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שמות

אופק אשדוד(

שיהיו דברי תורה ”מחודדין בפיך“...
ָשיםַ ,ה ְמ ַב ְק ׁ ִשיםֶ ,את-נַ ְפ ׁ ֶש ָך“
ֹאמרּ ִ ...כיֵ -מת ּוָּ ,כלָ -האֲ נ ׁ ִ
”וַ ּי ֶ
)שמות ד‘ ,י“ט(

המבקשים את נפשך -ומי הם דתן ואבירם ,חיים היו,
אלא שירדו מנכסיהם והעני חשוב כמת )רש“י(.
מסופר על חסיד שנהפך עליו
מזלו וירד מנכסיו ..בחו" ל היו
לו קרובים עשירים מאוד ..
שאל בעצת בעל " חידושי
הרי"מ" אם יסע לקרוביו
שבחו"ל לבקש עזרה ויעזרו לו
להשתקם באיזה עסק,
אך הצדיק לא הסכים  .שאל
האיש  ” :אולי אכתוב להם
מכתב ובו אתאר את מצבי
וישלחו לי סכום כסף?“
אך הרב בשלו” :אינני מסכים“.
הדבר היה לפלא בעיני העני  ,נסע בפחי
נפש לביתו ולא חל שינוי לטובה במצבו...
שוב נסע לצדיק ושאל האם לבקש סיוע
מקרוביו אך שוב נענה בשלילה ע"י הרב...
חזר לביתו וצרתו גדלה עליו ואשתו הציקה
לו בדברים שיחוס על נפשות ביתו וייסע
לקרוביו...

” ִמי ה‘ אֲ ׁ ֶשר
ֹלו”
ֶא ׁ ְש ַמע ְּבק ֹ
)בראשית ה‘ ,ב‘(

מידה כנגד מידה
לא בטלה.
סרס המקרא
)הפוך את אותיות(

מי  -יצא ים
הים שטבעו בו
יודיעך שה'

מכ תב ו ע שה פ רי  ,ו תי כ ף
שלחו לו סכום כסף הגון ...וכך
מספר פעמים שלחו לו כסף...
אך לדאבונו הוא נפל למשכב
הוא הא-להים
ומצבו החמיר מיום ליום ..הוא
תלה את סיבת חוליו בכך
~ שמות רבה ~
שלא שמע לצדיק ושלח
מישהו לצדיק שיעתיר בשבילו
להחלמתו...
הצדיק שמע את שם החולה
ה ר ה ר מ ס ' ר ג עי ם ו א מ ר :
לפעמים  ,כשנגזר על מישהו ” ֶא ְהיֶה אֲ ׁ ֶשר ֶא ְהיֶה“י
מיתה חלילה יש עצה בשמים להסיר ממנו
)שמות ג‘ ,י“ד(
את הגזרה ע"י יסורים .והנה אמרו חכמינו
שעני חשוב כמת וע"י היה יכול עוד לחיות
ר"ת אהיה
ומה אני יכול לעשות אם הוא בעצמו דחה
את העניות מאיתו ,וקרוביו הסירו ממנו את
העניות ...נפסקה חיותו...
אדון הכל
~ מתוך תורת הפרשה ~

”וַ ִּי ׁ ְש ַמע אֱ ל ִֹהיםֶ ,את-נַ אֲ ָק ָתם “

)שמות ,ב‘ ,כ“ד(

נאקה היא מעשרה לשונות של תפילה
מסופר על ר' ברוך ליבוביץ זצ"ל ,שכשהיה ילד הכהו אביו על איזה
מעשה שעשה כדרך הילדים .בעודו בוכה ,קם ר' ברוך ונטל לידו סידור
והתחיל להתפלל תפילת מנחה ..שאלו אביו” :למה דווקא עכשיו אתה
מתפלל תפילת מנחה ? “ ענהו הילד  ” :הרי בין כה וכה אני בוכה ,
אנצל בכייה זו לתפילה“...
הדמעות הן יהלומים יקרים מאוד וכמה שטות לאבד אותן על דברי הבל
כמו שאמרו חז"ל "אע"פ ששערי תפילה ננעלו שערי דמעה לא ננעלו"
שנדע על מה באמת לבכות ...על חורבן הבית ...ידוע שאם היו הגויים יודעים כמה
טוב להם שיש ביהמ "ק הם היו כופים אותנו לשמור שבת כדי שיבנה הבית ...
הגר"ש פינקוס זצ"ל
י

יצרתי הכל
אוצר המדרשים מתוך
אותיות ר' עקיבא

)רש"י ואתחנן(

אל ימעט בעיניך
שונא אחד
ואל ירבו בעיניך
אלף אוהבים...

זכות הלימוד בעלון להצלחת יאיר בן יעיש צרויה ומשפחתו הי"ו

דיני
'פלטה חשמלית'
בשבת

פינת ההלכה
הרב דב ניסים שליט“א,
ראש כולל "פורת יוסף"

