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 942עלון מס'   - הר  ש  ע   עש  ת  שנה 
 

 "שובבי"ם"שני תחילת ביום  @
 כ' טבת יחולו הילולת ר' משה בן מיימון שישיביום  @
 זצ"ל יעקב אביחציראוהילולת ר'   הרמב"ם     
 זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל, אמן.      
 

 טע"ה'תשטבת  יד' בס"ד
 16:21  -   הדלקת נרות

 17:13  -   שבת צאת ה
 17:43  -        רבנו תם 

 "אור החיים"של  המדוייק מהלוח - חורףשעון 
 ע"פ "אופק תל אביב"

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 ז"ל אברהםבן   לע"נ  

גדולה סגולה  -בדוק ומנוסה 
 להשתתף בסעודה רביעית

 20:30 -מועד" ב-בביהכ"נ "אוהל
 
 
 
 
 
 

 ויחיפרשת 
 

 "כרע רבץ כאריה" 
יש שפירשו שאפילו שיש לאיש כל מיני זמנים לפעמים 

צריך  ,ו"ח זמן של ירידה "כרע רבץ"שהם בבחינת 
להתחזק בכל מצב וכגיבור  "כאריה"שיחזיק את עצמו 

 .כמו יהודה שהוא
 "יששכר חמור גרם רובץ בין המשפתים" 

וכגון גמל אינו סובל משא על גופו כל בעלי החיים 
הבעל חי היחידי שאפילו בשעת שינה . בשעת השינה

זה שמרמז על יששכר  .הוא נושא את המשא זה חמור
שהכוונה היא לתורה שילמד בלי הפסק בין ביום ובין 

ויט  ...וירא מנוחה כי טוב" .בלילה שהוא זמן שינה
 ,חהמי שרוצה שיהיו לו חיים של מנו ."שכמו לסבול

 .שלא יקפיד ויוותר לכולם ,שיקבל על עצמו לסבול
 "ואתם חשבתם עלי רעה אלוקים חשבה לטובה" 

משל לאחד שדחף את חבירו לתוך בור של בוץ ולכלוך 
כשעלה אמר  ,ומצא בתוך הבור יהלום יקר מאוד

יישר כח שזרקת אותי לבור שהרווחתי מזה "לחבירו 
כך אמר יוסף לאחיו אתם חשבתם עלי לרעה  ,"הרבה

 (בעלי מוסר)   .     אבל מזה יצאה טובה גדולה לכולנו
 "ויאמר יוסף אל אביו בני הם אשר נתן לי אלהים בזה"  
. לרמוז למה שכתב הרב לקט זה"באותיות  - בזה

 זהבשמואל במערכת אבות, שיעקב כתב על טס של 
 .מתדבק בזרע יעקבכל המתדבק בך לאסנת בת דינה, 

 )מעשה חושב(                                                   
 "נ' א'( "ויפול יוסף על פני אביו ויבך עליו וישק לו( 

אפשר לומר שיוסף בעת פטירת אביו התחיל להתוודות 
שנים, וגם אחר שזכה  כ"בעל מעשיו על שנפרד ממנו 

ומתאבל עליו.  שקלמלוכה לא הודיעו, ואביו היה לובש 
על  וי. רצונו לומר, כ"ב-ויאותיות  - "ויבך"זהו שאמר: 

-ויאותיות  - "וישק"שנים שנפרדתי ממך. ועוד,  כ"ב
 )בית ושם( עבורי.  שקעל שהיית לבוש  וי. כלומר, שק
 

 מענייני הפרשה :   

  מצריםבתקברני    נא  "אל ליוסף:  יעקב  של   בקשתו". 
   ביא את אפרים ומנשה אל אביו החולה מיוסף 
 שיברך אותם לפני מותו.      
   ומנשה כראובן   אפרים"  ליוסף  יעקב  מתנת 
 ."ושמעון יהיו לי      
 .ברכת יעקב ליוסף ובניו 
  שחלקו לו   והכבוד  יעקב  של  מותו על  האבל 
 במצרים ובכנען.      
 נוטר   שאינו  אחיו  את ומעודד   יוסף  מבטיח 
 והכל מהקב"ה.להם שנאה וטינה      
  אתכם   אלוהים יפֹקד  "פֹקד   : יוסף בקשת 
 והעליתם את עצמותי מזה".     
 "אשר לקחתי מיד האמרי בחרבי ובקשתי"  
 ",בצלותי ובבעותי" -י: בחרבי ובקשתי "באר רשמ

ה הצדיק רבי ש  ק  ה   -מפני מה  .היינו על ידי תפילה
נמשלה התפילה לכלי מלחמה  -מנחם מנדל מקוצק 

כאשר האדם מבקש  -תירץ הרבי  -אלא  "?קשת"
ידוע הדבר כי ככל שהוא  ,שתקלירות חץ מתוך ה

כך יעוף החץ למרחק  ,ימתח את מיתר הקשת יותר
 -סיים הרבי  -כן הוא גם בעניין התפילה  .גדול יותר

ככל שהאדם יתאמץ וימתח את מיתרי לבו בכוונת 
 ! התפילה, כך תגיע תפילתו גבוה יותר ותבקע רקיעים

  (טז ,מח) תי"וושם אב"ויקרא בהם שמי 
הרי הוריהם  -כאשר הבנים הולכים, חלילה, בדרך הרע 

, לכשקוראים בהם את שם וסביהם בושים ונכלמים
לפיכך ברך אותם יעקב אבינו, שיהיו  בניהם או נכדיהם.

