
ואוהביו כצאת השמש : "עליהם נאמר, שומעין חרפתן ואינן משיבין, הנעלבים ואינן עולבין: "ל"אמרו רבותינו ז
באותו רגע  –כי אדם כזה המקבל ביזיונות ושותק ולא מגיב , א"ואמר הרב חים קנייבסקי שליט –" בגבורתו

 . ברכה וטוב לקבל ממנו, נפתחים לפניו כל השערים וכי מה שיבקש יתקיים
... ביזיון מנהג שעקף אותו בכביש וביזה אותו לעיני משפחתו וחבריואם זה : בכל יום מזדמן לאדם מקרים שכאלו

 !.ובפנינו ההזדמנות לנצל זאת –י מילה פוגעת שאמר מישהו בעבודה לעיני העובדים "אם זה ע
, ישנה קהילה אחת באירופה: "'בעלז'סיפר אחד מרבני ישיבת , את המעשה הבא שאירע לפני מספר חודשים

על מנת שהלה ינעים להם את התפילה הקדושה , זמין חזן חרדי לרגל הימים הנוראיםהנוהגת באופן קבוע לה
 .בקולו הערב

חלקם טענו כי יש . התעוררה מחלוקת בקהילה, ד"חודש שבא לשנת התשע, בתחילת השנה הנוכחית, והנה
 להחליף את החזן הקבוע המגיע מידי שנה בחזן חדש וצעיר 

 בעוד האחרים, שנים שישנה קצת מהאווירה המסורתית מזה
 . רצו בהמשך תפקידו של החזן הרגיל

 . הויכוח נמשך ללא מציאת פתרון שירצה את הצדדים
 להזמין את , החליט הגבאי הראשי על דעת עצמו, לבינתיים

 . החזן החדש הצעיר לתפילת הימים הנוראים בקהילה
 . ל והתכונן רבות"החזן החדש הגיע במיוחד לקהילה בחו

- עשה החזן הצעיר את דרכו אל בית, ראש השנה בערב, והנה
 הוא מבחין כי במקומו של , ולהפתעתו, הכנסת הגדול

 החזן וכבר ניצב לו אדם אחר אשר החל את תפילת ערב 
 , היה זה החזן הזקן והקבוע המכהן מזה שנים. ראש השנה

 . למרות ההתנגדות של חלק מהציבור, אשר הגיע כהרגלו
 . מתח בקהל היה רברבה וה ההייתהמאומה 
ובפני כל , ניגשו אל החזן, זה שהתנגד לחזן המבוגר, חלק מהציבור. מוסף הגיעו הדברים לשיאםתפילת לקראת 

 הם שאגו, "שוב לביתך. כמה שנים נסבול אותך. די נמאס לנו מהנוסח שלך: "הציבור הגדול ביישו אותו ואמרו לו
 .ולא נתנו לו להתחיל בתפילה, לעברו

, וח שהיה בקהילה לפני מספר ימיםכשלא ידע כלל מהווי, החזן הישיש והמסכן. היו גדולים וקשים ןהביזיווהבושה 
לא : "מיד הוא החליט. שהרי מבצע הוא את מלאכתו נאמנה, ולא הבין מה רוצים ממנו, מקי נשמתוינעלב עד ע

 . ראך הוא שתק ולא השיב למחרפיו דב, היו קשים תהביזיונו". אגיב להם מאומה
אלא קיבל את , הוא לא דיבר מאומה ואף לא נטש את בית הכנסת, גם כאשר הועלה החזון הצעיר במקומו

 .והאזין לחזן הצעיר, הביזיונות באהבה ותפס לו מקום בפינת בית הכנסת
כי אדם הנעלב ולא , א"שליט יקנייבסקנזכר החזן במאמרים שפורסמו בשם הרב חיים , באותם רגעים מבישים

 . פניו באותה עתלוכל שערי שמיים נפתחים , יש לו באותה שעת רצון כה גדולה ,משיב
מחלה הקשה מזה ברפא את אחי הצעיר החולה ', אנא ה": מיד החליט הוא לנצל את הרגעים המסוגלים וביקש

 .תוך כדי שדמעות ניגרות מעיניו, "שבועות אחדים
לא ": הגעתו לארץ רצים אליו בני משפחתו ומבשרים לומיד עם . הימם הנוראים עברו והחזן המבוגר חזר ארצה

כאילו , עבר בימים אלו בדיקות חוזרות והודיעו לו בבית חולים כי המחלה הקשה נעלמה, אחיך הצעיר! יאומן
אין לי מושג מה השתנה ומה . "הרופא שטיפל באחיו לא ידע להסביר את התופעה".בקרבו ההייתמעולם לא 

