות "מרור" חזרו הביתה

 9 שמים  בחסדי  לנו  נולדו  שנים.   25- מ  למעלה  באושר  נשואים  ורעייתי  אני 

צעיר,  כחתן  דעתי  על  עומדי  מאז  נכדים.  כמה  לנו  ויש  שלושה  חיתנו  ילדים, 

זה  אומר?  זה  נפש. מה  בית במסירות  הקפדתי לשמור על הכללים של שלום 

בארבע  רק  ויכוחים?  אשתי,  על  קול  מרים  ולא  צועק  אינני  פעם  שאף  אומר 

אשתי,  לבין  ביני  פומבית  מחלוקת  ילדי  חוו  לא  מעולם  חדרים.  ובחדרי  עיניים 

פעמים  כמה  לשנן  בעל  כל  שצריך  המנצח  המשפט  החתונה  לפני  בהדרכה 

זוג  כל  אצל  כמו  המלך".  תהיה  תמיד  אתה  כמלכה,  אליה  תתנהג  "אם  ביום 

ישנם חילוקי דעות ביננו אבל יש לנו קוד ברור "לא ליד הילדים". אשתי הטיבה 

להגדיר זאת "ויכוח או ריב בין בני זוג ליד הילדים, גורם לחימוץ.. ובפסח אכילת 

חמץ שווה ככרת, ילדים צריכים לגדול בטוהר ובנקיות כמו העשייה של המצה 

הפשוטה, השברירית, שיש שכר נצחי על אכילתה". ישנו וורט שנהגתי לספר 

אברהם  שפחת  הגר  על  מסופר  לך",  "לך  בשבת  ובפרט  לעת  מעת  לילדי, 

והיא בורחת למדבר, שואל אותה  "ותקל גבירתה בעיניה", שרה מענה אותה 

המלאך: "אי מזה באת ואנה תלכי"? משיבה הגר שהיא בורחת מפני גבירתה 

ידיה". יש בדברי  שרה המענה אותה, מייעץ לה המלאך: "שובי והתעני תחת 

המלאך תוכחה מגולה "איך יעלה על הדעת שאת בורחת מבית קדוש שכזה? 

של  בית  הטפחות  ועד  מהמסד  והבית  צדיק  בו  ומתגורר  השכינה  בו  ששורה 

חסד! מי בורח מבית כזה? והכי נורא, לאן את הולכת? מה האלטרנטיבה שלך? 

האם פראי אדם במדבר, שודדים ופורעים ועובדי ע"ז זה הבית החילופי שאת 

מחפשת?". לצערנו הרב יש לנו שני בנים שפגעי האינטרנט לא פסחו עליהם, 

הדבר גרם לנו עוגמת נפש שאי אפשר לתאר, ניגשתי לביתו של אחד מגדולי 

גורלי, הרב היישיר אלי מבט ואמר במילים ברורות:  ובכיתי בפניו על מר  הדור 

שהוא  מה  המזלג  קצה  על  קצת  שתרגיש  רוצה  הקב"ה  לך?  ברור  לא  "נו, 

 10 עלינו  יתו  שהנח  בנים  שני  יש  לי  לי,  לומר  שרצה  את  הבנתי  מרגיש".... 

מכות מצרים, אבל להקב"ה יש מיליוני בנים שגלו מעל שולחן אביהם, הקב"ה 

בוכה במסתרים ואנחנו כנראה לא מספיק כואבים את כאבו, מה עשה הבורא? 

