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  834עלון מס'   -  הֶר ְׂש עֶ  ׁשֵׁש שנה 
  מועד". -סגולה גדולה להשתתף בסעודה הרביעית בביה"כ "אוהל@ 

  

  הפייטן ר' משה חבושה.עם בלווין לסליחות כולם מגיעים במוצ"ש  @
  

  הצלחה, לרפואה, ברכה,שיעור בלוויין ניתן להקדיש ה @
  ולהבדיל לע"נ יקיריכם.  ובה, זיווג הגון,ט פרנסה     

  
  

    

  
  

  ז"ל אברהםבן   בבאי מוסאילע"נ  
  עם ישראל.כל לרפואת ולהצלחת 

  úùøôéë-àöú 

: äùøôä éðééðòî    

  דין שבויה נכרית הנישאת לאיש. ����
  ודין בן סורר ומורה. משפט הבכורה ����
  שילוח  מצוות השבת אבידה, עזרה ראשונה, ����

  מעקה, איסור כילאים ושעטנז, מצוות ציצית. הקן,      
  דיני צניעות וטהרת המשפחה. ����
� "ä åðúðå êéáéåà ìò äîçìîì àöú éë'  êé÷åìà

êãéá "åéáù úéáùå )כא (  
נסמכה פרשה זו לפרשת שופטים, לרמוז שאם נעשה 

'משפט כשורה, אז ננצח במלחמה "ונתנו ההדין וה
  )צרור המור( .               אלוקיך בידך ושבית שביו"

�  éë êúéáá íéîã íéùú àìå êââì ä÷òî úéùòå"
"åðîî ìôåðä ìåôé  (כח, ב)  

ויש בזה רמז נפלא על הצורך הגדול לקדש את 
, שהרי כמו למוחו של האדםרומז  גגכי  המחשבה.

ית כך גם מוחו של האדם הוא שהגג הוא בראש הב
האדם ישמור אותו שבראש גופו, ומצוה התורה 

שמירה מעולה ולא יתן שתחדור אליו מחשבה זרה 
' ראשי תיבות מעקהוהרהור עבירה ח"ו (וסימנך: '

עבירה" (יומא כט, א)מ שיםק בירהע רהוריה"
והטעם לכך: "כי יפול הנופל ממנו", והיינו משום 

זרות והרהורים רעים  שיש בכוחם של מחשבות
להפיל את האדם מקדושתו, ולהורידו לשאול 

  תחתיות רח"ל.
� "úåî èôùî àèç ùéàá äéäé éë"  

יש אומרים אם תרצה שלא יהיה עונש מות
, כמו שאמרו חז"ל תמית עצמך בתורה", והומת"

אין התורה נקנית אלא במי שממית עצמו עליה, 
  ה.שמוותר על תאוות העולם הז

� "ä êåôäéäëøáì äìì÷ä úà êì êé÷ìà '"  
ומתרצים שבלעם " לך" שואלים למה כתובה תיבת

אם  ,ואברכה מברכיךב יכול לבקש שכר, שהרי כתו
כן הוא בירך את ישראל, ועל זה אומרים לו שכתובה 

שרק כלפי כלל ישראל נקראו ברכה, אבל " לךת "תיב
  ".יהפוך ה' אלקיך לך" בלעם זה קללה, זהו שאמרול

� íéìéãâ "....êì äùòú -  מצות ציצית סמוכה כאן
לנערה מאורשה, לרמז על המנהג שהחתן ביום 

  (רבנו אפרים) .                       חופתו מתעטף בטלית
  

� "äùà ùéà ç÷é éë ...úéáì äéäé é÷ð"å כד, ה)(  
נקי לביתו. והנה כשנחלק את המילה נקי יהיה 

. י ק נלשלוש, יצא בידנו שלוש אותיות, הלא המה 
חוס, די שיהא יה =', יה .דוניהנ= נ' -וללמד יצא, ש

 100בגי'  -' קצריך להיות  החתן"... י'אחוז כמניין  10רק 
  )האדמו"ר בעל הפני מנחם מגור זי"ע(אחוז. 100כלומר 

� "åîå øøåñ ïá ùéàì äéäé éë òîåù åððéà ,äø
åîà ìå÷áå åéáà ìå÷á"  (כא, יח)  

ביאר הרה"ק בעל המנחת אלעזר ממונקאטש זי"ע 
בדרך צחות: כי יהיה לאיש בן סורר ומורה, ואם 

? על כך ממשיך מה גרם לו שיתנהג כךתתמה 
איננו שומע בקול אביו, כלומר, כיון  :הפסוק ואומר

לא שומע את אביו מתפלל שהוא סורר ומורה... 
  סורר ומורה.לכך נעשה בן  ועוסק בתורה,

� " àìå êââì ä÷òî úéùòå ùãç úéá äðáú éë
åðîî ìôåðä ìåôé éë êúéáá íéîã íéùú" בכ,ח)(  

