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"ֹלא ַיֵחל ְּדָברֹו ְּכָכל ַהֹּיֵצא ִמִּפיו ַיֲעֶׂשה" (ל, ג).
כתב רבינו חיים ויטאל זצ"ל בספרו "עץ הדעת טוב", שפסוק זה מלמדנו דבר נפלא: 
"לא יחל דברו", מי שדיבוריו אינם חולין - הרי "ככל היוצא מפיו יעשה", הקב"ה עושה 

וממלא את כל בקשותיו!
למערכת העלון הגיע סיפור נפלא שהתרחש השנה, לאחר ימי חג הפסח. שתי בנות 
ממשפחת א. באלעד (הפרטים שמורים במערכת), הגיעו לפרקן ולא מצאו את זיווגן. ניסו את 

כל הסגולות האפשריות, ומאום לא עזר. הגדולה היתה כבת 28, והשניה כבת 25.
יום אחד, הם החליטו לפנות לרבנית קולדצקי תליט"א, בתו של מרן הגר"ח קניבסקי 

שליט"א לקבלת ברכה לישועה.
בהיכנסם לרבנית, בירכה אותן הרבנית לשלום ושאלה את הגדולה בתמימות: "את 

אמא שלה"?
הבת הגדולה אכן היתה נראית מבוגרת יותר מכדי גילה, לכן טעתה הרבנית. "לא, אני 
אחותה הגדולה", השיבה כשהאודם מתפשט על פניה מרוב בושה. הרבנית הבינה את 
טעותה, והתנצלה מעמקי לבה על הטעות המבישה. הבת כמובן סלחה לה, אך דעתה 
של הרבנית עדיין לא נחה. היא נכנסה מבוהלת לאביה, וסיפרה לו את הנעשה. "אמרי 

לה, שעד ל"ג בעומר בע"ה היא תתארס", אמר לה אביה הגר"ח קניבסקי.
הרבנית שבה ואמרה לה את דבריו של שר התורה, והוסיפה עוד ברכות ואיחולים גם 

לבת הקטנה, והן שבו לביתם.
וכצפוי, עד ל"ג בעומר הבת הגדולה היתה מאורסת!!   

 
"ֹלא ַיֵחל ְּדָברֹו ְּכָכל ַהֹּיֵצא ִמִּפיו ַיֲעֶׂשה" (ל, ג).

בגמ' סוטה (לה ע"א) מובא "דרש רביא מפני מה נענש דוד, מפני שקרא לדברי תורה 
תורה  דברי  הקב"ה  לו  אמר  חוקיך...",  לי  היו  "זמירות  נד)  קי"ט  (תהילים  שנאמר  זמירות, 
בדבר  מכשילך  הריני  זמירות,  אותן  קורא  אתה  ואיננו"  בו  עינך  "התעיף  בהן  שכתוב 

שאפילו תינוקות של בית רבן יודעין אותו".
שואל הגאון רבי דוב מאיר איזנשטיין זצ"ל לא מובן כיצד ואיך שגגה זו שיצאה מפי 
השליט לכנות את דברי התורה זמירות, נשארה בתהילים, שעליו דוד התפלל שהעוסק 
בו יהא נחשב כעוסק בנגעים ואהלות, וכך שגורה השגגה בפי כל ישראל לדורות עולם.
ומתרץ שבאמת דוד המלך כשאמר "זמירות היו לי חוקיך", בוודאי כוונתו היתה למובן 
קרויה שירה. אלא  כזמירות, שהרי התורה  עליו  ונעימים  תורה חביבים  הטוב, שדברי 
ניתנת  שהתורה  היא  שהכוונה  לטעות  מקום  בדבריו  שנתן  משום  דוד  נענש  אעפ"כ 

לרכישה בקלות, בלי יגיעה ועמל, כמו זמירות.
והדברים מתבהרים בהמשך אותו פרק (אות ט') שם אומר דוד המלך בפירוש "טוב לי 
כי עוניתי למען אלמד חוקיך", שדברי תורה נרכשים רק אחרי 'עוניתי', אחרי שעמלים 
ומתייגעים עליהם. אם כן מוכרח, שכאשר באות ז' קרא לדברי תורה 'זמירות' אין כלל 
כוונתו על דרך רכישה של חוקי התורה, אלא כוונתו לנעימות וערבות שהוא זוכה בהן 
אחרי שרוכש את התורה בעמל וביגיעה.                                                             (נטעי אדם)

