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  850עלון מס'   - הֶר ְׂש עֶ  עבַ ְׁש נה ש
  

    .שבתיחול בע"ה ביום  שבטר"ח  .מברכיןהשבת  @ 
  יחדשהו  הקב"ה לטובה ולברכה, לששון ולשמחה      
  לגשמים בעיתם, לבשורות טובות ישועות ונחמות,      
  לפרנסה טובה ואושר, בריאות איתנה לנו ולכל ישראל.     

  
  

    

  
  

  ז"ל אברהםבן   בבאי מוסאילע"נ  
  ובפרט לאברהם יגל בן רעות עם ישראלכל לרפואת ולהצלחת 

  úùøôúåîù 
   : äùøôä éðééðòî 

  .שיעבוד מצרים וגזרות פרעה  �
  הולדת משה ולקיחתו לבית פרעה.   �
  משה במדיין.   �
  מתגלה למשה בסנה.  'ה  �
   אל 'משה נשלח למצרים למסור את דבר ה  �
  .פרעה להוציא את בני ישראל ממצרים      
� "ìàåä åîùú ðáé àøùéì éàáäí" ) 'א –א('  

, לרמז שבכל נדודינו, צרותינו תהליםסופי תיבות 
, באים במיצר - ומצוקותינו, כשאנו באים מצרימה 

, שרפואה בדוקה ומנוסה קי תהיליםטוב לאמר פר
  שלא תבוא.  הכל צרעל היא 
� "íéøöîá äéä óñåéå" ) 'ה') –א  

", החזיק צפנת פענחאע"פ שפרעה נתן לו את השם "
  .יוסףיוסף בשמו העברי. גם במצרים היה 

� ""åðîî íåöòå áø ìàøùé éðá íò äðä ) 'ט –א('  
" היהודים ממנוזאת טענת שונאי ישראל מעולם, "

. וכן אמר אבימלך ליצחק "לך מאיתנוהתעשרו, 
מאוד". היהודים בחריצותם  ממנומעמנו כי עצמת 

וביגיעתם, העשירו כידוע את כל הארצות בהם גרו, 
והקנאה אוכלת את שונאי ישראל באומרם 

  .שהיהודים רוששו את התושבים
� "äëå äë ïôéå" ב' י"ב)( 

 )ראה אם יתגייר אחד מזרעו. (רש"י
אה גם כן באבותיו אם יש לו אב צדיק ואפשר שר

תרתי, -  "כה וכה"שינצל בזכותו וזהו שאמר: 
למעלה ולמטה באבותיו ובזרעו. והנה הגאון 
החיד"א הקדוש ז"ל בספרו "דבש לפי" כתב כי 
המצרי הוא גלגול קין וכן יתרו וכן קרח שכולם 
גלגול קין. ונראה לרמוז דבריו במה שכתב בפרשת 

ר"ת:  -  יקםקם קין. תיבת ים יֻ בראשית: כי שבעת
 )ם(אילת אהבי             צרי, והוא פלא.מרח קתרו י

� "...õåøôé ïëå äáøé ïë åúà åðòé øùàëå" 
' אותו לא עינווכאשר ': מבאר האורח חיים הקדוש

הכתוב מבטיח  .', בלשון עתידיענוכתוב, אלא כאשר '
לנו כי לעולם בשעה שיענו את בני ישראל בסופו של 

תמיד אחרי  .תהיינה תוצאות העינוי חיוביותחשבון 
אנו יוצאים מחוזקים רדיפות ועינויים קשים 

  ומחוסנים יותר.

� " éë"åäéúéùî íéîä ïéî  
ה' : בעל הפלאהה. למש כך קראה בתיה בת פרעה

שם בפיה של בתיה את שמו של משה כפי שהגמרא 
בשגם ? "(חולין קלג.) מביאה: משה מן התורה מנין

=  345=  "גםבׁש"", שנה 120הוא בשר והיו ימיו 
אתה רואה ששמו כבר היה עוד מפרשת  .משה

 ...ם בפיה את השם הזהבראשית משמע שה' ׂש
�  "...êéìâø ìòî êéìòð ìù"  

אתה ?! מדוע. זוהי הסיבה שבמלון ה' מבקש המיתו
  ...אמור להיות מנותק מהחומר ואתה מתעסק במלון

 "ל נעלך (=מנעולים) מעל רגליךׁשַ "מבקש ה' ממשה 
ת המנעולים מהרגלים שלך רק (=הרגלים). הסר א

של הוצאת בני גבוהה ביותר גיע למדרגה תכך 
 )הנצי"ב(                                        .ישראל ממצרים

� "÷éø åëìú àì ïåëìú éë äéäå"í ג' כ"א)( 
. אלא רמז תלכונו"ן יתירה שהיה לו לומר  - תלכון

שערי  חמשיםלו, שאם לא תלכו, תהיו נטמעים ב
שעולה  "ןתלכו"בתיבת  נו"ןומאה. הלכך באה ט

 )(מנחת כהן                                  .מספרה חמישים
� "úôæáå øîçá äøîçúå" ב' ג)(' 

