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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

לזב"ק: 
אילה יסכה בת יפה, 

איילת עליה בת אסתר, 
  שולמית בת איריס 

שירה , נועה ויהונתן  להצלחת:  
אביחי בני שני, טליה, משה חיים  
ותאיר בת רחל, תאיר ערביה בת 

   ינה.  ‘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  úון מופץ ברבבות עותקים בארץ ובעוúהע
 úז" עישהבן משה אלפסי ע"נ מור אבי רבי úמוקדש 

 42:71כניסת שבת: 
 64:71שקיעה: 

 42:77צאת השבת: 
 60:11רבנו תם: 
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 בעל ואשה שנדרו 
 לצדקה להצלחת הניתוח 

 ולא ידעו זה מזה 
 האם שניהם חייבים לשלם

שאלה לדיון: מעשה היה באיש שהיה צריך לעבור 
טיפול רפואי וקודם שנכנס לטיפול הבטיח בלבו שאם 

ש"ח לקופה של צדקה, והטיפול   081יצליח הטיפול יתן  
עבר בשלום ב"ה, ולאחר הטיפול נודע לו שגם אשתו 
הבטיחה שתתן סכום כזה לאותה קופה, ולא ידעו זה מזה, 
ומסתבר שאם היו יודעים לא היה השני מבטיח והיה סומך 
על הבטחתו של הראשון. האם שניהם צריכים לשלם או 
שרק הראשון משלם וההבטחה של השני היא בגדר טעות 

 בעלמא.

הגאון הגדול רבי חיים קניבסקי שליט"א אמר תשובה:  
שאם רוצים שתשרה אצלם הברכה כדאי שיתנו שניהם 
ולא יעשו יותר מדי חשבונות בכספי צדקה. וכן נוטה 
דעת הגאון הגדול רבי נסים קרליץ שליט"א, וכן הסכים 
הגאון רבי משה שאול קליין שליט"א, שכן ראוי לנהוג 
למעשה, שהרי שניהם נהנים מהצלחת הטיפול ושמחים 
בו וכל אחד ראוי לו לתרום בגלל הנאתו ושמחתו 
בהצלחת הטיפול. וכן הורו הגאונים רבי שלמה זלמן 

 אולמן ורבי נפתלי נוסבוים שליט"א.

ואילו הגאון רבי מרדכי גרוס שליט"א אמר שיש כאן 
נדר בטעות ואין חייבים לשלם אלא על נדר אחד. ודוקא 
ששניהם הבטיחו לתת לאותה קופה, אבל אם כל אחד 
הבטיח לתת לקופה אחרת יש מקום להחמיר ולחייב את 

 שניהם בנתינה לשתי הקופות.

והגאון רבי יעקב מאיר שטרן שליט"א אמר שאם 
האשה יש לה כסף משל עצמה שאינו משל הבעל וממנו 
התכונה לתת, בודאי חייבת לתת בנפרד מן הבעל, אבל 
אם התכוונה לתת מהקופה המשפחתית השייכת לבעל, 

 חשיב נדר בטעות ואין צריכים לשלם פעמיים.

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

  א“ברוך בן הרבנית מרים שליט

                     
 חידה: היכי תמצי מליקה כשירה בזר? 

 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

                                                                                                                                                                                
                                          

 ‘‘:ויקהל’פתרון החידה לפרשת 
 החידה: כמה פעמונים היו במעיל של הכהן גדול ולמה הם מרמזים? 

, וזה רומז על צדיק יסוד עולם שבכל 63בכל צד. שביחד זה  81 –ד“בכל צד, ומא 63 -‘ד א“פתרון: מא
 ו צדיקים. )זבחים פח:(“דור העולם עומד על ל

 

 חידה מיוחדת לקראת פסח 
 תשובות יתקבלו אך ורק במייל או בפקס המערכת!!

 (gmail.com@9665178, מייל: 80-7781098)פקס: 
כתב החידה: ִשְבָעה ָהַרג ִשְבָעה ְבִשְבָעה 

 ְוִהְמִליך ְשֵני ִשְבָעה.
חידה: היכן מצינו עוד מקום בו היה נותן רבי 

 יהודה סימנים?
 ₪  0,411הזוכה במקום הראשון יזכה בביגוד מלא לחג, בשווי 

 רק תשובות עם פרטים מלאים יכנסו להגרלה.
 תשובות מנומקות ועם מקורות יתקבלו בלבד!

  קו אור השבת
 להתחזק כל יום. כל היום.

970-009-77-09 

                                                                         

קרוב לחמשת 
אלפים מאזינים. 
הגיע הזמן שגם 
 אתה 
 תצטרף!!

 ‘:אדר א’הזוכים לחודש 
צבי דב דישנסקי )אשדוד, תו בחנות ביגוד(, עמרם כהן )בית שמש, תו בחנות ביגוד(, אליהו כהן 

)אשדוד, תו קניה בחנות ביגוד(, שמואל גוטמן )תו קניה בחנות ביגוד(, משה חיים טולדאנו )צפת, תו 
 קניה ברשתות המזון(, נתן ויזל )חדרה, תו קניה בחנות ביגוד(, בנימין משה )אשדוד, שובר לביגוד(



‘ ’

ה “ הקב “,  ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם ” 
בא לעם ישראל ואומר להם דבר אחד פשוט. 
עם ישראל תעשו לי מקדש, דהיינו, בבית 
מקדש מעט שזה בתי כנסת ובתי מדרשות ואזי 

ה ישרה את “ אני אשכון בתוכם. אז נזכה שהקב
 שכינתו בתוכנו.

ילחם לכם ואתם ‘  ה ” נאמר בפסוק  
יצא ‘  צוק איתן ’ בתקופת מלחמת  “,  תחרישון 

ו  מ ד א מה ד  ח אה “ א י ר בק ם  י ר
האם אתם ” מיוחדת ונרגשת.  

מחפשים ישועות? אתם רוצים 
להנצל ממידת הדין? אז תקיימו 

“. ילחם לכם ואתם תחרישון‘ את ה
אם לא הבנתם, אז כך פרושו: 

ה ילך להלחם לנו בקרב מול “הקב
יבנו אבל בתנאי אחד   -כל או

ן ’  היכן? בבתי ‘  ואתם תחרישו
 הכנסת. 

