
  
  
  
  
  

  601'   עלו� מס� הרֶ ְ�  עֶ �ל�ְ� שנה 
 . של חנוכהנר ראשו� בערב מדליקי� שלישיביו� @ 
  )אי� אומרי� תחנו� במנחה      (
   גומרי� את ההלל בברכה, בכל שמונת ימי חנוכה@ 
  .  ואי� אומרי� תחנו�   
  

  

    
  

  

 

  ל" זאברה�ב�   בבאי מוסאינ  "לע
  .ע� ישראלכל לרפואת ולהצלחת 

  úùøôéåùá  
 äùøôä éðééðòî:   

  .ושנאה קנאה, חלומות:  קורות יוס  בימי נעוריו�
  .מכירת יוס   �
  ישב ו, יעקב האמי� כי חיה רעה טרפה את יוס  �

  .התאבל עליו        ל
  . רות יהודה לאחר מכירת יוס קו  �
  . קורות יוס  במצרי� בבית פוטיפר  �
  .הרוס היוס  בבית, יוס  הצדיק עומד בניסיו� גדול  �
  ופתרו�  פגישת יוס  ע� שר המשקי� ושר האופי�  �
  .חלומותיה�       
� "áùéå...ïòðë õøàá åéáà éøåâî õøàá"...) ז א"ל'(  

באר� : עקב וכופלומדוע מדגיש הכתוב את מקומו של י
שעד עתה היה יעקב , ללמד%? באר� כנע�, מגורי אביו

שעזב את אביו ואמו ולא ) א: מתיירא מפני שני דברי�
ר ישיבתה מרובה כַ שעזב אר) ישראל שְ' ) ב. יזכה לכבד�

יכול , ולמגורי אביו, מששב יעקב לאר), אבל עתה. הוא
. יראולא היה לו ממה להתי, היה לקיי� שתי מצוות אלו
  )קהלת יצחק ( .ולא לפחוד לכ� ביקש יעקב לישב בשלווה

� "å÷åçøî åúåà åàøé ...åúéîäì åúåà åìëðúéå"   
)מדרש רבה. (בואו ונשסה בו את הכלבי�: אמרו

כדי , בתחילה ביקשו אחי יוס  לשסות בו את הכלבי�
כיוו� . "ידינו לא שפכו את הד� הזה": כלו לטעו�ושי

הנה בעל : אמרו, געי� ביוס שראו שהכלבי� אינ� נו
המלא� הממונה על החלומות שומר  �החלומות הלזה בא 

לא נותרה ביד� הברירה וביקשו להורגו , לכ�. על יוס�
  )נחלי דבש(         ).'כ, ז"ל ("וועתה לכו ונהרגה": בעצמ�

� "ååúëàìî úåùòì äúéáä àáé ...åãâáá åäùôúúå"  
המסורתיי� ובכל יוס  חשב שנית� לשנות את המלבושי� 

כיוו� שתפסה אותו אשת פוטיפר . זאת להשאר צדיק
של ,  נזכר בלבוש המסורתי–להשיאו לדבר עבירה , בבגדו

,  בידהבגדיו המודרניי�בית אביו ומיהר להשאיר את 
 )מאיר מפרמישל�' ר(                           . ולהימלט החוצה

� "åúà åìáèé-íãá úðúëä")   א"ז   ל"ל(  
 דבר –תכ� כי מה שהיהודי� סובלי� כל כ% מעלילת הד� י

כיצד אפשר לחשוד ביהודי� , שאינו נית� כלל להשגה
–כאילו ה� צורכי� ד� אד� , בדבר מגוח% וחסר כל שחר

 בגלל הד� אשר טבלו בו את כתונת הרי זה בתור עונש
  )ל"הרב ווסרמ� זצ (  .הכר נא: כדי לשאול את יעקב, הפסי�

  

� "úà-ù÷áî éëðà éçà")     ז"ז   ט"ל(  
 יהודי לבקש בתפילתו לא רק על עצמו לעול� צרי%

כפי . ע� כלל ישראל, שע יחד ע� אחיוואלא שיו, בלבד
: שאמרו חכמינו כשמתפללי� על החולה אומרי�

זהו ). ב"שבת י(המקו� ירח� עלי% בתו% חולי ישראל 
 אנכי � יחד ע� אחי �את אחי : איפוא פירוש הפסוק

מבקש שתבוא ישועתי יחד ע� ישועת אחי כל בני
  )אור התפילה  (                                               .ישראל

� "åùôð åðëð àì øîàéå íãéî åäìéöéå ïáåàø òîùé"  
 ראוב� ויאמר וישמע "לכאורה הפסוק היה צרי% להכתב

שהרי ההצלה באה בעקבות  ." מיד�ויצליהו ...לא נכנו
וראוי היה להכתב עניי� ההצלה לאחר הדברי� דבריו