בזוהר מובא: אמר רבי יהודה, זו תורה שהחמירה 
הקב"ה במצוות עשה ובמצוות לא תעשה. ונראה 

שם  - מצוות עשה. ובזפת  ברמ"ח - בחמרשדורש 
ריחם  ,למצוות לא תעשה שהעוברים עליהםרמז 

 ן)(בגדי אהר                     מסריח כזפת ודבק בהם. 
� ""ãåàî ãåàîá åîöòéå ) 'ז –א('  

 )אבות ד'(אומר רבי בונים מפשיסחא, חז"ל אמרו 
הוי שפל רוח". וזה הרמז, "ובני ישראל  מאוד מאוד"

בכל , ועלו, גדלו, נתחזקו ונתרב -פרו וישרצו וירבו" 
"מאוד מאוד במידה של  -זאת "ויעצמו במאוד מאוד" 

  ".הוי שפל רוח

  זע"ה'תש טבת' כג בס"ד 
  16:44  -   הדלקת נרות               
  17:36  -   שבתצאת ה               
  18:09  -       רבנו תם                

  

  "אור החייםלפי הלוח המדוייק של " - חורףשעון 
 

 
 

 
 

    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" :     -ים "לדעת" וניתן להוריד את העלון באתרים הדתי

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

íéîâúôäå íéáéðä úðéô 
  

ֲעבוָֹדה ֶׁשֵאין ָּבּה ָּכל ּתוֶֹעֶלת. ְּבָרָכה ְלַבָּטָלה = 
ַהְפָעַלת ָהַרְמזֹוִרים ַּבְּׁשכּוָנה ַהֲחֵרִדית ְּבַׁשָּבתֹות  דוגמה:

  ְׂשָרֵאל ִהיא ְּבָרָכה ְלַבָּטָלה.ּוְבמֹוֲעֵדי יִ 
אַכל ׁשּום ר ְויֹ ִמי ֶׁשָאַכל ׁשּום ְוֵריחֹו נֹוֵדף, ַיְחזוֹ  מקור:

ַאֵחר ְּכֵדי ֶׁשְּיֵהא ֵריחֹות נֹוֵדף? [ְּבָרכֹות ַּדף נא, ַעּמּוד א]. 
ְּכֵדי ֶׁשַּיְסִריַח יֹוֵתר,  -ר ְוֹיאַכל ׁשּום ַאֵחר רש"י: ַיְחזוֹ 
  (ניבונכון) יף ַעל ִסְרחֹונֹו ְוַיֲעֶׂשה ְּבָרָכה ְלַבָּטָלה.ְּכלֹוַמר: יֹוִס 

  

  מפטירין: "דברי ירמיהו"
  (ירמיה א')            

  

גדולה סגולה  -בדוק ומנוסה 
  להשתתף בסעודה רביעית

  מועד"-בבית הכנסת "אוהל

  

 2או בעמוד ר -מרתק 
  סיפור מההפטרה



  

  שבת  שלום  ומבורך
 éåìéòì     úîùð :         

  4  054-7743834ארגון "אברהם יגל"      יו"ל ע"י

  ז"לשרה  בןמשה גמזו 
  ז"ל שרה בת אייל רוזה

  ז"ל נרגיס בת אסתר אמיתי
  ז"לחנה  בתמרים יתח  
   ז"לגולשן בת  מרים ועלני

  ז"ל חסינהבת  רינה עדיקה
  ז"לרחל  בתגילה הירש 

  ז"ליקוט  בתרבקה אביבה 
  

   הי"ו יוסף ז"ל בןרב ישעיהו מהצרי ה
  ז"ל נהיית בן ניסן אברהם

  ז"לסרוור  בתוסאי שרה מ
   ז"לביבי ומרדכי  בתרחל מוסאי 

   ז"ל רחל ןב יוסף כרמי
   ז"לטורן  בתאילנה גולברי 
   ז"ל ברוד בת רבקה ישראל

  ז"ל  פרחהבת  ממן אסתר
  

"íéúæ éìéúùë êéðá"  -  êåðéç  
"êãéá ç÷éú äæä äèîä úàå øùà  úà åá äùòú

ìàä úåúåàä."ä   
התורה כדי להמחיש את היחס בין הילדים להורים 

ה שאצל ּטֶ " הילדים הם המַ למטה אבותיואומרת "
". בידך ואת המטה הזה תיקח: " ה' אומר למשה. האב

אשר : " ם אתה לוקח את הילד יד ביד אז יקויים בךא
... תראה ניסים ונפלאות", תעשה בו את האותות האלה

הוא אך אם תשליך את המטה (לא תתייחס לילד) 
?! ומה הפתרון להחזיר אותו למוטב ...יהפוך לנחש

בוא אליו בדברים קח אחריות ו". ואחוז בזנב"
טיולים דברים שהוא  החשובים לו (ולא לך) משחקים,

... תתחבר אליו משם, למרות שהם זנב -אוהב לעשות 
  ומשם תאחז וכך תצליח להחזירו למוטב...