ראויים להיקרא עליהם שם אבותיהם, לבל תהי חרפה 
של אברהם  בכך אם ייאמר, שהם הינם נכדיהם וניניהם

 יצחק ויעקב...

 "(טז ,מח) "וידגו לרוב בקרב הארץ 
מה דגים הללו גדלים במים כיוון שיורדת טיפה אחת 
מלמעלה מקבלים אותה בצימאון כמו שלא קיבלו טיפה 

כך הם ישראל גדלים במים בתורה.  של מים מימיהם,
אותו כיוון שהם שומעים דבר חדש מן התורה, מקבלים 

 (בראשית רבה.  )שלא שמעו דבר תורה מימיהםבצימאון כמי 
 "(כ ,מט) "מאשר שמנה לחמו 

איתא במדרש שאשר עומד על פתח גיהנום וכל מי 
 .משנהאותיות  "שמנה" .שיודע משנה הוא מצילו

 
  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" :   -ניתן להוריד את העלון באתרים הדתיים "לדעת" ו
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 "ויקרבו ימימפטירין :  "
 )מלכים א' ב'(                

 
 
 
 
 
 
 
 

 פינת הניבים והפתגמים
ֲאֵחִרים. ֵזל בָּ ל  ז  יו = מ  ֲעֵקבָּ ש ב   דָּ

 

יכֹות  דוגמה: יו ֶאת ַהֲהל  ב  ש ַבֲעקֵּׂ א ד  ַנשֵּׂ ת  ַהַשר ַהמ 
ה. ר  ים ַבֶחב  ל  ֻקב  ים ַהמ  ימּוס  ַהנ   ו 

  

עֹול ם ַהֶזה  מקור: יו ב  ב  ש ַבֲעקֵּׂ ם ד  ֲעוֹונֹות ֶשָאד 
ין ֻסב  ה יח, א'[. מ  ר  ה ז  ין ]ֲעבֹוד  יֹום ַהד   יבונכון()נלֹו ל 

 

 

  2ראו בעמוד  -מרתק 
 תימכל מלמדיי השכל

 

 חזק חזק ונתחזק
 

 



  
 חינוך  - "בניך כשתילי זתים"

 

אחד התנאים להצלחת ילד בכיתה הוא ההתעניינות 
 ,ישנם הורים .הקבועה והקשר של הוריו עם המחנך

העסוקים תדיר בחסדים  ,שהם בעלי חסד מופלאים
הם מרבים להתרוצץ עבור  .ובטובות עבור כל העולם

חלכאים ונדכאים מפקיד למשנהו ומן הביטוח הלאומי 
כי בקצה העיר שוכן לו בודד זקן  ,למשרד השיכון

אומלל; אולם להגיע לכיתה או לקיים שיחה טלפונית 
אין להם פנאי; מה  -לדם קצרצרה עם המחנך של י

 .מחוסר מודעות לחשיבותו של קשר כזה ,אולי ,שנובע
שמלאכתו של המורה כה  ,לעתים סבורים ההורים

עד שאינם חפצים להוסיף על טרחתו  ,קשה היא
נכון; המורה אמנם עובד  -אכן מה שנכון  .בשיחתם

על  אין זה פשוט כלל ועיקר לשאת .קשה מאד
 ,לעתים אף ברוכת ילדים ,הכתפיים נטל של משפחה

לדאוג  .גם נטל של כיתה שלמה -ובנוסף לכך 
 ,ששלושים ילדים ידעו את החומר הנלמד היטב

אין  -לא ישתוללו ואף יתנהגו בצורה הולמת  ויבינו, יקשיבו
 לסייע. וכאן תפקיד ההורים זה מן הדברים הקלים

 לדעת לפרגן לשני

"ויברכם ביום ההוא לאמור בך יברך ישראל 
 לאמור ישימך אלוהים כאפרים וכמנשה"

אב במה שונים אפרים ומנשה שכל :  נשאלת השאלה
 ?! בעם ישראל מברך את ילדיו שיהיו כמותם

 : התשובה נעוצה בהנהגה שלהם
ל את ידיו ומברך את אפרים ביד כֵּׂ שַ כשהסבא יעקב מ  

ימין מנשה שותק ומפרגן לאחיו שיקבל את הברכה וגם 
לא פוצה פה שאיננו מדבר בפני גדולים ממנו למרות 