שעקב ששמע '  חדש והבא'אלא אומר ה .שראוב� אמר
זה היה  .גמר בליבו להצילו, ראוב� על רצו� אחיו להורגו

שבזכות קבלה זו בלב יכול ראוב�  .שורש עיקר ההצלה
כל מעשה טוב תחילתו ושורשו היא  .לפעול להצילו

והקבלה זו בלב היא המשפיעה על  המחשבה הטובה
  )ו"בר דיי� הי. ב(                                       .המעשה עצמו

� "ååéçà úàî äãåäé ãøé ")   ח   א"ל'(  
שבטי� ה �כי אנוכי ידעתי את המחשבות : במדרש רבה

 היה עסוק בשקו ראוב�, עסוקי� במכירתו של יוס�היו 
ה היה "והקב,  היה עסוק ליקח אשהויהודה... ותעניתו

הורה לנו בזה דבר נפלא . אורו של משיחעוסק ובורא 
כי בעת שכול� עסקו בתורה ותפילה ובתענית : המדרש

הרי שלכאורה עשו כול� . יהודה היה עסוק בלקיחת אשה
אנוכי :  בכל זאת– מעשה חול –מעשה קודש ויהודה 
מצא , ה שהוא יודע מחשבות"הקב, ידעתי את המחשבות

וברא ממנו אורו של מעשה יהודה יותר רצוי ממעשי כול� 
  ) פניני תורה�ב מפישסחא "רש  (                           .משיח

  ב"עתש' הכסלו' כא  ד"בס 
  16:19 �הדלקת נרות                
  17:10  � שבת  צאת ה              
  17:41  �     רבנו ת�                

 
  

  "אור החיי�"לפי הלוח המדוייק של 
 
 

 
 

  

  העלו� טעו� גניזה                                !הסירו מכשול מדר� עמי        
  .י קט�"יש לטלטל ע,   במקו� שיש עירוב                  .                          אי� לעיי� בעלו� בשעת התפילה וקריאת התורה 

  1  054,9151601   " אברה� יגל"ארגו�  י "ל ע"יו

 ïéøéèôî ïéøéèôî ïéøéèôî ïéøéèôî"  :"  :"  :"  :øîà äëøîà äëøîà äëøîà äë""""        
        

  )'עמוס ב             (
  

íéîâúôäå íéáéðä úðéô  
ֲעַדִי� ,  ַע� ִיְ'ָרֵאל ֵאינ2 23ֵדד=לא 1ְלָמ� ִיְ�ָרֵאל 

ִמי ֶ>ֵ:ָתה ָעָליו = 8ְלָמ� . ִנְמָצִאי� 23 27ח2ת ַר3ִי�
ְפָקר, ִאְ>?2 =ְבַהְ><ָלה ָעז=ב  .מ@

ה ִק=ָ ,  7ֲַאֶ>ר ָעַמד ַה2Aֵחר ֶהָחִביב ִלְפ>וט ֶרֶגל :דוגמה
, ֶאCָא ְיַסBְע= ל2, 7ִי ַהֲחֵבִרי� ָהַר3ִי� לא ַיְפִקיר= א2ת2

 . 7ִי לא 8ְלָמ� ִיְ'ָרֵאל

  ִיְרְמָיה= [ 7ִי לא 8ְלָמ� ִיְ'ָרֵאל ִויה=ָדה ֵמֱאלָהיו :מקור
  )ניבונכו�(                                   ] נא ה           

  

  בשבת הבאה מדליקי� 
   נרות שבתלפנינר חנוכה 

  

  .ס"כסלו תש' נפטר כב   ל" זשרה ויקותיאלב�   éðúð   øæòéìà   העלו� לעילוי נשמת
  .ב"כסלו תשס' ל  נפטרה כא" זי  ויוחנ�'תאגבת   éðúð   íéøî   לעילוי נשמתו

  ) פקידת שנת�ראשו�ביו� .     (אמ�, זכות� תג� בעד ילדיה� ומשפחת� שיזכו לרפואה שלימה הצלחה וברכה
  

 
  



  

   :בריאות והחלמה איתנה
  ו"הי מרי� ב�פור ,קרחמי� יצח
  ו" הימרי� ב� ציו� נאמ�

  ו"הי מרי� �במשה נאמ� 
  ו"הי ציפורה ב� מרדכי יעקובי
  ו"הימרי�  ב� אברה� נאמ�
  ו"הימרי� ב� רפאל י 'ישראל פרג

  ו"הי מו'ג ב� יוס� חיי� גאלי
  ת"מנב חנה בת מיארהשרה 
  ת"מנב ינה מבת מיכל

  .ל וע� ישראל"חולי ופצועי צהכל ל
  

        שבת  שלום  ומבורך      

  

  ל"  ב� אברה� וזליכה זבבאי מוסאיבבאי מוסאיבבאי מוסאיבבאי מוסאינ  "לע
  ע ערב שבת קודש פרשת יתרו"נלב

  .ה.ב.צ.נ.ת  ו"שבט תשנ' כ

  