ואמר  עמרם ביטל את דעתו לדעתה של בתו הקטנה...
לומר טעיתי לאדם פשוט זה לא קל, כל שכן  טעיתי!!!

לומר טעיתי לא מוריד ממך כלום, הרי ... לגדול הדור
"אכן,  גדולה שלך תהיה כשתאמר:כולנו טועים, ה

  .כך יעריכו אותך יותר האנשים סביבך טעיתי"...
  יוצא משה רבינו...שמודה על טעותו, מאדם כזה 

  כל הישועות והברכות
éãéåã úéðìéàå íäøáàì  הי"ו  

  .שתרמו לסעודה הרביעית בלויין
  זצ"ל  עובדיה יוסףזכות מרן 

והצלחתם תגן בעדם, לרפואתם 
שיתברכו בכל מילי דמיטב 

 טובהל םויתגשמו משאלות
  שר ובפרנסה טובה.באו

  שירוו נחת מכל יוצאי חלציהם
  ילדיהםל וזיווגים הגונים

 ז"ל יוסףבן  שמואלולהבדיל לע"נ 

  ז"ל בן שלמה ושרה שיחיו מרדכי לארי

 הי"ומרים  בןשלמה לארי 
 הי"ומרים  בןמשה נאמן 

 הי"ום מרי בןאברהם נאמן 
  הי"ורבקה  בןמרדכי עמרני 

  הי"ומרים  בןישראל פרג'י רפאל 
  הי"ו  דינה ומיכאלבן  חנניה-נהוראי

  הי"ומורוורי  בן באבאי באבאי
   הי"וריטה ועמרם  בןלירן מלכה 

  

  : רפואה שלימה והחלמה מהירה

  בן אברהם וזליכה ז"ל     בבאי מוסאי

   הי"ו רעותבן  יגל- אברהם
   הי"ושרה בן  ניסים דוידי

   מנב"תרבקה  בתשרה ביבי לארי 
   מנב"ת שרה בת רבקה

   מנב"ת שרה בת דוידי חנה
   מנב"ת דינהבת  סיגלית סמדר

  מנב"ת מרים בתנעימה שלומזדה 
   מנב"תגורג'יה בת  דליה נסימי

  חולי ופצועי צה"ל ועם ישראל.ובכללם לרפואת כל   

    

  שיעור התורה הגדול בתבל

  "ìâé íäøáà"  ארגון
  בכל מוצאי שבת ןמשדר בלוויי

   הראשון לציוןאת שיעורו של 

  שליט"א  óñåé ÷çöéהרה"ג 
  

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

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

   ברכה והצלחהברכה והצלחהברכה והצלחהברכה והצלחה

éàñåî äæéìòå éìàì 
שיתברכו בבריאות, 

בית - אושר, שלום
ופרנסה טובה ובכל מילי 

דמיטב ברוחניות 
ובגשמיות, לשנים טובות 

ונעימות וירוו נחת 
מכל ילדיהם  ושלווה

  יתגשמו משאלותם לטובה

   לע"נ הצנוע והענו
éãéåã ìàåîù  

  יוסף ושרה ז"ל ןב
 ו' טבת פקידת שנתכט 

  תומליץ טוב בעד משפחיש
   לע"נ הצנוע והענו  

ïåèéá øåàéì  
  דינה ואליהו ז"ל ןב
 ו' טבת פקידת שנתכג 

  תומליץ טוב בעד משפחיש
  

ברכות ואיחולים לבביים  ברכות ואיחולים לבביים  ברכות ואיחולים לבביים  ברכות ואיחולים לבביים  

éàñåî ãáëåéå íäøáàì  
  נ"י ïåøîù הבן בהגיע

 .úååöîì יהי רצון  
במעלות התורה  שיעלה

שיתברך והיראה. 
ברוחניות ובגשמיות 

ויצליח בלימודיו ובכל 
  מעשיו ותרוו נחת  

  יוצאי חלציכם. מכל 
ם
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יו
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מ
 

   ברכה והצלחהברכה והצלחהברכה והצלחהברכה והצלחה
éåì øãîñå áàéìàì 
שיתברכו בבריאות, 

בית - שלוםאושר, 
ופרנסה טובה ובכל 

מילי דמיטב ברוחניות 
ובגשמיות, לשנים 

טובות ונעימות וירוו 
  נחת ושלווה 

שיתגשמו ילדיהם  מכל
 משאלותם לטובה

   ברכה והצלחהברכה והצלחהברכה והצלחהברכה והצלחה
ìùâå áøéîå éúéàì 
שיתברכו בבריאות, 
אושר ופרנסה טובה 
ובכל מילי דמיטב 

ברוחניות ובגשמיות, 
לשנים טובות 

וירוו נחת  ונעימות
ילדיהם  מכל ושלווה

שיתגשמו כל 
 לטובה םמשאלות

 ברכה והצלחהברכה והצלחהברכה והצלחהברכה והצלחה
éãæé äéáàå åãéòì 
שיתברכו בבריאות, 
אושר, פרנסה טובה, 
שלום בית ובכל מילי 

