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רוצים הקדשה 

שנתית? 

 צלצלו..
0506425002 

בפרשת השבוע, כאשר מגלים האחים שמלך מצרים, הוא לא פחות ולא יותר, אלא יוסף אחיהם, אותו הם זרקו 
 פורחת נשמתם מבהלה והם חוששים לנקמה מיוסף. –לבור ומכרו לישמעאלים 

 "אל תיראו כי התחת אלקים אני, ף הצדיק מדהים אותם במשפט מוחץ, המראה את גדולתו: יוס
 כ'(.-ואתם חשבתם עלי רעה, אלקים חשבה לטובה, למען עשה כיום הזה להחיות עם רב" )נ', יט'

שנה בכלא, אומר יוסף הצדיק לאחים:  21למרות כל הסבל הרב והצער שעבר בבור, הסבל מאשת פוטיפר, 
היקרים, אתם לא אשמים בכלל, אתם הייתם רק שליחים לביצוע תוכנית אלוקית שקבע הבורא יתברך  "אחיי

 בעבורי, אשר עליי לעבור בחיי, שכולה אך ורק לטובה, בכדי להחיות בסופו של דבר עם רב.
  -אתם לא יכולתם להזיק בי במאומה, אם לא נגזר עליי מאת הבורא. ואם נמכרתי ועברתי כל מה שעברתי 

 וכי שייך לכעוס על השליח? סימן הוא שכך הוא רצונו של ה' ואתם הייתם שליחיו, אם כן מדוע אכעס עליכם?
 יש דין ויש דיין והכל בגזירתו יתברך שמו לטובה גמורה.

 : )מהספר 'במחשבה תחילה'(מספרת הרבנית ש. יוסף תליט"א 
 "הכרתי אשה אחת שהתגוררה בבנין דירות. 

 משפחה ברוכת ילדים שהרעישה בצורה מוגזמת מעליה, התגוררה
 במשך כל שעות היממה. פעמים רבות ניסתה השכנה לגעור בהם, 

 אך ללא הצלחה, הרעשים נמשכו בשיא העוצמה.
 אותה אשה החליטה שנמאס לה לסבול ולכעוס ללא הרף, ולכן, 

 היא תלתה שלט: 'דירה למכירה', והחליטה לעבור דירה. 
 תוך זמן מה נמכרה הדירה ואותה אשה קנתה לעצמה דירה חדשה 

 בבניין אחר וכעת קיוותה שתזכה, סוף סוף, לשלווה ורוגע.
 אך למרבה הפלא, בדירה הסמוכה לה, התגוררה אשה שלא 

 הפסיקה להשמיע מוסיקה רעשנית. בכל רגע משעות היום, בוקר, 
 ומעצבנת. צהריים וערב, היו נשמעים מדירתה מוזיקה רועשת

האשה לא ידעה את נפשה: מכרתי את דירתי הקודמת בגלל אותה משפחה רועשת, והנה סוף סוף קניתי דירה 
 מה קורה פה?. –חדשה בתקווה לחיות בביתי האישי בשלווה, וכעת השכנה הזו מעצבנת ומרעישה בקולי קולות 

ריה בבנין, קמה ותלתה שלט של 'דירה תאמינו או לא, לא עובר זמן קצר, ואותה אשה שהיתה עדיין דיירת ט
 למכירה' וחיכתה לקונה 'המאושר'.

תוך זמן מה נמכרה הדירה, אך הפעם אותה אשה לא התפשרה: היא קנתה לעצמה דרה פרטית, 'וילה', ללא 
 כעת תזכה היא בשלווה הנכספת. –שכנים משותפים, והיתה בטוחה, שזהו זה 

ין: בבית אחר שהיה סמן ל'וילה' שלה, התגוררו אנשים שהחזיקו ומה דעתכם? הכל הסתדר? פשוט שלא להאמ
 בביתם זוג כלבים מאיימים, שפשוט נבחו כל הלילה בקול גדול והעירו אותה באמצע הלילה כמה פעמים!".

 מעשה זה מראה לנו דבר אחד: "דברים לא מתרחשים סתם. כל דבר שקורה הוא משמים, בגזירת ה' יתברך".
 בעולם אותו הוא צריך למלא, ולעתים עליו לעמוד בניסיונות שונים.לכל אדם יש יעוד 

 אין לברוח מהניסיון, אלא יש לעמוד מולו בתפילה לרחמי ה' ובידיעה שזהו ניסיון מאת ה'!.
לכן, כל כעס, צער או עצבים על השכנים עם המשפחה ברוכת הילדים שמרעישים או על השכנה עם המוזיקה 

 עליי לדעת שזהו הניסיון שבורא עולם מעמיד אותי –מיותרת לחלוטין  –בים הרועשים הרועשת או על בעלי הכל
 הם רק שליחים!. –וחפץ שאתמודד מולו, בידיעה שזה רק הוא יתברך. לא השכן / הילדים / הכלבים אשמים 

אין הדבר אומר שלא צריך לעשות השתדלות ולבקש מהם שקט, וודאי שיש לעשות השתדלות, אלא באים 
 דברים ללמדנו שאין מקום למלא את חיינו בכעסים, עצבים וצער על אנשים שמפרים את שלוותנו!.ה

 עלינו לדעת: אנו בניסיון, שכל מקורו הוא מאת ה', וברגע שבורא עולם יחליט לסיים את הניסיון הכל יסתדר!

