ובספר

אילנא דחיי ]ריש פרשת וארא[ כתב בשם החתם סופר,

'אבה' לשון רצון
פירוש וארא אל האבות ,היינו :מי שרוצה שאראה אליו,
ומזכך ומטהר עצמו  -לזה אראה.
כמו ]תצא כ"ה ,ז'[ לא אבה יבמי ,וזה

יתא ָט ִבין"
ישיןּ ,ו ּ ַפ ְט ּ ְפ ַט ָיא ְּדאוֹ ַריְ ָ
" ּ ָכל ּ ַפ ְט ּ ְפ ַט ָיא ִּב ִׁ

)ירושלמי  -סוף מס' ברכות ,ס"ח א' .ומובא בלשון זו בילקוט שמעוני תהילים קי"ט(



ּ ָפ ָר ׁ ַשת 'וָ אֵ ָרא'

ימי השובבי"ם  -חיזוק לקדושה

קדושה

וטין ְּדאוֹ ַריְ ָ
ּ ִפ ְט ּפ ּ ִ
יתא ְּב ִענְ יָינֵי הַ ּ ָפ ָר ׁ ָשה הַ ּמוֹ ֵעד וְ הַ זְ ּ ַמן
'ייחוס' ' /שובבי"ם' ' /טהור הוא' ' /ר' רפאל אבוהב' ' /ה'בבא
סאלי' ' /השפת אמת' ' /פגעי הטכנולוגיה' ' /משיח וגאולה'.

ייחוס -

וש ִמי ה' לֹא
"וָ אֵ ָרא אֶ ל אַ ְב ָרהָ ם אֶ ל יִ צְ חָ ק וְ אֶ ל יַעֲ קֹב ְּבאֵ ל ׁ ַש ָ ּדי ּ ְׁ
נוֹ ַד ְע ִּתי לָ הֶ ם") .שמות פרק ו' ג'(
וברש"י" :אל האבות".

ומה
אלא כל אחד בפני עצמו הגיע לדרגתו בלי "יחוס" ...כל אחד
חידש בזה?

מהאבות הקדושים עבד עבודת ה' מיוחדת לעצמו והגיע
לדרגתו בכח עצמו.
צריך 'יחוס' כדי להימנות לדבר חשוב ,אבל עם כל זה שכל
אחד בפני עצמו יהיה ראוי לכך גם בלי יחוס.
ועיין בספר "אריה שאג" על התורה פרשת בהעלותך ,על
הפסוק "והאיש משה עניו מאוד מכל האדם אשר על פני
האדמה" ,ודרשו במדרש" :ולא מן האבות" ,ופירש שם ע"פ
מעשה ברבי נפתלי מראפשיץ – שהייחוס אמור לרומם את
האדם מצד התביעה על עצמו .ונפלא.
וראיה נפלאה לדברינו אלה:

הנה

בחומש דברים )פרק א' ח'( כתובְ " :ראֵ ה נ ַָת ִּתי ִל ְפנֵיכֶ ם אֶ ת

ֹאו ּ ְור ׁש ּו אֶ ת הָ אָ ֶרץ ֲא ׁ ֶשר נִ ְׁש ַּבע ה' לַ אֲ ֲאב ֵֹתיכֶ ם
הָ אָ ֶרץ בּ ּ
ול ַז ְר ָעם אַ ח ֲֵריהֶ ם".
לְ אַ ְב ָרהָ ם לְ יִ ְצחָ ק ּולְ יַעֲ קֹב לָ ֵתת לָ הֶ ם ּ ְ
ורש"י הקדוש שואל" :למה הזכיר שוב לאברהם ליצחק
וליעקב? אלא אברהם כדאי לעצמו יצחק כדאי
לעצמו יעקב כדאי לעצמו".
ובזה מבואר דברי רש"י כאן' :אל האבות' ,ומה חידש? אלא כל

-

אחד כדאי לעצמו ,כל אחד הוא ייחוס בפני עצמו ולא רק
בגלל אבותיו .וכמו שאברהם אבינו לא מתייחס אל תרח אביו
אלא הוא עבד על עצמו לבד ,כך שאר האבות ג"כ ,רק שאצלם
החידוש הוא יותר גדול ,שאע"פ שכן יש להם להיכן להתייחס
בכל זאת הם היו הייחוס של עצמם.
הרב הקדוש ר' מאיר מפרעמישלאן
ז"ל אמר דמי שיש לו אב צדיק,
אינו משתדל בעצמו כל כך להשיג
שלימות רק סומך על זכות אבות,
וכל שכן אם גם זקנו היה צדיק .אך
האבות לא סמכו על זה ורצו שיהיו
"אבות" ולא נכדים ונינים.
וכבר היה מעשה  -שמיוחס אחד
היה לו ריב עם תלמיד חכם
בלתי מיוחס ,והשיב לו אתה סוף

הייחוס ואני ראש

יחוס משפחתנו.



הרב

זה התכלית של הכל ,אדם שיש בו קדושה הוא כלול
מן הכל כי היסוד כולל הכל.

שמואל הלוי וואזנר זיע"א  -שמעו אותו אומר ממש סמוך
לפטירתו" :קדושה" "קדושה" ...זה התמצית של כל
חייו הנאדרים בקודש.

וראיתי

דבר נפלא בספר 'אגרות ומכתבים' חלק י"ז ממורינו

הגאב"ד הרה"ג מרדכי גרוס
"ישלח דברו וירפאם" = ר"ת – יד"ו.
"ידם דמים מלאו" = ר"ת יד"ם) .נידה י"ג(.
ללמדנו שהיד הקדושה היא סגולה לרפואה ,הפך היד הטמאה.
שליט"א שכתב:





הכתוב כבר שפט עליו  -טהור הוא!
מצאתי פנינה נפלאה בדברי הרמב"ם )פירוש המשניות

 -מסכת פרה פרק ג'

משנה ג'( שנותן המון כח לעלות על דרך המלך ,וז"ל:
אמנם כל עוד שיהיה אצלנו איש טהור ידוע ,הנה אין הבדל בין איש
שלא נטמא לעולם במת ,ובין איש אשר נטמא כל ימיו ואח"כ
טבל והזה עליו ג' וז' ,אלא שזה אשר הוזה עליו יותר גדול

המדריגה בטהרה לפי שהפסוק כבר שפט עליו שהוא טהור.
נמצאת למד :שמי שחטא ועשה תשובה כראוי הוא יותר
גדול במדרגתו ממי שלא חטא מעולם ,כי
הכתוב מעיד עליו שהוא טהור .וזהו סוד 'במקום שבעלי
תשובה עומדים' וכו' .וזהו הרמב"ם הידוע ' -עד שיעיד
עליו יודע תעלומות' וכו' ,והבן .ולזה באו ימי השובב"ים
הנאדרים בקודשם ,לתקן הפגמים עד שהכתוב יעיד על
האדם ' -טהור הוא'! ולא בכדי נקראים הם ימי השובבי"ם
 על שם השובבות ,כי דווקא השובבים השבים  -מתעליםמאוד במדרגתם.




