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 973עלון מס'   - הר  ש  ע ע  ש  ת  שנה 
 

 (האר"יזצ"ל ) יצחק לוריא אשכנזיביום שלישי הילולת ר'  @
  לרפואה, ברכה, פרנסה טובה,ניתן להקדיש העלון  @
  ולהבדיל לעילוי נשמת יקיריכם.  זיווג הגון, הצלחה,    
 08-9437333,  054-7743834טל' המערכת :    
 
 

 טע"ה'תשאב -מנחם ב'    בס"ד
 19:18  -   הדלקת נרות

 20:08  -   שבת צאת ה
 21:00  -        רבנו תם 

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

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 ז"ל אברהםבן   לע"נ  

 21:30 -השיעור בלויין יחל ב
 סגולה להשתתף-בדוק ומנוסה

 מועד" -בסעודה רביעית "אוהל
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 מסעי פרשת 

 "ואם יצא יצא הרוצח"  
"משך חכמה" מבאר שמפסוק זה למדו חז"ל ה

שבשום אופן אין רשות לרוצח בשגגה לצאת 
מעיר המקלט: "אין לי אלא לדבר הרשות, לדבר 

שלא יצא(? כמו יואב בן צרויה )מצוה מנין 
", שרבים צריכים לו, תלמוד לומר "ואם יצא יצא

שאפילו כן, רשות ביד גואל הדם להרגו, ואם 
מכות יא:(. ולכן לא יצא )הרגו אין לו דם" 

הרוצח מעיר המקלט מפני הספק של סכנת 
 נפשות, שמא יהרג על ידי גואל הדם.

 "לג' נג() "והורשתם את הארץ  
אומר ה"ספורנו" שרק כאשר תבערו את יושבי 

אבל הארץ אז תזכו להוריש את הארץ לבניכם, 
אם לא תבערו אותם מהארץ, אזי אף על פי 
שתכבשו את הארץ לא תזכו להוריש אותה 

 לבניכם.
  זאת הארץ אשר תפול לכם בנחלה ארץ כנען"

 לד' ב() לגבולותיה"
 תפולמדוע נקראת חלוקת הארץ בלשון נפילה, "

לכם"? מתרץ רבינו בחיי שחלוקת הארץ נקראת 
על ידי  בלשון נפילה משום שחלוקה זו נעשתה

הגורל, שנאמר "אך בגורל יחלק את הארץ" 
והנפילה מלשון "הפלת גורל". ובמדרש נאמר על 

לכם", מלמד שהפיל הקב"ה  תפולהפסוק "אשר 
את שריהם של שבעה האומות מהשמים וכפתם 

 .לפני משה ואמר לו 'ראה שאין בהם עוד כח'

 

 מענייני הפרשה :   

  .רשימת התחנות שחנו בהן ישראל 
 הארץ.  תהוראות על חלוק 
  הארץ.  העומדים בראש חלוקת הנשיאיםרשימת 
 .ערי המקלט ותפקידם 
 "אלה מסעי בני ישראל"... 
של ארבעת  "תר..." שראליני בסעי מלה א"

 53א,מ,ב,י=  .וןיבל, ב ,דימדום, אהגלויות: 
 צחית. נאולה גתיבות  ראשי=גן= הבגימטרי

 "אלה מסעי בני ישראל"... 
. גם מי והם מכפריםת יו  ּולהמסעות הם כמו ג  

 שמכתת רגליו והוא גולה למקום תורה והולך
ללמוד, אז מסע שלו על פי ה', לכן היו הראשונים 

מביתם לילך ללמוד תורה, ובפרט  "מתגרשים"
 הקדוש( של"ה.         )רשב"י וחביריו ותלמידיו

 "ויסעו מקברת התאוה ויחנו בחצרות" 
לשבירה  אין לך עצה טובה לכבישת היצר,

, מהזכרת יום המיתה ליצר הרעולקבורת התאוה 
אם רצונך לנסוע מ״קברות התאוה״ קיים בעצמך 

זכור תמיד כי העולם הזה אינו  .״ויחנו בחצרות״
אלא חצר שלפני הבית, פרוזדור לטרקלין. אין 
אדם שוהה בפרוזדור אלא מתקין עצמו שם 

