
 

 

 932‘ עלון מס
 ג“טבת התשע  ‘ט

 י“לק

 ויגש

 “העוד אבי חי”

כיצד הוכיח יוסף 
לאחיו שהוא יוסף 

 ? והוא צדיק
. עוד' ה -העוד 

הוסיפו לי אות ה 
לשמי שנאמר 
בתהילים עדות 

..  ביהוסף שמו
ומכאן ראיה 
  ..שנשארתי צדיק

 

 הצדיק מרעננה

 “להים-ועתה לא אתם שלחתם אותי הנה כי הא”

   .........“““מחודדין בפיךמחודדין בפיךמחודדין בפיך”””שיהיו דברי תורה שיהיו דברי תורה שיהיו דברי תורה    
 

 

 

 ..אוי לנו מיום הדין

אדם אינו נותן              
כסף לצדקה בטענה 

.. שהוא במינוס גדול
אך כאשר צריך לקנות 

רהיט לביתו הוא 
 ..מפריז וקונה ביוקר

מעשינו יוכיחו לנו 
שהיה באפשרותנו 

 ...לתת
 

 אוצרות התורה

ת                  
זמני השב

 לפי אופק אשדוד
 61:61: הדלקת הנר

 62:11: יציאת השבת

א הגיע לירושלים יהודי " בחודש אב תשס 
. לכמה פגישות עסקים חשובות  אמריקני  

לפני שהתחיל את יומו העמוס הוא נגש 
כדי לאכול '  ורג ' למסעדה ברחוב קינג ג 

ך .  פת שחרית  הוא הביט בתור הארו
הוא היה לחוץ בזמן ושקל . שקידם את פניו

 .. האם לעזוב את המקום או לחכות
לפתע פנה אליו העומד לפניו בתור ואמר 

אתה נראה ממהר ואני ממש לא ” :  לו 
 .“אחליף איתך מקום בתור, ממהר

איש העסקים נדהם מההצעה הלבבית 
קנה בזריזות אוכל ..  וקבל אותה בשמחה 

הוא .  בירך ועזב את המקום .  וישב לאכול 
ם  י מטר ת  או מ כמה  ד  ו לצע ק  הספי
מהמסעדה ולפתע החריד פיצוץ עז את 

מסעדת .  הוא הביט אחורנית ..  האזור כולו 
' זאת שהוא היה בה לפני מס ,  סבארו 

תשעה עשר ..  דקות היתה אפופה בלהבות 
 .. יהודים נהרגו

דקות ואיש העסקים הבין שחייו נצלו '  מס 
אך ..  בזכות אותו יהודי שוויתר על תורו 

הוא רץ כמטורף ..  נגדעו חייו ,  האיש ההוא 
לא הצליח להגיע ..  למסעדה לחפש אותו 

אליו ובמשך יומיים רצופים הסתובב בבתי 
לבסוף מצאו חי אך פצוע .  חולים לחפשו 

 .. קשה

בנו היה לצידו והאמריקני סיפר לו על מעשה 
כשדמעות בעיניו הוציא ..  הנדיבות של אביו 

לבן  אמר  ו ר  קו בי ס  כרטי י  קנ י :              האמר
ל " בעוד ימים אחדים אני טס בחזרה לחו ” 

אשמח לעזור ,  אולם דע לך אני אדם אמיד 
משרדי ..  אל תהססו לפנות אלי ..  לכם בכל 

יני התאומים בקומה מאה  נמצאים בבני
 . “ואחת

שלושה שבועות לאחר מכן הבן היה על הקו 
ובקש את עזרת האמריקני להטיס את אביו 

תוך מספר שעות הצליח .  לניתוח בבוסטון 
האמריקני לסדר את העניין והוא חיכה להם 

' היה זה ביום שלישי כג .  בשדה התעופה 
ל  נה בבוקר .  אלו נה .  בשעה שמו בשמו

שלושים ואחת באותו היום נכנס המטוס 
הראשון והתרסק בבנייני התאומים בקומה 

בפעם השניה נצלו חייו של .  תשעים ושלוש 
שהוא ...  בזכות אותו יהודי ירושלמי, האמריקני

 ..שליחו הנאמן של הבורא יתברך
לא אחת מרגיש האדם את עצמו כפועל 

כ בובת תיאטרון " ועושה אולם הוא בסה 
אשר בורא עולם מושך בחוטיה מעבר 

 ..לקלעים
 ..יצליח בידינו' נעשה טוב וה

 