הרה"ק בעל הבית ישראל מגור זי"ע אמר בשם אביו 
הרה"ק בעל האמרי אמת זי"ע "כי תבנה בית חדש 
ועשית מעקה לגגך", "בית חדש" רמז על התחדשות 

.ש השנה' שבו מתחדש הבריאההשנה 'רא
ועפי"ז הוא ממשיך להסביר: "ועשית מעקה" הרמז 
על אלול קודם ראש השנה, שהוא הכנה לראש השנה 
משום ש"מעקה" בגימטריא "יראה" הרמז על יראת 
שמים מקודם בוא יום הדין, וכן "מעקה" הוא ר"ת 
של הרהורי עבירה קשים מעבירה שזהו חלק 

גבר על כך. ולכן ממשיך מהעבודה בימים אלו להת
הכתוב ואומר: "כי יפול הנופל ממנו" דאף שיפול, 
יוכל ע"י ימים אלו להתחזק ולשוב, וממשיך: ואולי 
בשל כך כופל הלשון "יפול הנופל ממנו" דהכוונה 

 .שיפול ממנו הנפילה ויתחזק
  

  וע"ה'תש אלול' יד בס"ד 
  18:26  -   הדלקת נרות               
  19:15  -   שבת צאת ה               
  19:59   -       רבנו תם                

  

  "אור החייםלפי הלוח המדוייק של " - קיץשעון 
 

 
 

 
 

    אין לעיין בעלון בשעת התפילה וקריאת התורה. במקום שיש עירוב, יש לטלטל ע"י קטן. העלון טעון גניזה.     הסירו מכשול מדרך עמי !
  /http://www.hidush.co.il/       http://ladaat.info     : "חידוש"-הדתיים "לדעת" ו ניתן להוריד את העלון באתרים

  
  1  054-7743834   ארגון "אברהם יגל"  יו"ל ע"י 

íéîâúôäå íéáéðä úðéô  
  = ֵאין עוֹד ִמְּלַבִּדי.ֲאִני ְוַאְפִסי עוֹד 

  

ַרִּבים ֵמַחְבֵרי ַהְּכֶנֶסת נֹוֲהִגים ְּבִהְתַנְּׂשאּות,  דוגמה:
  ַאְפִסי עֹוד".ְוִהְתַנֲהגּוָתם ְמַׁשֶּדֶרת: "ֲאִני וְ 

  

זאת ֲעִדיָנה ַהּיֹוֶׁשֶבת ָלֶבַטח, - ְוַעָּתה ִׁשְמִעי מקור:
ָהֹאְמָרה ִּבְלָבָבּה ֲאִני ְוַאְפִסי עֹוד, לא ֵאֵׁשב ַאְלָמָנה, 

  (ניבונכון)              ְולא ֵאַדע ְׁשכֹול [ישעיהו מז, ח].
  

"äø÷ò éðø"  : ïéøéèôî 
  (ישעיה נד')               

  

  

  נהנים מהעלון? 
תרמו השנה  אוהבים לקרוא בו?

  את פדיון הכפרות לחיזוקו.
  

  



  

  שבת  שלום  ומבורך
 éåìéòì     úîùð :         

  4  054-7743834ון "אברהם יגל"    ארג  יו"ל ע"י

  ז"ל שרה ןב משה גמזו
  ז"ל חוה בת שרה בכורי

  ז"למרים  בתגולשן באבאי 
  ז"ל חנה בת מרים יתח 
   ז"לגולשן בת  מרים ועלני

  ז"ל חסינהבת  רינה עדיקה
  ז"ל רחל בת גילה הירש

  ז"ל יקוט בתרבקה אביבה 
  

  ז"לרינה  בןאברג'ל  מיכאל-יורםהרה"ג 
  ז"לדוד ורבי  בןלוי לוי 

  ז"ל נהיית בן ניסן אברהם
  ז"ל רחל ומשה בן יוסף דוקרקר

  ז"לשמחה  בתאיטו אבוטבול 
  ז"ל סרוור תב שרה מוסאי
   ז"ל ביבי ומרדכי תב רחל מוסאי

   ז"ל שרה תב רגס דוידינ
  

"íéúæ éìéúùë êéðá"  -  êåðéç 

  עצות לשנת לימודים טובה יותר
 הםשיש ל יםיודעוהביתה  יםנכנס ילדינופעמים קורה ש

או  וחכלהם שיעורי בית או עבודה ולא תמיד יש 
במבחנים ועבודות מבלי  יצליחומוטיבציה. אבל איך 

לפני  ,לתרגל בבית? הכי חשוב זה קודם להתחיל לעשות
יש הרגלים חשובים  שאומרים "אין לי כוח". מעבר לכך,

 :כדי שהכנת השיעורים תהיה קלה יותר שחשוב לקבוע,
את  יקבעו ההורים -א. זמן קבוע להכנת השיעורי בית 

יותר לילד וללא כל תכניות אחרות הנוחה בהשעה 
  שמפריעות להכנת השיעורים.