 לרבנית ש. יוסף, 'במחשבה תחילה'( )תודה    הכל הוא רצון האלוקים!.  –אין מקום לכעוס על האחים, ולא על השכנים 
  

 

לרפואה פרנסה 

: הרב עובדיה והצלחת

יוסף בן גורגיה. הרב 

שמעון בן בכריה.הרב יעקב 

חי בן מרגלית, מ"ס מנשה 

ואורה אחיאל. מ"א מיכאל 

וציפורה אחיאל. מ"ס צדוק 

בן נור ומרים בת גליה. 

אבישי דוד בן ברכה, ברכה 

בת דורה דבורה. צילה בת 

ברכה. יעקב בן לינדה. 

משה חיים בן מרים, יעקב 

ועות בן מלכה. לכל היש

ברוחניות ובגשמיות לתורם 

ולביאת משיח!. הילה, לאה 

ומרים בנות ליאורה לריסה. 

ליאורה לריסה בת זבו 

זוליחו. רחל, יעל ופנינה 

בנות אירנה איסטט. 

שולמית בת חתון, ברוך בן 

 גוריגה 

 

יעקב   – לזיווג הגון

ויהודה בני מלכה, יהודה 

 צבי בן דבורה.

 

רפאל  – זרע בר קיימא

ים, שלום בן יונה, בן מר

שרון בן מלכה, פרידה בת 

 עמליה.
 

הרב  -נשמת-לעילוי

אלעזר בן שמחה, הרב 

מרדכי אליהו בן מזל, 

הרבנית בת שבע בת שיינה 

חיה, מלכה בת אסתר, 

תמרה בת מזל. מזל בת דוד 

ובת שבע. אורי חי בן רינה 

יריב בן גאולה. אברהם בן 

אלה. ישעיהו בן יצחק. רות 

חק בן עליזה. בת נוסרת יצ

יוסף בן אנגלינה. אפרים בן 

רחל. ר' יצחק בן טופחה, ר' 

שמעון בן סאסי סופיה, 

גבריאל בן סמינה. אסתר 

בת עישה, שלום בן תמו, 

דוד בן אסתר, רחל בת 

קלמי. אליהו מאיר בן סימי 

איפרגן, עובדיה כהני. 

 לואיזה עליזה בת שמחה.

 זוהרה טימסטית בת מרים.

 שמעון בן זוהרה.

 רחמים בן צ'חלה.
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  מה דין בגד שנרטב בשבת? 

שנרטב בגשם עז,  לבוש בובגד שאדם  (1
, ומותר לילך עמו בשבת, אין צריך להסירו

ואין לחוש שמא יסחוט את המים שבבגד. 
בגד רטוב לכתחלה  אין ללבושומכל מקום 

אם יש לו בגד אחר, ורק אם הוא כבר לבוש 
 ך להסירו.בו אין צרי

*** 
אסור בגד שנרטב או נשרה במים,  (1

 בשבת משום מלבן.  לסוחטו
בגד שנפל למים, וכדומה, שאינו לבוש בו 

בשבת, שיש לחוש  אסור לטלטלו -כעת 
 שמא יסחוט את המים שבו בשבת. 

לאוחזו על ידי שני בני אדם.  מותראבל 
ובגד שאינו מקפיד על מימיו, וכן השרוי 

מותר אין דרך לסוחטו, שרייה מועטת, ש
 לטלטלו בשבת.

  האם מותר לשטוח בגד רטוב?
בגדים שנתרטבו בגשם  אין לתלות (3

בשבת כדי לייבשם, שיש לחוש שיחשדוהו 
להניחם במקום  יכולשכיבס בשבת. אך 

 שרגיל להניחו שם, כגון קולב תליה. 
 ובלבד שלא יניחו סמוך לתנור או הסקה.

 
 
 
 
גשם שהדבר ניכר יותר שנתרטב ובמעיל  

מהגשם, וגם אין דרך אותו המקום לכבסו 
כלל, אלא בניקוי יבש, אפשר להקל 
 לתלותו לייבוש, אף על חבל כביסה.