איזה יסודות עמוקים יוצאים 
ם  י ר ק י ם  י א ר ו ק  . ן א כ מ ו  נ ל
וחשובים, אם אנו נקפיד שלא 

ש שלא “ לדבר בבית הכנסת, וכ 
נזכה  לדבר בתפילה האם לא 
לישועות שלא בדרך הטבע?? 
ודאי שנזכה! השאלה היא האם 
הצינור שיחבר בינינו לבין בורא 
יציב. ללא   . עולם יעמוד איתן

 תזוזות.
כל זה תלוי אך ורק בנו. ברגע שנסתום 
את הפיות שלנו במקומות שלא צריך לדבר רק 
אנחנו נרוויח מזה. נכון שזה לא פשוט אבל 

 לעבור על העוון הזה, לא פחות פשוט.
לפניכם סיפור מיוחד ומדהים שפורסם 
בשבוע האחרון, בו נלמד בהוכחה מוחצת כיצד 

‘ ילחם לכם ואתם תחרישון ‘ ה’מתקיים הפסוק 
והפעם לא בשדה הקרב, אלא מול רופאים 

 ומול מכשירי בית החולים.
ביד רועדת אני לוקח את העט והדף, 
להעלות על הכתב את המופת הגלוי של כמעט 

 תחיית המתים, אשר עיני ראו ולא זר.
היה זה בפרשת ויגש תשע"ט כשצלצל 
אצלי הטלפון, ועל הקו היה קרוב משפחתי 
שספר כי אמו אינה מתעוררת בבוקר. אביו 
חזר מתפילת שחרית והתפלא לראות כי אמו 

 עדיין במיטה בזמן שהיא כבר תמיד ערה.
כמה פעמים ניסה להעיר אותה אבל אין 
קול ואין עונה, כמובן מיד הזעיקו את כוחות 
ההצלה שחיוו את דעתם שזעזע אותנו, כי לפי 
השערתם לקתה באמצע הלילה באירוע מוחי 
קשה. הבלבול והפחד היה נורא נוראות, שהרי 
אם כבר עברו כמה שעות מאז עברה את 
האירוע, הנזק העצום למוח יכול להיות בלתי 

 הפיך, והיה חשש רציני למוות מוחי ה"י. 
לא היה הרבה זמן למחשבות, במהירות 
הבהילו אותה לבית חולים ועברה סידרת 
בדיקות, והרופאים אישרו את השערת אנשי 

 ההצלה, כי אכן מדובר באירוע מוחי קשה.

לאחר שעברה את הבדיקות על המוח, 
בישרו הרופאים כי הצליחו להוציא קריש דם 
מהמוח, אבל אינם יודעים אם אי פעם תתעורר 
מהתרדמת... העובדה שזה קרה באמצע הלילה 
ואף אחד לא שם לב, אכן יכול להשאיר את 

 המוח במצב קשה.
המצב הלך והידרדר, לאחר כמה שעות 
התחילו קשיי נשימה, והיה צריך לחבר מכונת 

 הנשמה.
כזה של אשה  מצב  ן ש ב כמו
השוכבת מונשמת בתרדמה, אינו 
מרנין. יום ועוד יום עובר, ילדיה 
אחיה ואחיותיה באים לבקר, 
מנסים לדבר אליה ואין שום 

 תגובה. פחדים נוראים.
ביום ראשון פרשת ויחי התאסף 
מנין מבני המשפחה מדוכאים 
ומוטרדים במחשבה כיצד עוד 
ניתן לעזור לה. כשעלה הרעיון 
לקבל על עצמם קבלה טובה, על 
אתר קבלו כולם כאחד לזכותה 

 03ולרפואתה השלימה שבמשך  
יזהרו שלא לשוחח בעת  יום 

גם לא  -התפילה וקריאת התורה 
 בין גברא לגברא.

ההמשך פשוט לא יאמן! למחרת 
פקחה האשה את עיניה, כעבור 
עוד יום התחילה להניע מעט את 
איבריה, יד ימין מעט, רגל ימין מעט. אחר כך 

 התחילה להפנות עיניים אל הדובר אליה.
כעבור שבוע קבע הרופא כי הנשימה 

 תקינה ואפשר להסיר את מכונת ההנשמה.
ככל שעברו הימים ראו חסדי ה' נגלים 
. וכאן מגיע ה'אבל'  ורחמים גדולים. אבל..

 הגדול.
י  ו נ י ש ה מ ל  ע פ ת ה ת  מ א ב א  פ ו ר ה
וההתקדמות, אבל הצד השמאלי של הגוף 
עדיין משותק לגמרי, היא אינה מזיזה אפילו 
אצבע קטנה. הרופא אומר שאולי עם תרגילי 
פיזיותרפיה קשים ומפרכים תבוא ישועה, וגם 

 זה לא בטוח.
אנו שכבר ראינו חסדי ה' עין בעין, ידענו 
כי לא ביד הרופא מונח רפואתה, והמשכנו 
לקוות לה' בידיעה שה'שיטה' הרפואית שלנו 

 מועילה למעלה מדרך הטבע.
יום לאחר הקבלה   72  -ביום ה' פרשת בא  

הטובה, אנו מקבלים טלפון מהרופא שהיא 
ביום  -ימים  0התחילה להניע יד שמאל. כעבור 

לקבלה, כבר קבלנו הודעה שהיא יכולה  03 -ה 
 לעזוב את בית החולים...   

מה אומר ומה אדבר! לולא ראיתי לא 
 האמנתי!

"רבותי, אל תהיו שוטים, ישועות ורפואות 
נשפכים בזכות הזהירות בקדושת בית המדרש, 
קבלו על עצמכם שלא לדבר בעת התפילה 
וקריאת התורה, ומעין הישועות יתחיל לפכות 

 גם אצלכם".

כמה פעמים 
ניסה להעיר 

אותה אבל אין 
קול ואין עונה, 

כמובן מיד 
הזעיקו את 

כוחות ההצלה 
שחיוו את 

דעתם שזעזע 
 אותנו

 סיפור מיוחד ומרתק

לחיכיאור
מאת הגאון הגדול חבר מועצת גדולי  

 התורה רבי יצחק זילברשטיין שליט"א
 רבה של רמת אלחנן

 

האם מותר לשבת ליד 
 חלון שהסירוהו בשבת?

שאלה: ידוע שהאר"י הקדוש הזהיר רבות שבשבת 
קודש לא יגיעו חלילה לידי מחלוקות, והסמיך על כך 

לֹא ויקהל:  פרשת  בתחילת  הכתוב  ֵאׁש,   -את  ֲרּו  ְתַבע
ת )שמות ל"ה, ג( והאזהרה  ְבכֹל מְֹׁשבֵֹתיֶכם, ְביֹום, ַהַשבָּ
יהיו  שלא  המחלוקת  אש  זו,  לאש  גם  מכוונת 

בשבת.   אותה  אש   –מבעירים  בעקבות  והנה 
המחלוקת הנוראה התעוררה שאלה מזעזעת ששאול 
שליט"א.  זילברשטיין  יצחק  רבי  מו"ר  בה  נשאל 
מעשה שהיה בבחור ירא שמים. שנזדמן בשבת קודש 
לבית כנסת שהציבור בו אינו נמנה על ציבור 'שומרי 
התפילה  במהלך  כי  הבחור  סיפר  הקודש'.  משמרת 
התווכחו?  מה  על  המתפללים.  בין  סוער  ויכוח  החל 
על פתיחת החלון! זה אומר לסוגרו מפאת הקור, וזה 
הלא  אירע  לפתע  לו.  שחם  משום  לפותחו  צועק 
וגס  ייאמן: קם גבאי בית הכנסת, שהיה אדם מגושם 
את  הסיר  פשוט  הוא  מעשה  לעשות  והחליט  רוח, 

מהצירים!! "עתה הויכוח הסתיים, וממשיכים  –החלון  
הבחור,  סיפר  ונסתפקתי",  "ישבתי  הכריז.  בתפילה", 
ליד  שהיה  במקומי,  לשבת  להמשיך  לי  מותר  "האם 
החלון, שהרי בסתר ליבי רציתי שהחלון יפתח, הואיל 

 והחום העיק עלי?"

