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ג תשפ" שלחב פרשת

 עוצמה של ענף 

ַוּיֹוֵרהּו ְיהֹוָֹה ֵעץ ַוַּיְשֵלְך ֶאל ַהַמִים  "
ִים   " ]ט'ו כ'ה[ ַוִּיְמְתקּו ַהמָֹ

ש  במדרש  אחד  מובא  לבוא,  לעתיד 
שישתנו זה טעם העץ... היום,  הדברים  

אנחנו   תפוז,  של  טעם  לטעום  בשביל 
לקלף,  התפוז,  את  לקטוף  צריכים 
לברך ולטעום... וכדי לטעום טעם של  
תפוח, לא יועיל אם ניקח חתיכה מהעץ  
וננסה לטעום... אלא, רק אם נאכל את  
לעתיד   זאת  לעומת  ממש...,  הפרי 
יקבל   העץ  שגם  בספרים  כתוב  לבוא, 

הטעם של הפרי, וגם אם ניקח  את אותו  
אנחנו   התפוז,  מעץ  ענף  של  חתיכה 
אנחנו   כאילו  הטעם,  אותו  את  נטעם 

 אוכלים עכשיו תפוז...

שאומרים:   מילא  מבין,  לא  אני 
שתוציא   ישראל  ארץ  שעתידה 
ללכת   במקום  מילת,  וכלי  גלוסקאות 
לקנות עוגה עם קצפת, אני יוצא לחצר  
אחד   מעץ  לי  וקוטף  בוקר,  כל 

או   שבקיה,  השני  מהעץ  בקלאווה, 
שבמקום ללכת לחפש בגדים בחנויות,  
וקוטף מהעץ חליפה,   יוצא לחצר  אני 

גלה שהחליפה  וכשאני בא לבית, אני מ
לא מתאימה בדיוק לילד שלי, אז מה  
אומר   אני  הבעיה?!  מה  עושים???? 
חדשה,   חליפה  ותקטוף  תצא  לילד: 
גם   תקטוף  הדרך  על  מה,  יודע  אתה 

 עניבה שתתאים...

אבל מה העניין שהעץ יקבל את טעם  
הפרי????? מה גם שלא קיבלנו מידע  
בפירות...  צפוי  מחסור  איזה  על 

ים כדי לטעום את  שנתחיל לאכול עצ
טעם הפרי, ואם כן, מה העניין שטעם  

  ה היי דוקא זה ?  העץ יהיה בטעם הפרי

 .��לראות עצי תפוז בסירופ קל  מענין  

וכל   ילד  כל  נשאל  שאם  התשובה: 
רוצה   בפרדס: ממה אתה  בסיור  אדם 
לטעום, מהפרי העסיסי הכתום המושך,  
ומרקם   אחיד  צבע  שנראה  מהעץ  או 

העץ  קשה??? בקיצור מה שלא תגידו,  
כל אחד  ולכן  א נראה מושך במיוחד,  ל
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והאמת,   הפרי,  את  מעדיף  אני  יענה: 
שהוא צודק!!! אבל, אם נשאל: איפה  
קיימת יותר חיות??? בעץ או בפרי???  
האנרגיה   כל  בעץ!!!  היא:  התשובה 

 שהפרי יונק, זה רק מכוח העץ.

רואים   שאנחנו  איפה  שלנו,  בעולם 
אחד   צעד  לוקחים  אנחנו  "גזע" 

נרת  אנחנו  רק  אחורה,  אנחנו  עים, 
אנו   מיד  מסויים,  קושי  איזה  רואים 
מה   הלו!!!!  ברכיים...  פיק  מקבלים 
עשוי   אתה  מה,  נבהלת????? 

 מפלסטיק???? עשוי מקלקר???? 

שחרר אותי, תן    ?? יםאומר  נשיםמה א 
קלים,   דברים  לי  תן  הפרי,  את  לי 
מושכים ועסיסים... אין לי כח לעבוד,  

לתוצאות טובות  רוצה להגיע  ם  ג   , אני 
 בישיבה רגל על רגל... 

עוצמתיות   הכי  שהאנרגיות  והאמת, 
טמונות  בעץ... איפה שנראה שצריך  
לעבוד... איפה שנראה יבש... וזה נבין  
רק לעתיד לבוא, שבזמנים הכי קשים  
קיבלנו את   גדלנו, שם  לנו, שם  שהיו 
במקומות   דווקא  העוצמות,  כל 
שבורא   לנו  נראה  והיה  שהתאמצנו, 

לנ עזר  לא  והרגשנו  עולם  חלילה,  ו, 
זה   לדעת!!!  צריך  מאוד,  לנו  שקשה 

כמו ילד קטן שעד היום היו נותנים לו  
יד כדי ללכת, אך כאשר רוצים ללמד  
לו את היד,   עוזבים  לבד,  אותו ללכת 
והוא לא מבין למה?! הוא ממש הולך  
מה   לך  אין  האבא:  לו  אומר  ליפול, 
לדאוג!!! אני עזבתי לך את הידיים כי  

 תלמד ללכת לבד... רק כך אתה 

לבוא   לעתיד  רק  נגלה  זה  כל  ואת 
שאיפה שהיה לנו קושי, או התמודדות,  
זה מה שהרגיל   זה מה שגידל אותנו, 

לבד,   ללכת  שנראה  אותו  אותנו  ענף 
חסר משמעות יש לו טעם פרי, שאחרי  

 כל קושי יש תוצאה יש פרי.

שחלק   מסופר:  אריה"  ה"שאגת  על 
לפני שקיבל  מחייו,  הוא חי בעוני גדול  

הוא חיבר  ואת הרבנות של העיר מץ,  
חיבר   ה"שאגת  את   כמה ספרים, הוא 

פיננסי    אריה"  היה במצב  הוא  כאשר 
ה ואת  אבן" קשה,  חיבר    "טורי  הוא 

ר'    לאחר שנכנס לרבנות של העיר מץ, 
הספרים   שני  על  עבר  מבריסק  חיים 

יותר  ש   ואמר הרבה  אריה"  ה"שאגת 
ש אפילו  ה"טורי  מיוחד,  אבן"  את 

בגיל יותר מבוגר, וכששאלו אותו    חיבר
זה כך  למה  להם  באמת  הסביר   ,

ל היו  תקופה  אריה  שבאותה  שאגת 
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להתגבר צריך  והיה  ו קשיים  לכן  , 
איכותי   יותר  הרבה  היה  שלו  הלימוד 

 ומיוחד. 

 

 מעצב פנים שמושגח מבחוץ 

ֹעֶמר ְולֹא ֶהְעִּדיף ַהַמְרֶבה  " ֹמּדּו בָֹ ַוּיָֹ
ְלִפי   ִאיש  ֶהְחִסיר  לֹא  ְוַהַמְמִעיט 

טּו  קָֹ ְכלֹו לָֹ  [ ט'ז י'ח ]   " אָֹ

את   לקרוא  המובאות,  הסגולות  אחת 
פרשת   שלישי  ביום  המן"  "פרשת 
בשלח, והאמת, שמובא בספרים שיש  
ומה   יום,  כל  זה  את  לקרוא  עניין 
המן,   בפרשת  שנתבונן  העניין??? 
וכל   לכולם,  ומפרנס  זן  עולם  שבורא 

"מכתוב לו", והמרבה  אחד מקבל מה  
 לא העדיף והממעיט לא החסיר.

סיפר אדם: אני עובד כמעצב בעיצוב  
פנים של דירות, קיבלתי הזמנה מלקוח  
שמן"...   "דג  שהוא  עליו  לי  שאמרו 
בלשוננו: "יושב טוב"... הוא אמנם גר  
אעצב   שאני  רצה  הוא  אבל  בחו"ל, 
שנמצאת   שלו  לדירה  פנים  עיצוב 

בירושלים,  ישראל,  בשכונת    בארץ 
 רחביה. 

