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א רבי משה בן עישה, עישה בת חנינה, חדווה בת מיכל מסעודה, מרן רבנו עובדיה יוסף בן גורג'יה, ר' “מולע"נ: 
יצחק בן שושנה חמשנה, ישראל אפללו בן איז'ה, יאיר עידן בן יעקוטא תחי', מקיקס בן שקלילה, הרב אברהם 

 אליהו איטח בן עזיזה‘ ביתאן בן ברקא, אמנון בן יחיא פנחס, ר

אילה יסכה בת לזב"ק: 
יפה, איילת עליה בת 
אסתר, שולמית בת 

  איריס 

שירה , נועה להצלחת:  
ויהונתן אביחי בני שני,  

טליה ותאיר בת רחל, תאיר 
   ינה.  ‘ערביה בת דינה ז 

להצלחה בריאות 
מ “א‘: ופרנסה טו

  ‘. יפה בת וורדה תחי

 ‘.העלון להצלחת מר תומר סגרון ורעייתו תחי
ניתן להצטרף לרשימת התפוצה במייל. שלחו מילת 

  -ל“ הצטרפות”
 250-4578757לתגובות תרומות הארות והערות: 

 7775842-28ניתן לשלוח גם בפקס: 

 ם  úפי עותקים בארץ ובעוúון מופץ באúהע
 úז" עישהבן משה אלפסי ע"נ מור אבי רבי úמוקדש 

 34:61כניסת שבת: 
 50:71שקיעה: 

 34:61צאת השבת: 
 51:51רבנו תם: 

 הזמנים לפי
 אופק נתיבות

ון
על

 ה
ת

א
א  

רו
ק

 ל
ין

א
 

  
רה

תו
ר 

ספ
  ו

לה
פי

ת
 ה

מן
בז

 

 האם מועיל 
 יבוש הידים 

 במייבש חשמלי
ז[: יש “ ע הרב ]סימן קנח סי “ כתב שו שאלה לדיון:  

מפרשים שטומאה זו היא ממים הראשונים שנטמאו מהידים 

אם אין בהם רביעית, ואף שמים השניים מטהרין את 

הראשונים, מכל מקום לכתחילה צריך להעביר את 

הראשונים לגמרי ע"י ניגוב, ולא די שיתנגבו מאליהן אלא 

צריך לשפשפן במפה או בשאר דברים שהשפשוף מטהרן 

ביותר, ע"כ. והרבה נזהרים בזה גם בזמנינו שנוטלים רביעית 

ז יש להסתפק “ על כל יד ואין כלל מים טמאים על הידים. ולפ 

במה שמצוי כיום בהרבה מקומות מתקנים  חשמליים ליבוש 

י נפיחת אויר חם שנושב מהם על הידים, האם יבוש “הידים ע

הידים במתקן כזה נחשב כמו שפשוף במפה שצריך לדעת 

 ע הרב או לאו.“שו

א שלכתחילה יש “ הגאון רבי שמאי גרוס שליט תשובה:  

ל שגם יבוש הידים “ע הרב ובמקום הדחק י“לחוש לדברי שו

במתקן חשמלי נחשב כמעשה ניגוב. ואילו הגאון רבי 

א טען שנתינת הידים במתקן “ שמואל אליעזר שטרן שליט 

החשמלי היא כהעמדתם בשמש עד שיתייבשו, ובודאי דאין 

זה נחשב מעשה ניגוב. ומכל מקום המיקל שלא להצריך 

מעשה ניגוב דוקא יש לו על מי לסמוך דכן היא דעת רוב 

 הפוסקים.

א אמר שבסימן קנח “ והגאון רבי נפתלי נוסבוים שליט 

ב מחלוקת אחרונים בעיקר הטעם שהצריכו “ב הביא המ“סי

י כתב דהטעם משום מים טמאים שנותרו על “ ניגוב, דהב 

כ בזמנינו שנוטלים “ היד ממים ראשונים ]וזה אינו מצוי כ 

בשפע ובדרך כלל נותנים רביעית על כל יד כבר בנטילה 

ל כתב “ ראשונה, ואין כלל מים טמאים על היד[, ומהרש 

הטעם משום מיאוס, דהפת נמאסת כשנוגעים בה בידים 

ע הרב מעשה ניגוב הוא רק לטעם “לחות. ומה שהצריך השו

מ “ הראשון, אבל לטעם השני ]שהוא העיקר בזמנינו[ אין נ 

כלל באיזו דרך מנגב את ידיו העיקר שיהיו יבשות ולא 

ימאיסו את הלחם. ולכן שפיר יש להקל בדבר לנגב את ידיו 

במתקן חשמלי כזה. וכן הורו להקל הגאונים רבי משה 

 א.“שאול קליין ורבי חיים מאיר וואזנר שליט

אריכות ימים ובריאות 
ר רבי “ר עט“ק האדמו“כאיתנה: 