מהקמת  נלמדות  ו"סותר"  "בונה"  מלאכת  תשובה: 
המשכן המפורטת בפרשיות ויקהל פקודי, כשם שכל 

מהקמת   נלמדו  בשבת  המלאכות  המשכן   –ל"ט 
הקרשים  את  הכניסו  שבמשכן  ומכיון  כליו,  ועשיית 
אסור  בשבת  גם  כך  בקרקע  אותם  וקבעו  לאדנים 

המשכן   ואת  ומאחר  בשבת   –לבנות,  גם  כך  סתרו 
כי  סק"ה(  שי"ג  )סימן  הט"ז  כתב  והנה  לסתור.  אסור 
לצירים  החזרתם  או  מהצירים,  דלת  או  חלון  פירוק 

בונה   –נחשב   של  התורה,  מן  האסורה  למלאכה 
וסותר, ולכן בסעודות בימות החמה, אסור לסלק את 
האם  לדון:  נבוא  ומעתה  נכרי.  ידי  על  אפילו  החלון 
נאמר  ובכן  שנעשה?  שבת  מהחילול  להנות  מותר 
"המבשל בשבת  א(  )סימן שי"ח סעיף  בשולחן ערוך 
לו  אסור  במזיד  מלאכות(,  משאר  אחת  שעשה  )או 
ובשוגג  מיד.  שבת  למוצאי  מותר  ולאחרים  לעולם, 
מיד!.  לו  ולערב מותר גם  אסור בו ביום גם לאחרים, 

במזיד,   –  –וממילא   בשבת  החלון  בשאלתנו שמסיר 
יהיה  לכאורה  סותר,  של  דאורייתא  איסור  על  עבר 

 אסור לשבת ליד החלון ולהנות מהאויר הנכנס.

יש להתיר את  אולם מורינו הרב סבר כי בכל זאת 
היתה  האויר  כניסת  שהרי  לחלון,  בסמוך  הישיבה 
אלא  החלון,  פתיחת  ידי  על  בהיתר,  להעשות  יכולה 
החלון,  את  והסיר  הגבאי  הלך  המריבה,  שמשום 
בשבת.  מהמעשה  נהנה  הבחור  אין  כי  איפוא  ונמצא 
ולכן  דבר,  נעשה  לא  האויר  ש'בחפצא' של  הוא  ומה 
למבואר  הדבר  ודומה  ממנו,  להנות  לאסור  אין 
בשולחן ערוך שבית המלא פירות, שהיה סתום מכל 
'סותר',  ניתן לפותחו מחמת מלאכת  צדדיו, ולא היה 
שמותר  הוא  הדין  הבית  נפתח  השבת  במהלך  והנה 

ובהם לא   –ליטול ולאכול את הפירות שבתוכו, מאחר  
נעשה שום איסור. ועל כל פנים, הפטיר מורינו הרב, 
בגלל  המקום,  לעזוב את  צריך תלמיד חכם  כי  נראה 

 המחאה על חילול ה' וחילול השבת!



לפניכם סיפור מיוחד, בעקבות סגולותיו 
ח “ של האדם המאמין בכל מכמניו ובכל רמ 

 ה גידיו:“אביריו ושס
הסיפור מתחיל לפני כחודשיים, בערב 
ראש חודש שבט. בחור חשוב סיפר שלפני 
שנה גילו לאבא שלו גידול סרטני בלבלב 
בגודל של חמישה סנטימטרים, ועכשיו הוא 
צריך לעבור כמה טיפולי כימוטרפיה וצילום 

ם   בבית החולי ‘ אסותא ’ סיטי 
 באשדוד. 

באותו הזמן נזכר בסיפור 
ו  רים שהי י בחו שנ שקרא על 
מעוכבים הרבה זמן בשידוכים, ואז 
עשו כמה בחורים אמונה ובטחון 
שתוך חודש מהיום הם יסגרו 
ווארט, וכל יום הולכים ובוטחים 

ה שמאה אחוז הם סוגרים “ בקב 
ווארט בתוך חודש. ואז הבחור 
ת  א ו  י ל ע ם  ת י ש ע ש ן  ו ש א ר ה
הביטחון סגר ווארט שישים יום 
אחרי הזמן של החודש, למרות 
ד  ו א מ בה  ר ה ר  ב ע ם  ו י ה ד  שע

 הצעות לשידוכין.
י  ר השנ ב   -הבחו ך  ‘ בתארי

בכסליו, עשו עליו גם כן אמונה 
ובטחון שתוך חודש יבוא בברית 
האירוסים, ואז שבוע וחצי אחר כך 
המשיכו הבחורים להאמין בבורא 

ט בטבת בדיוק “ עולם ומה שקרה שבתאריך י 
 בא הבחור השלישי בברית האירוסים.

לאחר שאותו בחור צפה בהשגחה פרטית 
בחוש, החליט לעשות כך לאביו ולקבל עליו 
הוא ועוד כמה בחורים אמונה ובטחון שאביו 

 של הבחור יתבשר בבשורות טובות. 
כמובן שכמה וכמה בחורים לא האמינו 
למוצא פי הבחור. הם חשבו כי יתכן וסגולה זו 
‘ עובדת על דברים קטנים כגון שידוכים וכדו 

 אבל על גידול מי חשב על זה בכלל?
ה בשבט בשעה שמונה וחצי “יום חמישי, כ

בבוקר אבא שלו נכנס לרכב ומתחיל בנסיעה 
לכיוון העיר אשדוד אל עבר בית החולים 

בשעה תשע הוא הגיע לחניה ‘.  אסותא ’ הגדול  
הענקית של בית החולים שהיה מלא ברכבים 
והתחיל לחפש מקום כדי להחנות את הרכב. 
לאחר כמה דקות הוא מוצא חניה מול אחד 
הגדרות שם כשמצדדיו שני רכבים חונים, הוא 
מחנה את הרכב שלו ביניהם ויוצא לכיוון בנין 
בית החולים. הוא נכנס אליו ופונה ישירות 

 לכיוון חדר הסיטי הנמצא בקומה אפס.
ה  י שע צ ח כ ך  מש נ ם ש ו ל י צ ה ר  ח א ל
מודיעים לו שרק בעוד כמה ימים יהיו תשובות 
מהצילום הסיטי שלו לגבי תמונת המצב 

 הרפואית.
הוא יורד בחזרה לכיוון החניה אבל שהוא 
מתקרב לרכב שלו הוא פתאום מגלה שהוא 
בבעיה, הוא רואה שבדיוק משהו בא וחנה 
מאחורי הרכב שלו וכעת הוא תקוע מבלי שום 

אפשרות לצאת, כיוון שמלפניו היה גדר 
 ומאחוריו שלושה רכבים.