עבדתי בשבילו כמו שצריך, והצעתי לו  
הוא   לבסוף  עיצוב,  אפשרויות  מספר 
בחר באחת מהן, אבל הוא עשה רושם  
מעבודת   מבסוט  כך  כל  לא  שהוא 
העיצוב שלי, ובאמת, לאחר שהעביר  
אותו   שאלתי  הסופי,  התשלום  את  לי 
שאלה שאני שואל את הלקוחות שלי:  

אל אפנה  שאני  מוכן  הוא  יו  האם 
שיקבלו   כדי  שלי,  חדשים  לקוחות 
המלצות על עבודת העיצוב שלי, והוא  
]בלי   חש'מא"  "בלא  שאומרים  כמו 

 בושה[  

אף   לי  תשלח  אל  תשמע,  לי:  אמר 
דוגרי!!  אחד,  איתך  ידבר  לא    אני 

אומץ!!!   איזה  בהלם,  הייתי  נהניתי!!! 
לא   עין  עם  כנראה  והוא  נהנים  כולם 
אתה   צדיק!!!  לו:  אמרתי  טובה... 
שומע??? אמר לי: כן, אני מקוה שלא  
נפגעת!!! אמרתי לו: א'. אני לא נפגע  

  זקנתי  גם  הייתי   נער'.  ב  ��מפגועים  
  לקוחות   ששולח  שמי  בחוש  וראיתי
עוהמלצ  בורא  ורק  אך  זה  אז  ות  ולם, 

שיהיה לך יום טוב, ובורא עולם דאג לי  
אתה   אז  שהתקשרת,  לפני  גם  מצויין 

 יכול להיות רגוע בעניין. 



  

 ד

 תשפ"ג שלח ב   פרשת    לקולך                                 מקשיבים 

אחרי שהדירה ברחביה היתה מוכנה,  
הוא העמיד אותה להשכרה לכל מיני  
קצר   לביקור  שבאים  אמידים  אנשים 
תקופה   אחרי  והנה,  ישראל,  בארץ 
גדול   גביר  שלו  לדירה  הגיע 

בחגי  מוויליאמסבו בארץ  לשהות  רג 
תשרי, ובמשך שהותו בדירה ברחביה,  

 .הוא נהנה עד הגג מעיצוב הפנים

אותו:   ושאל  למשכיר  התקשר  הוא 
תגיד, מי עיצב לך את עיצוב הפנים??  
שלי,   הטלפון  מספר  את  לו  נתן  הוא 

אלי התקשר  ממני שהוא    הוא  וביקש 
איתו נפגשתי  איתי,  להיפגש  ,  רוצה 

 התברר, שהוא קבלן רציני...  

ממנה   שהרווחתי  עסקה,  על  חתמנו 
וחצי    3,500,000 מיליון  שלושה 

שקלים במצטבר, הוא לא רצה שאני  
שקרה,   מה  אך  לקוחות,  אליו  אשלח 
מבלי שאני אשלח אליו אף אחד, הוא  

 בעצמו שלח אלי...

יכול   הוא  אז  רוצה  עולם  בורא  אם 
פחות   הכי  בו  שיש  מהמקום  לשלוח 

זיווגו    כויים...סי קשים  אומרים:  חז"ל 
ופרנסתו של אדם כקריעת ים סוף, מה  

העניין שדווקא מדמים אותם לקריעת  
 ים סוף????? 

לעם   באים  היינו  שאם  והתשובה: 
סוף,   ים  קריעת  לפני  רגע  ישראל  
יציל   עולם  בורא  להם:  ואומרים 
יקרה?   אתכם!!! איך נראה לכם שזה 

אמר  כל אחד היה מנחש ניחוש: אחד י
לך: נילחם במצרים וננצח אותם, השני  
יגיד לך: יבואו מסוקים, השלישי יאמר  
והדמיון   אחד  כל  צוללות,  יבואו  לך: 
שלו... אבל אף אחד לא היה מעלה את  
הרעיון שהים יבקע, כיון שלא היה לכך  
שום תקדים בהיסטוריה, ורואים את זה  
בחוש גם בזיווג וגם בפרנסה של האדם,  

נן על כיוון אחד, אך  שאתה יכול לתכ
לבסוף זה בא מכיוון אחר לגמרי שאתה  

 לא חולם עליו.

לנו,   שהבוס האמיתי  וזה בא להראות 
עולם!!! אבל ממש   בורא  ורק  זה אך 

הוא  המנכ"ל    , רק  לא  גם  מעליו,  אין 

 . ��של החברה 
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 הדף ה ]לא[ נכון 

בתחום   כסייעת  עבדתי  אישה:  סיפרה 
היתה   לא  המשכורת  המיוחד,  חינוך 

ספרות, אבל גם עם משכורת של    5של  
תקינים    4 חיים  לנהל  אפשר  ספרות 

ושמחים, וכידוע, שעושר זה לא מתכון  
שמחים   די  היינו  ולכן  לאושר... 
סיפוק,   עם  עבודה  היתה  זו  ומרוצים, 

ה בילדים  את    " מיוחדים "השקעתי 
וראיתי שהם גדלים, צומחים  הנשמה...  

סיפוק   בשבילי  היה  וזה  ומתפתחים, 
שעבדתי   מעשור  יותר  אחרי  עצום!!! 
ואחרי   בעלות,  החליף  הגן  שם, 

 .התנהלות לא נכונה... הגן נסגר

עבודה   בלחפש  לעבוד    ���התחלתי 
  כל לכולם,    חיים  קורות   שולחת   הייתי
  לפתוח  בטעות  חשב  שרק  ספר  בית

  כבר  לו  היה,  מיוחד  חינוך  של  כיתה

  שכבר  כתבתי   ושם   ��  שלי  חיים  קורות 

  לי  ויש  הזה  בתחום  עבדתי  רבות   שנים
  את  הילדים  את   מרגישה  ואני,  בו  וותק

 .שלהם  המיוחדים הצרכים

שחזרו   אלו  וגם  אלי,  חזרו  הרבה  לא 
או   לי,  התאימו  שלא  סכומים  הציעו 
התנהלו בזמנים לא נוחים, או ששכנו  

ח לקחת  שצריך  כדי  במקומות  ללית 
לשלוח   המשכתי  וכך  לשם...  להגיע 
קורות חיים, עד שהגיע היום שאמרתי  
בחינוך   לעבוד  כח  לי  אין  לבעלי: 
מיוחד, אולי אני אחפש עבודה אחרת,  
בתחום אחר, ומיד עלה הרעיון לתחום  
הגרפיקה, זה תחום שלמדתי בעבר אך  
הזמן   הגיע  אולי  בו,  המשכתי  לא 

הלך  לשלוף את התעודות שהצהיבו במ 
 השנים ולעשות בהם שימוש...

בתחום   עבודה  על  לברר  התחלתי 
והתברר, שהחומר הלימודי   הגרפיקה, 
שלמדתי בעבר מתאים למחשבים של  

ה   יתכן  80שנות  התקדם...  והעולם   ,
קורסים   כמה  עוד  אצטרך  שאני 
לא   לימודים  מקום  חיפשתי  להשלים, 
הקורסים,   את  להשלים  כדי  יקר, 

במקום   "השמה  למדתי  שהבטיח 
ש מה  התברר  יותר  מאוחר  מיידית" 

לא השמה ולא    �����כסיסמת בחירות...
 מיידית... 

היום   עד  אם  עבודה,  לחפש  התחלתי 
הייתי מחפשת בתחום החינוך המיוחד,  
אז אחרי הקורסים שעברתי, התחלתי  
גם   לחפש בתחום של הגרפיקה, אבל 
למצוא   פשוט  היה  לא  זה  בתחום 

 עבודה. 



