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  799'  עלו� מס �  הרֶ ְ
 עֶ  �ֵ� שנה 
    .שני  ה ביו�"יחול בע שבטח "ר.  מברכי�השבת  @ 

  לששו� ולשמחה , ה לטובה ולברכה"יחדשהו  הקב     
  וגשמי�  לפרנסה טובה, לבשורות טובות ישועות ונחמות     
  .אמ�, בריאות איתנה ואושר אמיתי לנו ולכל ישראל ,בעית�     
  .חמישי  ה ביו�"א תתקיי� בע"זיע הבבא סאליהילולת   @

  

    
  

  

 

  ל"ז אברה�ב�   וסאיבבאי מנ  "לע
  .ע� ישראלכל לרפואת ולהצלחת 

  úùøôàøàå  

 äùøôä éðééðòî:    

  . ישראלבני משה מביא את בשורת הגאולה ל �
  . משה ואהרו� בבית פרעה �
  .שבע מכות על פרעה ועמו �
  . מכת כיני� .ג      .מכת צפרדע .ב    .מכת ד�.  א     
  . מכת שחי� .ו        .מכת דבר . ה   .מכת ערוב . ד     
  .מכת ברד . ז     
  .י"פרעה עדיי� מכביד ליבו ומסרב להוציא את בנ �
� "äù÷ äãåáòîå çåø øö÷î äùî ìà åòîù àìå" )ט' ו(  

אי� דעתו פנויה לקבל , בהווהאד� שגורלו מר וקשה 
בני ישראל שנשימת� טרופה . לעתיד הרחוקות הבטח

אינ� קולטי� כלל את , עליה� מחמת קושי העבודה
האומר לה� כי בעתיד יביא� אל אר" , דבריו של משה

קוד� כל . אי� לה� כל עניי� במה שיהיה לעתיד. טובה
. בה ה� נתוני� כרגע להיחל� מהמצוקהרוצי� ה� רק 
להוציא את : ההווהלמשה כי ידבר רק על ' לפיכ# אומר ה

 )מש# חכמה(                          . בני ישראל מאר� מצרי�

� "úôåî íëì åðú"  
אלו שעושי� כישו& ה� עושי�  אלא? "�לכ"ש ה הפירומ

וזה , כי ה� יודעי� שהוא שקר, לא לעצמ�אבל  רק לזולת
עשו מופת שזה יהיה ג� , מופת "לכ�"ו שאמר פרעה תנ

  .לכ� מופת

� "çä åøîàéåìà íéîåèø-äòøô éäåìà òáöàí"...  
החרטומי� לא . "אצבע אלוקי�"במכת כני� כתוב 

, יכלו לעשות כיני� מפני קטנ� שהיו פחות מכשעורה
ל ת ש"וזה מרומז בר', אמרו החרטומי� שהכל מה

  .ודעה דיקב# ריצ� יא" עאצב"
� "äòøô éðòîùé êéàå éìà åòîù àì ìàøùé éðá ïä"    

. אחד מה� בפרשתנו ר בתורהעמי� יש קל וחומפעשר 
מידות שהתורה נדרשת רה הוא אחד משלוש עשר קל וחומ

 ". והלא די� הוא"או " כל שכ�"בתלמוד ג� בש� ומצוי  בה�

� "äùøåî íëì äúåà éúúðå"...  
 ".מורשה"דברי� בתורה שעליה� נאמר הביטוי  שני

מורשה : "שעליה נאמר והתורה, בפרשתנו אר� ישראל
   ".קהילת יעקב

  ,עוברת אוטומטית�ירושה :לירושה" מורשה"� ההבדל בי
  .א� הוא ראוי לכ#�מותנית בזכאות המקבל � מורשה

  

� "àéä íé÷ìà òáöà" )טו,ח(  
  : 'אלוקי� אצבע'שלושה ה� שנקראו 

  ."י#כי אראה שמי# מעשה אצבעות" � מערכות השמי�
  )יח,לא' שמ(" באצבע אלקי� כתובי�" � הלוחות

ה שווה בפחות "להורות שיכולתו של הקב �  י�הכינ
 )בחיירבינו (               . בעליו� ובגבוה שבה� ,שבנבראי�

� "çéô íëéðôç àìî íëì åç÷ ïùáë" )ח,ט(  
א& כא� . משלכ� �" לכ�"ל "במקומות רבי� דרשו חז

, משה ואהר� לשרו& עצי� משלה� ולעשות� פיח נצרכו
יש חשש  שכ� בפיח הנמצא, ולא לזרוק פיח שמצאו מוכ�

ואי� זה ראוי , ה שהיו מצויי� אזרָ ֵ( שמעורב בו מעצי '
   )שפתי צדיק(                            .שייעשה נס מדבר איסור

� "á÷òé ìàå ÷çöé ìà íäøáà ìà àøàå ..ä éîùå ' àì
íäì éúòãåð"   

מובא בגמרא שאליהו הנביא סיפר לרבי יהודה הנשיא 
שהוא מעיר את אברה� אבינו והוא מתפלל וחוזר לישו� 

שאל רבנו הקדוש למה לא  .כ יעקב"כ יצחק ואח"ואח
שא� ה� יתפללו יחד מיד  :ענהו ?תעיר אות� ביחד