מגיע מכתב לביתו של החזן המבוגר ובו מובעת התנצלות הקהילה , ר מספר ימיםלאח. אמר הרופא, "אירע
 ( א"הרב יצחק זילברשטיין שליט', קול ברמה'מתוך עלון ) .ק גדול במיוחד על סך אלפי דולרים'ל ואליו מצורף צ"בחו

 !.ת עצומות בחיינונחווה בישועו, ואם רק נדע להבליג ולנצל את השעה, גם לנו יש הזדמנויות שכאלו במשך היום
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לרפואה פרנסה 

הרב שמעון בן : והצלחת

מנשה ואורה  .בכריה

א מיכאל "מ. אחיאל

מרים בת  .וציפורה אחיאל

 .יעקב בן לינדה. גליה

, עילום שם לביאת המשיח

ורבקה  מרים ,לאה, הילה

ברוך   .בנות ליאורה לריסה

ליאורה לריסה , בן גורגיה

יעל , רחל. ליחובת זבו זו

. ופנינה בנות אירנה איסטט

חן בת . שולמית בת חתון

ירון שמעון בן , דליה רבקה

דליה רבקה בת , שושנה

 . יחזקאל בן שרה, מלכה
 

חנה אנה  – לזיווג הגון

 ,רותם בת גאולה ,בת רעיה

דורון בת , דורין בת שרה

חזקיה איציק בן רחל , שרה

 .רווזה

 

שלום  -זרע בר קיימא

 .רפאל בן מרים, הבן יונ
 

הרב : נשמת-לעילוי

' ר, עובדיה יוסף בן גורגיה

מזיאנה , אלעזר בן שמחה

הרב יעקב חי בן  ,בת עזיזה

, ס צדוק בן נור"מ ,מרגלית

דוד בן , מלכה בת אסתר

מזל . תמרה בת מזל, מרים

יריב בן . בת דוד ובת שבע

. אברהם בן אלה. גאולה

רות בת . ישעיהו בן יצחק

. בן עליזהנוסרת יצחק 

אפרים בן . יוסף בן אנגלינה

' ר, יצחק בן טופחה' ר. רחל

, שמעון בן סאסי סופיה

זוהרה . גבריאל בן סמינה

שמעון  .טימסטית בת מרים

רחמים בן  .בן זוהרה

 ,אילנה בת סלטנת. חלה'צ

נפתלי , אחואל צדוק בן חסן

אריה בן שרה , בן יפה

אליהו מאיר בן  .זוהרה

 .סימי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .נעשה ונצליח' בשם ה.             הארץ ומלואה' לה.              'לישועתך קיויתי ה.         נעשה ונצליח' בעזרת ה.       ד"בס

רוצים הקדשה 
? שנתית
 ..צלצלו

0506425002 

 71:71: הדלקת נרות

 71:40: יציאת השבת
 71:04: רבינו תם

 
 

                                            

                                      72:44: יציאת השבת
 72:91 : רבנו תם



 
 
 

 ?לחתוך עוגה עם אותיותהאם מותר  (1 

עוגה או שוקולד שכתוב עליהם כמין   *

, מותר לשוברם בשבת כדי לאוכלם, אותיות
  .ואין לחוש משום מוחק בשבת

כיון , שהאותיות נמחקות באכילתו פ"עוא
ואף אינו , שהוא מוחק שלא על מנת לכתוב

הוי פסיק רשיה דלא אכפת , רוצה במחיקה
 .מותר לכןו, דרבנןמ 'ליה

, ואין הבדל אם האותיות שוקעות או בולטות
 ***         .כגון בביסקוויטים

 ?האם מותר ליטול ידיו הצבועות( 2

ושכח , מי שכתב בערב שבת על כף ידו *
מותר לו ליטול ידיו , לרחוץ ידיו ולנקותם

באופן שיטול רביעית מים , בשבת לסעודה
שבזה אין הכרח , ולא ינגבם, בבת אחת

והוי בגדר , את מה שכתוב על ידו שימחוק
 .'פסיק רישיה'ולא בגדר , דבר שאין מתכוין

*** 

 ?האם מותר להפריד דפי ספר שנדבקו( 3
שלא בשעת , דפי ספר שנדבקו זה בזה

, אם זה במקום שאין שם אותיות - עשייתן
 . מותר לפותחו בשבת כדי לקרוא בו

יש אומרים , אבל אם נדבקו במקום הכתב
 .ויש חולקים. ו בשבתשאין לפותח

 
 

 
 

*** 
 שכח לברך ברכת שהחיינו. 2

מברך , מנהגינו, הבא לאכול פרי חדש *
כ מברך "תחילה על הפרי את ברכתו ואח

: וזאת מפני שכלל נקוט בידינו' שהחיינו'ברכת 
 .'תדיר קודם –תדיר ושאינו תדיר '