  

 ו

 תשפ"ג שלח ב   פרשת    לקולך                                 מקשיבים 

תקופה,   רצה  באותה  הייתי  טלפון  כל 
לעבודה   קשור  זה  אולי  לענות, 
ששלחתי להם קורות חיים??? פעם זו  
היתה טעות, ופעם זו היתה עוד טעות...  

  שיהיה   שרוצים  מהבנק  זה  ופעם  ��
הם  ק  כנראה ,  למינוס  כיסוי  להם  ר 

לא  העבודה  בנושא  רוצים כיסוי... רק  
, ואני כבר כמה שנים נמצאת  התקשרו

 העבודה. במעגל מחפשי  

דרושה   מודעה:  ראיתי  אחד  יום 
לידע   יתרון  מזכירה,  חסד  למפעל 
אולי   אוו,  לעצמי,  אמרתי  בגרפיקה... 
האמת   חיים,  קורות  להם  אשלח  אני 
הייתי   לחוץ,  יום  לי  היה  היום  שאותו 
צריכה לקנות משהו ועוד לרוץ לרופא,  
זמן   שניית  לי  היתה  לא  בקיצור, 
עוד   זה  לי  חסר  שהיה  מה  מיותרת, 

אבל  ל שלי,  חיים  הקורות  את  שלוח 
אמרתי: שמא יקדמנו אחר... לכן אני  

 . אשלח את הקורות חיים לפני שאצא 

חיים   הקורות  של  הקלסר  את  פתחתי 
מוסיפה   הייתי  פעם  כל  שעשיתי, 
לי   שיעזור  מה  שזה  חשבתי  ומוחקת, 
שכאשר   והאמת,  לעבודה,  להתקבל 
בורא עולם מחליט, אז הוא לא צריך  

ולא   המלצות  הוא  לא  חיים,  קורות 

שנהיה   שלו  בדרכים  דואג  פשוט 
טוב   והכי  לנו  שמתאים  במקום 

 בשבילנו. 

הקורות   את  שלפתי  המהירות  בשיא 
חיים ושלחתי בפקס, אפילו לא חיכיתי  
וטסתי   התקבל  שזה  אישור  לראות 

 לאוטובוס. 

שהייתי   הסידורים  כל  את  סיימתי 
ראיתי   לבית,  וחזרתי  לעשות  צריכה 

ו, והם היו מאותו  שתי שיחות שלא נענ 
שלום!   לי:  אמרו  התקשרתי,  מספר, 
ששלחת,   חיים  הקורות  את  ראינו 
תור לראיון עבודה,   ורצינו לקבוע לך 
מעניין,   מה???  התקדמות  יש  הופה, 

 .הלכתי באותו יום לראיון 

ישבתי מול המנהלת שאמרה לי שהם  
ארגון חסד, שכבר במשך שנים מלווה  
ילד   להם  יש  ול"ע  של"ע  משפחות 

גם  חו להוסיף  החליטו  והם  לה, 
צרכים   עם  ילד  להם  שיש  משפחות 
הם   ולכן  מיוחד",  "חינוך  מיוחדים 
חיפשו מישהי עם רגישות שיודעת ויש  
לה ידע מוקדם בנושא, הייתי מופתעת  
בחינוך   גם  שאני  יודעת  היא  מאיפה 
שאני   בעדינות,  לה  אמרתי  מיוחד, 
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במשך   מיוחד  חינוך  בגן  סייעת  הייתי 
 . רה לי: כן, אני יודעת שנים, היא אמ

יודעת?!   היא  מאיפה  לעצמי,  אמרתי 
אצל   אבל  עלי,  ביררה  היא  כנראה, 

ן מה שלא הבנתי בכל  -י-ע נ-מי???? מ
הסיפור, שהיא אמרה לי שהם באמת  
לעניין,   רגישות  לה  מזכירה שיש  רצו 

אותי   שאנחנו  ושאלה  ידעת  איך 
בחינוך   בעבר  שהיתה  מישהי  צריכים 

היא    ??? אני ידעתי???? על מהמיוחד
אחרי   יותר  ולא  פחות  לא  מדברת, 
שסיימתי את הראיון שעבר בנעימות,  
כל   את  למלא  אותי  שלחה  היא 

כבר   אני  שמחר  כך  תחיל  א הפרטים 
 לעבוד...

לפתע, אני רואה על השולחן שלה את  
אבל   חיים,  הקורות  של  שלי,  הדף 
משהו בו היה לי מוזר, הסתכלתי עוד  
ובמקום   שהתבלבלתי,  וראיתי  יותר 

שהכנתי  לשל חיים  הקורות  את  וח 
חיים   הקורות  את  שלחתי  לגרפיקה, 

הח  של  למקומות  נוך  ישהכנתי 
 המיוחד...

לא   עולם  בורא  אבל  התבלבלתי,  אני 
פרטית בהשגחה  הוא    התבלבל... 

הקורות   דפי  את  ממני  לקח  מופלאה 
וה"לא   נכונים"  ה"לא  חיים 
שאנחנו   לחשוב  ננסה  מתאימים", 
מחפשים עובד בשביל עבודות חשמל,  
ואדם   חיים,  קורות  לשלוח  ומבקשים 
שולח לנו קורות חיים שכל החיים שלו  

טוב...   כרצף  עבד  לו  הוא  ויש 
 המלצות... 

קורות   ששולח  שאחד  וברור,  פשוט 
חיים לא קשורים ממעיט את הסיכויים  
שלו להתקבל לעבודה, אבל אם אנחנו  
באה   המן  פרשת  זה  שאת  מבינים, 
שלא   בליבנו,  עמוק  עמוק  לחקוק 
משנה מה תהיה ההשתדלות שתעשה,  
מה   את  אליך  עד  ישלח  עולם  בורא 

ה  שמגיע לך, אנחנו נגיב אחרת בהרב
מצבים שנדמה לנו שפלוני או אלמוני  

 יושב לנו על אותה משבצת...

 

 שטרות  5,000-חיים מ

ֵחם   ה' "  ֶכם   ִילָֹ י'ד  ]   " ַתֲחִרשּון   ְוַאֶתם   לָֹ
 [ י'ד 

שקל קנס על ביזיון בית המשפט,    500
כך   על  הנתבע,  שאל  מה?????  על 
בית   באולם  צלצל  שלך  שהטלפון 
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קייטנה   זה  לך,  נראה  מה  המשפט, 
שוקו   לך  נביא  תמתין  אולי  פה???? 

 . ��ולחמניה  

יש לקב"ה   יום  ראיתי, מביאים: שכל 
בני   לו:  שאומר  השטן,  עם  מלחמה 
עולם:   בורא  לו  אומר  גנבים,  ישראל 

מה    אתה תראה  היהודים?!  על  אומר 
קורה אצל הגויים, הרבה יותר גרוע...  
וכך כל טענה שהשטן מנסה לקטרג על  
מכיון   מצליח,  לא  הוא  ישראל,  עם 
יותר   לו שהגויים  מוכיח  עולם  שבורא 

שכנגדה    גרועים... אחת,  מטענה  חוץ 
בורא עולם לא עונה לו, והטענה של  
מרחם   אתה  למה  נשמעת:  השטן 

 ה איך הם מתנהגים...עליהם, תרא 

עונה   לא  עולם  שבורא  הטענה  מהי 
 עליה?????? 

ישראל   שעם  ומתלונן  בא  כשהשטן 
אי   כבר  כאן  הכנסת,  בבתי  מדברים 
יותר   לו שהגויים הרבה  להגיד  אפשר 
מקום   על  שומרים  שהם  כיון  גרועים, 

מדברים שם ולא  זו  ,  התיפלה שלהם, 
ולכן   הכף,  את  שמכריעה  הטענה 

א  להחזיר  הכף כשרוצים  הכרעת  ת 
לטובה, צריכים להראות לבורא עולם  

שאנחנו לא מדברים בבית הכנסת ויהי  
"ה'    מה... הפסוק:  על  שדורשים  יש 

 [ תחרישון"  ואתם  לכם  י'דילחם  [  י'ד 
שאתם   מתי  לכם????  ילחם  ה'  מתי 
תדברו   לא  שאתם  מתי  תחרישון!!!!! 