רצוי בשולחן  -ב. פינה קבועה להכנת שיעורי הבית
זה לא נוח או במטבח. הכתיבה כמובן ולא על המיטה 

 .באמצע ומאבדים ריכוז לאכולובנוסף זה מפתה 
המוח  -לפני הכנת השיעורים  משחקים במחשבג. לא 

  ת הילד.וזה עלול לבלב אעדיין קולט את מה שראה 
 .ד. מומלץ בתחילה לשבת ליד הילד ולעודד ולפרגן לו

הכוונה למקום ללא אחים  - ד. סביבה שקטה ונקייה 

  כל הישועות והברכות
åáà äðéãå øéàîììåáè הי"ו

  .שתרמו לסעודה הרביעית בלויין
  זצ"ל  עובדיה יוסףזכות מרן 

תגן בעדם, לרפואתם והצלחתם 
שיתמלאו כל משאלות ליבם 
לטובה. זכות המצוה תעמוד 

להם שיתברכו ברוחניות 
ובגשמיות ובפרנסה טובה, וירוו 

  חלציהם.מיוצאי ושלווה  נחת
  ז"ל שמחה בת  איטולהבדיל לע"נ 

  ז"ל בן שלמה ושרה שיחיו מרדכי לארי

 הי"ומרים  בןשלמה לארי 
 הי"ומרים  בןמשה נאמן 

 הי"ומרים  בןאברהם נאמן 
  הי"ורבקה  בןמרדכי עמרני 

  הי"ומרים  בןישראל פרג'י רפאל 
  הי"ו פרידהבן חי כהן זדה - יצחק

  הי"ומורוורי  בן באבאי באבאי
   הי"וריטה ועמרם  בןלכה לירן מ

  

  : הירהרפואה שלימה והחלמה מ

  בן אברהם וזליכה ז"ל     בבאי מוסאי

   הי"ו רעותבן  יגל- אברהם
   מנב"תרבקה  בתשרה ביבי לארי 

   מנב"תמרסל  בתלאה בלקר 
   מנב"ת שרה בת חנה דוידי

   מנב"תחוה בת  רזיה סינדני
  הי"ו מרים בתנעימה שלומזדה 

   מנב"ת מריםבת  זהבה אפרת
   מנב"ת גורג'יהבת  דליה נסימי

  חולי ופצועי צה"ל ועם ישראל.ובכללם לרפואת כל   

    

        ברכה והצלחה ברכה והצלחה ברכה והצלחה ברכה והצלחה 
éãéåã øúñàå éåìì  
שיבורכו מפי עליון 
ובכל מילי דמיטב 

יות ברוחניות ובגשמ
יאיר הקב"ה דרכם 
ומזלם מתוך בריאות 
  איתנה ופרנסה טובה

  לשנים רבות 
 . ונעימות טובות

ïéãä éîé éðééðò 
". ידוע עלה אלקים בתרועה ה' בקול שופרכתוב "
' היא מדת רחמים, ושם אלוקים הוא מדת ששם ה

דהיינו מידת הדין   עלה אלוקים הדין, וזה הפירוש
  שמתהפכת ע"י השופר לה' שזה מדת הרחמים.

כתוב "לולא האמנתי לראות  אלול, "לולא" אותיות
  בטוב ה'" צריכים להתחזק באמונה.

, רמז למה שאמרו חז"ל שמי 199בגימטריא  צדקה
  נו נקרא עני.שיש לו מאתיים זוז אי

לשון הרמב"ם על ענין שופר "עורו ישנים משנתכם 
ונרדמים הקיצו מתרדמתכם וחפשו במעשיכם וחזרו 

  בתשובה וזכרו בוראכם".
התבטא אחרי התקיעות,   אומרים שהרבי מברדיטשוב

תקיעות בשני ימים, ואנו מבקשים  200אנחנו תקענו 
מהקב"ה רק תקיעה אחת, והיא שופרו של משיח 

  ה במהרה בימינו אמן.שיתגל
  

  לע"נ הצנועה והענוה
ìçø  éìàøùé  

  ז"ל בנימין וגולשןבת 
  טו' אלול פקידת שנתה

  שתמליץ טוב בעד כל משפחתה

   ולע"נ הצנוע והענ  

éúî  (מעטוק)ïåôìë ז"ל  
  שתחי'ה יפה בן 

יה"ר שימליץ טוב בעד רעייתו 
  ילדיו אימו ומשפחתו

  