 ומתוק האור

  ו"זכות הלימוד בעלון לרפואת יהודה בן בדרה קהתי הי

במקום להכין 
תשובות                   

,  ליום התוכחה
 ..תעשה תשובה

 
 הרב סופר שליטא

 “מעט ורעים היו ימי שני חיי”
. כל ימיו היו צער ומכאובים לא עלינו .  מעשה ביהודי שחזר בתשובה ועסק בתורה 

 ..                 יום אחד הבחין שחבריו נמצאים בצער כשרואים עד כמה הוא סובל
,                         בואו וראו למה אני דומה ?  מה לכם להצטער ” :  אמר להם החוזר בתשובה 

רק שערות ראשו ,  לאותו אדם שנפל לבור של בוץ טובעני וכל גופו שקע בסרחון 
בא המלך ומשך אותו בשערות ראשו והצילו למרות הכאב של משיכת ...  היו בחוץ 
אלא המלך בכבודו ובעצמו לקחו ,  לא די בהצילו אותו ממות לחיים .  השערות 

 . והרחיצו מהלכלוך שדבק בו
קודם שחזרתי בתשובה הייתי שקוע בטומאת :  כך אני אמר החוזר בתשובה 
זיכני לחזור בתשובה ולעסוק בתורה ולא די בזה '  העוונות ותאוות עולם הזה וה 

י הייסורים " אלא בורא עולם בכבודו ובעצמו מעביר מעלי עוונות עולם הזה ע 
 ..הבאים עלי ולכן צריכים אתם לשמוח במה שעובר עלי

 

   אוצרות התורה

80-0088088 

ניין וקרמיקה
חומרי ב

 



 שיהיו ד 
 

 

 ‘עשרה בטבת'צום 
שמתענים  הצומות  ארבעת 
לזכר החורבן נזכרו כבר בנביא 

וצום עשרה בטבת הוא ,  (זכריה ט יט)
שאז החל המצור על ירושלים שלבסוף ,  הראשון שבהם
לחורבנה מפני .  הביא  אלו  בימים  מתענים  ישראל  וכל 

בהם שארעו  הלבבות ,  הצרות  ולפתוח  לעורר  כדי 
התשובה הרעים ,  לדרכי  למעשינו  זיכרון  זה  ויהיה 

כמעשינו שהיו  אבותינו  ולנו ,  ולמעשה  להם  שגרמו  והם 
 : ולפיכך.  אותם הצרות

הללו  .א צומות  בארבעה  לצום  לפרוץ ,  חייבים  ואסור 
יולדת תוך שלשים .  2.   מעוברת.  1:  ואלו הם הפטורים מהצום.  גדר

ללידתה בתוך ,  מניקה.  3.   יום  שהיא  כל  מלהניק  שפסקה  מי  ואף 
חולשה ומרגישה  ללידה  חודש  וארבעה  , אישה שהפילה.  4.   עשרים 

. 5.   כל שהיא בתוך עשרים וארבעה חודש להפלה ומרגישה חולשה
גופו כל  שכואב  או  למשכב  שנפל  כבריא,  חולה  שמתהלך  . 6.   אף 

. 7.   ויש חשש שאם יצום יחזור לחוליו,  חולה שנתרפא אך עודנו חלש
כוח לו שלש עשרה.  8.   זקנים תשושי  וקטנה שלא ,  קטן שלא מלאו 

 .מלאו לה שתים עשרה
)עד צאת הכוכבים  (  לערך  5:25)צריך לצום מעלות השחר    .ב

לקום .  (לערך  17:11 לישון שבדעתו  קודם שהלך  ומי שהתנה 
 .מותר לו לאכול עד עלות השחר, ולאכול

בלי   .ג לו  שקשה  מי  ולכן  ברחיצה  אסור  אינו  זה  צום 
בקומו  בבוקר  פיו  את  לשטוף  או  שיניו  את  לצחצח 

ובלבד שלא ייתן לתוך פיו יותר ,  יכול לעשות כן,  משנתו
 .מים ויזהר שלא לבלוע (ק"סמ 81)' רביעית'-מ
מותר לו לבלוע ,  מי שנצרך לבלוע תרופה או כדורים  .ד

מים בלי  התרופה  לחיך,  את  ערב  טעם  בה  שאין  . כל 
יכול לבלוע בלי מים רשאי לבולעם עם מעט ,  ואם אינו 