דמיטב ברוחניות 
ובגשמיות, לשנים 

טובות ונעימות וירוו 
נחת ושלווה מכל 

ילדיהם שיתגשמו כל 
 משאלות ליבם לטובה
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 äùî íùä äùî íùä äùî íùä äùî íùä - - - -     äîéëñä òåãîå ?åùåøéô äî äîéëñä òåãîå ?åùåøéô äî äîéëñä òåãîå ?åùåøéô äî äîéëñä òåãîå ?åùåøéô äî
äòøô úá é"ò ïúéðù íùì äøåúääòøô úá é"ò ïúéðù íùì äøåúääòøô úá é"ò ïúéðù íùì äøåúääòøô úá é"ò ïúéðù íùì äøåúä    ???? 

ַוִּתְקָרא  ,ָלּה ְלֵבן-ַּפְרֹעה, ַוְיִהי-ַוִּיְגַּדל ַהֶּיֶלד, ַוְּתִבֵאהּו ְלַבת"
  ".ַהַּמִים ְמִׁשיִתהּו-ֹמֶׁשה, ַוֹּתאֶמר ִּכי ִמן ְׁשמוֹ 
לדעת יוסף בן מתתיהו מקורו של השם בלשון א. 

  =ניצל. שה=מים, מוהמצרית (קופטית) ופירושו: 
 להיוולד.לדעת החוקרים, פירוש השם "משה" = ב. 

והמילה "משה" הינה חלק מן המילה המורחבת: 
  = ילד. מסו = נולד,  תודתודמסו. 

  ".טוב: "אימו יוכבד קראה לורבי מאיר  לפי
ובויקרא רבא פ"א, ג: "עשרה שמות נקראו למשה: 

זנוח, -סוכו, אבי-ירד, חבר, יקותיאל, אביגדור, אבי
= הרי עשרה". (מדוע לא  טוביה, שמעיה, לוי, משה

  מוזכר כאן השם טוב. לפי רבי מאיר? צריך עיון !).
ַהְיֻהִדָּיה ָיְלָדה ֶאת  ְוִאְׁשּתוֹ  כתוב : ובדברי הימים א' ד'

ֶיֶרד ֲאִבי ְגדֹור ְוֶאת ֶחֶבר ֲאִבי ׂשֹוכֹו ְוֶאת ְיקּוִתיֵאל ֲאִבי 
  .ָזנֹוַח ְוֵאֶּלה ְּבֵני ִּבְתָיה ַבת ַּפְרֹעה ֲאֶׁשר ָלַקח ָמֶרד

 ?וכי משבטו של יהודה היתה .אשתו היהודיה, זו יוכבד
 והלא משבטו של לוי היתה, ולמה נקרא שמה יהודיה?

  .על שם שהעמידה יהודים בעולם

   ברכה והצלחהברכה והצלחהברכה והצלחהברכה והצלחה
éôñåé äðçå ìàëéîì 
שיתברכו בבריאות, 
אושר ופרנסה טובה 
ובכל מילי דמיטב 

ברוחניות ובגשמיות, 
 לשנים טובות ונעימות

  וירוו נחת ושלווה 
 ם ונכדיהםמכל ילדיה

שיתגשמו כל משאלות 
  ליבם לטובה ולברכה.

   לע"נ הצנוע והענו
äéãáåò íåìù  

  ז"לכמיסה  ןב
 ו' טבת פקידת שנתכג 

  תומליץ טוב בעד משפחיש
 והוהענ הלע"נ הצנוע

éãåèî ìçø  
  מרסל ז"ל תב

כט' טבת פקידת שנתה  
  התמליץ טוב בעד משפחתש

  

  רפואה שלימה
úéìâéñì -øãîñ  

  בת דינה 
הקב"ה ישלח 
מזור ומרפא 
לרנ"ב אבריה 
  ושס"ה גידיה. 

הנפש  רפואת
ורפואת הגוף. 

שתחזור לאיתנה 
  הראשון.

ברכות ואיחולים לבביים ברכות ואיחולים לבביים ברכות ואיחולים לבביים ברכות ואיחולים לבביים 