        ל" זמרדכי לארי מרדכי לארי מרדכי לארי מרדכי לארי נ   "לע
 ו"ב�  שלמה ושרה  הי

  .ה.ב.צ.נ.ת  א"ד טבת  תשנ"ע י"נלב

  

 éåìéòì     úîùð :         
  

  4  054,9151601"    אברה� יגל" ארגו�  י"ל ע"יו

  ל"ז מרסל בתרחל מטודי 
  ל"ז עזיזה תב דיי�,שמחה בר

 ל"ז פריבת  רבקה יעקובי
  ל"ז' אג' חנה חגב�עטייה 
 ל" זחנו� ואהרו� תב נאמ�) נורו(חנה 

 ל"זלה ' רגבת' ג'דיאמנטה חג
 ל"ז מזל בת שרה נאמ�

  

  ל" זשרה ויוס� ב� שמואל דוידי
  ל" זרבקה ודניאל ב� שמואל מוסאי

  ל" זמסעודה ב� ליהו רחמניא
  ל" זביבי ב� ניסי� נסימי
  ל" זטוטי ב� שלו� נביא�

  ל" זסעדה ב� יעקב אטיאס
  שתחיה יפה ל ב�"זכלפו� ) מעטוק(מתי 

 

""""íéúæ éìéúùë êéðáíéúæ éìéúùë êéðáíéúæ éìéúùë êéðáíéúæ éìéúùë êéðá""""    ----êåðéç  êåðéç  êåðéç  êåðéç          
  יתִס פרנסה נִ 

א% מ� , "פרנסה מ� השמי� "מקובלת היא האמרה
א  על האד� עצמו מוטלת , השמי� בלבד אי� זה מספיק

כ% . שמי� יסייעו בידוומ� ה, לעשות ולעבוד, החובה לפעול
עומד . וכ� מ� הראוי שיחנ� את ילדיויזכה הוא לפרנסתו 

לעול� ילמד ). "'א, ב"משנה קידושי� פ( רבי מאיר %על כ
ויתפלל למי שהעושר , אד� את בנו אומנות נקיה וקלה

, שאי� אומנות שאי� בה עניות ועשירות, והנכסי� שלו
): ב"ע, �ש(וא  על פי שאמרו ". אלא הכל לפי זכותו

מניח אני כל אומנות שבעול� : תניא רבי נהוראי אומר"
 )ב"אבות פ(כבר אמרו ". ואיני מלמד את בני אלא תורה

א� אי� קמח אי� "וכ� ". יפה תלמוד תורה ע� דר% אר)"
הרבה עשו כרבי ישמעאל ): "ה"ל, ברכות(ואמרו ". תורה

 כרבי שמעו� בר יוחאי ולא, ועלתה ביד�) תורה ע� עבודה(
אלא דורות הראשוני� שעשו מלאכת� ". עלתה ביד�

וכבר כתב "..  זה וזה נתקיי� ביד�–ארעי ותורת� קבע 
לעול� ידחוק ): "ח"י הי"הלכות מתנות עניי� פ(� "הרמב

אד� עצמו ויתגלגל בצער ואל יצטר% לבריות ואל ישלי% 
יעסוק ,  והֶעני–ואפילו היה חכ� ומכובד . עצמו על הצבור

  ".פילו באומנות מנוולת ולא יצטר% לבריותוא, באומנות
  ברכה והצלחה ופרנסה טובה

ìçøì÷ééçöà íäøáàå   ו"הי  
  זכות. שתרמו לסעודה הרביעית בלויי�

  א" שליטעובדיה יוס�השיעור של מר� 
  .לרפואת� והצלחת כל ילדיה�

. שיתמלאו כל משאלות ליב� לטובה
  זכות המצוה תעמוד לה� שיתברכו 
  בכל מילי דמיטב ברוחניות ובגשמיות 

  .ה� ובני בית� לאור% ימי� ושני�
  

        """"כלהכלהכלהכלה קול חתן וקולקול חתן וקולקול חתן וקולקול חתן וקול, , , , קול ששון וקול שמחהקול ששון וקול שמחהקול ששון וקול שמחהקול ששון וקול שמחה""""
 מזל טוב ואיחולי� לבביי� לידידנו

éðäë ìçøå íåçð  ו "הי  
ïá äðáì -øåö ת"מנב  

  ת"מנב úéøéòúéøéòúéøéòúéøéò ע� ãòìàãòìàãòìàãòìàלנישואי  
 ר שיקימו בית נאמ� וכשר בישראל"יה 

ויעלה הקשר יפה לבני� עדי עד ויזכו 
  .להמשי% את מסורת הבית המפואר

  "ענבי הגפ� בענבי הגפ� דבר נאה ומתקבל"
  

  ברכה והצלחה ופרנסה טובה

å äùîìøæòìà úéìâøî  ו"הי  
. שתרמו לסעודה הרביעית בלויי�

  השיעור  זכות
  א" שליטעובדיה יוס�של מר� 

  .לרפואת� והצלחת כל ילדיה�
. שיתמלאו כל משאלות ליב� לטובה
  זכות המצוה תעמוד לה� שיתברכו 
בכל מילי דמיטב ברוחניות ובגשמיות 

  .ה� ובני בית� לאור% ימי� ושני�

    ברכות ואיחולים ברכות ואיחולים ברכות ואיחולים ברכות ואיחולים 
  ïìåâ äðåéå á÷òéì

 י"נøéôåà בהגיע  
úååöîì.  