ילחם    'בבתי כנסת ובבתי מדרש, אז ה
נלחם   ה'  ואם  אנחנו  בשבילנו  לכם, 

 סודרים!!!!! אוהו מסודרים!!!מ

סיפר הרב אזרזר מאלעד: יום אחד אני  
העסקים   מאנשי  מאחד  טלפון  מקבל 
וכולו   אותו,  שחיתנתי  קונג  בהונג 
בוכה... מה קרה???? שאלתי, ואז הוא  
סיפר לי שגילו לאשתו ל"ע ול"ע את  
שאין   לו,  אומרים  והרופאים  המחלה, 
המצב,   לעצור את  טיפול שיכול  שום 

שואל  המצב   הוא  מגרוע,  יותר  גרוע 
אותי: מה אני עושה עכשיו??? מה אני  

 יכול להגיד לו: רק להתפלל. 

שיכין   לו:  עם    5,000אמרתי  שטרות 
התחייבות לא לדבר בבית כנסת למשך  

אשתו,    40 לרפואת  יהיה  ושזה  יום, 
ישועות   יראה  והוא  אנשים  ויחתים 

ה'... את    בעזרת  הכינו  ואשתו  הוא 
הת והוא  מבית  השטרות,  לעבור  חיל 

כדי  אחר,  כנסת  לבית  אחד  כנסת 
בבית   ידברו  שלא  אנשים  להחתים 
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יום, כמובן שלהגיע    40הכנסת למשך  
איש זה לא ביום אחד, אבל    5,000ל  

הוא לקח את זה רציני, כיון שהבריאות  
של אשתו או יותר מדוייק החיים של  
אשתו היו חשובים לו, ואחרי כמה ימים  

יום    40תחייבו  שה   5,000הוא הגיע ל  
 לא לדבר בבית הכנסת...

אזרזר  המשיך אחרי  וסיפר  הרב   :
"ערכים"   ארגון  עם  נסעתי  חודשיים, 
של   קברו  על  ושם  לפולין,  למסע 
העלמין   בבית  טוב"  יום  ה"תוספות 
רבינו,   אתה  וזעקתי:  בכיתי  בקראקא, 

מיוחד שברך  מי  שלא    תיקנת  שמי 
מדבר בבית כנסת יזכה לאריכות ימים,  

ולבני בנים, עשה למען רבקה  לבנים,  
החתים   שבעלה  נעמי  בת  אסתר 

אנשים, שהתחייבו לא    5,000בשבילה  
במשך   כנסת  בבית  יום,    40לדבר 
 ותשלח לה רפואה שלימה!!!

אחרי שחזרתי לארץ, בעלה בא לבשר  
של   מהמקרה  המומים  שהרופאים  לי 
שהיא   האחרונות  בבדיקות  אשתו, 

  מרוב   עשתה, הגידול נעלם כלא היה...
שבעלה ראה שזה עבד... הוא הדפיס  

לדבר    5,000עוד   שלא  קבלה  שטרי 
יום, והחתים    40בשעת התפילה למשך  

שאמרנו:  ,  אנשים  5,000עוד   מה  זה 
תחרישון  ואתם  לכם  ילחם  אם    " "ה' 

בבית   לדבר  שלא  נשמור  אנחנו 
בכל   לנו  ילחם  עולם  בורא  הכנסת, 
החזיתות, וישמור עלינו בכל התחומים,  

שיש   ששומר  ומי  עולם  בורא  את  לו 
יכול   הוא  אז  בשבילו,  שנלחם  עליו, 

 לישון רגוע...

 

 או מעסיק????ילד  

ִתְצַעק  " ַמה  ֹמֶשה  ֶאל  ְיהֹוָֹה  ַוּיֹאֶמר 
עּו  ְוִיסָֹ ֵאל  ִיְשרָֹ ְבֵני  ֶאל  ַּדֵבר  י  "  ֵאלָֹ

 [ ]י'ד ט'ו 

לא   זה  עכשיו  למשה:  אמר  הקב"ה 
הזמן לדבר, צריכים מסירות נפש מצד  

מסירות  עם   שתהיה  ואחרי  ישראל, 
נפש, אז הם יהיו זכאים שבורא עולם  

 יציל אותם. 

עם   על  קיטרוג  אומר: שהיה  המדרש 
ישראל לפני קריעת ים סוף, למה בורא  
עולם קורע להם את הים??? הרי הללו  
עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה  
יש   ישראל  לעם  למה  זרה????? 



  

 י

 תשפ"ג שלח ב   פרשת    לקולך                                 מקשיבים 

עולם  קריעת ים סוף ואת המצרים בורא  
 מטביע בים??? 

מסירות   הראו  ישראל  שעם  ברגע, 
נפש, מסירות זו ניצחה את כל הקטרוג,  
כיון שלעם ישראל יש ייחודיות, שהוא  
ובמים,   באש  עולם  בורא  אחרי  הולך 

אם נתבונן בדור שקדם לנו, לדור    דיינו 
לבית   שמגיע  איתנו,  שנמצא  המבוגר 
הכנסת באותה שעה ולא משנה לו מה  

בחוץ, או באיזו שעה הוא  מזג האוויר  
הלך לישון, וזה לא רק בתפילה, זה בא  
לא   שהם  מצוות  הרבה  בעוד  לביטוי 

 נבהלים מקשיים... 

מכונת   בלי  ילדים  עשרה  גידלו  פעם, 
כלים   מדיח  בלי  מייבש,  בלי  כביסה, 
מאושרים,   חיים  והיו  מיקרוגל,  ובלי 
הילדים,   ליד  לשבת  זמן  היה  להורים 

למ  לי  ספרו  למי???  זמן  היום  יש  י 
 ??? לשבת ליד הילדים 

מחקר שלא נעים לשמוע... שזמן    ישנו
היחס שלנו לילדים ביום הוא לא יותר  
מ...כמה דקות!!! שרוב הזמן הזה, הוא  
אל   תעזוב,  תרד,  פקודות:  נתינת  רק 

 תיגע, תשתוק, וכד'...

מקרים   הרבה  לראות,  הלב  כואב 
קריירה,   בלפתח  עסוקים  שאנשים 

ופשוט מדלגים על המשפחה, שוכחים  
 דים. את האשה/הבעל את היל

הלו!!!!! הי!!!! למה אתה עובד?????  

  בשביל [  ��]או על מי אתה עובד????  
  שיהיה ,  המשפחה  את   לפרנס  שתוכל

מה אתה לא מקדיש זמן  ל   אז,  טוב  להם
עם   המשפחה????  עם  לשבת 

 הילדים???? 

מסופר: על ילד שאבא שלו היה מאוד  
עסוק, ובקושי היה לו זמן לילדים שלו,  

לאבא  הילד  פנה  אחד  רגע    יום  שלו 
  אבא   תו:ולפני שעלה לישון, ושאל א 

א  שעת    תהכמה  על  מקבל 
המום   היה  האבא  עבודה????? 
מיד   שילך  בנו  על  וצעק  מהחוצפה, 
לישון, מה זו החפירה הזו, וואלא יופי,  

 .��גם למשכורת שלי הוא נכנס 

אחרי שהילד עלה לישון, האבא חשב:  
להתעניין   לילד  גרם  מה  מעניין, 

מישהו  במשכורת   אולי  שלי???? 
זה   בכלל  אולי  שישאל?  ממנו  ביקש 
מישהו ממס הכנסה... אולי אלו חברים  
לברר,   חייב  אני  בעניין,  לו  שמציקים 
אותו:   ושאל  למחרת,  אליו  ניגש  הוא 
אני   כמה  לדעת  רצית  אתמול,  למה 

 מקבל לשעה?????? 
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אמר לו הילד: אבא, אני מבקש ממך  
לי  אם אתה מסכים שקודם אתה תגיד  

ואחרי שתגיד לי אני אגיד לך, באותו  
רגע, רציתי לשלוח אותו שוב לחדר... 
אבל כיון שהוא ביקש כזה יפה, אמרתי  

 לעצמי שאני זורם על זה... 