זהירות מעיתונים פסולים ומתועבים וכ"ש מאינטנרנט
בישיבה בכפר חסידים למד בחור שסבל מאוד משטפי דם מהאף,

ולעיתים קרובות היה מקבל שטף דם ממש חזק .אותו בחור
היה נגוע בשמירת עיניו ,שהיה קורא
עיתונים חילוניים רח"ל .הלך הבחור
מרופא לרופא ולקח תרופות ,אך ללא הועיל.
äáùçî äéìò úúì ùéù 'ä úãåáòá äãå÷ð øøåòì àåáé åá
עד שהיה אצל פרופסור גדול שהחליט כי יש
צורך בניתוח ,והוחלט כי הניתוח ייערך בבית
הרפואה "הדסה" בירושלים.
àeä êeø
À aÈ LÉåãwÈ äÇ ìÀ úÉåøéLÀ
Ä é äÈi ÄðtÀ äÇ
ביום הניתוח ,נכנס הבחור לקבל ברכה
ãçÈ àÆ LéàÄ øeáÂò äLÈ wÈ áÇ aÀ "íéÄiçÇ õôÅ çÈ "äÆ ìàÆ ãçÈ àÆ àaÈ íòÇ tÇ
מאת הגאון הצדיק ר' אליהו לאפיאן
"íéÄiçÇ õôÅ çÈ "äÆ åÉ ì äÈðòÈ .åÉ øeáÂòaÇ äëÈ øÈ aÀ LwÅ áÇ ìÀ åÉ çìÈ MÀ LÆ
זצ"ל .החל הצדיק לשוחח עם הבחור
LwÅ áÇ ìÀ êÀ ììé
Å éìÅ é ÄðòÈ äÆ åÉ øáÅ çÂ úàÆ LwÅ áÇ îÀ é ÄðòÈ :LàøÉ ãÉåðîÀ aÄ
בעניין העיתונים ,וביקשו שיקבל על
!?øáÈ cÈ äÇ êÀ çË
È âîÀ àìÉ íàÄ äÇ ,éLé
Ä ìÄ LÀ é ÄðòÈ îÅ äòeLÀ
È é
עצמו שלא לקרוא בהם יותר ,ויפסיק
ìÉ
å
ëÈ
i
L
Æ
é
î
Ä
ì
àÀ
Æ
å
,
å
É
l
L
Æ
á
äÈ
È
f
äÀ
Ç
å
å
É
l
L
Æ
ó
ñ
Æ
k
Æ
ä
Ç
L
Æ
é
î
Ä
ì
à
Æ
øLÈ
È é eëìÀ
לטמא את עיניו ונפשו .חשב הבחור כי
,"áäÈ
È fäÇ éìÀÄ å óñÆ kÆ äÇ éìÄ " :('ç ,'á éâç) øeîàÈ kÈ !òé
Ç LÉ
Ä åäìÀ
יוכל להיפטר בנענוע ראש והבטחה
."äòeLÀ
È éäÇ 'äìÇ " :('è ,'â íéìäú) ãÉåò øîÇ àÆ
Á ðåÀ
קלה ,ונענע ראשו לאות הסכמה.
א׳

U !!!äáùçîì äãå÷ð T

 יומא דהילולא,ד' שבט
 רבי ישראל,דהבבא סאלי
אבוחצירא זיע"א
תיקון לאבטיח
פעם נסע במיוחד אל השוק
 עצר,של העיר שכם
,ליד 'בסטה' של אבטיחים
ירד וביקש אבטיח מסויים
 חתכו,מתחת לכל הערמה
 וסב על,ובירך עליו שהכל
 כי היה-  ופשר הדבר,עקביו
שם נשמה מגולגלת שהייתה
 והרב הגיע,צריכה תיקון
. פלא.לתקנה

אין בודקין
מן המזבח ולמעלה
!סיפור מבהיל
היה אדם אחד שלא היה

ר' אליהו קולו בתוקף

U !!!äãå÷ðì äáùçî T

הרים

 "אם אין:ואמר
אתה מקבל על עצמך
באמת שלא לקרוא יותר
 אז חבל על,עיתונים
..."הנסיעה ועל הניתוח

'ä úãåáòá äãå÷ð ìò äáùçîä øøåòì àåáé åá

?íéîù úàøéå äøåú íé÷éðòî êéà
á÷É òÂ Çé íäÈ øÈ áÀ àÇ éaÄ øÇ ïÉåàÈbäÇ áøÇ äÈ ìLÆ ,''ïçÅ éÅðáÀ àÇ '' øôÆ qÅ ìÇ úLÆ
Æ bøÀ pÄ äÇ åÉ úîÈ cÈ ÷À äÇ aÀ
ïééèÅ LÀ øÀ aÆ ìéÀ Äæ é''øÄ bÀ äÇ ,øaÅ çÇ îÀ äÇ éáÄ àÂ áúÉ
Å åk ,à''èé
È ìÄ LÀ ïééèÅ LÀ øÀ aÆ ìéÀ Äæ
,íÉåìMÈ äÇ äé
È ìÆ òÈ äÈpLÉ
Ç åL-äÈælÂ
Ä ò úøÇ îÈ úéðÄ aÈ øÇ äÈ ìLÆ êep
À çÄ äÇ úÉåâäÈ ðÀ äÇ îÅ èòÇ îÀ ,à''èé
È ìÄ LÀ
:úÄéaÇ ìëÈ aÀ íéòÄ îÈ LÀ ðÄ úÉåéäÀ ìÄ íéÄéeàøÀ íéøÄ áÈ cÀ äÇ åÀ
äÈælÂ
Ä ò úéðÄ aÈ øÇ äÈ ,äÈðåÉ ëðÀ äcÈ îÄ ìëÈ aÀ úÆâìÆ ôÀ nË äÇ ú÷Æ cÆ vÇ äÇ éúÈ
Ä éòÀ øÇ úàÆ øékÄ ÀæäÇ ìÀ äÆæaÈ éúà
Ä aÈ
,íékÄ øË àÇ
Â å íéáÉÄ åè íéÄiçÇ ìÀ ìãÅ aÄÈ é ìàÅ øÈ NÄ
À é úøÆ èÂ
Æ ò ïøÈ îÈ úaÇ ,íÉåìMÈ äÇ äé
È ìÆ òÈ äÈpLÉ
Ç åL
ìòÇ øôÆ ñÅ øaÅ çÇ ìÀ é''ð éðÄ aÀ äëÈ
È æ dúeë
È ÀæaÄ LÆ ,(ì"÷åöæ) à''èé
È ìÄ LÀ áéLÈ
Ä éìÀ àÆ L''éøÄ bÀ äÇ
.'êep
À çÄ úçÇ ðÀ nÄ 'äÇ
dúÈ çÈ îÀ NÄ íöÆ òÉ úàÆ íélÄ îÄ aÀ øàÅ úÈ ìÀ äLÆ ÷ÀÈ å ,äéÆ
È ðáÈ ìÀ êep
À çÄ úëÆ qÆ îÇ dlÈ kË äúÀ
È éäÈ àéäÄ
á÷Â
É òÇé íäÈ øÈ áÀ àÇ 'ø â''äøä eðÅðaÀ úàÆ åÉ úeãìÇÀ iîÄ äÈeìÇ îÀ äúÀ
È éäÈ LÆ kÀ
åÉ ì ÷éðÂ
Ä òäÇ ìÀ íÈiñË îÀ ïîÇ Àæ åÉ ì áéöÄ ÷À îÇ äÈéäÈ LÆ ,à''èé
È ìÄ LÀ äé
È áÄ àÈ úéáÅ ìÀ ,íÄéìÇ Leøé
È ìÄ à''èé
È ìÄ LÀ
.åÉ úàÈ øÄÀ éåÀ åÉ úîÈ ëÀ çÈ îÅ
Ä éòÀ øÇ
äîÉ
Æ åä äÈéäÈ daÈ ìÀÄ å ,úÉåòîÈ cÀ eâìÈ
À æ äéÆ
È ðéòÀ
Å å úaÈ LÇ éÅãâÀ aÄ äLÈ áÀ ìÈ íÉåìMÈ äÇ äé
È ìÆ òÈ éúÈ
äúÀ
È éäÈ áÉåè íÉåé .à''èé
È ìÄ LÀ äé
È áÄ àÈ îÅ äøÉÈ åz òÇ îÉ
Å åL dÈðaÀ úàÆ úÉåàøÀ ìÄ

