
המשך בעמוד הבא

כחה של תפילה
חמש מאות וחמש עשרה תפילות התפלל משה רבינו כשנגזר עליו לא 
משה רבינו  להיכנס לארץ ישראל והוא התפלל ה' לבטל את רוע הגזרה, 

מתפלל 515 תפילות כמנין ואתחנן.
עד כמה צריך להתפלל ולבקש? אין סוף לתפילה ולהפצרה, גם שהתפילה 
לא נענית, צריך להמשיך ולבקש ולשפוך שיחה ולא להתייאש, התעקשות 
כזו לפני ה' יש בה כח להשפיע טוב על כלל עם ישראל, כפי שלמדנו מאשת 

עובדיה.

בנביא מסופר, על מלך מואב שלא מצליח במלחמה, ומחפש מה יעזור לו 
לנצח כמו עם ישראל, ולכן הוא שואל את עמו מהו הכח של עם ישראל, 
שנעשים לו כ"כ הרבה ניסים גדולים, וענו לו יועציו שלפני שנים היה להם 
אבא בשם אברהם שהקריב את בנו לעולה ומאז ה' בחר בו. מיד אמר מלך 
מואב שהוא גם ישחוט את בנו לעולה לה' וכן עשה, מיד התעורר על עם 
ישראל קצף גדול בשמים, שמלך מואב לא חמל על בנו, אבל עם ישראל 
מקציפים את ה' ועובדים עבודה זרה. ולכן ח"ו כמעט נגזר עליהם כליה, 
שנאמר:  עובדיה  הנביא  אשת  הגזירה?  רוע  את  להעביר  הצליחה  ומי 
ואשה אחת מנשי בני הנביאים צעקה אל אלישע, ללא הזכות של הצעקה 
מעם  ח"ו  ופליט  שריד  נשאר  היה  לא  אבודים,  היינו  עובדיה,  אשת  של 

ישראל.

במעשה של אשת עובדיה, מסופר שאיזבל אשת אחאב הרגה ברשעותה 
והאכילם  נביאים במערה,  ועובדיה הנביא החביא מאה  כל הנביאים,  את 
במסירות נפש, להחיותם, שאם אחאב היה יודע זאת היה הורג אותו מיד, 
ועובדיה הנביא הלווה לצורך כך כספים כדי להאכיל את הנביאים, ולאחר 
פטירת עובדיה הנביא בא הנושה לגבות את חובו, ולאלמנה לא היה כסף 
לשלם, ולקח ממנה כמשכון את שני בניה לעבדים, וכך היא נשארה ללא 

בעל וללא ילדים, ולכן הלכה באומללותה אל הנביא אלישע.
ולא  פעמים  וחמש  ושישים  מאתיים  לנביא  הלכה  שהיא  כותב  הרד"ק 
התייאשה, אך הוא לא השגיח בה, ולבסוף הלכה לבית הקברות, ובזמנם 
לא היו כותבים על הקברות, ולכן עמדה ושאלה מי כאן יראי ה', ואמרו 
לה: אברהם יוסף איוב עובדיה נקראים עבדי ה', שאלוה את מי מהם היא 
רוצה, אמרה שרוצה את עובדיה בעלה, מיד העפר ליד קברו עף והראו לה 
עמדה שם ואמרה לו, כשהלכת למות הבטחת לי שיהיה לי  את הקבר, 
פרנסה, וכששאלתי מה יהיה עם הילדים, השבת לי שלא אדאג  ואבטח 

בה'. 
והנה ראה איזה צרות באו עלי, את הילדים לקחו לעבדים ואני אין לי 
פרנסה ואוכל, והילדים צועקים היכן האבא. אמר עובדיה הנביא לכי 
שילמדו,  כדי  האור  מהם  פסק  שלא  השמן  של  הנרות  ובזכות 

תברך את מעט השמן שבבית.

פרשת וא<תחנן התשפ''ב

גליון מס' 194



בברכת שבת שלום

נעמי שמואלי

הלכה אשת עובדיה לאלישע הנביא ואמרה לו את דברי בעלה, ואלישע אמר לה להביא מעט שמן, וכלים 
שיש בבית, ומלא לה הרבה שמן. וכך הלכה ואספה כלים מאת השכנים שלה, והמעט שמן מילא את כל 

הכלים, ומכרה אותם, וכך יכלה לשלם את כל החובות.
אותה אשה גדולה ועצומה אשת עובדיה הנביא, שלא התייאשה מלהתפלל ולבקש 265 פעם, היא 

שהצילה את עם ישראל מכליה. 
כך אנו צריכות לנהוג בעבודת ה', להתפלל , לבקש, לצעוק להתחנן, ולשפוך שיח לפני הקב"ה, לדבר 

עם ה' בכל עת, וכך נוושע בכל הישועות והבקשות.