בערך   לשעה  מקבל  אני  לו:  אמרתי 

,  ועכשיו[  לו  יפה  ���דולר ]אביידו    150
 ? לדעת   רצית  למה  לי תספר

לא   אני  לי,  אמר  שהוא  הדברים  את 
לעו  התשובה  אשכח  שאחרי  כיון  לם, 

את   הורדתי  ושם  לחדר  הלכתי  שלו, 
יכול   לי אם אני  הדמעות... הוא אמר 

לו   זה    30להוסיף  וואי,  וואי,  דולר, 
אבל   העצבים,  על  לי  לעלות  מתחיל 
אמרתי אני חייב להשלים את התהליך,  
ללא   כהלוואה  קיבלת  לו:  אמרתי 
ריבית, רק תחתים לי שני ערבים ותביא  

 . ���ון לי צ'ק פיקד

דולר    120י: יש לי  ואז פנה אלי ואמר ל 
דמי   ההולדת,  מיום  חיסכון  בקופת 

לי   שהלווית  ועכשיו  וכד'    30פורים, 
דולר, ואני    150דולר, יש לי בסך הכל  

הסכום   זה  כי  אותם,  לך  לשלם  רוצה 
ואני   עבודה,  שעת  על  מקבל  שאתה 

ורק   הזו,  בשעה  איתי  שתהיה  רוצה 
טלפונים   בלי  איתי!!!!!!! 

 ועסקים!!!!!!!! 

נישקתי   השם!!!  בעזרת  לו:  אמרתי 
אותו, ומיד הלכתי לחדר, ונתתי דרור  
לדמעותי, באותו רגע הבנתי, שבריצה  
את   מפספס  אני  שלי,  הקריירה  אחרי 
החיים עצמם, את הישיבה עם הילדים  
ולתת להם יחס חם שלא יקבלו בשום  
יום,   ומאותו  בבית,  כמו  אחר  מקום 

על   דגש  לשים  הדברים  התחלתי 
 החשובים. 

 

 ספרים שהצילו מזוודה!!!

  עומד  אני:  מירושלים   יהודי  סיפר
,  לאשדוד  450  לקו   ומחכה  בתחנה

  בעוד   להגיע   אמור  היה  האוטובוס
  על   אחת   עין  עם  ואני,  דקות   מספר

...  המזוודות   על  שניה   ועין ...  הילדים
] שלישית   ועין   עין  יש   להורים  רק?! 

  עודף   עם   השובב  על[  ����שלישית

,  לפתע,  לכביש  יקפוץ   שלא   המרץ
  שלא   שקית   עם   אדם  לתחנה  הגיע
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  האם:  ושאל,  קטנה  נראית  היתה
 ???  לאשדוד  נוסע מישהו 

  ושאל   ניגש   הוא !!!  אני,  כן:  לו  אמרתי
  את  לי  לקחת   יכול  אתה  האם:  אותי

  שאבא   וכמובן???  לאשדוד  הספרים
,  אמר  הוא   כך,  בתחנה  יחכה  שלי

  מזוודות   כמה  תראה !!! הלו:  לו אמרתי
  כמה   עוד   עם  וזה,  לסחוב  צריך   אני 

  כל   רעיון   שזה   לי   נראה  לא ,  זאטוטים
  ואם ,  אחר  מישהו  תנסה   אולי,  טוב  כך
  ואני   אלי  תחזור  אז,  אחר  מישהו  אין

  שלך   השקית  את  ואכניס   אקח
 . למזוודה

  מהעומדים   כמה  אצל   שניסה   לאחר
  שנוסע   אדם   עוד  שאין   התברר,  בתחנה

  לא :  לי  ואמר  אלי  חזר   הוא ,  לאשדוד
  תוכל   האם ,  אחר  מישהו   מצאתי
  אני ????  הזו   הטובה  את   לי  לעשות 
  את  שלי  לאבא   לשלוח  מוכרח  פשוט 

,  גם  מה,  לו  לסרב  יכולתי  לא ,  הספרים
  קראתי   דקות   חמש  לפני  שרק

  שאדם  פסיעה  שכל"  מקשיבים " ב
  פסיעות  אלף  חוסך ,  השני  עבור  עושה
  לו  עזורא   שאני  החלטתי,  עצמו  עבור

  את  השכבתי,  מאמץ   של   במחיר  גם
,  אותה  ופתחתי  המדרכה  על  המזוודה

  לקח  הוא ,  לתוכה  הספרים  את  הכנסתי 
:  ושאל,  שלי  הפלאפון   מספר  את   ממני
  היכן   לו   אמרתי ???  יורד  אתה   איפה 

  מה   לך  אין:  לי   אמר  והוא ,  יורד  אני
,  שם  כבר  לך  יחכה  שלי  אבא ,  לדאוג 
  איזה  מושג   לך  אין!!!  רבה  תודה  וממש
 ...איתי עושה  אתה חסד

  הכנסתי,  דקה  אחרי  הגיע  האוטובוס
  כל   עם  ועליתי,  המזוודה  את 

  האבא   התקשר  בדרך,  הקטנטנים
  מתי   בערך   לו   אמרתי ,  לספרים  שמחכה 
  חיכה  הוא   כשהגענו   ובאמת ,  מגיעים
 . למטה

  את  ופתחתי   מהאוטובוס   ירדתי 
,  הספרים  את   לו  לתת   כדי ,  המזוודה

  איך ,  ספרים  שום  שאין  קולט  אני  אבל
  שמתי   בעצמי  אני???  להיות   יכול   זה

  ואני ,  במזוודה  הסתכלתי ,  שם  אותם 
,  לי  מוכרים  שלא   דברים  שם  שיש  קולט
  לא   שהמזוודה  להבין  שניה  לי  לקח
 .שלי

  למזלי,  לי  קרה  לא   זה  בחיים,  וואי,  וואי
לא    האוטובוס ,  התחנה  את   עזב עדיין 

  המטען  תא   את   שיפתח   עליו  דפקתי
 ...שלי למזוודה  המזוודה  את  והחלפתי
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  את  לי   היה  לא   שאם,  לחשוב   רק
  הייתי  לא ,  הספרים  את   לו  לתת   הצורך
  את  פותח  והייתי,  המזוודה  את  פותח

לפני    ולגלות ,  שבת   לפני  רק  המזוודה
  לא   היא   שלקחת   שהמזוודה   שבת 
  לא   שבת  בגדי  לך  שאין :  פירושו,  שלך

  ממי   חוץ  וזה,  לילדים  ולא   לך
  נתקע  הוא   שגם,  לו  שייכת   שהמזוודה

 ... רציני

,  בכלל  נעים  לא   זה  דבר  כזה  בקיצור
????  האלו   מהפדיחות   אותי  הציל  ומה

  אותו   עם  עושה  שאני  שחשבתי  החסד
  את   לו  לקחת   שהסכמתי   בכך,  אדם

  הרבה   לי   שחסך  מה  זה ,  לאביו  הספרים 
 . נפש עוגמת

  עבור  עושה   שאתה   אחת   בפסיעה
  עבור  פסיעות  אלף   ך חוס  אתה   , הזולת 
 . עצמך

 

 
 

 

 שנה להבין את התמונה!!!  25

סיפור   שליט"א,  מורי  מאבי  שמעתי 
קטנה,   שלנו  שהראיה  כמה  שמראה 
ולא תמיד מה שנראה רע הוא באמת  
שנים   עשרות  אחרי  רק  לפעמים  כך, 
כל   את  לך  נתון שמשנה  מקבל  אתה 

 התמונה...

