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  826עלון מס'   -  הֶר ְׂש עֶ  ׁשֵׁש שנה 
  

  (דחוי), תענית יז' בתמוזמכריזין על   השבת @  
  .20:07. סיום הצום ראשוןביום שיחול       

  

  054-7743834להקדשת העלון או השיעור בלויין :   @

  
  

    

  
  

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

  úùøôñçðéô 
: äùøôä éðééðòî    

  המשך בכהונה לכל זרעו. -ושכרו נחס ימעשה פ  �
  . טרם הכניסה לארץ י ישראלִמְפָקד בנ  �
   .ופתרון בעיית הירושה בישראל בנות צלפחד  �
  . למנהיג במקומו של משה מינוי יהושע  �
   .םהציבור למיניה עניין קרבנות  �
  מועדי ישראל.  �
� "íåìù éúéøá úà åì ïúð éððä øîà ïëì."  

, והפירוש הוא בדין שיקבל שכרוכתוב במדרש 
שחז"ל אומרים שכר מצוה בהאי עלמא ליכא, 
בעולם הזה לא מקבלים שכר על מצוה, וזה נאמר 
רק על מי שמת כבר, אבל פנחס שחי לעולם אם כן 

  .דצריך פנחס לקבל שכר מי
� "ìàøùé éðá ìò øôëéå"  

מכפרים מילה, -כתוב במדרש, שמי שמשתתף בברית
-ויכפר על בניב "מרומז בכתווזה  ולו על כל עוונותי

שכלפסחים דף קי"ד בתוס', ן מובא בכול", ישרא
  .ניצול מדינה של גיהנםמילה, -הנהנה מסעודת ברית

� ä"øéáàå ïúã àå"í  
שה יחמשה צדיקים, ויחז"ל אומרים, שאצל חמ

אהו: "שה צדיקיםיחמ" : אהו" רשעים, כתוב בהם
, "משה ואהרן אהו", "אהרן ומשה אהו"ם", אברה

שה רשעים: אצל י. חמ"עזרא אהו", "החזקי אהו"
אהו, עשו אבי אדום אהו, היה גבור ציד אהוד, נמרו

  .אחשורוש אהו, המלך אחז אהו, דתן ואבירם
  ר)מגילת אסת - ם שני (תרגו                                   

� "íéðéãîä úà øåøö" כ"ה י"ז)( 
. הילחם ריב ומדון, את בעלי "המדיניםצרור את "

על … כי צוררים הם לכם"באנשי מחלוקת. מדוע? 
מפני שהם כלומר:  "…דבר פעור ועל דבר כזבי

כמו  גרועים אפילו מבעלי עבודה זרה וגילוי עריות.
פני שמעידים חז"ל שבית המקדש הראשון נחרב מ

שלוש עבירות חמורות, אבל בית שני נחרב בגלל 
 ). (ר' ח"מ מויז'ניץששקול כנגד שלושתןשנאת חינם 

�  "åäéìà àåä ñçðô"  
  כינויים: נביא, תשבי וגלעדי. 3לאליהו יש 

  .ר הגאולהמבׂש = נביא
מיושבי לשכת הגזית = גלעדי .מחזיר בתשובה = ביתׁש

  .במקדש שנקרא גלעד, רמז לחכמתו הגדולה בתורה

� "ììôéå ñçðéô ãîòéå... ä÷ãöì åì áùçúå"  
. אלא (אוצר מדרשים) י' של פינחס למה זעירא?

של  ימטריהואז כל הג 1קטנה= בגימטריה "י"ה
       שזכה לה. צדקהבדיוק כמו המילה  199 היא פינחס

� "'äì äìåò äùà íúáø÷äå" 

אם הקרבתכם  מסבירים את הפסוק באופן הבא:
, אזי הריהי באש של התלהבות - ה" ּׁשֶ נעשית ב"ִא 

, כפי שאמר ידה-מתעלה עלה' יתברך  -" '"עולה לה
היינו, שתמלא  - הכתוב: "ימלא ה' כל משאלותיך" 

הגדיל את כל משאלותיך ורצונותיך בה, בכוונה ל
  ...ולהאדיר את כבודו בעולם

� "äòåø íäì ïéà øùà ïàöë 'ä úãò äéäú àìå" 

חזקה על כל רועה, שאיננו מתכוון לטובת הצאן אלא 
, שהרי אין הוא של הצאן, אלא הצאן הן לטובת עצמו

שלו. לפיכך, מבקש משה רבינו, שיהיה מנהיג ישראל, 
 לטובת הצאןרועה כזה, אשר כל כוונתו אינה אלא 

ואשר ימסור נפשו למענן... ולא "כצאן אשר אין להם 
רועה", אשר הרועה אינו שלהם, כי אם מתכוון הוא 

  לטובת עצמו...
� "'ä éðôì ïèôùî úà äùî áø÷éå" כ"ז ה)( 

שה מקומות משה נזקק לשאול או לקבל יבחמ
הוראות כיצד לנהוג. חמשת המקרים באים לידי 

ואף ה', נ=  נקושש. מ=  מ. מנצפ"ךביטוי במילה: 
  סח שני.פ=  פהפסוק שלנו. - לפחדצ=  צמקלל ה'. 