 (בית יצחק)                      להכנס לטרקלין.
  והיה אשר תותירו מהם לשיכים בעיניכם"

 נ"ה( -ל"ג ( ולצנינים בצדיכם"
ישנם שני סוגים של שונאי ישראל. אחד, ששנאתו 
גלויה לעין, בפרהסיא מפגין שנאתו, ויש ששנאתו 
מוסתרת ומסווית, דוקר מן הצד ממחתרת, וזו 

 ים בעיניכם ולצנינים בצדיכם".כ  "לש  
 "ויסעו ממדבר סיני ויחנו בקברות התאוה"  

בספר "הר צבי" כתב, רמז יש כאן, ללמדנו, כי 
היכן תמצא  תורה שניתנה בסיני,המתרחק מה

אותו? "בקברות התאוה", כי אי אפשר לעצור בעד 
התאוה רק בכח התורה, ומי שמתרחק מהתורה, 

 הנוסע מ"סיני", .נמסר תחת יד כוחות התאוה
 חונה ב"קברות התאוה".

  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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 "שמעו דברמפטירין :  "
 (ירמיה ב')           

 
 
 
 
 

 

 פינת הניבים והפתגמים
 

ָתִרים = ר כ  ל,  ָקש  ח.ִהלֵּ ב  י ש  רֵּ ִמיע  ִדב   ִהש 
 

ת הָ  דוגמה: ָכל ְקצו  י, מ  ְמָחת  ים ָקְשרּו ץר  ָאְלש  ב   ר 
ים              ְקשור ְכָתר  ים ל  יכ  ְמש  ים ּומ   רדו  מָ לְ ְכָתר 
 ".לג  ם יָ הָ ָר ב  ַאן "לו  עָ ים ב  כ  ְח מ  ים ה  יב  נ  ה             

 

ים  מקור: ֵשר ְכָתר  ְרָכָבה ְוקו  מ  ֵרי ה  ֵמד ֲאחו  עו 
נו   יָגה יג[. . ְלקו   )ניבונכון(                           ]ֲחג 

 

 
 

  2ראו בעמוד  -מרתק 
 מכל מלמדיי השכלתי

 
 

 חזק חזק ונתחזק

 



  ה
 חינוך  - "בניך כשתילי זתים"

 

ישנם הורים רבים המציגים עצמם בפני ילדיהם 
פעם לא כאילו הם מושלמים. הורים כאלה אף 

מתנצלים על שום דבר, כיוון שלדעתם, הם אף פעם 
לא טועים. בו בזמן, הם עשויים להיות קשים מאוד 

הם ממהרים לזהות אצלם טעויות  –עם ילדיהם 
ופגמים ומתעקשים שהם יתנצלו על מעשיהם 
הרעים. כשהילדים קטנים אין להם ברירה אלא 
לספוג את הביקורת ואת התלונות. כשהם מגיעים 

גיל ההתבגרות, הם עשויים להתחיל לענות להורה ל
 בצורה הקוראת תיגר על דרכי ההתייחסות שלו.

הורה בעצם מלמד את הילד, דרך הדוגמה שהוא 
נותן לו, שהערות מתגוננות הן דרכים הולמות 
להשיב לביקורת. לרוע המזל, שיעור כזה יגביל את 
הילד מאוחר יותר במערכות היחסים שלו כאדם 

דרכי תגובה מתגוננות לא עובדות! הן בוגר. 
 מרחיקות אנשים זה מזה במקום לקרב אותם זה

 לזה.

 אב -חודש מנחם 
שמו של החודש הובא, מגלות בבל. מקורו במילה 

על  -האכדית אבו )="קנים"(. בבבלית פירושו אש 
שם החום הכבד השורר בתקופה זו של השנה. על פי 
החוקרים, בחודש זה נהגו לקצור את הקנים 
לצרכים שונים. גם בבית המקדש היה חודש אב 
מסמן את סוף הזמן בו כרתו עצים לצורך המערכה 

 מזבח )בבלי, בבא בתרא קכא ע"א(.שעל ה
", מפני שנחשב מנחם אבחודש אב מכונה גם "