לעומתו אפרים כששומע את . "הפליה"שיכל לטעון ל
אביו מנסה לתקן את הסבא שיחליף את הידיים הוא 
לא מגיב )יכל לומר לאביו למה אתה מתערב?! תעזוב 
את סבא הוא יודע מה הוא עושה..( הוא שותק איננו 
מדבר בפני גדולים ממנו ומפרגן לאחיו שיקבל את 

ילדים כאלו שאינם מדברים בפני גדולים   .הברכה
 ב היה רוצה...זו ברכה שכל א ,ומפרגנים אחד לשני

לפעמים אנשים סביבנו מעכירים את האווירה בחוסר 
הפרגון שלהם ומושכים אותנו בחבלי השווא והתסכול 

 ועלינו לעמוד בפרץ ולהוכיח אותם בנועם... שלהם
 

 
 

 "חודש אלול  -  הכנה לימים הנוראים"
אדם לעבוד כמה שיותר לרכוש  צריך אלול בחודש

, ואפילו דקדוקי סופרים, טוביםות ומעשים ולעצמו מצ
כיון שאינו יודע גם ע"י צדקה, חומרות וחסידויות, 

פעם את  שאלו לטובה. הדיןאיזה מהם יכריע את 
, במה שונה חודש אלול משאר זצ"למדובנא  המגיד
: אדם בא לבית במשל כדרכולהם  ענה  ?השנהחדשי 

 ביןהכנסת, ומרוב עשירותו היה לבו גס, ולא התערב 
הבריות, בקושי רב פלט "שלום" לכמה אנשים. והנה 

, ואותו עשיר הגיש הכנסתהגיע זמן הבחירות לועד בית 
עמדותו. מיד החל לשנות את יחסו, לאחד קנה ומ

הרמת ספר תורה, ולשלישי עליית  ולשניפתיחת ההיכל, 
והיה מתערב עם  ה בכל שבת ושבת,ששי, וכך עש

הוא האדם,  כך . מה גרם לו זאת? הבחירות!!!הבריות
בכל השנה שקוע בתרדמה עצומה, בקושי מגיע לבית 

ות בסיסיות, ועל חומרות, וים מצימק בקושיהכנסת, 
 הואמאן דכר שמיה?? אולם בהגיע חודש אלול רואה 
ים כל את עצמו קרוב ליום הדין, ומיד נותן אל לבו לקי

בחלק החיים,  ליפולמצוה וחסידות שבאה לידו כדי 
.השלום, השלוה הפרנסה, הבריאות,  

 
 

 כל הישועות והברכות
 הי"ו  לפנחס ושרה יעקובי

 .שתרמו לסעודה הרביעית בלויין
 זצ"ל  עובדיה יוסףזכות מרן 

תגן בעדם, לרפואתם 
והצלחתם שיתברכו בכל מילי 
דמיטב ויתגשמו משאלותם 
 לטובה באושר ובפרנסה טובה.
 שירוו נחת מכל יוצאי חלציהם

 בנותיהם.זיווג לו הצלחה ברכה
 בן יהודה ז"ל דודולהבדיל לע"נ 

 
  
 
 
 

 שיעור התורה הגדול בתבל
 "אברהם יגל"  ארגון

 בכל מוצאי שבת ןמשדר בלוויי
  הראשון לציוןאת שיעורו של 

 שליט"א  יצחק יוסףהרה"ג 
 

 "אוהל מועד"בבית הכנסת 
 השיעור יוקרן  20:30בשעה 

 בע"ה תתקיים  מסך ענק. על גבי
 " בית הלחם"בחסות  סעודה רביעית,
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 שבת  שלום  ומבורך

 ז"ל  מרים תבזדה -נעימה שלום
 ז"ל  חנה תבשרה מורנו 
 ז"ל  שרה ןביצחק נאמן 
 ז"ל  יוכבד תבשרה כנפו 

 ז"ל  גולשןבת סולטנה נגר )נסימי(  
 ז"ל  זליכה ורחמיםבת  מרים דוידי

  ז"ל יעל ויוסף בת לירז-רוזי
 ז"ל מילכה ונתן בת רבקה רובי 

  "לז רבקהבן  משה אליאס
 ריטה שתחי'ה  בן ז"ללירן מלכה 

 ז"ל מרים בן אברהם שריפיאן
 ז"ל שושנה בן אברהם אהרוני

  ז"ל נרגיס בן יהודה-משאלה בן
 ז"ל חנה בת פור -גוהר יצחק

 ז"ל גולשן בת סולטנה נסימי 
 ז"ל גולשן בת נהיית נורית יעקובי

 