 וקיבל,הבחור נבהל ביותר
בהבטחה גמורה שלא יקרא
 ואז בירכו הרב,בהם יותר
. והניתוח הצליח,לשלום
עברו שנים והתרחש מאורע
 הבחור שלא.מעניין
,יכול היה להתגבר על יצרו
 ותיכף,לקח עיתון וקרא
 קיבל שטף,כשהתחיל לקרוא
.דם חזק שלא יכל לעוצרו
 אך,רצו בבהלה לר' אליהו
הרב לא רצה לשמוע את
 ורק אחרי שהבחור,דבריו
קיבל שוב על עצמו שלא
 אז,יקרא יותר עיתונים
 ויותר לא סבל,בירכו הרב
.הבחור מאותה בעיה

úàÆ òÇ îÉ LÀ ìÄ úÈðîÀ ìòÇ dìÈ øLÆ àÂ ìkÈ äáé
È øÄ ÷À äÀÄ å ,ãîÇ lÈ LÆ úëÆ qÆ îÇ ìkÈ ìòÇ äNÉ
È åò

מאמין בכוחו של
.åétÄ îÄ àöÉ
Å åé äøÉ
È åzäÇ ìÉå÷
 ופעם חברו לקחו אל,הצדיק
ìòÇ åÉ ì úÉåãÉåäìÀ éÅãkÀ ,ì''vÇ
Ç æ ''éøÄ æÀ òÆ éáÄ àÂ ''äÈ ïÉåàÈbäÇ ïøÈ îÈ ìLÆ åÉ úéáÅ ìÀ íÇb äúÈ ìÀ òÈ àéäÄ
,העיר נתיבות אל הרב
íäé
Æ ìÅ òÂ øÅæåÉ ç äÈéäÈ é''ð eðÅðáe
À ,äáé
È LÀ
Ä éaÇ òé
Ç îÄ LÀ îÇ àeäLÆ íéàÄ ìÈ ôÀ pÄ äÇ íéøeò
Ä MÄ äÇ
ובדיוק באותה העת ערך


àìÉ éìÄ .ãenìÄ aÀ ånòÄ øaÅ ãÀÇ é íòÇ tÇ écÅ nÄ LÆ epnÆ îÄ äLÈ wÀ aÄ íÇb .äçÈ îÀ NÄ áe
À äÈåãÀ çÆ aÀ eðúé
Å áÅ aÀ
 ונכנסו,הרב סעודה גדולה
.daÈ ìÄ ìòÇ øLÆ àÂ úàÆ òé
Ç aÄ äÇ ìÀ àéäÄ úáÆ
Æ içÇ LÆ äèé
È ìÄ çÀ äÆ àéäÀÄ å ,úà Éæ úÉåNÂòìÇ õîÆ àÉ äÈ äÈéäÈ
 יומא דהילולא,ג' שבט
,שני החברים וישבו בין כולם
øLÆ àÂ ,dúé
È áÅ aÀ íéÄéeôLÀ àìÉ íéLÈ
Ä ðàÂ ìLÆ çeø
Ç àÅ ìLÆ àîÈ âË
À c äéÆ
È ðaÈ áìÅ aÀ äñé
È ðÄ ëÀ äÄ íÇb àéäÄ
במהלך הסעודה הגישו אל
של מור סבי רבי רפאל
האורחים קערות עם פירות
êep
À çÄ úëÆ qÆ îÇ äúÀ
È éäÈ åÉ æÀå ,íúÉ
È åà äîÈ wÀ LÄ äøé
È cÄ àÇ äÈ dçeø
È áe
À íélÄ cÇ äÇ äé
È úÉ
Æ åçëÉ aÀ
אבוהב ז"ל
, וכולם אכלו מזה,שונים
äáé
È LÄ îÀ äúÀ
È éäÈ àìÀÉ å íéaÄ øÇ aÈ dúÈ tÈ øÀ çÆ íäÆ îÅ úòÇ îÉ
Ç åL äúÀ
È éäÈ àéäÄ .äéÆ
È ðáÈ ìÀ äîeöÂ
È ò
כל מילה שהיה מוציא מפיו
ואותו חבר שהיה מפקפק
äÆæaÈ äÈéäÈ ãéçÈ
Ä iäÇ ''dàÈ èÀ çÆ '' øLÆ àÂ ,dúÈ tÈ øÀ çÆ úàÆ äÈiîeã
Ä aÀ äìÈ aÀ ÷ÀÄ å .äîeöÂ
È ò äøeá
È âÀ aÄ
. הייתה מחושבת להפליא,בסלע
 אמר,בקדושת הבבא סאלי
.ãáÈ ìÀ aÄ êÀ øÇ aÈ úÄ
À é 'ä íLÅ ìÀ íÈpçÄ dúé
È áÅ aÀ íúÉ
È åà äçÈ øÀ àÅ LÆ
...היה נזהר ללמוד בטלית ותפילין
את
עישר
מי
:לחברו
àìÉ .äéÆ
È ðáÈ ìÀ äé
È áÄ àÈ ìöÆ àÅ äúÈ àÂ øÈ LÆ íeöòÈ äÆ äãÈ îÈ úÀ äÇ äÇ çÇ kÉ úàÆ øéáÂ
Ä òäÇ ìÀ äçé
È ìÄ öÀ äÄ àéäÄ
בערוב ימיו כשהיה מגיע
הפירות? ובלא אומר ודברים
äøÉ
È åz äé
È öÆ ìÈ çÂ éàÅ öÉÀ åéìÀ ÷é ÄðÂòäÇ ìÀ äÈéäÈ döÈ ôÀ çÆ ìkÈ ;íeìkÀ dîÈ ìÉÈ åòaÀ dìÈ äÈéäÈ
ולזמר
לשורר
נטל שני תפוחים מהקערה
áéLÈ
Ä éìÀ àÆ äÈiçÇ òÆðééLÅ úéðÄ aÈ øÇ äÈ dnÈ àÄ ìöÅ aÀ ,ïãÆ òÅ ïÇâaÀ dúÈ îÈ LÀ ðÄ úéàÄ kÇ
È æåÀ ,íÄéîÇ LÈ úàÇ øÄÀ éåÀ
 היה,לכבוד ה' ברוך הוא
,ועישר אותם על הפירות
íÉåìMÈ äÇ úôé
Ç ãÄ øe
À dúÈ àÈ øÄÀ éáe
À dúÈ îÈ ëÀ çÈ aÀ êÀ øÆ cÆ äøÉÈ åîìÀ dìÈ äúÀ
È éäÈ LÆ ,íÉåìMÈ äÇ äé
È ìÆ òÈ
...ושם אותם בכיס חליפתו
 "אני לא:אומר קודם השירה
-  תזהר לך:חברו אמר לו
.áøÇ äÈ ìLÆ åéøÈ áÈ cÀ ïÉåLìÀ ïàkÈ ãòÇ .''dlÈ LÆ
 אני, אני לא פייטן,חזן
אתה מתעסק עם קודש
...עבד של הקב"ה
úãÆ ÷É
Æ åiäÇ äøÉÈ åzäÇ úáÇ äÂ àÇ áe
À ,äîeöÂ
È òäÈ íúÈ ãÈ îÈ úÀ äÇ úøÆ àÆ ôÀ úÄ aÀ äé
È ãÆ ìÀÈ é úàÆ íéàÉÄ åø íàÄ
 אין,הקודשים אתה מסתכן
בשמים
" :היה רגיל לומר
äé
È ìÆ òÈ äìÉÈ åãbÀ äÇ ínÈ àÄ aÀ àeä åÉ æ äáÈ äÂ àÇ ìLÆ døÉÈ å÷nÀ LÆ úòÇ ãÇ ìÈ êé
À øÄ öÈ ,íäÆ lÈ LÆ
 אמר,להרהר אחרי הצדיק
על
אותי
לא יתבעו
,älÆ àÅ íé ÄðÈé ÀðòÄ aÀ íäéÅ
Æ ãìÇÀ éìÀ àîÈ âË
À c íéÄeäÇ îÀ íéøÉÄ åääÇ øLÆ àÂ kÇ ékÄ .íÉåìMÈ äÇ
, מה אתה מדבר,לו החבר
'שלא עברתי מ'מקאם
אני ראיתי דרך החלון איך
úÉåe÷Ç ìÀ íäÆ ìÈ LÅé ,äøÉ
È åzaÇ íéìÉÄ åãbÀ úÉåéäÀ ìÄ ekÀæÄiLÆ ãéîÄ zÈ íäé
Æ ìÅ òÂ íéìÄ ìÀ tÇ úÀ îe
Ä
 אלא על איך,'ל'מקאם
שהגיע לכאן איזה כפרי
.eáéæÄ ëÇÀ é àìÉ íéãÄ ìÀÈ éäÇ LÆ
..."עמדתי בתפילה
והביא את הפירות וכי הוא
õøÆ îÈ
Æ å ïîÇ æÀ ,LôÆ
Æ ð úÉåçkÉ äòé
È ÷Ä LÀ nÇ äÇ ànÈ àÄ äÈ ìàÆ íäéÅ
Æ ðéòÅ úàÆ øéàÄ äÈ ìÀ éàãÇ kÀ ïàkÈ îe
Ä
עישר את זה? לאחר הסעודה
ותמיד היה אומר למו"ר אבי
éàãÇ kÀ LÆ äÈðåÉ ëpÀ äÇ êÀ øÆ cÆ äÇ éäÄ îÇ òãÅ
Ç pLÆ éeàøÈ äÈ ïîÄ ,äé
È ãÆ ìÀÈ é êep
À çÄ aÀ úeàìÅ àìÉ ìÀ
 וברך עוד סמוך,קמו ללכת
לפני
 "תתפלל:שליט"א
È ìÀ
(ìàéðã øåà) .úÉåçkÉ äÇ ìkÈ úàÆ úÉåðôÀ äÇ ìÀ íL
 אותו אדם,לבית הרב
..." לא לפני העמוד,'ה
,מרגיש שחם ורותח לו בכיס
 שפעם אחת:סיפר יהודי
 הוא מיהר להכניס את,הוא מתבונן ורואה שמכיס חליפתן עולה עשן
זכה לשמוע אותו בתפילתו שהייתה מלאה ברגש בחן ובנעימות
 הוא החל... ונכווה מהתפוחים שהיו מפוחמים לגמרי,ידו לכיס
. שנה! ועדיין זה חקוק בעצמותיו40  ומאז עברו,מיוחדת להפליא
 וחברו אמר לו כנס מיד אל הצדיק ובקש סליחה פן יבולע לך,לרעוד
 ולא, והיה חרד על הדבר,היה מזהיר רבות על דיבור בבית הכנסת
 ועוד, והרב ממתין להם בביתו, חזרו שניהם לבית הרב.יותר מזה
.נתן שיהיו דיבורים בשעת תפילתו
 וכי איך יודע שאין:בטרם פצה הלה את פיו אמר לו הבבא סאלי
 "בא:לפני פטירתו התקשר לבנו הרה"ג אברהם שליט"א – ואמר לו
 מבהיל ביותר ולקח עצום שאין להרהר על...???בודקין מן המזבח ולמעלה
... מזליה חזי.הביתה" אני רוצה לראות אותך
.גדולי ישראל אפילו אם ראית דבר שאינו עולה בקנה אחד עם דעתך