  א“ברוך בן הרבנית מרים שליט

                     
     :    ן    נ           ק        

 אפשרויות לשליחת פתרונות:
ל עד “)יש לשלוח את הפתרונות עד יום שלישי )לתושבי חו

 חובה לציין את כל הפרטים כדי להשתתף בהגרלה(‘(, יום ד
 gmail.com@7665190 –א. במייל
 80-7781098 –ב. בפקס

 במספר טלפון: ‘ אור השבת’ג. בקו 
 *2, שלוחה 897-078-89-08

                                                                   -                                                                                                       
                                                      

 ‘:בא’תשובה לפרשת 
 : היכן מצינו שמשה היכה את פרעה, ומדוע לא פרסמו הכתוב? החידה

: חרון אף עושה רושם, רוצה לומר, שסטרו משה לפרעה. ולא פרסמו משום כבוד המלך הפתרון
 א(, )זבחים קב.(“)מהרש

 ת אשדוד | כל הלבוש לבן תורה במחירים מיוחדים“תהמדור בחסות: 
  250-677-1058רחוב: חסדא אשדוד | טלפון: 



‘ ’

ד הוצאנו “ זכינו שמהגיליון המיוחד שבס 
ק בבא סאלי “ לאור בשבוע שעבר על הרה 

א, לא פסק הפקס מלפלוט את דפי סיפורי  “זיע
הישועות האישיים שהקוראים החשובים שגרו 
אלינו. וכמובן, כאן המקום להודות לכל אחד 

 ה עוד חזון למועד.“ששלח, ואי
מנהג מיוחד היה לו לסדנא בבא סאלי 

א כשהיו באים אליו לקבל ברכה היה נותן “זיע
ת  י ס ו כ ם  ו ע ט ל ם  י כ ר ב ת מ ל

ואכן זה מה ‘(,  עראק ‘ )’ מאחיה ’ 
שהוכיח עדויות בשטח על אלפים 

 שנושעו.
וסיפר אחד הנכדים שהיה 
נוכח בהילולא שערך הבבא סאלי 
וראה שמזג מבקבוק מאחיה אחד

עשרות כוסיות! ואת הנכד עניין   -
כיצד זה קורה. ואכן אותו נכד 
גילה שכל פעם שנגמר הבקבוק 

ר מניח מפית על “ היה האדמו 
הבקבוק והפלא ופלא הבקבוק 
היה מתמלא שוב כאילו לא מזג 

 ממנו כלום!
ל  ב ק ת ה א  ב ה ר  ו פ י ס ה
ן שעבר,  במערכת ביום ראשו
ם  י ה ד מ ר  ו פ י ס י  ו ב ח ו  כ ו ת ב ו
ומסעיר, וינחה אותנו לנקודה עד 

צדיקים ” ל,  “ כמה נכונה אמרת חז 
 “.במיתתם קרויים חיים

י  ”  ו   03זה קרה לפנ נ שנה בדיוק. זכי
ילדים בריאים   4ה הפקיד בידינו  “ שהקב 

וחמודים. וכמובן אין יותר נחת מזה שאנו 
ה “ רואים דור גדל וצומח, והתפללנו לקב 

 -בן זכר -שישלח לנו את בקשתינו לעוד ילד  
 ה בקרוב.“אי

ה גזר “ ה זכיתי לפרי בטן, אך הקב “ ב ” 
שמזה לא תהיה לי הנאה ועוד קודם שנולד 
נפטר התינוק, וכך הסיפור חזר על עצמו 

 שלושה פעמים!! 
ומפה התחלתי להתפלל לבורא עולם, ” 

ומצד שני התחלתי לנסות עשרות סגולות 
שהובאו לפני משולחנם של גדולי ישראל, אך 
ללא הועיל. באופק לא נראה שנזכה לחבוק בן 

 זכר בקרוב, אם בכלל.
תל ‘ בזמנו שלחו אותי לבית החולים  ” 

ר משיח שהיה אז “ והלכתי בפני ד ‘  השומר 
בארץ, והתייעצנו איתו בכל המובנים   1מספר  

דולר.   1,333והאפשרויות ובנוסף לתשלום של  
עצות רפואיות,   0בסופו של דבר הביא בפני  

 שגם אותם ניסינו אך שוב פעם ללא הצלחה.
הלכנו להילולת הבבא סאלי שהתקיימה ” 
שהיה אז חמש שנים להסתלקותו, ‘,  יפו ‘ בעיר  

המארגן שם היה חבר טוב וידיד קרוב של 
בעלי, ובסוף ההילולא הביא לי ללבוש את 
הגלימה של הבבא סאלי, וביקש ממני להסתגר 
בחדר לבד בלי שאיש יהיה איתי, ופשוט 

 להתפלל ורק להתפלל.
עשיתי את כל מה שאמר לי, בקשתי ” 

מהבבא סאלי הקדוש שימליץ בעדי ושיבקש 
מבורא עולם שישלח את בקשתי ותחנתי לעוד 

 ילד, בן זכר, שירווה לנו נחת ושמחה.
התחושה הייתה מרוממת. זרם אדיר עטף ” 