 הי"ומרים  בןשלמה לארי 
 הי"ומרים  בןמשה נאמן 

 הי"ומרים  בןאברהם נאמן 
 הי"ומרים  בןישראל פרג'י רפאל 

 הי"ומורוורי  בןבאבאי באבאי 
 הי"ו רבקה בן מרדכי עמרני

 הי"ושרה  בןיהונתן אריאלי 
 הי"ונהיית  ןב שבתאי מוסאי

 הי"וסרוור  ןב משה משה
 מנב"תגוהר  תב אסתר אהרוני

 
 

 : -לכל החולים ובכללם ל רפואה שלימה והחלמה מהירה
  הי"ורעות בן  יגל-אברהם

  הי"ושרה בן  ניסים דוידי
  הי"ומזל -אריאלהבן  דורון חי-עילאי

  הי"ו יפהבן  יעקב בנאי
  מנב"תרבקה  בתשרה ביבי לארי 

  מנב"תשרה  בתחנה דוידי 
  מנב"תחנה בת  דינה מוסאי
 מנב"תמרי  בתלידה הרוני 
  מנב"תגורג'יה בת  דליה נסימי
  מנב"ת אסתרבת הודיה חיה 

 

 
  : נשמת     לעילוי 

 

 ז"ל בן שלמה ושרה שיחיו מרדכי לארי
 

 בן אברהם וזליכה ז"ל     בבאי מוסאי
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 ברכה והצלחה
 לאפרים וג'אנט זבורוב
 שיבורכו מפי עליון 

לשנים רבות ויזכו 
ובכל מילי דמיטב 
 ברוחניות ובגשמיות 
 יאיר הקב"ה דרכם 
 ומזלם מתוך אושר
בריאות איתנה 
 ופרנסה טובה  
 וזיווג לאיריס

 לע"נ הצנוע והענו 
 מרדכי לארי

 שלמה ושרה שיחיו ןב
 ופקידת שנת טבת' יד

 טוב בעד משפחתו שימליץ
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   לע"נ הצנוע והענו
 יעקובי   אהרוני

 דניאל ז"ל ןב
 יט' טבת פקידת שנתו 
 שימליץ טוב בעד משפחתו

 
 
 

 בשורה משמחת
 שיעור מרתק בהלכות

 מפי הרה"ג 
 שליט"א  הבנימין חוט

מתקיים כל יום שלישי 
  18:45בשעה 

 בבית המדרש במקלט 
  "דרכי נועם"

 יבנה 43 ברח' החבצלת
  כל הציבור מוזמן

 כל הישועות והברכות
 הי"ו  לרבין ואסתר חמדני

 .שתרמו לסעודה הרביעית בלויין
 זצ"ל  עובדיה יוסףזכות מרן 

תגן בעדם, לרפואתם 
והצלחתם שיתברכו בכל מילי 
דמיטב ויתגשמו משאלותם 
 לטובה באושר ובפרנסה טובה.
 שירוו נחת מכל יוצאי חלציהם
 וברכה והצלחה לכל ילדיהם

 בת אסתר  חיה-הודיהלרפואת 
 
  
 
 
 
 

 ברכות ואיחולים 

 לשמרון ומעיין מוסאי
  הבת לרגל הולדת 

 יהי רצון שתגדל
כאמותנו שרה רבקה 
 רחל ולאה, תזכו

לחופתה שתצליח בכל 
 דרכיה וברכה והצלחה

 ומרים מוסאילדוד 
 לשמעון ומרים בניטה

 

 

 כל הנשיםסדנה ל
בנושא ניקוי רעלים 
 ורפואה אלטרנטיבית

 רחל בצריעם הרבנית 
ביום שני  תתקיים
  24-12-18טז' טבת 

10:00-15:30בשעות   
" דוד המלךבביהכ"נ "

יבנה 17רח' הגלבוע   
 073-2221240פרטים: 

 רפואה שלימה
 בידה מלכה

  אסתרבת 
ולמרגלית 
  שמואליאן
בת שושנה 

הקב"ה ישלח 
 מזור ומרפא
 ןלרנ"ב אבריה
 ןושס"ה גידיה

 ברכה והצלחה
למנשה ודבורה 

 פור-יצחק
 שיבורכו מפי עליון 
ויזכו לשנים רבות 
 יאיר הקב"ה דרכם 

 ומזלם מתוך
 בריאות אושר

ופרנסה טובה וזיווג 
  הגון לבנותיהם

   והענוהלע"נ הצנועה 
 אהרוני-שרה כהן

 פרי ואברהם ז"ל תב
 יז' טבת פקידת שנתה 

 תהמליץ טוב בעד משפחתש
 
 
 
 

   לע"נ הצנועה והענוה
 זדה-זרי כהן

 רחל ז"ל תב
 יז' טבת פקידת שנתה  

 תהמליץ טוב בעד משפחתש
 
 
 

  ברכה והצלחה
 למזכה הרבים 

 יצחק פינטו
שיזכה לרפואה 
 ולפרנסה טובה 
שיתגשמו כל 
משאלות ליבו 
 לטובה לשנים
רבות וטובות 
 בנחת ואושר 

 
 

 
 

 והצנוע צדיקה לע"נ
 דוד  יעקובי
 בן יהודה וציפורה ז"ל
 נפטר יז' טבת תשס"ב.