הוא לא ידע מה לעשות, אבל מיד הוציא 
דף ועט וכתב את המספר של הרכב וחזר 
לכיוון בנין בית החולים כדי לברר של מי הרכב, 
בכדי לבקש ממנו שיבוא להזיז את הרכב שלו 

 מעט, כדי שיוכל להוציא את רכבו.
חד  א ל ר  יש גש  י נ ו ן  י נ ב ל ס  נ כ נ א  ו ה
הפקידים שם וביקש ממנו אם 
הוא יוכל להודיע במערכת כריזה 
יבוא  שרכב שמספרו כך וכך 
להזיז את הרכב כיון שחוסם רכב 
אחר שאמור כרגע לצאת, ואז 
כשהפקיד הסתכל על המספר 
הוא פנה אליו ואמר לו, תראה, 
אני מכיר את המספר של הרכב 
הזה, הרכב הזה הוא של אחד 
הרופאים כאן ואותו רופא נמצא 

לך   1במחלקה פלונית בקומה  
תחפש אותו שם. הוא עולה 
לאותה מחלקה ומתחיל לחפש 
את אותו רופא אבל משום מה 
לא מצא אותו כלל. ואז הוא 
אומר לעצמו אולי הוא התכוון 

 לקומה מינוס אחד?!
הוא יורד לקומה מינוס אחד 
אבל גם שם הוא לא מצא אותו, 
הוא עלה לכל הקומות לחפש 
אותו אבל גם אז העלה חרס בידו. אחרי שעה 
של חיפושים ראה שאין ברירה אלא לחזור 
חזרה אל הרכב שלו ולחכות שם עד שאותו 

 רופא פשוט יגיע ויזיז את הרכב שלו.
הוא חזר בחזרה לרכב והתיישב בתוכו. 
המחשבה היחידה שיכלה להיות לו באותו רגע 

ה. ובאמת הישועה לא איחרה “ זה לבטוח בקב 
מלבוא, הוא חשב לפתע שיתכן והרכב של 
אותו רופא פתוח, למרות שהיה זה חשש רחוק 
מהמציאות וגם אם כן המפתחות וודאי לא שם.  
אבל איך אומרים? הוא ניסה. ובמקרה שלנו, 

 ניסה וגם הצליח. 
כשהוא פותח את הדלת הוא מוצא את 
המפתחות מונחים בתוך מקומם מחכים לאדם 
שיסובב אותם. וכך עשה לקח מעט את הרכב 

 אחורה ויצא החוצה עם רכבו.
מורי ורבותי, קוראים יקרים, לא יאומן כי 
יסופר. איך האמונה יכולה לפקוע שערים זה 

 בדוק!!
ו  בל ם שק ו י מ  , ק ו י ד ב דש  ו כח י  ר אח

ן בקב  והבטחו נה  ה “ הבחורים את האמו
לרפואת אביו של הבחור, הגיע לו התשובות 
מצילום הסיטי, שם נתברר לו שהגידול ירד 
מחמישה סנטימטרים לשלושה!! וזה במגמת 
ירידה ענקית כך שסיכויים גבוהים לכך שהוא 

 יעלם בחודשים הקרובים. 
זה האמונה. אדם שמאמין בבורא עולם 

הוא יקבל. ולא סתם יקבל אלא עד   -ומגיע לו 
 “. כי לעולם חסדו!! -כי טוב‘ הודו לה‘הידיים. 

‘ ’

מיום שקבלו 
הבחורים את 

האמונה והבטחון 
ה לרפואת “בקב

אביו של הבחור, 
הגיע לו התשובות 

מצילום הסיטי, 
שם נתברר לו 
שהגידול ירד 

מחמישה 
סנטימטרים 
 לשלושה!!

 שבת שלו<ם ומבורך 

וירא משה את כל המלאכה והנה עשו ”
כן עשו ויברך אותם ‘ אותה כאשר ציווה ה

 )שמות לט, מג(“ משה

 ויאהבך‘ השלך על ה

 

ם  כ י ת ו ר ש פ א ב
לזכות את הרבים 

 ללא כל מאמץ!
אם אירע אתכם 

או מכיריכם 
 סיפור מחזק

שלחו אלינו בית 
 ‘אור השבת’

נתיבות   3311\4חזני ‘ רח
אור ’ולציין עבור 

 ‘השבת
 או בפקס: 

80-7743098 



 

האם עוון העגל נמחל לגמרי 
או שמא כל פורענות באה 

 במקצת לכפר על העגל?
 ישוב:

מידה כנגד מידה שמחללין את השבת 
 בהבערת האש

ונראה ליישב שאכן בשעה שבנו את המשכן היה מחילה 
גמורה על חטא העגל, והמשכן היה לעדות על כך, אך נאמר 
"וביום פוקדי ופקדתי" היינו שאם ישובו לחטוא, יפרע מהם 
גם על חטא העגל, וכיון שחטאו במרגלים נפרע בכל דור גם 
על חטא המרגלים. ונראה לבאר שחטא העגל והמרגלים 
מלבד ששניהם עוון בחוסר אמונה בהשי"ת, יותר נראה 
ששניהם היו עניין אחד של ליצנות, שכל מהות עבודה זרה 
היא ליצנות, שהרי לעשות עגל ולומר אלה אלוהיך ישראל 
אשר העלוך מארץ מצרים, היא הליצנות הגדולה ביותר, ואין 
לך ליצנות גדולה מזו. וכן מצאתי במדרש )שמו"ר פרק נ"א 
ח'( שמדמה את נתינת הזהב לעגל לנתינת זהב לתיאטרון 
עבור בית שחוק. וגם חטא המרגלים היה עוון של ליצנות, 
שכביכול כל מעשיהם היה התלוצצות בהשי"ת, שהביאו 
הפירות והתאוננו על גודלם, ועל מותם של יושבי כנען, 
בעוד שהכל היה לטובת ישראל. ובס"ד מצאתי שהדברים 
מפורשים בספורנו )שמות ל"ב( וזה לשונו: "וביום פוקדי, 
כאשר יוסיפו לחטוא כמו במרגלים". ומבואר כאמור 
שמתחילה אחר חטא העגל היתה כפרה גמורה, אלא 
שהקב"ה פורע על חטא העגל כאשר הוסיפו לחטוא בחטא 