אותי מכל הכיוונים, התפללתי ובכיתי את 
לזכות לבן זכר,   -התפילה שכל הזמן התפללתי 

ה ישלח לי בן זכר “ ובנוסף הבטחתי שאם הקב 
 על שמו של הצדיק.‘ ישראל’אני אקרא לו 

אותו מארגן של הערב נתן לי ” 
ל  ש ל  ד ו ג ב ן  ט ק ק  ו ב ק ב ם  ג
ם  מי לי שזה  ר  ואמ ת,  י דוגמ
מבורכים מהבבא סאלי. החזקתי 
באמונה, כמו שאלפים מספרים 
על שנושעו מהמים המבורכים 
הללו. והייתה לי כמין תחושה 

 שמכאן תבוא הישועה.
לאחר הערב הזה, ובפרט אחרי ” 

האמונה החזקה שנכנסה בי 
בבורא עולם שיכול לשנות את 
הנס לטבע ואת העפר לאדם, 
 . ברוך השם זכיתי לפרי בטן

מה נולדה לנו בת -ואחרי זמן 
חמודה ומתוקה נצר למשפחתנו 
שכל כך צפתה, ודרך אגב זה 
קרה במוצאי הילולא של הבבא 

 סאלי.
ל ”  ב א  . ם ל ו ע א  ר ו ב ל י  ת ד ו ה

הציפיות לבן זכר עדיין לא פסקו, 
ושוב פעם התפללתי לבורא עולם ובקשתי 
שבזכותו של הצדיק בבא סאלי, שישלח לי בן 

 זכר.
 ה הפלא ופלא!!“וב”
בשבט, שנה בדיוק לאחר מכן חבקנו ‘ בה” 

בן זכר בריא ושלם שקוראים לו ישראל כמו 
 שהבטחתי לצדיק.

כעת נסענו בערב ההילולא של הבבא ” 
א להודות בפעם השלושים וחמש, “ סאלי זיע 

ל  מו ו  לנ נה שפשוט התמלאה  על התחי
 העינייים.

יהי רצון שיהא זכותו של הבבא סאלי ” 
מגנה עלינו תמיד ואך ורק אושר עושר ויושר 
עלינו ועל כל עמו ישראל. ושתהיה גאולה בחן 

וכך בעצם מסתיים “, בחסד וברחמים אמן ואמן
 הסיפור המרגש שנשלח למערכת.

וכאן חשוב לאדם להכניס בראש שתמיד 
על ‘  לבנות ’ לגבוה. כמובן לא  ‘ לשאוף’הוא יכול 

דברים אבל בלי ספק לרצות ולנסות זה אכן כן 
 מותר ואפילו מומלץ.

בן אדם שיתווה את דרכו בתורה הקדושה 
שהיא משוש חיינו, יראה כיצד הכל פתאום 
הולך לו טוב בלי תקלות ובעיות. ואז הוא יזכר 

 שבעצם התורה מגינה ומצילה.
ת כמה חשוב להרבות “ ם ת “ ובימי השובבי

שראוי ‘  פלא יועץ ‘בתורה הקדושה שכן כותב ה
להרבות בחודש זה בלימוד ובתעניות, ומי שלא 
יכול להתענות לפחות יעשה לעצמו תענית 

 דיבור, ובטוחני שיראה סגולות לאין קץ!!

ה הפלא “וב”
 ופלא!!

בשבט, שנה ‘ בה”
בדיוק לאחר מכן 

חבקנו בן זכר 
בריא ושלם 
שקוראים לו 
ישראל כמו 
שהבטחתי 

 לצדיק.

 סיפור אישי ומיוחד!!