  10:00בשעה  שלישיביום 
יום לימוד בבית הכנסת 

 ". עזרא הסופר"
  עליה לבית העלמין  - 15:15 
 מנחה,, ברכות  - 16:00 

דברי תורה וערבית 
 ב"עזרא הסופר"

 
 
 

 ברכות ואיחולים 

 לעידו וחן ועלני
   ןהבלרגל הולדת 

שיעלה במעלות  יה"ר
התורה והיראה 
ויצליח בכל דרכיו 

 ובכל מילי ומעשיו
 דמיטב וברכה והצלחה
 לאברהם ויוכבד מוסאי

 ולאבשלום ועלני
   לע"נ הצנועה והענוה 

 ליזה עובדיה
 סעדודה ז"ל תב

 יז' טבת פקידת שנתה  
 שתמליץ טוב בעד משפחתה

 
 
 

   לע"נ הצנועה והענוה
 זוהרה אלביליה

 פריחה ז"ל תב
 יז' טבת פקידת שנתה  

 שתמליץ טוב בעד משפחתה
 
 
 
 

 והצלחהברכה 
 לליאור ואסתר שרעבי
 שיבורכו מפי עליון 

לשנים רבות ויזכו 
ובכל מילי דמיטב 
 ברוחניות ובגשמיות 
 יאיר הקב"ה דרכם 

אושר, ומזלם מתוך 
איתנה בריאות 

 ופרנסה טובה  
 לילדיהםברכה ו

 

 ברכה והצלחה
לחיים ושושנה 

שיבורכו   כהן
 מפי עליון 

ויזכו לשנים 
 רבות יאיר

 הקב"ה דרכם 
ומזלם מתוך 
בריאות אושר 
 ופרנסה טובה



 
 

  

 

 קטן עניית אמן על ברכת ילד
 הנהגת הגרש"ז אוירבך זצ"ל

האם יש לענות אמן אחר ברכותיהם של ילדים :  שאלה
 ?קטנים
בברייתא במסכת ברכות )דף נג.( שנינו: אחרי כל :  תשובה

מי שמברך עונים "אמן", חוץ מאחרי תינוקות של בית רבן. 
והני מילי )ואלו הדברים, כלומר וכך הדין( בעידנא דגמרי, 
כלומר בזמן שלומדים סדר הברכות בפני רבן )רב שלהם(, 

זמן שהם אבל בעידנא דמפטרי נפשייהו, עונין. כלומר ב
מברכים כדי לפטור את עצמם, ולמשל, כאשר ילד מברך 

 ."בורא פרי העץ" על תפוח, עונים אמן אחריו
וביאור הדבר הוא, כמו שכתב מרן השלחן ערוך )סימן רטו( 
שמותר ללמד לתינוקות את הברכות כתקנן, ואף על פי 
שהם מברכין לבטלה בשעת הלימוד, שהרי בזמן שמלמדים 

מלמדים אותו את נוסח הברכה אף בלא  ילד קטן לברך,
שיתחייב בה. וכגון הרוצה לחנך את בנו לברך ברכת בורא 
פרי העץ, רשאי לבקשו לברך כמה פעמים על פרי אחד, אף 
שמן הדין אין לברך אלא פעם אחת. ולכן אין לענות "אמן" 
אחר ברכות כאלה, שהרי לא שייך לומר אמן לאמת 

 .שברכתו אינה ברכהולקיים את דברי המברך בזמן 
אבל בזמן שהם מברכים כדין כדי לפטור את עצמם, כיון 
שממצות חינוך הם מברכים אף לפני הגיעם לגיל מצוות, 

 .לכן יש לענות אחר ברכתם אמן
מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל כתב, שמספק אין לענות 

 .אמן אלא על ברכה של ילד שהגיע לגיל תשע ואילך
לחנך את הילדים לנקות את גופם היטב ומכאן נלמד, שיש 

היטב, שאם אינם מנקים עצמם כראוי לאחר שעושים את 
 .לותיהם הולכים לשואיצרכיהם, הרי שכל ברכותיהם ותפ

ויש להוסיף, שהרי כשם שיש צורך לחנך את הילדים 
לברך, כמו כן יש צורך לחנך אותם לענות "אמן" על 

על ברכתו של הברכות. וכאשר המבוגרים לא יענו אמן 
הילד, הרי גם הוא עלול לזלזל בעניית "אמן", שהרי הוא 
אינו יודע מדוע לא עונים אחריו אמן. לכן היה נוהג הגאון 
רבי שלמה זלמן אוירבך זצ"ל, שכאשר ילד קטן היה מברך 
" בלי סיום המילה "אמן". וכך  על ידו, היה הוא עונה "ָאמֵּׂ