לחודש הפורענות והאבלות בלוח העברי, ששיאה חורבן 
בית המקדש בתשעה באב. ישנה אגדה בתלמוד 
שאומרת שהמשיח יוולד בחודש אב ושמו יהיה מנחם. 
במשנה נאמר: "משנכנס אב ממעטין בשמחה" )תענית 

רת היהודית, מזלו של החודש הוא מזל ד, ו(.  במסו
אריה. מזל זה נקשר במסורת בעם ישראל, עליו נאמר 
 -בברכת בלעם: "הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא" 
כלומר, למרות הגזרות והצרות יקום העם מן החורבן 

 לגאולה.  ויצעד
 ם.לפי מסורת אחת, בחודש אב נברא העול

 
 

 "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 הכנסתעד בית הגיע זמן הבחירות לו
עמדותו. מיד החל לשנות את יחסו, לאחד קנה ומ

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

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

ות בסיסיות, ועל חומרות, וים מצימק בקושית, הכנס
 הואמאן דכר שמיה?? אולם בהגיע חודש אלול רואה 

את עצמו קרוב ליום הדין, ומיד נותן אל לבו לקיים כל 
בחלק החיים,  ליפולמצוה וחסידות שבאה לידו כדי 

.השלום, השלוה הפרנסה, הבריאות,  
 
 

 כל הישועות והברכות
 מנב"תלשרה כהן 

 

 שתרמה לסעודה הרביעית בלויין
 זצ"ל עובדיה יוסףזכות מרן 

 

 משפחתוהצלחת כל  הלרפואת
שיתברכו בכל מילי  זדה-כהן

 טובה פרנסה, בריאות דמיטב
שתבורך מפי עליון  ואושר

ויאיר הקב"ה דרכה ומזלה 
 לשנים רבות וטובות

 
 

 
 שבת  שלום  ומבורך

 ז"ל  מרים תבזדה -נעימה שלום
 ז"ל  ויוסף חנה תבשרה מורנו 

 ז"ל ושבתאיזליכה  בת מרים נסימי 
 ז"ל  יוכבד תבשרה כנפו 

 ז"ל  מנטינהבת לידיה רוקח  
 ז"ל  זליכה ורחמיםבת  מרים דוידי
  ז"ל תמו בת סימי בן דוד

 ז"ל גולשן בת נהיית נורית יעקובי
 
 

  "לז ג'יראןבן  יהודה מועלמי
 ריטה שתחי'ה  בן ז"ללירן מלכה 
 ריטה שתחי'ה  בן ז"ל אורן אהרון

 ז"ל מרים בן אברהם שריפיאן
 ז"ל שושנה בן אברהם אהרוני
  ז"ל דדא וחיים בן אברהם אסולין 
 ז"ל ניסים ןבמנחם ישראל 

 ז"ל שושנה בת מרגלית שמואליאן 

 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"ונהיית  ןב שבתאי מוסאי
 הי"וסרוור  ןב משה משה
 מנב"תשרה  תב רבקה מורנו

 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 ביביבן  יוסף אהרוני
  מנב"תרבקה  בתשרה ביבי לארי 

  מנב"תשרה  בתחנה דוידי 
  מנב"תחנה בת  דינה מוסאי
 מנב"תמרי  בתלידה הרוני 
  מנב"ת גורג'יהבת  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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 כל הישועות והברכות
 הי"ו לחיים דורון

 

 לסעודה הרביעית בלויין םשתר
 זצ"ל עובדיה יוסףזכות מרן 

 

 כל ילדיו והצלחת  ולרפואת
שיתברכו בכל  ומשפחתו

 פרנסה, בריאות מילי דמיטב
בורך מפי יש ואושר טובה
 נ"י חי-ולרפואת עילאיעליון 

 מזל-בן אריאלה
 
 
 

  ברכה והצלחה
 לאורן ואפרת פינטו

 שיבורכו מפי עליון 
ובכל מילי דמיטב 
ברוחניות ובגשמיות 
שיאיר הקב"ה 
דרכם ואת מזלם 
מתוך בריאות 
איתנה ופרנסה 
 טובה  לשנים רבות

 טובות ונעימות 
 
 