למרות שמותר להשהות מערב שבת תבשיל שלא
נתבשל כל צרכו על גבי 'פלטה חשמלית' וכן
על גבי כיריים של גז המכוסים בטס מתכת ,משום
שהאש יציבה .ועוד שהרי האש מכוסה ולכן
אין חוששים שיגביר את האש ,ובפרט ב'פלטה
חשמלית' שאין בה אפשרות להגברת החום.
מכל מקום זה רק בתנאי שלא יסיר את מכסה
הקדרה ויחזור ויכסנה ,או ייטול את המגבת )או שמיכה(
שעל גבי הקדרות ויחזור ויניחנה ,או יפתח את
מכסה הארגז שעל הפלטה ויחזור ויסגרנו ,שהרי
באופנים אלו על ידי הכיסוי חוזר ומוסיף חום
לתבשיל ונמצא ממהר את בישולו ועובר על איסור
מבשל בשבת.
ומצוי להיכשל בדבר במאפה 'גחנון' שמניחים אותו
מערב שבת על גבי הפלטה בעודו בצק והולך
ונאפה במשך כל הלילה.
ולכן עדיף להניח על הפלטה רק תבשילים
המבושלים כל צרכם ,והיינו שראויים לאכילה.
ואף שהשהייה על גבי הפלטה משביחה את
התבשילים ,לא נחשב הדבר כבישול כיוון שהיו
ראויים לאכילה קודם לכן.
ש ָר ֵאל“
“ ּכֹה ָא ַמר ה‘ְּ ,בנִ י ְבכ ִֹרי יִ ְ ׂ
)שמות ד‘ ,כ“ב(

תאר לך שילד קטן הרגיז אותך
וסטרת לו על פניו...
אח"כ בא מישהו וגילה לך
שאביו של הילד שוטר...
אוי ואבוי  ...ודאי שאם לפני
הסטירה שנתת לו יזהירוך
שאביו שוטר ,היית נזהר לא לגעת בו...
כך אמר משה לפרעה  ” :כל אחד מאיתנו
הוא בנו יחידו של ה' .כי אצל הקב"ה יתברך
אין האהבה שאוהב את כל ישראל
מתחלקת בשווה כמו אבא עם כמה ילדים.
אלא אבינו אוהב כל אחד ואחד באהבה
גמורה ואין סופית...
בואו נחזיר קצת אהבה לבורא....

מספרים על יהודי אחד  ,שהלך
ליריד הגדול ע '' מ לעסוק שם
במסחר  .בימי שהותו ביריד היה
שקוע ראשו במסחר  ,ולכן מיעט
לאכול ולישון בשביל להספיק
כמה שיותר.
ראה אותו רבו והחל לומר לו דברי
תוכחת ומוסר  ” :איך אתה יהודי
שומר תורה ומצוות רודף אחר הממון כמו כל הגויים ,לשם
מה נוצרת ללמוד תורה או לצבור
כסף וזהב?“
בשומעו זאת הוציא את שטרות
הכסף מכיסו וזרק אותם ארצה .
גער בו הרב  ” :מה אתה עושה ?
אסוף את השטרות והכנס אותם
לכיסך“ .היהודי התבלבל לגמרי
ולא ידע מה לעשות ...הרב שראה במבוכת תלמידו אמר לו:
”אספר לך סיפור וממנו תבין את כוונתי...
בכפר נידח אחד היו האיכרים מתקבצים מידי ערב בבית
המזח ,שותים ,ומשוחחים בענייני דיומא  .פעם אחת ראה
אחד האיכרים והנה פני חבירו אינם כתמול שלשום ,ניכר בו
שהוא טרוד מאוד.
לאחר שהפציר בו שיספר ,אמר לו חבירו שחלם בלילה
שהתבואה שתצמח בשנה הבאה תביא אסון על יושבי
העיר  ,מי שיאכל מן התבואה ההיא ישתגע מייד  .האיכר
סיפר לחבירו המוטרד שגם הוא חולם את אותו חלום זה
כמה לילות ,והחליטו ללכת לזקן הכפר ולשאול בעצתו.
כאשר שמע זקן הכפר את הסיפורים חייך ואמר גם אני
חלמתי כמוכם  .אמנם איני יודע אם אזכה לאכול מיבול
השנה הבאה  ,אולם יש לי עצה עבורכם  :בתחילת שנה
הבאה יעשה כל אחד מכם קשר בקצה החבל הכרוך על
מותניו  .אח '' כ ילך ויקצור ויאכל מן התבואה החדשה
וישתגע כמו כולם  ,אבל בטרם יאכל יאחז בקשר הזה
בחבל שבמותניו ועל ידי זה יזכור שעכשיו הוא נעשה
משוגע .אמנם כולם יהיו משוגעים באוכלם מהתבואה ,אבל
ההבדל ביניכם לבינם יהיה שהם יהיו משוגעים אבל לא
ידעו כי משוגעים הם ,ואילו אתם תהיו משוגעים ,אבל תדעו
שהנכם משוגעים“.
” אף אתה  “ ,סיים הרב  ” ,בוודאי שעליך לעסוק בפרנסת
ביתך ואתה צריך לעשות השתדלות מסוימת לשם כך ואם
אין קמח אין תורה .אבל קראתי לך להזכירך דבר חשוב,
אנו עמלים והם עמלים  ...העבודה והמלאכה היא בגדר
שיגעון ,כמו שכתב הרמב''ם לולי המשתגעים נשאר העולם
חרב ,אבל הם משתגעים ואינם יודעים שהם משוגעים ואילו
אנחנו משתגעים ויודעים שזהו שיגעון .ולכן ,כל התעסקותנו
בדבר אינה עיקר ומטרה אלא אמצעי בלבד למען השגת
העיקר האמיתי בחיינו.

~ הגר"ש פינקוס זצ"ל ~

“כאשר יהודי מבקש מה' ,יכול הוא לפעול מיד מבוקשו .מה שאנו רואים שאינו פועל,
הוא מפני שאמונתו ובטחונו אינם ברורים בתפילתו שבודאי יפעל זאת.
הר' מקוברין זצ"ל

שיהיו ד
לשמוח“
”מהתבוננות בתינוק אפשר ללמוד איך

מתוך ”צימוקים ושקדים“
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