ר שיעלה "יה 
התורה  במעלות

והיראה ויצליח 
בלימודיו ובכל 
 ,דרכיו ומעשיו

  .בכלשיתבר% 

     נשגר ברכת מזל טוב נשגר ברכת מזל טוב נשגר ברכת מזל טוב נשגר ברכת מזל טובברגשי גילברגשי גילברגשי גילברגשי גיל
ñéàøåî äøùå åäéîøéì   

ת  "מנב úáäלהולדת  
  

ר שתגדל כאימותנו "יה
הקדושות שרה רבקה רחל 

תזכו לחופתה , ולאה
שתצליח בכל דרכיה 

 ותרוו נחת ושלווה ומעשיה
  .מכל יוצאי חלציכ�

  הודעה חשובה
  חוג טעמי המקרא ע� 

ו "הי éðæøá ìàôø' ר
חמישי מתקיי� כל יו� 

   17:30בשעה 
  בבית המוסיקה

  )מכביח "ליד קופ (
   .כל הקוד� זוכה

 גבריאל אביט�' פרטי� ר
050,4180178  

å ñðäåúåòîùî  
ימי החנוכה קרבי� ובאי� ובה� נציי� את הנס הגדול 

. גדול היה הנס. שארע לאבותינו בימי� הה� בזמ� הזה
על כ� . פריקת עול המשעבד בגשמיות ובעיקר ברוחניות

לסמל כל אירוע " נס חנוכה"משתמשי� אנו במילי� 
כאשר . נוימעורר התפעלות אותו חווי� אנו א  בימ

ע למישהו והוא נראה לנו כמעשה נשמע על מעשה שאר
 קריאת התפעלות תצא מפינו ,שלמעלה מדר% הטבע

מאחר ורבי� ה� . ארע לפלוני" ממש נס חנוכה"ונאמר 
אלא , המקרי� האלה נראה כאילו למודי� אנו בניסי�

אי� "ל ש"כי הרי כבר לימדנו חז. שאי� אנו מכירי� בה�
, תנוהמלווי� או' א% חסדי ה". בעל הנס מכיר בניסו

  .עדות ה� לכ%, מעשה יו� ביומו
א  בפרשת . כ% נקראי� ה� בפינו" השגחה עליונה"
עת ק� אחיו הבוגר יהודה , סיפור מכירת יוס ב" וישב"

חשי� אנו כאילו שליח ההשגחה העליונה הוא . להצילו
על כ� מצליח יהודה לשכנע את , והיא המדברת מפיו

מה "חת אחיו שלא להרגו בטענו את את טענתו המנצ
.  ויוס  ניצל–" בצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו

ניסו הפרטי של יוס  הנשאר בחיי� וממשי% לקראת 
  .ונס א  לכלל בני ישראל, מילוי יעודו ההיסטורי

        """"כלהכלהכלהכלה קול חתן וקולקול חתן וקולקול חתן וקולקול חתן וקול, , , , קול ששון וקול שמחהקול ששון וקול שמחהקול ששון וקול שמחהקול ששון וקול שמחה""""
 מזל טוב ואיחולי� לבביי� לידידנו

äðúî äáäæå íçðî  ו "הי  
äãøá äøéîå ïåòîù ו"הי   

  ת"מנב ÷úù÷úù÷úù÷úù ע� ãòìâãòìâãòìâãòìâלנישואי  
 ר שיקימו בית נאמ� וכשר בישראל"יה 

ני� עדי עד ויזכו ויעלה הקשר יפה לב
  .להמשי% את מסורת הבית המפואר

  "ענבי הגפ� בענבי הגפ� דבר נאה ומתקבל"
  

 המיוחדתהמיוחדתהמיוחדתהמיוחדת    לאשהלאשהלאשהלאשה    ----    ערב נשים מיוחדערב נשים מיוחדערב נשים מיוחדערב נשים מיוחד

  טובותסגולות : הרצאה בנושא
  נכונהומודעות לתזונה בריאה ו

  ,  מדהימי�לווה בשקפי� מ
  ו"הי éàìåæà áàéìà: המרצהמפי 

של נר חמישי (ביו� ראשו�  ה"תתקיי� אי
   ,19:30 � ב ב"ט כסלו תשע"כ )חנוכה
   "אוהל מועד" בית הכנסתב