 )(שמעתי                                       זבי בת צור.כ=  כ

� "íéøåëáä íåéáå… íëéúåòåáùá" כ"ח כ"ו)( 
ת עוֹ בּולמה נקרא שמו חג השבועות? אל תקרי ׁשָ 

ת (בשו"א). כלומר, עוֹ בּו(בקמ"ץ תחת השי"ן) אלא ְׁש 
. הוא החג שנשבעו בו שתי שבועהון רבים של לש

. שבועה אחת נשבע לנו הקב"ה שלא ימיר ְׁשבּועֹות
אנחנו והשבועה השנייה שנשבענו אותנו באומה אחרת. 

 )(אור החיים       לקב"ה שלא נחליף אותו באל אחר.

  וע"ה'תש  תמוז' יז בס"ד 
  19:25  -   הדלקת נרות               
  20:16  -   שבת צאת ה               
  21:09   -       רבנו תם                

  

  "אור החייםלפי הלוח המדוייק של " - קיץשעון 
 

 
 

 
 

    עת התפילה וקריאת התורה. במקום שיש עירוב, יש לטלטל ע"י קטן.אין לעיין בעלון בש 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  
  = ֶנְחַלץ ֵמָהִעְנָין ִּבְנָזִקים.ָיָצא ְּבֵׁשן ָוַעִין 

ַהָּתְכִנית ַהַּכְלָּכִלית ִנְכְׁשָלה, ְוֻכָּלנּו ָיָצאנּו ִמֶּמָּנּה  דוגמה:
  ְּבֵׁשן ָוַעִין. 

ֵעין ֲאָמתֹו - ֶאת- ֵעין ַעְבּדֹו אוֹ - ַיֶּכה ִאיׁש ֶאת-"ְוִכי מקור:
- ֵׁשן ַעְבּדֹו אוֹ - ּה ַלָחְפִׁשי ְיַׁשְּלֶחנּו ַּתַחת ֵעינֹו, ְוִאםְוִׁשֲחתָ 

ֵׁשן ֲאָמתֹו ַיִּפיל ַלָחְפִׁשי ְיַׁשְּלֶחנּו ַּתַחת ִׁשּנֹו [ְׁשמֹות כא כו 
  (ניבונכון)                                                      כז]. - 

"ä ãéå'"          : מפטירין
  ח')י (מלכים א'                 

  

 סגולה להשתתף -בדוק ומנוסה 
  "מועד-אוהלת בביהכ"נ "בסעודה רביעי

  21:30 -השיעור בלויין יחל ב
  

  



  

  שבת  שלום  ומבורך
 éåìéòì     úîùð :         

  4  054-7743834ארגון "אברהם יגל"      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"לשירין  בןחיים חייק'ה טחלוב 
  ז"ל נהיית בן ניסן אברהם

  ז"ל רחל ומשה בן יוסף דוקרקר
  ז"לשמחה  בתאיטו אבוטבול 

  ז"ל סרוור תב שרה מוסאי
  ז"לטובה  תב זקן-ויקטוריה בן

  

"íéúæ éìéúùë êéðá"  -  êåðéç 

  חינוך בחופש הגדול
התמודדותם של הורים עם החופש הגדול ועמו הקושי ה

השינוי . "לשמור על מסגרת וסדר יום ראוי עבור בני הנוער
ממסגרת הוא שהם יוצאים כביכול מעבדות לחירות, 

יכולה לגרום לערבוב של כל  לחופש מוחלט, היציאה הזו
סדר היום ולקריסת התפקוד הרגיל שלהם. החופש הגמור 

מפתח שניתן להשתמש בו ככלי, בשיחות נכונות,  הוא
לפחות בחלק , להביא את הילדים לסוג של יצירתיות

למבוגרים לצפות ולדרוש מהילדים  אל להםומהיום", 
 א רק לזכור שיש מנהיג לבירה וגםשיפסיקו לשחק אל

. כדי יעסקו בלימוד תורה באופן מסודר ובשעות קבועות
להגיע לתפיסה זו, מייעץ הרב רטיג, יש לדאוג להקפדה על 

