
חי ושלם והוא מלך במצרים שנשאר , בנו האהוב, לאחר שיעקב אבינו מתמלא אושר כאשר נודע לו כי יוסף
 .הוא יורד מצרימה וחוזרת אליו שמחת החיים והאושר, בקדושתו

קורא הוא לבניו והחל לתת לכל אחד מהם ברכה , כאשר הגיע יעקב אבינו לרגעים אחרונים לפני פטירתו, והנה
 ,בנו האהוב והחביב מכל, כאשר הגיע הוא אל יוסף. מיוחדת אשר ליוותה אותם לדורי דורות

 אל תקרי: "ודורשים רבותינו בתלמוד, (כב, מט)" בן פורת עלי עין, בן פורת יוסף"? במה הוא מברכו
בחר יעקב מדוע , מכל הברכות שבעולם: ונשאלת השאלה. שיהא שמור מעין הרע –' עולי עין'אלא ' עלי עין'

 .?ומדוע לא ברכו בברכות כפי שבירך את שאר השבטים, מלך מצרים, אבינו דווקא בברכה זו לבנו אהובו
 .מישאל ועזריה, חנניה: בכתובים מסופר על שלושת הצדיקים הגדולים שהיו לעם ישראל. כבר נבין את התשובה

 .המלך הרשע לקח אותם וזרק אותם לכבשן האש כדי להורגם
 .מישאל ועזריה נכנסים לאש ולא נשרפים, חנניה .והנה פלא

 .הם נשארו שלמים והחלו להסתובב בתוך הלהבות, להיפך
 עד אשר הוציאם מהאש , ראה זאת המלך והתפעל כל כך

 .בכבוד רב והניח להם שישובו לחיות כהרגלם
 ?אך האם יודעים אנו מה אירע בהמשך. עד כאן כולנו מכירים

 כי אחר שיצאו מכבשן האש ושבו מספרים רבותינו בתלמוד 
 !.מעין הרע? ממה, מישאל ועזריה, מתו חנניה –לביתם 

 היו כל הנוכחים אחוזי התפעלות, כשיצאו מלהבות האש חיים
 עד עומקי נשמתם כך שהתפלאו כל כך ומכח ההתפעלות 

 !.העצומה לקו הצדיקים הללו בעין הרע וכשהגיעו לביתם מתו
 .של עין של אדם המתפעל ממשהוראו מה כוחה . נורא ואיום

 .ל סיפר באחת הדרשות כי אחר שהתחתן עבר הוא לגור בבית צנוע ונחמד"מרן רבנו עובדיה יוסף זצוק
מיד כשנכנס התפעל הוא כל כך , והנה. הגיע אדם מסוים לבקרם בביתם, בחודש הראשון של חיי נישואיהם, והנה

הוא לא הפסיק להללו ולומר שמעולם לא ראה אגרטל . להםעד עומקי נשמתו מאגרטל יפה שעמד על השולחן ש
 .יש אנשים המתפעלים גם מדברים שכאלו. שכזה כל ימי חייו

 !. מיד כשיצא האורח מביתנו האגרטל נפל והתנפץ: אירע דבר מופלא, ל"מספר מרן זצ, והנה
 .האדם באגרטלמרן סיפר כי מיד אמר לאשתו כי אין לו ספק שהדבר אירע עקב העין הרע שנתן 

, כעת אולי אנו מבינים מדוע ברך יעקב אבינו את בנו. רואים כמה כוחה של עין מתפעלת כל כך הרסנית וקשה
היה יפה , לפי שעקף את כל אחיו והיה מלך על כל העולם –דוקא בברכה זו של שמירה מעין הרע , המלך יוסף

י לשמר את כל הברכה הזו שזכה הברכה הטובה וידע יעקב שכד, חכם ופיקח מאד, תואר ביופי מיוחד במינו
 ".בן פורת עלי עין, בן פורת יוסף: "ולכן ברכו, ביותר לברכו היא שיזכה להיות שמור מעין הרע של בני האדם

אז מה אוכל לעשות על מנת להינצל אף אני מעין הרע של אנשים המתפעלים מדברים : ישאל הקורא, אם כך
 .?אחד מבני משפחתי או כל דבר השייך ליבביתי או ב, מיוחדים שיש בי

 :אשר כל אדם יכול לעשותו ולזכות להבטחה שינצל מכל עין רעה והוא, א הקדוש"ישנו סוד גדול שמגלה החיד
מובטח לו שיהא שמור  –אשר כל הנושא אותו עליו ', רודא'הנקרא , א הקדוש כי ישנו עשב אחד"כותב החיד