 המרגלים.
וכן איתא ברבינו בחיי שהקב"ה פוקד על מעשה העגל 
כשאוחזין מעשה אבותיהם בידיהם, כמו שאמרו רבותינו 
)ברכות ז.( על הכתוב "פוקד עוון אבות" ויזכיר הכתוב 
שפקידה זאת נמשכת עד ארבעה דורות, ומה שאמרו חז"ל 
)ירושלמי תענית ד' ה'( אין לך דור ודור שלא יהא בו קצת 
מעון העגל, והרי אף כשאוחזין מעשה אבותיהם בידיהם 
אינה מתפשטת אלא עד ד' דורות, לשון פקידה כאן אינה 
אלא לשון זכירה שהקב"ה רק זוכר עוון העגל כשהדור 
חוטא, אבל אינו פוקדו, כי בחורבן בהמ"ק נפקד הכל ונמחה 
העוון לגמרי, כי בודאי היה החורבן ההוא והאבדה ההיא 
עצומה שאבדו ישראל שיתמרקו בה עונותיהם ולא ישאר 
להם מעון העגל כלום. וכדאיתא במדרש איכה, עד היכן 
חטאו של עגל קיים, ר' ברכיה אומר עד עגלי ירבעם, 
שנא' )הושע ז'( "כרפאי לישראל ונגלה", ר' שמואל בר 
נחמני אומר עד חורבן בהמ"ק, שנא' )יחזקאל ט', א'( "קרבו 
פקודות העיר" הזאת. הא למדת שאין עוון העגל נפקד כלל 
מחרבן הבית ואילך, ואף על פי שאינו נפקד הקב"ה זוכרו, 
שאם לא היה זוכרו היה מתנהג עמהם במידת רחמים, 
והזכירה ההיא מונעת הרחמים, אבל לעתיד לבא ישכחנו 
לגמרי, שכן הבטיחנו על ידי נביאו, )ישעיה מ"ט, ט"ו( "גם 

 אלה תשכחנה ואנכי לא אשכחך".

עומד לבקרו. “  אריה דבי עילאי “ שחתנו הגדול בעל  “  ישמח משה “ באחד הימים נודע בבית ה 
החתן היה אהוב עד מאוד על בני הבית ובמיוחד על חותנו. בני הבית שמחו מאוד לשמע ידיעה 

ישב כדרכו בחדרו שקוע כל כולו “  ישמח משה “ זו והחלו להתכונן לקבלת פני החתן החשוב. ה 
בתלמוד ובמפרשיו ולא נטל חלק בהכנות של בני הבית. והנה הגיעה השעה אשר נועדה לבוא 
החתן. כל בני הבית עמדו וצפו מבעד לחלונות לאורך הדרך, אך הוא אינו מגיע. עברה שעה 
ארוכה, ובני הבית המייחלים לבוא האורח, החלו דואגים. כל רגע נוסף הגביר את המתח, שמא 
אירעה חלילה תקלה בדרך. כאשר סוף סוף נראה מבעד לחלון האורח הנכסף הולך ומתקרב 

הוא “ ואמר בהתרגשות רבה:  “ ישמח משה“אל הבית, הזדרז מיד אחד מאנשי הבית לחדרו של ה
התנער מהרהוריו, לבש את בגדי השבת שלו, וחיש מהר יצא בריצה “  ישמח משה “ ה “  הגיע! 

הוא “ שהרי    -מלך המשיח    -לקבל את פניו של אותו אורח גדול, שכל ימיו הוא מצפה לבואו  
אך מה רבה היתה תדהמתו כשנפגש פנים בפנים עם האורח, שלא היה אלא חתנו “.  הגיע 

לשאת בגודל אכזבתו ונפל מתעלף! בני הבית מהרו “  ישמח משה “ אהובו. לא יכול היה ה 
 “.הוא עוד לא הגיע, זה לא הוא“להעירו, ואז שמעוהו ממלמל: 

 
-ל מסופר )בספר בית שלמה, סטריזוב “ מצאנז זצ “  דברי חיים “ על הגאון הקדוש בעל ה 

אם היה לי באפשרותי למצוא ולצרף איתי תשעה אוהבים ”מווקאטש(, כי אמר פעם בזו הלשון: 
וידידים נאמנים אשר לבבם כלבבי... היינו הולכים לשוח בשדה ולהפציר בתפילות ובתחנונים 
ולא נשוב אל בתינו עד אשר ישראל נושע בה' תשועת עולמים בגאולת עולם בביאת משיח בן 

 “.מחותני ר' שלמה מסטריזוב, וחסר עוד שמונה -אחד יש לי ”והוסיף: “. דוד
 

ל אמרו, שבאחת הפעמים אשר שהה בבית רבי זרח ראובן “ על רבי יהושע ליב דיסקין זצ 
ברוורמן, נשמע לפתע קול צפירת הרכבת, שהחלה באותה תקופה לנסוע לירושלים. שאל רבי 
יהושע ליב, מה פשר הצפירה. כשהסבירו לו מנין באה הצפירה, הוא התמלא חרדה, וארשת 
תוגה ירדה על פניו. וכך הוא אמר: אהה! כבר מפנים את הדרכים ! כבר כבר, וזמן הגאולה קרב, 
ועדין אין אנו מוכנים לביאת המשיח! הוא הסתמך על הנאמר בפרקי דרבי אליעזר, שקודם 

ל דיסקין שנה ושילש את דבריו אלה, כשכל עצמותיו “ ביאת המשיח יפנו את הדרכים. המהרי 
 מרתתות מאימת יום ה' הגדול.

 
שפעם נכנס אליו אחד מתלמידיו שעמד לנסוע לביתו וביקש “  קצות החושן “ מסופר על בעל  

ברכת פרידה מרבו הקדוש. הרב לא אמר לו מאומה, רק אחז בידו, לחץ אותה ואמר מילה 
במילה: שמח בחור בילדותך, ויטיבך לבך בימי בחורותיך והלך בדרכי ליבך ובמראה עיניך. וכאן 
הפסיק לרגע קט. ומיד החל לזעוק בקול זעקה גדולה כשפניו הטהורות בערו כלפידי אש: ודע 
כי על כל אלה יביאך האלוקים במשפט!! סח אותו תלמיד ששנים רבות עברו מאז אך עדיין 

ודע: כי על כל אלה יביאך “  קצות החושן “ מהדהד באוזניו קולו הטהור של הרב הקדוש  
 האלוקים במשפט על כל נעלם!! 

 
מעשה באיש אחד שהיה מכניס אורחים גדול ולבסוף נשרף ביתו וכל אשר לו, שאלו את הגאון 

א מדוע לא הגנה עליו זכות המצווה של הכנסת אורחים שהיה כל כך זריז בה? ענה “מוילנא זיע
להם הגאון מפני שמנהגו של האיש לקיים מצוות הכנסת אורחים רק באכילה ושתיה, ואילו 

ש בלבד. ולכן לא היה בכח “ ל )אכילה שתיה לויה( א “ לויה לא קיים בהם. ונשאר מהמילה אש 
 המצוות האלו להגן בעדו כי לא השלים אותן כראוי!! 