 ברכה והצלחה 

ליהודה בן דוד 
 אוהב ציון

לרפואתו  
 והצלחת 

 כל ומשפחתו.
שיזכה בפרנסה 
 טובה, אושר

ושלווה. יתגשמו 
 ת ליבו משאלו

 ברכה והצלחה 

 לשמשון ונורית טויטו
שיתברכו בבריאות, אושר 
ופרנסה טובה ובכל מילי 

דמיטב ברוחניות 
ובגשמיות, לשנים רבות 
טובות ונעימות וירוו נחת 
מיוצאי חלציהם ויתגשמו 

משאלות ליבם לטובה כל 
זיווגים ברכה והצלחה וו

 הגונים במהרה לילדיהם
 

 

 ברכות ואיחולים 

 אלונה חדדי-אברהם ואיילה
 מנב"ת  תהב  להולדת

 יה"ר שתגדל כאימותנו
שרה רבקה רחל ולאה, תזכו 

 דרכיהלחופתה ותצליח בכל 
 ומעשיה ברוחניות ובגשמיות.

 ה והצלחהוברכ
 פור-למוני ודבורה יצחק 

 הי"וולדוד ואורה חדדי 
 
 
 
 

 לע"נ הצנועה והענוה
 זליכה מוסאי 

 ז"ל משהבת 
 הפקידת שנת אב' ד

 בבית העלמין 18:30יום שני 
 
 
 

 הצנוע והישרלע"נ 
 חיים פריד

 ז"לציפורה ונפתלי בן 
 פקידת שנתו אב' ו

 שימליץ טוב בעד משפחתו
 

 
 

 ברכה והצלחה 
 אליהו וזהבה אמסילי

 שיבורכו מפי עליון 
ובכל מילי דמיטב 
ברוחניות ובגשמיות 
שיאיר הקב"ה 
דרכם ואת מזלם 

בריאות מתוך 
איתנה ופרנסה 
 טובה  לשנים רבות
 וברכה לכל ילדיהם

 
 

 ברכות ואיחולים 

 רז ולאה לזרי
 נ"י  הבןלהולדת 

יה"ר שיעלה במעלות 
 התורה והיראה ויצליח
בכל דרכיו ומעשיו, 
שיתברך בכל מילי 
 דמיטב. וברכה והצלחה
 למשה ומרגלית לזרי
 דניאל וחגית סיסרו

 
 
 
 

 
 
 

 ברכה והצלחה

לציפורה ושלמה 
 איצקוביץ

על זיכוי הרבים 
שיתברכו ברפואה 
שלימה, אושר 
ופרנסה טובה. 
ויתגשמו כל 

משאלותם לטובה 
וברכה והצלחה 

 ילדיהםלכל 
 
 
 
 

 
 
 

 הגדול בתבלשיעור התורה 
 "אברהם יגל"  ארגון

 בכל מוצאי שבת ןמשדר בלוויי
  הראשון לציוןאת שיעורו של 

 שליט"א  יצחק יוסףהרה"ג 
 

 "אוהל מועד"בבית הכנסת 
 השיעור יוקרן  21:30בשעה 
 בע"ה תתקיים  מסך ענק. על גבי

 " בית הלחם"בחסות  סעודה רביעית,
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 רפואה שלימה
 חנה דוידי

 שרהבת  
 הקב"ה ישלח 
 מזור ומרפא

לרנ"ב אבריה  
 ושס"ה גידיה. 
רפואת הנפש 
ורפואת הגוף 
ולשנים טובות 

 משהעם בעלה 
 
 

 
 
 
 

 

 לע"נ החסיד והישר
 שמואל מוסאי
 בן אברהם וזליכה ז"ל

 

 אב-ביום חמישי ז' מנחם
 פקידת שנתו.

 

 בבית העלמין - 18:15
 מנחה, - 19:00

 דברי תורה,  ברכות
 וערבית בבית הכנסת

 "אוהל מועד".
 