 .כל עוד הוא אינו מנקר את עיניהם, התפעלות של בני אדםמעין הרע ואין לו לחשוש כלל מכל 
כי לפני שהיה הולך לומר דברי תורה בכנסים המוניים כמו , ל"רבנו עובדיה יוסף זצוק, מעידים בני ביתו של מרן

 .'רודא'כשבכיס בגדו העשב הנקרא  ביתוהיה הוא יוצא מ –א וכדומה "בת' נוקיה'או בהיכל ' טדי'באצטדיון 
 .וטוב לשאת זאת בבגדו במשך היום, להשיג עשב זה בכל חנות טבע המוכרת צמחי מרפאניתן 

אלא תמיד ילך בהצנע לכת , כי תמיד יש לו לאדם להיזהר שלא לבלוט ולהתרברב בפני הציבור, למדנו מכאן
   ( א"מתוך דבריו של הרב בר זכאי שליט). וידע כי הבורא יתברך הוא זה שנתן לו הברכה ואין עוד מלבדו
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לרפואה פרנסה 

הרב שמעון בן : והצלחת

מנשה ואורה  .בכריה

א מיכאל "מ. אחיאל

מרים בת  .וציפורה אחיאל

, ברוך בן גורגיה. גליה

. ליאורה שולמית בת חתון

חן , ירון שמעון בן שושנה

ירין אליה , בת דליה רבקה

. יעקב בן לינדה. בן בטי

. נתנאל שבתאי בן לבנה

אסנת גרופי . הדר בת נחמה

 . בת מרים

 

חנה אנה  – לזיווג הגון

, דורין בת שרה, בת רעיה

חזקיה , דורון בת שרה

אסי בן . איציק בן רחל רוזה

 .שולמית ניצחונה

 

הדר בת  -זרע בר קיימא

רפאל , שלום בן יונה, נחמה

 .בן מרים
 

                  : נשמת-לעילוי

הרב עובדיה יוסף בן 

אלעזר בן ' ר, גורגיה

הרב אלקנה אליאסי , שמחה

 ,מזיאנה בת עזיזה, בן לאה

 ,הרב יעקב חי בן מרגלית
מלכה , ס צדוק בן נור"מ

, דוד בן מרים, בת אסתר

מזל בת דוד . תמרה בת מזל

. יריב בן גאולה. ובת שבע

ישעיהו בן . אברהם בן אלה

רות בת נוסרת יצחק . יצחק

. יוסף בן אנגלינה .בן עליזה

יצחק בן ' ר. אפרים בן רחל

שמעון בן סאסי ' ר, טופחה

. גבריאל בן סמינה, סופיה

 .זוהרה טימסטית בת מרים

רחמים  .שמעון בן זוהרה

אריה בן שרה . חלה'בן צ

אליהו מאיר בן . זוהרה

, יצחק בן שושנה. סימי

שמחה . שושנה בת שמחה

בלה בת . בת חלימה ברכה

צדוק . נתן אברהם ורבקה

אבנר בן . בן חסן אחואל

גרציה סוזן אהרון , אסתר

אליאס . נטבת יהודית דיאמ

המדם . אליהו בן מונבר

אריאל . ן'חמדה בת חטונג

יעקב . אורי פז בן שולמית

 .בן משה בן שלום
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 דין אכילת בשר ודגים
האוכל מאכלי חלב ורוצה אחר כך  (1

יקנח פיו בפת  –לאכול מאכלי בשר 
 ידיח פיו במשקים ויטול ידיו או , וכדומה

 .ינקה אותם
הרשות בידו אם  –ובין תבשיל לתבשיל 

 .רוצה ליטול את ידיו
*** 

כ רוצה "השותה חלב נוזלי מכלי ואח *
 .די שידיח את פיו בלבד –לאכול בשר 

משום , בין בשר לדגים חובה ליטול ידיים
 .שקשה לצרעת וחמורה סכנה מאיסור

והוא הדין , וגם בזמן הזה יש להקפיד בכך
 .אף בין דגים לעוף

 :ובין אכילת דגים לבשר ינקוט כדלהלן
בר ישתה משקה ויאכל מעט פת או כל ד

 .יכול להעביר את טעם הדגים
*** 

י מזלג ונשארו ידיו נקיות "והאוכל דגים ע
יש מקילים שלא  –כ בשר "ורוצה לאכול אח

 אך אם אוכל, יטול ידיו וניתן לסמוך עליהם
דג שיש בו עצמות דקות וצריך להוציאם 

צריך ליטול , לא נוגע בהם בידיו ימפיו ומ
 .ט פתידיו ולהדיח פיו במשקה ואף יאכל מע

 
 
