
 בפרשת השבוע, לאחר שפרעה מסרב לשלוח את עם ישראל מארצו, הקב"ה משלח בו את עשרת המכות.
 גרמו ליהודים.הם נגד מידה על צער דומה שאומרים רבותינו שכל מכה ומכה שקיבלו המצרים באה כמידה כ

 כעת הם יסבלו ממכה שכולה דם. –תינוקות יהודים כל יום  033המצרים שחטו את דמם של 
 כעת תשמעו צעקות של צפרדעים!. –שצעקו לרחמים תינוקות יהודים באכזריות  חנקתםאתם 

 רגע בחייו, הוא תשלום מהתנהגותוכי מידותיו של הקב"ה הם מידה כנגד מידה, וכל מה שחווה האדם בכל 

 בה מודדין לו". –כלפי הבורא ובריותיו, וכמאמר רבותינו: "במידה שאדם מודד 
 גם אליו מתאכזרים!. –הקב"ה תמיד עוזר לו! אדם שמתאכזר לאחרים  –אדם שתמיד מחפש לעזור לאחרים 

 ה' הקיימת עד ימינו.בירושלים, מול הכותל המערבי, ישנה ישיבה קדושה הנקראת בשם 'אש התור
 אחד מרבני הישיבה, הוא הרב מ.ש' הידוע לכולם כמחזיר בתשובה גדול , מלבד גדלותו בתורה.

 כיצד הוא עושה זאת? במשך שנים, הוא יורד להתפלל בכותל
 המערבי, וכאשר הוא רואה איזה נער או סטודנט בכותל, הוא

 שון וללמוד.ניגש אליו בחום ומזמין אותו לבקר בישיבה, לאכול לי
 עשרות בחורים הוא כבר משך ככה לישיבה שנעשו אברכים!.

 והנה, לפני זמן מה, יורד הרב מ.ש. אל הכותל ומחפש לו נשמה
 יהודית כדי לקרב אותה אל אור האלוקים.

 והנה הוא רואה סטודנט, שלפי דיבורו ניכר שהוא גר בחו"ל.
 קור בישיבה.הרב מ.ש. ניגש אליו בחיבה ומציע לו לבוא עמו לבי

 הסטודנט מוקסם מהיחס ומההצעה ומגיע עם הרב לישיבה.
 בדרך, דיבר הרב מ.ש. עם הבחור וגילה שמדובר בגאון גדול

 מאוניברסיטת 'אוקספורד' שבאנגליה )כזכור מפרטי המעשה(.
 הרב מ.ש. קפץ על המציאה והחליט שהוא משקיע בו את נפשו.

 למד עמו מידי יום גמרא.הוא דאג לו לארוחות בישיבה, לינה ואף 
 עובר יום ועוד יום, שבוע, שבועיים, חודש חודשיים, בהם הרב מ.ש משקיע בבחור את כל כוחותיו.

 והנה, לאחר חצי שנה, דופק הבחור בחדרו של הרב מ.ש. ואומר לו: "רבי היקר, תודה רבה לך על הכל. 
 ו"ל".ממש תודה, אך כעת הגיע זמני לשוב ללימודיי באוניברסיטה בח

 הרב הזדעזע, כיצד יתכן שלאחר שנהנה הבחור כל כך מלימוד התורה והיה שקוע בה, מחליט הוא לעזוב אותה.
 "מדוע לא תישאר ללמוד את התורה הקדושה?" שאלו הרב, ואז הוא אמר דבר שזעזע את הרב מ.ש.: 

ה שהשקעתי בגוי! חצי שנה שמסרתי "רבי, אינני יהודי, אני גוי!"... הרב מ.ש. עמד להתעלף וחשב לעצמו: חצי שנ
 מהחיים שלי למענו ודאגתי לו לארוחות ושינה, ולמדתי עמו ובסוף הוא גוי!.
 הם נפרדו לשלום, כשהרב מ.ש. היה שבור ומרוסק במשך חודשים מהדבר.

 !.שכרךמאך לפני בורא עולם שום פעולה של יהודי לא הולכת לריק. וגם אם השקעת בגוי בלי ידיעה, לא יחסר 
הסטודנט חזר לאוניברסיטה ונעשה לפרופסור גדול, ותמיד כשהיה רואה סטודנטים יהודים, היה אומר להם: 

 ".בה אינכם מבקריםו"אינכם יודעים יהודים, כמה אתם מפסידים שיש לכם ישיבה בשם 'אש התורה בירושלים, 
 ו לאברכים תלמידי חכמים!.סטודנטים יהודים לישיבה שהתאהבו בתורה והפכ 5ומאז אותו פרופסור שלח 