   יבנה� 3 הנשיאי�) מאחורי מאפיית דהרי(
  כל הנשי� מוזמנות

 ד ובשעה טובה ומוצלחתד ובשעה טובה ומוצלחתד ובשעה טובה ומוצלחתד ובשעה טובה ומוצלחת""""בסבסבסבס

י� שחיכו לו רבהספר  יצא לאור
  י " שנכתב ע"מענה השלח�"

  ו "הי éîéñð éæåòהרב 
  , בהלכות טבילת כלי�

  . ת בהלכות שבת ורבית"שו
  050,7529102 :פרטי� לרכישה

  מחירי� מיוחדי� לכוללי� ובתי כנסת
 ע� הקדשה מהמחבר

  ברכה והצלחה
äùîì÷ééçöà  
  ו" הירחלב� 
ה ישלח "הקב

לו זיווג הגו� 
משורש נשמתו 

 ויזכה הטהורה
לשני� רבות 

 טובות
  .ונעימות



  
  
  

  

""""ààààåëéìä éø÷ú ìåëéìä éø÷ú ìåëéìä éø÷ú ìåëéìä éø÷ú ìúåëìä àìà úúåëìä àìà úúåëìä àìà úúåëìä àìà ú""""        

äëåðç úåëìä  
  

ושמ� זית , כל השמני� והפתילות כשרי� לנר חנוכה  .א
וכ� מצוה מ� המובחר לעשות את , מצוה מ� המובחר

פתילה מצמר גפ� וא  על פי  שג� נרות שעוה כשרות ה
הואיל והנס , עיקר המצוה בשמ�, להדלקת נרות חנוכה

  .ת המקדשקרה בשמ� בבי
כי המצוה , צרי% להיזהר מאוד בהדלקת נרות חנוכה  .ב

יתבר% על ' לפרס� את הנס בהודאה לה, חביבה עד מאוד
  .והעושה כ� זוכה לבני� תלמידי חכמי�, הניסי� שעשה לנו

מעיקר הדי� די בנר ? כמה נרות צרי% להדליק בחנוכה  .ג
ובי� , בי� שבני הבית מרובי�, אחד לכל בית ובית מישראל

ל� נהגו להדר במצוה זו שבלילה ווא, שה� מועטי�
מכא� ואיל% , הראשו� צרי% להדליק נר אחד לכל בני הבית

עד שבלילה האחרו� , מוסי  והול% נר אחד לכל לילה
, ואפילו בני הבית מרובי� לא ידליקו יותר, שמונה נרות

  .וכ� פשט המנהג בכל תפוצות ספרד
 80(א בתו% עשרה טפחי� הי, מצות הנחת נרות חנוכה  .ד
וא� הניח� למעלה מעשרה טפחי� , מקרקע הדירה) מ"ס

וא� הניח� , ויש להניח� למעלה משלשה טפחי�, יצא
, לא יצא א  בדיעבד, למעלה מעשרי� אמה מקרקע הדירה

ת החנוכה ולהניחה ווצרי% לכבות את נר) מ" ס48כל אמה (
  . א% לא יבר% שנית, במקו� כשר ויחזור וידליקנה

מצוה שיניח נרות חנוכה בחלו� או , הדר בעליה  .ה
כדי , או בגזוזטרא הסמוכה לרשות הרבי�, במרפסת

וטוב להניח נרות החנוכה בתו% פנס , י� פרסומי ניסאילק
של זכוכית ולהעמיד� באוויר המרפסת כדי שיראו 

 וא� הוא גר בקומה .עוברי� ושבי� שברשות הרבי�ה
, רבי� עשרי� אמהשהמרפסת גבוהה מקרקע רשות ה

הואיל ואי� , יניח הנרות בפתח הדירה מבפני�, ) מטר9.60(
  . בזה היכר כל כ% לבני רשות הרבי�

מצוה להניח נרות החנוכה בטפח הסמו% לפתח משמאל   .ו
, ונרות חנוכה משמאל, כדי שתהיה המזוזה מימי�, הנכנס

וביחוד , ותוהרי הוא מוק  במצ, וכשהוא נכנס ויוצא
אשר עליו יכוו� מה , טלית קט� מצוייצת כהלכתהכשנכנס ב
  ".והחוט המשולש לא במהרה ינתק"שכתוב 

אלא , אי� מברכי� בבית הכנסת על הדלקת נרות חנוכה  .ז
ויש אומרי� שהקט� מצטר  , בעשרה שאז הוא פרסו� הנס

, וטוב שהוא בעצמו יבר% וידליק, למני� עשרה בבית הכנסת
עשרה להדלקת נרות חנוכה ונראה שנשי� מצטרפות למני� 

ובפרט כשיבואו אחר כ% עוד אנשי� ויהיה , שבבית הכנסת
  .מני� בבית הכנסת

כדי שידליקו ,  מוקד�נכו� להתפלל מנחה בערב שבת  .ח
אול� כל זה א� הוא , נרות חנוכה אחר תפילת המנחה