 

 ?עד כמה יש ללוות את האורח
, יש אומרים שמצות לויה אין לה שיעור (2

שכרו גדול , וככֹל שמלוה את אורחו יותר
והעיקר שלא יפחות מללוותו ארבע , יותר

  [.מטר( 2) -כ]אמות 
מפני , ואף שכיום נהגו להקל במצות לויה

עם כל זה , שהאורחים מוחלים על כבודם
לכל יקפיד בעל הבית ללוות את אורחו 

משום שיש בזה , הפחות ארבע אמות מביתו
וגם , סגולה שלא יארע לאורח נזק בדרך

 . משום שמלוה את השכינה ההולכת עמו
ל  "שמואל רבינוב זצ' ומסופר על הצדיק ר

 .שנהג ללוות כל אדם עד פתח הרחוב
*** 

 
 

 .דלהכ יעשו הב"תחילה על נר החנוכה ואח
 
 
 
 
 
 

ומכל מקום . ברמז עד שיתחיל בהדלקה
כיוון , רשאי לרמוז שיביאו לו שמן או גפרור

אפילו אם , ובדיעבד. שהוא צורך ההדלקה
  .אינו חוזר ומברך, הפסיק בדיבור

 

' מספרת כי ביקשו למנות את ר( ב,כז) הגמרא במסכת ברכות

הוא : וצדקות היו לבחור בוסיבות רבות ומ. אלעזר בן עזריא לנשיא
היה חכם גדול המסוגל להתמודד עם בעיות , ניחן במעלות טובות

 .הוא היה עשיר גדול ובעל יחוס משפחתי, הלכתיות קשות

איזיל ואימליך באנשי : "השיב, כשנתבקש להסכים למינויו, והנה
 ?ומה עשה. אלך ואתייעץ עם אנשי ביתי –" ביתי

 .הלך והתייעץ עם אשתו –" אזך ואמליך בדביתהו"
 הדרכת התורה להתנהגות נאותה ביחסי

 מורה לנו את –רב ותלמיד , שליט ונשלט
 ההתנהגות הנכונה במערכת שיתופית

 .ובוודאי במערכת זוגית
 ככל שירבו בני הזוג להתייעץ זה עם זה

 ויבצעו את פעולותיהם רק לאחר החלטה
 כן יפחת גורם התחרות  –משותפת 
 .בין בעל לאשה, ובפרט, ביניהםוהקנאה 

 קוראים רבים ודאי יזכרו מקרים רבים
 בהם רכשו דבר מסוים ללא שאלה וללא
 .התייעצות ורכישה זו הכעיסה את בן זוגם

הוא העלה נימוקים שונים לחוסר ההצדקה , בעקבות זאת
כאשר קדמה , במקרה אחר, לעומת זאת. שבאותה רכישה

, לצורך קבלת הסכמהלרכישה שאלה עם נימה של בקשה 
פ "אע, הובעה הסכמה ואף התלהבות מהצורך באותה רכישה 

שבאותו מקרה היתה ההוצאה הכספית גדולה יותר מהמקרה בו 
 .לא היתה התייעצות כלל
ה התייעץ עם "ל כסיבה לכך שהקב"גם היביט זה מזכירים חז

 לפיכך  , לפי שאדם הוא בדמות המלאכים ויקנאו בו: "המלאכים
 

 
 
 

 

  

                          

 ?כיצד זוכים לבנים תלמידי חכמים

המזכים את : 'משנה ברורה'כותב ה .1  
י לימוד ההלכות או "עהרבים בענייני שבת 

השגחה על , הזהרת העם על קדושת השבת
למען יכשל העם , בערב שבת הסיום המלאכ

מובטח להם שיזכו לבנים  –בחילול שבת 

 !.גדולי ישראל
המהדר בהדלקת נרות שבת  :'טור'כותב ה .2

פתילות , י שמן מובחר"ע, קודש כפי יכולתו
 .ח"יזכה לבנים ת–ריבוי נרות , תיפות וטובו

  

 
הרוצה שבניו יגדלו : י'חיים פלאג' כותב ר .3

יקפיד לרכוש  –' לתלמידי חכמים יראי ה
 .אתרוג ולולב מהודרים במיוחד

אומר הרב הקדוש רבי שלמה מזויעהל  .4

ברכת המזון מתוך הכתב היא סגולה : ל"זצ
 !.'נפלאה שכל בניו יהיו יראי ה

 :ל"בנימין זאב חשין זצ' רכתב הצדיק . 5
רבים זכו שבניהם ובנותיהם יהיו תלמידי 

בעבור  חכמים העוסקים בתורה ומצוות
שביקשו על כך בעת סעודת מלווה מלכה 

 !.שאז הוא עת רצון גדולה מאוד, ש"במוצ

 שדכן העושה : ד הקדוש"מובא בשם הראב .6 
 .ח"זוכה לבנים ת –מלאכתו לשם שמיים    

 - 33-5737074 –' עצה ותושיה'פר מהס -        

 