‘ ’

 “אשכול יוסף”ניתן להשיג את הספר 
 450-7004448 -בפלאפון

 ע<<כשיו זה הזמן. תמיד רצית להיות חלק מזה...
אין אחד מתוך עשרות אלפי קוראינו בארץ ובעולם שלא משתהה 

ומשתומם לראות ולחזות בזיכוי הרבים הגדול והענק שמערכת העלון 
 זוכה לזכות מידי שבוע בשבוע. אתכם, קוראים יקרים.

כעת, מערכת העלון שוקדת במלא המרץ בעריכת הספר הרביעי 
והוצאתו לאור, ובמקביל עובדת כעת להוציא את שלושת החלקים 

הקודמים. כל זה תלוי אך ורק בכם. כל תרומה תזכה בהקדשה 
 מיוחדת בספר שיודפס באלפי עותקים. 

לכולנו!! אסור לתת למנגינה  -שלנו -זו זכות שלכם
 הזאת להפסיק!!!

250-417-47-57 



 

 
 

 
 

 
 
 

 שליט"איוסף חי סימן טוב  רביד יומאוצרות
 פעיה"ק ירושלים תובב"א " ושא"ס"כרם יוסף פריםסהבר מח

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 בברכת מרנן ורבנן מעתיקי השמועה ארזי הלבנון הגאונים הגדולים רבותינו ראשי הישיבות
 שליט"א ראש ישיבת "חברון" דוד כהןיבת "פורת יוסף" והגאון הגדול מוהר"ר שליט"א ראש יש משה צדקההגאון הגדול מוהר"ר 

 
                                                                                                                                                           

 
 
 
 
 
 
 

 

  חידושים נפלאים ועונג שבת בפרשת השבועחידושים נפלאים ועונג שבת בפרשת השבוע    
 
 
 

 "כרם יוסף"מחה"ס שליט"א  יוסף חי סימן טובמאת הצב"י רבי 
 ליומי דפגרא לצעירים מצטיינים ירושלים ת"ו "אור התורה"ראש ישיבת המתמידים 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 להצטרפות לאלפי המנויים:
 keremyosef@okmail.co.il  

 
 

 לרכישת ספרי המחבר:
 270-40-8222304או  20-7333732

 

  

למה לא אומרים |  למה לא מברכים על מצות משלוח מנות?
דוקא בפורים תקנו משלוח מנות מה ל | ארור אחשורוש?

 שורוש ביקש תחילהלמה אח|  ?להרבות אהבה ואחוה
היאך לימד מרדכי ? |  לדון את ושתי אמחכמי ישראל דוק

למה |  תורה ברבים והכניס עצמו ותלמידיו לסכנת נפשות?
"כלב" והלא  רושונסתלקה שכינה מאסתר שקראה לאחש

כל אלו ועוד מאות נושאים מרתקים  | היה רשע כהמן?
 הרואה אור המחודש "כרם יוסף" על מסכת מגילה בספר

 מעייןמתיקות התורה" מובטחת לכל " | בימים אלו מחדש
התורה כעדותם של רבותינו גדולי בספר "כרם יוסף" מגילה 

אוצר ייחודי  | בהסכמותיהם הנלהבות ראשי הישיבותו
שורה וצים רבים על כל המסכת, ומקיף של קושיות ותיר

גמרא מסכת " ובתחילתנדפס | ו !דף אחר דףאחר שורה, 
תורה מפוארה בכלי מפואר |  לתועלת הלומדים "מגילה

   !ל בית של תורהחובה בכבמחיר מיוחד לרגל ההוצאה | 
  
 

 

 
 

שחיסר אפילו תיבה ידוע שמי  אלה:ש

 אינוהמגילה,  אתיראחת שלא שמע בק

מי שאינו של יוצא ידי חובתו, מה דינו 

מבין את קריאת המגילה, או מי שבעת 

הקריאה מחשבותיו משוטטות מהודו ועד 

כוש ולא הטה ליבו לקריאת המגילה, האם 

 יצא ידי חובתו? 

 

 

 

טרדו את מוחו  קריאת המגילהשב מי 

    מחשבות 

 

 

 התשע"ט אדר ב'
 

 

 

 

 

 

 כתיבה וחתימה טובה!

 

 

  גיליון מיוחד 264גיליון 

 

 

 

 

 

 

 כתיבה וחתימה טובה!

 

 
י ברק תושב ירושלים שנסע לבנ אלה:ש

בליל י"ד וחוזר לירושלים בליל ט"ו האם 

 ?מתחייב שוב בקריאת המגילה, ובברכה

תושב ירושלים שנתחייב  :תשובה

בפרזים בי"ד וחוזר ליל ט"ו למקומו 

בקריאת  חייבבירושלים הרי הוא 

ן חייב בקריאתה , ומעיקר הדיהמגילה

 הר"ן בברכה שכן פסקו רוב הראשונים,

הריטב"א הרשב"א המאירי  הרמב"ן

הרמ"ע מפאנו, וכן מוכח רבינו ישעיה 

  והרמב"ם ש"משיטת הרי"ף הרא

ולכתחילה עדיף שיצא ידי חובת הברכה 

מתושב ירושלים שלא יצא ידי חובתו 

פות שיש תוסשיטת בי"ד כדי לחוש ל

 .בדבר חולקיםשבדעתם אומרים 

כרם ספר "ונתבאר כל זה בארוכה ב

 מגילה עמ' תקמ"ב.עמ"ס  "ףסיו

בעירנו מת גזלן שתחת רשותו  אלה:ש

, ויורשיו הניחום בבית היו הרבה מגילות

מותר לכתחילה  , האםהמרכזי הכנסת

 בהן לצאת ידי חובת הקריאה? לקרוא

אברהם ארלנגר שליט"א  הג"ר :תשובה

ה תמפרו ברכת אברהם )עמ' קי"ג( סב

.( בשם הגאונים יטהמאירי )מגילה על 

יוצא ואין  קול קריאהשב מטעם שהתיר

, כמבואר בירושלמי )סוכה פ"ג בקול גזל

פסול ושל עיר הנדחת גזול לולב דה"א( 

כשר דבקולו יוצא ולא בגופו. ושופר 

וכתב דודאי רק בדיעבד יוצאין במגילה 

         לעניין  גזולה אבל לא לכתחילה 

  

 

יש להטות ליבו לכתחילה ודאי  :תשובה

מי שאינו אולם  אה,בכל הקרי ולהתבונן

אם שמע את  ,כלל מבין את דבר הקריאה

דש, וכן הקוריאה ממי שקורא בשפת הק

מי שלא הטה ליבו לעניין הקריאה, יצא 

ך לחזור ולשמוע את ידי חובתו, ואין צרי

בר"ן ובריטב"א )מגילה  לה, כדמוכחהמגי

 ב( ובמשנ"יח.( ובשו"ע )סי' תר"צ ס"ח

שם, ונתבאר בארוכה בכרם יוסף מגילה 

            צמאונך. הותרוו םשג( עיין "עמת קכ)שם 

mailto:keremyosef@okmail.co.il


 
 

  

 