חוסר צניעות ותערובת בין נשים ואנשים מעורר קטרוג נורא

,פעם בשעת הדלקת המדורה בל"ג בעומר בקבר רבי שמען בר יוחאי
 ונהרגו תשעה אנשים ונפצעו,התמוטט הקיר שתמך את הגג
 השיב, וכששאלו את הבבא סאלי זיע"א לפשר הדבר.כחמישים איש

 שפעם אחת נכנס,סיפר לי יהודי שהיה רחוק מדרך ה' מהעיר פ"ת
 ומאז שב,לבית הכנסת ושמע את תפילתו של של מו"ר סבי
 וכל זה מכח שירתו, וכיום הוא גבאי בית כנסת,בתשובה שלמה
. זיע"א.ותפילתו של סבא




ב׳

להם ,כי באותם שנים קודמות ,היה קטרוג של שר ישמעאל
בשמים על הפריצות שהחלה בארץ ,ועל תערובת בחורים
ונערות יחד .ובאותה שנה השתתפו בטכס ההדלקה בחורים ונערות
לבושים בגדי פריצות ,ושרו שירי עגבים ,ואז קטרג המקטרג ,ומצא
בעל חוב את חובו ,ולכן נעשה האסון) .סידנא בבא סאלי(.

ס'מך ע'ין פ'ה צ'דיק

שאלו פעם את הבבא סאלי זיע"א איך זה שברכותיו תמיד מתקיימות .תירץ
הרב שני תירוצים .ראשית ,כתוב במשנה במסכת ברכות 'השותה מים
לצמאו אומר שהכל נהיה בדברו ,רבי טרפון אומר בורא נפשות רבות' .ואין מים
אלא תורה ,ומי שלומד תורה מתוך צמאון ומברך  -שהכל נהיה

בדברו ,רבי טרפון אומר עוד יותר מזה  -שהוא יכול להחיות מתים ,וזה
בורא נפשות רבות.
תירוץ שני ,זה ס.ע.פ.צ .דהיינו האות ס' תמיד סגורה .ולמה הקב"ה עשה
אותה סגורה? כי אחריה באה האות ע' ,לרמוז לנו שאת העין צריך
לסגור ולא לראות דברים אסורים .וכן האות פ' ,שבאה לאחר האות ע' ,מלמדת
שגם את הפה צריך לסגור .ואז נעשה האדם לצדיק )צ'( ,שזו האות הבאה בתור.
וצדיק גוזר והקב"ה מקיים .ע"כ.

החידושים שחזרו באורח פלאי בזכות שלא ביישו את הגנב

ידוע כי מרן הבבא סאלי זיע"א היה מרבה בכתיבת חידושי תורה עוד בהיותו
צעיר לימים ,וכתב למעלה מאלף דף חידושים על הש"ס בפלפול
ובחריפות ,חידושים על הזוה"ק ודברי קבלה ,שו"ת ,וחידושים בדרך הפרד"ס,
על כל התנ"ך ,כתבי היד הללו נעלמו מביתו בשכונת בקעה בירושלים בין
השנים תשי"ד-תשכ"ד בהן נעדר מהארץ ושהה במרוקו ,האדמו"ר אמר בחודשיו
האחרונים כי הוא יודע מי לקחם ואיפה הם נמצאים באיזה בית ואפילו באיזה
פינה בארון אך אינו רוצה לגלות את שמו של אותו אדם כדי לא

לביישו ואם באמת החידושים ראויים ומסכימים מן שמיא

שיתפרסמו אותו אדם יחזירם מרצונו .בשנת תשנ"ח הוציא בנו רבי
ברוך שליט"א את הספר "אהבת ישראל" מכת"י שהגיעו לידו ,תוכן הספר
ביאורים ופירושים נפלאים בדרך קצרה על קכ"ז מצוות הרמוזים בפסוק "ואהבת
לרעך כמוך" וכן דרשות על מתן תורה ,שבועות ,שבת הגדול ,דשבת זכור,
ומעלת הצדקה ,בתוספת חידושי תורה שנאמרו בשמו ע"י ת"ח ששמעו מפיו.
הבבא סאלי כל השנה היה לומד מסכת ברכות ,וכששאלוהו על זה ,ענה,
שכיון שהוא מברך הרבה אנשים ,הוא צריך ללמוד מסכת של ברכות...

ביישו ברבים והיצילו ממות בטוח...