כ נזכר "אך אם אכל מהפרי החדש ורק אח
לברך  אסור לו –' שהחיינו'שלא בירך ברכת 

אומנם כל זמן שעדיין עוסק ', שהחיינו'יותר 
כגון שהביאו לפניו , הוא באכילה הראשונה

רשאי  –אשכול ענבים ואכל אחד או שניים 
 (.ע תלח"חזו) 'שהחיינו'לברך 

*** 
 ?האם מברך שהחיינו על פרי מורכב. 3

, האוכל עוגה שיש עליה פרי חדש הטפל לה *
כיוון  'שהחיינו'הפרי מברך על אף על פי כן 

 .שעיקר הברכה היא על הראיה
 .'שהחיינו'יש לברך ואף על פרי מורכב 

 
 
 

יכול לבולעו אף בלא , אם הוא משקה -
  .כיוון שאינו יכול לברך בו בעת, ברכה

 
 

 . לא נעשה על מנת להתקיים כלל
אולם אם הדפים מחוברים מחמת שלא 

 .אסור להפרידם –נחתכו בדפוס 

 

 
 
 

 

מצויה , מחשבה כי לשני טוב יותר מאשר לילרבים מאיתנו ה
 .בהרבה מאוד תחומי חיים משפחתיים

כי בביתה , כאשר אישה שומעת משכנתה או מחברתה, למשל
: מיד חולפת בליבה של השומעת המחשבה, הבעל מדיח את הכלים

 ...". גם בעלי צריך להדיח כלים, איזה כיף לה"
כאשר אחרי מספר ימים היא מתלוננת בפני השכנה מלמעלה שמי 

 : עונה לה ההיא, ה זורמים היישר אל המרפסת שלה'הספונג
 את לא מכירה את הגברים , מה איתך"

 הם אפילו לא יודעים לעשות , האלה
 ". לא עוזר ,וכמה שאסביר לו ...ה'ספונג

 מה ששומעת השכנה שהתלוננה על 
 שכנתה זה רק  מכל דבריה של, המים

 בעלה של השכנה עושה : דבר אחד
 . כל היתר כבר חסר חשיבות. ה'ספונג

 גם בעלי 'ומיד חולפת בליבה המחשבה 
 .'צריך לשטוף הרצפה

 כל דבר שקורה אצל אחת , כלומר
  –ונראה בעיניה כדבר מועיל  השכנות

 והיא מתורגמת זאת , מיד עובר הסבה לביתה שלה

 . צריך לעשות אותם דברים בדיוק שגם בעלה, כהוכחה לכך
בעלה היה צריך לבצע בעצם את כל הדברים שכל , ובסופו של דבר

שיש דברים , היא כמובן לא מעלה בדעתה ...הגברים שבבניין עושים
שרק בעלה עושה ואילו הבעל של השכנה ממול או מלמעלה אינו 

ממש כשם שבעלה של השכנה מלמעלה עושה רק . חולם לעשות
 .ה והבעל של השכנה ממול מדיח כלים'ספונג
ו כך קורה גם בצד. חשיבה זו אינה בלעדית לעולם הנשים, כמובן

 כאשר הוא נכנס לעיתים לבית שכנו וניחוחות , למשל. של הבעל
 

 

 !סגולות לנשיאת חן וחסד 

 :'עבודת הקודש'א הקדוש ב"כותב החיד( 1 
יאמר , אדם הרוצה למצוא חן בעיני הזולת"

האזינו השמים : "לאחר תפילת שמונה עשרה
המתחיל בפרשת ..." ואדברה ותשמע הארץ 

אקרא הבו גודל ' כי שם ה: "האזינו ועד למילים
 ".והדבר מסוגל לחן והצלחה –" לאלהינו

הרוצה למצוא חן  :'מדרש תלפיות'כותב ה (2
יניח את ידו הימנית על , בעיני אדם מסויים

השיבה לי ': פעמים את הפסוק 3מצחו ויאמר 
וסיים ', ששון ישעך ורוח נדיבה תסמכני

 !!.שהדבר בחון ומנוסה: המדרש
 

 
תלמיד , ל"ים ויטאל זצוקחי' כותב ר (3

הנזקק לטובת האחר וחושש שהלה  :י"האר
 3יאמר , טרם יציע לו את הבקשה, יסרב לו
יתברך יתן ' וה, "שמחתי באומרים לי: "פעמים

 !.ה"את חנו בעיניו וימלא משאלתו ב
 :אמירת הפסוק: 'שבט מוסר'אומר הצדיק  (4
, פעמים רצופות 01 –" 'ונח מצא חן בעיני ה'

 .מאד למציאת חן בעיני הבריות מועילה
אמירת שמה של אם : אומרת הגמרא (5 

 היא  –' אמתלאי בת כרנבו': אברהם אבינו
 !סגולה לחן   

 -' עצה ותושיה'הסגולות מהספר              -

 
 