"אתה השקעת בגוי, כי חשבת שהוא יהודי, טרחתך לא הולכת לריק, אני אגרום הקב"ה הראה לרב מ.ש.: 

 שכעת כל סטודנט יהודי שיגיע הוא ישלח אותו אל ישיבתך ויעשה כבר את העבודה בשבילך!".
לא מסתכל על התוצאות, ה כי הקב"יחזיר לו מידה כנגד מידה,  כל מאמץ שיהודי עושה לכבוד ה', הקב"ה
 ה' יחזיר לך שמחה ברגע שגם אתה תצטרך. –. שימחת יהודי הוא מסתכל על המאמץ והלב שהשקעת

זרעת לעצמך טובה  –הוא קיבל בחזרה בדיוק כפי שעשה. עשית מעשה טוב  –פרעה הכה את עם ישראל 
 משלם לפי העמל והטרחה!. הקב"ה –שעתידה לצמוח לך באחד מן הימים. אל תסתכל על התוצאה 
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 91:91 הדלקת נרות:
 92:33 יציאת השבת:

 99:23 רבינו תם:

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 

ה בת ציל בת דורה דבורה. 

 יעקב בן לינדה.ברכה. 

משה חיים בן מרים, יעקב 

לכל הישועות בן מלכה. 

ברוחניות ובגשמיות לתורם 

. הילה, לאה ולביאת משיח!

ומרים בנות ליאורה לריסה. 

ליאורה לריסה בת זבו 

זוליחו. רחל, יעל ופנינה 

בנות אירנה איסטט. 

שולמית בת חתון, ברוך בן 

 גוריגה 

 

ל בן רפא  – לזיווג הגון

יעקב ויהודה בני מרים, 

מלכה, יהודה צבי בן 

 דבורה.

 

שלום  -זרע בר קיימא

, שרון בן מלכה, בן יונה

 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 

ינה ובת שבע. אורי חי בן ר

יריב בן גאולה. אברהם בן 

אלה. ישעיהו בן יצחק. רות 

בת נוסרת יצחק בן עליזה. 

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 

ני. איפרגן, עובדיה כה

 לואיזה עליזה בת שמחה.

 זוהרה טימסטית בת מרים.

 שמעון בן זוהרה.

 רחמים בן צ'חלה.
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 61:71 רבנו תם: 

רוצים הקדשה 

שנתית? 

 צלצלו..

0506425002 



 

 

 

 
 מאיזה רגע מקבלת האשה את השבת?

דעת רוב הפוסקים ומרן השלחן ערוך,  (1
 כלל תלויהשל האשה שאין קבלת שבת 

בעשיית  האשה מותרתה, ולכן תבהדלק
מלאכה ובטעימה גם לאחר הדלקת הנרות, 

 . כל זמן שלא שקעה השמש
נכון שהאשה תתנה ותגלה  ,ומכל מקום

ן ברצונה לקבל שבת בהדלקת שאי דעתה
הנרות בערב שבת, ומספיק להתנות תנאי 

 זה פעם אחת בשנה. 
לעשות  רשאיתואם שכחה ולא התנתה, 

מלאכה הנחוצה אחר ההדלקה, ומכל שכן 
 שרשאית להתפלל מנחה. 

שהאשה תתפלל  יותר נכון ,ומכל מקום
מנחה קודם שתדליק את הנרות, אבל אם 

מן דחוק, שכחה להתפלל תחלה, או שהז
ולהטמין החמין מותר לה להתפלל מנחה 

ואפילו אחר ששקעה החמה,   ה,דלקהאחר ה
 אחר השקיעה. דקות וחצי זמניות 30בתוך 

*** 
אשה  האם מותר לשתות אחר ההדלקה?

צמאה "כ נהיתה שהדליקה נרות שבת, ואח
 . לשתות, מותר לה לשתות עד השקיעה

 
 כיוון

. 
 
 
 

על האש או  העומדתבשיל חם סיר שיש בו 
על הפלאטה, והוציא את המכסה כדי 
לראות אם התבשיל נתבשל או לא, 

תברר שהתבשיל עדיין לא נתבשל כל הו
לחזור ולכסות את הקדרה  אסור - צרכו

 בשבת, מפני שממהר את בישולו.
אם ואם עבר על כך והחזיר המכסה: 

 –התבשיל היה מבושל כמאכל בן דרוסאי 
 
 

ידי הדחק[, -ל]שראוי לאכול מהתבשיל ע
 אין לאסור לאכול מהתבשיל בשבת

 
 
 

  ?האם מותר לשטוח בגד רטוב
בגדים שנתרטבו בגשם  אין לתלות (4

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

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

 
 
 
 
שהדבר ניכר יותר שנתרטב  ובמעיל גשם 

 

 

 

 

 טוי:כאשר נשמע ויכוח בבית, בו מתבטא אחד מבני הזוג בבי
 הדבר גורם להרס השותפות הזוגית.  -"זה הכסף שלי" 

אזהרה זו, שלא לומר "כסף זה הוא שלי", מכוונת גם לגברים 
 העשויים לומר כן בשעת ריב. 