מעשה שהיה עם רבינו הבבא סאלי זצוק"ל שהגיע אליו יהודי לקבל ברכה,
ולהפתעתו הרבה במקום לברכו ,החל הרב להשפילו ולבזותו לעיני
הרבים ,כשהוא יוצא אבל וחפוי ראש מביתו של הבבא סאלי ,כולם התפלאו
מה הוא כבר עשה לבבא סאלי ,שהבבא סאלי מבזה אותו ברבים ללא סיבה?!
}האם אתה מסוגל לדון מקרה כזה לכף זכות ?{ }מה באמת קרה{ – לאחר שהאיש יצא מביתו,
שאלו את הבבא סאלי ,רבינו הרי אסור להלבין פני חבירו ברבים? הסביר להם
שראה )מה שאנו הקטנים לא מסוגלים לראות( שמלאך המוות ליווה את האיש הנכנס אליו,
ופירוש הדבר שנגזירה עליו גזירה מן השמים להפטר באותו היום במיתה
משונה מן העולם!!! וכידוע שבושה גם כן נחשבת לשפיכות דמים ולכן יכולה
לבטל גזירת מוות ,וכן עשה הבבא סאלי ,ביישו בכדי להצילו ממוות ,בדרכו
בחזרה לביתו מהבבא סאלי אכן הופגז על ידי ערבים ובדרך נס ניצל ,ומאוחר
יותר חזר לביתו של הבבא סאלי להודות לו על שהציל את חייו )ומיותר לציין שלנו
הקטנים אסור לבייש שום יהודי(.

חומר הסקה לגהינום...

האדמו"ר

הרה"ג ישראל אבוחצירא  -הבבא סאלי זצ"ל :בצוואה לבנות

משפחתו "אם אתן חושבות לרמות

את הקב"ה בלובשכן פיאה

נכרית וכאילו בזה אתן יוצאות חובת כיסוי הראש ,אם כן דעו לכן :כל אשה
הלובשת פיאה נכרית ואפילו רק חצי פיאה ,מכינה לעצמה חומר הסקה שבו
ישרפו אותה בגיהנם" ]סדנא בבא סאלי עמ' ע'[

על משמר הדת

נו יִ שְׂ ָראֵ ל אֲ ִביח ֲִצ ָ
ּ ַכא ׁ ֶ
ירא זַ ַ ּצ''ל ְּכ ַר ָּב ּה ׁ ֶשל בּ ּ ְודנִ יב ׁ ֶש ְ ּב ָמרוֹ קוֹ  ,נ ַָסע
ֲשר ִּכהֵ ן הַ ּגָ אוֹ ן הַ ּקָ דוֹ ׁש ַר ּ ֵב ּ
ילים אֶ ת
לו הַ ּ ַמשְׂ ִּכ ִ
ּפַ ַעם לַ ְּכפָ ִרים סָ ִביב ְּכ ֵדי לַ עֲ מֹד ַעל ִמ ְׁש ַמר הַ ָ ּדת וְ הַ ּ ִמ ְצוֹ ת .נִ ְּצ ּ
רוחַ הַ הַ שְׂ ּ ָכלָ ה הַ ּ ַכ ְפ ָרנִ ית.
הֶ ְע ֵ ּדרוֹ ׂ ָ ,ש ְכ ּ
לו ְ ּב ִר ּ ׁש ּום ּ ַת ְל ִמ ִידים ְלבֵ ית סֵ פֶ ר ְ ּב ּ
רו ִמ ְבנֶה ְמפֹ ָאר ,וְ הֵ חֵ ּ ּ

יע ְלהוֹ ִציא
ּומםִּ .כ ּנֵס אֶ ת הַ ּקָ הָ ל וְ ָד ַר ׁש ְ ּב ַמ ְפגִּ ַ
מודים ְ ּב ִעצ ּ ָ
יו הַ ִ ּל ּ ּ ִ
שב הַ ַּב ָּבא סָ ִ
ְּכ ׁ ֶש ּ ׁ ָ
אלי ַמ ּ ַמ ּ ָסעוֹ הָ ּ
יש ּוְ .מנַהֵ ל ּ ֵבית ַה ּסֵ פֶ ר ָעבַ ר
לו לֹא הֶ ח ֱִר ׁ
אֶ ת הַ יְ לָ ִדים ִמ ּ ֵבית ַה ּסֵ פֶ ר הַ ּ ַמעֲ ִב ָ
ירם ַעל ָ ּד ָתם .הַ ּלָ ּ
ופ ּ ָתה אֶ ת ַההוֹ ִרים ְ ּבחֶ ְלקַ ת לָ ׁשוֹ ן ּ ְ
ִמ ַּביִ ת ְלבַ יִ ת ּ ִ
וב ַמ ּ ַתת יָד ְלהַ ְׁש ִאיר אֶ ת הַ ָּבנִ ים ְ ּבבֵ ית ִס ְפרוֹ .

אלי וְ אָ ַמר'' :אָ ב ׁ ֶש ּל ֹא ֹיו ִציא אֶ ת ּ ָבנָיו ִמ ּ ֵבית הַ ּ ֵספֶ ר הַ ִחלּ ּלוֹ נִ י ,מֻ ְב ָטח
נַעֲ נָה הַ ַּב ָּבא ָס ִ
יו ִציא ְׁשנָתוֹ !'' ְ -לְל ָמח ֳַרת הַ ּיוֹ ם נִ ְס ּגַ ר ּ ֵבית הַ ּסֵ פֶ ר ְ ּבאֵ ין ּ ַת ְל ִמ ִידים...
לו ׁ ֶש ְּבנוֹ לֹא יוֹ ֹ
ֹ
ְ
יטו ִל ְכ ּפוֹ ת אֶ ת אַ ְר ָסם ֶ ּד ֶר ְך ִמשְׂ ַרד הַ ִחנּ ּ ְ
וך הַ ּ ָמרוֹ קָ ִאי
אַ ך הַ ּ ָ ׂש ָטן לֹא אָ ַמר נוֹ אָ ׁש .הַ ּ ַמשְׂ ִּכ ִ
ילים הֶ ְח ִל ּ
הודים ִל ְׁשלֹחַ אֶ ת ְ ּבנֵיהֶ ם לַ ִחנּ ּ ְ
וך הַ ְּכלָ ִלי.
ולחוֹ קֵ ק ֹח ק ׁ ֶשיְ ּחַ ּיֵב אֶ ת הַ יְ ּ ּ ִ
ְּ

הוא הָ יָ ה ְ ּבנוֹ ׁ ֶשל ַה ּפֶ חָ ה
אלי הֶ ְח ִליט ִל ְלחֹם ַּבחֹקׂ ַ .שר הַ ּ ִמ ְׁש ָט ָרה ִה ִּכירוֹ ִא ִׁ
בא סָ ִ
הַ ּ ַב ּ ָ
ישית וְ ּ
אלי הָ יְ ָתה ּכֹה ַר ָּבהַ ,עד ׁ ֶש ִ ּב ְק ׁשוֹ ׁ ֶש ּי ִַּתיר
ָּב ִעיר בּ ּ ְודנִ יב .הַ עֲ ָרצָ תוֹ ׁ ֶשל הַ ּפֶ חָ ה לַ ַּב ָּבא סָ ִ
נותוֹ ִעם ְ ּבנֵי ּ ֵביתוֹ ׁ ֶשל הָ ַרבַ .ע ּ ָתה ּגָ ַדל אוֹ ְפ ִקירָ ,עלָ ה ְ ּבסֻ ּלַ ם
ִל ְבנוֹ  ,אוֹ ְפ ִקירְ ,ל ִה ְתרוֹ ֵע ַע ְ ּבקַ ְט ּ
הַ ּ ַת ְפ ִק ִידים ַעד ׁ ֶשהָ יָה ְל ַ ׂשר הַ ּ ִמ ְׁש ָט ָרה.