 

– ' עצה ותושיה'מתוך הספר הנפלא   -               
 

לאחר  תנשוך: הרוצה הריון ולידה קלים,
  ,שמחת תורה

 תתן , שבירכו עליו בסוכות פיטם אתרוג  
 .(ע"חזו)' צדקה ותתפלל לה      

 

 
 תיתן, אחר שמחת תורה 

 

השפעה עצומה על כל השנה יש לכך שאב  (4
בשמחה ויברך את כולם המשפחה יכנס לבית 

פתח 'כ יאמר "ואח. במאור פנים לשנה טובה
 .ויוסיף פסוקי ברכה' קם רבי שמעון'עד ' אליהו

 !לדבר דברי חולין ויזהרו שלא .מהמחזורים
 .ה"נוהגים לקנות סכין חד וחדש לר( 5  

 !ה"שנה טובה ומבורכת ב
 .ו"ח דברי חול ולא לכעוס על האשה        

 
ידברו דברי חול ולא יכעסו על האשה   

 !והילד

 ,כולם שומעים שבקיץ חשוב לשתות המון
ויש , כוסות 01- 01יש האומרים לשתות 

 ?מה נכון ומומלץ –כוסות  01שממליצים אף 
 ,כל עוד מדובר בחיילים או במטיילים במסע *

משום שבתנאי , אכן מומלץ לשתות הרבה
 .מאמץ וחום באמת מאבדים הרבה נוזלים
 :אך ישנה הפתעה גדולה לשאר בני האדם

 !על האדם לשתות לפי תחושתו לצמא
גורעת מיכולת , מעבר לתחושת הצמאשתייה 

 ?האם מותר לקנח בנייר עם כיתוב( 4

לקנח בשבת בנייר שיש בו צורת  מותר *
ואין לחוש בזה , [דברי חול]אותיות בלועזית 

  .משום מוחק בשבת
אבל יש ליזהר שלא לקנח בנייר שהודפסו 

דברי אף שאינם , בו באותיות אשורית
 .משום בזיון כתב האשורית, תורה

*** 

 ?האם מותר לקרוע שקית על הכיתוב( 5

הקורע שקיות ניילון שיש בתוכם דברי  *
מותר לו לקורען אף במקום  ,מאכל

ואין זה נחשב כמוחק במה שקורע , האותיות
, שאין דרך מחיקה בכך, במקום האותיות

 .ן למחיקהווגם אינו מתכו
*** 

 ?דרוך על ציורים בשבתהאם מותר ל( 6

לדרוך בשבת על ציורים או אותיות  מותר *
אף שעל , וכדומה, שנעשו על הכביש בגיר
 .ידי דריכתו הגיר נמחק
, גרביים או נעלייםכמו כן מותר ללבוש 

ובמשך , שרשום עליהם מספרים או אותיות
זמן לבישתם וההליכה בהם האותיות 

 .ואין בזה משום ממחק נמחקות ונעלמות
*** 

 
 -'אזמרה'אתר ', תל ציון'באדיבות כולל -

 
 

בורא מיני " - רךיש לבעל בוטנים אמריקאים 
 ". מזונות

 ".שהכל נהיה בדברו"על השניצל יש לברך *
שבא , ואם הוא שניצל שיש עליו ציפוי חשוב

ולא רק בכדי לשפר את , לתת בו טעם טוב
 .'בורא מיני מזונות' ברכתו - מרקם השניצל

 – שלמים מצופים שוקולד ברכתןשקדים  *
 ."בורא פרי העץ"

חפץ בטעם  הואהשאלה האם  - "פסק זמן" *
אין לו  אך אם  .בורא מיני מזונותיברך  -הוופל

מברך  -ענין בוופל אלא בכדי לרכך השוקולד
 ."שהכל"ם ספק יברך ובמקו. 'שהכל'

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 חבל, 'אוטומטית חולפת בליבו המחשבה, התבשילים מכים באפו 
 . 'שאשתי אינה מצליחה להפיק כאלה בישולים

והוא , שניחוחות התבשילים בביתו אינם חידוש עבורו, מובן מאליו
, יתכן מאוד שבביתו שלו. רגיל אליהם עד שאינו שם לב אליהם

ניחוחות התבשילים עולים בעוצמתם המשכרת על אלה של בית 
אבל כאשר הוא נכנס לבית השכן קוסם לו הריח שעולה מן , השכן

  .המטבח של האחר
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

שאין : אך המשותף לכולם, יתרונות וחסרונות אחרים –כי לכל אדם 

  .!אדם מושלם
התחושה שהוא עשה את הצעד הלא נכון עם בן או בת  בכל מקרה

 .רק הפרטים וההוכחות היו מתחלפים, היתה נשארת, הזוג
כי לכל אדם יש , למי שיש ראיה כללית מבין, לעומת כל אלה