  "ìâé íäøáà"ארגון 
מזמין את הציבור 

  לשיעורו בלווין 
  של הראשל"צ

 שליט"א óñåé ÷çöéהרה"ג 
  "ãòåî ìäåà"בבית הכנסת 

  , יבנה.3רח' הנשיאים 
  שיחל במוצאי שבת

 22:45 בשעה
  ואמירת סליחות 

  החזן והפייטן עם

  äùåáç äùîר'  
  השידור יוקרן

  מסך ענק על
  

  סעודה רביעיתמתקיימת 
  .כשרה למהדרין

(בחסות מאפיית בית הלחם 
  בהנהלת אבי מוסאי הי"ו).
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יוצא  "ìâé íäøáà" עלון
בקריאה נרגשת ובחיבת קודש 

  לכל קוראינו וידידנו היקרים 
  נא להקדיש את 

 "úåøôëä ïåéãô" "úåøôëä ïåéãô" "úåøôëä ïåéãô" "úåøôëä ïåéãô"        
לחיזוק ולתמיכה בעלון המזכה 
את הרבים. יתן ה' וימלאו כל 
משאלות ליבכם לטובה, ותזכו 

 לפרנסה טובה שפע ובריאות.
התורמים יזכו בל"נ לברכה בעלון. 
  התקשרו ונגיע עד אליכם. 

        כלה"כלה"כלה"כלה" "קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול"קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול"קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול"קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול
  מזל טוב ואיחולים לבביים 

éøàì ñéøéàå ÷çöé הי"ו  
äøåèðå úåøå éîò הי"ו  

  הי"ו éåðéì עם øåöלנישואי 
  

בית נאמן וכשר  יה"ר שיקימו
בישראל ויעלה הקשר יפה ויזכו 

להמשיך את מסורת הבית המפואר.
  "ענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל"

  
        ברכות ואיחולים לבבייםברכות ואיחולים לבבייםברכות ואיחולים לבבייםברכות ואיחולים לבביים

óñåéì- ìàøùé  
éçøæî úéøåàìå  

  נ"י  ïáä לרגל  הולדת
יה"ר שיעלה במעלות 

התורה ויצליח בכל דרכיו 
ומעשיו, שיתברך בכל מילי 

דמיטב ברוחניות 
ובגשמיות וברכה והצלחה 

   ליוסף ודליה כרמי
 ולעזרא ושרה מזרחי

  כל הישועות והברכות
 éáåø ä÷áøì הי"ובת מילכה  

  .שתרמה לסעודה הרביעית בלויין
  זצ"ל  עובדיה יוסףזכות מרן 

 הצלחתלו ה, לרפואתהתגן בעד
רובי שתזכה -בת רבקה רונית

 רש נשמתהלזיווג הגון משו
 ןיתמלאו כל משאלות ליבו

 תתברכנהלטובה. זכות המצוה ש
  , בריאות ואושר בפרנסה טובה

  ז"ל  רחל ומשה ןב יוסףלהבדיל לע"נ 

  לע"נ הצנועה והענוה
ìåáèåáà åèéà  

  ז"ל שמחהבת 
  חודשים לפטירתה 11 תהשב

  שתמליץ טוב בעד כל משפחתה
  

  שלימה  רפואה
 äéãáåòìåöðîø  

  הי"ו מזלבן 
  הקב"ה ישלח

  מזור ומרפא  
לרמ"ח אבריו 
ושס"ה גידיו. 

שיחזור לאיתנו 
ויזכה לשנים רבות 

  מיטלעם רעייתו 
  

éùàøä æëøîä 
îìíéðéîä úòáøà úøéë  

úåéåøùëä ìëá  
íéâåñä ìëîå  
  מחירים מיוחדים
 úåøéùé
÷ôñäî  
  איתי :

054-5388073  
  

  הי"ו åèðéô úøôàå ïøåàì  ההההברכה והצלחברכה והצלחברכה והצלחברכה והצלח
על הסיוע לזיכוי הרבים שיבורכו מפי עליון ובכל 
 מילי דמיטב ברוחניות ובגשמיות יאיר הקב"ה
  דרכם מתוך בריאות ופרנסה טובה  לשנים רבות 

ו בן מרגלית שיצליח בכל דרכי חי- לאלוןברכה 
ומעשיו ויתגשמו משאלות ליבו לטובה. וברכה 

 שירוו נחת מיוצאי לדניאל ומרגלית פנש
  חלציהם מתוך בריאות אושר ופרנסה טובה

   לכל הנשים הצדקניות
  נסיעה לקבר רחל ולכותל המערבי

  ה ביום שני טז' אלול תתקיים אי"
  053-4109549  :ורד ) 19-9-16(

íéðéîä úòáøà úøéëî  
.úøãåäî úåøùëá  

  אתרוגים תימניים 
  בהשגחת הרב מחפוד
  מחירים מיוחדים

éðãá÷òé ìà  
  יבנה. 12מבצע תש"ח 

050-6660878  
050-6660873  

  

        ברכה והצלחה ברכה והצלחה ברכה והצלחה ברכה והצלחה 
åôð÷ æøéìå é÷éîì  
שיבורכו מפי עליון 
ובכל מילי דמיטב 