הוא ׁשוֹ הֶ ה ַע ּ ָתה
נַ
לוכָ ה ַר ָּבאט ּ ִ
ָסע הַ ַּב ָּבא סָ ִ
אלי ְל ִעיר הַ ּ ְמ ּ
וב ּקֵ ׁש ְל ִהוָ ּ ֵעד ִעם אוֹ ְפ ִקירִ .ה ְת ָּב ֵרר ׁ ֶש ּ
הוא ַמ ְמ ִּתין לוֹ .
ישיבַ ת הַ ּ ֶמ ְמ ׁ ָשלָ הּ ִ .ב ּקֵ ׁש הַ ַּב ָּבא סָ ִ
ִעם ֲחבֵ ָריו הַ ּ ָ ׂש ִרים ִ ּב ִׁ
אלי ְלהוֹ ִדיעוֹ ׁ ֶש ּ
פותוֹ ַּביְ ִׁשיבָ ה וְ יָצָ א אֶ ל הָ ַרב.
ְל ַה ְפ ּ ָת ַעת הַ ּכֹל ,קָ ַטע אוֹ ְפ ִקיר אֶ ת ִה ְׁש ּ ַת ְּת ּ
תונִ ים
'' ַמ ּ ּ ַ
דוע זֶה ָּבא ְּכבוֹ ד הָ ַרב ְלבַ ְּק ֵרנִ י?'' ָ ׁ -שאַ ל ְ ּביִ ְראַ ת ּ ָכבוֹ דַ '' .עם יִ שְׂ ָראֵ ל וְ תוֹ ָרתוֹ נְ ּ
יָד ָ
צומה'' .אֵ ינִ י ֵמ ִבין''  -אָ ַמר אוֹ ְפ ִקיר.
אלי ְ ּב ִה ְת ַרגְּ ׁש ּות עֲ ּ ָ
יך!''  -אָ ַמר לוֹ הַ ַּב ָּבא סָ ִ
ְ ּב ֶ

ירה
מודי ְּכ ִפ ָ
יטם ְ ּב ִל ּ ּ ֵ
עו ְמ ִדים ְלחוֹ קֵ ק חֹק הַ ְמי ָֻעד ְל ַה ְר ִעיל אֶ ת ִלבּ וֹ ת י ְַל ֵדי יִ שְׂ ָראֵ לְ ,להַ ְל ִע ָ
'' ֹ
סות!'' ִ -ה ְס ִ ּביר הָ ַרב ְ ּב ִה ְת ַרגְּ ׁש ּותָ ׁ .ש ַמע אוֹ ְפ ִקיר ַעל הַ ֹח ק הַ ּמֻ ָ ּצע ,אַ ְך ִענְ יָן
וְ אֶ ּ ִפיקוֹ ְר ּ
כותוֹ .
חום סַ ְמ ּ
זֶה לֹא הָ ָיה ִ ּב ְת ּ
''אֲנִ י ַ ׂשר הַ ּ ִמ ְׁש ָט ָרה'' ִ -הזְ ִּכיר ְלאוֹ ְרחוֹ '' -לֹא ַ ׂשר הַ ִחנּ ּ ְ
אלי ַּ '' -דע
וך!'' ''לֹא''  -הֵ ִׁשיב הַ ַּב ָּבא סָ ִ
ְל ָךִּ ,כי ֵמ ֶרגַ ע זֶה וְ אֵ ילָ ְך אֵ ינְ ָך ַ ׂשר הַ ּ ִמ ְׁש ָט ָרה אֶ ּלָ א ַ ׂשר ַה ִחנּ ּ ְ
וך!'' ''הַ כֵ יצַ ד?'' ָ ּ -ת ַמ ּה
יטה הַ ּ ֶמ ְמ ׁ ָשלָ ה ְ ּבהֵ ָע ֶד ְר ָך ְל ַמנּ וֹ ְת ָך ְּכ ַ ׂשר הַ ִחנּ ּ ְ
וך!''  -הוֹ ִדיעוֹ הָ ַרב.
אוֹ ְפ ִקיר'' .זֶה ַע ּ ָתה הֶ ְח ִל ָ

'' ִאם ּ ֵכנִ ים ְדבַ ֵריךּ ָ ,ר ִ ּביַ ,מ ְב ִטיחַ אַ נִ י ְלךּ חֲגִ יגִ ית ִּכי הַ חֹק לֹא יִ ְתקַ ַּבלָ - ''.ענָה אוֹ ְפ ִקיר הַ ּמֻ ְפ ּ ָתע.
רוהו ִּכי זֶה ַע ּ ָתה
וב ְב ָרכוֹ ת ּ ִ
רועוֹ ת ּ ִ
הוא ׁ ָשב ִל ִׁ
וב ּ ְׂש ּ ּ
ישיבַ ת הַ ּ ֶמ ְמ ׁ ָשלָ ה ׁ ָשם ִה ְתקַ ּ ֵבל ִ ּב ְת ּ
ּ
נִ ְבחַ ר ּפֶ ה אֶ חָ ד ִל ְכהֻ ּנַת ַ ׂשר הַ ִחנּ ּ ְ
וך...
מודי
טול הַ ָ ּצ ַעת הַ חֹק ְלחַ ּיֵב אֶ ת י ְַל ֵדי יִ שְׂ ָראֵ ל ְ ּב ִל ּ ּ ֵ
הַ ָ ּדבָ ר הָ ִר ׁ
אשוֹ ן ׁ ֶש ָע ָ ׂשה ִ ּב ְכהֻ ּנָתוֹ הַ ח ֲָד ׁ ָשה ּ ִ -ב ּ ּ
ולאַ ְפ ׁ ֵשר לָ הֶ ם ְלהַ ְמ ִׁש ְ
רוחַ מוֹ ֶר ׁ ֶ
ירהְ ּ ,
ְּכ ִפ ָ
שת הַ ּדוֹ רוֹ ת) .אור דניאל(
יך ְ ּב ִחנּ ּוכָ ם הַ ּ ְמקוֹ ִרי ְ ּב ּ


ה' שבט ,יומא דהילולא דהשפת אמת ,רבי יהודה ארייה לייב מגור
הוא היה אומר:
"כל עבודת האדם בכל יום ,להיות הרצון והחשק תמיד רק לעשות רצון המקום
בכל לב ונפש".

)מכתבים ומאמרים מבעל השפת אמת ,מכתב כ"ה(

"גם בלימוד שלא לשמה ,קיימת התועלת להצלה מיצר הרע.

)שפת אמת בליקוטים פרשת וישב(

תו ָרה
"ֹּ

זו ַעל זֶה :יוֹ ם ׁ ַש ָּבתוֹ ן אֵ ין
ׁ ֶשלּ וֹ ְמ ִדים ְּב ׁ ַש ָּבת אֵ ין ׁשוֹ כְ ִחים ִּב ְמהֵ ָרה ,וְ ָר ְמ ּ
ִל ְׁ
שכּ ֹחַ "ׂ ְ ּ ) .שפַ ת א ֱֶמת פר' ִּכי ִּת ּ ָשֹא(

"היצר הטוב והיצר הרע הם שתי עדים כל אחד טוען שהצדק עימו .צריך לבדוק ולחקור
היטב עם מי הצדק ועם מי השקר .יקבל את האמת וידחה את השקר .שפעמים
שהיצר לוקח עבירה וצובע אותה בצבעים יפים כאילו היא מצווה ובזה מכשיל את
האדם .לפעמים נותן לאדם שיעשה מצווה רק לא ילמד תורה".