ואולי נזדהה  שלח לנו את האינטרנט השטני על מנת שנחוש קורט של סבל 

עם צער הבור א. כששלמה וצביקה התאומים שלנו היו בני 16 הם גלשו מחוץ 

והשני  פיצות  מגשי  למשלוח  נהג  של  בקריירה  פתח  האחד  הישיבות,  לעולם 

הוכתר לגדול המתדלקים בתח נת הדלק בצפון העיר. במשך ארבע שנים היה 

הבית עבורם חדר שינה ומזנון לארוחות קל ות. בהגיע הפסח אשתי התחננה 

כבוד למשפחה, הם התחמקו  ויעשו  כיפות  יניחו  לליל הסדר,  שיגיעו  בפניהם 

השלישיה  נוסף.  חבר  עימם  שיביאו  בתנאי  הסכימו  לבסוף  אך  מתשובה 

מילה  זרקו  הם  פעם  מידי  אטומה.....  לחלוטין,  רוח  קצרת  הייתה  "החביבה" 

מתפוצץ  אני  שניה  שעוד  הרגשתי  לקצר.  אפשר  ואם  מתי  ועד  רעבים,  שהם 

עליהם ומסלקם החוצה, לא רוצה אותם פה!! אך אשתי מסמנת לי עם העיניים 

תשומת  את  הסיטו  הם  מסוים  בשלב  שלך...."  הילדים  אלו  תבליג,  "תירגע, 

ביציאת מצרים  ומספר  קורא  אני  והסדר התערער,  ליבם של אחיהם הקטנים 

למילים  הגעתי  ואז  הקרש...  בדיחות  למסך  מבעד  להקשיב  מנסה  אשתי  ורק 

"מרור זה שאנו אוכלים על שום מה? על שום שמררו המצרים את חיי אבותינו.. 

." אני חוזר על המילים הללו שוב ושוב ולפתע הוצפתי באושר עילאי, הנה אני 

יוצא מן המרירות... ומה יש  מרגיש מר מאוד, הרי אדם חייב לראות את עצמו 

לי! יש לי פה מצה ומריבה ויש לי 3 חתיכות "מרור", שניים מהם הם בניי והפה- 

את  רגיש במעט  לה  והתובנה שעלי  והבלים. ההבלגה, ההבנה  סח בשטויות 

תחושת הבורא האיר בתוכי אור גדול של אמונה. לפני מספר חודשים הם חזרו 

הביתה, הכיפה חזרה לראשם וגם הציצית התווספה. מה התברר? הם התארחו 

בבית אחד מחבריהם החילוניים ונקלעו למריבה מא ד לא מכובדת בין ההורים 

שכללה דיבורים משפילים. בני צביקה היה המום ושאל: "ככה אבא שלך מדבר 

לאימך?", "זה על הסדר... מה חדש בזה... מאז שאני ילד זה כך, זה בטח קורה 

התווכחו",  או  רבו  לא  מעולם  ואמא  אבא  בבית  אצלנו  "חלילה,  אצלכם?".  גם 

אמר  בחוץ  ויצאו.  שניהם  אמרו  תאמין"  "אל  החבר.  התרעם  לך"  מאמין  "לא 

את  ולאן  באת  מאין  הגר,  עם  אבא  של  הוורט  את  זוכר  "אתה  לאחיו:  שלמה 

יודעים בדיוק איזה בית עז בנו, בית שכולו שלום ואהבה, ומה  הולכת? אנחנו 

לומדים  הם  וכיום  הביתה  חזרו  שלי  ה"מרור"  חתיכות  שתי  האלטרנטיבה?". 

בישיבה טובה בירושלים.)הם בדרך הנכונה-קובי לוי(



הביאכם  מיום  השבת  ממחרת  לכם  "וספרתם  טו(  כא  )ויקרא  בתורה  נאמר  א. 
ז"ל, שפירוש  רבותינו  וקיבלו  תהיינה".  עומר התנופה שבע שבתות תמימות  את 
"ממחרת השבת" היינו מחרת יום טוב הראשון של פסח שהוא יום שבתון לפיכך 