ברוחניות ובגשמיות 
יאיר הקב"ה דרכם 

ם מתוך בריאות ומזל
  איתנה ופרנסה טובה

 , וברכהלשנים רבות
 והצלחה לילדיהם

  רפואה שלימה 
éìàøùé éëãøîì  בן נהיית  

ישלח  מזור ומרפא  הקב"ה
לרמ"ח אבריו ושס"ה גידיו. 
 שיחזור לאיתנו לשנים רבות
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ààààòú ìòú ìòú ìòú ìòá÷ êúìéôú ùòá÷ êúìéôú ùòá÷ êúìéôú ùòá÷ êúìéôú ù - - - -íéîëç íéãìéì äìåâñíéîëç íéãìéì äìåâñíéîëç íéãìéì äìåâñíéîëç íéãìéì äìåâñ 

הנה בימים אלו שהם ימי הרחמים והסליחות, מחוייב כל 
אדם לפשפש במעשיו לשוב אל קונו. ומכלל ההתחזקות 
המוטלת על רוב בני אדם, היא בענין עבודת התפילה, שתהיה 
כראוי, שישמע ה' את תפילתינו להשיבנו אליו, לקבל את 

 .טובה ומבורכת תשובתינו, ושיחדש עלינו שנה
ובגמרא במסכת מועד קטן (כח.) אמרו, בני חיי ומזוני (בנים, 
חיים, ומזונות, כלומר פרנסה), לא בזכותא תליא מלתא, אלא 
במזלא תליא מלתא. כלומר, יתכן אדם שהוא עובד את ה' 
כראוי, ואף על פי כן יהיה עני, או שלא יהיו לו בנים, או שלא 

משום שמזלו של אותו אדם כך יזכה לאריכות ימים. וזאת 
  .הוא, שלא יהיו לו בנים, וכן על זה הדרך

ולכאורה מבואר שלא יועילו התפילות לאדם בענינים אלו, 
משום שאם מזלו של אותו אדם מטבע ברייתו כך הוא שיהיה 

 .עני, מה תועיל התפילה לשנות את רוע מזלו
ום על אולם מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל, כתב בזה, דמכל מק

ידי תפילה אין ספק שיוכל אדם לשנות הכל, אפילו את מזלו. 
וסמך לדבר מן הפסוקים, "ועבדתם את ה' אלהיכם", זו 
תפילה. (כמו שאמרו בתענית ב. איזו היא עבודה שבלב, זו 
תפילה), ואחר כך נאמר, "ובירך את לחמך ואת מימיך", אלו 

ים, "את מזונות, "לא תהיה משכלה ועקרה בביתך", אלו בנ
מספר חייך אמלא", הרי אריכות ימים. ואם כן על ידי תפילה 

 .יוכל אדם לשנות את רוע מזלו
אולם זאת בתנאי, שתהיה התפילה בכוונה מלאה. ובפרט 
תפילה שאחרי לימוד תורה, וכמו שכתוב בזהר הקדוש (פרשת 
פנחס), ואלו דבריו: בא וראה, כל הבריות שבעולם לפני 

תלויים במזל, ובכלל זה בני חיי ומזוני,  שנתנה התורה, היו
אבל אחר שניתנה תורה לעם ישראל, הוציאם ה' משלטון 
הכוכבים והמזלות, וזאת למדנו מאברהם אבינו, שראה 
במזלו שעתיד שלא יהיו לו בנים, והקדוש ברוך הוא אמר לו, 
צא מאיצטגנינות שלך, כלומר, אל תתייחס לדברים אלו, כי 

 .לה משתנה מזלו הרע של האדםעל ידי תורה ותפי
והנה מלבד ענין הכוונה בתפלה, צריך שתהיה התפילה בלב 
נשבר, וכמו שנאמר, לב נשבר ונדכא, אלהים לא תבזה. כי 
הקדוש ברוך הוא שומע ביותר תפלת הנאנקים ומתפללים 
בכל לבם לפניו. ואמרו רבותינו, אפילו כל השערים ננעלו, 

יוכל אדם לבכות בתפלתו  שערי דמעה לא ננעלו. ואם לא
מאיזו סיבה, כתב מרן החיד"א, שיוכל על כל פנים להתפלל 
בלב נשבר בקול בכי, שגם בתפלה כזו יש מעלה קרובה לתפלה 
בדמעות ממש. וכן היה מרן זצ"ל רגיל להוסיף על זה, 
שהתפלה בקול בכי נשמעת לפני ה' יתברך אפילו בלי שיבכה 

  י."ִּכי ָׁשַמע ה' קֹול ִּבְכיִ האדם בדמעות ממש, כמו שנאמר "
וידע כל אדם, כי כל מה שיוכל לעשות ולפעול בכל מיני 
השתדלות שבעולם, כל זה אינו שוה כנגד תפלות הבאות 
מעומק הלב. ובעיננו ראינו, יהודי יקר מעיר תל אביב, שהיה 
דר בשכונה מלאה בכל מיני תאוות העולם, וכל ילדיהם של 