ּו   נ ֱאלֵֹהי ֹהָוה  יְּ ָך  ָפֶני ִמּלְּ
ָבֵרךְּ  ּתְּ ֶ ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ש 
ירֹוֵתיֶהם  הֹוִציא ּפֵ רֹוג לְּ ל ִאיָלנֹות ָהֶאתְּ ּכָ
ם  ָיִפי ם  טֹוִבי ם  ֹוִגי ר ֶאתְּ ּו  א ַוּיֹוִצי ם  ִעּתָ ּבְּ
ַיֲעֶלה  לֹא  וְּ מּום  ל  ִמּכָ ם  ִקּיִ ּונְּ ם  ִרי ֻהּדָ ּומְּ
ֶיה  ִיהְּ לֹא  וְּ ם  ֵלִמי ְּ ש  ּו  י הְּ ַוּיִ  , ת ֲחָזִזי ֶהם  ּבָ
קֹוץ,  ַצת  ֲעִקי ַוֲאִפּלּו  ֹון  ר ֶחסְּ ּום  ֶהם ש  ּבָ
ּו  נ ַאֵחי ָרֵאל  ִיש ְּ ָכל  ּולְּ ּו  ָלנ צּוִיים  ּו מְּ י הְּ ַוּיִ
ִטיָלה  ַות נְּ ּה ִמצְּ ם ּבָ ַקּיֵ ֵהם, לְּ ֶ ָכל ָמקֹום ש  ּבְּ
ּו  נ ָעֵלי א  ּבָ ֶ ש  ּכֹות  ַהּסֻ ַחג  ּבְּ ַהּלּוָלב  ִעם 
ּו  ָתנ י ִצּוִ ר  ֶ ֲאש  ּכַ לֹום  ָ ש  ּולְּ ם  טֹוִבי ים  ַחּיִ לְּ
ם  ּתֶ ַקחְּ ָך "ּולְּ ּדְּ ה ַעבְּ ֵדי ֹמש ֶ ָך ַעל יְּ תֹוָרתְּ ּבְּ
ּפֹת  ּכַ ָהָדר  ֵעץ  ִרי  ּפְּ ֹון  ָהִראש  ּיֹום  ּבַ ָלֶכם 
ֹון  ָרצ ִהי  ַויְּ  . " ָעבֹת ֵעץ  ַוֲעַנף  ם  ָמִרי ּתְּ
ּו  נ ֹוֵתי ֲאב ֵואלֵֹהי  ּו  נ ֱאלֵֹהי ֹהָוה  יְּ ָך  ָפֶני ִמּלְּ
ל  ֶ ש  ֹו  ז ָוה  ִמצְּ ם  ַקּיֵ לְּ ּו  ֵענ ּוֶתַסיְּ ּו  ֵרנ ֲעזְּ ּתַ ֶ ש 
ֹוג  ר ֶאתְּ וְּ ַוֲעָרָבה  ַוֲהַדס  ּוָלב  ל ַלת  ִטי נְּ
א ָעֵלינּו  ּבָ ֶ ּכֹות ש  ַחג ַהּסֻ ּה ּבְּ ַמּנָ זְּ ִתּקּוָנּה ּבִ ּכְּ
טּוב  ָחה ּובְּ מְּ ש ִ ּבְּ לֹום  ָ ש  ּולְּ ָיִמים טֹוִבים  לְּ
ּוֵמֲהַדר  ָיֶפה  ֹוג  ר ֶאתְּ ּו  ָלנ ן  ִמי ַתזְּ וְּ  , ֵלב

ָכתֹו.  ִהלְּ ר ּכְּ ֵ ָכש  ֵלם וְּ ָ ש   וְּ

ּו  ֹהָוה ֱאלֵֹהינ יְּ ָך  ָפֶני ִמּלְּ
ָבֵרךְּ  ּתְּ ֶ ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ש 
ֶהם  ֹוֵתי ר ּפֵ ּו  א ֹוִצי י וְּ ֹות  ָלנ ָהִאי ֵני  ִמי ל  ּכָ
ל  ּכָ ָבֵרךְּ  ּותְּ  , ם ֹוִבי ט וְּ ם  ֵמִני ְּ ש  ִרּבּוי  ּבְּ
ם  ָמִני ְּ ש  ה  ּבֵ ַהרְּ ֲעָנִבים  ּיֹוִציא  ֶ ש  ָפִנים  ַהּגְּ
ֵמֶהם  ַהּיֹוֵצא  ִין  ַהּיַ ֶיה  הְּ ּיִ ֶ ש  ֵדי  ּכְּ ם  טֹוִבי וְּ
ּבֹו  ם  ַקּיֵ לְּ ָרֵאל  ִיש ְּ ָך  ַעּמְּ ָכל  לְּ רֹב  לְּ ָמצּוי 
ֹות  ת ּבָ ַ ש  ּבְּ ָלה  ּדָ ַהבְּ ַות  ּוִמצְּ ִקּדּוש   ַות  ִמצְּ
ָרֵאל  ָכל ִיש ְּ נּו ּובְּ ם ּבָ ַקּיֵ ִיתְּ ִמים טֹוִבים, וְּ ּוַבּיָ
ָחה  מְּ ש ִ תּוב "ֵלךְּ ֱאֹכל ּבְּ ּכָ ֶ ָרא ש  ָאִחינּו ִמקְּ
ָבר ָרָצה  י כְּ ֶלב טֹוב ֵייֶנָך ּכִ ֵתה ּבְּ ְּ ֶמָך ּוש  ַלחְּ
י ֲאֹחִתי  ַגּנִ אִתי לְּ יָך" "ּבָ ָהֱאלִֹהים ֶאת ַמֲעש ֶ
ִרי  י ַיעְּ ּתִ ִמי ָאַכלְּ ש ָ ה ָאִריִתי מֹוִרי ִעם ּבְּ ַכּלָ
לּו  ִאכְּ ֲחָלִבי  ִעם  ִני  ֵיי ִתי  ִתי ָ י ש  ִ ש  בְּ ּדִ ִעם 