מצות עשה לספור ספירת העומר החל מליל ט"ז בניסן עד סוף שבעה שבועות.
ב. ומכל מקום הואיל ונאמר )דברים טז ט(: "שבעה שבועות תספר לך מהחל חרמש 
בקמה תחל לספור שבעה שבועות", דהיינו משעת קצירת העומר, בזמן הזה שאין 
לנו קצירת העומר, ולא את קרבן העומר שהיה קרב בבית המקדש בט"ז ניסן, אין 
מצות ספירת העומר אלא מדרבנן, זכר למקדש. וכן היא דעת רוב הפוסקים. ולפיכך 
יש להשמיט מנוסח "לשם יחוד" שלפני ספירת העומר את הנוסח: "הרינו באים 
לקיים מצות עשה של ספירת העומר כמו שכתוב בתורה וספרתם לכם וכו'", מאחר 

שספירת העומר בזמן הזה מדרבנן. 
ג.  הנוהגים לומר בנוסח "לשם יחוד" שלפני ספירת העומר, ביום האחרון של ספירת 
העומר את הפסוק "וספרתם לכם וכו' שבע שבתות תמימות תהיינה", יש להם על 
מה שיסמוכו. ורשאים אחר כך לספור את העומר בברכה, ואין למחות בידם. ומכל 
לומר "הרי אנחנו באים לקיים מצות  ודי  זה,  נכון להשמיט פסוק  מקום לכתחילה 

ספירת העומר וכו'"
ד.  צריך לברך קודם שיספור העומר: "ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם אשר קדשנו 
במצותיו וצונו על ספירת העומר". ואף על פי שספירת העומר בזמן הזה מדרבנן, 
מכל מקום אפשר לומר בנוסח הברכה "וצונו", הואיל ונאמר בתורה "ושמרת לעשות 
ככל אשר יורוך", והוי כאילו הקדוש ברוך הוא בעצמו צונו לקיים מצות רבותינו ז"ל, 
ולכן שפיר יש לומר "וצונו". וכמו שמברכים בנוסח כזה על הדלקת נרות חנוכה ועל 
נטילת ידים ושאר מצות דרבנן. ומכל מקום אם ספר ספירת העומר בלי ברכה יצא 

ידי חובתו, שאין ברכות מעכבות
ה.  מצות ספירת העומר בכל לשון שהוא מבין. ואף בלשון הקודש צריך לכתחילה 
ויחזור  יצא,  לא  הקודש  בלשון  וספר  הקודש,  לשון  מבין  אינו  ואם  להבין הספירה. 

לספור בלשון שמבין בלא ברכה.
ו.  נשים פטורות ממצות ספירת העומר, הואיל ויש לה זמן קבוע. וכל מצות עשה 
שהזמן גרמא נשים פטורות. ואם רצו לספור בלי ברכה רשאות. אבל אינן רשאות 
לברך, שהיא ברכה לבטלה. ועל פי הסוד טוב שהנשים לא תספורנה כלל העומר 

אף בלי ברכה.
ז.  מצוה לחנך את הקטנים לספור את העומר בכל יום, ויש לחנכם לספור עם ברכה 
כדת. וקטן ששכח לספור איזה לילה בימי הספירה רשאי להמשיך לספור בברכה 

משום חינוך, כדי להרגילו לברך בכל שנה לכשיגדיל.

הפגישות ואופן התנהלותן הינן הקנה מידה והברומטר העיקרי, שלפיהן 

נקבל החלטות חשובות אודות בן הזוג. גם כאן עלינו לשמור על מספר 

כללים, כדי לדעת כיצד להתקדם בכל פגישה. הפגישה הראשונה מאד 

כדי  בהחלטותינו,  מאד  זהירים  להיות  עלינו  לכן  לכאן.  או  לכאן  מכרעת 

הראשונה  לשכוח שבפגישה  לנו  אסור  המתאים.  הזיווג  את  לפספס  לא 

יודעים על מה לדבר.  שני הצדדים מתרגשים, נבוכים, ולפעמים גם לא 

ואישיותו,  התרשמות כללית - ההתרשמות צריכה להיות בעיקר מהאדם 

סוג  הוא  שהרגש  קודם  כתבנו  חיצונית.  מהופעה  משוחדים  להיות  ולא 

של שוחד, וכאן נוסיף שגם ההופעה החיצונית היא סוג של שוחד. כבר 

חז"ל:  מאמר  ואת  חֲכָמִּים...".  ינֵּי  עֵּ יְעַוֵּר  חַד  ֹּׁ הַש "כִּי  הפסוק  את  למדנו 