אחד אינו מושלם כפי שהסובבים אותו היו ואף , יתרונות וגם חסרונות
אומנם נכון שאצלי ההופעה החיצונית לא : לדוגמא ...מאחלים לעצמם

 ....אבל בעזרה בבית אני משתדל יותר מכל השאר, משהו
 ?אם לכל אחד יש את החסרונות שלו? מדוע יש לקנא בשכן, אם כן

 

אבל , ותמיד!!! אף אדם אינו מושלם, אם כן
שאצל השני  יהיו דברים, באמת תמיד

ורק אליהם , יותר ומוצלחים יותר מתוקנים

 . הוא או היא ישימו את ליבם
ושא הקנאה של שכנו נשכרגע הוא  –אותו שכן 

, והיוצא מכך, מלא קנאה אף הוא בשכנו –
 .שאף אחד אינו רואה את מה שטוב אצלו

גם אם אדם היה מקים את ביתו עם : המסקנה

הדשא של השכן ירוק "תופעת , בן זוג אחר

אם כי הסיבות לתחושה , קיימת היתה" יותר
 .היו מתחלפות 'זיווגו לא מספיק טוב'ש

 

 
  

אך , יתרונות וחסרונות אחרים –כי לכל אדם 

  !שאין אדם מושלם: המשותף לכולם
 
 
 
 
 



. המעטפה נשמטה מכיסו כשנפל במדרכה
הוא עשה את דרכו בחזרה אל , מבוהל כולו

מקום הנפילה והחל לחפש אחר המעטפה 
 .מאומה אך לא מצא... חיפש וחיפש. האבודה

כיצד הוא יכול , האברך נתקף בפיק ברכיים
 !. ?מה הוא יודיע לאשתו! ?לשוב לביתו

אשת חיל ידע הוא אומנם שאשתו הינה 
את הדברים  חתיקאשר לבטח ', ויראת ה

אך בכל זאת הרגיש , יתברך' מתוך אמונה בה
שהרי מדובר בכסף כה רב , אי נעימות רבה

, אשר עמלה עליו אשתו במשך חודש ימים
 ...והנה הוא מאבד זאת ברגע קל

מבויש ונבוך הוא התקשר לאשתו על מנת 
 .לספר לה את כל אשר אירע לו

ת הבשורה ובגבורת נפש שומעת א אשתו
 היא החלה, כאשת חיל אמיתית ממש, גדולה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

אין לו כלל על לעודד אותו ולומר לו כי מיד 
וכי דבר זה יכול , מה להצטער ועל מה לדאוג

יתברך הוא הזן ומפרנס ' וה, לקרות לכל אחד
 .וכל זה וודאי נעשה רק ממנו יתברך

ל האברך התפעל כל כך מגבורת נפשה ש
 . כוללללמוד בוהמשיך בדרכו , אשתו

ישבה , ביניהם לאחר שהסתיימה השיחה
הרי ברור כי ': רעייתו עם עצמה וחשבה לה

יותר ממה שאני מרגישה את הצער על אובדן 
הרי , הכסף הרב עליו עמלתי חודש שלם

 . שבעלי הוא הסובל האמיתי מכך
וודאי יושב הוא כעת בכולל מלא בצער 

מטרידה אותו מלימודו ועוגמת נפש אשר 
 . ומתבייש הוא לשוב אל הבית

ישוב , יודעת אני כי כאשר ישוב הוא לבית
. 'הוא חפוי ראש ולא ימצא עצמו מרוב בושה

 ? מה עשתה אותה אשת חיל, לכן
החליטה היא לעשות דבר מיוחד שיסיר את 

ואף יסיר את האכזבה , הבושה והצער מבעלה
שלא יהיה על מנת , והצער שיש גם לה בליבה
 .בליבה מאומה על בעלה

 
 

  

           מאמינים בני מאמינים בדברי רבותינו 
כי כל מזונותיו של אדם נקצבו ונקבעו 

ואף כמה , כמה ירוויח, ה"לו כבר בר
 .עת הגמראקוב, יפסיד

ה ניסיון לאדם "מידי פעם שולח הקב
ומצפה הוא לראות האם יקבל את 

הניסיון באהבה או שמא יתרעם הוא על 
כמי שאינו מאמין שהכל , מצבו

 .בהשגחה עליונה
, ואם מקבל את הייסורין באהבה

 !.נמחלים עוונותיו, ל"אומרים חז
 –!" עין רואה –מה למעלה ממך , דע"