(חן חן לנכד הגאון הנ"ל ששלח לנו עותק מהספר ובו חידושי תורה מפי סבו)

"ַוֹּיאֶמר ְּבֵני ָגד ּוְבֵני ְראּוֵבן ֶאל ֹמֶׁשה ֵלאֹמר ֲעָבֶדיָך ַיֲעׂשּו ַּכֲאֶׁשר ֲאֹדִני ְמַצֶּוה" (לב, כה).
הקשה בספר "יבין שמועה": מה פשר תשובתם של בני גד ובני ראובן "עבדיך יעשו 
כאשר אדוני מצוה". הרי לאחר שהתחייבו להיכנס לארץ עם כלל ישראל, משה רבנו לא 

הוסיף דבר על התחייבותם, ואם כן היה להם לומר "עבדיך יעשו כאשר דיברו".
אמרו:  הם  משה.  לתשובת  דבריהם  בין  הבדל  שיש  נראה  בכתוב,  נתבונן  אם  ברם 
"וישב טפנו בערי המבצר מפני יושבי הארץ". אבל משה רבנו אמר להם: "בנו לכם ערים 
"וישב טפנו בערי המבצר",  "ערי מבצר". זאת מפני שמלשונם  לטפכם", בלא להזכיר 
משמע שהם שמים מבטחם בחוזק ערי המבצר, ואין הם תולים בטחונם בקב"ה. ומשה 

רבנו בדבריו ביקש לעוררם לתלות בטחונם רק בהשי"ת ולכן לא הזכיר כלל "ערי מבצר".
אדוני  יעשו כאשר  "עבדיך  לו:  והשיבו  ראובן התעוררו מהדברים  ובני  גד  בני  ואכן, 
מצוה", היינו - שאין צורך בערי מבצר, אלא טפנו וכו' יהיו שם בערי הגלעד".                                                                                   
(טללי אורות)  

ה ָהַלְך ַוִּיְלֹּכד ֶאת ַחֹּוֵתיֶהם ַוִּיְקָרא ֶאְתֶהן ַחֹּות ָיִאיר: ְוֹנַבח ָהַלְך ַוִּיְלֹּכד  "ְוָיִאיר ֶּבן ְמַנּׁשֶ
ֶאת ְקָנת ְוֶאת ְּבֹנֶתיָה ַוִּיְקָרא ָלה ֹנַבח ִּבְׁשמֹו" (לב, מא-מב).

כאשר נולד לגאון רבי יצחק אייזיק אוזבאנד זצ"ל, ראש ישיבת טעלז בקליבלנד - בנו 
הראשון, ביקש לקרוא לילד ע"ש חותנו הגאון רבי אברהם יצחק בלוך, אולם הסתפק 

האם ניתן הדבר להיעשות מאחר והוא עצמו קרוי גם "יצחק".
את ספקו זה כתב במכתב לגאון רבי אליעזר סילבר, וכעבור זמן קצר הגיע מברק 
תשובה כי ניתן לקרוא לילד בשם זה ללא חשש, והוסיף שיש לכך ראיה מפורשת מן 
התורה. סתם ולא פירש. לימים כאשר נפגשו  השניים תמה רבי יצחק אייזיק בפני רבי 

אליעזר היכן יש ראיה מפורשת מהתורה לספק הנזכר?
השיבו רבי אליעזר כי בפסוק נאמר: "ויאיר בן מנשה הלך וילכוד את חוותיהם ויקרא 
אתהן חוות יאיר". ולאחר מכן נכתב: "ונבח הלך וילכוד את קנת ואת בנותיה ויקרא לה 
נבח בשמו". ויש להבין - שאל רבי אליעזר - מדוע בפסוק הקודם לא נכתב שיאיר בן 

מנשה קרא להן "בשמו"?
"חוות  להן  וקרא  שם  להם  הוסיף  שיאיר  שמכיוון   - אליעזר  רבי  השיב   - זאת  אין 
יאיר" אין זה נחשב בשמו! מה שאין כן נבח שקרא להן רק נבח, מעיד הכתוב שהיה 