, מוצא בנקל מני� מתפללי� מנחה מבעוד יו� בערב שבת
אל , י� שמתפללי� מבעוד יו� נמצא בנקל מנאבל א� אי�

 ,יתפלל מנחה ביחידות כדי להקדימה להדלקת נרות חנוכה
ואחר כ% יל% לבית הכנסת , אלא ידליק נרות חנוכה תחלה

ולפיכ% גבאי בית הכנסת החוששי� . [להתפלל מנחה בציבור
א� יקדימו את תפילת , יחידי� להתפלל ביחידות שיבואו

  ].מידי ערב שבתחה כדרכ� עדי  להתפלל מנ, מנחה מבעוד יו�
מניחי� אות�  ,נרות חנוכה שמדליקי� בבית הכנסת  .ט

זכר למנורה  של בית המקדש , בכותל דרו� של בית הכנסת
ונוהגי� להניח� בבית הכנסת במקו� , שהיתה בדרו� ההיכל

ויש , ויש נוהגי� לסדר� בי� מזרח למערב. גבוה לפרסו� הנס
  .וכ� היה המנהג בירושלי�, נוהגי� לסדר� בי� צפו� לדרו�
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                 """"ìî ìëîìî ìëîìî ìëîìî ìëîéúìëùä ééãîéúìëùä ééãîéúìëùä ééãîéúìëùä ééãî"..."..."..."...        
  אי� סומכי� על הנס        

  

 מפי ,מסיפורו של יוס  למדי� אנו שההצלה
אי� אד� רשאי להשלי% . עליו� היא מגיעה

. עצמו למקו� סכנה ולסמו% שיקרה לו נס
זאת היא א  דעת חכמנו וכ% קבעו ה� א  

 מספר כללי� ."אי� סומכי� על הנס"להלכה 
  :הלכתיי� ניתנו לכ%

ד� שיכניס את עצמו לסכנה כלשהי אסור לא• 
  .ולסמו% על זכויותיו שיעשו לו נס מ� השמי�

כ% אינו , כש� שאינו סומ% על זכויותיו שלו• 
  .סומ% על זכויותיה� של אחרי�

, אפילו במקו� מצווה אי� סומכי� על הנס• 
  .בדבר שההיזק שכיח ומצוי

  .אפילו בהפסד ממו� אי� סומכי� על הנס• 
  .קידוש הש�אפילו במקו� • 
  .חייב לקדש הש�, בשעת השמד• 
  .אפילו במקו� נס אי� סומכי� על הנס• 
וכל שכ� להצלת הרבי� סומכי� , להצלת חברו• 

  .על הנס
ואי� סומכי� , מצווה דרבי� כדי� סכנת דרכי�• 

  .על הנס
ועוד כללי� מעי� אלה שנלמדי� מדבריה� • 

  .וממעשיה�

úéáéèðøèìà   äàåôø  
   פצצת בריאות אמיתית, ליהפטרוזי

הפטרוזיליה הוא צמח ממרי) זרימת האנרגיה 
עוזר במצבי� של הצטברויות מזו� ומעודד , בגו 

� מוסי  שצמח זה "הרמב. פעולת מעיי� תקינה
וממיס אבני� , מחלות כליה וכבד, טוב נגד אנמיה
  .ניקוי כליות ודרכי השת� .בדרכי השת�

 מצויי� בה תכונותיה הטובות של הפטרוזיליה
עוזר כנגד בעיות  הצמח .רק בעודה טריה וירוקה

, שיגרו�, סוכרת, מחלות בכליות, צהבת, בכבד
מיקל ,  גרגרי חול במערכת השת�יסמפורר וממ

  .מחלות חניכיי�על 
תה של צמח זה בצירו  רוזמרי� ושערות תירס 

  .ממית כיני� בשיער
  :יתרונותיה הבריאותיי� 

התור� לשיפור ראיית ): בטא קרוט� (Aויטמי� . א
  .לילה ועור בריא

שימוש חמצ� וחומצות : Bקומפלקס ויטמי� . ב
אמינו ושיקו� תאי הגו  ושחרור אנרגיה 

  מהתאי�
  .לתחזוקת המערכת החיסונית: Cויטמי� . ג
להגנה על התאי� מפני התבלות : Eויטמי� . ד

  .הבאה ע� הגיל
לוויסות סמיכות הד� וניקוי : Kויטמי� . ה

  .תזה של חלבו� הכבדוסינ
  .ליצור המוגלובי� הנדרש לאנרגיה: ברזל. ו
בניית שרירי� ומערכת , נדרש לגדילה: אשלג�. ז

  .העצבי�
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  כפליי� לתושייה
ישבו ברכבת כשה� , שותפי� למסחר, יוס ' דוד ור' ר

  .שקועי� בשיחה
אמר יוס  , "א  פע� לא הצלחנו להגיע לסכו� כזה"