 
 

י לימוד ההלכות או הזהרת "ע יני שבת בכל אופן שהוא
השגחה על סיום המלאכות , העם על קדושת השבת

מובטח  –למען יכשל העם בחילול שבת , בערב שבת
 !.להם שיזכו לבנים גדולי ישראל

המהדר בהדלקת נרות שבת קודש כפי  :'טור'כותב ה .2
ריבוי , פתילות יפות וטובות, י שמן מובחר"ע, יכולתו
  יזכה לבנים תלמידי חכמים–נרות 

 
 

 

הרוצה שבניו יגדלו לתלמידי : י'חיים פלאג' כותב ר .3
יקפיד לרכוש אתרוג ולולב מהודרים  –' חכמים יראי ה

 .במיוחד

 : ל"אומר הרב הקדוש רבי שלמה מזויעהל זצ .4
היא סגולה נפלאה שכל בניו  ברכת המזון מתוך הכתב

 !.'יהיו יראי ה

רבים זכו : ל"בנימין זאב חשין זצ' כתב הצדיק ר .5
שבניהם ובנותיהם יהיו תלמידי חכמים העוסקים בתורה 

בעבור שביקשו על כך בעת סעודת מלווה  ומצוות
 !.שאז הוא עת רצון גדולה מאוד, ש"מלכה במוצ

 ה שדכן העוש: ד הקדוש"מובא בשם הראב .6 
 !ח"זוכה לבנים ת –מלאכתו לשם שמיים    

 ?  כיצד זוכים לבנים תלמידי חכמים

המזכים את הרבים בענייני : 'משנה ברורה'כותב ה .1  
י לימוד ההלכות או הזהרת העם "ע שבת בכל אופן שהוא

השגחה על סיום המלאכות בערב , על קדושת השבת
מובטח להם  –למען יכשל העם בחילול שבת , שבת

 !.יזכו לבנים גדולי ישראלש

המהדר בהדלקת נרות שבת קודש כפי  :'טור'כותב ה .2
ריבוי , פתילות יפות וטובות, י שמן מובחר"ע, יכולתו

  יזכה לבנים תלמידי חכמים–נרות 
 

 

 
הרוצה שבניו יגדלו לתלמידי : י'חיים פלאג' כותב ר .3

 דיני פירורי הפת
אין להסיר את המפה והלחם משולחן עד ( 2

וכל מי שאינו משייר פת , אחר ברכת המזון
 .על שולחנו אינו רואה סימן ברכה לעולם
וטוב להסיר מעל השולחן את הצלחות 

 .והקערות שיש בהם שיירי מאכל 
ואומנם על פי הסוד יש לרכז את העצמות 

ולהשאיר אותה על והקליפות בצלחת אחת 
לפי שעל ידי , השולחן עד סוף ברכת המזון

 .כך גורם לתיקון הניצוצות שבהם
אין להסיר מהשולחן גם את , ולכתחילה

דוגמת , המלח עד לאחר ברכת המזון
 ***          .המזבח שמכפר

פ שמותר לאבד פירורין שאין בהם "אע
, לכן, מכל מקום הדבר קשה לעניות, כזית

 . שיניחם בשקית ויטילם לפחהטוב ביותר 
*** 

נוהגים לכסות את הסכין בשעת ברכת 
ויש מחמירים בזה גם בסכין פלסטיק , המזון

אך בשבת ויום טוב נהגו שלא . או של כסף
 ***    .לכסות את הסכין
 מים אחרוניםדיני 

מים אחרונים חובה ואף הנשים חיבות בכך 
 .וטוב לחנך אף את בניו ובנותיו הקטנים

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ומצווה רבה להזהיר את האנשים שאינם 
 !.יודעים ומסתרקים בשבת שזהו איסור חמור

 
 
 
 

פירות שהדרך של  לסחוט בשבת אסור
כגון תותים  לפחות קצת מבני האדם לסוחטן

אבל פירות שאין דרך בני אדם , ורימונים
, לסחטן בשבת מותר - בשום מקום לסחטן

שהרי אין זה נחשב למפרק משקה מתוך 
 .אלא כמפריד אוכל מאוכל, האוכל

*** 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 ".נמלך בהם 
ועל פי רוב , השותפות הזוגית מורכבת וטעונה רגשות מצטברים
 .קשה לבני הזוג לנטרל קשיים ולדלג על המכשולים