 היו
 
 
 
דולקים במשך רבע שעה לפני השקיעה,  

ורבע שעה של בין השמשות, וחצי שעה 
 אחר צאת הכוכבים, בסך הכל שעה אחת.

 
 
 
 נר חנוכה  
 

*** 
 לאשה מותר לשמוע גבר זמר? האם

 מותר לנשים לשמוע קול  מעיקר הדין (2
 
 
 

 שירה וזמרה של איש
 
 

להדיח כוס כסף של קידוש, אחר  מותר
הקידוש של בוקר, אף שלא ישתמש יותר 
בכוס זו בשבת, מכיוון . שהיא כוס שתיה, 

 

 

 

 

החברים הכי טובים  ילד כל כך מצפה לחוש שאמא ואבא הם
שלו, שהם אלו שהכי מבינים אותו, ושהם יכולים לחוות עימו גם 

 את הדברים הקשים שלו. 

הוא מצפה שהוריו יבינו מה עובר עליו, וייעצו לו את העצות 
הטובות וכו', ולא שאמא או אבא יאמרו לו: "צדיק שלי! לא 

 עכשיו, כי אין לי זמן, תבוא בעוד שעה". 
ה?! עכשיו הוא נסער ומבקש לפרוק מטען אדיר תבוא בעוד שע

 שיושב לו על הלב, ואתה אומר לו תבוא 
 בעוד שעה?! עוד שעה הוא לא צריך אותך.
 ילד נכנס הביתה בריצה באמצע המשחקים 

 עם צרור ענק של סביונים שהוא קטף.
 "אמא! הבאתי לך פרחים"... "יופי מותק 
 שלי, שים אותם פה על השיש, עוד מעט 

 טפל בזה", והיא משוחחת בפלאפון.א
 הוא מניח על השיש ויורד לחצר להמשיך 
 לשחק, עוברת שעה והוא חוזר הביתה, 
 ורואה את הכל ככה מונח באותו מקום. 

 הוא בוכה: "אמא! הכל נבל".
 "אין דבר מותק שלי, תרד לחצר ותקטוף חדשים".

שאבא הביא חשבו לרגע מה התרחש כאן? הילד ראה ביום שישי 
 פרחים לאמא, ואמא קיבלה את הפרחים בכזה מאור פנים. 

אמא הביאה את האגרטל הכי יפה שיש בבית, והניחה בפנים 
כמה פרחים, פסעה פסיעה אחורנית, לראות שהכל מתאים ויפה. 
ואז הוסיפה עוד פרחים, מוסיפה פה ומשנה שם, עד שזר הפרחים 

א, הביא לה מרהיב. גם הוא רוצה כל כך לשמח את אמ
 סביונים... והיא כאילו טופחת לו באפו: "אתה והפרחים עם כל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 סגולות לשלום בבית בין בני הזוג!

: "כשיש מריבה או כותב ה'תפארת קודש' (4  
א יאמרו בליל מחלוקת בביתו של אדם, ל

 שבת את הקטע "צאתכם לשלום".
וכן יביטו בנרות שבת, שע"י כך זוכה לאריכות 

 ימים, הצלה מחיבוט הקבר ושלום בית.
"קיפול הטלית  אמר הגרי"ז מבריסק זצ"ל: (1

במוצאי שבת מיד לאחר ההבדלה, מסוגל 
 מאוד למניעת מריבה וקטטות בין בני הזוג".

 ותושיה'()עד כאן הסגולות מתוך 'עצה 

 סגולה לשלום כותב ה'ברכה והצלחה': (3
 

 
 בית, להרחקת המריבות, ולהרבות אהבה 

בין בני זוג, שיתנהגו בצניעות, ויתרחקו 
 מנגיעה באיש / אשה זרה וכדומה.

: "מובטח אני שכל בית שיש כתב ה'מרדכי' *
בו מזוזה כהלכתה, אין שד ומזיק יכול לשלוט 

לכן, בני זוג שרואים שהשלום ובשמחה  –בו" 
 רחוקים מביתם, יבדקו המזוזות.

סגולה להצליח בביתו החדש, ושיהיה שלום  *
בביתו, ושינצל מכל רע, להקפיד על ההלכה 

המחייבת להניח מול הפתח מקום שאינו מסויד 
 ס"מ(, זכר  84*84בגודל אמה על אמה )

 )הרב כדורי זצ"ל(לחורבן בית המקדש.   
   -mhbp52@etrog.net.ilמתוך עלון 'אור עליון', -     
 

. 
  

 - 63-7161011 –מהספר 'עצה ותושיה'  -        

 
 
הרוצה הריון ולידה קלים: תנשוך לאחר ,

 שמחת תורה, 
 פיטם אתרוג שבירכו עליו בסוכות, תתן   

 צדקה ותתפלל לה' )חזו"ע(.      
 