אמר דוד ומישש את כיסו , "ג� לי לא זכור. "בסיפוק
אני מקווה שנצליח לרכוש את . "לוודא שאכ� ארנקו ש�

  ".כל הסחורה מלייזר הסוחר
הרי הכל כבר סוכ� ", תמה יוס , "איני מבי� מה הבעיה"

אבל אי אפשר לדעת מה ", השיב דוד, "נכו�"  !"?בינינו
  ..."תחושה לא טובהיש לי . יקרה ברגע האחרו�

יוס  ניסה להרגיע את חברו והציע לו שיעביר את הכס  
. היה מדובר בסכו� גבוה של עשרת אלפי� זלוטי. אליו

  .דוד דחה את הצעתו
יוס  ודוד . הדלתות נפתחו. הרכבת האטה ועצרה בתחנה

ידיי� : "נטלו את מיטלטליה� ולפתע שמעו קול
וני� לעבר� לחרדת� ראו שני שודדי� המכו!" למעלה

. הקרו� היה ריק ולא היה טע� להזעיק עזרה. אקדחי�
, "אי� לנו כלו�" .ה� מלמלו לקדוש ברו% הוא שיציל�

, "אנחנו כבר נבדוק מה יש לכ�. "אמר יוס  לשודדי�
דוד הוציא . ענה אחד ופקד עליה� לרוק� את כיסיה�

השודדי� נטלו את הארנק . פוחתמכיסו את הארנק ה
ניצלנו בחסדי ", לאחר רגע אמר דוד. ונמלטו עימו

  ..."אבל הכס  שלנו אצל�, נכו�: "ויוס  הוסי , "שמיי�
הוא שמע את . השניי� ניגשו לשוטר שעמד בתחנה

  . דבריה� ואמר כי השודדי� הספיקו להימלט
לייזר הסוחר קיד� את פניה� ושאל מדוע ה� נראי� כה 

 עתה השניי� סיפרו לו בצער מה שאירע לה� זה. נפולי�
אני מציע לכ� לגשת לרבי יצחק אייזיק : "והוא אמר

אני . שנמצא בעירנו', חקל יצחק'בעל ה, וייס מספינקא
  ".מאמי� שיית� לכ� עצה מועילה וג� ברכה

לאחר שסיפרו לו מה שאירע . השניי� פנו לרבי מספינקא
פנו למשטרה : "אמר הרבי, ותינו את צרת� בפניו

נבו מכ� עשרי� אל  זלוטי העירונית וספרו לה� כיצד נג
  ".ובקשו מה� לפרס� את השוד בעיתו� היומי

הלא שדדו מאיתנו רק ", תמהו השניי�, !"?עשרי� אל "
הרבי התעל� מתמיהת� וחזר על !" ?עשרת אלפי� זלוטי

  .בקשתו שידווחו על שוד בסכו� כפול
השניי� הגיעו לאכסניה מקומית והבטיחו לבעליה 

למחרת התייצבו בתחנת . שישלמו לו בתו� שהות�
דיווחו על שוד של עשרי� אל  זלוטי וביקשו , המשטרה

שהדבר יפורס� בעיתו� וייכתב כי מי שיש לו מידע על 
  .השוד שיפנה למשטרה המקומית

, למחרת ראו כי אכ� הדבר פורס� במקו� בולט בעיתו�
כעבור . אבל לא היה לה� מושג אי% הדבר יעזור לה�

כשפתחו ראו שליח . בדלת�כמה שעות שמעו דפיקה 
ה� מיהרו להגיע לתחנה . ובידו הזמנה לתחנת המשטרה

הלה בדק היטב את . והתייצבו אצל האחראי ע� ההזמנה
  .תעודותיה� ולאחר מכ� הראה לה� את ארנק� הנשדד

הא� : "השניי� פרצו בקריאות שמחה ודוד שאל
  "?השודדי� הסגירו את עצמ�

כמה ", בקשיחותאמר השוטר , "שואל שאלותהאני "
  .ענו, "עשרת אלפי� זלוטי"  "?כס  בדיוק נגנב מכ�

אז מדוע התלוננת� במשטרה ששדדו מכ� סכו� כפול "
  .שאל השוטר!" ?מזה

דוד החל להסביר לו כי פנו לרבי מספינקא והוא יע) לה� 
לדווח על שוד סכו� כפול מבלי להסביר מדוע ומפאת 

רו של דוד  השוטר שמע את הסב.האמונה בו נהגו כ�
לפני יותר משעה קיבלנו קריאה : "בעניי� רב וסיפר

. ש� פרצה תגרה רצינית, להשכי� שלו� בפרבר העיר
הגענו וראינו כי קבוצת שודדי� הסתכסכה בסכסו% 

  מיהרנו לעצור. פנימי והיו ש� הרוגי� ופצועי� קשה

  .אות� והסתבר לנו מה אירע
. היתה זו קבוצת שודדי� ששלחה למשימות זוגות

שני השודדי� מהשוד ברכבת ע� עשרת אתמול חזרו 
וה� התחלקו ע� יתר חברי הקבוצה , אלפי� זלוטי