נניח שהבעל מבקש משהו מרעיתו והיא הסכימה : נבחן את הדברים
? האם ההסכמה המיידית מוכיחה שהיא נעשתה מתוך נכונות. מיד

כל אדם יודע מתוך ניסיונו האישי שפעמים רבות הוא מסכים 
 .אולם באמת ההסכמה היא הויתור, לבקשות שהוגשו לו

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

יום בעשרות נושאים שהוא היה רוצה לנהלם אחרת ובן  –מוותר יום 
בעוד שאת ויתוריו שלו , זוגו אינו מעלה כלל בדעתו שיש כאן ויתור

 .הוא חש ויודע היטיב
חייב ללמוד , כל אדם נשוי שבלבו התחושה שהוא מוותר לזולתו

בעקבות זאת יבין . שאותה התחושה שלו מקוננת גם בלב בן זוגו
פ "אע, ליטה שלו במשפחה מצומצםהששתחום מדוע זולתו סבור 

שנראה לו שהוא יכול להוכיח בעובדות ודוגמאות שהוא מוותר 
 .הרבה יותר מאשר לזולתו

 

משום שבעבר נוצר ריב בעקבות  היא ניתנה
סירוב לדבר דומה או שהוא חשש שהסירוב 

ייראה כקטנוניות  או משום שכרגע קיימת 
 .אצלו מגמה ליצור אוירה טובה בבית

המבקש אינו מעלה בדעתו כלל , לעומתו
הוא , שהרי אם הוא ביקש, שהיה זה ויתור 

סבור שהבקשה מוצדקת גם בעיני שותפו 
כן אפילו מיוזמתו למלא לנישואין והוא מו

שהרי עובדה היא שהוא הסכים , את בקשתו
מיד ולא הביע שום רמז לחוסר שביעות 

 אך האמת היא שכמעט כל אדם נשוי. רצונו
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 !.ה משלם על כך ובגדול"הקב –ונותנים לו 
והגרמנים , עברו ששה חודשים מאז אותו היום

 . ש פלשו לעירנו"ימ
יום , בבוקרו של היום הקדוש בשנהזה היה 

מאות חיילים עם נשק דרוך הקיפו , הכיפורים
 . את חצר הישיבה

, ש עלו לעזרת הנשים"מהקצינים הנאצים י
בקשו רשימת בחורים והחלו לקרוא לאחד 

הם שאלו לשמו של כל בחור ולשם . אחד
העמידוהו , וכשוידאו שהוא ברשימה, הוריו

ירו בו למוות וזרקו , ליד החלון בעזרת הנשים
 .את גופתו מהחלון

לא קשה לתאר איזה יום כיפור הלך למטה 
בחור בבית המדרש בזמן שהנאצים קראו לכל 

 . בתורו
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 צמםעאמרו וידוי והכינו , כולם בכו וזעקו
 . למות קדושים

: ש קוראים בקול רם בשם"והנה הנאצים ימ
 .הלא הוא שמי, "קרייזוירט חיים"

עזבתי את בית המדרש בצעדים כבדים 
רגעיי האחרונים ועליתי לעזרת הנשים ב

תוך כדי שאני עולה אל ההוצאה  .בעולם הזה
, אני מהרהר בתשובה על כל ימי חיי, תילמו
אני נזכר בוויתור והחסד  ,תוך כדי, ואז

בדיוק כאן בעזרת  ,המסכןשעשיתי עם הבחור 
 .הנשים לפני חצי שנה

בונו ר": ה ואמרתי לו"באותו רגע  פניתי להקב
עשה כמחשבתך וכרצונך אך זכור , של עולם

שעשיתי כאן בדיוק בעזרת  המעשהלי את 
 ".זאת לי זכור, בבקשה, חצי שנה הנשים לפני

 והוא מרים אלי, אני נעמד על יד הקצין, והנה
 ". ?יש לך הורים: "עיניים ושואל

גם לי " :הנאצי הקציןאמר ואז ". כן: "עניתי לו
גם , וכשם שהוריי רוצים לראותי חי. יש הורים

 . הוריך רוצים
 
 
 

  אני יורה, טובלי תקשיב , לכן

  