ואפשר . הגאולה תבוא לפני הזמ� הראוי וזה לא טוב
אלא , אברה� יצחק ויעקב אלשלא אמר ; לרמוז זאת כא�

לא נודעתי ' ולכ� אמר ושמי ה', אל'הפסיק ביניה� במילת 
 .היו יחד ודאי תפלת� מתקבלתיכי א� לה� 

לשה שאה ר=בראשית' בראשית'כל התורה רמוזה ב
  )יומיהחידוש ה( .                     גאלותיחד בתפללו יות בא

� "ä 'íéòùøä éîòå éðàå ÷éãöä"  
שג� הוא התכוי� פרעה ש, "יואנהצדיק ' ה"ש כתוב במדר

וכתוב במדרש , ורק הע� המה הרשעי�, צדיק
והורידוהו , שכשהתחילו הגזירות לא הסכי� פרעה לכ#

ר וזהו שנאמ, עד שהסכי� לזה, שלושה חדשי� מכסאו
ואכ� הרשעי� תמיד , � אשמי�ה �ועמי הרשעי

  .מאשימי� את זולת� ולא את עצמ�

  ו"עתש'ה טבת' חכ ד"בס 
  16:33 �הדלקת נרות                
  17:25 � שבת  צאת ה              
  17:56  �     רבנו ת�                

  

  "אור החיי�"לפי הלוח המדוייק של  � חור%שעו� 
 

 
 

 
 

    .י קט�"יש לטלטל ע, במקו� שיש עירוב .אי� לעיי� בעלו� בשעת התפילה וקריאת התורה . גניזההעלו� טעו�     !הסירו מכשול מדר& עמי 
  /http://www.hidush.co.il/       http://ladaat.info     : "חידוש"�ו" לדעת"דתיי� ה נית� להוריד את העלו� באתרי�

  
  1  054+7743834   " אברה� יגל"ארגו�  י "ל ע"יו

 ïéøéèôî"  :øîà äë"  
  )'יחזקאל כח(            

  

íéîâúôäå íéáéðä úðéô  
  .ֵאי� 5ְִל45 3ָל 2ַַחד + ָע
0י ִלְבִלי ַחת 

  . 7הִיְר , 4ַַחד= ַחת 
ר 9ָ8ַ9ַָ(ה =ָבֲאִוי, 9ְָכל ַמַעְרכ;ת ִיְ:ָרֵאל �8ָ9ַ :דוגמה

  .ל ַ@ֲע:=ִיי� ִלְבִלי ַחת"ִנְתַ?<= ַח8ִָלי ַצהַ 
ִא8;ב מא [ָחת � ֶהָע:= ִלְבִלי, ָעָפר ָמְ(ל;� ַעל�ֵאי� :מקור

  )ניבונכו�(                                                          ].כה

 סגולה גדולה � בדוק ומנוסה 
 בסעודה הרביעית להשתת&

"מועד+אוהל"בבית הכנסת   

 

øåáéã úéðòúøåáéã úéðòúøåáéã úéðòúøåáéã úéðòú  ה בכולל  "תתקיי� אי"íéîçø úøàôú"    ליד הרבנות" (אוהב שלו�"כ "בביה (  
  .אמירת תהילי� � 09:00. ארוחת בוקר � 08:30. שחרית � 07:00)   למניינ� 12�01�16. (ו"שבט תשע' ב שלישיביו� 

 גדולהתיקו� ה ערבית ועריכת � 17:15. תקיעת שופרות � 17:00.   המש# תהילי�. סעודת מצווה .מנחה�13:10 
  . משתת% בתענית נמחלי� לו עוונותיוכל ה    054+8490959: 'בטל לברכהשמות   . לזיווג הגו� ולזרע בר קיימא



  

  שבת  שלום  ומבורך
 éåìéòì     úîùð :         

  4  054+7743834"    אברה� יגל"ארגו�   י"ל ע"יו

  ל"זמרי�  בתגולש� באבאי 
  ל"זפריחה  בתזוהרה אלביליה 

  ל"זפרי ויצחק  בתמרי� דוידי 
  ל"ז שרה בת אתי'אסתר נג

  ל"זשאוקט בת טובה הרוני 
  ל"זביבי  בתשרה נסימי 

  ל"זפרי ויצחק  בתנהיית מוסאי 
  ל"זיואל   בתקריינא דבורה 

  

  ל"זרינה  ב�ל 'מיכאל אברג+ ג יור�"הרה
  ל"זדבורה   ב�יצחק שלומי 

  ל"ז סולטנה ב� טוב נאמ�+ ש�
  ל"ז דוד ורבי ב� לוי לוי

  ל"זשירי�  ב�ה טחלוב 'חיי� חייק
  ל"זשמחה  בתאיטו אבוטבול 

  ל"ז שרה בת נרגס דוידי
  ל"ז חוה בת שרה בכורי

  

""""íéúæ éìéúùë êéðáíéúæ éìéúùë êéðáíéúæ éìéúùë êéðáíéúæ éìéúùë êéðá""""     - - - -        êåðéçêåðéçêåðéçêåðéç        
  