רּו ּדֹוִדים".  כְּ ִ ש  תּו וְּ ְּ  ֵרִעים ש 

י  ִלּבִ ֹון  י ֶהגְּ וְּ ִפי  ֵרי  ִאמְּ
גֹוֲאִלי : ָפֶניָך ה' צּוִרי וְּ  לְּ



לאחרונה רוחות המלחמה אשר נושבות 
להם על גבול הלבנון, אינן מנופפות לנו לחשוב 

 שניה אחת אחרי.
ה נתן לנו “ ד הקב “ למה אני מתכוון? בס 

לגלות את החמישה המנהרות שחדרו מלבנון 
אל תוך ארץ הקודש. כמובן שהיו אלו מנהרות 
מסכנות חיים, כך שלפי התכנון היו אמורים 
לוחמי החיזבאללה להכנס לארץ הקודש ואולי 

לנסות חלילה לכבוש חלקים 
 מארצנו. 

ת  א ש  י ג ד ה ל ש  י ן  א כ ו
הסייעתא דשמיא הענקית שהייתה 
לעם ישראל. מדובר על המנהרה 
לא  החמישית שנחשפה, אבל 
ת  י ס י נ ך  ר ד ב א  ל א ת  ו ל י ג ר ב

 ומופלאת.
ת  א ך  ר ו ע ה  י ה ש ק  ו ס מ ה
החיפושים אחר איתור המנהרות 
לפתע גילה דבר מוזר במעבה 
היער. בתוך מאות עצים צפופים 
פתאום צץ לה איזה סלע גדול 
שמסביבו יש מעט עשבים ועצים. 
כך שבעליל אין זה נראה כמו פתח 
של מנהרה. אבל כמובן לא לוקחים 
סיכונים ומנסים לחתור ולבדוק את 
המסתתר בתוך הסלע המסתורי 

 הזה.
ובאמת לאחר חיפוש ועבודה 

ד גדולה ועצומה נחשפה “ מודיעינית ובס 
המנהרה החמישית, שהיא בעצם מספר ראשון 
בגודלה וביכולותיה המבצעיות יותר מכל 

 המנהרות שנחשפו.
וכאן אני רוצה לשאול אתכם. האם אין כאן 

הקב  של  ד  י ה ת “ את  ן א כא ן  אי האם  ה? 
ההשגחה פרטית שנתנה לסיירים לבדוק מה 
יש דווקא מאחורי הסלע הזה ולא מאחורי 
העמוד הזה? מי שטיפש יאמר שהמכשירים הם 
אלה שגרמו לגלות את כל המנהרות, ומחילה 
שקראתי לו טיפש אולי גם אפשר לקרוא לו 

 כופר. כן... כופר בבורא עולם.
ה שולח עלינו “ כדי להעיר אותנו הקב 

כיפת ’טילים, ובמקום לחזור בתשובה מה עשו? 
ה שולח לנו מנהרות ובמקום לחזור “הקב‘. ברזל

ה “ הקב ‘.  מכשול תת קרקעי ’בתשובה מה עשו? 
שולח לנו מחבלים ובמקום לחזור אל אבא 

יחידות מודיעין ’ שבשמיים, מה עשו? הקימו  
ההשמע דבר ‘.  מיוחדות למיגור טרור היחידים 

ה מדבר אלינו, תחזרו “ כזה בישראל?? הקב 
בתשובה אתם לא תצטרכו לא יחידות מודיעין 
ולא כיפת ברזל ולא קרן ברזל ולא בטיח... הוא 

 ישמור עלינו.
אנו רק צריכים לפעול את הפעולה שלנו 

ויעתר יצחק... כי ’ מלמטה, שהיא התפילה.  
הכתוב בא להדגיש לנו שגם “,  עקרה היא 

ה שומע “ במצבים שיש דברים תקועים הקב 
 ‘!תפילה‘ל -‘ויעתר‘ל

גדולי הדור החרדים על גורל חינוכו של 
הקודש קוראים ומצווים לנו כל -הצאן בטהרת 

העת להיות צמודים אך ורק למוסדות החינוך 
המקודש, הפועל ברוח ישראל סבא, ולא לתת 

 יד לגופי ם אחרים להיכנס למחננו.
 ‘:קול ברמה’הסיפור הבא פורסם בבטאון 

אברך ת"ח המתגורר ליד רמת אלחנן, 
ר, סיפר לנו “ המטופל בילדים רבים בלעה 

שרעייתו עבדה עד היום באחד מבתי הספר של 
החינוך העצמאי הממוקם בעיר שהנסיעה 
אליה מבני ברק אורכת כשלושת

רבעי שעה. למותר לציין את -
הטרחה והמעמסה שיש -גודל 

בכך עבור רעייתי, ועבור בני 
בוקר היא  מדי  הבית בכלל. 

 7נאלצת לעזוב את ביתה לפני  
בבוקר, ולהותיר לבעלה את 
כל מה  על  בילדים,  ל  הטיפו

 שכרוך בכך.
 , ל ע ב ה ר  ספ מ ב,  ר ן  מ ז ה  ז מ
שהגשנו בקשה לקבלת העברה 
לבית ספר באזור המרכז, אך עד 

מה לא אישרו לנו את -לפני זמן 
 הענין.