ה שולח לאדם ניסיון לאדם על "הקב
יזכה הוא במתנה  מנת שאם יעמוד בו

, ואין ניסיון גדול כמו הויתור, גדולה
 !.המזכה את האדם במתנות גדולות

ל "זצ סיפר הגאון הרב חיים קרייזוירט
הייתי נער צעיר : "'עזר מציון'בדינר של 

ללמוד במרחק רב  לימים והורי שלחוני
פנימייה בעבר לא הייתה . מהבית

היינו , לכן, בישיבה וגם לא חדר אוכל
אצל בעלי הבתים באיזור וישנו  יםכלוא

לצעירים לקח הרבה  .בכל מקום מזדמן
 .זמן להסתדר בתנאים הללו

אני אכלתי אצל בעל בית שהיה דר 
וישנתי בחנות , מ"ק 4במרחק של 

אלו  –ת ירקות מתחת לסטנד של הירקו
 . היו התנאים פעם

ה "הסתדרתי ב,סוף סוף , שנים 7לאחר 
וקבלתי בעל בית שגר מול הישיבה 
ממש ומקום שינה על מזרון בעזרת 

 7לאחר  .!זה היה איזה אושר. נשיםה
שנים של הליכה מייגעת עד ביתו של 

בעל הבית ושינה בתוך סטנד של חנות 
 –הגיע האושר והישועה  ףסוף סו, ירקות

בית קרוב לישיבה ואפילו חלום  בעל
מזרן אמיתי בתוך עזרת  –של ממש 

 !.אושרמהייתי ממש . הנשים
ביום הראשון של זמן הלימודים , והנה

הגיעו מספר בחורים חדשים , בישיבה
היה בחור מסכן שהיה , ניהםיב. לישיבה

היה קשה לו לראות והוא . כבד ראיה
 .רבה עזרהל נצרך

ניגש דווקא  הוא, מכל הבחורים בישיבה
  וכלהיכן א, סליחה: "אליי ושאל אותי

המכיר אתה מקום ? לישון ולאכול
ריחמתי עליו כל כך ואמרתי לו ". ?טוב
אתה . יש לי מקום מצוין בשבילך: "מיד

, תאכל כל יום אצל בעל הבית שגר כאן
ואפילו תישן , ממש ממול לישיבה

 ".במזרון שבעזרת הנשים
 נתתי לו את המתנות הגדולות

וויתרתי על האושר האדיר  שקיבלתי
וכעת הייתי צריך לחזור לאכול אצל 
בעל הבית הרחוק מהישיבה ולחזור 
 .לישון בתוך הסטנד שבחנות הירקות

 ,שהפסדתי בעקבות הוויתור הרגשתי
ה "כי הקבבהמשך נוכחתי לראות  אך

נסיונות כדי לתת לו  אדםשולח ל
 ובמיוחד כשמוותרים לשני , מתנות

 
 
 
 

 אני יורה, תקשיב לי טוב, לכן
 , באוויר ואתה קופץ מהחלון

 מתערבב עם המתים ולאחר מכן 
נכנסתי נדהמתי ו, הקציןאמר  ,"בורח

. עלייהייתי בטוח שהקצין צוחק , להלם
 .רעדתי כולי ולא הבנתי מה הולך פה

לוחץ , הקצין הנאצי מכוון עליי את הנשק
הוא יורה לאוויר .... בוווםםםם...על ההדק ו

 כללא האמנתי ל...". תברח: "ועק ליוצ
 . הייתי המום ונבהל, מתרחשה

גופותיהם של קפצתי מהחלון היישר אל 
  .חבריי הרבים שנרצחו לפני דקות ספורות

חורים מתו באותו מעמד ואני היחידי ב 033
 . שנשארתי בחיים

? למה הקצין הנאצי האכזר אמר לי זאת
 ? חבריי 033 -למה הוא לא הרג אותי כ

ה "אני ראיתי נס גלוי משמיים איך הקב
והייתי עד לגדול , שולט בבני האדם

שניות . !לא מפסידים שנימוויתור ל: מכולם
 :לפני שנעמדתי מול הנאצי התחננתי

, ךבעיניעשה לי כטוב , רבונו של עולם"
אך אל תשכח את הוויתור והחסד שעשיתי 

 ".פה עם הבחור המסכן שסבל מראייתו
האם אני : עד היום שואל אני את עצמי

או שהוא נתן לי ? ויתרתי ונתתי לבחור זה
 !.?ששים שנה של חיים במתנה

ל בדינר של "קרייזוירט זצ ח"הגרסיפר כך 
 .'עזר מציון'