  להקדיש זמ� פנוי לילדי�
הודעות , נו קשה לפנות אפילו חצי שעה מטלפוני�לרוב

 י�אבל זה בדיוק מה שאנחנו צריכ, פטפוטטקסט או 
א� אנחנו . לעשות כדי לפנות למשפחה שלנו את הבמה

רוצי� לשמוע מהילדי� חוויות מהיו� שלה� חשוב 
 .שאנחנו נשמש דוגמא ונראה לה� אי# עושי� את זה

לש� כ# קוד� כל אנחנו משתפי� ומספרי� על היו� 
פשלה , אפשר לספר משהו מצחיק או מתסכל .שלנו

יפור ששמענו ס. שקרתה או הצלחה ששימחה את ליבנו
חוויות מהדר# או כל שיתו& שיעודד את הילדי� , בעבודה

בחוויות שלה� כשאנחנו פנויי� אליה� לשת& אותנו 
רק א� נמנע את הסחות הדעת . ובהקשבה מלאה

את המסר  נונוכל להעביר לילד ,הטלפוני� מייצרי�ש
ה� הדבר , המשפחתית שלנו ת הערבבארוח, שכרגע

ארוחה משפחתית חשובה בפרט . ותר עבורנוהחשוב בי
להורי� שעסוקי� ועובדי� במשרות מלאות ותובעניות 
שג� כ# לא משאירות יותר מדי זמ� פנוי לבילוי משות& 

א הזדמנות לבנות וה המפגש. אחר הצהריי� ע� הילדי�
את הקשר הקרוב והמשמעותי ביותר דר# השיתו& של 

 .ימה שקורה אחד בחייו של השנ

  כל הישועות והברכות
ïåøäà äîéñå ïåùøâ ו"הי  

  .שתרמו לסעודה הרביעית בלויי�
  

ל "זצ עובדיה יוס%זכות מר� 
 לרפואת� והצלחת�, תג� בעד�

  ויזכו במהרה לזרע קודש 
יתברכו בכל מילי ו קיימא+ בר
יתגשמו כל משאלות  ,מיטבד

 ליב� באושר ובפרנסה טובה
  .לכל משפחת�והצלחה 

  

  ל ב� שלמה ושרה שיחיו"ז מרדכי לארי

 ו"הימרי�  ב�שלמה לארי 
 ו"הימרי�  ב�משה נאמ� 

 ו"הימרי�  ב�אברה� נאמ� 
  ו"הירבקה  ב�מרדכי עמרני 

  ו"הימרי�  ב�י רפאל 'ישראל פרג
  ו"הי פרידהב� חי כה� זדה + יצחק

  ו"הימורוורי  ב� באבאי באבאי
   ו"היריטה ועמר�  ב�מלכה  ליר�

  

  : בריאות והחלמה איתנה

  ל    "ב� אברה� וזליכה ז בבאי מוסאי

   ו"היאנט  ב�איל� רפאל פר� 
   ת"מנברבקה  בתשרה ביבי לארי 

   ת"מנבמרסל  בתלאה בלקר 
  ת"מנב סרוור בת שרה מוסאי

   ת"מנב דינה בת סיגלית כלימי
   ת"מנבחוה בת  רזיה סינדני
   ת"מנבגולש� בת  מרי� ועלני
   ת"מנבהר� 'גבת  רחל מוסאי

  .ל וע� ישראל"חולי ופצועי צהובכלל� לרפואת כל   

    

 בשורה משמחתבשורה משמחתבשורה משמחתבשורה משמחת

  בכל יו� חמישי
  24:30עד  23:30משעה 

ãåñéä ïå÷éú íéé÷úî  
  א"י הב� איש חי זיע"עפ

  במרכז ברסלב במקלט
  יבנה 1החבצלת ' ברח

  אית�: � פרטי
052+6498161  
  סגולה טובה להשתת%

  שיעור התורה הגדול בתבל

  "ìâé íäøáà"  ארגו�
  בכל מוצאי שבת �משדר בלוויי

   הראשו� לציו�את שיעורו של 

  א"שליט  óñåé ÷çöéג "הרה
  "אוהל מועד"בבית הכנסת 

  השיעור יוקר�  20:30בשעה 
  ה תתקיי� "בע .מס& ענק גבי על

  "בית הלח�" בחסות  ,סעודה רביעית
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        ברכות ואיחולים לבבייםברכות ואיחולים לבבייםברכות ואיחולים לבבייםברכות ואיחולים לבביים
íéøîå íåìùì  

  ìàøá )בבזדה( 
 �äøéù בהגיע בתכ

 יהי רצו� .úååöîלגיל 
שתגדל כאימותנו 

הקדושות שרה רבקה 
תזכו  ,רחל ולאה

שתצליח  לחופתה
  בכל דרכיהו בלימודיה

רפואה שלימה 
éøæìì íéñéðì  

  ו "הי מרי� ב�
ה ישלח מזור "הקב

ח "ומרפא לרמ
. ה גידיו"אבריו ושס

שיחזור לאיתנו 
הראשו� ויזכה 
  לשני� רבות 

  טובה ע� רעייתו 
  

 èáù ùãåç èáù ùãåç èáù ùãåç èáù ùãåç - - - -    äòãåúä øôñäòãåúä øôñäòãåúä øôñäòãåúä øôñ        
במניי� החודשי�  עשר+ האחדהוא חודש שבט 
כשאנו מוני� , ואילו בספירה הרגילה .שמתחיל מניס�
, חמישי לתשריהרי הוא  �בתו# השנה  ָ(ִני� וחודשי�

החודש  ובמקרא הוא נקרא תמיד. השנה שבו מתחילה
עשר � בעשתי ויהי בארבעי� שנה: "ככתוב, עשר�האחד
ו� מלש" סבטו" �מקור הש� בבלי ). דברי� א" (חודש

יש הטועני� כי . על ש� הרוחות הנושבות בו, "מכה"
המסמל את , "ענ& זמורה"ש� החודש הוא מלשו� 

מזלו של החודש הוא דלי . פריחת האילנות בחודש הזה
סמל לבורות המי� המלאי� והדליי� שבה� היו  �

  .להשקות את העצי� ואת הנטיעות שואבי� את המי�

   בשעה טובה ומוצלחתבשעה טובה ומוצלחתבשעה טובה ומוצלחתבשעה טובה ומוצלחת
  יצא לאור הספר 

" כח הדיבור"בנושא 
  בועפרפראות לפרשת הש

ע� הסכמות של רבני� 
  זכות וסגולה  .חשובי�

  . לרכוש בעלות סימלית
  :שלמה , פרטי�

  050+5962588 
  

   והענו הצנוענ "לע
éðøîò íéøôà 

  ל "ז ששו� ורבקהב� 
  שבט ' בנפטר 

  שנתויו� שלישי פקידת 
   הוהענו הצנועהנ "לע 

÷çöé íéøî-øåô  
  ל "ז וגולש� שמואל תב

  שבט ' ד הנפטר
  יו� חמישי פקידת שנתה

 

        """"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 

éàñåî øúñàå íéîçø ו"הי  
éæâìà äðäåéå åãàø ו"הי  

  ת"מנב äøéî ע� ìàëéîלנישואי 
ר שיקימו בית נאמ� וכשר "יה

 אל ויעלה הקשר יפה ויזכובישר
  .להמשי# את מסורת הבית המפואר

  "ענבי הגפ� בענבי הגפ� דבר נאה ומתקבל"
  

        """"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 

ãìôðéøâ äðùåùå øùà ו"הי  
úáå äãåäé -éðáäã òáù ו"הי  

  ת"מנב  ùäøé ע� ìâלנישואי 
ר שיקימו בית נאמ� וכשר "יה

 אל ויעלה הקשר יפה ויזכובישר
.להמשי# את מסורת הבית המפואר

  "ענבי הגפ� בענבי הגפ� דבר נאה ומתקבל"
  

        ברכה והצלחה
ãìô äàìì בת צילה  

על הסיוע לזיכוי 
ה זכתש. הרבי�

לבריאות איתנה 
, ופרנסה טובה

בכל משלח  תצליחו
יתגשמו . ידיה

 לטובה יהמשאלות
 וזיווג הגו� לבנותיה

  טלי ואורית

   הוהענו הצנועהנ "לע
â' ïøä éîìòåî  
ל "ז אלעזר ומסעודה תב

  שבט ' ג הנפטר
  הפקידת שנת רביעייו� 

   הוהענו הצנועהנ "לע 
éðøîò ä÷áø  

  ל "ז ראוב� וזליכה תב
  שבט ' ב הנפטר

  יו� שלישי פקידת שנתה
 

   והענו הצנוענ "לע
íåìù éìøù  

  ל "ז מרסלב� 
  שבט ' גנפטר 

  יו� רביעי פקידת שנתו
   והענו הצנוענ "לע 

ãìô ÷çöé   
  ל "ז � ופאולהליאוב� 

  שבט ' הנפטר 
  פקידת שנתו שישייו� 

 

רפואה שלימה 
éãøôñ äéúáì  

  ו "הי אושרת תב
ה ישלח "הקב

מזור ומרפא 
 האברי ב"נלר

. הה גידי"ושס
 החזור לאיתנתש

זכה תהראשו� ו
  .תלשני� רבו

רפואה שלימה 
åäéìà ìåàùì ïäë  

  ו "הימזל  ב�
ה ישלח מזור "הקב

 ח"ומרפא לרמ
ה "אבריו ושס

שיחזור . גידיו
לאיתנו הראשו� 

  ויזכה לשני� רבות 
  .טובות ונעימות

   הוהענו הצנועהנ "לע
éãåèî  ìçø  

  ל "ז מרסל תב
  טבת ' כט הנפטר

  פקידת שנתה ראשו�יו� 
 

        ברכות ואיחולים לבבייםברכות ואיחולים לבבייםברכות ואיחולים לבבייםברכות ואיחולים לבביים
ñàéìà øúñàå æòåáì  

   י"נ  ãìåäïáä ú לרגל 
 ר שיעלה במעלות התורה"יה

שיתבר# , ומעשיו ויצליח בכל דרכיו
בכל מילי דמיטב ברוחניות 

 .שתזכו לשני� רבות ובגשמיות
  ת"מנב לבתיה אליאסוברכה 

  ו"הי ולסמי ומרסל עטר

        ברכות ואיחולים לבבייםברכות ואיחולים לבבייםברכות ואיחולים לבבייםברכות ואיחולים לבביים
éæéìå ïøåàì-øãë äøéù  