החיצונית,  מההופעה  שמשוחד  מי  הנולד'.  את  הרואה   – חכם  'איזהו 

קונה  הוא  ושוב  חכם,  לא  להיות  הופך  הוא  ובכך  הנולד,  את  רואה  לא 

'חתול בשק'! בפגישות עלינו לשמוע מה בן הזוג אומר, אלו רעיונות הוא 

חז"ל:  כמאמר  מראהו.  על  להביט  רק  ולא  בהתנהגותו  להתבונן  מעלה, 

'אל תסתכל בקנקן, אלא במה שיש בו'. צריך להזהר שלא לפסול לגמרי 

הצעה בגלל שבן הזוג הופיע לפגישה כשהוא קצת מרושל בהופעתו, או 

שהוא לא התאים את צבעי הבגדים, או בגלל שהוא נראה אדם פשוט. 

לבוש  אדם  והאופן שבו  כבודו,  לומר שבגדיו של האדם הם  כאן המקום 

ובמיוחד  לפגישות,  שתבואו  כדאי  לכן  אליו.  ההתייחסות  סגנון  את  יוצר 

באופן  לבושים  כשאתם  הראשוני),  הרושם  (בגלל  הראשונה  לפגישה 

לחוצים  מתרגשים,  אנו  ראשונה  בפגישה  לזכור:  חשוב  ומכבד.  מכובד 

וקצת לא מאופסים. זהו דבר טבעי, ולכן אסור לנו להחליט רק על פי זה. 

לא לפסול אחרי פגישה ראשונה - תנו עוד צ'אנס!

הלכות ספירת 
העומר

הפגישות

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

 עם ר' עמי מימון

שאלה: איפה ראינו ברזל כבד שצף ? תשובה: במסכת סוטה )דף י"ג ע"א( אמרו: ... ארון של מתכת עשו לו מצרים )ליוסף( וקבעוהו בנילוס הנהר כדי שיתברכו מימיו. הלך משה ועמד 

על שפת נילוס, אמר לו: יוסף יוסף! הגיע העת שנשבע הקב"ה שאני גואל אתכם ... אם אתה מראה עצמך מוטב, ואם לאו הרי אנו מנוקים משבועתך, מיד צף ארונו של יוסף. ואל 

תתמה היאך ברזל צף שהרי כתיב: ויהי האחד מפיל הקורה ...

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.



עד  דבר  לכל  ורגילה  בריאה  אישה  הייתי  תמיד  אני  וברכה,  שלום 
לי  ערכו  החולים,  לבית  הגעתי  שגרתיים  לא  כאבים  שבעקבות 
ולצערי הרב קיבלתי את הבשורה המרה שאני נושאת את  בדיקות 
להתחיל  ועליי  טוב  לא  שהמצב  טענו  הרופאים  הנוראה.  המחלה 
מיידי בטיפולי כימותרפיה. כל המשפחה נכנסו לדיכאון נורא, ואחי 
לעשות  שעליי  אמר  זר  רפאל  הרב  לשיעורי  ומגיע  מתחזק  שהוא 

שמחר  ואמר  שמי  את  לקח  והוא  הרב  עם  שוחחתי  נפש.  פדיון 
בבוקר הוא יערוך לי את הפדיון. כעבור יומיים הייתי צריכה להתחיל 
בסדרת הטיפולים הראשונה, הגעתי לבית החולים וערכו לי בדיקות 
פעם נוספת והרופאים פשוט היו המומים, הם לא הבינו לאן נעמה 
המחלה, הגוף היה נקי לגמרי! וכל זאת ברחמי השם המרובים עליי 

ובוודאות בזכות פדיון הנפש שעשה לי הרב רפאל זר! 