סיפר בעל המעשה: לפני בר המצווה  
בשבילי   השקיעו  שלי  ההורים  שלי, 
תפילין מהודרות, זה לא היה בשבילם  
היה  שלהם  הכלכלי  המצב             קל, 

  להם  חשובה   היתה  אבל  ��  ב"קנטים"
 .ומעבר  מעל   השקיעו  הם  ולכן,  המצווה

התחלתי   אלול  חודש  לראש  סמוך 
כך   אחר  קצר  זמן  תפילין,  להניח 

יומיים  נכנסת פנימיה,  עם  לישיבה  י 
אחרי שהגעתי לישיבה, בסיום תפילת  
יצאתי   התפילין,  את  קיפלתי  שחרית 
את   לשים  ורציתי  חזרתי  לדקה, 
מצאתי   לא  אבל  בארון,  התפילין 

 אותם...

התחלתי לשאול בחורים: האם מישהו  
אבל   שלי???  התפילין  את  ראה 
לא   זהה:  היתה  כולם  של  התשובה 
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סיפר כלום!!!  הוא  ראינו  וגם  לרב,  תי 
מזה   יצא  לא  אבל  לחיפושים,  נרתם 
איכשהו   השבוע  במשך  כלום, 
הסתדרתי, לקחתי מחברים וכד', אבל  
לשבת   לבוא  היה  שלי  הגדול  החשש 
והתפילין   אבי  אל  אעלה  איך  לבית, 
איננו איתי???? אני יודע שאבא שלי  
השקיע עליהם הון, איך אני אומר לו  

 את זה?????? 

לדחות   יכולתי  הגעתי  לא  הקץ,  את 
לבית עם מזוודה ביד אחת והיד השניה  
היתה ריקה, אבא שלי ישר הבין שהיה  
מה   לו  וסיפרתי  שאל,  הוא  משהו, 
שהיה, הוא לא התייאש ויצר קשר עם  
הצוות שבישיבה וביקש מהם שיחפשו,  
יקר,  לו מאוד  כיון שזה תפילין שעלו 
אמרו לו: כבר חיפשנו, אבל בשבילך  

 . וספת אנחנו נחפש פעם נ

השארנו פרטים בהרבה מקומות, אבל  
אף אחד לא חזר אלינו, וככה נשארתי  
לא   שלי  שאבא  כמובן  תפילין,  בלי 
ולמרות   תפילין,  בלי  אותי  השאיר 
מנת   שהיה  הדחוק  הכלכלי  המצב 
תפילין   שוב  והזמין  הלך  הוא  חלקו, 
שהתפילין   עד  בשבילי,  מהודרות 
המהודרות האלה היו מוכנות, לבינתים  

תפילי  וכשהגיעו  לקחתי  מגמ"ח,  ן 
ומאז   לגמ"ח,  אותן  החזרתי  החדשות 

 העניין נשכח מזכרוני...

טלפון    25עברו   מקבל  ואני  שנה!!! 
לי   שאומר  הארץ,  בצפון  שגר  מאדם 
מצאתי תפילין על שמך, האמת, שדי  
איפה   שמעתי  כאשר  אבל  התרגשתי, 
הוא גר, אמרתי לו: איך תגיע אלי???  

שאני    זה לא מעשי !!! וגם לא נראה לי
אגיע לאיזור שלך!!! ולכן תמצא באזור  
ותביא   תפילין  של  גמ"ח  איזה  שלך 
מה   ישמחו,  כנראה  הם  אותן,  להם 
שכן, כיון שהן לא היו בשימוש הרבה  

בדיקה להן  לעשות  צריך  אחרי  ,  זמן, 
שבוע, הוא מתקשר אלי שוב, אמרתי  
לו: כן, אמרתי לך שתביא את התפילין  

 . יךלגמ"ח, אין לי איך להגיע אל 

התקשרתי   לא  לי:  אומר  הוא  ואז 
לך   לומר  כדי  התקשרתי  זה,  בשביל 
והם   לבדיקה,  התפילין  את  ששלחתי 
אמרו שהתפילין שלך פסולות, אמרתי  
הן   איפה  תדע  לך  פסולות,  בטח  לו: 
שהו במשך עשרים וחמש שנה... ואז  
שיש   הפסילה  תשמע,  לי:  אמר  הוא 
שקרתה   פסילה  לא  זו  שלך,  בתפילין 

השנים פסילה  במשך  זו  אלא,   ,
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פסולות... היו  הן     הייתי  שמההתחלה 
ם!!! תראה מה זה, כיון שאבא  -ו-מ-ה

שלי מסר נפש כל כך על המצווה של  
התפילין, בורא עולם דאג לי שאני לא  
אניח תפילין פסולות במשך כל השנים  

 . האלה

הוא   לו,  נעלמו  בהתחלה, כשהתפילין 
בשבילו,   טוב  לא  שזה  בטוח  היה 
בדבר   טוב  להיות  יכול  איך  איך???? 

שנה,   25רק אחרי  כזה???? איך???? 
הוא מבין שמה שהיה נראה לו באותם  
רגעים, כדבר לא טוב, זו היתה בשבילו  
אותו   שהציל  עולם,  מבורא  הצלה 

 מהנחת תפילין פסולות. 

 

מה הקשר בין תפילין לדלקת  
 פרקים????

מניחים   השם,  ברוך  שאנחנו  והאמת, 
תמיד   יום, אבל אנחנו לא  כל  תפילין 
יודעים מה העוצמה של התפילין, כמה  
שמעתי   עלינו,  שומרת  הזו  שהמצווה 
בשם אדם גדול שאמר, שרואים הבדל  
שלא   לאדם  תפילין  שהניח  אדם  בין 

 הניח תפילין.

הגעתי   לארץ:  בחוץ  מוהל  סיפר 
השלג   ובגלל  למול,  רחוקה  לעיירה 
לא   הברית,  אחרי  לרדת  שהתחיל 

לביתי  י היום  באותו  לחזור  כלתי 
לאכסניה   נכנסתי  שם,  ונשארתי 
שהיתה שם, אמנם של גויים, אבל לא  

 . היתה לי ברירה

ל בשלג  מ-לנסוע  מנסיון  - ל-מ- ו-א  ץ 

  אתה,  לו  שבא   מה  עושה  ההגה  ��
  לך  נוסע  והוא   ימינה  אותו   מכוון 

רוצה    ...שמאלה שהוא  נראה  זה 

�.���לעצבן אותך  

קם   הוא  ליציאה,  בבוקר  להתארגן 
הבית   בעלת  את  רואה  הוא  ולפתע 
הלו!!!!   תפילין,  עם  כלים  שוטפת 
הזה???   הדבר  את  לך  יש  מאיפה 
רוכל   ראתה  שהיא  לו:  אמרה  שאל, 
יהודי שלבש את זה, ושאלה אותו: מה  

 זה???? ולמה זה מועיל???? 

אמר לה היהודי: מה זה, אני לא כל כך  
יכול להסביר לך, אבל למה זה מועיל  
פרקים,   לדלקת  מועיל  זה  יודע,  אני 
ושילמתי לו סכום גדול מאוד, כל מה  
שנים   במשך  שאני  כיון  שביקש... 
אני   ולכן  פרקים,  מדלקת  סובלת 

 שוטפת כלים עם זה...
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בבזיון,   יהיו  שהתפילין  רצה  לא  הוא 
והוא הציע לה שהוא יקנה ממנה את  
התפילין, אבל היא לא הסיכמה בשום  

רה לו ניסיתי הרבה  פנים ואופן, היא אמ
דברים לדלקת הפרקים וכלום לא עזר  

 לי, רק זה!!! 