הבעל עשוי להסתייע במקורות הלכתיים כדי להוכיח את צדקת 
דבריו אודות בעלותו על הכסף, על מנת להשיג את כניעתה של 

 המשמעת המוחלטת לרצונו.  רעייתו ואת קבלת
 כמובן שעמדה כזו תצית אש רחבת ממדים,
 . ותגרום לאשה לתחושת התנתקות מבעלה

 יתר על כן, התבטאות כזו מגלה חוסר 
 תבונה מצידו, שהרי ברור שהסתמכותו 

 במקרה זה על המקורות אינה נובעת מרצונו 
 להשתית את חיי המשפחה על אדני התורה. 

 ופפת את אישיותו, בעל שיראת שמים א
 אינו זקוק לציטוט מן המקורות על מנת 

 לצבור כוח ולקבוע עמדה בבית. 
 ברור שציטוטי הבעל נובעים מתפיסה 

 אישית או מנטלית, שהיה נוקט בה גם מבלי 
 אותם מקורות הלכתיים שהיו תומכים בדעתו. 

על סמך נסיון ניתן לקבוע שעמדה המתבססת על חוק והלכה 

לטווח הקצר, ובעיקר כדי לסתום פיות, אך לטווח  תועיל אולי
ארוך היא תביא, על פי רוב, להתקוממות וליצירת תחרות בין 

 הבעל לאשה בקביעת חובותיו של כל אחד מהם. 
עם זאת, תהיה זו טעות מצד הרעיה שלא להתייחס להיבט 

המנטלי של בעלה, שקשה לו מאוד להשתחרר ממנו בעיקר 
 בשעת ריב.

 

 

 

 סגולות לקבלת סימנים מהשמיים!
 )שמות(: כותב ה'נועם אלימלך' זצ"ל (6  

 –"אדם המעוניין לדעת האם ה' יתברך עמו 
עליו להתבונן מה עולה במחשבתו בשעה 

שמספרים לו על מעלתו של תלמיד חכם כל 
שהוא )כיצד הוא עוסק בתורה, כיצד הוא 

 מה(:מתפלל, כיצד הוא מקיים מצוות וכדו
אם בשעת הסיפור לבו חושק ומתלהב  -

להדמות לאותו תלמיד חכם, כותב הצדיק: 
 "באמת זהו סימן טוב שה' עמו!".

 

 
 :זצ"ל הצדיק בעל ה'כתונת פסים'כתב  (1
אדם המעוניין לדעת איה מקום משכנו "

בשמיים: האם בהיכל הזכות בו דנים את 
האדם בכל מצב לזכות, או שמא בהיכל 

 נים את האדם בכל מצב לחובה: החובה, בו ד
 -"בזה יוכל כל אדם לדעת את עצמו ומדרגתו

, אזי הוא אם הוא דן את כל האדם לזכות
ואם הוא דן כל אדם בהיכל הזכות בשמיים, 

 , אזי ידע שהוא בהיכל החובה בשמיים'.לחובה
 כותב הצדיק בעל 'אהבת חיים' זצ"ל: (4

" אדם המקפיד ללבוש טלית קטן על גופו 
 מונעת סבל וצער נורא בשעת   –מידות בת

 גסיסת האדם טרם פטירתו" )פ' שלח לך(.  
 -מתוך הספר הנפלא 'עצה ותושיה'  -          

  
 רב

אין דבר בעולם שיכול לשמור ולהגן מפני 
 המזיקים ורוחות

 

 
רעות יותר מאמירת קדיש שלאחר קריאת 

 מזמורי תהילים. )סנ"ו, כ"ו(.
הסרת סגולה ל :ף יעקב'זכרון יוסה'תב וכ (4

רוח רעה: להריח את נר ההבדלה לאחר כיבויו 
 ולומר את הפסוק: "זכרו תורת משה עבדי".