ומשגיח על כל  ה מביט על האדם"הקב
ואף הדברים הפחות נעימים , צעדיו

 .נשלחים לעיתים כניסיון מהשמיים
שאירע לפני את הסיפור המופלא הבא 

סיפר אחד מרבניה , למעלה מחודשיים
 :'טבריה'של העיר 

כאשר פקדה סופת , לפני כחודשיים"
אחת , השלגים הקשה את מדינת ישראל

צעירה  החרדי האיש, מתושבות העיר
החודשית בכסף  האת משכורת קיבלה
שאין זה בריא להחזיק , כמובן. מזומן

 . כסף מזומן כה רב בבית
כפי סכום רב טח ובטח כאשר מדובר בב

 .שהרוויחה אותה אשה
היא פנתה אל בעלה האברך , לכן

וביקשה ממנו אם יוכל הוא להפקיד את 
. הכסף המזומן שקיבלה בדרכו לכולל

ית הוא לקח שק. בעלה הסכים ברצון
, וגלגל בתוכה את כל השטרות הרבים
. הכניסה לכיס ועשה את דרכו לכולל
היה זה בדיוק באחד הימים הגשומים 

 . 'ויחי'והסוערים של פרשת 
טף את וגשם חזק שכשהוא יצא מהבית 

תוך כדי שהוא ממהר . כל חלקי גופו
בדרכו ומנסה להתחמק מהגשמים 

החליק האברך והשתטח על , העזים
 . בההמדרכה הרטו

, האברך קיבל את הייסורים באהבה
 . והמשיך בדרכובמהירות התרומם 

נכנס האברך אל , בדרך לכולל, והנה
על מנת להפקיד את משכורתה , הבנק

... הוא מכניס את ידו לכיס. של אשתו
!. הכיס ריק -לתדהמתו הרבה  אך

פרי , המעטפה עם המזומנים הרבים
 !.עמלה של אשתו נעלמו כלא היו

 שבה מהירה משער האברך כיאחר מח
 
 
 
 

 .ט בליבהאשר מקוננת מע
 ...?מה היא עשתה

 היא החליטה להכין ארוחה גדולה 
 . לכבוד בעלה ומיוחדת

טרחה ועמלה בהכנת במשך שעתיים היא 
ערכה את השולחן , מטעמים שבעלה אוהב

בצורה מרשימה וחגיגית ואף עיטרה את 
הסלון בפרחים ריחניים והמתינה לבואו של 

 .בקוצר רוח בעלה מהכולל
ים הבעל את לאחר שסי, בשעת ערב

כשהוא , דפק הוא על דלת ביתו, הכולל
 . וחפוי ראשמבויש 

במאור פנים את הדלת אשתו פתחה לו 
. !"ערב טוב בעלי: "בשמחההכריזה רחב ו

האברך ראה את הבית הערוך באופן 
מיוחד עם ריחות ערבים וליבו התמלא 

 . פניו השתנו מקצה לקצה. בשמחה רבה
עודה הם התיישבו לאכול יחדיו את הס

ותוך כדי השיחה החלו לחזק , המושקעת
 .זה את זו בדברי אמונה ובטחון

החליטו , תוך כדי שיחת ההתחזקות שערכו
שניהם לקבל את כל אשר להם היום 

שנאבד ' כי אם זה רצון ה, באהבה גמורה
אנו נקבל זאת  –את המשכורת החודשית 

 .'באהבה ונודה לה
א אותה ל, זו ארוחה מיוחדת ביותר ההיית

 .ישכחו הזוג כל חייהם
נשמעות , לקראת סוף הסעודה, והנה

הבעל ניגש לדלת והוא . דפיקות בדלת
 ...ואשתו כמעט מתעלפים ממראה עיניהם

בפתח עמד אדם שלא הכירו ובידו 
!... המעטפה עם כל הכסף שאיבד בבוקר

? וכיצד ידע אותו אדם להשיב להם הכסף
כי לאחר שסיפר לה בעלה על , התברר

 ההאישמיהרה , תו ברחוב עם הכסףנפיל
השבת 'למקום הנפילה ותלתה שלט 

 .עם שמם והטלפון שלהם', אבידה
אחד מרבני העיר טבריה שסיפר את 

ה "שהקב רור כשמשב: "המעשה הזה טען
, גלגל את המעטפה לביתם של בני הזוג
אך ורק בגלל הנהגתה המופלאה של 

עקרת הבית שהחליטה לשכוח מהצער 
כי כל מטרתה היא לחזק  שלה והחליטה

כי כך דרכו של !. ולעודד את בעלה
 .ה לשלם שכר טוב ליראיו"הקב

כי מי שמאמין שהכל בהשגחה עליונה 
והכל לטובה ומקבל כל דבר בחייו 

 !.עושה לו ניסים' ה –באהבה ובשמחה 
 
 
 
 

 ,יפסידכמה  –" כך חסרונותיו קצובין לו, כשם שמזונותיו של אדם קצובין לו מראש השנה: "ל"קבעו רבותינו ז              