כראוי, ובכל  אמןהילד, לא שם לב לכך שלא עונים אחריו 
 ן.זאת מתחנך לענות אמ

 
 צירוף ילד קטן לזימון

שלשה אנשים  כאשר עיקר הדין של זימון לפני ברכת המזון
 . או יותר, אכלו ביחד סעודה שיש בה פת לחם

הכוונה שלשה אנשים גדולים, כלומר, שהם מעל גיל שלוש 
עשרה שנים ויום אחד, אבל שלשה ילדים קטנים, אינם 

 .לזמן לפני ברכת המזוןרשאים 
ואם היו שני מבוגרים אוכלים יחד, ועמהם אוכל עוד ילד 
אחד שעדיין לא הגיע לגיל מצוות, נחלקו רבותינו 
הראשונים אם יש לצרף את הילד הקטן לזימון, או שאינו 
מצטרף לזימון. שלדעת הרי"ף והרמב"ם אפשר לצרף 

שלשה  אפילו ילד קטן לזימון, בין אם מדובר בזימון של
שאוכלים יחד, ובין אם מדובר בזימון של עשרה יחד )שאז 

 מזכירים גם שם ה' בזימון(. 
בספרו שו"ת יביע אומר חלק ח, מרן עובדיה יוסף זצ"ל 

כתב לבאר בזמנינו, שכל הילדים לומדים היטב בבתי 
הספר את ענין הברכות, ולא קיימת כמעט מציאות של ילד 

מי מברכים, יש לתלות מן שיוצא לעבוד ואין לו ידיעה ל
 .הסתם שכל ילד מגיל שש שנים כבר יודע למי אנו מברכים

 

 ל תקרי הליכות אלא הלכות""א
 

 מכל מלמדיי השכלתי
"וירא ישראל את בני יוסף ויאמר מי אלה, ויאמר יוסף 

 ".אל אביו בני הם
ביקש לברכם ונסתלקה ממנו  מבאר רש"י :

שכינה, לפי שראה שעתידים לצאת ירבעם 
 ובניו ממנשה.  מאפרים ויהוא

 שאינם ראויים לברכה. "ויאמר מי אלה"
 מובא בספר 'יגדיל תורה' בשם ילקוט הגרשוני:

יש לומר שהדברים מרומזים בפסוק "וירא 
 . יוסף" בני ישראל את

  .משינ ןב הואי וגםט בנ ןב רבעםי :"תר בני
אמר לו יוסף מה לך להסתכל על הרשעים שאינם 

ם הצדיקיראויים לברכה, הסתכל על 
 ...ון שהוא בוודאי ראוי לברכהנ ןב הושעי שבהם

 

"וידבר יוסף אל בית פרעה לאמור אם נא מצאתי חן 
בעיניכם דברו נא באזני פרעה לאמר: אבי השביעני 

 לאמור... ועתה אעלה נא ואקברה את אבי ואשובה"
לשם מה נצרך יוסף לשלוח  נשאלת השאלה:

וכי אינו שליחים לפרעה לבקש לצאת ממצרים? 
 יכול לגשת בעצמו לדבר עם פרעה בעצמו?!

מתרץ הגאון רבי חיים קנייבסקי בספרו "טעמא 
דקרא" בשם אביו זצ"ל: שיוסף ידע שכיוון שיאמר 
לפרעה שברצונו לצאת ממצריים יאמר לו פרעה 
שאינו יכול לעזוב כי אין מי שימלא את מקומו... 
ואם יוסף יעזוב את ההנהגה ואפילו לתקופה 

צרה, סביר להניח שתיחרב ותתמוטט כל ק
הממלכה, כי הוא אינו יכול לכלכל לבדו את 
מצרים. לכן התחכם יוסף, ושלח את אנשי בית 
פרעה שידברו עם פרעה בשליחותו, ולהם, יתבייש 
פרעה לומר שכל ההנהגה תלויה אך ורק ביוסף, ועל 

 כורחו יסכים לשלחו ממצרים...
 

 עדני מלך""מאשר שמנה לחמו והוא יתן מ
 בגמרא ירושלמי, פסחים פ"ד מובא מעשה :

ר' עקיבא הלך לאסוף צדקה. הגיעו לבית אחד 
לך  -וכשרצו להיכנס שמעו את האב אומר לבנו 

לשוק ותקנה את הירק הזול ביותר שיש, וגם אל 
 תקנה מהחדש אלא מהישן...

הבינו החכמים ודילגו על הבית שכן כנראה המצב 
אותם האב ושאל: "למה  שם קשה. כשחזרו, ראה
 לא נכנסתם גם אלי...?!