זה "בשמו".
נמצא אם כן שכל תוספת לשם אינה דומה דומה לשם האחר - סיים רבי אליעזר - 
ועל כן הוריתי לך שניתן לקרוא לילד אברהם יצחק אף ששמך הוא יצחק אייזיק, משום 
שאין אלו שמות זהים.                                                                 (וקראת לשבת עונג)

"ֵאֶּלה ְׁשמֹות ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ִיְנֲחלּו ָלֶכם ֶאת ָהָאֶרץ" (לד, יז).
בפסוקים אלו, שבהם נמנים שמותיהם של נשיאי השבטים שנחלו את הארץ עבור 

שבטיהם וחילקו את נחלת שבט למשפחות - יש מקום לכאורה לשני דיוקים:
א. סדר השבטים בפרשה אינו לא כסדר תולדותיהם ולא כסדר חנייתם?

ב. בשלושת השבטים הראשונים נאמר רק את שם הנשיא, בלי להוסיף את המילה 
"נשיא", בעוד בששת השבטים הנותרים נכתבה המילה "נשיא" בכל אחד מהם, לאחר 

שמו של הנשיא. הלא דבר הוא!
ביאור נפלא על כך, כתב הגאון רבי אלעזר משה הורביץ זצ"ל, אב"ד פינסק, בספרו 
שו"ת "אהל משה" (סימן קלז): בגמרא במסכת נדרים (דף מח.) אנו מוצאים תקנה לאנשים 
המודרים הנאה זה מזה, כדי שיוכלו ליהנות מנכסי העיר לנשיא, וע"י כך יוכלו להשתמש 
בהם, שכן כל אחד מהם משתמש מעתה בנכסי הנשיא ואינו נהנה מחבירו שהוא אסור 
נודרים  והיו  היו,  וכעסנים  קנטרנים  הגליל  שאנשי  הגמרא,  מספרת  בהמשך  בהנאתו. 
הנאה זה מזה, ולפיכך עמדו אבותיהם וכתבו מראש את חלקיהם לנשיא, בכדי שאם 
בניהם אחריהם ידרו הנאה זה מזה - לא יהיו אסורים ברחבה של עיר, בתיבה ובספרים 
וכיוצא באלו מנכסי העיר, שכן מעתה ממון הנשיא הם. עד כאן מסוגיית הגמרא בנדרים.

והנה, כתב אב"ד פינסק, בארץ ישראל היו שלוש ארצות: יהודה, עבר הירדן והגליל 
(עיין בגמ' בב"ב, דף לח.), ובפרשה שלפנינו לא נאמרו אלא רק יהודה והגליל (כמבואר בפסוק 

יג). מי נחל את יהודה והגליל? המעיין בספר יהושע ימצא כי בארץ יהודה לקחו חלק 

שלושת השבטים הללו: יהודה, שמעון ובנימין, בעוד הנשארים היו בארץ הגליל.
כמה נפלאים מעתה הפסוקים שלפנינו: בראשונה סידר הכתוב את שלושת השבטים 
בארץ  שהם  שהנשארים,  בעוד  "נשיא",  נאמר  לא  ובהם  יהודה,  בארץ  נחלה  שקיבלו 
הגליל, נאמר בכל אחד ואחד מהם "נשיא", שכן בשבטים אלו כל אדמת השבט היתה 
כתובה לנשיא! ודברי פי חכם חן!                                      (כמוצא שלל רב)      

 שבת שלום ומבורך! 

בסיעתא דשמיא, ערש"ק א' באב התשע"ב
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נכון מאד שאשה  הכי  [ובלאו  הנרות  ברכת  בעת  הראש  לכסות  צריכה  נשואה  אשה 
נשואה לא תלך גם בביתה בגילוי ראש]. ואם היא לובשת פאה נכרית, אף על פי שמן הדין 
אסור לאשה נשואה לצאת לרשות הרבים בפאה נכרית, מכל מקום בביתה מותר, ולכן 

יכולה לברך על הנר וכל הברכות כולם, כשהיא לובשת פאה נכרית.
בברכות (כד.) אמרו, א"ר יצחק טפח באשה ערוה, ומוקי לה באשתו ולק"ש. וא"ר ששת 
שער באשה ערוה. ואמנם הרי"ף (פ"ג דברכות) השמיט דין זה. וכתב בחי' הרשב"א שם בשם 