 
 
 
 
 
 
 

 ברכה והצלחה 

 לעציון וחופית מוסאי

על זיכוי הרבים 
 שיבורכו מפי עליון 
ובכל מילי דמיטב 
ברוחניות ובגשמיות 
שיאיר הקב"ה דרכם 
ואת מזלם מתוך 

בריאות איתנה ופרנסה 
 טובה  לשנים רבות

 ויזכו לבן זכר 
 הצנוע והענולע"נ  

 רחמים אמיתי
 ז"לשמעון בן 

 פקידת שנתו אב ז'
 שימליץ טוב בעד משפחתו

 
 
 
 

 
 
 

 הצנוע והענולע"נ 
 חישמרחמים 

 ז"ל אברהםבן 
 פקידת שנתו השבוע

 שימליץ טוב בעד משפחתו
 
 
 
 

 
 
 
 

 רפואה שלימה
יחזקאל 
 אברהם

 פרחהבן 
 הקב"ה ישלח 
 מזור ומרפא

 ואברי ח"מלר 
 . וושס"ה גידי

 רפואת הנפש 

ף ורפואת הגו
  יחזור לאיתנו

 

 

 ברכה והצלחה 

 ליעקב אמונה
לרפואתו  

 והצלחת 
משפחתו. ו ילדיו

שיזכו בפרנסה 
טובה, אושר 

ושלווה. יתגשמו 
כל משאלות ליבם 

וזיווג הגון  לטובה
 במהרה לבניו

 



 
 

  

 

 דיני תשעת ימי חודש אב
 

. וישראל שיש לו דין משנכנס אב  ממעטים בשמחה א.
ודברים ותביעה משפטית עם גוי, יתחמק מלהתדיין עמו 

 ולאחר עשרה באב יתדיין עמו. בימי פורענויות אלה, 
מיום ראש חודש אב עד יום התענית ממעטים במשא  ב.

, כגון קניית צרכי חופה, ותכשיטי כסף ומתן של שמחה
וזהב, וכיוצא בזה, וכן תפירת בגדים חדשים, ובמיוחד 
לצורך נישואין, במה דברים אמורים? כשאפשר להכין 
ולקנות צרכי חופה הללו לאחר תשעה באב, אבל אם 
הזמן מצומצם, שיום הנישואין נקבע מיד לאחר תשעה 

ים מצוות באב, מותר, אם הוא בחור רווק שטרם קי
פריה ורביה, ואפילו אם יש שהות לקנות צרכי חופה 
ולהכינם לאחר תשעה באב, אם יש חשש שיתייקרו  
לאחר מכן, מותר לקנותם בימים אלו, והוא הדין 
לרהיטים חדשים שנקנים לצורך הנישואין, ואפילו שלא 
לצורך נישואין היה נכון למעט בפרקמטיא ושאר משא 

 בזה.  ומתן, אלא שהמנהג להקל
בעלי בית חרושת של נעליים או של תיקון בגדים  ג.

חדשים שיש להם פועלים, ואי אפשר לבטלם בשבוע 
שחל בו תשעה באב, ויצטרכו לשלם מכיסם לפועלים 

יש להתיר שיעשו בצינעא ככל משכורת שלמה, 
, וכן הדין לבעלי מכבסה שאי אפשר להם לסגור האפשר

גלל הסיבה הנ"ל, המכבסה בשבוע שחל בו תשעה באב ב
 יעשו שאלת חכם מורה הוראה בכל מקרה לגופו. 

המנהג שאין אוכלים בשר מיום ראש חודש אב עד  ד.
ליום עשרה באב, ועד בכלל. ובראש חודש עצמו מותר 
לאכול בשר, וכן נהגו. ויש מחמירים גם בראש חודש, 
ובשבת חזון אפילו חל בו תשעה באב ונדחה ליום 

ושותים יין, ואפילו בסעודה  ראשון, אוכלים בשר
שלישית שמסתיימת סמוך לשקיעה, אוכלים בשר 
ושותים יין, ומעלה על שולחנו כסעודת שלמה המלך 
בשעת מלכותו, ואסור להימנע מאכילת בשר בסעודה זו 
מטעם אבלות, ורק מי שאינו רגיל לאכול בשר בסעודה 
זו בכל שבת מטעמי בריאות וכדומה, יכול להימנע גם 

 ת זו. בשב
מותר לאכול בשר אחר ראש חודש אב בסעודת מצוה,  ה.

כגון בסעודת ברית מילה, וכל הקרובים של בעל הברית 
בשר, אבל רעיו ואוהביו הקרואים לסעודה רשאים לאכול 
 סתם בני אדם הם כעושים מצוה הבאה בעבירה.  