"הנחת  כותב רבנו אפרים )פרשת וישלח(: (3
יד על גיד הנשה בעת השינה, גורמת שיפקדהו 

 ויבהילוהו חלומות רעים".
מסיבה זו, כתב החיד"א כי אדם שיודע שידו 

 –יד הנשה בשעת השינה היתה מונחת על ג
 אינו צריך להתענות תענית חלום על חלום  

 רע שחלם.  
 –ספר הסגולות 'עצה ותושיה' מתוך  -            

 
   -mhbp52@etrog.net.il'אור עליון',עלון -30
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לאחר  תנשוךהרוצה הריון ולידה קלים: ,

  ה,שמחת תור
 , תתן שבירכו עליו בסוכות פיטם אתרוג  

 .צדקה ותתפלל לה' )חזו"ע(      
 

 מה דינו של האיש שהדליק נרות שבת?
שובת לבדו בביתו, מפני הנשוי גבר  (2

או שנוסע  שאשתו נמצאת בבית חולים,
יב חי -ו' כו לבדו לשבות באיזה מקום

במקום ששובת בברכה.  להדליק נרות שבת
מדליקה נרות שבת כבר אם אשתו פילו וא

 במקום שהיא נמצאת בו.
לעשות  רשאיהדליק נרות שבת האיש ש *

 מלאכה אחר ההדלקה ולהתפלל מנחה, 
 קבל את השבת בהדלקה.משהרי אין האיש 

*** 
 מה דינם של בחורי הלומדים בפנימיה?

לברך צריך נימיה הנמצא בפבחור  (4
נרות שבת בחדר השינה שלו.  על להדליקו

וצריך שהנרות יהיו גדולים שיעור שכאשר 
 ישארו דלוקים.  יחזור מסעודת ליל שבת
, יסתפקו בהדלקה ואם יש חשש של שריפה

 ***בחדר האוכל.          
 האם גם בנות רווקות מדליקות?

בנות ספרד הסמוכות על שולחן  אביהן  *
מעולם לא נהגו להדליק, ואם רוצות 

, ידליקו בלא ברכה –להדליק בכל זאת 
 ויכולות לשמוע ברכת אמם וידליקו.

 
 
 

  ה בשמן בבית המקדש., הואיל והנס קר
 
 
 
 
 

 חיילי ה
 
 

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

 ומוליד.ואין לחוש בזה לאיסור לישה 

*** 
לשפשף את הכלים בשבת בליפה  מותר (1

העשויה מחומר סינטטי  "ננס"הנקראת 
 שאינו בולע כלל, ואינו אוגר בתוכו מים.

, או להקל להשתמש בספוג בשבתאך אין 
בננס שהסיבים שלו צפופים מאד ואוגר 

 בתוכו מים.
 
 

ה משום הכנה לימות החול, אלא משום 
 סידור הבית. 

  
 
 
 

ואף שמעיקר הדין אין צריך לחוש לזה, מכל 
מקום המחמיר תבא עליו ברכה. וכן מותר 

 

 

 

 
 מתנות לשכנים

בין הדברים היוצרים סדקים בשותפות המשפחתית, מצויה הענקת 
הזוג לקרובים, ידידים, שכנים או המורה של -מתנה של אחד מבני

אחד הילדים. זאת, משום שלעיתים קיימים חילוקי דעות אם בכלל 
יש צורך להעניק מתנה לאותו אדם, ובמקרה שקיימת הסכמה 

ה גודל הסכום שיש להוציא לרכישתה. מ עקרונית לכך,
 מעדיף נקודת המוצא היא שאדםההתלבטות אינה כספית בלבד. 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 הזוג.ניכור השותפות בין  תעמדות מנוגדות אלו, גורמות לתחוש
במצב ניגודים זה ברור שעל כל אחד מהם מוטלת החובה לנסות 

 הזוג. -ולהבין את עמדת בן
עדיף המשפחה אינו משופר דיו, אם אכן מצבה הכלכלי של 

כדי שלא  לוותר על התחושה הנעימה הנוצרת מהענקת המתנה,
יש הזוג. יחד עם זאת, -לדחוק את תחושת השותפות מלבו של בן

, כדי שלא להתפשר ולהסכים על הוצאה מינימאלית למתנה
 במשפחה. תחושה של חוסר עמדה ,ליצור אצל המבקש להעניק

 

להשאיר את כספו בכיסו שלו, ואם בכל 

זאת הוא רוצה להעניק מתנה, הרי הדבר 
 מוכיח שהענקה זו מסבה לו תחושה נעימה. 
עוצמת ההרגשה הנעימה תתקבל רק כאשר 
המתנה תהיה בסדר גודל התואם את הצורך 

 שלו לתת. 
, שאינו זקוק לאותה הרגשה, סבור הזוג-בן

שכדי להעניק למקבל את רחשי הלב אשר 
רוחשים לו, די בהוצאה כספית קטנה יותר. 

יתכן שעמדתו נובעת מהיותו אדם חסכן, 
הרגשת קשר למקבל המתנה  -ויתכן מאי

 מסיבות שונות, כגון שאינו נפגש בו,
 
 
 
 
 
 

אז יש -אם מתגלה שהחובות גדלים, או
משפחתי מחודש, ולסכם את לערוך תקציב 



רבנו הגיע לפריז. כולם קיבלו את  ג'       ביום 
פניו הקדושות וקידמו את פניו בשירה וזמרה. 