הראב"ד, דאפשר דס"ל דאין בהן משום ערוה. ולא מן השם הוא זה וכו'. ע"ש. 
מרן  וכתב  וכו'.  הערוה  כנגד  לקרות  אסור  כתב:  ט"ז)  הלכה  ק"ש  מהלכות  (בפ"ג  והרמב"ם 
הכס"מ, והשמיט רבינו דין שער באשה ערוה וקול באשה ערוה, מפני שסובר שלא לענין 

ק"ש נאמר, אלא לענין שאסור ליהנות בקולה ולהסתכל בשערה. ע"כ. 
ובשו"ת מהר"ם אלשקר (סי' לה), הביא הסוגיא דברכות הנ"ל, וכתב, איכא מאן דאמר 
דכל הני לענין ק"ש מיירי, וכן פי' רבינו האי גאון. ואיכא מאן דאמר דלא איירי לענין ק"ש 
אלא טפח באשה דוקא, והיכא דאיתמר איתמר, ונראה שזה דעת הרמב"ם, מדלא אסר 
באשתו לק"ש אלא טפח דוקא, ואילו הני אחריני אסר להו לגבי אשת איש בפרק כ"א 
מהל' איסורי ביאה. והרי"ף השמיט כל זה, וכתב הראב"ד דאפשר דס"ל דטפח שוק שער 
וקול, אין בהם משום ערוה. עכת"ד. נמצא שגם מהר"ם אלשקר תמים דעים עם הכס"מ 

בדעת הרמב"ם. 
ומרן הב"י (סי' עה) אחר שהביא דברי הרי"ף והרמב"ם, סיים, ולענין הלכה נראה דנקטינן 
כדברי הרמב"ם, ומיהו טוב ליזהר לכתחלה מראיית שער ושמיעת קול זמר אשה בשעת 
זהירות,  רק  ולא  ול"נ שיש לחוש משום איסורא,  ע"ז הרמ"א בדרכי משה,  וכתב  ק"ש. 
מאחר שרבים אוסרים. ע"כ. ועיין בשו"ת יביע אומר ח"ו (סי' יג) שהביא רבים ועצומים מן 

הפוסקים דס"ל כהרי"ף והרמב"ם, שהם שני עמודי הוראה.
אלא שמרן עצמו בש"ע (סי' עה ס"ב) כתב, שער של אשה שדרכה לכסותו אסור לקרות 

כנגדו, אבל בתולות שדרכן לילך פרועות ראש מותר. (ס"ג). ויש ליזהר משמיעת קול זמר 
אשה בשעת ק"ש. ע"כ. נמצא דלגבי קול נשאר בדעתו, כיון שגם הרא"ש סובר כן, אבל 
לגבי שער מהדר קא הדר ביה, ופסק לאסור. ואנו אין לנו אלא דברי הש"ע לאסור גם 

בשער כמו בטפח מגולה.
ואמנם בנשים הרגילות לצאת לרה"ר בגילוי ראש, שאין בזה הרהור, יש להקל לומר 
כנגדן דברים שבקדושה. וכעין מ"ש ראבי"ה (סי' עו) דה"מ בדבר שאין רגילות להגלות, 
אבל בתולה הרגילה בגילוי שער לא חיישינן, דליכא הרהור בכה"ג. וכן בקולה לרגיל בו. 
וכ"ה בהגמ"י (ספ"ג מה' ק"ש). ובמרדכי (פ"ג דברכות סי' פ). וכ"פ הרא"ש והטור והש"ע לגבי 
וזת"ד: שער של אשה שדרכה לכסותו  (פר' בא אות יב)  וכ"פ בבן איש חי  שער בתולות. 
ואפי' אשתו, אבל בתולות שדרכן לילך פרועות  אסור לקרות ק"ש או להתפלל כנגדו, 
ראש מותר. ובספרי מקבצאל העליתי שהנשים של ערי אירופה שדרכן לילך תמיד פרועי 