גילוי אליהו
ירה ְּב ַמחֲלָ ה
ימי חָ ְר ּפוֹ חָ ְל ָתה ִא ְׁש ּתוֹ הַ ְּצ ִע ָ
אפיָאן ַז ַ ּצ''לִּ ,ב ֵ
ָהו לַ ּ ְ
הגה''צ ַר ִּבי אֵ ִליּ ּ

הודי
ית ּה ִמ ְת ּ ַפ ְל ִלים ּובוֹ כִ ים ְליַד ִמ ּ ָט ָת ּה .וְ ִה ּנֵה נִ ְכנַס יְ ּ ִ
יו ְּבנֵי ּ ֵב ָ
קָ ׁ ָשה .וְ הָ ּ
נוש ׁ ֶשל הָ ִא ּ ׁ ָשה.
צבָ ּה הָ אָ ּ ׁ
רו לוֹ ַעל ַמ ָ ּ
אֶ חָ ד וְ ׁ ָשאַ לַ '' :על ָמה וְ לָ ּ ָמה בּ וֹ ִכים אַ ּ ֶתם?'' ִס ּ ְפ ּ
אָ ַמר לָ הֶ ם הַ יְ ּ ּ ִ
נו לָ ִא ּ ׁ ָשה לֶ ֱאכֹל
חו ּ ְפ ִרי אֲ ׁ ֶשר ּגָ ֵדל ַעל הָ ֵעץ ּ ְ
חוצָ ה ּ ְ
ות ּ
וק ּ
או הַ ּ
הודי'' :צְ ּ
וְ ַת ְב ִריא ''.וְ כָ ְך הָ וֵי...
וב ְק ׁשוֹ
גור ּ ִ
ָהו ַז ַ ּצ''ל אֶ ל הגה''צ ַּב ַעל הַ '' ּ ְׂשפַ ת א ֶ
ֱמת'' ִמ ּ ּ
ְלאַ חַ ר זְ ַמן נָסַ ע ַר ִּבי אֵ ִל ּי ּ
ָהו אֵ ין צ ֶֹר ְך ׁ ֶשאֲנִ י
ׁ ֶשיְ ּבָ ְרכוֹ  .אָ ַמר לוֹ הַ '' ּ ְׂשפַ ת אֱמֶ ת''ִ '' :מי ׁ ֶשזָּכָ ה ְלגִ לּ ּוי אֵ ִליּ ּ
ָהו וַ ַ ּדאי
ָהוֵ ּ '' :כיוָ ן ׁ ֶשהָ ַר ִּבי יוֹ ֵד ַע ׁ ֶשהָ יָה ִלי גִּ לּ ּוי אֵ ִליּ ּ
אֲ בָ ְרכוֹ !'' הֵ ִׁשיב לוֹ ַר ִּבי אֵ ִל ּי ּ
אוי ְלבַ ּקֵ ׁ
ש אֶ ת ִ ּב ְרכָ תוֹ '') .מוּבָ א ַּבהַ ְקדָּ ָמה ְל ִס ְפרוֹ ''לֵ ב אֵ ִל ָיּה ּו''(
ּווַ ַ ּדאי ׁ ֶש ּ ִמן הָ ָר ּ

למי מודיע חיבתן?
הַ ּ ְ ׂ
סוק "וְ אֵ ֶּלה ְׁשמוֹ ת ְּבנֵי
שפַ ת אֱמֶ ת ְּבפָ ָר ַׁשת ְׁשמוֹ ת )תרל"ב( ָּכ ַתב ְלהַ ְס ִּביר ִ ּדבְ ֵרי ַר ּ ִׁש"יְ עַ ל הַ ּ ָפ ּ
ית ָתן ְלהוֹ ִדיעַ
ומנָאָ ן ְּב ִמ ָ
יִ שְׂ ָראֵ ל" ׁ ֶש ָּכ ַתב "אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ּ ְמנָאָ ן ְּבחַ ּיֵיהֶ ן ִּב ְׁשמוֹ ָתם חָ זַר ּ ְ
תוב חִ ָּבתָ ן? ּומַ סְ ִּביר
לו לַ כּ וֹ כָ בִ ים" .וְ כָ ַתב הַ ּ ְׂשפַ ת אֱמֶ ת ְלבָ אֵ ר לְ ִמי מוֹ ִד ַ
יע הַ ָּכ ּ
חִ ָּב ָתן ׁ ֶשנִּ ְמ ְׁש ּ
יבותם וְ ׁ ֶש ָּכל יְ ּ ִ
הודי ִּבפְ ֵני עַ צְ מוֹ ְמ ֻח ּיָב לָ ַד ַעת
עו ח ֲִׁש ּ ָ
ׁ ֶשהַ ּתוֹ ָרה רוֹ צָ ה ׁ ֶש ְּכלַ ל יִ שְׂ ָראֵ ל ְּב ַעצְ ָמם י ְֵד ּ
ִּכי הַ ּ ׁ ֵשם יִ ְת ָּב ַר ְך אוֹ הֲבוֹ ּומוֹ נֶה אוֹ תוֹ וְ כָ ל אֶ חָ ד נִ ְמ ָׁשל ְלכוֹ כָ ב.
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כמעט חדש!"
אמר לנו שהוא רואה בעיה בחדר השינה ואולי זה הפתרון!' – השיבו הבעל.

"- "êîî äìòîì äî òã
למעלה מהשגתך:
"- "äàåø ïéò
לעומק לבבך
אשר שם תארוג מחשבות חטא שלך:
"- "úòîåù ïæåàå
דברי חטא שתדבר:
"- "ïéáúëð øôñá êéùòî ìëå
מעשה חטא שלך ,כל הג'
רשומים לנצח לפניו יתברך,
ואם שישתקו לך בשמים
ולא תיענש עליהם כרגע,
לפניו יתברך אינם שכוחים"...
)תפארת ישראל(

'הרב
'אבל חבל!' ,הסביר הנגר' ,כואב לי הלב לפרק את הארון היפה הזה'...
'ולנו כואב הלב שעדיין אין לנו ילדים – '...הפטיר הבעל.
"הנגר החל לפרק את הארון ולפתע הוא מבחין כי בקצה הארון תחובים שלושה עיתונים

טמאים שהיו צמודים בין הארון לקיר במרווח שנוצר ,והנגר הקודם השתמש בהם
לצורך חיזוק ויציבות הארון ...אז פנה הנגר לבעל' :אולי זו הבעיה שאליה התכוון הרב
בחדר השינה? אני מציע לך שלפני שנמשיך גש לרב ושאל אותו אם עיתונים אלו הם
שורש הרע'.
"ללא שהיות חש הבעל אלי" – סיפר "החלבן" בברית המילה – "וסיפר לי על העיתונים
הקלוקלים שהיוו תמיכה לארון .הבטתי בו ובנימה מפוייסת אמרתי לו' :הבעיה
נפתרה .בעזרת ה' בעוד שנה תחבקו בן!"

"ואכן

באותו החודש – נפקדה האישה ...וברוך ה' ,היום אנו נזכה למול את הרך הנולד!"
כך סיפר "החלבן" את הסיפור המדהים והמרגש ביום הברית.

וכאשר אנו קוראים זאת כעת – מי לא יחרד! מי יודע כמה צרות עוברות על משפחות
שמכניסות טומאה ,אף ללא ידיעתן ,לביתן! לצערנו מחפשים כל מיני סגולות
ופתרונות קסם מיידים ולא מגיעים לשורש הבעיה...

ומרעיון

' ּ ִפגְ ֵעי הַ ּטֶ ְכנוֹ לוֹ גְ יָה'

פטפוטין דאורייתא בענייני פגעי הטכנולוגיה

חז"ל

את בן לאדן היית מכניסה הביתה לשבועיים??? – סיפור

מספר הרב שטיין שליט"א שהתקשרה אליו אשה צדקת בת  28ויש לה שישה ילדים.
היא התעוררה באמצע הלילה להאכיל את התינוק ,ורואה את בעלה עם הזקן
הארוך שלו שקוע באינטרנט במחשב נייד .היא נפגעה ועזבה את הבית עם הילדים ולא
מסוגלת לחזור – מרגישה כמו נבגדת ,והבעל טוען שלא יכל לעמוד בפיתוי .שאל אותה
הרב ולמה הכניסו הביתה את המכשיר?!

היא טענה שלא רצו את זה! אלא ,במפעל שהיא עובדת אמרו שצריך לסיים פרויקט
מסוים ונתנו לכמה מחשבים ניידים לגמור את העבודה .אך ורק לשבועיים .שאל
אותה הרב" :את 'היטלר' או את 'בן לאדן' היית מכניסה הביתה לשבועיים??? – לא! אז
למה את השטן הזה כן!!!" עכשיו כבר ,היא לא מסוגלת לחזור לביתה...