אם הוא מאוחר, ולדבר על חשיבות  תפילה במניין, גם
התפילה במניין כחלק מיצירת סדר היום המסודר עבור 

ו את סדר היום, ולא שבונה לעצמהילד הוא הנוער.  בני
לימוד מבוקר עד ערב, אלא לקבוע  מדובר בסדר יום של

לימוד של משנה או  -נקודות אור שהוא עושה אותן 
". ביום כשהוא זה שיקבע את הזמן והמסגרת שתיים

 הדברים מתחילים בסופו של דבר בדוגמא האישית של
  .ביותר במעשיו הוא המחנך המשמעותיוההורה עצמו 

  כל הישועות והברכות

 ãáëåéìמנב"ת  øè÷ìå÷ úéøåðå á÷òéì  
  

  .שתרמו לסעודה הרביעית בלויין
  זכות השיעור בלויין וזכות 

 זצ"ל תגן עובדיה יוסףמרן 
ברפואה שלימה,  יתברכוש םבעד

 טובה, שיתמלאו כל בפרנסה
רוו נחת יולטובה  םמשאלות ליב

 ם.ושלווה מכל יוצאי חלציה
בן יעקב ז"ל אליעזר  להבדיל 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  בןלירן מלכה 

  

  : בריאות והחלמה איתנה

  בן אברהם וזליכה ז"ל     בבאי מוסאי

   הי"ומזל  ןב אליהו כהן-אולש
   הי"ו ביבי ומרדכי תב רחל מוסאי

   מנב"תרבקה  בתשרה ביבי לארי 
   מנב"תמרסל  בתלאה בלקר 
   מנב"ת שרה בת חנה דוידי

   מנב"תחוה בת  רזיה סינדני
  הי"ובן יהושע ניקי ניסים 

   מנב"ת מריםבת  זהבה אפרת
  חולי ופצועי צה"ל ועם ישראל.לרפואת כל  ובכללם  

    

        ברכות ואיחולים לבבייםברכות ואיחולים לבבייםברכות ואיחולים לבבייםברכות ואיחולים לבביים

ïåôìë øéôñå ïðåøì  
  נ"י  ïáä לרגל  הולדת

יה"ר שיעלה במעלות התורה 
ומעשיו,  ויצליח בכל דרכיו

שיתברך בכל מילי דמיטב 
ברוחניות ובגשמיות שתזכו 

ונעימות טובות  לשנים רבות
לאברהם וברכה והצלחה 

 ולרוחמה פוקץ ועליזה כלפון
  םהיוצאי חלצימ נחת שירוו

 ברכה והצלחה

éàáàá ä÷áøå íéøôàì  
 לרפואה שלימהשיזכו 

  ירוו ולפרנסה טובה ו
ושלווה מכל יוצאי  נחת

 חלציהם.  זיווג הגון
משורש נשמתם הטהורה 

 יצליחושלילדיהם 
בלימודיהם דרכיהם, ב

  ובכל מעשיהם

ù äöåøøë  ? ïéúîäì òåãîòåáù ! 
  ום"לכן אמור הנני נותן לו את בריתי של "...

מדוע לאחר שקוראים בתורה בשבת  נשאלת השאלה:
מסיימים בזה  ,פרשת בלק על מעשה קנאותו של פנחס

את קריאת פרשת אותו שבוע. ואת הסיפור על הבטחת 
  שכרו קוראים רק לשבת הבאה, בפרשת פנחס?.

היה מן הראוי להוסיף את פרשת השכר לקריאת השבוע 
  הקודם, ורק אחר כך להפסיק?!

רצתה התורה ללמדנו! כשאדם עושה  יא:התשובה ה
מעשה קנאות ומקנא את קנאת ה' בתוך בני ישראל, אין 

יש לבדוק תחילה מה הן סיבות  למהר ולתת את שכרו.
 ?מה הם המניעים שעומדים מאחורי המעשה קנאותו...