ם יראי שמים, יצאו לתרבות רעה, שכניו, שהיו מהם יהודי
משום שלא עמדו בנסיונות המצויים בשכונתם. מה עשה אותו 
יהודי? היה מתפלל לפני ה' יתברך בדמעות שליש, יום יום, 

, וזכה שבאמת נתקבלו תפילותיו, קטניםעוד מזמן שילדיו היו 
וכל בניו יצאו למודי ה', תלמידי חכמים ממש, ובנותיו זכו אף 

נועות וחכמניות, ונישאו לתלמידי חכמים, והקימו הן לצאת צ
דור ישרים מבורך. ותמיד אומר אותו יהודי לכל שואליו, כי 
אין לו ספק בדבר, כי ילדיו יצאו מוצלחים, אך ורק בזכות 
הדבר הזה, שלא התעצל בתפילותיו, ועוד מזמן שהסכנה לא 
היתה נראית באופק, היה מתחנן ומתפלל כל יום בערגה 

רב, שיזכהו ה' יתברך לרוות נחת מילדיו, שיהיו כולם  ובחשק
 .יראי שמים. ישמע החכם ויוסיף לקח
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לא תסגיר עבד אל אדוניו אשר ינצל אליך מעם 

דהיינו אל תלשין עליו  דין  או  אותיות אדניו אדניו.
או בהסגרתו , כי בשניהם הוא ייפגע או תקטרג עליו

אפילו  עליו דין בשמיים. לאדניו או שאתה מביא
בעד כל סכום שבעולם אסור להלשין אפילו בתשלום 

 לא דעב רתסגי, "זה רמוז בפסוק כסף.
איך מביא  או כל מטבע אחר. דולר =ס"ת"ואדני

בזה שמדבר עליו לשון הרע ? בשמיים עליו דין
 ךאלי לינצ ראש" ורכילות והוצאת דיבה ושקרים.

ואותו אחד שעושה כך ומסגיר  מרכל =ס"ת"םמע
או כדי להתקדם  זה מקנאה, מרכל עליהםאנשים ו

וחושב שהוא בעל , בתפקיד או סתם משנאת הבריות
דהיינו  מלך  =ס"ת"םמע ךאלי לינצ" .הבית בעולם

  אין מי יאמר מה תעשה ואין מי יאמר לו מה תפעל.
והכל  יידע האדם שהכל בחיים מידה כנגד מידה

בפרקי אבות הלל ראה  שכתובכמו , יחזור אליו
צפה על המים אמר לה את דאטפת אטפוך גולגולת 

, ריכלת, דהיינו אתה שהסגרת יטופון. וסוף מטיפייך
על הכל , הבאת דינים על האחר בשמיים ובארץ

אשר ינצל אליך מעם " יביא האלוקים במשפט.
 ךאלי לינצ דהיינו מי יכול להצילנו זה רק" אדניו

כמו שאנו אומרים , של עולם מלכו =ס"תואדני םמע
" נפלה נא ביד ה' ואל אפול ביד אדם.: "תבסליחו
ומיהו העושה כך ולא  כי רבים רחמיו. ומדוע?

ידוע שיש ארבע כתות שאינן  מתחרט על מעשיו.
, נפניםחר"ת  חשמל  וסימנ"ך, מקבלות פני שכינה

יש בפסוק  ,צניםיל, דברי לשון הרעמ, קרניםש
כאשר מסגיר אדם כדי להתחנף  חנופה מארבעתם.

עושה את  שקרן ו כדי למצוא חן.לבעל הבית א
על האחר בקרב סביבתו  מרכל ההסגרה בשקרים.
שחושב שהעולם הוא הפקר  ליצן הקרובה והרחוקה.

ולעג על אחרים ואינו מקבל תוכחה  והכל צחוק
זה  ומבטלם במחי יד. מאחרים שמנסים לעזור לו

 .ליצן  ראש  אותיות "ינצל   אשר" :רמוז בפסוק
סובל  לכן חה מאה פרנסות.וידוע שליצנות אחת דו

אסגיר את "וחושב  מזה שאין פרנסתו מצויה בריוח
חברי ואקח את מקומו וכך תבוא פרנסה בריוח 

=ר"ת ויתד  טעות גמורה היא לחשוב כך. ."יותר
ורה לכן נאמר ויתד תהיה לך על ת בריד שמעי אדםו

ולא  יתקע את דברי התורה במוחו כיתדוכן  אזנך.
לכן גם נאמר בפסוק  זמן.יפרחו ממנו במשך ה

דהיינו שהלימוד יהיה בעומק " וחפרת וכיסית"
ובסוף הלימוד מכסים כך לא פורחים  בעיון בפלפול