והנה, לפני כמה חודשים הציעו 
עם  ינת,  מצו לאשתי עבודה 
הכנסה משמעותית בצדה, בבית 

 חרדי באזור המרכז.-ספר לא
הפיתוי שבכך היה ענק, מפני 
שמלבד המשכורת הגדולה, 

כך משמעותי בשעות הנסיעה, -והחסכון הכל 
היו אמורות להיות לה בבית ספר זה הטבות 

 רבות נוספות.
כיון שאנחנו לא עושים שום צעד בחיינו 
מבלי להתייעץ עם המרא דאתרא דרמת אלחנן, 
הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט״א, שטחנו 
בפניו את הפרטים, ושאלנו האם כדאי לבצע 
את ההעברה מבית ספר החרדי, המרוחק, לבית 

 חרדי, הקרוב לבני ברק.-הספר הלא
א יעץ לנו לא לעבור, והסביר “ הרב שליט 

את דבריו בכמה אופנים. כמובן שצייתנו בצורה 
מוחלטת, והשבנו להצעה ההיא בשלילה. 

חרדי היתה מופתעת, -הנהלת בית הספר הלא 
כיון שהם היו בטוחים שנקפוץ על המציאה, 
אבל כמובן שאצלנו היו הדברים פשוטים 

וכך עושים. בלי שום   -בתכלית: הרב אמר  
 שאלות.  

רעייתי המשיכה לצאת מדי בוקר בשעה 
 מוקדמת, ללא כל שינוי. 

לא אאריך בפרטי הדברים, רק אספר שלא 
שלושה ולפתע הודיעו לנו   -חלפו חודשיים 

מהנהלת החינוך העצמאי שיש מורה הנאלצת 
לעזוב את עבודתה בבית ספר בבני ברק, וכיון 
שמדובר באותו מקצוע שבו עוסקת רעייתי, 
והם שמעו אודותיה פרטים מעולים, הם 

 מציעים לנו את המשרה הזו, ובאופן מיידי. 
המדובר היה במשרה שלימה, ובבית ספר 

 4הממוקם בתוך העיר בני ברק, מרחק של  
דקות הליכה מהבית. כל הנוטל עצה מגדולי 

 התורה, לעולם אינו נכשל. 

‘ ’

ובאמת לאחר 
חיפוש ועבודה 

ד “מודיעינית ובס
גדולה ועצומה 

נחשפה המנהרה 
החמישית, שהיא 

בעצם מספר 
ראשון בגודלה 

וביכולתה 
המבצעית יותר 
מכל המנהרות 

 שנחשפו 

 שבת שלו<ם ומבורך 

ויט משה את ידו על הים וישב הים ”
לפנות בוקר לאיתנו ומצרים נסים לקראתו 

 “ את מצרים בתוך הים‘ וינער ה
 )שמות יד, כז(

 הניסים שמנסים להסתיר...

 

ם  כ י ת ו ר ש פ א ב
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היאך הרמב"ם ועוד חכמים קבעו 
מושבם בארץ מצרים והלא יש 
ם  י ר צ מ ץ  ר א ל ב  ו ש ל ר  ו ס י א

 ולהשתקע בה?
איתא בירושלמי )ריש פ"ה דסוכה( ובמכילתא )בפרשתינו 
סי' ג'( תני רבי שמעון בר יוחאי אומר, בשלושה מקומות 
הוזהרו ישראל שלא לשוב למצרים, שנא' לא תוסיפו 
לראותם עד עולם, לא תוסיפון לשוב בדרך הזה עוד, לא 
תוסיף עוד לראותה. שלוש פעמים חזרו ובשלושתם נפלו, 
האחת בימי סנחריב שנא' הוי היורדים מצרים לעזרה, 
השניה בימי יוחנן בן קרח, והשלישית בימי טרכינס. וכן 
מבואר בגמרא במסכת סוכה )נא:( שיהודי אלכסנדריא של 
מצרים חיו בעושר וגדולה ונהרגו כולם על ידי טרכינוס 
הרשע, משום שעברו על הפסוק "לא תוסיפון לשוב בדרך 
הזה עוד". וכן פסק הרמב"ם )הלכות מלכים פ"ה ה"ז( 

 שמותר לשכון בכל העולם חוץ מארץ מצרים.
ויש להפליא ולתמוה מאד היאך השתקעו במצרים רבים 
מבני אחינו בית ישראל, לרבות חכמים וסופרים, ואף 
הרמב"ם שפסק בעצמו שיש איסור לדור במצרים גם הוא 
השתקע בה, וכן רב סעדיה גאון, בעל השיטה מקובצת 
רבינו בצלאל אשכנזי, האריז"ל, הרדב"ז, רבי אברהם הלוי 
בעל שו"ת גינת ורדים, המהריק"ש, ועוד הרבה חכמים 
וגדולים. ואף בדורנו אנו מצינו לרבינו הגדול מאור הדור 
רבינו עובדיה יוסף זצוקל"ה שקבע מושבו בארץ מצרים 
כמה שנים, בעצת רבותיו ארזי הלבנון ובראשם הגאון 
המופלא ראש הישיבה מוהר"ר עזרא עטייה זצ"ל, וצריך 
ביאור, על מה סמכו להתיישב במצרים בניגוד למה שנכתב 

 בתורה ונפסק להלכה? 
 