כולו עטוף לבן כשהתינוק נימול על ברכיו. 
רבנו נשא ברכתו לכל ו הסתיימה המילה

הקהל הקדוש במקום, זאת בנוכחות מר 
צפדייה, שהגיע במיוחד לפריז בכדי לבקש 

נו הקדוש להגיע לארגנטינה בשנית מרב
 במטוס שחכר במיוחד בעבור הרב ופמלייתו.

"רק שלוש שעות טיסה", הבטיח מר צפדייה,  
 ואנו מגיעים ליעדנו לשלום. 

הרגיש רבנו את צערו של מר צפדייה, בגלל 
 סכים לבסוף.בתו השוכבת על ערש דווי, וה

התלווה רבנו למר צפדייה לרכבו, כשפניהם 
. 'שארל דה גול'דה התעופה מועדות לעבר ש

מטוס הקונקורד, עם חרטומו הארוך, מקבל 
  .אישור המראה ממגדל הפיקוח בפריז

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ב"התפילת הדרך שהק רךיהרב כדורי זצ"ל ב
ינהיג את ידי האוחזים בהגה להוליכם לשלום 

 למחוז חפצם בשלום.בנתיבי האוויר, ולהגיעם 
תרומם ה ,בליווי רעש ובעוצמת המנועים

 דרך בעוצמה אדירהלח לעצמו יהמטוס ופ
 מפריז לארגנטינה בדרום אמריקה. 

 ממש "קפיצת הדרך".  .שלוש שעות
 והרב כדורי זצ"ל החל למלמל:המטוס נוחת. 

"ברוך השם, הגענו בשלום למחוז חפצנו", 
 לאבינו שבשמים. אמר הצדיק בהודאה 

שיא ב כדורי זצ"ל נמתין לרהבשדה התעופה 
ה דאז, מקדם את פני רבנו בברכת ארגנטינ

ברוך הבא ומצטרף אליו לרכב השרד 
שהמתין להם יחד עם מר צפדייה, היישר אל 

בית החולים, לברך את הילדה שנמצאת 
 (.תרדמת) 'קומה'במצב 

בצעדים איטיים מתהלך רבנו במסדרונות 
האפורים של בית החולים לעבר חדרה של 

 גוייםהיו שרובם  הילדה, ופני כל החולים,
 

 לא היו מעמנו 
 

בני עמנו, מסתכלים ומתרגשים מפניו 

 

היום )כט' טבת( הוא יום ההילולא של 
הצדיק הרב כדורי זצ"ל, ובשבוע הקרוב 
)ה' שבט( תחול אף ההילולא של הצדיק 

 הבבא סאלי זצ"ל.
 הצדיקים בכל דור הם שליחיו של ה' 
 ותפילותיהם מגיעות עד כסא הכבוד.
לרגל יום ההילולא של הצדיק הרב 

כדורי זצ"ל, מספר הרב מאיר מלכא 
 שליט"א מעשה מדהים שאירע עם הרב:

באחד מימות הסתיו הירושלמי של "
שנת תשנ"ג, רבנו ישב בסעודה שלישית 
בשבת קודש, וכולו קורן אור, כשלפתע 

נכנס לביתו ללא שום התראה מראש, 
, הבנק הגדול ביותר 'משאו'נהל בנק מ

בארגנטינה, מר צפדייה אליס, כשבקולו 
החנוק סיפר על בתו השוכבת על ערש 

)קומה( במצב תרדמת  ,דווי ללא הכרה
ואף לא  תזוזה,בחודש האחרון ללא 

 למגיבה לפניות האנשים הקרובים אליה.
את גדולי ומומחי הבאתי הוסיף ואמר: "

א שום הרופאים שבארגנטינה, לל
רק שתפקח שכולם מתפללים ותוצאות. 

עין או תפצה פיה, אפילו מילה אחת. 
בקשה לי אליך, כבוד הרב, שתגיע 
  ".לארגנטינה רק בכדי לברך את בתי

ענה רבנו שהדרך רחוקה ויהיה קשה לו 
 מאוד לטוס כל כך הרבה שעות.

מר צפדייה הציע להשכיר בעבור הרב 
 מטוס קונקורד מהיר במיוחד. 

וס זה נחשב למטוס המהיר ביותר מט
בעולם, אך הבעיה היא שאין למטוס 

מסוג זה אישורי נחיתה בארץ עקב 
מסלולי הנחיתה הקצרים שבארצנו, 

אלה רק משדה תעופה כדוגמת פריז. 
, נוכל להטיס את ולכן אם הרב ירצה

הרב לצרפת ומשם נקח את הרב 
 בקונקורד ישר אל בתי.