בשר עוף הרי הוא כבשר בהמה, ואין לאכול ממנו מיום  ו.
ראש חודש אב עד תשעה באב. ומי שאי אפשר לו בלי בשר 
מטעמי בריאות, על כל פנים יאכל בשר עוף שלא היו 
מקריבים ממנו בבית המקדש, ועוד שאין שמחה אלא 
בבשר בהמה. ובשר שימורים שבקופסאות וכן בשר מלוח 

 עניין זה. אבל דגים מותרים. וקפוא דינם כבשר טרי ל
בערב שבת חזון מותר לו לטעום התבשיל אף על פי שיש  ז.

בו בשר ושומן, הואיל ויש בטעימת התבשיל לכבוד שבת. 
 והמחמיר תבוא עליו ברכה. 

יש להחמיר שלא לסייד או לצבוע את חדרי הדירה  ח.
מראש חודש אב, עד התענית. )ילקוט יוסף על המועדים 

 (עמוד תקנט
אף הנוהגים שלא להסתפר מי"ז בתמוז, אם ירצו להקל  ט.

 לגלח את זקנם מפני צערם, בערב שבת חזון, יש להם על
 (יביע אומר חלק ג' סימן לא אות ה) ו.מה שיסמוכ

 
 
 

 ל תקרי הליכות אלא הלכות""א
 

 מכל מלמדיי השכלתי
 

 הכוח המיוחד של תפילת "אנא בכוח"
בן  "בתורת הקבלה מדובר הרבה על 'שם קדוש

כדוגמא ליחודו של . "("ֵשם מ"ב) אותיות 42
המספר נביא את סיפורו של אלישע הנביא, 

בשם ם שפעם פגש בנערים חוטאים ואז "ויקלל
ותצאנה שתים דובים מן היער ותבקענה '", ה
 .ילדים"י ארבעים ושנם מה

אלישע קילל אותם  ו בחיי: אומר על כך רבינ
 42הוא ה'שם' האמור בן  –"בשם ה'" 

 .ילדים 42ולכן נפגעו  –האותיות 
כמובן 'שם' זה משמש בעיקר למטרות 
חיוביות, וקיים כלל הקובע שכל עליה רוחנית 
נעשית בכחו של 'שם' זה. זו בעצם הסגולה 
המיוחדת של תפלת 'אנא בכח גדולת ימינך', 

מצבים יש ולכן ם, ארבעים ושתים מליה שיש ב
 אומריםית לעליה רוחנים שבהם אנו נדרש

לדוגמא: ב'קבלת שבת', כאשר  .'אנא בכח'
מתעלים מאוירת החולין ומתעלים לקבל את 

 .קדושת השבת
 

 ?למה קראו לו אלוש
 . "אלוש"א אחד האתרים שבו חנו ישראל נקר

ָמן הבמקום , מסביר המדרש זה ירד ה 
לחם מן השמים שעם ישראל קיבל  –לראשונה 

לאחר שהאוכל שהוציאו ממצרים תם. ובכן, 
ָמן קיבלו ישראל בזכות אברהם אבינו, את  ה 

שהתורה מספרת על מסירותו בהכנסת 
אשתו:  אורחים ומצטטת את דבריו לשרה

בזכות אותה עיסה שלשה  .ועשי עוגות"שי "לו
שרה לכבוד האורחים, זכו ישראל ללחם 

 המיוחד, ולכן נקרא 'אלוש'.
מוסיף על כך ב'פענח רזא': שרה אמנו נקראת 

 'יסכה' בזכות העיסה שלשה .'יסכה' גם בשם
ָמן' זכו לקבל את – 95ששמה עולה  שגם לו  'ה 

 (95=)ערך מספרי זהה 
 

 רמז בשמו של צלפחד על בנותיו
  (לו ו) ...לטוב בעיניהם תהינה לנשים "

תניא ר"א בן יעקב אומר :( קיט)איתא בגמ' ב"ב 
אפילו קטנה שבהם לא נישאת פחותה מבת 

כיצד נולדו להם בנים, הרי  ארבעים, ופריך דא"כ
הנישאת אחר גיל ארבעים לא יולדת, מתוך 
שצדקניות היו נעשה להם נס שילדו אחר גיל 