 
 אחר שמחת תורה, תיתן 
 
השפעה עצומה על כל השנה יש לכך שאב  (1

בשמחה ויברך את כולם המשפחה יכנס לבית 
ואח"כ יאמר 'פתח במאור פנים לשנה טובה. 

אליהו' עד 'קם רבי שמעון' ויוסיף פסוקי ברכה. 
 ויזהרו שלא לדבר דברי חולין! מהמחזורים.

 ( נוהגים לקנות סכין חד וחדש לר"ה.7  
 שנה טובה ומבורכת ב"ה!

 דברי חול ולא לכעוס על האשה ח"ו.        

 
ידברו דברי חול ולא יכעסו על האשה   

 והילד!
 כולם שומעים שבקיץ חשוב לשתות המון,

כוסות, ויש  21- 21יש האומרים לשתות 
 מה נכון ומומלץ? –כוסות  11שממליצים אף 

כל עוד מדובר בחיילים או במטיילים במסע,  *
בתנאי אכן מומלץ לשתות הרבה, משום ש

 מאמץ וחום באמת מאבדים הרבה נוזלים.
 אך ישנה הפתעה גדולה לשאר בני האדם:

ובמעיל גשם שהדבר ניכר יותר שנתרטב 
מהגשם, וגם אין דרך אותו המקום לכבסו 

 אפשר להקלכלל, אלא בניקוי יבש, 
 לתלותו לייבוש, אף על חבל כביסה.

*** 
כביסה הנמצאת על החבל מערב שבת, ( 1

מותר להורידה וחושש שירדו גשמים בשבת, 
 , ואין חשש לאיסור הכנה לחול.בשבת

 האם מותר לתלות כביסה רטובה?
כביסה רטובה על חבל  אסור לשטוח (7

, כדי לייבשה, מפני מראית בשבתכביסה 
העין, שיחשדוהו שכיבסן בשבת, והתורה 

 אמרה "והייתם נקיים מה' ומישראל".
כביסה בשבת גם  אין לתלותכמו כן,  *

רואים  בצינעא, כגון באמבטיה, אף שאין
אותו כשהוא תולה את הכביסה, שכל דבר 
שאסרו חכמים משום מראית העין, אסרו גם 

 בחדרי חדרים.
 מערב שבתאבל אם שטח על חבל כביסה 

על החבל  יכול להשאירםבגדים המכובסים, 
 במשך יום השבת, ואינו חייב להסירם.

 מותר –מגבות הספוגות במים מהניגוב  *
 ם לכלוך.לתלותם על חבל אם ניכר בה

 
 
 

 *** שמנים הכשרים להדלקה*** 
כל השמנים והפתילות כשרים לנר  (7

חנוכה, ושמן זית מצוה מן המובחר. וכן מצוה 
מן המובחר לעשות את הפתילה מצמר גפן. 

ואע"פ שגם נרות שעוה כשרים להדלקת 
 נרות חנוכה, עיקר המצוה בשמן.

 
 
 

  , הואיל והנס קרה בשמן בבית המקדש.
 
 
 
 
 

 חיילי ה
 
 

להדיח כלים באמה או במשחת כלים  מותר
לערב אבקת כלים במים,  מותרבשבת. ואף 

 ואין לחוש בזה לאיסור לישה ומוליד.

*** 
לשפשף את הכלים בשבת בליפה  מותר (0

הנקראת "ננס" העשויה מחומר סינטטי 
 שאינו בולע כלל, ואינו אוגר בתוכו מים.
ו , אאך אין להקל להשתמש בספוג בשבת
בננס שהסיבים שלו צפופים מאד ואוגר 

 בתוכו מים.
 

 

 

 

 כל הטרחה שלך למעני, מעניינים אותי כשלג דאשתקד...". 

 מה אומר הילד? אמא לא מרגישה אותי.
נראה דוגמא נוספת: ילד נכנס למטבח: "אמא! למה את חותכת 

 תפוחי אדמה?"... "כי אני רוצה לבשל", היא עונה.
 אמא! למה את שמה אותם בסיר?"... "כי מבשלים בתוך הסיר"."

 "אמא! למה את שמה מים?"... "כי אי אפשר לבשל בלי מים".
 "אמא! למה את שמה מלח?"..., הוא מוסיף לשאול שוב.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מבקש רק תשומת לב והתייחסות מההורים שאותם הוא אוהב.
לענות לו על שאלותיו, על האמא להתעניין  בצרכיו ובמה ובמקום  

שעבר עליו היום בגן וכו'. ומכיון שהאמא לא עשתה זאת, אלא 
 ענתה לו כפי שענתה, היא הגיבה בצורה שכזו.

 ומה אומר הילד? אמא לא מבינה אותי...