שיצאת מבית  ומהו בשבתך חוץ? הדברים החוצה.
סגור את  ולכן המדרש לא לשמוע לשון הרע ורכילות

חוץ רומז לא להוציא דברים חוץ מדברי  האוזניים.
דהיינו בך תלוי  שבת  בך  תאותיו בשבתך  תורה

דהיינו אם  וחץאותיות  חוץ השביתה של הפה.
לכן צריך זהירות רבה  מילה היא תפגע כחץ. תוציא

ושבת "לא לנבל את פיו שנאמר בפסוק פעמיים 
 .אְת צֵ   אלא תֶ ַאצֵ  וכיסית את צאתך אל תקרי

ושבת וכיסית רומז על שתי החומות שיש לאדם 
שאומר בעל הטורים  שהם השפתיים והשיניים.

והיה " זהו ניבול הפה.- בפסוק ונשמרת מכל דבר רע
 ."מחניך קדוש ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך

 דבר  ערות  ואם ניקח את התיבות .עריותזהו הפשט 
  שנבין שעריות ולשון הרע הולכים רעות  דבר  אותיות

 )הנאמן א.ש. בדכם(מע           ביחד והם הסכנה.
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  השגחה מופלאה
להלן סיפור המראה לנו, כי הרבה שלוחים למקום. 
ולעיתים אנו מגלים את דרכי ההשגחה המופלאה של 
הבורא, ולמעשה למרות שבאותם רגעים עלול האדם 

עליו עלול לפגוע בו, לחשוב, כי אותו מקרה שעובר 
אולם לאחר מכן מגלה, כי אלמלא אותו מקרה 

  דווקא היה מפסיד.
כך היה: ר' יוסף ישב במונית,  -ומעשה שהיה 

כשכולו מדוכדך ורוחו שבורה. למורת רוחו, התנהלה 
הדרך בעצלתיים וסופה לא נראה בדרך. נראה היה 
כי מעשה שטן בדבר. "דווקא היום", חשב בלבו, "יש 

כה רב בכביש, ואני כה ממהר לפגישה עם מר  עומס
סלומון". מיודענו הנו עסקן צדקה מפורסם החולש 
על מוסדות צדקה וחסד רבים. הוא אומנם מתגורר 
באמריקה אך מצודתו פרוסה עד ארץ ישראל, שם 
הקים רשת בתי תמחוי לעניים, קרנות עזר וסיוע 
לאלמנות ויתומים, חלוקת מזון לנזקקים בדרך של 

בוד ופעולות רבות ונשגבות, שהוא עצמו כבר אינו כ
זוכר, מרוב טרדת החסד בה הוא נמצא. זמן מה 
קודם לכן, נקרתה הזדמנות מיוחדת לפתחו של 
מיודענו, איש החסד: רשויות הרווחה באחת מערי 
הארץ פנו אליו בהצעה לרכוש בניין רחב ידיים, 
ולהקים בו מסגרת שיקומית לנפגעי מחלה נדירה 

וגעת ל"ע במערכת העצבים ומקשה על תנועת הפ
  האדם ותפקודו התקין.

לא בכדי פנו ראשי העיר לר' יוסף, זה מכבר התוודעו 
לאישיותו הנדירה והתמסרותו למען הזולת ללא 
משוא פנים. נוסף לעובדה, שארגון החסד בראשו 
עמד מיודענו, הקים זה מכבר מספר מבני שיקום 

את ההצעה בחיוב  דומים ברחבי הארץ. הלה שקל
ושמע על האפשרות לסייע לרפויים והחלמתם של 
מאות חולים. אולם, בדיקה מהירה בקופת הארגון 
העלתה, כי חסר לו סכום עצום של מאות אלפי 
דולרים, על מנת להגשים את חזונו ולהקים שם 
מרכז שיקום ארצי. ר' יוסף ניסה, אפוא, להעלות 

ותם יוכל להתרים בזכרנו את ידידיו בעלי היכולת, א
למען מטרה נשגבה זו, ושמו של מר סלומון הבזיק 
במוחו. הוא מיהר ליצור עימו קשר, והלה שמח 
לשמוע את קולו, אך ביקש לקבוע את הפגישה לשעת 
הצהריים, בטענה, כי כעת עליו לצאת מן המשרד 
בענייני מסחרו, ולא יהיה לו פנאי לשמוע כרגע את 

ת לדרכו, אולם הוא איחר בקשתו. נחפז מיודענו לצא
את מועד הפגישה בשל העומס הרב על הכביש. 
כשירד מהמונית, ראה לאכזבתו את מר סלומון 
יוצא מפתח הבניין, כשהוא ממהר לעסקיו ומסמן 