ראש, מותר לקרות ק"ש כנגדן, כיון שכל הנשים דרכן בכך. ע"כ. 
אסור  נשואות  בנשים  ראש  פרוע  דין  שהרי  עבדי,  קא  איסורא  הללו  שהנשים  ואף 
משרא  כנגדן  ק"ש  לקרות  לענין  מ"מ  הפוסקים.  ובכל  (עב.)  בכתובות  כמבואר  מה"ת, 
(סי'  בערוה"ש  וכ"כ  בהכי,  מטריד  ולא  להרהור  למיחש  ליכא  בכך  ודרכן  שהואיל  שרי, 
עה ס"ז): פרצות דורנו, שזה שנים רבות שנפרצו הרבה מבנות ישראל הנשואות בעון זה, 

והולכות בשוק בגילוי הראש וכו', ומיהו עכ"פ נראה לדינא שמותר לנו להתפלל ולברך 
כנגד שער ראשיהן, מכיון שעתה רובן הולכות כך, והו"ל כעין מקומות המגולים בגופה, 
וכמ"ש המרדכי בשם הראבי"ה, דבבתולה הרגילה בגילוי שער לא חיישינן דליכא הרהור, 

וכיון שאצלינו גם הנשואות הולכות כך ממילא דליכא הרהור. ע"כ. 
וכל זה הוא לברך כנגד שער באשה, שיש להקל לברך כנגד שער באשה מגולה, אבל לא 

כנגד גילוי זרועות שוק וירך, שהכל אסור בין בנשואות ובין בפנויות.
(ילקוט יוסף מהדו' אלקיים, חלק ב', עמ' מה)

סוכן הנסיעות סגר את המשרד בשעה היעודה
ופסע לשיעור למרות הלחץ בו היה נתון... סיפור לשבת

ההיכן כתב רש"י
"ותרגומו ולא שגא אף הוא בלשון ארמי"? חידה לשבת
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נא להעתיר בתפילה לרפואת מרן פוסק הדור הגאון רבי יוסף שלום אלישיב בן חיה מושא שליט"א בתושח"י.

בדין ברכה על הדלקת הנרות
בערב שבת כנגד שער מגולה  הלכה לשבת

מקפיד  היה  הוא  עליו  קבוע  היומי  דף  שיעור  לו  שהיה  אדם  על  נפלא  סיפור  לפנינו 
במסירות נפש, מה שלא יהיה, הוא לא יוותר על השיעור בעד שום הון שבעולם. כבר נראה 

ְלמה הוא זכה בזכות כך, ומהן ההשלכות שנגרמו ממעשיו. וכך הוא מספר על עצמו:
אני סוכן נסיעות כבר למעלה מעשר שנים, מאז שהתייסד שיעור ב"דף היומי" על שולחני 
במשרד מונח שלט מהודר המודיע שבין השעות 14:00 עד 15:00 המשרד סגור. בכל יום 

בשעה 13:55 בדיוק אני נועל את הדלת המשרד והולך לשמוע את השיעור.
תמיד אני נושא תפילה לנותן התורה, שלא אפסיד לקוח ותיק עקב שיעור זה. פעם אחת 

קרה שהפסדתי, ברוך ה'.
היה זה לפני חמש שנים בערך.  בן אחי, איש עסקים גדול, שכמעט כל שבוע הייתי מנפיק 
עבורו כרטיס טיסה ליעד אחר בעולם, התקשר אלי למשרד ואמר לי: "יוסי, אני צריך דחוף 
כרטיס טיסה למחר בבוקר לניו-יורק, עם חזרה עוד לפני שבת לאנטוורפן. אני מטלפן אליך 

בעוד חצי שעה ותודיע לי מה יש לך".
היה זה ביום שני ואני התחלתי לחפש מקום פנוי ליום שלישי בבוקר. כמובן שתחילה 
או  הבלגית  כ"סבנה"  ביניים,  המתנת  ללא  לניו-יורק  ישירות  הטסות  בחברות  חיפשתי 
"קונטיננטל" האמריקאית, אך כל המקומות היו כבר סגורים, ולכן עברתי לחפש בחברות 
הסמוכות כ"אייר פראנס" או "לופטהנזה" וגם שם לא מצאתי מקום. לבסוף מצאתי מקום 
פנוי בחברת "סוויסאייר" השוויצרית - מקום אחד פנוי ליום שני בלילה וחזרה בסוף השבוע 
מניו-יורק לציריך עם חנית ביניים באנטוורפן היעד שאחייני ביקש להגיע אליו. התלבטתי 
זו ולכן חייגתי אליו למשרד וביקשתי ממזכירתו שתשאלהו מה  אם הוא מעוניין בטיסה 
דעתו. המזכירה אמרה לי שהבוס יצא לפגישה ולפי דעתה הוא לא ירצה כרטיס כזה, אבל 