", צלפחדזה מרומז בשם אביהם "כל  ם.ארבעי
שהנה על בנות צלפחד כתיב בגמ' שם שהיו 

 צח"דרשניות, וזה ר"ת דכמניות וחדקניות צ
שבאותיות שם אביהם, ועתה נותרו בשמו 

, ושמשום נס', והם גימטריא של לו 'פיות האות
 ם.כך נעשה להם נס שילדו אף אחר גיל ארבעי

 (פלאות חדשות מר' שמעון מאיסטרפולי)נ      
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 השגחה פרטית
נהג מונית ירושלמי מספר את סיפורו: כיום 
עדיין אינני חובש כיפה, זה יקרה יום אחד... 
בינתיים יש לי קושי בזה. אנשים שעולים 
למונית שלי, חושבים שאני עם הארץ גמור, עוד 

שאינו יודע מימינו ומשמאלו, הולך  אחד מסכן,
ותועה במשעולי החיים, מבלי לדעת מה טוב 

אמנם האמת היא, שלמרות שגם אני . ומה רע
'תינוק שנשבה', אבל אני כבר נמצא בדרך 
לשחרור... יודע אני את האמת, מכיר אותה, 
נוהג בה, שומר מצוות ולומד תורה. הודו לה'! 

לכותל  בכל בוקר יש לי סדר קבוע. הולך
המערבי, מתפלל שחרית, לומד דף גמרא, ואחר 
... כך יוצא לעבודה. נכנס למונית ו'צד' אנשים

אין זו עבודה קלה להיות נהג מונית. אתה יוצא 
לרחוב ומסתכל לצדדים. מי צריך אותך? מי 

 אתה ממהר אל זה שמנפנףו? רוצה שייקחו אות
באצבע, לפני שמישהו אחר יתפוס לך... מצרף 

לנסיעה, פרוטה לפרוטה, כאן עשרים  נסיעה
שקלים, פה חמש עשרה, פה ארבעים... פיסות 
של דרכים. החלום של נהג מונית זה לקבל 
נסיעה בין עירונית ארוכה שמתן שכרה 
בצידה... 'אשרי תמימי דרך', דרך אחת תמימה, 

בוקר . אין טוב מזה -ואם אפשר הלוך וגם חזור 
י, עצרתי על אחד, לפני שהלכתי לכותל המערב

 הדרך בתחנת המוניות שאני חבר בה. המנהל
שמע, יש עכשיו לקוח שרוצה " ר:קורא לי ואומ

הרעיון ". נסיעה לטבריה, קח את הנסיעה הזאת
לא . "קסם לי בהחלט, כמו שהסברתי קודם

יכול עכשיו", עניתי לו, "עוד לא התפללתי 
הוא מסתכל עלי כמו על שמסתכלים ". שחרית

בד מה שנותנים לו, ואומר: "אין על שוטה שמא
הוא ". בעיה. אתן את הנסיעה הזאת לנהג אחר

, ממשיך אל חבריי בתחנה, ואני לכותל המערבי
לא מוותר, זה נותן  -לתפילת שחרית ודף גמרא 

היצר הרע מנסה לשכנע . לי חיות לכל היום
אותו לפחות להצטער על הנסיעה שחמקה 

אני מכיר את עצמי. אם אפסיד את  ממני... אבל
התפילה והלימוד, אצטער על זה כל כך, שלא 

עכשיו, שידעתי שהנסיעה  .אוכל ליהנות מהרווח
כבר עברה לנהג אחר, התפללתי בנחת ולמדתי 
בנחת ויצאתי בצעדים מדודים אל עבר מכוניתי. 
: אני מתיישב על מושב הנהג, ומישהו ניגש ושואל

 ?" אפשר לנסוע איתך"
נסיעה ארוכה, . "? "לקרית שמונה"לאן"בבקשה 

ך, בין עירונית, ששכרה הנאה בצדה, ויותר מכ
הנסיעה ... הוא שואל אם אוכל להסיעו גם חזור