ה לצערו של מר צפדייה הוא נענ
 .הרבהגיאוגרפי בשלילה בגלל המרחק 

הוא יסובב את כל  –אך אם ה' רוצה 
 הסיבות כדי שהרב יגיע לארגנטינה.

ע"פ זמן למרבה הפלא, בצאת שבת 
 הבדלה,  רבנו תם, עשה הרב כדורי זצ"ל

הטלפון בבית רבנו, ומעבר והנה צלצל 
לקו היה אחד מאוהבי הרב מצרפת, 

 פת.הזמין את הרב לשמש כסנדק בצרש
לזאת הסכים הרב, משום שלסנדקאות 

 לא סירב רבנו לעולם.
 
 
 
 

 מפניו  הסתכלו בהתרגשות
 המזהירות כזוהר הרקיע, ומייחלים 

 אחד לפי חוליו.לרפואה שלימה כל 
להישאר כמה וביקש גיע לחדרה, ההרב 

דקות לבדו בכדי לייחד ייחודים, לבקש 
את הבקשות ולהעתיר בעד הילדה החולה 

 כצמח ללא תגובה.השוכבת 
כשסיים הרב את תפילתו, קרא לבני 

 המשפחה להיכנס לחדרה ובירך אף אותם.
בסיום, חזר על עקבותיו ויצא עם מלוויו 

 עיני החולים הנרגשים.מבית החולים ל
באותו יום נעשה קידוש שם שמים   והנה,
כל החולים שעמדו והתרגשו   -! מיוחד

, השתחררו לקראת זוהרותמרבנו ומפניו ה
 . !!ערב מבית החולים בריאים ושלמים

 קידוש ה' עצום שהיה בארגנטינה!.
קחה את עיניה פ לאחר יומיים... והילדה

עדיין  כשהיאוהתבוננה בסובבים אותה, 
 שוכבת כאילמת ללא דיבור ותזוזה.

 כל הסובבים התרגשו כל כך מהנס הגדול
והודו לה' על ניסים הגדולים, המעורר 

ישנים והמקיץ נרדמים, ובזכות ה צדיק 
 שגזר וה' קיים!.

 ימים 33הם המשיכו בתפילות ולאחר 
הילדה שבה ב"ה להכרה מלאה וקמה על 

 רגליה כאדם בריא לחלוטין!.
 מית ומחיה ומצמיח ישועה"."מלך מ

 כמה כוחו של הצדיק שמתפלל לה'.
כל בית החולים סער מהסיפור, והתפרסם 
בכל אמצעי התקשורת בארגנטינה לעיני 

 לפרטים -הספר "ישועות יצחק"מ)גויים רבים. 

 באדיבות אתר 'הידברות' - .(314-111-6-173 

ר'  "דרש ו רבותינו )ב"ב קטז(: דרשכי כך 

שיש לו צער או חולה  כל :פנחס בר חמא
ילך אצל חכם ויבקש עליו  - בתוך ביתו

 ,חמת מלך מלאכי מות" :'אשנ ,רחמים
 ".יכפרנה )הצדיק( ואיש חכם

: "ומנהג זה בצרפת 'נימוקי יוסףפירש ה'ו
מבקש  ,שכל מי שיש לו חולה בתוך ביתו

 ".פני הרב התופס ישיבה שיברך אותו

ל גדול ברכה ש": ' זצ"לחזון איש'הוהסביר 
 דור עושה רושם למעלה ועושה עת רצון

 ."ולכן ראוי למתברך לברך את המברך
 וווו"לכן הנהיגוהוסיף ה'ציץ אליעזר' זצ"ל: 

 ווותלברך את החולה בבית הכנסת בשעת
 וווקריאת התורה שהיא שעת רחמים והעם

עונים אמן ומעמד קדוש זה נחשב כדרישת 
 ,ח"ה,יז'(רמת רחל.)רחמים מה' כאילו דרש מהחכם"

 
 

 
 
 

ַגע ֲהֵריִני ֻמרְּ כתב ה'חזון איש' זצ"ל: "            ֶּ ָכל פ  י ב ְּ ִ ה, ַרק ַעל פ  רֶּ ִמקְּ עֹוָלם ב ְּ ָבר ב ָ ה ד ָ י לֹא ַנֲעש ָ ת ָהֱאמו ָנה כ ִ ִזיק אֶּ ַהחְּ ל לְּ   ג ָ
ֵזָרה   ת רַֹע ַהג ְּ ַהֲעִביר אֶּ ה לְּ ִפל ָ תְּ ץ ב ִ ֵ ַאמ  . ַוֲהֵריִני ִמתְּ ַרךְּ ב ָ ָחתֹו ִיתְּ ג ָ ַמעֲ ... ַהש ְּ או ָמה ַרק ב ְּ ֹות מְּ כֵֹחנו  ַלֲעש  ֵאין ב ְּ ֶּ ֹר ש  כ  נו  ָאנו  ָצִריךְּ ִלזְּ ֵ  ש 