éàáàá ìòéå ìàøäì 
  נ"י  ïáä  להולדת

יה"ר שיעלה במעלות 
ל התורה והיראה ויצליח בכ

דרכיו ומעשיו, שיתברך בכל 
מילי דמיטב ברוחניות 

  ובגשמיות. וברכה והצלחה
לאפרים ורבקה באבאי 
  וליהודה חזקיה ורעייתו

  שירוו נחת מיוצאי חלציהם

 בשורה משמחתבשורה משמחתבשורה משמחתבשורה משמחת

  בכל יום חמישי
  24:30עד  23:30משעה 

ãåñéä ïå÷éú íéé÷úî  
  עפ"י הבן איש חי זיע"א
  במרכז ברסלב במקלט

  יבנה 1ברח' החבצלת 
  פרטים : איתן

052-6498161  
  להשתתף סגולה טובה

 בשורה משמחתבשורה משמחתבשורה משמחתבשורה משמחת

 שיעור מעניין ומרתק עם
 הי"ו  ø÷ìá ìàôøהרב 

øúéäå øåñéà  בנושא
äçéìî úåëìäå  

בכל יום מתקיים  
  18:30בשעה  רביעי

 "אל- ביתבבית הכנסת "
  רח' הדרור, יבנה
  כל הציבור מוזמן

  רפואה שלימה
 éãéåã íéñéðì  

  הי"ו שרה  בן
הקב"ה ישלח 
מזור ומרפא 

לרמ"ח אבריו 
ושס"ה גידיו 

שיחזור לאיתנו 
ויזכה  הראשון

לשנים רבות עם 
  שרהרעייתו 

   ברכה והצלחהברכה והצלחהברכה והצלחהברכה והצלחה
 ìèøåàì
ä'öìå÷ 

 שתתברך באושר
זיווג  בבריאות,

הגון משורש 
פרנסה  ,נשמתה
ותזכה טובה, 

רבות לשנים 
טובות ונעימות 

 רפואה שלימה
âáñ ìçøì 
בת פריחה 

 תתברךש
 והצלחה אושרב

ופרנסה טובה 
לשנים ותזכה 
טובות רבות 

  ונעימות 
   נחת הוורתו

  משפחתה מכל



  
  
  

  

à"à"à"à""úåëìä àìà úåëéìä éø÷ú ì"úåëìä àìà úåëéìä éø÷ú ì"úåëìä àìà úåëéìä éø÷ú ì"úåëìä àìà úåëéìä éø÷ú ì        
 ïçìåùä ìò çìî- äëìä åà äìåâñ  

  

האם יש חיוב מן הדין לשים מלח על השלחן קודם  :שאלה
 ל?ברכת המוציא, והאם יש לנהוג בזה גם בימות חו

בגמרא במסכת ברכות (מ.) אמר רבא בר שמואל  : תשובה
משם רבי חייא, אין הבוצע רשאי לברך עד שיביאו מלח או 

ך ברכת המוציא על הפת, עד שיהיה לפתן. (פירוש, אין לבר
מונח לפני המברך מלח לטבל בו את הפת, או לפתן, כלומר 
איזה דבר שדרך לטבל בו את הפת, כמו "סלטים" שעושים 

וכן פסקו הרמב"ם (פ"ז ה"ג) והטור ומרן השלחן ערוך ) היום
  )(סימן קסז סעיף ה

ובדברי רבותינו הראשונים נתבארו שני טעמים לחיוב זה. 
רא"ה כתב, שצריך שיהיה מלח לפניו, מפני שהפת הטפילה שה

בלי מלח אינה ראויה כל כך למאכל, ולכן אינה ראויה גם כן 
לברכה. ובספר הלכות גדולות כתב, שהטעם לזה הוא מפני 
שאם לא ישימו לפניו מלח לפני שיברך, יש לחוש שמא אחרי 
 שיברך (לפני שיטעם) יבקש שיביאו לו מלח, ומכיון שאין
לדבר אחרי הברכה קודם הטעימה, תקנו שישימו לפניו מלח 
לפני שיברך. וכן דעת הגר"א מוילנא. (ואף על פי שאם דיבר 

מכל  ,מענין הסעודה לפני שטעם מן הפת, אינו חוזר לברך
  ).מקום לכתחילה אין להפסיק אפילו באופן המותר

ומבואר בפוסקים שאין החיוב בזה מעיקר הדין, אלא בזמנם, 
יתה הפת טפילה לגמרי, בלי שום טעם, ולכן לא היתה שה

רגילות כלל לאכול לחם בלי מלח, אבל בזמנינו, שהפת 
מוטעמת במלח מזמן לישת הבצק, אין בזה חיוב מן הדין. וכן 
מבואר, שפת שהיא נקיה, כמו פת חטים שלנו, שראויה היא 
למאכל גם בלי מלח, גם כן אין חיוב מן הדין לשים מלח לפני 

מברך. וכן אם בדעתו של המברך לאכול את הפת לבדה, ה
אפילו אם אינה מוטעמת כלל, גם כן אין חיוב מן הדין לאכלה 
עם מלח. שהרי בכל אחד מן המקרים הללו, לא שייכים 

  ה. הטעמים שכתבו הפוסקים בז
מכל מקום, המנהג פשוט אצל כל ישראל, להניח מלח על 

, וכן היה מנהג מרן לחן מזמן הברכה עד סיום הסעודהוהש
הרב זצ"ל, לדקדק בזה, בין בשבתות ובין בימי חול, וכמו 

לחן קודם ושכתב הרמ"א, שמצוה להביא מלח על כל ש
לחן דומה למזבח, והאכילה ושיבצע מן הפת, מפני שהש

כקרבן (כשהיא באה לתת כח לאוכל לעבוד את בוראו), ונאמר 
מגין מן (ויקרא ב) "על כל קרבנך תקריב מלח", והוא 

הפורענות. לכן, נכון הדבר לדקדק לשים מלח בימות החול, 
ובפרט בשבתות, שכן המנהג אצל כל ישראל. (ויש בזה עוד 