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

בסידור בית הבחירה להגאון ר' אברהם חמוי זצוק"ל )דף צ"א ע"ב אות ט"ז( וז"ל, סגולה וסוד גדול בלילה הראשונה של ספירת העומר יקח בידו מעט 

מלח ויקרא עליו מזמור מזמורים אלו שיר המעלות לדוד שמחתי וכו' ומזמור קל"א לא גבה לבי וכו' ומזמור קל"ג הנה מה טוב וכו' ואח"כ יקרא פרשת 

העומר ככתוב לפניך ויאמר אח"כ תפילה זו יה"ר מלפניך ה' או"א בזכות ספירת העומר אשר ציותנו בתורתך ובזכות שמותיך הקדושים וטהורים היוצאים 

מהמזמורים הללו היוצאים מראשי תיבות וסופי תיבות ובזכות אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב שיהיה זה המלח לי לשמי פב"פ או לשם מי שירצה 

ולכל מי שישא המלח הזה עליו יהיה לו למגן וצינה מדבר וממגפה ומעין הרע ומכל דבר רע אכי"ר, ואח"כ יתן המלח בידו ויספור העומר וכן יעשה כל 

ימי הספירה ויזהר של ישים המלח על הארץ ושיהיה בידו בשעת ברכה ואח"כ יהיה מסוגל הרבה לעין הרע ויועל כמו קמיע מומחה ופקיע, מספר כתב 

יד ועיין בסה"ק דבק מא"ח )מערכת ו' אות ט"ז(. ועיין באורך בספרי מחכימים ברמה. 

צדיק כתמר יברח

סגולה לאחוז המלח בעומר מועיל לעין הרע ומועיל כמו קמיע

כמה שאנחנו מכורים לגמילות חסדים, צריך גם ללמוד איך לדעת להגיד 

עולם  הוא  שלם  עולם  לא.  להגיד  קשה  יהיה  פעם  שאי  ידעתי  לא  לא! 

גמילות החסדים- מה שנקרא גמ"ח. אם תלכו לכל ריכוז חרדי, למשל בני 

נייר טואלט  ברק, תוכלו למצוא שפע של גמח"ים: גמ"ח מוצצים, גמ"ח 

אפילו גמ"ח ארבעס )גרגרי חומוס(! בני ברק היא ממש "גמ"חלנד". 

אנחנו כל כך אוהבים לעשות חסד עם אנשים עד שלפעמים גם כשקשה 

לנו ואנחנו ממש לא יכולים, אנחנו אומרים "כן! בטח!" אך זו ממש טעות, 

אם נתרגל לעשות כל הזמן חסדים וגם כשלא נוח לנו נקפוץ על ה"מציאה", 

מה שיקרה זה שנמאיס על עצמנו את המצוה ופשוט נסלוד מאותו חסד, 

עלולים להתרחק מאותו  אנו  כך  יותר! עקב  אותו  לעשות  נרצה  לא  כבר 

עולם נפלא של חסדים. 

כלום!  יקרה  לא  "לא"...  להגיד  מותר לפעמים  גבולות,  לשים  חייבים  לכן 

ננוח קצת ובפעם הבאה כשבאמת נרגיש מוכנים אז נעשה את זה. 

הסביבה  עם  חסדים  הרבה  לעשות  שאהב  "צדיק"  על  אותו  על  מסופר 

אבל קצת "שכח" שצריך לחזור הביתה וש"עניי ביתך קודמים". יום אחד 

ראה מרחוק גברת עם סלים כבדים, צעק לעברה "גברת חכי, אל תזוזי אני 

מגיע..." בהגיעו אליה הבחין שזאת אישתו! "אהה זאת את... טוב, תעלי 

הביתה אני כבר מגיע". 

זו לא חכמה שאדם  מדד החסדים נקבע עפ"י החסדים שעושים בבית! 

עוזר לכל העולם ורק מאשתו מתעלם! מה שתדיר קודם למה שאינו תדיר! 

קודם האשה אח"כ כל העולם.