מוויתור לא : במעשה זה מסר עצוםיש 
 !.מוויתור מרוויחים בגדול –מפסידים 

כל המרחם על ": הקדושיםדברי רבותינו כ
  ".מרחמים עליו מן השמיים –הבריות 

אתה ריחמת על הבחור החדש שהגיע 
לישיבה והיה כבד ראיה שקשה לו 

שנים  7ואף על פי שישנת  ,להסתדר
סוף  בתנאים מחפירים בחנות ירקות וסוף

קיבלת מזרן ובית קרוב וכל התנאים 
אתה נותן את הכל , ואף על פי כן, הטובים

הגמרא  אמרכמ, !אשלם לךאני  –בשבילו 
 -כל המעביר על מדותיו "(: ה יז"ר)

 ".מעבירין לו על כל פשעיו
אך , מפסיד הינךתה חושב שמוויתור א

ברגע שוויתרת הבטחת כי יודע  אינך
   .'ה מאתלעצמך שתקבל מתנה גדולה 

 !השכר –לפי הצער  ,"לפום צערא אגרא"
, חודשים של וויתור על מיטה וארוחות 6

, חודשים של חיים 6חיים ' לא נתנו לר
 .שנים לחודש 03 - שנה 63אלא נתנו לו 

 
 
 
 

 ! תתכונן לקבל מתנה –וויתרת !". מרוויחים וזוכים לדברים גדולים מהבורא –מוויתור : "ל"ך זצ"אמר הרב ש            
  חודשים  6חיים ' לא נתנו לר, חודשים של וויתור על מיטה וארוחות 6 ".מרחמים עליו מן השמיים –כל המרחם על הבריות "  

 !כך גודל השכר שיזכה -לפי גודל הצער בוויתור  !שנים לכל חודש 06 -שנה 66אלא הם נתנו לו , םשל חיי            
 



 
 
 

 

הוא לחתונה של אחד מתלמידי הישיבה 
 . שנערכה בחיפה

אין שמחה גדולה לחתן כמו לראות , כידוע
את ראש הישיבה שלו מגיע לחתונתו ורוקד 

, ובפרט. עמו סביב כל הבחורים הצוהלים
יבה כה חשוב ומפורסם כשיש לך ראש יש

 . ל"יוסף כהנמן זצ' כר
בעוד החתונה היתה בשיאה וכולם , והנה

נכנס הרב כהנמן , לפתע, רקדו וצהלו
מיד רצו כל הבחורים לעבר ראש . לאולם

התזמורת בעוד , הישיבה הצדיק והישיש
 ". ...ימים על ימי מלך: "פתחה מיד בשיר

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

בל עשרות בחורים ניגשו לפתח האולם לק
 . את פניו של הגאון

ראש הישיבה הביט לכל עבר כמי שמחפש 
את החתן ואז החל לפסוע לעבר אחד 

מיד פילסו הבחורים את המעבר . הבחורים
והרב ניגש לאחד הבחורים חיבק אותו ונישק 

 !". מזל טוב חתן! מזל טוב: "ואמר לו
, מחילה כבוד הרב", הבחור הסמיק והחוויר

. מבוכה לרבאמר ב, "אך אינני החתן
ואז עבר בחור אחר , אמר לו הרב, "סליחה"

מאורע . בחור והחל לנשק אותו ולחבק אותו
. 'שכזה מעולם לא נראה בישיבת פונוביז

יחבק וינשק , יוסף כהנמן' ר, שהגאון הגדול
 . זה באמת דבר נדיר! ?כל בחור בנפרד

הרב ממש עבר בחור אחר בחור נישקו 
 לו חיבוקנתן , עד שהגיע לחתן, בשמחה

 
 
 
נשיקה כפולה בשני הלחיים ואז נכנס , גדול 

עמו בשמחה למרכז רחבת הריקודים ופתח 
 .עמו בריקוד ארוך ומיוחד

 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נשיקה כפולה בשני הלחיים ואז נכנס , גדול
עמו בשמחה למרכז רחבת הריקודים ופתח 

 .עמו בריקוד ארוך ומיוחד
שמחה כה גדולה כפי שהיתה באותה חתונה 

 !. לא ראו הרבה זמן
הרב את הריקוד עם לאחר מספר דקות סיים 

שם , החתן והלך לשבת בשולחן הכבוד
. התכבד לשבת בראש ליד מקומו של החתן

העז , אחד האנשים שהיה מקורב אל הרב
, ילמדנו רבנו: "לפנות אל הרב ושאל אותו

, מדוע נישק הרב וחיבק את כל הבחורים
דבר שמעולם לא נהג הרב , אחד אחר השני

 !".?לעשות ואף לא מתאים לרב לעשות
כי אכן , דע לך: "ל והשיב לו"חייך הרב זצ

אלא שהפעם כאשר , מעולם לא נהגתי כך
, הגעתי לאולם וחיפשתי את החתן

אשר , התבלבלתי וניגשתי לאחד הבחורים
נישקתי אותו וחיבקתי , חשבתי כי הוא החתן
 . 'מזל טוב'אותו ואף איחלתי לו 