 )טעמים על פי דברי המקובלים
  

 ïåæîä úëøáå øöé øùà úëøá - ? äîì íãå÷ äî  
  

שנתחייב ברכה אחרונה, ולפני שבירך, נכנס מי  :אלהש
ר יצר תחילה, ואחר כך לבית הכסא עליו לברך ברכת אש

יברך ברכה אחרונה על מה שאכל. האם דין זה נכון אף לגבי 
 ?ברכת המזון ועל המחיה, או שאינו אלא בברכת בורא נפשות

מי שנתחייב ברכה אחרונה, ואחר כך נתחייב  : תשובה
בברכת אשר יצר, עליו לברך קודם ברכת אשר יצר, ואחר כך 

ברי המהרש"ל, שמכיון יברך ברכה אחרונה, וזאת על פי ד
שכלל בידינו "תדיר ושאינו תדיר תדיר קודם", וברכת אשר 
יצר היא תדירה יותר מברכה אחרונה, לכן יש להקדים ברכת 
אשר יצר. ברכת המזון חיובה הוא מן התורה, וכן ברכת על 
המחיה לדעת רוב הפוסקים היא מן התורה, וכתבו רבים מן 

  .ת למצוה דאוריתאהפוסקים, שאין מצוה דרבנן קודמ
מי שצריך לברך ברכת שזצ"ל כתב  ומרן הרב עובדיה יוסף

בורא נפשות, ואחר כך התחייב בברכת אשר יצר, יברך "אשר 
יצר", ואחר כך יברך בורא נפשות. ואם אירע כן עם ברכת 

  .ברכת המזון יברך תחילה עלהמזון 

2  

 äøèôääî øåôéñ   ? úòãéä  
  

  הפטרת שמות: ירמיה פרק א'
  

מסופר על ניסיונותיו של  בפרשת השבוע
ות להוציא את עם משה להתחמק מן השליח

ישראל ממצרים. ככתוב: "מי אנכי כי אלך 
אל פרעה וכי אוציא את בני ישראל 
ממצרים" הקב"ה מבטיח לו: "כי אהיה 
עמך". בהמשך אומר משה: "והן לא יאמינו 
לי ולא ישמעו בקולי, כי יאמרו לא נראה 
אליך ה'" ושוב מנסה משה: "בי ה' לא איש 

ם גם מאז דברים אנכי גם מתמול גם משלש
דברך אל עבדך, כי כבד פה וכבד לשון אנכי", 
ומבאר רשב"ם: "איני בקיא בלשון מצרים 
בחיתוך לשון, כי בקטנותי ברחתי משם ועתה 

. והקב"ה מצוה אותו: "אני בן שמונים
"ועתה לך, ואנכי אהיה עם פיך, והוריתיך 

אומר משה בענוונותו וללא  אשר תדבר."
. מסביר אור נימוק: "שלח נא ביד תשלח"

איני חס וחלילה תולה הדבר  :החיים הקדוש
לצד הבורא יתברך שיכול הכל לעשות, אלא 
הפגם הוא מצדי שאיני ראוי לנס. ותשלח מי 

  שמוכשר וראוי לבצע את השליחות כרצונך. 
מדובר על סירובו של ירמיה  בהפטרה:

, הנביא הנביא לקבל על עצמו את תפקיד
לירמיה  ומתחמק מהשליחות. ה' אומר

"בטרם אצרך בבטן ידעתיך ובטרם תצא 
נביא לגוים נתתיך" וירמיה  מרחם הקדשתיך

עונה להקב"ה "ואומר אהה ה' אלוקים, הנה 
לא ידעתי דבר כי נער אנכי" ותגובת ה': "אל 
תאמר נער אנכי, כי על כל אשר אשלחך תלך 
ואת כל אשר אצווך תדבר". פירוש: 

היה אז כשהגיעה שעתו של ירמיה להתנבא 
נער קטון, ועמד לפני ה' בסירובו להתנבא 
וטען כלפי מעלה כי אינו ראוי לנבואה ועדיין 
לא פעל ניסים ונפלאות כמשה ואהרון. ורוח 
הקודש ענתה לו הלא בנער אני חפץ שלא 
טעם טעם חטא. ומבטיחו ה' שיגן עליו ויעזור 

  לו מהעם שרוצים להמיתו (רד"ק). 
הנבואה  המופלא ביותר בירמיה שאת

הראשונה שלו היה על ידי נגיעה של ה' בפיו 
"וישלח ה' את ידו ויגע על פי ויאמר ה' אלי 

הפקדתיך על ... הנה נתתי דברי בפיך
הגויים". כמו שתתנבא עליהם לטוב ולרע כן 

 את הדמיון שבין משה לירמיה מרחיב יהיה.
המדרש: אתה מוצא שכל מה שכתוב בזה כתוב 

ים שנה וירמיה התנבא בזה. משה מתנבא ארבע
עמדו בני שבטו כנגדו  ,ארבעים שנה. משה

(קורח ועדתו) וירמיה עמדו בני שבטו כנגדו. זה 
הושלך ליאור, וזה הושלך לבור. משה ניצל ע"י 

זה בא בדברי תוכחות  עבד.אמה וירמיה ניצל ע"י 
   .)בברכת השם ג.י.פ(    וזה בא בדברי תוכחות.