 .מים
צריך להתענות עד סוף ,  גם אם שכח ואכל או שתה  .ה

 .היום
או   .ו מאכל  דבר  על  התענית  ביום  ובירך  ששכח  מי 

 .(שאיסור ברכה לבטלה חמור מאיסור הטעימה בצום)יטעם ממנו מעט , משקה

 פינת ההלכה 
,א“הרב דב ניסים שליט  

 "פורת יוסף"ראש כולל  

ידונו את האדם בעיקר איך הוא נהג ,  בענייני חסד ,  בעולם הבא 
שאם אותה הוא כיבד מאוד ודאג ,  בחסד עם אשתו ובני ביתו 

שכרו גדול מאוד   -לכל מחסורה ולא צעק ולא הקפיד עליה  
 .לאין ערוך

גם אם בחוץ הוא לא היה ראשון לכל דבר שבחסד אלא עזר 
הוא הרבה יותר טוב מאדם שכל היום היה רץ ,  מעט כפי יכולתו 

וממשיך רבי חיים ,  ממקום למקום ועזר לכולם חוץ מאנשי ביתו 
ה ואומר שאם על אשתו הוא הקפיד וזלזל בה לא יזכרו "ויטאל ע

  ..לו מאומה מכל החסד שעשה בחוץ
 

 ל“זצ רבינו הגדול רבי חיים ויטאל

 

אדם גדול .  המציאות היא מה שהוא רואה ,  אצל תינוק
 . ת אומר"הוא זה שהמציאות אצלו היא מה שהשי

מרכז העולם וזוהי ,  ת " השי .  התורה היא מציאות 
להכיר ולבטא . העבודה שלנו היא להתעלות. המציאות

  .ת יחיד והוא מרכז העולם"שהשי
 

 תפארת שמשון 

מעלות המידות“ כל מי שבא דבר עבירה לידו ופרש ממנה מאהבת הבורא ולא מיראת אנשים זוכה ועולה גדולה”

ילד שרגיל לשמוע את הוריו מדברים בנחת 
הוא ידבר ,  בבית גם הוא גדל טיפוס רגוע 

אם הוא יגדל בבית שהכל .  בנחת עם אנשים 
אם הוא לא יעבוד על ,  צעקות וריבים וכעסים 

הוא עלול לחקות את הוריו גם ,  עצמו ממש 
 . בעתיד כן 

כשהורים נמצאים במתח עליהם לזכור נכון 
שאני עכשיו צודק אבל אני משפיע על ילדי 

ולכן ידבר .  אני מזיק להם ,  לרעה כשאני צועק 
 א“הרב זמיר כהן שליט   .בנחת וילדיו יושפעו לטובה

 ”רב חסד”
לבית נכנסים  את האחד מקבלים ,  שני אנשים 

ומהשני מנסים ,  בסבר פנים יפות ובכבוד גדול
 ...להיפטר בהקדם האפשרי

הקב הוא  "אבל  חסד"ה  הכל ,  "רב  נותן  הוא 
ואחד אחד  בחסד .  לכל  שייך  שאינו  יהודי  אין 

    .ה"של הקב
 תפארת שמשון

ת בכבודו ובעצמו                  "השי"

מכניס את הכסף לכיסו של האדם 

"                              לפי כמה שמגיע לו

 בבא בתרא)י

, כל אדם צריך לקחת לעצמו מועד בכל יום  
:                                                  להתבונן ולחשוב

   " 'מה עשו אבות העולם שכך חשק בהם ה"
 

  ל"הרמח

 “אבל אשמים אנחנו”
 (תהילים)“ מצעדי גבר כוננו' מה”

 

. אדם יוצא מביתו ומכונית חלילה פוגעת בו 
פשוט לו שאם היה יוצא רגע אחד קודם או רגע 
אחד אחרי לא היה נפגע כלל והוא מצטער על 

ה יצא הדבר " אבל המאמין יודע שמהקב ..  כך 
בדיוק ברגע זה ושהמכונית תעבור בדיוק ברגע 

ומה שמוטל על האדם ..  וכן בכל הדברים ..  זה 
מדוע נגזר עליו           ,  לעשות הוא רק חשבון נפש 

 ..כך משמים
 אוצרות התורה

..            תאיר פנים -במקום להעיר   א“הרב נחום דיאמנט שליט