הבעל, האשה והילדים שלנו לא מצפים שרק נתייחס אליהם 
הקירבה אלינו, את החום והאהבה,  ונשמע אותם, הם רוצים את

 לכן עלינו להשכיל ולהשקיע כמה דקות של תשומת לב חמה!.
 

אוף, תרד כבר לחצר, אין לי כח "
 בשבילך...", היא אומרת.

 קלטתם מה התרחש כאן? 
אשאל אותה: את חושבת שהבן שלך מחפש 

 . הוא מבקש ת'צומילהיות אשף המטבח?! 
יש לו עכשיו אמא פרטית שלו, כל האחים 
למטה והוא לבד בבית, והוא רוצה לשוחח 

איתך לבד. וכיון שבמקרה, עכשיו את 
פוח אדמה הוא שואל אותך עליו. מחזיקה ת

אבל לא השכלת להבין שהוא לא מחפש 
 תשובות על התפוחי אדמה, אלא הוא

 
 
מבקש ת'צומי. ובמקום לענות לו על  

שאלותיו, תתענייני בצרכיו ובמה שעבר 
עליו היום בגן וכו'. ומכיון שלא עשית זאת, 
 וענית לו מה שענית, הגיע ה"אוף" הזה שלך.

 
ושהם יכולים לחוות עימו גם  מבינים אותו,

 את הדברים הקשים שלו.



מתחיל לחשוב עליך דברים טובים ומתחיל 
 לאהוב אותך ממש.

ולהיפך, מי שחושב ואף כותב הגאון: "
מחשבות רעות בליבו אף שלא יגלה 

מחשבות ליבו, ואף שאין יודע אדם מה 
 )'ואיש מזימות ישנא'(. ישנאו אותו!" –שבליבו 

לעיתים, נפגשים עם חברים ואומרים שלום זה 
מרגישים הרגשה לא טובה באוויר לזה אך 

כל זה ממחשבות שליליות  –וריחוק זה מזה 
 שכנראה חשבו החברים זה על זה לפני כן!.

'בסוד הזה', אומר 'אור החיים' הקדוש, 
'השתמש גם יהודה בעומדו לפני יוסף מלך 
מצרים כשניסה לשכנעו שיחזיר את בנימין, 

 וכך הם דבריו: "ולזה נתחכם יהודה להטות לב
יהודה רואה שמלך  –יוסף עליו לרחמים" 

 מצרים שונאו ולא מחזיר לו את בנימין.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

לכן הוא מתחכן ומשתמש בנשק סודי שבכוחו 
 להשפיע על ליבו של מלך מצרים ולהטותו.

הקריב "מהו הסוד? ממשיך אור החיים הקדוש: 
, כדי דעתו ורצונו אליו לאהבו ולחבבו

אליו לקבל דבריו שתתקרב דעתו של יוסף 
יהודה החל לחשוב מחשבות של  – ופיוסו"

אהבה וחיבה אל יוסף מלך מצרים, עד 
שהרגיש אוהבו, ובכך גרם הוא לשינוי גישתו 
 של יוסף אליו שאף הוא יאהבו ויקבל דעתו.

:"כי הלבבות ומסיים אור החיים הקדוש 
 ישכילו בנעלם אם לאהוב אם לשנוא".

פיתוח ע"י השתמשות בהרגשת הלב ב
מחשבות אהבה וחיבה לאדם שנמצא לידנו או 

באותו רגע  –אפילו רחוק מאיתנו מרחק עצום 
מיידית, מרגיש זאת אות אדם, ומתחיל אף 
הוא באופן כפייתי לחשוב עלינו מחשבות 
 זהות של אהבה וחיבה או חלילה שנאה.

"כי כפי אשר יכין האדם את ליבו לאהוב את 

 ו לאהוב אותו"כמו כן יתבונן לב חבר -חברו
 

 ו'
 אותו' 'ו

 את הסוד הזה,

  

כולנו נפגשים במשך היום עם אנשים 
רבים: בני משפחה, חברים לעבודה, 

 שכנים ומכרים שונים.

אך לעיתים, יש חוסר חיבור וקירבה 
 בנינו, ואפילו התרחקות ודחיה.

האם ישנה אפשרות להשפיע על לבם 
של אנשים אלו ולהטותם עד כדי כך 
 שהם יהפכו בזמן קצר לאוהבים שלנו?
במאמר זה תיחשף בס"ד סגולת פלא 

המובטחת במקורות וגורמת לשינוי מידי 
 בגישה של הבוס, בן הזוג, החברים אלינו

 לטובה ולאהבה רבה אלינו.
 וכל זאת ע"י תרגיל עוצמתי קטנטן.

, עבדתי 1112אפתח בסיפור: "בשנת 
חברת שיווק ב'אור  -בחברת ל.ס. 

 יהודה', עם אחד מחבריי, 'שימי'.
 שימי החל לספר לי שהוא מאוד חושש.