הבוקר התברר לה� . בשווה כפי שמחייב ההסכ� ביניה�
בעיתו� שנגנבו עשרי� אל  זלוטי וה� פנו בדרישה 

השניי� טענו . לאות� שודדי� שישיבו את מלוא הסכו�
בתוק  ששדדו רק עשרת אלפי� זלוטי ואז פרצה 

ועיניו הביעו , השוטר פסק לרגע  ".מהומה הגדולהה
העצה של הרבי . כעת אני מבי� מה קרה. "התפעלות

לדווח על סכו� כפול שיפורס� בעיתו� גרמה למריבה בי� 
ובסופו של דבר , חברי הכנופיה ולהתערבות שלנו

, "למאסר� של השודדי� וכל השלל שנמצא בידיה�
  .אמר

קחו את : "רנק� ואמרהוא הושיט לשני הסוחרי� את א
השניי� ". לא חסרה בו אפילו פרוטה אחת. ארנקכ�

הודו לשוטר ויצאו לעבר ביתו של לייזר הסוחר לבצע את 
כשאינ� מפסיקי� להתפעל , העיסקה המתוכננת

  ) מזרחיעודד(                 .מחוכמתו של הרבי מספינקא
  

 : הובא משל "הגדת הב� איש חי"ר בספ
האחד אהוב עליו אהבת , משל למל% שהיו לו שני עבדי�

  .שהמל% שנאו מאוד, והשני רע מעללי�, נפש
וא� יעשו , המל% ציוה את שניה� לבצע שליחות מסויימת

ואסר , ירכיבו� על סוס המל%, ילבישו� בגדי מלכות, זאת
יצוה ,  פקודתוואיי� שא� יעברו על, עליה� לעשות דבר מה

להפשיט את בגדי השרי� מעליה� ולהלביש� בגדי� 
  .פשוטי�

אבל , עשו את המוטל עליה�, ואהאהוב והשנ, שני העבדי�
  .ג� עברו על האזהרה

ולפתע הורה לעבדיו , פע� הל% המל% ע� שומריו ביער
לפשוט את בגדיו , לקחת את עבדו האהוב לפינה נסתרת

כעונש על העבירה , �ולכסותו בבגדי� פחותי� ובלואי
, א הורה להרכיב על סוסווואילו את העבד השנ. שעבר

  !כשהוא לבוש בבגדי מלכות
: וא  העבד האהוב התמרמר בלבו ואמר, תמהו המשרתי�

  !?וכ% מפלה הוא אותי לרעה, כ% מתנהג המל% ע� אוהבו
 נאספו כל –והגיע יו� חג למל% , כאשר שבו אל עיר המלוכה

התקבצו לבר% את ,  ג� המוני הע�גדולי המדינה ובאו
אז הורה המל% לקחת את העבד . המל% ולהשתת  בשמחתו

להפשיטו מבגדיו בפני כל השרי� ולהלבישו בגדי� , אוהשנ
ואילו את עבדו האהוב . רתויקרועי� ובלואי� כעונש על עב

הורה להלביש בגדי מלכות ולהרכיבו ברחובות העיר לעיני 
עשה לאיש אשר המל% חפ) שככה י, למע� ידעו, כל הע�
  .ביקרו

כי שני העבדי� . אז הבינו כול� את חכמת המל% ותבונתו
 הקדי� ושיל� את   כ"ע. היו זכאי� לשכר וראויי� לעונש

השכר לשונאו ואת העונש לאוהבו ביער בכדי שיוכל לתת 
, לאחר מכ� את הכבוד לאוהבו לפני המוני הע� ולעי� כל

 שונאו להעניש בקלו� ואת, בפרסו� אשר לא ימחה לנצח
  .תו% כדי עלבו� צורב לפני כל השרי�

לעבדיו , ה"מל% מלכי המלכי� הקב, כ% עושה המל% הגדול
, אי� אד� בעול� שלא עשה מעשה טוב בחייו. יושבי תבל

מה עושה . ואי� אד� צדיק באר) אשר יעשה טוב ולא יחטא
, אבעמק הבכ, נות� לרשעי� את השכר בעול� הזה? ה"הקב
ואת עבדו הנאמ� ילביש פה , חה מדומה וכבוד כוזבבהצל

בלויי סחבות ויתנהו לבוז בעיני בני תמותה אשר יחלפו 
אבל את השכר האמיתי הוא שומר בעבורו לעול� . כצל

  )אור דניאל (                                  . עול� האמת�הנצח 
  בעל משמעות מרגש א� יש ברשותכ� סיפור   

  , חוכמת חיי� אוהנהגות, סרהטומ� בתוכו דברי מו
  054,9151601: ' טל.  למערכת העלו� אנא העבירו 
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