  



 

  

 

  

  "" ואבותינו סיפרו לנו 

3  

 איך שהגלגל מתגלגל

הוא . באחת מעיירות פולין חי לו יהודי בשם ר' אפרים
היה עשיר גדול ועצום, היו לו שדות ופרדסים, נכסים 
רבים ואחוזה ענקית ועשרות משרתים. זוגתו של ר' 

כובסת בשם אסתר שהיתה אלמנה אפרים העסיקה 
גלמודה שעסקה לפרנסתה ככובסת בבתי עשירים, אך 
מעולם לא הספיק לה עיסוק זה כדי מחייתה. ימים 
רבים בילתה בביתה, תוך שידיה עסוקות היו במלאכת 
הכביסה, ולא חדלה מלתנות את צרותיה ובעיותיה 
לאוזניה הקשובות של אשת הגביר. יום אחד, תוך כדי 

אומרת אסתר לבעלת הבית: "את יודעת,  שיחה,
שמעתי שממשלת פולין עורכת הגרלת פיס על סכום 
עצום", שאלה אותה אשת הגביר: "ומה זה קשור 
אלי?", השיבה הכובסת: "הכרטיסים נמכרים במשרד 

ה, מיוחד שנפתח לשם כך בעיר לייפציג, אם זה לא קש
תבקשי מהאדון שבפעם הבאה שהוא נוסע לשם לרגל 

ס הגרלה, מי ייו, אם יועיל בטובו לקנות לי כרטעסק
  אולי אזכה ואהפוך למיליונרית". יודע

  השיבה אשת הגביר.", "אין בעיה, בסדר גמור
לאחר שבוע נסע הגביר ללייפציג, דבר ראשון נכנס 
למשרד הממשלתי לקנות כרטיס. הוא שילם חמישה 
רובלים, קנה את הכרטיס ואח"כ פנה לסידוריו 

דרכו חזרה, בזמן הנסיעה בעגלה, מרוב ועסקיו. ב
שעמום הוא לקח את כרטיס ההגרלה והתחיל לקרוא 
כל מה שכתוב עליו ישר והפוך, את כל ההוראות 

אח"כ התחיל לחשב את הגימטריה של ... והתעריפים
המספרים, ואז גילה דבר מדהים: הגימטריה של 
המספרים היא "בהצלחה". לא היה צריך לחשב יותר 

על הכרטיס היו רשומים,  -להגיע לתוצאה  מדי כדי
 30(צ),  90(ה),  5(ב),  2שחור על גבי לבן, המספרים: 

ר' (ה). זה אמנם היה מדהים, אבל הגביר  5(ח),  8(ל), 
אפרים לא התרגש יותר מדי. כשהגיע הביתה, קרא 
לאסתר ונתן לה את הכרטיס. "כמה זה עלה?", שאלה 

' אפרים. "חמישה חמישה רובלים", השיב ר. "אסתר
אסתר כמעט התעלפה, "סכום כזה אני ?! רובלים

מרוויחה בקושי בשבועיים... כיצד אוכל לעמוד 
הגביר כבר עמד להציע לה ?" בתשלום של סכום כזה

שותפות, אך ברגע האחרון חזר בו. אין זה מכבודו 
להיות שותף בכרטיס הגרלה עם כובסת ענייה. במקום 

עכשיו הכרטיס שווה  זה הוא אמר לה: "תשמעי,
חמישה רובלים, אבל ככל שהולך ומתקרב מועד 
ההגרלה, כך המחיר עולה. בעוד חודשיים תוכלי למכור 
את הכרטיס בעשרה רובלים. חמישה תרוויחי לעצמך 
וחמישה תחזירי לי". עברו כמה חודשים ואשת הגביר 

 המומחיםמצבה היה קשה, הרופאים . נפלה למשכב
ואמרו לגביר: "הגברת סובלת  בווינה בדקו אותה

ממחלה קשה מאוד שאין לה מזור ומרפא, אין מה 
לעשות, רק לתת לה משככי כאבים ולהמתין לגרוע 
מכל". האישה הלכה ודעכה אל מול עיניו והוא ישב 
לצידה. לא עניין אותו דבר. כמה ימים אח"כ 

הלוויה גדולה. ר' אפרים הגביר קם  נערכהנפטרה.  היא
לרסיסים, חודשיים ישב ביתו מביט  מהשבעה שבור

בחוסר עניין בכל מה שקורה סביבו, ולא מדבר עם 
  איש.