ומדוע? זמן רב שהוא ממתין לקבל 
תשובה גורלית ממנכ"ל החברה, האם 

ם בעבודה, דבר שיגרום הוא מקבל קידו
להטבה רצינית בפרנסתו או שהוא 

מקבל תשובה שלילית שתפגע בפרנסה 
 שלו ובקידום שלו בעבודה.

 כל ההחלטה תלויה בידיו של המנכ"ל.
וזה כבר ימים שהמנכ"ל סוחב אותו 

ומשחק בו, והוא מרגיש שאותו מנכ"ל 
 מקנא בו ולא רוצה בקידומו.

יש חברי לא אהב את התנהגותו והרג
 שהוא צר עין כלפיו ופחד מהתשובה.

אמרתי לחברי: "אתה רוצה עצה? אז דע 
כל עוד שתחשוב עליו מחשבות  –לך 

שליליות שכאלו, תיזהר שלא להיתקל  
 בו, כי בוודאי שתהא התשובה שלילית.

 חברי שימי שאל: "מניין לך זאת?"...
ואני השבתי לו: 'שלמה המלך, החכם 

סגולה  באדם, כתב לנו פסוק שהוא
רוחנית היוצרת קסם של קשר, וכך הם 

ב  ן לֵּ ֵּ ִנים, כ  ָּ פ  ִנים לַּ ָּ פ  ִים הַּ ַּ מ  דבריו: "כ ַּ
ם" )משלי כז, יט(. דָּ אָּ ם לָּ דָּ אָּ  הָּ

ובוא נראה את הפירוש המהפכני של 
"כמו המים  הגאון מווילנא על פסוק זה:

שמראין פני האדם כפי מראהו ְלַהמים: 
 יתראו כן, -אם יעקם פניו גם המים 

אם לבו טוב כן לב האדם לאדם: 
הוא גם כן טוב ִעמו, אף  - לאותו אדם

 שאינו ידוע לבו של אדם".
כשאתה חושב על חברך מחשבה טובה, 

 באותו רגע ממש, גם ליבו של חברך
 
 
 
 

 אמרתי לחברי שימי: "אם 

 אתה חושב ומשנן על המנכ"ל
שאתה לא אוהב אותו והוא רק מנסה 

אתה משפיע  –להכשילך ולעצור קידומך 
 על ליבו ומטה בחירותו לרעה כנגדך!. 
 אם כן, מה עליך לעשות, שימי היקר?
 עליך לעשות תרגיל עוצמתי קצרצר:
'קח דף ותרשום עליו את כל הדברים 
 הטובים שאתה יכול ויודע על המנכ"ל:

את כל החסדים והטובות שקיבלת 
מהמנכ"ל אי פעם... רשום דברים טובים 

הדברים הטובים  על המידות שלו, על
 שבאופי שלו.. מעלותיו הרוחניות...

 מלא את ליבך במחשבות טובות עליו!.
כשתסיים לכתוב את כל הרשימה, קח את 
הדף ותתבונן בו לכמה דקות, בהם תחשוב 

 ממש כמה הוא אדם טוב ומיוחד.
דע לך, שהדבר משפיע מיידית על ליבו 

 של המנכ"ל, ויגרום לקרבה ואהבה אליך'.
חברי שימי הלך הביתה, לקח דף ועט 

וכתב עליו את כל הדברים הטובים עליו 
 והחל לחשוב מחשבות טובות כאמור. 
 והנה, לאחר כמה ימים קרא הפלא...

שימי הולך לו בחברה ל.ס. באור יהודה, 
 והנה לפתע מנכ"ל החברה קורא לו בחום: 
"מה שלומך שימי? הרבה זמן לא ראיתי 

 אותך?...".
בהלם', אומר שימי, 'הרגשתי בחום 'הייתי 

 ואהבה נדירים מהמנכ"ל'.
הוא חיבק אותי ואמר לי: "כנס למשרדי, 
אליי למשרד, אתה לא צריך את האישור 
 של המזכירה, אתה יכול להיכנס חופשי!".

הוא הושיב אותי לידו, הכין לי כוס קפה,  
 והשיב לי תשובה חיובית על קידום!!!.

כל זאת לאחר הייתי המום לחלוטין, ו
 שלפני כן הקשר בנינו לא היה כך כלל!.

"כי כפי אשר יכין האדם את ליבו לאהוב 
כמו כן יתבונן לב חברו  -את חברו 

 לאהוב אותו".
 -שאתה בליבך חושב מחשבות על חברך 

באותם רגעים מצטיירות מחשבות זהות גם 
 כן בליבו של אותו אדם עליך.

ל בן רוצים להשפיע על ליבו של הבוס? ש
 הזוג? של הילדים? של המורה בכיתה?