לי   ואמרו  בשיעור,  זה  את  סיפרתי 
שיכולה   מיוחדת,  מצלמה  שישנה 
סביב   שנמצאת  ההילה  את  לצלם 

ורואים שההילה    האדם שמניח תפילין, 
משתנה בין הזמן שלפני הנחת תפילין  

התפילין,  הנחת  קוצר    לשעת  מפאת 
דקתי את הנושא הזה,  לא בהזמן עדיין  

למעשה אין לנו צורך בכל זה כיון  אבל  
מספיק לעיין בדברי חכמינו ז"ל על  ש

ובפרט   תפילין,  המניח  מעלת  גודל 
שאז   קדושתן,  על  שומר  הוא  כאשר 
ההשפעות הן אחרות, ככל שנזהר יותר  
גדולה   עליו  ההשפעה  כך  בקדושתן, 

 . יותר

 

 בעיה בזיהוי 

ְקעּו  " ִים ַוִּיבָֹ  [ י'ד כ'א ]   " ַהמָֹ

אומרת:   ]קי"ח[  בפסחים  הגמרא 
שקשים מזונותיו של האדם כקריעת ים  

אומרת   ]כ"ב[  סנהדרין  ובגמרא  סוף, 
הגמרא: קשה לזווגם כקריעת ים סוף,  
הגמרא   את  סותר  זה  ולכאורה, 
יצירת   קודם  יום  שארבעים  שאומרת 
פלוני לפלוני,   הוולד מכריזין עליו בת 

אומר סוף  ים    מדרש ה   וגם על קריעת 
שכשברא הקב"ה  :  ]שמות רבה פכ"א[

את הים התנה עמו שייבקע בבוא העת  
לפני בני ישראל, ואם כן לא מובן, מה  

 היה הקושי בקריעת הים???? 

וגם לגבי הפרנסה, העניין קשה, כי לפי  
]ט'ז[   בביצה  בגמרא  שכתוב  כל  מה 

מראש   לו  קצובין  האדם  מזונותיו של 
מה   וא"כ  השנה,  ראש  עד  השנה 

 הקושי בדבר????? 

תירוץ ששווה מיליארדים, כתוב    ראיתי
עם   הקב"ה  התנה  שכאשר  במדרש: 
שרו של הים שייבקע לפני בני ישראל,  
יכיר   אני  איך  הים:  של  שרו  טען 
אותם????? הקב"ה הוציא לו שישים  
ריבוא נשמות ישראל, ואמר לו: אתה  

 רואה את אלו???  

יבואו   וכשהם  למאגר...  אותם  תכניס 
אחרי שהנשמות    להם את הים...תבקע  

לתוך   ונכנסו  לבוץ...  ונכנסו  ירדו 
טומאה,  מצר שערי  במ"ט  ושקעו  ים, 
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היה   וכבר  השתנה,  שלהם  המראה 
קשה לזהות אותם, ולכן שרו של הים  

רצה   שהתנו  שהים  לא  ואפילו  יבקע, 
זיהה    איתו  לא  שהוא  משום  כן,  לפני 

הללו   הרי  יבקע?????  לאלו  אותם, 
מכיר   לא  ואני  זרה,  עבודה  עובדי 
שלהם   התמונות  את  לי  אין  אותם, 

 במאגר... 

הים   איך  בסוף,  קרה  באמת  מה 
שעם    נבקע?????  שברגע,  התשובה: 

ישראל ראו שהם בצרה, הם התחילו  
הזו   והתפילה  עולם,  בורא  אל  לצעוק 

ה  מעומק  את  שיצאה  הראתה  לב, 
ואז   שבתוכם,  היהודית  הנשמה 
שלהם,   הנשמות  את  זיהתה  המערכת 

 הכל היה ענין של זיהוי...  והים נבקע...

עולם    תירוץ אותו   בורא  פרנסה,  לגבי 
הפרנסה:   על  הממונה  למלאך  אומר 
וכך   פרנסה,  הזה  פלוני  לאדם  תיתן 
אחרי   אבל  השנה,  בתחילת  נקבע 
  שהמלאך מגיע לתת לו הוא לא מזהה 
נותן?????  אני  למי  ואומר:    אותו... 

לבורא   פונה  אדם  אותו  רגע,  באותו 
מה   עולם,  של  ריבונו  וצועק:  עולם 
פרנסה...  צריך  אני  איתי????  קורה 
פונה   כשהוא  ואז  שפע...  רוצה  אני 

לזהות   מתחיל  המלאך  עולם,  לבורא 

 ... ��אותו, ואומר: אההה, זה הוא 

על   נגזר  בשידוכים,  גם  הדבר  ואותו 
ם ארבעים יום קודם יצירת הוולד  האד

הבעיה,   לפלוני,  פלוני  בת  מכריזים 
 .שכאשר באים לסדר לו את הזיווג 

לא   אני  עולם  בורא  המלאך:  אומר 
מזהה את "דוד העדין" אני רואה פה  

 . "דודו מאיים ומפחיד" 

אותו אדם פונה לבורא עולם: מה עם  
מתחיל   וכשהוא  שלי...  השידוך 

, ואז הוא  להתפלל, המלאך מזהה אותו
על   זה  לו,  שנקבע  מה  את  לו  מסדר 
תפילה שבן   גורמת  קצה המזלג... מה 
אדם מתפלל מעומק הלב לבורא עולם,  
הוא מציל את עצמו, הפניה האמיתית  
לו   שמביא  מה  זה  עולם,  לבורא  שלו 

 את הסייעתא דשמיא. 
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הסיבה שעם ישראל קבלו את  
 כל הרכוש 

ֶאת  " ֵאל  ִיְשרָֹ ה  ַוַּיְרא  ַהְגֹדלָֹ ד  ַהּיָֹ
ְבִמְצַרִים  ְיהֹוָֹה  ה  שָֹ עָֹ י'ד  ]   " ֲאֶשר 

 [  ל'א 

  שהרי :  א " שליט  מורי   מאבי  שמעתי 
  זכו  ישראל  שבני   במדרשים   מובא 
,  ושאל,  מצרים  רכוש   בכל,  הים  בביזת 
  של  הרכוש  בכל   זכו  הם  מדוע

  הבטיח   עולם  בורא   הרי???  מצרים 
?????  בלבד  גדול   ברכוש  שיצאו  להם
  להם  הובטח  הגדול   שהרכוש ,  גם  מה
  מאות   ארבע  במצרים   שיהיו  אחרי  רק

,  שנה  מאות  ארבע  היו  לא   והם,  שנה
 ?????? שנה   ועשר   מאתים  רק אלא 

  על   ששמע למושל:  משל  פי  על  ותירץ 
  היוקרתי   במקום  וילה  שבנה  עשיר
     של   שכלולים  מיני  כל  עם,  בעיר

  משהו ,  והדר  בפאר  והכל   ���  2024
  על   מדברים   וכולם,  יום  כל  רואים  שלא 
  מוקד   להיות  הפך   הוא ,  הזה  הבית