שבוע שלם יש לשבת על  ?...לאיזה מטרות הם נועדו
קנאה ייתה זו כי ה, מדוכה זו, ורק אחר כך אפשר להכריז

  ם...ומגיע עליה שכר ברית שלו לשם שמים
  ובשם המגיד מישרים רבי מרדכי דרוק זצ"ל מובא:

כשרצה להסביר מהו קנאות אמיתית היה אומר בצחות: 
(ברש"י סוף פרשת בלק) כתוב: " "כי הנה אצל פנחס

"ראה מעשה... ומיד ויקח רומח בידו", והנה היום 
שקודם "לוקחים רומח לדאבוננו רואים הרבה פעמים 

  "...ורק אחר כך מחפשים את המעשה

  צנוע והישרהלע"נ 
÷çöé óñåé -øåô  

  ז"ל ומרים אברהםבן 
  כ' תמוז פקידת שנתו

  שימליץ טוב בעד משפחתו

  הצנוע והישרלע"נ 
øæòéìà  øè÷ìå÷  

  ז"ל יעקב ורבקהבן 
  יח' תמוז פקידת שנתו

  שימליץ טוב בעד משפחתו

  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  21:30בשעה 
  בע"ה תתקיים  מסך ענק.על גבי 

 " בית הלחם"בחסות  סעודה רביעית,
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ברכה והצלחה 
éîåìù äàìì  

 מנב"ת מרים תב
שתזכה לזיווג 
הגון משורש 

 נשמתה הטהורה
בריאות אושר 
ופרנסה טובה 
לשנים רבות 

  טובות ונעימות

 רפואה שלימה
éìàøùé éëãøîì  

 הי"ו. נהיית  בן
  הקב"ה ישלח 
  מזור ומרפא 

לרמ"ח אבריו 
ושס"ה גידיו. 

שיחזור לאיתנו 
 הראשון ויזכה

לשנים רבות וטובות 
  אסתר.רעייתו עם 

 רפואה שלימה

 éðùìבת úéìâéñ  
הקב"ה ישלח מזור ומרפא 

לרנ"ב אבריה ושס"ה 
גידיה. שתחזור לאיתנה 

ותזכה לשנים  הראשון
טובות ונעימות  רבות

ורפואה שלימה וברכה 
בת  ñìéìâéúוהצלחה 

הי"ו  ìàéøáâדינה ובעלה 

  ברכה והצלחה

÷çöé äøåáãå äùðîì-øåô  
 על הסיוע לזיכוי

 הרבים. שיזכו לרפואה
שלימה ולפרנסה טובה, 
והצלחה לכל ילדיהם, 
שירוו נחת מכל יוצאי 
חלציהם.  זיווג הגון 

משורש נשמתן 
   לבנותיהםהטהורה 

 רפואה שלימה
øãàì-ìàøùé  

 שרית ואופיר בן
  הקב"ה ישלח 
  מזור ומרפא 

לרמ"ח אבריו 
ושס"ה גידיו. 

שיחזור לאיתנו 
 הראשון ויזכה
לשנים רבות 

   ונעימות טובות

  בשורה משמחת
úåéð÷ãöä íéùðä ìëì   

יתקיים שיעור מרתק מפי 
 שליט"א øâøá çð ìàøùéהרב 

  ביום שני יט' תמוז
  ) 25-07-17(למניינם 
   20:00בשעה 

" אוהב שלוםבבית הכנסת "
  יבנה)(צמוד לרבנות 

  כל הנשים מוזמנות

  ברכה והצלחה 
äãæáá íéøîå íåìùì  
  שיבורכו מפי עליון 
ובכל מילי דמיטב 

ברוחניות ובגשמיות 
שיאיר הקב"ה 

דרכם ואת מזלם 
מתוך בריאות 
איתנה ופרנסה 

  טובה  לשנים רבות
טובות ונעימות  

והצלחה בלימודים 

  לע"נ הצנועה והענוה
 äãøá úåø ז"ל  

  בת רחל שתחי'ה
  ' תמוז.אכ הנפטר

  יום רביעי פקידת שנתה. 
  הצנוע והישרלע"נ   

 ïñéð íäøáà  
  ז"ל נהייתבן 

שימליץ טוב יהי רצון 
  בעד משפחתוויגן 

  הצנוע והישרלע"נ 
 ïåòîù éîåìù  

  מרים שתחי'הבן 
משמרה בשבת-12:30
  .בבית המשפחה         

עליה לבית  יום שני
  17:30העלמין בשעה 

מנחה, דברי  19:00
תורה, ערבית וסעודת 
  מצווה בבית המשפחה

  ברכות ואיחולים לבבייםברכות ואיחולים לבבייםברכות ואיחולים לבבייםברכות ואיחולים לבביים
éìå øùàìãðäèàåâ ä  
נ"י  ïéøé -ìééàבהגיע הבן 

úååöîì.   יהי רצון שיעלה
במעלות התורה והיראה. 