סיפרו החכמים את אשר שמעו... אמר להם: "לא 
מה שביני לביתי, ביני לבין הקב"ה!" ובקשם לגשת 
לאשתו שתביא להם סאה מלאה דינרי זהב. 
כשהגיעו לפתח הבית ודרשו את סאת דינרי הזהב, 
שאלה האישה: "מה אמר לכם בעלי? סאה גדושה 

אמרה האישה: "אתן  ?" ולא ידעו.או מחוקה
גדושה, ואם התכוון מחוקה, אוריד מכתובתי", 

 שמע זאת בעלה והכפיל את כתובתה.
שהדרגה  האלשיך הקדוש לומד מסיפור זה :

הגבוהה בצדקה היא שאדם נותן יותר ממה 
בשביל עצמו  ר :כן גם אצל אש. שמוציא על עצמו

 מעדני מלך...הספיק לו ארוחה שמנה, אבל לאחרים נתן 
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 היהודי החכם
שמואל היה יהודי תלמיד חכם וירא שמיים שנשא חן 

כולם רחשו לו כבוד והעריכו  .לוקים ואדם-בעיני א
 .הפריץ המקומי מינה אותו למנהל עסקיו .אותו מאוד

שמואל היה האדם היחיד שלו נתן את המפתחות 
לכספתו, ביודעו כי שמואל לעולם לא ייגע בדבר 

פעם, כשבעל האחוזה שב ממסע,  .השייך לאדם אחר
הוא  .ערך מסיבה גדולה והזמין אליה אורחים רבים

ו את מעלותיו של מנהל העסקים היהודי, סיפר לאורחי
שהיה אף הוא בין המוזמנים, אף שלא יכול היה 

בעל האחוזה  .לאכול כלום מן המזון שהוגש במסיבה
ביקש משמואל להביא מכספתו את היהלום המפורסם 

היהלום היה ידוע כאחד היהלומים  .שירש מהוריו
כל האורחים  .הגדולים בעולם שערכו לא יסולא בפז

רו את נשימתם בציפייה לראות את אבן הפז עצ
מספר דקות לאחר מכן נכנס שמואל  .הנדירה והיקרה

כולם  .נושא בידיו תיבה מוזהבת עטורה אבני חן רבות
הצטופפו סביב לתיבה כדי להצליח ולראות היטב את 

אך דווקא בעל האחוזה בחר לפתוח בנאום  .היהלום
רת סכום ארוך כיצד סביו המנוח רכש את האבן תמו

אך  .פתח את התיבהלבסוף  .רב וכמה נדירה האבן
תיבה הייתה ריקה! הלחרדתם של כל הנוכחים, 

המילים נעתקו מפיו של בעל האחוזה ונראה היה 
שהוא עומד לפרוץ בבכי. כמה מן האורחים החלו 
לצעוק, 'לתלות את היהודי!' אך בעל האחוזה לא 
 האמין ששמואל הוא האשם במעשה כזה, ובפרט
בגניבת דבר יקר כל כך השייך למעסיקו. עם זאת, רק 
לשמואל יש מפתחות לכספת, מי עוד יכול להיות 
הגנב? הוא פנה לשמואל ואמר: 'במשך שנים רבות 
שרתת אותי בנאמנות ובמסירות, אך נראה כי הפעם 
לא היית מסוגל לכבוש את יצרך וגנבת את היהלום. לו 

לך שלא אעניש  תשיב אותו באופן מידי, אני מבטיח
אותך'. 'חלילה וחס!' קרא שמואל. 'לעולם לא אגנוב 

מה השייך לך, מעסיקי הטוב -דבר, במיוחד לא דבר
והנדיב. אני מבין היטב מדוע אתה חושד בי, אך אני 
מפציר בך: תן לי הזדמנות להוכיח את חפותי וניקיון 

שמואל ביקש מבעל האחוזה להשאיר את כל . כפיי
האורחים באולם, שכן הגנב האמיתי מצוי ביניהם. 
לאחר מכן הוא ביקש רשות ללכת הביתה ולהביא 

מה שיגלה את זהותו של הגנב. מקץ זמן קצר שב -דבר
שמואל ולתדהמת כולם החזיק בידו תרנגול שחור. 
'אורחים יקרים', קרא שמואל, 'יש לי כאן תרנגול 

יוחד במינו. הוא ירשה לכל אדם ישר ללטפו, אך אם מ
ילטף אותו גנב הוא מיד ינפנף בכנפיו ויקרא בקול 
גדול, "קוקוריקו!" הגנב האמיתי נמצא כאן בינינו, 
ולפיכך אבקש מכל הנוכחים לגשת הנה, איש איש 
בתורו, וללטף את התרנגול בידם הימנית. כשהתרנגול 

'. במתח ובהתלהבות תדעו מיהו הגנב –יתחיל לקרוא 
לא מוסתרים כל הנוכחים החלו לגשת וללטף את 
התרנגול. אך כאשר ליטף אחרון האורחים את 
התרנגול והוא עדיין לא קרא, "קוקוריקו!" החלו כל 
האורחים לצעוק: 'היהודי היתל בנו! הוא גנב וגם 

 ,'סבלנות, אורחים יקרים. אל נא תתרגשו   שקרן!'
ר שמואל בשלווה. 'עד מהרה עדיין לא סיימתי', אמ

תדעו מיהו הגנב האמיתי"... לאחר מכן ביקש שמואל 
  הם עשו כן,מן האורחים להרים את ידם הימנית. 