ההיא לטבריה כללה רק צד אחד, ואילו כאן 
הקב"ה החזיר לי בכפליים על מה שהיה נראה לי 

 ת(השגחה פרטי)    ... "אין שומע לי ומפסידד. "כהפס

 בזכות שנדרת ללמוד
המגיד הנפלא הרב שלמה לוינשטיין מספר עד כמה 

 . גדול הוא כוח התורה שפוקד עקרות
שלא היו להם ילדים במשך עשרים שנה. הם  זוג

ל והחליטו לעלות לארץ ישראל, שכפי "התגוררו בחו
הישיבה בה היא סגולה  שבארץ ישראלשמובא 

לבנים. עם זאת, לאחר שלוש שנים נוספות של 
ל "ידיד מחום. לא חל שום שינוי במצב ,ישיבה בארץ

שפגש בהם והתעניין בשלומם, ושמע מפיהם 
די לכם "ווים לישועה, אמר להם מתפללים ומקש

אם במשך עשרים ושלוש שנים לא  .להצטער
כבר לא יהיו לכם ילדים... יש הרבה זוגות  ,נפקדתם

בלי ילדים שממשיכים לחיות... יש עוד מצוות 
וכאן המקום להדגיש  ".בתורה שאפשר לקיים

התכוון, חלילה, לרעה. הוא פשוט ראה  שהאיש לא
יניהם הכבויות, וביקש את פניהם הנפולות ואת ע

לנחם ולעודד אותם, ולנסוך בהם כוחות מחודשים 
 .להמשך החיים

כשחזר הידיד לחו"ל וסיפר לאשתו על כל השיחה, 
מדוע היית צריך להתערב בעניינים : "היא גערה בו

 .של אחרים? ומנין לך שלא יהיו להם ילדים?'
לא יהיו להם! נקודה. אם במשך עשרים ושלוש "

כבר לא יהיו להם  ,ולדו להם ילדיםשנים לא נ
 ה.שאלה הרעי "ואם כן?. "אמר בתוקף", לעולם

אני סוגר את  ם,את יודעת מה? אם יהיו להם ילדי"
עולה לארץ ישראל, והופך להיות  "ל,העסק שלי בחו

. , השיבה האישה"מעולה" ".טוב לך? ...אברך כולל
אחרי שנתיים נוספות של המתנה ותפילה, נולדו 

ותהום כל " .בסיעתא דשמיא, תאומים: בן ובתלהם, 
, איזו שמחה... רק אדם אחד נכנס ללחץ ".העיר

הוא עלה על המטוס הראשון . מתאר הרב לוינשטיין
לארץ ישראל. מנמל התעופה נסע במונית ספיישל 

כבוד הרב! כך : "לרבי חיים קנייבסקי, ובפיו שאלה
 ?"תמעשה, וכך וכך אמרתי, מה עלי לעשוהה יוכך ה

! השיב לו גדול "מה השאלה? תקיים את מוצא פיך"
כבוד הרב! האם אפשר לעשות התרת . "הדור

הנדר שנדרת  .לא. "שאל היהודי בתקווה "נדרים?
פסק הרב " הוא בגדר 'נדרי מצוה' שאין להתירם

האם אפשר לעשות שליח, שילמד . "קנייבסקי
במקומי בכולל, ואני אתמוך בו בכל צרכיו, מכף רגל 

זה דווקא רעיון ". , ניסה היהודי את מזלו"ד ראש?וע
טוב לעשות שליח, אבל נעשה אותו בכיוון ההפוך: 
, "אתה תלמד בכולל, ואותו תשלח לנהל את עסקיך

מי יודע אם "הציע הגר"ח בתגובה, ואז הוסיף ואמר 
לא כל מה שנולדו להם ילדים, זה בזכות שנדרת 

 ל".ללמוד בכול
שטיין מנהמת ליבו. "הרי זה ורא הרב לוינ" קרבותי"

, היהודי הזה עוד לא התחיל ללמוד ם!פלאי פלאי
וכבר בזכות , קיבל על עצמו להתחילבסך הכל 

התורה, נפקדה העקרה. זהו כוח התורה שפוקד 
עקרות. הוא אשר אמרנו: לימוד התורה הוא 

הוא הנותן חיות לכל העולם! הוא הפוקד  החמצן.
 ו".אין חשוב ממנעקרות, והוא המרפא ממחלות! 

 )ע"פ הידברות(                                         
 

 ואבותינו סיפרו לנו
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