שיתברך ברוחניות 
  בגשמיות ויצליח בלימודיו

  כיו ומעשיו.ובכל דר 
  ושלווה ותרוו נחת 

  יוצאי חלציכם. כל מ
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úåëìäúåëìäúåëìäúåëìä      òáøà òáøà òáøà òáøà úåîåöäúåîåöäúåîåöäúåîåöä        

  

צום הרביעי  ,תכה אמר ה' צבאו"נאמר בזכריה:   - א'
יהיה לבית  ,וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי

יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים. ופירשו חז"ל, 
, כי חודש תמוז הוא הרביעי צום הרביעי זה צום י"ז בתמוז

כי החודש  צום החמישי, זה צום תשעה באב,לחודש ניסן. 
 גדליה צום השביעי, זה צוםאב הוא החמישי לחודש ניסן. 

. וצום העשירי, זה צום עשרה בטבתשחל בשלשה בתשרי, 
וכל ישראל מתענים בימים אלו מפני הצרות שארעו בהם, 
כדי לעורר ולפתוח הלבבות לדרכי התשובה, ויהיה זה 
זכרון למעשינו הרעים ולמעשה אבותינו שהיו כמעשינו 
עתה עד שגרמו להם ולנו אותם הצרות, שבזכרון דברים 

להיטיב מעשינו, כמו שנאמר: והתוודו את עוונם אלו נשוב 
  ואת עוון אבותם.

נשתברו חמישה דברים אירעו ביום י"ז בתמוז:   -  ב'
הלוחות, בטל התמיד, הובקעה העיר בתקופת חורבן הבית 

  השני, שרף אפוסטמוס את התורה, והעמיד צלם בהיכל. 
הכל חייבים להתענות בארבעה הצומות הללו, ואסור   - ג'

  רוץ גדר. ואין הדבר תלוי ברצון הקהל. לפ
כל הצומות הללו מותרים ברחיצה ובסיכה ובנעילת   -  ד'

ר ותהסנדל ובתשמיש המטה, חוץ מתשעה באב. ומ
  והמחמיר תע"ב. ,להתרחץ בחמין בימי הצומות

מי ששכח ובירך ביום התענית על דבר מאכל, או   -  ה'
  , יטעם ממנו משהו כדי שגרונו יהנה. משקה

, בין בשחרית "עננו"המתענה תענית צבור צריך לומר   - 'ו
בין במנחה, באמצע שומע תפלה ובמקומות שנוהגים לומר 
"עננו", בשומע תפלה בכל התפילות, גם בערבית של ערב 

  נכון על פי ההלכה. םמתענים מהערב, מנהגשאין ע"פ התענית א
ה'" אם שכח ולא אמר "עננו" עד שאמר "ברוך אתה   -  ז'

כדי לחתום "שומע תפלה", אינו רשאי לסיים "למדני 
חוקיך" כדי שיוכל לחזור ולומר "עננו", אלא יסיים תפלתו 
ויאמר "עננו" מבלי חתימה בסוף "אלקי נצור". אבל בין 

, אין לומר "עננו", דהוי "רצה"ל "שומע תפלה"ברכת 
  הפסק. 

יחיד שמתפלל תפילת שמונה עשרה עם חזרת השליח   - ח'
ציבור, אף על פי שאומר עמו כל סדר הקדושה, אינו אומר 

  "שומע תפלה". -עמו "עננו"  בין גואל לרופא, לא ב
תורה בשחרית ובמנחה וקוראים - מוציאים ספר  -  ט'

בפרשת 'ויחל' שלשה עולים. אדם שלא מתענה אין לו 
  תורה.- לעלות לקריאת ספר

נו הכהנים נושאים כפיהם גם במנחה. וכהן שאי  - 'י
  מתענה לא ישא כפיו, ויצא לחוץ בעת נשיאת כפים.

פשט המנהג בארץ ישראל שמניחים תפילין בתעניות   - 'יא
. ויש שנהגו להניח תפילין גם במנחה של בשחרית בלבדצבור 

תעניות צבור, כדי להשלים מאה ברכות, אך לא ראינו כיום 
  שנהגו כן בארץ ישראל, והנח להם לישראל.

דין מותר לעשות חופה בתעניות צבור אף מעיקר ה  - 'יב
בשחרית, כגון בצום גדליה, עשרה בטבת וצום י"ז בתמוז. 
  עדיף יותר לעשות החופה במוצאי הצום לאחר צאת הכוכבים.