 כלל מיםלקח ואין אני אש' נתן וה' כי ה, על כן האיש המאמין יקבל הכל באהבה, כספים יוציאו על תיקונים בביתו וכמה    

 !מזוןנותן  –ומי שנתן חיים , אלא הכל מאת הבורא יתברך הזן ומפרנס את האדם, הכספייםבהפסדיי                        
  



 

 
 
 

 

  .לקנות דג לכבוד שבת קודש
היא , "בבקשה, תן לי דג אחד מהסוג הזה"

פנתה אל אחד העובדים הערבים שהיה פנוי 
 . באותה העת

עשה את דרכו אל הבריכה  העובד הערבי
 . והוציא משם דג גדול אחד

ה הוא הניח אותו על המשקל ואמר ל
".                                                                                                 בבקשה₪  051: "במבטא ערבי

והרי כל שבוע ", תמהה הצעירה, !"?₪ 051"
קנוה אני מכאן בקביעות דג אשר לא עובר 

האם העליתם את . ₪ 011-את סכום ה
 .                                                                                                   סיפה לשאולהיא הו, "?המחירים לאחרונה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
זה " ,במבטא הערבי ענה לה העובד, "לא"

המחירים לא . אז זה עולה יותר -שוקל יותר 
אם את רוצה דג אחר ששוקל פחות . השתנו

 ".אותואני מוכן להחליף לך 
היא . הנערה החליטה להיוועץ באמה

התקשרה אליה וסיפרה לה כי הדג שהביאו 
, ₪ 051-לה הפעם יקר מאוד ומחירו מגיע ל

.                                                                                                    ורוצה היא לדעת האם להחליפו בדג אחר
ית אמרה לה מיד ובלי אמה הצדקנ

לכבוד  –דעי לך כלל , יקירתי: "להתלבט
 . תקני את הדג הזה!. שבת לא חוסכים

 !".זהו כבודה של השבת, אדרבה
, הנערה הורתה לעובד לתת לה את הדג הזה

 . והלה החל במלאכה
 
 
 

הוא החל לפתוח את בטנו ולנקות אותו מכל 
תוך כדי ניקיון . הלכלוך והרפש שהצטברו בו

שמה לב הצעירה כי העובד הוציא דבר , גהד
רק . "מה מבטנו של הדג וזרק אותו לפח

ראיתי משהו ? מה זרקת שם לפח, רגע
 .היא פנתה אליו, !"מוזר

כל . זה לכלוך שיש בבטנו של הדג, ילדה"
וכי אף פעם , יום אנחנו זורקים עשרות כאלה

 

                     

הוא החל לפתוח את בטנו ולנקות אותו מכל 
 . הלכלוך והרפש שהצטברו בו

שמה לב הצעירה כי , הדג ויתוך כדי ניק
העובד הוציא דבר מה מבטנו של הדג וזרק 

? מה זרקת שם לפח, ק רגער. "אותו לפח
 .היא פנתה אליו, !"ראיתי משהו מוזר

כל . זה לכלוך שיש בבטנו של הדג, ילדה"
 ". יום אנחנו זורקים עשרות כאלה

הצעירה החליטה שעיניה ראו דבר מוזר 
וחריג הפעם ולכן החלה להפציר בו שיוציא 

 .ן הדגמבט נפלטמהפח את אותו הפריט ש
רבות  הפצרות העובד ניסה להתנגד אך אחר

 . הוא מילא את מבוקשה
, ניקה אותו, הוא הוציא דבר ארוך ומלוכלך

ולתדהמתם הרבה הם גילו דבר מיוחד 
היתה זו שרשרת זהב יפה ונדירה  -ביותר

 !. ששהתה בטנו של הדג
היא פנתה , "תן לי בבקשה את השרשרת"

אך הלה הסתנוור , בד הערביואל הע
! כת ליהשרשרת שיי: מהמראה הנדיר וטען

 ". אני הוא כאן מנקה הדגים
כאשר מספר , וער בחנותסמיד החל ויכוח 

. לקוחות מצטרפים לעזרתה של הצעירה
אחראי המשמרת הגיע למקום וראה את 

. המאומה והחליט להתקשר למנהל החנות
אני : "מנהל החנות שמע את הסיפור והכריע

". הוא המנהל והשרשרת שייכת ללקוחה
הצעירה את דרכה בשמחה גדולה עשתה 
אותו דג שלא , ראי: "לביתה והראתה לאמה

אלא אמרת , וויתרת עליו למרות מחירו
היה בו , שאדרבה לכבוד שבת לא חוסכים

 ". שרשרת זהב יפה ומיוחדת
האם ובתה הלכו למעריך זהב שבדק את 

בידכן , גבירותיי: "הסחורה ואמר להם
 ('הידברות') ".00,111$שרשרת מפוארת השווה 

אמרה , "לא חוסכים –כבוד שבת קודש ל"
כי כפי אשר יענג האדם את , האם לבתה

ה "כך יחזיר לו הקב, השבת ויוציא עליה
מזונותיו של אדם קצובין לו . כפל כפליים

 .שאם הוסיף מוסיפין לו, חוץ מהוצאות שבת
 
 
 !"לו 
 
 
 