שאני אמתין לתשובה. המתנתי.
לשעה.  להיסגר  עכשיו  צריך  המשרד   13:55 שהשעה  לי  הראתה  בשעון  חטופה  הצצה 
הבנתי שאחייני יתקשר אלי בעוד מספר דקות, אך מול עיני ניצב השעון המורה לי שבעוד 

כמה דקות יתחיל השיעור.
אומר לכם את האמת, נקרעתי ולא ידעתי מה לעשות. אחייני זה הוא לקוח קבוע, כל 
שבוע מזמין כרטיס ומה יקרה כבר אם יום אחד לא אשתתף בשיעור? אמתין לטלפון שלו - 
שירות זה שירות, לא? מאידך, כבר למעלה מחמש שנים שלא הפסדתי שום שיעור כשהייתי 

בעיר, ומה עכשיו? אחייני ודאי יבין אותי, אמצא לו כרטיס אחר. נותן התורה יעזור לי.
קמתי, נעלתי את המשרד, תליתי את השלט ודהרתי על אופניי לשיעור. לפני שנכנסתי 

לביהמ"ד, כיביתי את המכשיר הסלולארי שלי ושקעתי בנושא הנלמד ובסוגיה המרתקת.
כשהשיעור הסתיים, הדלקתי את המכשיר הסלולארי ואכן ראיתי מספר הודעות קוליות 
הודעות  השאיר  הוא  מענה,  קיבל  ולא  מאחר  אך  בלילה,  הנסיעה  את  המאשר  מאחייני, 
ובהודעה האחרונה הוא ממש צעק. הבנתי אותו  ובכל הודעה עלתה רמת הטון,  נוספות 

וכעסתי על עצמי על שהזנחתי לקוח כ"כ ותיק וקבוע.
ולשמחתי  סוויסאייר  לחברת  נכנסתי  המחשב,  את  להפעיל  הזדרזתי  למשרד,  חזרתי 

מאומה  הפסדתי  לא  מפי,  יצאה  רווחה  אנחת  פנוי.  היה  עדיין  בלילה  שני  ליום  המקום 
מהשיעור. בחדווה עברתי למסלול החזרה ליום חמישי אחה"צ, והתאכזבתי קשות. המקום 

שהיה פנוי לפני שעה תפוס כעת.
מקום  כבר  אין  אך  מקום,  יש  בלילה  "להיום  לו:  ואמרתי  לאחייני  טלפנתי  מה  בחשש 

לחזרה".
אחייני היה כעוס מאוד ואמר לי: "אני חייב להיות פה ביום שישי ולכן אני לא אסע היום! 
אבל דע לך כלל בעסקים - שירות ללקוחות הוא תמיד לפני חגיגות אישיות לא משנה מי 
הוא הלקוח ומה קרבתו הביולוגית אליך. אבל, סיים ברוגזה רבה - "כלל זה צריך להיות 
תקף אצלך לגבי כל לקוחותיך מלבדי, כי אני כבר לא אהיה לקוח אצלך, בלי נדר... קירבה 

משפחתית - כן, עסקים -לא!"
מה אומר לכם, הבנתי אותו וכאב לי מאוד על רוע מזלי שבגלל הקפדתי "המטופשת" 
לא להפסיד שיעור, הפסדתי כזה לקוח, ומרוב כאב החלטתי שאני לא הולך יותר לשיעור 

בשעות העבודה. אני אלמד לבד בערב. אני צריך להרוויח, הלא כן?
שגרתיות,  טלפון  בשיחות  ועסקתי  במשרדי  ישבתי  ערב  לפנות  תשנ"ט  אלול  בי"א 
כשלפתע על צד הנייד שלי הופיעה הודעה: "מטוס שהמריא מניו-יורק התרסק על מאתיים 

נוסעיו. פרטים יבואו".
לבי החסיר פעימה, ובמהרה נכנסתי במחשב לחברת "סוויסאייר" ואכן שם ראיתי שמטוס 