עלות הישן שנת קבע (חצי שעה) בליל התענית וקם לפני   - 'יג
 אלא אם התנה לפני כן. - השחר, אסור לו לאכול ולשתות

פטור מלהתענות. וכן חולה שנרפא  ,חולה שאין בו סכנה  - 'יד
ליו, ואך עודנו חלש, כל זמן שיש חשש שאם יצום יחזור לח

פטור מלהתענות. וכן זקנים ותשושי כח שמצטערים 
  פטורים. ,בתעניתם
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  øåáéãä çë-  úùøôñçðô        
צרור את המדיינים והכיתם אותם כי צררים "

 "בנכליהם..." "הם לכם בנכליהם
בנכליהם ועוד על הפסוק  .כלים  בניהם  אותיות
דהיינו אם לא תהרגו את  מילה בנך  אותיות

בניהם בוודאי שבעתיד יאמרו מילה על המעשה 
 ובכך ירצו נקמה שעשו בני ישראל לאבותיהם

ן משפחת החצרוני לכרמי לחצרֹ " מעם ישראל...
מלמדים אותנו המשפחות הנ"ל  ."משפחת הכרמי

 כמה קשה הוא הלשון הרע ומה התוצאות.
 וגם רמוז מלה  חצרוני=ר"תה  שפחתמ חצרןל

 ר"ת = כרמיה שפחתמי כרמל השניה. במשפחה
 דהיינו אלו השניים שמדברים לשון הרע. מלה

 יכרמל ועוד חצר  וני אותיותחצרב והיכן מדברים?
את  פתח שם אותיות "משפחת" .מרכל  אותיות

 הלם ר"ת = חצרוניה שפחתמ חצרןלד ועו פיו.
 נכנס השלישי עליו מדברים ובא והורג את השני.

לכן אומרת ההלכה  .הרוצח אותיות ניהחצרו
וזה  זה המדבר שלושה נהרגים. שבלשון הרע

רוני החצ ועוד וזה שמדברים עליו. השומע
דהיינו זה החי שמדבר לשון  צנור החי  אותיות

 בכל פעם מנתק הוא את צנור החיים שלו, הרע
ואת השפע הרוחני שלו ושל כל העולם ומגיע עד 

פיהם מגיע השמיים ולשונם "השמיים שנאמר 
 חץ ונירה אותיות "החצרוני" ועוד ."תהלך בארץ

אין אפשרות  כך היא המילה שכבר יצאה
מלמדים אותנו  ו לתקנה.להחזירה או אפיל

המשפחות הנ"ל רק לדבר טוב ולהתפלל על עם 
הנר או  רינה צחהאותיות  "החצרוני" ישראל.

רינה זוהי תפילה שצריכה להיות נקיה  .הצח
זוהי הנשמה שבאה טהורה  מטנוף הפה והנר הצח

לכן בא הפסוק חנוך  ונקיה כך צריכה לחזור.
ך וחנ"משפחת החנכי מלשון חינוך לנו ההורים 

לפלאי " ואיך זוכים לזאת? ."לנער על פי דרכו
דהיינו להתפלל  אלי פה אותיות "הפלאי משפחת

ומה שנוציא  ה' יתברך עלינו על בנינו ובנותינו-ל
גם בדברי  ,מפינו יהיה רק דברי תורה וקדושה
ויאמר ה' " הרשות לדעת לדבר רק בלשון נקיה...

וח אל משה קח לך את יהושע בן נון איש אשר ר
אומר רש"י אשר רוח בו  ."בו וסמכת את ידך עליו

 כאשר שאלת שיוכל להלך כנגד רוחו של כל אחד
, כך צריך להיות מנהיג שרוצה להנהיג עם ואחד.

אונו ומרצו ו, את כל כח משפחה.ו קהילה, עיר
בידוע שכל אחד עם רוחו  יפנה לכל אחד ואחת.

זוהי  עם כל אחד. הוא לכן צריך לתמרן בעדינות
מצד שני אלה  מידת הענוה הראויה לאדם שכזה.

העושים רוח אחרת רעה שכל מקום שמגיעים 
לכן . עושים רעש וצלצולים ועושים הפוך מהציווי

רוח כזו שעושה סופות ולכלוך רק מרחיקה את 
האנשים מהתכלית שלשמה צריכים אנו את גדולי 

  .הדור שלאורם נלך ועל פיהם יישק כל דבר
די שמיים נכבד את גדולי הדור אם נבין שהכל בי

את ה' "ונקיים את הפסוק  חכמיםהותלמידי 
אז , לרבות תלמידי חכמים "אלוקיך תירא

שנזכה לאריכות  יתקיים בנו אשר בך יתפאר.
 )הנאמן א.ש. מעבדכם(                     ימים ושנים.