קחו דף והביעו בו את כל הדברים הטובים 
שלו, התבוננו בו, ודעו לכם, שבאותו רגע 

אתם משפיעים על ליבו ומשנים אותו 
 אליכם לטובה, לאהבה ולחיבה!.

 
 
 
 

ם "              דָּ אָּ ם לָּ דָּ אָּ ב הָּ ן לֵּ ֵּ ִנים, כ  ָּ ִנים ַלפ  ָּ ִים ַהפ  ַ מ  ַ  כמו המים שמראין פני האדם כפי מראהו ְלַהמים: אם יעקם פניו גם  -כ 

 הוא גם כן טוב ִעמו, אף שאינו ידוע לבו של אדם" -יתראו כן, כן לב האדם לאדם: אם לבו טוב לאותו אדם  -המים       
   -נהנתם? ניתן לקבל מידע על דיסקים, הרצאות וסדנאות של אליהו שירי אצל מערכת העלון  -                    

 



 

 

 

 

 
)שרואה עני כל המעלים עיניו מן הצדקה "

בודה הרי הוא כעובד ע -ואינו נותן לו צדקה( 
זרה", אז אולי כבוד הרב, נתקלת בעני 

 כדי להשיב את נפשו? ושכחת לתת לו משהו
 און מווילנא על מעשה זה רמז נפלא:כתב הג
"פתוח תפתח את ידך" בתורה של בפסוק 

 הטעמים הםהמדבר בעניין מצוות הצדקה, 
מדרגה שתרגומו לעברית: , )ר'דרגא תבי'

שאם אינו פותח את ידו לתת  ,נשברה(, לומר
, המדרגה של רצדקה לעני, אז דרגא תבי

 הסולם תשבר.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

כמה פעמים ביום רואים אנו עני המבקש 
אם רוצים אנו ברכה  –מאיתנו עזרה כספית? 

בפרנסה והגנה מפגעים נשתדל לתת לו 
משהו, אפילו שקל או חצי שקל, העיקר לא 
 להיות מאלו המעלימים עיניהם מהצדקה. 

איסר זלמן מלצר  האישי של ר'סיפר מלווהו 
מפורסם  פעם בא אורח דגול גאון"זצ"ל: 

 .להגיד שיעור בהלכה בישיבת "עץ חיים"
ראש  ,מרן ר' איסר זלמןבישיבה היה נהוג ש

 פותח את השיעור ומזמין היה  ,הישיבה זצ"ל
 את הרב האורח לומר שיעור.

השיעור נקבע לשעה מסוימת, ועד שהגענו 
לשטח הישיבה, נוכחנו שאיחרנו במקצת 

 וקהל רב של ת"ח גדולים וחשובים חיכה כבר
 .של ראש הישיבה להתחלת השיעור לבואו

 
 
 כדרכו בקודש התעכב על יד כל 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 של ר' מלצר זצ"ל, הוא כדרכו בקודש

 .לו נדבההתעכב על יד כל עני ועני וחילק 
 , אני המלווה ואמרתי: "רבנו היקר,העזתי

האם אין זה נכון יותר, שמכיוון שאיחרנו 
לפתיחת השיעור, ניכנס תחילה לאולם 
הישיבה ואת הנדבות לעניים יוכל לחלק 

 הרב בסיום השיעור, בדרך חזרה?"...
ראש הישיבה זצ"ל, העיף בי מבט של 

עלה על דעתך י "האםתמיהה וענה לי מיד: 
תורה בפני קהל דברי לכת להרצות בל

על לאווים  , דורכיםבו בזמןכאשר ועדה 
 ...בתורה? מפורשים

הרי כשהעני פושט ידו ומבקש ומסרבים לו, 
הרי עוברים על  תהיה,מאיזה טעם וכוונה ש

איסור  , אשר הוא"לא תקפוץ את ידך"
ואיך יתכן בודה זרה, השקול כנגד ע

הוא  אף כשהמדובר ,להסתכן באיסור לאו

 .?!", תמה הרבבכבוד הציבור
לעיתים הולך אדם לרחובה של עיר, ויודע 
הוא שעתיד הוא להיפגש בעניים ואנשים 

לכן, אם ישכיל וירצה להביא  –קשי יום 
ברכה לפרנסתו ולהינצל מאיסורים 

השקולים כעבודה זרה, יכין הוא בכיסו 
)או חצי  מראש, כמה שקלים בודדים
וט עני את ידו, שקלים(, ובכל פעם שיפש

 יוציא הוא לו מיד מטבע אחד.
ה'פלא יועץ'  זצ"ל כותב )ערך 'צדקה'( על 

שהאדם ההקפדה בנתינת הצדקה ואומר 
 ישלםהמאמין בה' ובתורתו יודע שהקב"ה 

כהבטחת הרמב"ם: , ועל כך כפלי כפלים לו
ואין ", לעולם אין אדם מעני מן הצדקה"

 שמגיע עקב הצדקה".דבר רע ולא הזק 
מידת הקמצנות יוצרת מחיצה של ברזל "

אומר  בין האדם לבין ברכת ה' בפרנסתו",
 )הרב בן חמו שליט"א, אתר 'אשא עיני'(בעל ה'חינוך'. 