לא מדעת גזלן הוי. שהרי שואל ש זולה אבל לא לכתחילהג 

באותם מגילות  ששאף לכתחילה ניתן להשתמ ודאי"ד ולפענ

שהגאונים  רשים בבית הכנסת,ל ידי היוגזולות שהונחו ע

 לכתחילה, דתיפוק ליה משום דניחא דקדקו בלשונם להתיר

ליה דליעבד מצוה בממונו, וכיון שכעת הבעלים לא יכולים 

שהרי אינם יודעים היכן היא  לקחת את המגילה לרשותם

צאו מהקריאה בה, מותר למו סדיםוגם לא נפ ,מונחת

להשתמש בו. ועוד שהרי אין משתמש בגוף המגילה אלא רק 

א מתכוון לצאת ידי חובה בקריאה לכן אינו נידון כשואל של

, (מגילה ופורים סי' ט"ז ל'מדעת וכמדוקדק באורחות חיים )ה

מגילה עמ'  וראה עוד מה שהארכתי בזה בכרם יוסף עמ"ס

 .תקנ"ד והלאה

, וכן פיוטיםברכות ומגילה שנכתבו בה בדף הראשון  אלה:ש

 ?ציורים בגיליונות המגילה האם היא פסולה

הריטב"א )מגילה כא.( כתב שאין בכך כלום, וכ"כ  :התשוב

הרשב"א בתשובה )ח"א סי' ק"נ( ובשו"ת מהר"ם מינץ )סי' 

לכתוב ברכות  שאיןי"ה תב האמרכל והשיג על הראבכ"ד( וכן כ

כתב בשו"ת זרע אמת )סי' , וכן במגילה לפי שהוקשה לס"ת

מיהו כתבו הפוסקים שלכתחילה אין לעשות כן כדי לחוש  ,ק'(

ן כתב לדעץ הראבי"ה והמרדכי שהביאו )סוף סי' תתל"א( וכ

האליה רבה )תרצ"א ו מג"אוכ"כ ה בדיעבד""הבית יוסף להתיר 

 הוכ"כ בחזון עובדי ,לכן נראה שלכתחילה אין לעשות כןסק"ז( 

 יוסף מגילה עמ' תר"ב. כרםב ונתבאר  (ב)פורים עמ' רמ"

למה בגמרא מגילה )ג.( נאמר שקריאת המגילה  אלה:ש

נחשבת לביטול תורה, והלא אף קריאתה הוא בכלל לימוד 

 ?רהתורה, והאם יש אפשרות שגם קריאתה תחשב ללימוד תו

מצינו בזה בדברי הפוסקים והמפרשים תירוצים  תשובה:

 בארף עמ"ס מגילה עמ' כ"ד והלאה נתרבים, ובספר כרם יוס

מכתב השדי חמד בספרו . ודע שעש"ב תירוצים,בס"ד ט"ו בזה 

שבני  גילה נחשבת ביטול תורה, לפיאת המלאליהו תירץ שקרי

 ם חיוב מצות ת"ת אלא כתפילהמגילה לשאדם אינם קוראים 

 הקריאתמתכוון בהשוות צריכות כוונה, ומבואר , ומצתחנוניםו

וראה באריכות גם למצות ת"ת מקיים מזה ומזה אל תנח ידיך. 

שאי  בכרם יוסף עמ' כ"ח שכתבנו להשיג על החולקים בזה

, וראיה לדבר מקריאת שמע לעשות כוונה לשני דברים אפשר

, ורבינו עובדיה ()מנחות צט: לשם מצוה דמקיים גם מצות ת"ת

שבברכת המזון יוצאין ידי"ח  רטנורה )אבות פ"ג מ"ג( כתבבמ

   ם יוסף., עי' באריכות בכרד"ת על השולחן

 

    

 

                 

  

)שער לדעת האריז"ל שאין קוראין מקרא בלילה  שאלה:

 היאך קוראין את המגילה בלילה? המצוות ואתחנן(

ידוע שבשבתות וימים טובים גם על פי תורת הקבלה  :בהותש

מותר לקרוא מקרא בלילה, ומטעם זה אף בליל פורים אין שום 

 כל ישראל יםרא מגילה שנאספמניעה בדבר, ועוד דשאני מק

וראה , אין לחוש למזיקין תלקרוא ברוב עם לשבח ולהלל להשי"

בזה באריכות בכרם יוסף מגילה עמ' ע"ב והלאה, ושם  עוד

 ר לקרוא בעשרה מקרא בלילה, ותשובת אם שפיעוד נתבאר 

    .על שאלה זו אומרן הגר"ח קניבסקי שליט"

 באצטדיוןהאם מותר לערוך קריאת המגילה ברוב עם  שאלה:

ארגון , וכמו כן מה שופריצותהמשמש בדרך כלל לדברי תועבה 

האם  עצרות סליחות והתעוררות באולמות אלורך ועות" "הידבר

 ?אין הדבר מגונה

מהתוספות במסכת  אסורל ראיה והביאיש ש אכן תשובה:

 וקרקסיות תראטריותבגמרא שמגילה )ו.( שמה שאמרו 

הכוונה  שאין ן תורה ברבים,שבאדום עתידין שרי יהודה ללמד בה

שם  דיכול ללמו ותשאותן מקומות מטונפ שקשה לומר"ז לבתי ע

לוועד  יםספלמקום שמתא כוונהההיו, ואלא ודאי לשממה י תורה

זה ב שלא כתבו שי התוס'שגם נראה למעשה של ע"ז. אולם 

אפי'  ר"חלדעת ש בר ראוי. והרשב"א כ'רק שאין הד אלא ,איסור

 .ותבתוספ ומריםאיש כדברי  נסתכע"ז מותר להופכו לבית  בית

( הביא מהרא"ם ז"קנ"ד סקיוהמג"א ) .וכ"כ הריטב"א בשם רש"י

תוס' . אלא שיש לדחות שאף נעבד בו ע"ז בקביעות מותר שאפי'

ות, ם הע"ז למקום תורה בקביעשהתירו היינו באופן שהופך מקו

, אולם נראה דאדרבה י"ל לאידך עוקרים מקום הועד לגמריו

ע"ז  לא אמרו שאין הדבר ראוי אלא בביתאף להתוס' גיסא ש

על אחת  להתפלל אפילו בבית ע"ז ממשתיר הרא"ם מו ממש.

, וכן התיר בתרומת הדשן )סי' ו'( להתפלל כמה וכמה בנידו"ד

זאת ועוד  תו ומתפלל בלב שלם,בפינ ייחדתבבית ע"ז כל שמ

יחד,  ליםומתפל להעם אלפי ישראנראה שכיון שמתקבצים המון 

אה שמה ולכן נר .ח תפילתם מכניעים כוחות הטומאהבכ

ת סליחות והתעוררות באולמות עצרושעורכים קריאת המגילה ו

השנה משמשים לריקנות פריצות והוללות, אין שום  מהלךשב

שלא חששו בדבר,  ינו לגדולי הדורצמובדבר, וגנאי מניעה 

לפי ואדרבה ראו בכך חזון אחרית הימים למשוך לב רבבות א

שעתידים  חז"ל נבואת קיוםממש זהו ו צבתם,ישראל לצור מח

ונתבאר כל זה באריכות בכרם  שרי יהודה ללמד בהן תורה ברבים.