 

  

 

  

  "" ואבותינו סיפרו לנו 
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  בזכות הארת פנים
איש חסד ידוע ומפורסם מבני ברק הגיע לשוויץ כדי 
לסייע למשפחה מארץ ישראל ששהתה שם לרגל 

 .ניתוח שנערך לאחד מילדיה
לבית המלון בו היה אמור להתאכסן  הוא הגיע

ולפתע פגש בלובי המלון זוג הורים חרדים ובתם 
שישבו שם. כדרכו מימים ימימה האיר להם פנים 
והתעניין אם חסר להם דבר מה, למרות שלא הכירם 
ולא ידע מי הם ומה מעשיהם במלון הנ"ל, ולאחר 
מכן עלה לחדרו. כשהחשיך היום פגש אותם שוב 

אך הפעם הם ישבו בלובי  בלובי המלון
כשמזוודותיהם וכל חבילותיהם לצידם. למרות 
שניכר היה כי הם עומדים לעזוב את המלון, 
לפליאתו הם המשיכו לשהות בלובי ולא עשו רושם 

 .שהם אכן מתכוננים לצאת
הם נמנמו על הספות והעסקן הבין כי הם מתכוננים 
לשהות בלובי כל הלילה, הוא ניגש אליהם במאור 
פנים מופגן ושאלם: "מדוע אתם שוהים בצורה כזו 
בלובי?", הם השיבו: "הטיסה שלנו לישראל היא רק 
לפנות בוקר, וכדי שלא נצטרך לשלם על לילה נוסף 
החלטנו לעזוב את החדר לנמנם בלובי עד לזמן 
הטיסה". "איני מוכן כי תשהו כך בלובי כמה 

 .שעות!" אמר העסקן
אתה לא מוכן?! במה  הם הביטו בו בפליאה, "מה

אנו קשורים אליך שהינך מביע דעה בנושא?" 
שאלוהו וביקשו הסבר לדבריו. "התכוונתי לומר 
שאני לא מוכן שאתם תהיו כאן בלובי בלי אוכל ואני 
אעלה לחדרי ואשב לאכול לבד..." הבהיר את 
כוונתו. הוא לא נתן להם הרבה זמן לחשוב, עלה 

דיו מגש עם עוגיות לחדרו ותוך זמן קצר ירד כשבי
 .ושתיה וכמה חפיסות שוקולד ומעדנים נוספים

הם נדהמו מיחסו המלבב והשביעו נפשם במטעמים 
ששם לפניהם. הוא ישב איתם ושוחח עימהם, עודדם 
וחיזקם בענייני אמונה מבלי לדעת אפילו לאיזו 
מטרה הגיעו לשוויץ, השיחה כבשה את ליבם והם 

רב לכל מילה שיצאה ישבו מרותקים והאזינו בקשב 
מפיו. בשלב מסוים הם החליפו ביניהם כתובות 
ומספרי טלפון ונפרדו. הוא עלה לחדרו והם יצאו 

מספר לאחר לשדה התעופה וחזרו בטיסה לארץ. 
 .חודשים נחה בתיבת הדואר שלו הזמנה לחתונה

הוא פתח את המעטפה וגילה להפתעתו כיתוב בראש 
הראשי ההזמנה ובו נאמר כי הוא ה... מחותן 

בחתונה. כיוון שלא הכיר את שמות המשפחות של 
 בעלי השמחה, הוא היה בטוח שמדובר בטעות,
מהיכן הוא קשור לשמחה זו ועוד הופך למחותן 
ראשי? באותו יום אף התקבלה שיחת טלפון 
כשהמתקשר הזדהה כאביה של הכלה כשהוא חוזר 
שנית על מה שנאמר בכיתוב שעל גבי ההזמנה, והוא 

"הנסיעה שלנו לשוויץ שבמהלכה פגשנו  הסביר:
, הייתה בנסיבות מאוד לא סימפטיות. במלון אותך

וכל הישרה הבת שלנו שישבה לצידנו ירדה מן הדרך 
הו, עד שבשלב עלו בתולהחזירה למוטב מאמצינו 

לשוויץ והחליטה  מסוים היא גם ירדה מן הארץ
 .להינשא לגוי ר"ל

תאריך החתונה כבר נקבע, ואנו הגענו לשוויץ לנסות 
  לשכנע אותה בפעם האחרונה שלא תעשה את הצעד

הנורא הזה. לשם כך שכרנו חדר במלון השוויצרי 
ושהינו שם במשך כשבועיים יחד עימה, אך בשום אופן 

נו להניאה ממחשבתה האווילית. כל פרטי לא הצלח
החתונה כבר הושלמו והתוכנית הייתה שהיא תחזור 
עימנו ארצה כדי לקחת איתה את חפציה ותחזור 
לשוויץ כדי להינשא עם הגוי ההוא. במשך כל זמן 
שהותנו אף אחד לא התעניין בנו ובגורלנו, אתה היית 
 הראשון שלא רק שוחחת איתנו אלא גם עשית עימנו
חסד גדול, הענקת לנו משלך וחלקת עימנו ממזונך, כל 
זה השפיע מאוד על בתנו וכאשר נפרדנו ממך ועלינו 
למטוס היא דיברה בהתפעלות על רוחב הלב משגילית 
כלפינו, על השמחה הפנימית המקננת בך ועל הרצון 