ֲעֵרי ַרֲחִמים,                             ַ ִרים ש  עֹורְּ למְּ ד ֵ ַ ת  ש ְּ ֹוֵעל יֹוֵתר ֵמַהמ ִ ֲחנו ִנים הו א פ  ַ ה ת  ֶּ ב  ל ו ַמרְּ ֵ ל  ַ פ  תְּ מ ִ ֶּ  ."!!!ו ִמי ש 

 



 

 

 

 

 
 איזו תקופה קשה זו היתה. 

אבי זצ"ל, שהיה באותה תקופה אחד מגדולי 
לי אליו בסיום הבחירות ומלחמת  בגדד, קרא

"תדע לך, בן החורמה שהיתה, ואמר לי: 
ציון, שאני מודה לה' יתברך, שבמשך כל 

השנה הזו של המלחמות בין אותם תלמידי 
אני לא פתחתי את הפה ולא חכמים, 

, לא על הרב דיברתי על אף תלמיד חכם
רבנים כנגדו,  33-הראשי שנבחר, ולא על ה

שראיתי לפעמים דברים  רק שתקתי, ואפילו
 .לא טובים שיכלתי להגיב, שתקתי

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
שזה הדבר ודע לך, " ואז הוא אמר לי:

שיעמוד לי לזכות גדולה בעולם האמת! ועל 
 ".כך אני מודה לה' יתברך מאוד

ואומר: שליט"א ממשיך הרב בן ציון מוצאפי 
 –זה לא קל רבותיי, אבל סייג לחכמה 

שתוק ולא יכניס ראשו שתיקה. מי שחכם, י
 בין ויכוחי הצדיקים וגדולי הדור.

זוכה  –ודעו לכם, מי ששותק בתקופה כזו 

 לכפל כפליים אחרי כן!.
אתם יודעים מה היה הסוד של אבא שלי, ח' 

הסוד שלו היה סאלמן מוצאפי זצ"ל? 
 –כי מי ששותק בעולם הזה השתיקה שלו! 

 זוכה לדבר אחר כך בעולם האמת!.
עם אבי זצ"ל לא הסתיים, שמעו אך המעשה 

  עימי:והקשיבו לחלק המצמרר הבא שאירע 
 
 

 בעצמי.
 

לאחר שהשיג את מיקומו המדויק, יצא לדרך 
אל ביתו בתקווה שימחל לו על העוון הגדול 

המקטרג על ראשו. הוא דפק על הדלת, 
והבחור המגמגם פתח את הדלת. "אחי היקר, 

חטא גדול חטאתי לך לפני מספר שנים 
כשביישתי אותך ברבים בישיבה, חטאתי, 

עוויתי פשעתי, סלח לי חברי היקר, סלח לי", 

 

 
בשנה שאבי נפטר, החלטתי לחבר עליו 

ספר, למרות שידעתי שאבי היה דוחה 
ומתרחק מכל פרסום וכבוד, כי אמרתי 

שיהיה הפסד גדול לדור, אם לא יזכרו אדם 
 גדול וצדיק כזה. 

מיד התחלתי לכתוב עליו ספר עם מעשיות 
ונפלאות, ועד חג הפסח, בשנת התשל"ו, 

 צדיק'.יצא ב"ה הספר שנקרא 'עולמו של 
והנה, חודשיים לאחר מכן, עליתי לישון על  

 מיטתי, והנה אני רואה את אבי בחלום.
 הוא היה נראה שמח כולו. 

מיד שאלתי אותו בחלום: "אבא, מה אתה 
אומר על הספר שיצא עליך?", מפני שידעתי 

שהוא לא אהב שמשבחים ומכבדים אותו. 
 והוא השיב לי: "זה בסדר".

יי, אבי זצ"ל פנה אליי ואז תשמעו טוב רבות

"באתי לומר לך רק דבר אחד: ואמר לי: 
דע לך, שהחברים שלי הצדיקים והתלמידי 
חכמים שחיו איתי בדור וכעת נפטרו, אמרו 

לי: "חכם סאלמן מוצאפי, לא ידענו עד 
סיים את דבריו  כמה שאתה כל כך צדיק!",

 ונעלם מיד מהחלום.
ה וכל זה מפני השתיקה שלו, וששתק בתקופ
 הסוערת של בחירת הרב הראשי של בגדד.