   י"נ  ãìåäïáä ú לרגל 
 ר שיעלה במעלות התורה"יה

שיתבר# , ומעשיו ויצליח בכל דרכיו
בכל מילי דמיטב ברוחניות 

 .שתזכו לשני� רבות ובגשמיות
  ו"הי לשלמה ומלכה זנווברכה 

  ו"הי ולשוקי ואתי כדר

  רפואה שלימה 
ïäë ìéîàì שמחה �ב   

ה ישלח מזור ומרפא "הקב
 וה גידי"ושס ואברי ח"מלר
  הראשו� וחזור לאיתניש



  
  
  

  

""""ààààúåëìä àìà úåëéìä éø÷ú ìúåëìä àìà úåëéìä éø÷ú ìúåëìä àìà úåëéìä éø÷ú ìúåëìä àìà úåëéìä éø÷ú ì""""        
úéîìåòä øåáéã úéðòúúéîìåòä øåáéã úéðòúúéîìåòä øåáéã úéðòúúéîìåòä øåáéã úéðòú  

  

שתיקה מוחלטת שאד� מקבל תענית דיבור זוהי  :הקדמה 
חזרה בתשובה , כחלק מתהלי# של כפרה, צו�על עצמו מר

מי שמקבל על עצמו תענית . או עקירת לשו� הרע ורכילות
לומד , )מבוקר עד ערב(יושב בדר# כלל יו� של� , דיבור

מונע האד� מעצמו  י כ#"ע. קורא פרקי תהלי�ו ומתפלל
, את השימוש באמצעי התקשורת העיקרי שבינו ובי� זולתו

  . שיש בה� רכילות ולשו� הרע, חולי�הוא ג� נמנע משיחות ו
נהגו לקיי� תענית דיבור בימי הצו� שנקבעו בחודשי�  .א

אלו ימי� מיוחדי�  ,�"תקופת השובבי � טבת ושבט 
  ".קדוש ייאמר לו"לתשובה ולקדושה ומי שנוהג כ# 

  .צרי# לקבל קוד� התענית את התעניתבתענית דיבור לא  .ב
חק אלפייה בעל קונטרס מנהג זה התפשט על ידי רבי יצ .ג

וכ� בסו& ספר , היחיאלי וש� מפורטות כמה הנהגות
  .שלוש פעמי� ספר תהילי�תהילי� איש מצליח כגו� לסיי� 

עיקר הוא שמירת הלשו� והימנעות מלשו� הרע ה .ד
וכ� . א# לא דברי� אסורי�, כ� לדבר. ודיבורי� אסורי�

, מוועד יו� מותו צרי# האד� ליסר את עצ: "א"כתב הגר
וזוהי , כי א� ברס� פיו ובתאוותיו, ולא בתענית וסיגופי�

' כי נר מצוה'וזה כל פרי העול� הבא כמו שכתוב , התשובה
וזהו יותר ). משלי ו כג(' ודר# חיי� תוכחות מוסר'אבל ', וגו

מי 'ואמר הכתוב . 'מכל התעניתי� וסיגופי� שבעול� וכו
ובזה , )ד יגתהילי� ל(' וגו' האיש החפ" חיי� אוהב ימי�

שומר 'כמו שכתוב , וניצל משאול תחתית, יכופר לו כל עוו�
חיי� ומות , ')משלי כא כג(' פיו ולשונו שומר מצרות נפשו

אוי למי שממית עצמו בשביל , )משלי יח כא(' ביד לשו�
  ).עלי� לתרופה" (ומה יתרו� לבעל הלשו�, דיבור אחד

די יש מקו� לתענית דיבור בתור הדרכת מעבר כ .ה
� "כדברי הרמב, ועלבו�, להתרחק מלשו� הרע ורכילות

יש ליל# באופ� זמני , הידועי� שכדי להתרפא ממידה רעה
  ).שמונה פרקי� ב. הלכות דעות א(לקיצוניות ההפוכה 

וראיתי כתוב בספר אחד : "כותב בעל משנה ברורה .ו
טוב יותר שיקבל תענית מ� , שכשאד� רוצה להתנדב תענית

יקבל עליו מ� האכילה כי ממנו לא יהיה לו הדיבור ממה ש
ע "שו" (נזק לא בגופו ולא בנשמתו ולא ייחלש על ידי זה

  ).שער התבונה פרק ב, וכ� בשמירת הלשו� )ח תקעא"או
, כל זה בלי לפגוע בסביבהיהיה בתענית דיבור ובתנאי ש .ז

ובכלל לכל אד� , או בילדיו שרוצי� לדבר אתו, באשתו
  . שוב לדבר דברי חסד מאשר לשתוקויותר ח. שזקוק לו

האומנ� אל� צדק תדברו� "אמרו רבותינו על הפסוק  .ח
מה אומנותו " �) תהילי� נח ב" (מישרי� תשפטו בני אד�

יכול א& לדברי . ישי� עצמו כאיל�, של אד� בעול� הזה
הרי ). חולי� פט א" (צדק תדברו�: תלמוד לומר? תורה

חכמה , "אומנות"א שאלמות ראויה אינה גורפת אלא הי
. מתי לשתוק ומתי לדבר, רגישות רבה, מיומנות רבה, רבה

  . כ� לדבר �דברי תורה ודברי צדק 
לעול� ירבה אד� : "�"כותב רבנו הגדול הרמב .ט

בשתיקה ולא ידבר אלא או בדבר חכמה או בדברי� שצרי# 
שלא , תלמיד רבנו הקדוש, אמרו על רב. "לה� לחיי גופו

. וזו היא שיחת רוב כל אד�, ימיו שח שיחה בטלה כל
ועל זה ציוו . ואפילו בצרכי הגו& לא ירבה אד� דברי�

: ואמרו. "כל המרבה דברי� מביא חטא": חכמי� ואמרו
  ).הלכות דעות ב ד" (לא מצאתי לגו& טוב אלא שתיקה"
לעודדו , לפעמי� יש ג� צור# לדבר אל חברו דברי חסד .י

  .בכ# שמקשיבי� לולעיתי� עושי� חסד . ולחזקו ולשמחו
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נו כאשר בפרשה מהי ענווה של משה רב �רואי
לגאול את ע� יתבר# לפרעה ' שולח אותו ה

ה� בני ישראל : "אומר משה .ישראל ממצרי�
 לער יואנ הלי ואי# ישמעני פרעשמעו ילא 

כמה כוחה של רואי�  .מילהת "ס="�שפתיי
כביכול דיבר  "לישמעו יה� לא "מילה שאמר 
השל# "יתבר# ' לו ה עונהומה  .על ע� ישראל

לנחש והכנס ידי# # את המטה אשר ביד# ויהפ
שני הדברי�  ."והוצא והנה היא מצורעת כשלג

 צרעתלכ�  .האלה ידוע שה� כנגד לשו� הרע
כא� באה  .את עצמ# מלדבר ָ; ְר צָ עַ אותיות 

נו כאשר הול# למל# גוי הענווה של משה רב
 צרי# שיהיה בשפה ברורה' דבר ה להעביר את

לכ� ביקש  ,כ# שלא ילגלג פרעה על הדברי�
עוד מלמדנו משה  .שאהרו� אחיו יאמר אות�

 ערל .מפינו שצרי# לשקול כל מילה היוצאת
שהול# ומתפשט בכל האיברי� וכ#  רעלאותיות 

 כבד"אל משה  'ויאמר ה" .שופ# דמו של האחר
אומנ�  .מחת "ס=" �הע חמא� לשל פרעה לב

הול# אחר התאוות והנפש הבהמית שלו  פרעה
וא� " .עמו כ# יהיה סופו וסו& ,�וכלשה� בסו& 

 ,יענה על כל דבר שתאמר לו ,אמ�אותיות  "מא�
לכ� אל חשש יש מל# שמנהל את העול� ורק הוא 

פסוק שחייב אד� למול את העוד מלמדנו  .קובע
אתה תדבר את  .לאחר שמונה ימי� ללידתו בנו

את  ושלחדבר אל פרעה י# אשר אצו# ואהרו� אחי
 האקש יואנ ?להיכ� ישלח�" .בני ישראל מארצו

ובדר#  לאר" ישראל הביתהת "ס=הפרע בל תא
ויגיעו לאר"  .בהר סיני ?והיכ� .יקבלו תורה

 נלמד .תורה שיקבלו לאחר הגאולההישראל ע� 
 "והרביתי" ,בה הכלז זאת מהתיבה שרמו

א� כל הקושי  .והבית ,)סיני( הר ,תורהאותיות 
יבו להרבות את אותותי ואת שאקשה את ל

ולא ישמע אליכ� פרעה ונתתי את ידי  מופתי
 �מאר לישרא יבמצרי� והוצאתי את עמי בנ

שחלילה  צלמי�ת "ס=�גדולי �בשפטי �מצרי
לא יקלקלו את ע� ישראל בעבודה זרה שמלאה 

רואי� עד כמה חמורה עבירת  .מצרי�בה� 
י מאחר שהרשיע והתריס "אומר רש .עבודה זרה

די וגלוי לפני שאי� נחת באומות עובדי אלילי� כנג
לה לנו מג כמה תוכחה .לתת לב של� לשוב

להתרחק מהגויי� וממעשיה� ומתרבות� 
וא� חלילה יהודי עשה כמות� יש  .הקלוקלת

אצל אומות לכל אחד מה שאי�  דר# תשובה
�ה�י יאנ י� כידעו מצריו: "י"העול� כמאמר רש

 יאת בנ י� והוצאתיעל מצר יאת יד יתוה בנט�ו
 .הדהיינו אלו שני� עשר שבטי ."שראל מתוכ�י

דהיינו  � י� פעמי� האות  12לומדי� זאת מהפסוק 
יגאל את ע� ישראל ממצרי�  שהקדוש ברו# הוא

לכ� אנו ע� ישראל שחי  .ביד חזקה ובזרוע נטויה
 אאל וקיי� לעד לא יחשוש מהפרעה של היו�

א�  .ני�נזעק אל אבינו שבשמיי� בתפילה ובתחנו
  .)ש.מעבדכ� הנאמ� א( .יעשה כל יהודי כ# ושב ורפא לו

 



 

  

 

  

  "ואבותינו סיפרו לנו " 
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כי בשל ', משיב לה, משה שהיה כבד פה וכבד לשו�
: וכדברי הפסוק. כ# אי� טע� לשלוח אותו לפרעה

ֵה� ֲאִני ֲעַרל ְ:ָפַתִי� ְוֵאיְ# ', ַו8ֹאֶמר מֶֹ(ה ִלְפֵני ה"
  )ל, שמות ו. (ֵאַלי 4ְַרעֹה ִיְ(ַמע

'Iָה : "הקדוש ברו# הוא משיב למשה רבינו ואומר
 ָJ=ְֶו'ֲהרֹ� 7ִחיָ# ְיַד9ֵר ֶאל , ְתַד9ֵר ֵאת ָ@ל ֲאֶ(ר ֲאַצ

  )ב, ז, שמות". (4ְַרעֹה ְוִ(ַ<ח ֶאת 9ְֵני ִיְ:ָרֵאל ֵמ'ְרצ;
משה . חלוקת תפקידי� בי� אהר� ומשה, כלומר

ויאמר את הדברי� , י הקדוש ברו# הואישמע מפ
ואהרו� יחזור על הדברי� , פע� אחת בקצרה לפרעה

אהרו� "י "וכלשו� רש. ויפרש אות� בהרחבה לפרעה
  ".אחי# ימליצנו ויטעימנו לפרעה

שהיה דיי� , ל"על רבי אברה� דוויק זצ מסופר
היה , הרב. ומורה הוראה בעיר אר� צובא שבסוריה

ל דבריו בהלכה היו מתובלי� וכ, נוא� בחסד עליו�
 ווכל הציבור הי, מעשיות ומשלי�, באמרות שפר

מתמוגגי� מנחת ונהני� וצוחקי� מלוא פיה� 
היו השומעי� מוסיפי� דעת , דר# אגב. מדרשותיו

  .בהלכה ואגדה
ערב אחד יצא הרב מגדרו וסיפר מעשה נחמד שהיה 

וכל הקהל שתה בצמא את דברי הרב , משעשע מאוד
וכל הדר# , אחד השומעי� שב לביתו. �ונהנה מה

כי , לשאלת אשתו ענה. עיניו בורקות ופיו מחיי# היו
הרב סיפר היו� מעשה מאוד מצחיק ועד עכשיו הוא 

, א� כ#, אמרה לו אשתו. עליז ושמח ממה ששמע
, ספר לי וג� אני אשמח ואצחק מדרשתו של הרב

ואשתו , והוא החל מספר וצוחק מספר וצוחק
  .מבינה מה מצחיק כל כ# בדברי הרב מקשיבה ולא

מה : ואשתו משיבה, שאל הבעל? מדוע אינ# צוחקת
הבעל ששמע את הרב וראה את כל  ?מצחיק פה

והחל , לא הבי� את אשתו, הקהל מתפקע מצחוק
את בכוונה ! כועס עליה ואומר מנסה את להכעיסני

כובשת את צחוק# כדי להראות אותי כאד� טיפש 
איני מבינה מה מצחיק , בכנות והיא עונה! ומגוח#

  !במה שאתה מספר
העלו זכרונות מ� העבר זה , וכ# החלו במריבה גדולה

פתחו , העלו האשמות נשכחות, זהעל חסרונותיו של 
  .עד שהחליטו להתגרש, פצעי� שהגלידו

  .קמו מיד ועלו לבית דינו של הרב להתגרש
? מה ראית לגרש את אשת נעורי#: הרב חקר את הבעל

תי אתמול בערב נהנ :בעל החל מספר את אשר אירעה
חזרתי לאשתי על המעשה שכבודו , מדרשת כבוד הרב

  .א# היא כבשה צחוקה והפכה אותי לטיפש, סיפר
על  כעתאחזור " :הבי� את העני� ואמר, שמע זאת הרב

וקול צחוקה , רק התחיל הרב לספר. "דרשתי מאתמול
עתה נפגע הבעל . קהמתרונ� של האשה נשמע למרחו

ואצל הרב היא צוחקת ללא , אצלו לא צחקה, פעמיי�
  !הר&

ג� משה רבנו אמר ! דע ל#, פנה הרב לבעל ואמר לו
ואהרו� הכה� הטעי� את הדברי� , לפרעה בקצרה

פרעה לא יכול היה להבי� את הדברי� , כלומר !לפרעה
  .כפי שהבי� זאת מאהרו�, ממשה

ל אחד יש את היכולות ולא לכ, לא כל בני האד� שווי�
כפי , לכל אחד יש את התכונות שלו. שיש לחבירו

ועלינו לקבל זאת , שהקדוש ברו# הוא הטביע בו
ולנצל את , ולהבי� שאי� בני אד� מושלמי�, באהבה