ונכנס  חדרוחודשיים, המשרת דופק על דלת לאחר 
אדוני, סליחה על ההפרעה, אבל מוכרחים . "פנימה

על הדלת ומבקשים  מקישיםאנשים ם. לטפל בעסקי
"בסדר תשלם להם, שלום". "אבל אין ". משכורות

  ה לשלם". "מה זאת אומרת, אין מאיפה לשלם"? מאיפ

המשרת הסביר לגביר שמלבד חובות אין לו כלום. היו 
לו מחסנים אדירים של עצים בלייפציג ומחיר העץ החל 
לרדת בצורה דרסטית. אנשיו רצו למכור את הסחורה, 
הם שלחו לו מדי פעם מברקים דחופים, אך הגביר לא 
השיב הוא היה עסוק באבלו והתעלם מכל ענייני 

אחוזים, ודבר  המחיר ירד בשמונים העולם. בינתיים
באותו הזמן מחיר הדונג החל לעלות. ה. לא נעש

מחסנים של דונג לא היו לגביר, אבל חובות המוצמדים 
העץ שהמתין במחסנים . לשער הדונג היו לו הרבה

הרקיב והיה צריך לפנותו. פינוי עצים רקובים מתוך 
סף מחסנים, לפני עידן הטרקטור והסמיטריילר, עלה כ

רב, שכבר לא היה לו. בלית ברירה ר' אפרים התנער 
מאבלותו ונכנס לעניינים, אבל אז התברר לו שגם אם 
ימכור את אחוזתו וכל רכושו, לא יצליח לשלם את כל 
חובותיו. הגביר העשיר הפך לאלמן עני ואביון חסר כל, 
ללא כסף ואפילו ללא קורת גג לראשו. הוא שכר מחסן 

צא עבודה כעוזר קצב. מהבוקר עד קטן בקצה העיר ומ
הערב היה חותך את הבשר ואח"כ היה סובב בין בתי 

  הלקוחות, מחלק את הבשר וגובה את התשלום.
יום אחד שלח אותו הקצב לעיר לסדר כמה עניינים. 
שם ראה שלט גדול המודיע לציבור הרחב כי בהגרלה 

 30, 8, 5הממשלתית השנתית זכה הכרטיס שמספריו: 
. היה זה כרטיס ההגרלה של אסתר הכובסת. 2, 5, 90,

"איך שהגלגל מתגלגל", חשב לעצמו אפרים הקצב, 
"אסתר, הכובסת הענייה, הפכה כעת לגבירה עשירה, 

הפכתי לשוליית קצב". פתאום  בעוד אני, הגביר הגדול
עלה רעיון במוחו: "אני אלמן והיא אלמנה... נשמע 

להתחתן עם  מתאים... אך מצד שני, איך יכול גביר
כובסת ענייה?! אבל בעצם כעת המצב התהפך, היא 
הגבירה ואילו אני פועל פשוט ועני". כל הלילה חשב, 
ובבוקר ניגש לשדכן. השדכן הציע לאסתר את ההצעה, 

שמע את תפילותיה. מי  והיא שמחה מאוד. הקב"ה
היה מאמין שהיא תתחתן עם גביר. אמנם כרגע הוא 

הוא גם לא סתם אדם פשוט, לא ממש גביר עשיר, אבל 
הוא אדם מכובד ונבון. השידוך נסגר ותקופה קצרה 

  אח"כ הם התחתנו.
ר' אפרים לא שאל מיד על הכרטיס. זה לא 

לאחר חודש, בארוחת הבוקר, אזר אומץ ושאל  .לעניין
את זוכרת את כרטיס ההגרלה שקניתי לך : "את אסתר

ר, בטח שאני זוכרת!", השיבה אסת? "פעם בלייפציג
החכמה שהצעת לי למכור את  "זכרתי גם את ההצעה

באמת תודה רבה". עולמו חשך , הכרטיס בעשרה רובל
עליו. פתאום התחיל לחשוב מחדש אם השידוך היה 

אפרים לרבי מקוצק, ר' מתאים... עוד באותו היום נסע 
לא רק את עניין . שם פרק את כל המטען שהעיק עליו

ברו עליו מאז חלתה השידוך, אלא את כל צרותיו שע
אשתו ועד עצם היום הזה". הרבי הקשיב בהשתתפות 
ולבסוף שאלו: "ומה עכשיו אתה רוצה? במה יכול אני 
לעזור לך"? "אני רוצה להתגרש!", אמר הגביר לשעבר. 
אמר לו הרב: "תראה, במהלך תקופה קצרה הקב"ה 
הפך את כל העולם. שלח אותך, הגביר, לקנות כרטיס 

שתזכור את המספרים, לקח ממך את הגרלה, דאג 
הוריד את מחיר העץ והעלה את מחיר הדונג,  ,אשתך

יה לך במחסנים נרקב ולבסוף אילץ אותך הכל העץ ש
למכור את כל רכושך ולהפוך לשוליית קצב שישלח 
אותך לעיר כדי שתראה את המודעה. וכל כך למה? כדי 

התחתנת ִאתה, ועכשיו  שתתחתן עם אסתר. סוף סוף
שהקב"ה ה רוצה להתגרש? האם אינך רואה את מה את

  .כך גלגל מתגלגל ה?!תיעשה בשביל שתתחתן א