 !!מדבר אחר כך –כי יש כלל: מי ששותק פה 
צריך להיזהר רבותיי שלא לדבר על אף 
אדם גדול ועל אף מפלגה שלו, וגם אם 

אל  –רואים אנו את הצדיקים דנים ביניהם 
 לנו להכניס ראשו בין גודלי עולם!.

אומרת המשנה בפרקי אבות )ב',טו'(: שכך 
י זהיר בגחלתם )של חכמים( שלא "והו

תכוה, )לשון כויה מאש(, שנשיכתן נשיכת 
שועל ועקיצתן עקיצת עקרב, ולחישתן 

 לחישת שרף, וכל דבריהם כגחלי אש".
תלמידי חכמים וצדיקים זה אש! אסור לדבר 

 ואפילו לרמוז דבר של גנאי.
 זה המבחן!. –עכשיו בתקופה קשה שכזו 

 ברים גדולים!.זוכה לד –ומי ששותק עכשיו 
נציל את נפשנו ונשות משפחותינו ולא נדבר 

 ונביע דעות על אף גדול מישראל!.
 
 
 
  

E הצרות רבות 
 
 
 

 בקש ממ 
 
 

נמצאים אנו בתקופת בחירות, בהם בין 
המפלגות והמועמדים עומדים צדיקים, 

 תלמידי חכמים וגדולי עולם.
 כל כך צריך האדם לשמור נפשו ולהיזהר

בכבודם, שלא לדבר עליהם וכנגדם, שכך 

"אמר רב יהודה אמר רב: אמרה הגמרא: 

אין לו רפואה  ,כל המבזה תלמידי חכמים
 .)שבת קיט:( למכתו"

והסביר הבן איש חי זצ"ל, שאפילו אם 
מזלזל בהם בדרך רמז, כגון שמזכיר את 

שמם )או את שם מפלגתם( בתנועת יד או 
ובד, גם אז בסגנון דיבור מסוים שאינו מכ

 עונשו רב, וחלילה, אין רפואה למכתו!.
לפני כשבועיים, ימים ספורים לפני יום 

ההילולא של אביו, חכם סאלמן מוצאפי 
זצ"ל, נשא בנו שיחיה, הרה"ג ר' בן ציון 

מוצאפי שליט"א דברים מיוחדים ודחופים 
 לרגל תקופת הבחירות, וכך היו דבריו:

, נמצאים אנו כעת בתקופת הבחירות"
  .וכפי שניתן לראות, זוהי תקופה די קשה

אך כעת, יותר מתמיד צריך כל אחד 
ואחד מהעם להיזהר בזהירות רבה וגדולה 

שלא לדבר ולא להביע דעה על אף 
 מפלגה ועל אף אדם גדול העומד בראשה.

ישתוק בתקופה זו  –כל מי שיש לו שכל 

א אף מילה או דעה! כי כעת הוא יולא יוצ
 האדם. עיקר מבחנו של

אספר לכם מעשה שאירע עם אבי זצ"ל, 
הצדיק ח' סאלמן מוצאפי זצ"ל, בתקופת 

שנה,  30הבחירות שהיתה בזמנם: לפני 
כשאבי התגורר בבגדד שבעיראק, בחרו 

רב ראשי מטעמם  ,השלטונות בבגדד
 שינהל את ענייני הדת והתורה. 

הרב הראשי שנבחר היה נבון וחכם, אך 
גדולים יותר  הרבההיו תלמידי חכמים 

ממנו. אותו רב ראשי  התעסק גם 
בפוליטיקה, והיתה באותה תקופה מלחמה 

רבנים תלמידי  03של ממש בינו לבין 
 חכמים מובהקים שיצאו כנגדו. 

 מלחמת חורמה של ממש. 
 
 

 איזו תקופה קשה זו היתה.
 

 הזמנתי  מעולם לעלות אל ספר התורה.
 הוא, הגבאי הנוכחי, כיבד את הבחור ולא

 הזמינו מעולם לעלות אל ספר התורה.
 
 
 

 הדברים הללו מ

צדוק בן לילה, והתינוק  :תהעלון מוקדש לרפוא
 נדב בן לבנת.

 שרון בת גאולה. ווג הגון:לזי
עדנה בת גאולה, בנימין בן  :זרע של בר קיימא

  ., נופר רוקחסיגלית בת מזלמלכה, 
 .חיים בן זכריהדוד בן זינת שרה,  :ילוי נשמתלע
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 ותראו כל טוב בחיים ב"ה 
 
 
 
 

אנו מתפללים לה' שנמשיך 
להוציא עלון גם בשבת הבאה 

אילת בת  :כלותבריאות והצלחה ל
 רבקה, שרון בת רבקה, לימור בת אסתר

 