נישואין! הסנדק שם היה המקובל הנודע "החלבן" מתל אביב .לפני הברית
סיפר "החלבן" את סיפור לידתו של הרך הנולד" :לפני כשנה הגיעו אלי זוג הורים
לבקשת ברכה לזרע בר קיימא אחרי שכבר עשר שנים האשה לא נפקדה בזחו"ק .אמרתי
להם מיד ,שאני רואה בעיה בחדר השינה ושיבדקו הדבר .אכן הזוג חזר לביתו והדבר
הראשון שעשו היא בדיקת מזוזות חדר השינה .מיד התברר שהמזוזה מהודרת ותקינה.
חשבו השניים שמא אין הם בקיאים ומדייקים בהלכות טהרת המשפחה .הם נרשמו לקורס
ולמרות שהקפידו מאוד בנושא עדיין לא נושעו.
"הבעל החליט שכדאי להחליף את הריהוט בחדר השינה ומיד ממחשבה למעשה הזמין
נגר שיחליף את הריהוט.
"כל נגר בוודאי היה מוכן לבצע את ההזמנה הזו ,אך הנגר שהגיע אליהם השתומם
מבקשת בני הזוג ושאל' :למה אתם מבקשים להחליף את הריהוט? הוא נראה
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לע"נ האשה מרת שושנה בת בתיה
ולע"נ ה"ה יהודה בן יחיא
לע"נ ר' אברהם בן טפחה

רפואה שלמה בקרוב עבור

ז"ל

ע" ה

לרפואת אווה בת גורג'יה
להצלחת ה' שי בן אווה שיחי'

שתחי'

ד׳

למשפחת נמיר

כבר לימדונו את הכלל "אין אפוטרופוס לעריות" .ועלינו לזכור :תמונות שילד רואה יכולות
להיחרט בזיכרונו לשנים רבות ולא ניתן בנקל למחותן .

רואה ומצלם זאת במוחו והם אינם מבינים מדוע אח "כ הילד לא מבין גמרא ,אין לו חשק ללמוד
תורה ") .אור דניאל" .הובא ב'להתעדן באהבתך'(


ה' ציון בן טבוס הי"ו בתוך שאר חולי ישראל אמן.

להצלחת ידידי המיוחד הר"ה דן דיאמנט
להצלחת ידידי ה"ה שלום

שליט"א וב"ב

עוזרי שליט"א

מזל טוב לידידי הר"ה משה טולידאנו
לרגל בר המצווה של בנו ה' אלחנן ני"ו

שליט"א

רוב נחת דקדושה מכל יוצאי חלציו ,אמן.



אולה
ָמ ִׁשיחַ וְ גְ ּ ּ ָ

פטפוטין דאורייתא בענייני משיח וגאולה

חודש שבט  -בחינת הגאולה .מזל 'דלי'
"חודש

שבט הוא בחינת גאולה שנותן הודאה לשעבר שזוכה להתיקון להיות
נגאל מעומק הרע") .פרי צדיק לראש חודש אדר  -אות ב'(



עשר שנות עקרות בגלל טומאה שנמצאה בבית -סיפור נורא
סיפר הרה"ג ישראל לוגאסי שליט"א:
הוזמנתי להשתתף בברית מילה של זוג שנולד להם בן לאחר אחת עשרה שנות

ע"ה

הבן

למעשה :יהודים יקרים! הוציאו מבתיכם את כל המכשירים והעיתונים המטמאות את
נפשות ילדינו .וכאן באנו להעיר גם על המקומונים המתגלגלים בראש כל חוצות ובהם
תמונות ,כתבות ופרסומות שעליהם אמרו "אשרי עין לא ראתה כל אלה" ה' ירחם !

בספר

'אמרי נועם'

)מועדים  -ראש חודש שבט(

כתב נפלאות:

איתא במדרש ]פסיקתא רבתי פרשה כ'[ מובא בילקוט ראובני
יהי אור[ ,שאל השר להקב"ה ,בשבט מה אתה בורא? אמר לו דלי ,כי מזל
שבט דלי ,לקיים בהם 'וזרקתי עליכם מים טהורים' ]יחזקאל לו כ"ה[ ,עיי"ש .ונראה,
כי ימי שבט הם שובבי"ם ,ומסוגלים להעלות הני"ק ולטהר אותנו מכל

]פרשת בראשית בד"ה ויאמר אלקים

סיג ופסולת ,ועל כן מי"ם טהורי"ם עולה שובבי"ם.
הני"ק הוא בכח שם בי"ט
ידי שם חב"ו שהוא ר"ת ח'יל ב'לע ו'יקיאנו ]איוב כ' ט"ו[ העולה של"ג כנודע

וידוע אשר העלאות

]עיין בליקוטי תורה בתהלים צ"א על הפסוק כי בי חשק ואפלטהו[ ,גם על

מספרים רבים

]עיין בפע"ח שער העמידה פרק י"ט ובמחברת הקודש שער עיו"כ

סוד המלקות[ ,ולזה
אם למקרא ולמסורת[.

בי"ט עם של"ג עולה מי"ם טהרי"ם
ולזה וזרקת"י עולה טב"ת שב"ט ,כי בספרים נחשב שב"ט למספר י"ב
פעמים הוי"ה ]עיין בפירוש הרמ"ז על זוהר בראשית דף קכ"ה ע"ב[ ,ושני חדשים אלו טבת
שבט מסוגלים לטהרת האדם".
ועוד כתב שם" :שבט הוא התנוצצות הגאולה" .יהי רצון בימינו ממש.
]כשנחשוב חסר וא"ו ,כי יש





אסור לקרוא בזמן התפילה וקריאת התורה כלל )'(íéøáâúîì 'êøáù éî

לעיון בלבד ,הארות והערות תרומות והנצחות 03-616-50-78
למשלוח דואר :החיד"א  15ב"ב עבור 'פטפוטין'  -הוצאת א.א.א.

גיליון קי"ג שנה שלישית  -תשע"ז ,שבת שלום  -א.א.א

להצלחת העורך והמסדר וב"ב בכל מכל כל ברוחניות וגשמיות ,ובריאות איתנה.
- ùã÷åî ïåéìéâä -

לע"נ אחי היקר הארי שבחבורה
משה ישראל ז"ל בן ר' יצחק הי"ו
נלב"ע בדמי ימיו ביום ז"ך בניסן תשס"ד

לע"נ היקר נעים בן חביבה

ע"ה,

נלב"ע ח' שבט ה'תשנ"ה

ולהצלחת ידידי הרב שלמה מורד

הי"ו ברוג"ש ובמ"כ

לע"נ מור סבי ר' רפאל בן יצחק ורחל ע"ה נלב"ע ג' שבט תנש"א
התודה והברכה לכל התורמים הנכבדים בעילום שם ,תזכו למצוות .

úåòéá÷á íéòééñîä íéáåùçä éãéãé úçìöäì

à"èéìù øæ ñçðô ä"øä
à"èéìù éùé ïá á÷òé ä"øä
ìë ìëî ìëá 'ä úàî äëøá åàù
מוקדש לרפואה שלמה עבור

יעל בת חוה .רבקה בת מרים.

בת שבע בת בתיה תחי'
טוביה בן פלורה .ש-ב-ח.

לְ עוֹ לָ ם אֵ ין אָ ָדם ַמעֲ נִ י ִמן הַ ְּצ ָד ָקה ,וְ אֵ ין ָּדבָ ר ָרע וְ לֹא הֶ זֵּק ָּבא ִּב ְׁש ִביל הַ ְּצ ָדקָ ה) .שו"ע יור"ד סימן רמ"ז סעיף ב' ,וקיצוש"ע(
גיליון זה יוצא במאמצים כבירים ,זכות גדולה ועצומה היא לכל המשתתפים בהוצאות .והמזכה את הרבים אין חטא בא על ידו' .תרום ותזכה'.