"כל המעלים עיניו מן הצדקה )שרואה עני ו
הרי הוא כעובד  -ואינו נותן לו צדקה( 

לכן, נקפיד להיות מהאנשים  – "עבודה זרה
מנו תמיד כסף אשר ה' בהם חפץ, ונישא עי

 קטן למקרה שנראה עני. 
 
 
 
 
 

 בקש ממ 
 
 
 
 
באופן שטיגון הסופגניות לא נעשה בשמן  

  אנשים רבים מחפשים ברכה בפרנסתם
בכל דרך אפשרית, רק כדי להתפרנס 

 ברווח ובשלווה.
חלקם קונים את ברכת העסק או את 
מפתח הפרנסה ותולים בעבודתם או 

 בביתם, חלקם תולים תמונה של רבנים.
הם ומבורכים, אך  דברים הללו טובים

הקב"ה בכבודו ובעצמו גילה לנו מהו 
 המפתח המביא ברכה בפרנסת האדם:

ךָּ לֹו " ִתת ְ ְבךָּ ב ְ ן לֹו ְולֹא יֵַּרע ְלבָּ ֵּ ת  תֹון ת ִ נָּ

ְכךָּ  רֶּ ר ַהז ֶּה ְיבָּ בָּ ְגַלל ַהד ָּ י ב ִ יךָּ קֶּ ֱאלֹ ה'  כ ִ
ךָּ  ַלח יָּדֶּ ךָּ ו ְבכֹל ִמש ְ ֶּ ל ַמֲעש  כָּ  )דברים טו, י'( "ב ְ

והעזרה לאחר, הקב"ה מודיע  ע"י הצדקה
 בעצמו שהוא יביא לך את הברכה.

כי ה' ידין "וכתב הצדיק בעל 'החינוך': 

את האדם לפי מעשיו, ויעניקהו מברכתו 
 ומידת הכילותכפי התקרבו אליה, 

היא מחיצה של ברזל בינו ובין  )קמצנות(

מחלקי הברכה,  , והנדיבות חלקהברכה
 ונמצא המתנהג בו שהוא בתוכה'.

מגלה בעל 'החינוך' שהדבר שחוצץ ועוצר 
את הברכה בפרנסתו של האדם יותר 

 הוא חוסר נתינה ועזרה לעני.מכל, 
ואין אדם זוכה לברכה בפרנסתו אלא ע"י 

 הצדקה.
 'רב פפאעל ')ב"ב י( הגמרא מספרת 

שבאחד הימים, עלה במדרגות סולם ביתו 
 המוביל אל עליית הגג.

 יית הגג,והנה, בשעה שעשה את דרכו לעל
מדרגה אחת מהסולם, עד שרב נשברה 

פפא כמעט נפל מהסולם וניצל בנס ממוות 
 של ממש.

כשראה רב פפא שכמעט הוא מצא את 
 מותו במוות כזה הדומה לסקילה, חלשה 

 .דעתו והחל לעשות חשבון נפש
אילו נפלתי, הייתי נדון אמר הוא לעצמו: "

 . "שדינו בסקילה בודה זרה,כעובד ע
בר רב שהיה ליד רב פפא, אמר ר' חייא 

רבי, שמא, עני בא לידך ולא : "לו בענווה
 :שכך אמר רבי יהושע בן קרחה ?פרנסתו

 
כל המעלים עיניו מן הצדקה הרי הוא  

כעובד ע"ז, שנאמר בעניין הצדקה 
"הישמר לך פן יהיה עם לבבך בליעל" גו', 
ומצינו בעניין ע"ז שכתוב "יצאו אנשים בני 

 בליעל מקרבך".
 
 
 

והיינו, שלימדתנו התורה, שטעות היא 
 לחשוב שהנתינה לעני מחסירה

הרב שמעון בן  :הוהצלחה העלון מוקדש לרפוא
משפחת רפאל, דניאל בן אסתר, שושנה בכריה, 

 בת זוהרה, סעדה בת זהרה.
 .תהילה בת אסתר לידה קלה:

  סיגלית בת מזל. :ארע של בר קיימז
 שרה פנחס בת יפת סעדיה, אידה    :ילוי נשמתלע
 בת עליזה, משה בן שמס.  
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 ותראו כל טוב בחיים ב"ה 
 
 
 
 

אנו מתפללים לה' שנמשיך 