 
 
 
 

 

 !.לאיזו מתנה גדולה זכינו. שבת קודש
כי "? ומדוע, "לקראת שבת לכו ונלכה"

 ".היא מקור הברכה
י הקדוש שכאשר נגמר כל "אומר האר

ורק , נגמר זמן קיומו של העולם, שבוע
ה שבוע נוסף "נותן הקב, בזכות השבת

כיצד שמענג האדם את , ולכן, לעולם
ראה כך זוכה הוא שי –השבת ומתנהג בה 
 .השבוע הקרוב שלו

לקנות גם : "לעיתים רבות מתלבטים אנו
להוסיף ? את הממתק הזה לכבוד שבת

 –!" או שמא נשתדל לחסוך? תבשיל נוסף
: (ביצה טז)אך עלינו לשנן את דברי רבותינו 

קצובין לו מראש אדם מזונותיו של "
נקבע לו כמה ': י"ומסביר רש, "השנה
', אשר מכסף זה יזון את עצמו, ירוויח

, "חוץ מהוצאות שבת: "וממשיכה הגמרא
 םחוץ מהוצאות השבת אות: י"ומפרש רש

ומהיכן  לא פסקו לו בשמיים כמה יוציא
, אלא לפי מה שיוציא עליה, יגיע לו כספו

 .חזר לו כספוושי' כך יסובב לו ה
נותנין לו נחלה  –כל המענג את השבת "

 ".בלי מיצרים לעתיד לבוא
כל ימיו היה 'ן אשר מסופר על שמאי הזק

 ?כיצד. 'אוכל לכבוד השבת
מיד היה , בהמה יפה' היה רואה ביום א
 ',זו לכבוד שבת קודש': קונה אותה ואומר

מניח , למחרת היה רואה בהמה יפה הימנה
זו לכבוד ': את הראשונה בצד ואומר

 .'שבת
א כי מעלה עצומה "אומר רבנו החיד, לכן

ר לומ, היא לגבר העושה קניות לשבת
שעל , "לכבוד שבת קודש: "טרם כל קניה

 .ידי כך מביא הוא ברכה מיוחדת בקניה
מדהים שאירע לפני  מעשהלפניכם 

כשבועיים באחת מחנויות הדגים המוכרות 
 :המעשה פרטיוכך ', ביתר עלית'עיר ב

הגיע אל אחת , באחד מיימי השבוע
 – ביתר'מחנויות הדגים המפורסמות בעיר 

 י אמה"נשלחה ערווקה ש נערה 'עלית
 
 
 
 
 .לקנות דג לכבוד שבת קודש 
 
 
העוסק בנושא ' העמק שאלה'ספרו  

הוא ערך סעודת הודיה ' שאילתות'ה
גדולה אשר אליה הוזמנו רבים מתלמידיו 

 .וקרובי משפחתו

בתאל  :הצלחה ופרנסה, ההעלון מוקדש לרפוא
, ירין אליה בן בטי, ניסים ונופר רוקח, בת תמר

שנה בת שו, אברהם בן שרה, אלעד בן אסתר
שלום סאלם , סעדה בת זהרה, עוז בן דליה, זוהרה

 :שפחותמ, אנה בת סופיה, יפה שושנה בני זוהרה
אביגדור בן , מרים בת גליה, קורוטה ומאירוב

 .חיה בת אילנה .חן בת אילנית, אביעד
  .רחלה בת חיה שרה :זיווג הגון ורפואה שלימה

 .סיגלית בת מזל: ק"זשב    
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 ה"ותראו כל טוב בחיים ב 

 
 

 ובשנת ', אדר ב' א-ומשעון ב' כאשר ראובן נולד בכט אדר א
אדר בעוד ' גוג שמעון באהבר מצוה תהיה זו שנה רגילה ואז יח
 .אדר' ראובן יחגוג בכט

 

אשר לוקחים על  התודה והברכה להוריי היקרים
ישלם ' ה, עצמם את כל ניהול העלון ואחריותו

ונחת  פרנסה מרובה, שכרם בבריאות איתנה

  !שלהם –שלי ושלכם . מכל יוצאי חלציאם
 

 

 
 

, ברנונאליאס אליהו  :נ"לעהעלון מוקדש 
   .ן'המדם חמדה בת חטונג

 
 
 

אדר בעוד ' גוג שמעון באהבר מצוה תהיה זו שנה רגילה ואז יח
 .אדר' ראובן יחגוג בכט

 