 מצרים נחרבה ונתיישבה מחדש
הריטב"א )יומא לח:( מתרץ בשם יש אומרים שאותם עיירות 
כבר נתבלבלו ונחרבו, ואלו העיירות הקיימות במצרים 
אחרות הן, שנתיישבו אחרי כן. ומבואר שלדעתו כיון 
שאותם עיירות במצריים נחרבו במשך הדורות האחרונות, 
בטל להם שם מצרים של התורה, וסר האיסור לשהות בהם, 
וכיון שמצרים נתיישבה מחדש, עיר חדשה היא, ואינה בכלל 
האיסור של התורה, אף שהיא נקראת מצרים. ועיין עוד מה 

 שנתבאר בסמוך. 

 
מצרים שאנו מכירים אינה מצרים המוזכרת  

 בתורה 
ברם ראיתי בשו"ת יחוה דעת )ח"ג סי' פ"א( שהבין את כוונת 
דברי הריטב"א הנ"ל באופן שונה לחלוטין, וביאר שמצרים 
שאנו מכירים אינה מצרים הכתובה בתורה, והביא שכן כתבו 
כמה אחרונים, שהמהריק"ש )בהגהותיו לאבה"ע סי' קכ"ח( 
כתב שעיר אלקאהרה, היא קהיר, נקראת על שם המלך 
שבנאה, ואינה ארץ מצרים שבמקרא, אלא מלכות אחרת 
היא, ולכן כמה גדולי עולם שכנו בה, ולכן כותבים בגט 
אלקארה הסמוכה לפטאס מצרים, והיא צוען מצרים. אך 
העיר שמכל מקום אלכסנדריא של מצרים בכלל האיסור, 
ואם כן עדיין קשה ויפלא על כמה מגדולי עולם שהתיישבו 

 בה, עד הדור האחרון. 
אולם לאור האמור יש לומר שאין הכוונה שמצרים של היום 
אינה מצרים מזמן אבותינו שעליה נאסר בתורה, שאם כן 
היכן היא מצרים, אלא כוונת הריטב"א שכיון שנחרבה 
מצרים כליל עד היסוד ונבנתה מחדש, שוב אינה בכלל 
האיסור. ולפי זה יש לצדד דבזמן הזה מותר להתיישב אף 
באלכסנדריא של מצרים, דשמא אף היא חרבה בזמן 
המלחמות בדורות האחרונים, אחרי מה שמצינו בגמרא 

 )סוכה נא:( שנענשו אחינו בית ישראל שהתיישבו בה. 

מרן המשגיח ר' יחזקאל לוינשטיין זצ''ל מסופר, שפעם, לעת זקנותו, נעמד על הבימה בישיבת 
פוניבז' ואמר כך: ''רבותי, נער הייתי וגם זקנתי ]הוא היה קרוב לשנתו התשעים[, אני כבר 
מדבר עשרות שנים על ענין האמונה, ואני מרגיש שאם אני מסיח את עצמי כמה דקות 

 מהאמונה, אני נופל ממדרגתי!''
מסופר על אחד מגדולי הדור שליט"א, שבהיותו נער בר מצוה, פנה אליו אדם אמיד, ודיבר עמו 
שיסיים בכל חודש מסכת, ובכל ראש חודש יעשה לו סעודה בבית הכנסת לסיום מסכת, ויתן לו 
גם סכום כסף לעידוד. סיפר אותו גדול: בתחילה למדתי מסכתות קטנות, ביצה, תענית, מגילה, 
וכו' והיה קל לסיימם בחודש אחד, אך לאחר מכן המשכתי גם במסכתות הגדולות, והתאמצתי 
והייתי שוקד על לימודי לילות כימים, כדי לסיים את המסכת עד לראש חודש הבא, ובעקשנות 
זו הצלחתי לסיים מסכתות רבות. ואין ספק שלימוד זה דחף אותי ודרבן אותי הלאה להתמיד 

 בלימוד יומם ולילה, ולחזור ולסיים עוד ועוד. והיום זכינו ברוך ה' שהוא אחד מגדולי הדור.
 