החופש הגדול
שמחים  ומהנים,  מנוצלים  להיות  יכולים  אלו  ימים  הגדול.  החופש  על  אכתוב  קצרות  מילים  כמה 

ומועילים. ומאידך מבוזבזים ומרגיזים מריבות וכעסים. הכל תלוי בנו. 

אשה שתשב ותדבר בטלפון כל היום, הדיבורים אינם נגמרים, כמה לשון הרע ורכילות, דיבורים אסורים 
כלולים בזה, ומעל הכל הבית לא זז, הבעל מתרגז וכו'.

לעומת זאת אשה מחושבת יכולה לנצל את הזמן, בעשיית חסדים ומצוות, קודם כל בבית, לעזור לבעל 
לילדים, ובתוספת לעזור גם לאשה חולה או נזקקת, לאיזה שכנה שצריכה עזרה.

בזמן זה שהילדים בחופש, נעמוד על טיבם, לשים לב שאינם נופלים בין הכסאות, לראות שכבר מגיל 
קטן הם יודעים לקרוא, כי זה בסיס גדול, ולבדוק שהם ברמת הלימודים המתאימה.

לשחק  כדי  השנה.  במשך  מספיקים  שלא  מה  הילדים,  עם  לשחק  הזדמנות  הוא  החופש  זאת  מלבד 
אלא המשחקים הפשוטים יכולים להעסיק אותם שעות רבות,  איתם לא צריך איזה משחק מיוחד, 

אפי' איקס עיגול, או חי צומח דומם וכדו'.

כמו כן לכל מקום שהולכים ואפי' בבית ללמד אותם כל דבר, שמות של עצים, שמות מכוניות, איך עובד 
כל דבר, מהיכן זורמים המים, ואפי' דברים הפשוטים ביותר.

למדי אותם להודות לה' על כל דבר, להגיד תודה לאבא ואמא, להתחבר לחברים טובים וכו'
עם  נעים  חופש  לכולם  שיהיה  תועלת,  הרבה  מהחופש  להרויח  נוכל  הזמן,  את  ננצל  כך,  נעשה  אם 

הרבה סייעתא דשמיא ושמחה רבה.

רבינו היה נוהג לומר לעולים לקברו של רבי שמעון בר יוחאי, כי 
עיקר הלימוד על קברו הוא לימוד האידרא רבא ואידרא זוטא.

כמו כן בענין ההשתטחות על קברות הצדיקים היה אומר: כי מי 
שרכש לעצמו ידיעה אמיתית ומקיפה בתורת הקבלה והיחודים, אף 
אם יושב בביתו יכול לכוון כוונות ויחודים כידוע ליודעי הח"ן, ועי"ז 
הוא מתקשר לנשמת הצדיק שהלך כבר לבית עולמו, ונחשב לו 

כאילו עומד על קברו של הצדיק ומתפלל שם, ועל ידי כן אף מקבל 
את השפע הרוחני הנמשך מנשמתו הקדושה של הצדיק. 

וכן העיד הגה"ח רבי חיים סנואני זיע"א על רבינו שהוא יושב בביתו 
שבירושלים ומכוין משם את יחוד ההשתטחות על קברי הצדיקים.



פינת המתכון

לבריאות ובהצלחה
שבת שלום

לחם שום
המצרכים:

חצי קילו קמח
רבע כוס סוכר

1 כוס מים פושרים
1 כף שמרים יבשים

2 כפיות מלח שטוחות
50 גר' חמאה מומסת או רבע כוס שמן

חלמון
1 ביצה שלימה )ביצה טרופה להברשה(

אופן ההכנה:
1. לעבד לבצק ולהתפיח עד להכפלה.

2. לחלק לשמונה, לגלגל לנקניק, ולקשור או ליצור כל צורה שתהיה.

3. לסדר בתבנית  ולהתפיח, ולהבריש בביצה.

4. לאפות בתנור על חום בינוני 15 דק' עד שנהיה זהוב.

5. לערבב את מצרכי הציפוי ולהבריש ישר שיוצא מהתנור.

אפשר לפזר מלמעלה פטרוזליה.

לציפוי:
רבע כוס שמן זית

1 כפית שום כתוש
פלפל שחור גרוס

מלח
)1 כפית פטרוזליה מיובשת(