  .יכולותינו כפי מה שאנו
 

  ..."גל עיני ואביטה"
, "מאורות הד& היומי"מופלא מובא בספר  מעשה

" מקרה"הממחיש לנו עד כמה אנו צריכי� לראות כל 
בבית  .מעשה זה אירע ברבי בצלאל. כתרחיש משמי�

האחראי  הכנסת שבו מתפלל היה נכנס מדי פע� פועל גוי
ישב לו רבי בצלאל בשיעור היומי  .על ניקיו� בית הכנסת

באמצע השיעור . והאזי� בקשב רב לדברי מגיד השיעור
כשהוא חושב , חל" את התפילי�ולכ� נאל" לצאת לרגע 

א#  .ר ולהניח� ולהצטר& בחזרה לשומעי השיעורלחזו
פנה רבי ! התפילי� לא היו במקומ�. כשחזר חשכו עיניו

התעניי� אצל יושבי בית המדרש שמא , בצלאל כה וכה
אול� התפילי� נעלמו כאילו . ראה מי מה� את התפילי�

: א אחד המתפללי� ואמרלפתע קר. בלעת� האדמה
את ' סחב'כנראה ממלא המקו� של פועל הניקיו� "

אולי : "פנו המתפללי� אל הפועל ושאלוהו!". התפילי�
, שעל פניו ארשת תמימה, הפועל ".ראית את התפילי�

הזדרזו  "?מה זה תפי�? תפי�? מה אמרת: "שאל
אלו ריבועי� : "המתפללי� ותיארו לו בשפה פשוטה

  ".ות לה� רצועותשחורי� שמחובר
: סו& סו& קלט הפועל במה מדובר והסביר בפני� שלוות

ראיתי על השולח� קופסאות חד פעמיות והשלכתי� "
שמע רבי בצלאל את דבריו  ".לאשפה כמתחייב מתפקידי

ר" במהירות אל מחו" לבני� לבית� . ונשמתו כמעט פרחה
והנה שור ושבר אל מול עיניו המשתאות ראה . האשפה

נשא רבי בצלאל את רגליו . ית הזבל מתרחקתאת משא
שכאשר תעצור המשאית : כשבליבו מחשבה. וא" אחריה

לשמחתו נוכח שהמשאית . אולי יצליח להציל את התפילי�
ובי� התנשמויותיו . מיד הגביר את מהירות ריצתו. נעצרת

 א#, התכופות צעק לעבר העובדי� במלוא גרונו שיעצרו
עובדי התברואה הספיקו להשלי� את " להכעיס"כאילו 

נחפז רבי  .אל אתר הפסולת העירוניריקו� האשפה ונסעו 
לקח את רכבו ונסע במהירות . בצלאל אל בית הכנסת

כשבליבו תקווה להספיק לעצור את . למזבלה העירונית
אבל . משאית האשפה לפני שתרוק� את הפסולת באתר

 .הוא הגיע אל המקו� לאחר מעשה. דבר לא הועיל לו
פנה אליו רבי בצלאל וביקש . בפתח האתר ישב שומר גוי

כרבע שעה . שירשה לו להיכנס כדי לחפש את התפילי�
אר# לו רק להסביר מה ה� תפילי� כשהוא נעזר בידיו 

אני : "כשסיי� את דברי ההסבר ענה לו הגוי .וברגליו
ניסה רבי  !.דמצטער מאוד הכניסה לנהגי משאיות בלב

בצלאל את השיטה הידועה ומששמע הגוי את רשרוש 
. הכניסה לזרי� אסורה: "נפתח ליבו לרבי בצלאל, השטר

בחסדי ". א# אני בעצמי אל# לחפש את החפצי� של#
מדוש� עונג ומחויי# כשבידיו זוג ר השומר חז שמי�

נשק� , רבי בצלאל התרפק בערגה על תפילי�. התפילי�
הוא החזיק בידו את . אבל הגוי לא הניח לו. לכתופנה ל

אינני : "ובפיו בקשה, שטר הכס& שקיבל מרבי בצלאל
  ".א# אבקש ממ# דבר אחד בתמורה, מעוניי� בכספ#

: והגוי ממשי#. כרה רבי בצלאל את אוזניו כאפרכסת
ואביה נפטר לפני , אשתי יהודיה. אספר ל# עניי� אישי"

יל חמי להטריד את אשתי לפני כחודש התח. כשנה
באומרו שהוא מצווה עליה שתמצא מישהו , בחלומה

שידאג שילמדו תורה ברבי� ויאמרו קדיש בציבור לעילוי 
א# כבר שבועיי� , אשתי ביקשה ממני לדאוג לכ#. נשמתו

והנה הבוקר . אני דוחה אותה בטענות ומענות שונות
א� כנראה התגלגלת לכ. ביקשה ממני מאוד שאטפל בעניי�

הסכי� רבי בצלאל ואמר קדיש  ".כדי לדאוג לעניי� זה
  .לעילוי נשמת אותו יהודי גלמוד שבתו נישאה לגוי
גל עיני "לצערנו לא תמיד אנו זוכי� שיתקיי� בנו 

זה מקרה "כל מקרה שמתרחש אל לנו לומר  ..."ואביטה
לכל אירוע יש את , לכל צרה". וממנהג העול� אירע לנו זה

  .היד המכוונת