הבית הקטן היה הומה אנשים. פשוטי עם לצד תלמידי חכמים, מבוגרים גם צעירים, צבאו על 
דלת הבית כדי לזכות בברכה מאת הגאון ה"חפץ חיים" זצ"ל. היה זה בזמן התכנסות ה"כנסיה 

אסיפת רבנים גדולים מכל רחבי אירופה, שהתכנסו בעיר וינה, כדי לדון בבעיות   -הגדולה"  
השעה. תושבי וינה ניצלו הזדמנות זו כדי לזכות בברכה מגדול הדור. "אני איני רבי", אמר להם 
החפץ חיים, אך התושבים הפצירו בו רבות עד שבלית ברירה נענה להם והחל לברכם. והנה 
הגיע תורו של איש אחד, אשר עמו התלווה נער צעיר. "רצוני לקבל ברכה מכבוד הרב", אמר 
האיש ביראת כבוד. החפץ חיים, שלא הכירו מקודם, התבונן בו בריכוז, ואחר נענה ואמר: "איני 
יודע מה אתה מבקש ממני ברכה, אם אתה שולח את בנך לישיבה, אינך זקוק לברכה שלי, 
ברכתך מפורשת בתורה )דברים כז יב( כשעמדו כל ישראל על הר גריזים והר עיבל עם הכהנים 
והשכינה וארון הברית וענו ואמרו: "ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת". אבל אם אתה 
נותן את בנך בבית ספר ללא יראת שמים, איך אוכל לתת לך ברכה? איני יכול לגרד את 
התוכחה הכתובה בתורה!!!" היהודי רעד, שיניו נקשו זו לזו, מנין ידע ה"חפץ חיים" לומר לו 

 זאת? 
 

הצדיק רבי סלמן מוצפי זצ"ל משחר נעוריו ראו בו ברכה, וכי לגדולות נוצר, בהיותו שוקד על 
לימודו. בהיותו כבן תשע שנים נפטר רבן של ישראל גאון עוזנו רבנו יוסף חיים זצ"ל בעל הבן 
איש חי, והוא הלך להלוויתו, והיה בוכה אחר מיטתו של הצדיק. כשהורד הארון לקבר, קיבל על 
עצמו להתמיד יותר בלימוד התורה, וכי ינהג מהיום והלאה בפרישות וחסידות, על מנת למלא 
את החלל שנוצר בהסתלקותו של מנהיג הגולה, שהיה מפורסם בחסידותו וקדושתו. מאותו יום 
נעשה הנער סלמאן כמעיין המתגבר, הנהגתו החלה להיות קיצונית, ונעשה מופרש ומובדל מן 

 העולם. 
הוריו שהיו מודעים להתנהגותו הקיצונית, חסו עליו וניסו למתן את דרכו, אך ללא הועיל. הוא 
גמר בדעתו כי עליו לקום בכל לילה בחצות, כמנהג אביו. אך בפניו עמדה שאלה, היאך יתעורר 
בחצות? הוא מצא עצה ותחבולה, כרך חבל סביב ידו, ואת הקצה השני קשר לבריח הדלת, 
וכאשר היה קם אביו בחצות ומושך את הדלת, היה מתעורר גם הוא. אך לאחר זמן אביו הרגיש 
בחבל זה ומנעו מכך. אך אין דבר העומד בפני הרצון, והוא ביקש מחברו להעירו בחצות, וכך 
היה, בצאת אביו מן הבית, היה קם והולך עם חברו ללמוד בבית המדרש תלמוד ומוסר. )ילקוט 

 יוסף כבוד אב ואם ח"א עמוד עז(
 
 

מספרים על המהר''ם שיק )הרב משה שיק( תלמידו של החתם סופר, שכאשר היה לומד היה 
יושב בסוף הכיתה מרחוק, כי היה צעיר לימים יותר מכולם, ולא היה תופס טוב את השיעור, 
וכל הזמן הרב עקב אחריו, והיה לומד בהתמדה יומם ולילה, אבל לא תופס את החומר, שהיו 
דבריו של הרב עמוקים, לילה אחד ראו אותו עומד בלילה בשעה מאוחרת על יד היכל הקודש 
כשהוא פתוח, ובוכה לבורא עולם ואומר לו: בבקשה ממך תפתח לי את השכל שגם אני יבין 
ובכה ובכה, וסיפרו זאת לרב חתם סופר, ולמחרת היה יושב כהרגלו רחוק, והרב הקשה קושיה 
עצומה, והנה משה הצביע לומר את התשובה, והרב רצה לעודדו והזמין אותו לידו לומר את 
התירוץ, ותירץ חלק מהתירוץ ואז הרב אמר להם בואו אסביר לכם את תירוצו, )שרצה לעודד 
אותו( והסביר להם את הדברים בטוב טעם ודעת, ואמר לו מהיום והלאה אתה יושב כאן בשורה 
הראשונה, ובזכות שבכה להקב''ה עלה ונתעלה עד שנהיה שרם של ישראל, והיום בספרים שלו 
יש את התשובות הכי חשובות, והספרים שלו לא זזים משולחננו, כי ה' יתן חכמה מפיו דעת 

 ותבונה, ומשום כך אסור לאדם להתייאש אלא להרבות בתפילות ובתחנונים לקב''ה

‘ ’
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 450-7004448 -בפלאפון
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