הרי ברגע זה : מיד באותו רגע חשבתי לעצמי
אמיתי ראה שטעיתי ולא זיהיתי החתן ה

כחתן אלא חשבתי בבחור ישיבה אחר  ואות
ובוודאי דבר זה יכול לגרום , כי הינו החתן

אכזבה וצער לחתן כי לא זיהתי אותו 
 .הראוי מההתחלה ולא הענקתי לו את היחס

 ,כיוון שפחדתי שלא לגרום לו עוגמת נפש
החלטתי לנשק ולחבק את כל בחורי 

וכך לא יחשוב החתן האמיתי כי , הישיבה
אלא יבין כי הנני מנשק את כל , התבלבלתי

כעת שמחתו גדלה עוד , ואדרבה, הבחורים
בראותו כי רק בחתונתו חיבקתי , יותר

ונישקתי את כל הבחורים שהגיעו לחתונתו 
 . ואף ערכתי עמו ריקוד ארוך ומיוחד

על מנת לא לגרום לו צער הכי כל זאת רק 
 ".קטן או אכזבה קלה

נו או כמה יש להיזהר שעל ידי דיבור
ואף , יגרם צער או בושה למישהומעשינו 

 נסות לתקן הדבראם קרה הדבר יש ל
ואף אם הדבר לא נוח או , בחכמה גדולה

 !.כי צער של השני זה אש, מתאים לי
 
 
 

 !עשות הכל שלאיתבייש
 
 
 
 
 
 
 

, לאחר עשרות שנים בו לא ראו זה את זה
 . נפגשו יעקב אבינו ויוסף בנו במצרים

, שנים של סבל וצער עבר יעקב אבינו
שנים קשות בהם חשב כי בנו האהוב מת 

מדוע : ונשאלת השאלה. ולא יחזור לעולם
לא , בכל שנות כהונתו כמלך במצרים

שלח יוסף הצדיק מכתב לאבא שלו כי 
מדוע לא ! ?ו חי ואל לו להיות בצערהינ

 ?עשה זאת כל השנים
הקדוש כי יוסף הצדיק ' אור החיים'עונה ה

אך ידע הוא כי אם , יכל לעשות זאת
מיד , ישמע אביו שהוא חי והינו במצרים

היה יעקב מקפיד על האחים ומקללם על 
והתברר לו , כך שהעלילו שיוסף נטרף

היה מוכן יוסף , לכן. שהם מכרוהו
רק על מנת , התאפק למרות כל הקושיל

 .שלא לבייש ולצער את אחיו
שמהרגע , מובא בפסיקתא, יותר מכך

שנפגשו יעקב ויוסף במצרים ועד סוף חייו 
שנה לא נפגשו יעקב  71במשך , של יעקב

במשך כל אותם שנים שהיה יעקב . ויוסף
אבינו בארץ גושן ורצה לשבת ולדבר עם 

ומתרץ את עצמו היה יוסף מתחמק , יוסף
 . שאינו יכול משום טרדות המלוכה

כי ידע הוא שאם יפגש הוא עם ? ומדוע
בוודאי יבוא הוא , יעקב וישב לדבר עמו

, בני אהובי, אמור נא לי: לשאול אותו
ספר לי מה קרה ? היכן נעלמת כל השנים

ואז היה חייב לספר לו על כל עניין ? לך
ועל ידי כך יגרם לאחים צער , המכירה

 . בושה רבהו
היה מוכן הוא לוותר על ראית פני יעקב 

למרות כל הגעגוע שליו , ודיבור עמו
רק על מנת שלא , במשך כל השנים

עד יום מותו לא ראה את . יתביישו האחים
 .  אביו רק כדי שהאחים לא יתביישו

כמה יש לעשות הכל על מנת שלא יפגע 
 .או יתבייש אדם אחר עקב מעשיי

, ל"יוסף כהנמן זצ' רמסופר על הגאון 
 כי פעם אחת הגיע', ראש ישיבת פונוביז

 
 
 
הוא לחתונה של אחד מתלמידי הישיבה  

 .שנערכה בחיפה
 
 
 
 
 
 

אורה בת  :הצלחה ופרנסה, אההעלון מוקדש לרפו
, ניסים ונופר רוקח. א ציפורה בת מרים.מ, גמילה

   .סיגלית בת מזל: ק"זשב.     מרים בת שמסי
 .פנחס זבלדוביץ :נ"לע
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