 .האמיתי שמפעם בך לסייע לכל בן אנוש
כרו בה באופן היא דיברה ודיברה וניצני החרטה כבר ני

בולט וכאשר נחתנו גמלה בה ההחלטה: "אם כך נראה 
יהודי חרדי, אני לא אתחתן עם גוי!" אני ואשתי לא 
האמנו למשמע אוזננו, לא האמנו שנושענו מהצרה 
הגדולה הזו. והיא הגדילה לעשות ובאותו מעמד נטלה 
את הפלאפון והודיעה לחתנה הגוי כי היא חוזרת בה 

הקשר ביניהם מבוטל. בתנו פתחה מכל העניין וכל 
ם חדשים, היא החלה לשמור מצוות בקפדנות בחיי

ולהתפלל ברגש וכעבור מספר חודשים זכתה להתארס 
 .לשמחת כל המשפחה עם בחור חרדי ממשפחה טובה

ומי המחותן הראשי בשמחה זו אם לא אתה?" סיים 
 (ברכי נפשי)                                   .בהתרגשות גדולה

  

 מרוויח רק מי שעושה לשם שמים

  ר ִהְנִני ֹנֵתן לֹו ֶאת ְּבִריִתי ָׁשלֹום""ָלֵכן ֱאמֹ 
לכאורה היו כאלו שהרגו הרבה אנשים שמרדו בה', מדוע 

  דווקא פינחס עלה בשכרו על כולם?!
שמעון היה עני מרוד שהשתכר  נביא סיפור שימחיש זאת:

יום אחד חשקה נפשו באגרטל יפה  בעמל כפיו מהיד לפה.
טה ומשהצטבר שיפאר את ביתו. הוא אסף פרוטה לפרו

הוא דמיין  הסכום המבוקש הוא שם פעמיו אל השוק.
איך יראה הבית עם האגרטל החדש, במהלך כל הדרך אל 
המוכר בשוק... אך דא עקא כשהגיע לא נשאר באמתחתו 

"לא נורא שמעון, תבוא בעוד  הכול נמכר! –מאומה 
"מה  זעק לעברו המוכר. –שבועיים אני מקבל סחורה..." 

 התחנן שמעון.–אין לך משהו למכור לי?!"  שבועיים...
המוכר ריחם עליו ואמר לו: "ראה יש לי אגרטל ישן 

קח אותו ברבע מחיר מחדש... ובעוד שבועיים יהיה  ד,מאו
עתיק מאוד. ושמעון התנחם בו כמוצא  האגרטל היה לך...".

שכנו העשיר ראה אותו עם כד הענתיקה והחליט  שלל רב.
לעברו: "שמעון אגרטל כזה מתאים  לחמוד לצון, הוא קרא

שמעון לא  תן את זה למלך והוא ישמח..." –לאוצרות המלך 
והוא  –איזו זכות!!!"  –"לשמח את המלך!  –חשב פעמיים 

שם פעמיו היישר אל הארמון כשהוא צועק לשומרים: 
  "הבאתי מתנה למלך!"

אין זה כי  –"יהודי מביא למלך מתנה  –המלך היה המום 
  חשב לעצמו... –עתיק ויקר עד למאוד!"  אם אגרטל

מיד הוא הורה למשרתיו להביא למיטיבו שק מלא מטבעות 
הוא  שמעון חזר לביתו עשיר וכעת הפך לגביר שמעון! זהב!

ניגש לחברו העשיר והודה לו על העצה... העשיר היה המום. 
אבל ראש עסקי יש לו... הוא מיד מכר את כל רכושו וקנה כד 

המלך התרגש כל  מים ושם פעמיו אל המלך.מצופה ביהלו
כך, וחשב לעצמו: "במה אוכל לגמול טובה לאחד שהביא לי 
מתנה שכזו ובוודאי שלא חסר לו כלום?!..." הוא הורה 

  למשרתיו להביא לו מחדר האוצרות משהו נדיר ויקר ערך...
לא עברו כמה דקות והעשיר יצא מהארמון עם האגרטל הישן 

ס זכה בשכר כל כך גדול כיוון שמעשהו היה פינח של שמעון...
לשם שמים. הוא לא חשב על התועלת שתצא לו מזה אלא 

  מה הקב"ה ירוויח מזה... ושכרו היה בהתאם...