  .יוסף מגילה עמ' קל"ט והלאה, ושם הבאנו דברי החולקים

 

 

 

 

 



 

 ם הוא יברך וישמור וירומם ויצליחמי שבירך לאבותינו הקדושי

 והנעימים אוהבי התורה  את כבוד ידידנו היקרים החשובים

 הי"ו  ניסים אהרן הי"ו ומר ניסים גדעון מר

ונהורא מעליא ושובע  וכבוד בבריאות איתנא אורך ימים בימינה בשמאלה עושר

 הי"ושלומי ניסים  ברכות ידידנובכלל הושמחות וכל טוב ולכל משפחתם שיחי' 

 עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר
 לע"נ הוריהם היקרים:ומונצח מוקדש 

  ע"הבת גורג'יה  נוריה ז"לבן מסעודה  סאלם אליה 

 ז"ל נוריהבן  יסיםנולע"נ אחיהם היקר 
 ת. נ. צ. ב. ה.

 

 
 
 
 
 
 
 

 להצטרפות לאלפי המנויים:
 keremyosef@okmail.co.il  

 

 

 לרכישת ספרי המחבר:
 270-40-8222304או  20-7333732

 

  

 

מה הטעם שתיקנו לשלוח מנות איש לרעהו דוקא בימי הפורים, ולא  אלה:ש

 חגים ומועדים? בשאר
שיהיה לכל אחד די , האחד כידוע יש בזה ב' טעמים מפורסמים תשובה:

 להרבות אהבה ואחוהשן סי' קי"א( ומשנהו )תרומת הדפורים  עודתססיפוקו ב
רבות נפק"מ  מרו בזהונא ,)מנות הלוי פ"ט( אחר שהיו מפורדים ומפוזרים

המה לא  אשר חביביםנוספים טעמים  אולם יש בזה בספרים עוד להלכה.
מים לה עמ' קפ"ה כעשרה טעכמבואר באריכות בכרם יוסף מגיו מפורסמים,

אוערבך זצ"ל שבימי אחשורוש  ז"הגרש פירוש ויש להביא בזהעש"ב. בדבר, 
 כל אחד חשש מלסעוד אצל חבירו שמא עובד (יראה )מגילה יב:מ ע"זשעבדו 

הוא עבודה זרה, ולאחר הישועה שנתגלו כולם באמונתם השלימה חזרו לאכול 
זה משל זה, ולזכר זה תיקנו מצות משלוחי מנות בפורים בכל שנה ושנה, וראה 
עוד כמה ביאורים בכרם יוסף מגילה עמ' קפ"ו והלאה בטעם שדוקא בפורים 

וראה בזה עוד מרגלית בכרם יוסף  תיקנו משלוחי מנות להרבות אהבה ואחוה.
 ע"ש. ל השנה...שמצות משלוח מנות נוהגת בכעמ' ר"א שיש אומרים 

ים מצות משלוח מנות על ידי שליח דוקא, לקייש לכתחילה האם  אלה:ש

 ?שהרי נאמר "ומשלוח מנות" איש לרעהו
 זההסתפק ב "ד(נר בתשובותיו בניין ציון )סי' מאכן הגאון ערוך ל תשובה:

וכ"כ השדי  להיפך. שלא מצינו שנותן בעצמואף כ " יוצאעבדידבד"והעלה 
, וכן מובא חילה ישלח ע"י שליחלכתחמד )מע' פורים סי' ו'( בשם היפה ללב ש

 ינולתה עמ' קפ"ח והלאה וסף מגיל. מיהו בכרם יבשם הגרעק"א )מקנה ח"ב ו.(
לכתחילה לקיים שניתן  ולמעשה העלנו שם משלוח מנות, בטעמים של דברה

 דכל ך שלמה )או"ח שפ"ג(גר זצ"ל בשו"ת האלף לולק ש"בעצמו, וכדברי הגר
ואדרבה  דהוא לא מצי עביד שלוחו נמי לא מצי עביד )עי' ב"ק קי. ועוד(מידי 

, וכ"כ בכף החיים )תרצ"ה סקמ"א( ודחה בכל המצוות מצוה בו יותר מבשלוחו
ידו וישלח "לשליח דומיא ד "משלוח מנות"ביאר שאין הלשון דברי החולקים ו

וכן  .דחופשי מעמך" ועו"וכי תשלחנו  "וישלח אברהם את ידו"בנח,  "ויקחנה
יה ליתן את ה החזון איש מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א שמנהג רבינוהעיד 

 עי' בכרם יוסף שם באריכות.ו לא על ידי שליח.א והמשלוח מנות בעצמו דוק
 ?המברך על מצות משלוח מנות האם יש לו על מה לסמוך אלה:ש

עמ"ס כרם יוסף ראה באריכות  .והוי ברכה לבטלה אין לו על מי לסמוך תשובה:
מצות  בדבר למה אין מברכין עלחזקים  מגילה עמ' קצ"ו והלאה כ"א טעמים

 ר"י. 'עמב בתמצית והובאו ולא מצינו מי שיסבור שמברך, משלוח מנות,
             

 
 
 

 

 ברכת "מזל טוב" ו לשגרנהנ
 הגדול הגאון מעלת ידידנו כבודל

סיני ועוקר , בתורתו ויראתו המפורסם
מרביץ תורה שמו מפארים,  ,הרים
זך השכל  ,מפיק מרגליות פה ,ברבים

 דיינא דנחית לעומקא דדינא ,והרעיון

 אשליט" יעקב זרמוהר"ר 

ראש כולל "משפטי חרדים"  בד"ץ"אב"ד 
 ב"ב "יקירי ציון" תוורב קהיל עליון"

 

 לאם המלכותו
 מנב"ת הרבנית תחי'חבר כחבר  אשת

  רההמעטי סימן טובלבית משפחת 
 

 המופלג החתן בנםנישואי לרגל 
 הי"ו שמואל רבימריה דכולא תלמודא 

 "רינת יעקב" בתתלמידי ישי מבחירי
 

בישראל שיזכו להקים בית נאמן  וןיהי רצ
על אדני התורה והיראה, תורה וגדולה 
במקום אחד, בנים ובנות עושר וכבוד 

 ושובע שמחות וכל טוב.
 

שאר  בחופתבקרוב  לראותהוריו זכו יו
נחת מכל יוצ"ח  ם ולרוותובנותיה בניהם

 הורא מעליאמתוך בריאות איתנא ונ
מים ושנות י לאורך לחיי המשפחה כולה,

 חיים וכבוד וכל טוב.
 

ענבי הגפן בענבי הגפן "
  ל"דבר נאה ומתקב
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