  לו, כי יוכל לפגשו רק בעוד ארבע שעות!
"גם זו לטובה", חשב וקיבל באהבה את העיכוב 

ע נזכר במר השמימי. "לאן אלך עתה?", הרהר. ולפת
אריה, אחד מידידי המוסד הוותיקים, אשר משרדו 
ממוקם אף הוא בקרבת מקום, וכבר זמן רב עבר 
מאז התרימו לטובת פעולות הצדקה והחסד. 
מיודענו הוא איש נמרץ ומעשי. בדיקה קצרה 
בפנקסו, וכבר הטלפון בידו והוא מבקש מאריה, 
 ידידו הוותיק, להיפגש עימו בעוד דקות ספורות.
להפתעתו, נעתר אריה והזמינו בשמחה לעלות 

  למשרדו הממוקם בקרבת מקומו. בתחילה, לא חש
  

בנוח מאחר שלא קבע עמו פגישה מבעוד מועד. אולם 
קבלת הפנים החמימה שהפגין ר' אריה הפיגה את 

מהר מאוד מצא מיודענו  תחושת חוסר הנוחות.
מספר לאריה על מטרת ביקורו באזור, ועל חזונו 
להקמת מבנה שיקום מרכזי לריפוי החולים בחולי 

לפתע חוורו פניו של אריה, והוא החל לרעוד   הנדיר.
בכל גופו. ר' יוסף נבהל לרגע, אולם אריה הרגיעו 
וביקש ממנו לסגור את הדלת ולהקשיב לו. הוא פתח 

סגור לבו וסיפר לו דבר, שנודע לו לפני זמן לפניו את 
קצר, אותו לא גילה אף לבני משפחתו. זה עתה נודע 
לו כי הוא עצמו, חלה במחלה נדירה זו ל"ע. אולם 
המחלה עודה בשלביה הראשוניים, ויהיה עליו לקבל 
טיפולים כדי למגר את תופעות החולי. אמש, הצליח 

חר שלו ב"ה לסיים בכי טוב את אחד מעסקי המס
והוא הרוויח סכום עצום! לפי חשבונו, דמי המעשר 
עולים בדיוק לסכום החסר להקמת המוסד, ועל 
אתר הושיט המחאה עם הסכום האגדי, כתרומה 
לייסוד המרכז השיקומי, כאשר מבקש הוא, שזכות 

  המצווה תיזקף לרפואתו השלמה.
ר' יוסף נותר פעור פה. להשגחה פרטית כזו הוא לא 

א הרי כלל לא תכנן לפגוש את ר' אריה, פילל. הו
והנה הלה מושיט לו בבת אחת את כל הסכום 

  הדרוש כדי להקים את הבניין. אכן נפלאות דרכי ה'.
ואם תשאלו, מה יצא בסוף בפגישה עם הנדיב 
הראשון? הוא הצטדק, שעסקיו כשלו לאחרונה ואין 
ביכולתו לתמוך כעת בפעולות החסד, ונתן סכום 

אך ר' יוסף יצא מלפניו בשמחה ובשבח  סמלי בלבד.
והודיה לבורא העולם, כי הרבה שלוחים למקום, 

  והמוסד קם לתפארת ולרווחת חוסו.
  

  כי תצא למלחמה""
?" זה אוכל אותי כל פעם מחדש. מה ההבדל בינינו"

שנינו עושים את אותן "פנה מוסכניק למנתח לב. 
 - הפעולות בשורה התחתונה: אני מנתח לב של מנוע 

אני מחליף שסתומים  .אתה מנתח לב של אדם
במנוע, וגם אתה. אני מנקה חומרים מיותרים או 
מזיקים מתעלות הניקוז של המנוע, ואתה באמצעות 

איך קורה ". צנתור מפנה שומנים מעורקי הלב
שבסופו של חודש, לאחר שעבודתנו זהה, אתה זה 
שגורף את הכסף הגדול מהמטופלים ואני נשאר עם 

  ? רת בינוניתמשכו
נראה אותך " :חייך המנתח והשיב לו בשנינות

  ..."מצליח לתקן את המנוע בזמן שהוא פועל
המלחמה בין היצר הטוב ליצר הרע נערכת בעוד 

אין זמן לשבת לכוס קפה ועוגה  ",המנוע פועל"
ולחשב בסבלנות מה כדאי לעשות. חייבים להחליט 

וצאים י"כאן ועכשיו. אבל הקושי הוא רק להחליט 
מעתה גם נבין היטב מדוע התורה  ה".למלחמ

מתארת מצב ניצחון במלחמה ולא מצב של הפסד, 
משום שכל כוחו של היצר הרע הוא בדמיונות, 
הנחות שגויות ומטעות ודמגוגיה. ברגע שאתה יוצא 

מורגנה - לקרב נגדו, מתברר שכל כוחו אינו אלא פטה
, שמתפוגגת בהיגיון מועט. אם אתה תצא להילחם

מבטיחה התורה, לא תפסיד. לא בגלל שאתה כל כך 
  ...מקרטון דמהחזק, אלא בגלל שמולך אויב 

  