 

ומה שראו הנאספים היה שפע של ידיים שחורות ויד 
אחת לבנה. היד הלבנה הייתה שייכת לעוזרו, הגוי, של 
שמואל. 'הנה הגנב', קרא שמואל. 'התרנגול שהבאתי 
הוא תרנגול ככל התרנגולים. כל שעשיתי היה למרוח 
אותו בפיח שחור. ידעתי שהגנב האמיתי יפחד ללטף 

מיד פנים שהוא מלטף את התרנגול. לכן הוא רק הע את
גבו של התרנגול, אך לא נגע בו באמת. ידיהם של 
האורחים החפים מפשע הן שחורות, ואילו ידו של הגנב 
נשארה לבנה ונקייה, אף שלמעשה הייתה זו היד 
המלוכלכת ביותר באולם כולו'.. 'בראבו!' קראו כל 
האורחים ורצו לתפוס את הגנב. לזה לא הייתה ברירה 

וודות שהצליח לשכפל את המפתחות לכספת אלא להת
של בעל האחוזה. הוא היה משוכנע לגמרי שיאשימו 
את היהודי בגניבה. הגנב קיבל את העונש המגיע לו, 
בעוד שמואל ּהושב למעמדו החשוב ושב וזכה לאמון 

 שניתן בו.
 

 ללמוד מאפרים ומנשה
ר שלו ומסתפר לקראת טיול עם פ  בחור יושב אצל הסַ 

ר פ  שלו לאמריקה. הוא הזכיר את הטיול לסַ החבר'ה 
שהגיב, "לאמריקה?!!! למה שמישהו ירצה לנסוע לשם?! 
זה צפוף מלוכלך ומלא אמריקאים. אתה מטורף אם את 

 אז, איך אתה טס לשם?"… נוסע לאמריקה
"אנחנו טסים בארקיע", הייתה התשובה, "קיבלנו מחיר 

 מצוין" הפטיר המסתפר...
ר, זו חברת תעופה נוראית. פ  הסַ "ארקיע?!!! נדהם 

המטוסים שלהם ישנים והמושבים מרופטים והם תמיד 
 אז, איפה אתם מתאכסנים באמריקה?"… מאחרים

"נהיה במקום קטן ואקסקלוסיבי המשקיף על הנהר 
 הפטומק ברוקוויל". אמר בצניעות...

ר, פ  "אל תמשיך!!! אני מכיר את המקום", התפרץ שוב הסַ 
שזה הולך להיות מיוחד ואקסקלוסיבי  "כולם חושבים

אבל זה חור, המלון הגרוע ביותר בעיר. החדרים קטנים 
אז, מה אתם … השירות חצוף והמחירים מוגזמים

 מתכוונים לעשות כשתגיעו לשם?"
יורק ומקווים לראות את נשיא -"אנחנו נלך לראות את נוי

 ארצות הברית!" מתלהב הבחור.
, "אתם ועוד מיליון אנשים רפ  "זה טוב...", צוחק הסַ 

מנסים לראות אותו. נראה לך שתצליחו?!. מה אני אגיד 
 לך, בהצלחה בטיול שלך, אתה תזדקק לזה..."
 לאחר כחודש הבחור חוזר למספרה לתספורת.

ר שואל אותו על הטיול באמריקה. "זה היה נפלא", פ  הסַ 
מסביר הבחור, "לא רק שיצאנו בזמן באחד מהמטוסים 

 של ארקיע, שדרגו אותנו למחלקה הראשונה.החדשים 
המלון היה נהדר. גם הם היו מלאים ולכן הם התנצלו 
 נתנו לנו את הסוויטה של הבעלים, ללא תוספת מחיר!"...

ר, "זה טוב אבל אני יודע שלא הגעתם פ  "נו", מילמל הסַ 
 לראות את הנשיא..."

למען האמת", אמר הבחור, "היה לנו מזל משום "
נו בבית הלבן, איש המשמר טפח לי על הכתף שכשסייר

והסביר שהנשיא מעוניין לפגוש כמה מהמבקרים, ואם 
ואיל בטובי להיכנס לחדרו הפרטי ולהמתין כדי ה

חמש דקות אחרי זה, הנשיא  שהנשיא יברך אותי אישית.
 וברכנו האחד את השני...נכנס ולחץ את ידי. 

א אמר, "מי הו  ר...פ  "באמת? מה הוא אמר?" נלהב הסַ 
 עשה לך את התספורת הזוועתית הזאת?!..."

לדעת לפרגן לשני זו ברכה! לא בכדי מברכים במנשה 
 ואפרים שידעו לעשות זאת...

 בואו ניצמד לאלו שעושים זאת ונלמד מהם...
 

 ואבותינו סיפרו לנו
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