  אתר  של  סוג ,  לתיירים  משיכה
  כולם   ממה  לראות   הלך   הוא   ...תיירות 

,  יוווהווו,  וואוווו,  נדהם  ועמד  מתלהבים

  והחליט,  מדהים  משהו  היה  באמת   זה
... אליו  לעבור  צריך   הזה  שהבית,  בליבו

  אבל  !!!!יודע  לא   הוא ????  איך
  ועלה,  מנוח  לו  נתנה  לא   שלו  הקנאה 

 . רעיון לו

  אותו   אצל   נימוסין   לביקור  הלך   הוא 
  את  לארח   שמח   שכמובן ,  עשיר

  לו   ולהראות ,  החדשה  בוילה  המושל 
  מה ...  ומשוכלל  חשמלי  בוילה  הכל   איך

  מלא   שהמושל,  ידע  לא   שהוא 
  יכול   אתה,  המושל:  לו  ואמר...  בקנאה

,  רוצה  שאתה  מה,  בבית   פה  להרגיש
  הבית  כמו   זה  שלי   הבית,  בשמחה

 ...שלך

,  האלה  המילים   את  שמע   רק   המושל 
  ותוך  ציוד לקפל  התחיל שאומרים כמו

  ואמר,  בחוץ   כבר  היה   הוא   דקות  חמש 
,  הממשל  למשרדי  סע:  שלו  לנהג 

  את   רושמים  ששם   המקרקעין  למנהל
  כולם,  לשם  הגיע  הוא   וכאשר ...  הטאבו

,  כבוד  ביראת   לו   וקדו   המושל   את  ראו
,  אותו  שאלו????  המושל   רצון  מה

  הוילה   את   להעביר  רציתי:  להם  אמר
  היוקרתית   בשכונה  שנבנתה  החדשה

,  שאלו????  הבעלים  ואיפה,  שמי  על
  הוילה   את  לי   נתן  הבעלים:  להם  אמר
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  שהיו   עדים   שני  איתי  והבאתי,  במתנה
  את   לי  נתן  הוא   שאכן   ושמעו   איתי 

 .במתנה הוילה 

,  שמו  על  הוילה   את   שהעביר  אחרי
  את  שיגרשו  שוטרים   המושל  שלח 

  את   ושיכניסו,  מהדירה  העשיר
  נבהל ,  הזה  הבית   לתוך  שלו  הרהיטים

  המושל  שכך  עשיתי  מה ,  ונחרד  העשיר
  עלה,  מהבית   אותי   ומגרש  לי   עושה

  את   כיבדתי  לא   האם:  ושאל  למושל
:  המושל  לו  אמר ???  כראוי   המושל 

,  כן  אם ,  מידי  יותר   אותי   כיבדת  דוקא 
  לי   לוקח  המושל  למה,  העשיר  שאל

 ????? הבית את 

  את  לך  לקחתי  אני  לא :  המושל  לו  אמר
,  אותו  לי  הבאת   אתה  אלא ,  הבית 

  אמר,  מופתע  העשיר   שאל??????  אני
  ארגיש   שאני ,  אמרת   אתה :  המושל  לו 

  רוצה  שאני   מה  וכל,  שלי  בבית   כמו
  אנשים   איתי   יש,  והנה,  בשמחה  אעשה 
  כך   אומר  אותך  שמעו   שהם  עדים 

 . במפורש

  אבל ,  שאמרתי  נכון:  העשיר  לו   אמר
  בדרך  אומרים  שכולם  כמו  אמרתי
  טוב   תרגיש  לומר   בא   שזה,  הלצה
  חשבתי   לא   שלרגע,  וכמובן,  ובנוח

  לו  אמר, למושל שלי  הבית  את  להביא 
  מדברים   המושל   עם  וכי:  המושל
  את   אמרת  ואם???  בצחוק???  בהלצה

 . לזה התכוונת זה

  הצדיק   יוסף  שכאשר :  הוא   והנמשל 
  אמר,  הגיעו  שלו  שאחים  לפרעה   הודיע
  על   תחוס  אל,  ועיניכם:  פרעה  להם

  לכם   מצרים  ארץ  כל   טוב  כי,  כליכם
  בני   כן   ויעשו :  כתוב  כך   ואחר,  הוא 

  לקחת  להם   אמר   שפרעה   , ישראל
  להשוות  ואין,  הכל  לקחו   הם   אז ,  הכל
 ... מושל לאותו  אמר שפרעה מה   בין

  שאמר  הוילה   בעל  העשיר  שדברי  כיון 
  של   סוג ,  נימוס  מתוך   היה   זה   למושל 

  הקנאי  המושל   ורק ,  אותו  שכיבד  כבוד
  כדי   לו   שנתנו   הכבוד   את   ניצל  הזה 

  הכריח   לא   אחד  אף,  פרעה  אבל,  להרע
  אמר   הוא   ואם,  זה  את   לומר  אותו

  לו   הציל   שיוסף   כמה  ידע   שהוא   כנראה
,  רעב  מחרפת  מצרים   ארץ  כל   את 

,  כלפיו  אמיתית  הטוב   הכרת   לו  והיתה 
,  מצרים  רכוש כל   את   להם  העניק ולכן
  רכוש   רק  לא   קבלו  ישראל  עם  ולכן
  של  הרכוש  כל  את   קבלו  הם  אלא ,  גדול

 הזמן.   לפני  שיצאו  ואפילו,  מצרים

 



  

 

 חה לוהצ  לרפואהש  גיליון זה מוקד 

 לאה בת חסידה חסיבה תחי' 

 

 אבי מורי  
 ר' שלום בן עישה שליט"א  

 

 אימי מורתי  
 דינה בת ריקה תחי' 

 
 ישראל בן מזל הי"ו ר' רפאל 

 

 ר' רחמים בן ריקה הי"ו  

 

 הילדה מוריה בת רחל תחי'  

 

 דינה בת סימה תחי' 

 

 שולמית בת סוליקה תחי'  

 

להצלחת משפחת התורם   
 בעילום שם 

 
 'לינוי בת שירה תחי

 

 הילד 
 י"ו נבן לינוי מאיר הראל 

 

 יצחק בן רבקה הי"ו   
 להצלחה ברו"ג 

 
חסידה חסיבה תחי'  רבקה בת 

לזיווג הגון                     
והצלחה בכל מעשי ידיה 

 

 לרפואת  
 מרגלית בת סוזן תחי' 
 סוזנה בת רחל תחי'

 

חיים שלמה משולם בן     
 ליאורה ברכה  הי"ו 

 

 להצלחת 

 

 מכלוף בן גיגי בן מרים הי"ו  

 

 לרפואת  

 

 גיליון זה מוקדש לע"נ הנפטרים 

הרה"ג רפאל אדרי   ר חמי מו
 זצוק"ל 

 הצדיק מרעננה 

 

 הרבנית  חמותי  
  חסידה חסיבה בת סוליקה
 ע"ה לבית הרב אדרי זצ"ל 

 

 הסבא 
 ר' מרדכי פרץ בר שמחה ז"ל  

 

 הסבתא   
ע"ה      עישה בת סולטנה  

 לבית פרץ 

 

 הסבא 
ר' פינחס אליהו כהן בר  

 שמחה ז"ל  

 

 הסבתא 
 ריקה בת עזיזה ע"ה 

 לבית כהן 

   

 הצדיק מרעננה 
ר' יצחק הכהן הוברמן בן  

 זלאטא אסתר זיע"א  

 

 אייר בת מרגלית ע"ה 
 לבית שריקי 

 

משה סרג' עטיה בן אורידה   
 ז"ל

 

 חיים בן גיגי בן מרים ז"ל 

 

 לע"נ  

 

 ר' אורן בן רחל רשל ז"ל 

 



  

 

 

 מי שבירך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב
 הוא יברך את

 "עמודי התווך"
 המחזיקים ותומכים בהוצאת הגיליון לשבוע זה 

 

 

 

 
 

 

 

 

      
 
 
 
 
 

 
 , ה' ישמרם ויחייהם, וישמור להם בני משפחותיהם הנעימים 

 , יצליחם במעשי ידיהם ובפרנסתם 
 ולברכה,  לטובה ימלא האל כל משאלות ליבם  

 ,וזכות התורה תהיה מגן וצינה בעדם 
 וכן יהי רצון ונאמר אמן.

 הורי היקרים 
 הרב שלום ודינה פרץ הי"ו

 

 ר' פינחס ולינוי
 כהן הי"ו  

 

 איתמר ואסתר
 אילוז הי"ו

 

יורם ומיי                           
 עטיה הי"ו
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