שהמריא מניו-יורק התרסק לפני חצי שעה...
ליתר ביטחון בדקתי אם היו להם שני מטוסים שיצאו אחר הצהריים מניו-יורק. לא, רק 

מטוס אחד היה אמור לטוס ביום חמישי מניו-יורק לציריך.
ניצולים מקרב 229 הנוסעים ואנשי  למחרת התפרסמה בעיתונות ההודעה הבאה: "אין 
הצוות של מטוס "סוויסאייר" שהתרסק שלשום בים מול החוף המזרחי של קנדה. המטוס 
המריא מניו-יורק לציריך והתרסק בים כשעה לאחר שהמריא מנמל התעופה קנדי, מול 

העיר האליפקס שבחבל סקוטיה במזרח קנדה.
הטייסים דיווחו על עשן בתא הטייס ושש-עשרה דקות אח"כ אבד הקשר עם המטוס. כל 
229 הנוסעים ואנשי הצוות נהרגו. טייס המטוס דיווח למגדל הפיקוח כי עשן מתפשט בתאו. 
הפקח התורן הציע לו לפנות לנחיתה בבוסטון ואולם הטייס העדיף לנסות לבצע נחיתת 

אונס בנמל האליפקס. אמש נמשה מהים חלק גדול מהמטוס עם גופות רבות בתוכו".
בשבת - סיים יוסי את סיפורו הנורא - כבר הופעתי לשיעור עם אחייני היושב עמנו פה... 

"כי הם חיינו".
לו שכר בעוה"ב אף  נפשו על שיעור תורה לא רק שיש  נמצינו למדים שאדם שמוסר 
דבר  קבוע ששום  תורה  עליך שיעור  היקר קבל  אחי  וכעת  עד למאוד  רב  בעוה"ז שכרו 
בעולם לא יזיז אותך מהשיעור תורה ותוך זמן קצר בטוחני שתזכה להתענג על נועם ה'.
.                                                                                                    (ברית אברהם)

העלון מוקדש להצלחת שלום אפל ורפי בן טינו מגנזי הי"ו וכל משפ', אילה בת פורן שושנה וכל משפ', שמעון בן דבורה שירה ושירן תהילה בת שרה 
אורלי הי"ו, מיכאל (מיקי) אפל הי"ו בן שמעה, ישי ארז הי"ו וכל משפ', עמוס בן מזל הי"ו, איתמר (תומר) בן אביגיל הי"ו, יצחק בן לבנה הי"ו ולימור בת מרים 
תחי', ישי בן אורנה וישי בן אילה הי"ו. זיווג הגון והצלחה לפנחס הי"ו בן אביגיל תחי'. לרפואת סעידה בת סאלם תחי', מיכל בת אסתר תחי', יעל ג'ולי בת איווט 
פורטונה תחי'. לע"נ מוסא בן יחיא ואהרון בן יחיא אהפל ז"ל, מאיר אהרון ז"ל בן עישה הי"ו, תמר בת זוהרה ע"ה, יעל בת רבקה ע"ה, עדיה ע"ה בת סיון תחי'.

פתרונות בטל' המערכת, פרס כספי בסכום נאה לזוכה 
בהגרלה. למתקשרים לפתור את החידה, לא להתקשר 

ביום שישי אלא במוצ"ש, לאחר זמן ר"ת בלבד.  
 ramilr@ccc.net.il ניתן לקבל את העלון במייל

הערות והארות, תרומות ובקשות להפצת העלון יתקבלו 
בברכה בטל': 03-9094245.

שם הזוכה בהגרלה לפרשת "בלק"
יפורסם אי"ה בעלון הבא.

ברכת יישר כח 
לידידנו היקר, 

רודף צדקה וחסד

ר' צבי גלבשטיין הי"ו
על עזרתו הרבה לעלון!

העלון הבא ייצא בע"ה 
לפר' "ואתחנן" (ט"ו באב)

לרגל סיום הש"ס
כשהוא חגיגי ומורחב לכבודה של תורה, 
עם מאמר תורני מיוחד שאסור לפספס!
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כשהוא חגיגי ומורחב לכבודה של תורה, כשהוא חגיגי ומורחב לכבודה של תורה, 


