
 



 0 

  

את    א ההוגה  חז''ל  אמרו 

לו   אין  באותיותיו  השם 

ואף   הבא.  לעולם  חלק 

במילוי   ה'  שם  ההוגה 

שאומר   דהיינו  אותיותיו, 

כל אות בפני עצמה, הרי  

הוא בכלל הוגה את השם  

בנוסח   ולכן  באותיותיו. 

ה''לשם יחוד'' צריך לומר,  

ליחדא שם יו''ד ק''י בוא''ו  

שם   ח''ו  ולא להזכיר  ק''י. 

 הוי''ה. 

במקום   ב.   שנמצא  מי 

מטונף, לאונסו, שאסור לו  

כלל,   ברכה  שום  לברך 

ציצית   ללבוש  לו  מותר 

שאי   אחר  ברכה,  בלא 

המצוה   שיקיים  אפשר 

 באופן אחר. 

נוסח הברכה על הטלית    ג

במצותיו   קדשנו  ''אשר 

 וצונו להתעטף בציצית. 

על   ד.   ובירך  טעה  אם 

מצות   ''על  גדול  טלית 

''להתלבש   או  ציצית'', 

 '', וכיוצא, יצא. בציצית

לומר   ה.   מנהגינו 

להתעטף בציצית, בניקוד  

ולא   הבי''ת,  תחת  שווא 

ובירך   טעה  ואם  בפת''ח. 

בניקוד   בציצית  להתעטף 

יצא,   הבי''ת,  תחת  פת''ח 

 ואין צריך לחזור ולברך. 

להתעטף   ו.    לברך  יש 

וגם העטיפה  בציצית מעומד.  

 בטלית צריכה להיות מעומד. 
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 שישים אלף קברים                                                    

ג(  ה' איש מלחמה ה' שמו''    בא אלי איזה חברה'מן, סיפר רבי שבתי יודלביץ: לאחר מלחמת ששת הימים,  )טו' 
ניסיתי  חייל בצבא: ''רבי שבתי, אני רוצה שתדבר קצת לחיילים. תחזק אותם ביראת שמים''. ''תעזבני לנפשי'', 

 להתחמק, אך ללא הועיל. הוא שיגר בקשות רבות, כך שבסופו של דבר נתתי את הסכמתי. 

בדרכי לבסיס הצבאי הרהרתי לעצמי, כי סביר שיתאספו כמה עשרות חיילים בלבד. אך כאשר נכנסתי למקום,  
פל' על הכתף וכו', ותארו 'נהיה לי חושך בעיניים'... אלפי חיילים... הם ישבו והמתינו לבושים במדיהם, עם ה'פל

לעצמכם שהייתה זו תקופה של גאווה צבאית. צה''ל היה אז ערך מוקדש, שזכה להערצה עצומה. כמעט חזרתי  
 לאחורי, אך לא הייתה לי ברירה ונכנסתי.

התיישבתי במקום המוכן לי. כמובן, הייתי טרוד במחשבות לקראת דרשתי, אלא שבד בבד גם האזנתי בחצי אוזן 
זמן  לנאומ לי  הוא דיבר בזחיחות דעת על עניינים צבאיים שונים, כך שנתן  ו של מפקד בכיר מראשי הצבא. 

להכנת הדרשה. לפתע, לקראת סיום נאומו, נעמד לו המפקד בגו זקוף, שתק שתיקה קצרה, הגביה את ידו, פנה 
מה? הם הרי התקדמו בכל  אלי ואמר: ''מי לא יודע, כי חיל האוויר היה שותף מלא לניצחון האחרון של המלח

החזיתות. חיל ההנדסה נרתמו גם הם במסירות בתחומים אחראיים ביותר. חיל רגלים מסרו את נפשם וקדמו את 
הצלחת המערכה. בקיצור, הניצחון הגדול הגיע בזכות תרומתם של חילינו ביבשה, באוויר ובים. והנה, חיילים 

ערים ממש או מישיבה אחרת, כדי להציג לפניכם את מספר  נכבדים, הגיע לכאן רב מירושלים, אולי ממאה ש
 האחוזים שאותם תרמו לניצחון בחורי הישיבות''... 

''בבקשה, כבוד הרב'', הכריז בציניות ושוב מחאו כפיים. עליתי על    האלפים מחאו כף בעוז, ונאומו הסתיים:
נכבדים, נשאלה כאן שאלה: מה תרמנו הבימה ופתחתי בדברים, כאשר בפנים אני רותח מזעם: ''חבר'ה, חיילים  

לניצחון? כמה אחוזים העניקו בני הישיבות לניצחון? אפתח את דברי בתשובה קצרה לגופו של עניין, אחר כך  
 נעסוק בנושאים אחרים: 

כפי הידוע לי ולכם, התחזית הכללית של מפקדי הצבא הייתה שאנו עומדים בפתחה של מלחמה עגומה. לפני  
דברו על כשישים אלף הרוגים רח''ל, עד כדי כך שהוחלט להקצות את גנות העיר הגדולות  פתיחת המלחמה  

בכמה ערים לקבורה ארעית בעיצומה של המלחמה. בכמות כזו של הרוגים, שלא תבוא, מי היה עוסק בקבורתם? 
 זו.   בחורי הישיבות. הם אלה שהיו מתגייסים לקבורתם, כ'חברא קדישא' המוסרים נפשם למצווה קדושה

ואז, כמובן, המפקד הנכבד הנואם היה מכריז שתרמנו רבות למערכה... אבל, חיילים נכבדים, הקב''ה לא רצה  
שנתבטל מתורתנו, על כן הוכרז בפמליה של מעלה כי מותרים על אותם שישים אלף הרוגים וזכות לימוד התורה 

יבות, תרמנו שישים אלף אנשים, כמו כן, תרמנו  תגן עליהם. אם כן, אני מודיע בזאת מעל הבימה, כי אנו בני היש
 את גני העיר בתל אביב ובירושלים...

וכי רצונכם דווקא להיות בקברים?! מה אכפת לכם שה' העניק חיים לרבבות חיילים, ובמקום קברים ארעיים  
 יש גנות עם דשא ירוק?... קומו על רגליכם והודו להקב''ה!''.

לא שבתי אל מקומי, אלא החלטתי לתת להם קצת ''בשיניים'', שיבינו מעט    באולם.מחיאות כפיים רמות נשמעו  
כי אם קימת גאווה בנוסח ''כוחי ועוצם ידי'', אפשר לאבד את הניסים. וכי הצבא ניצח?! הרי במלחמה ]ששת 

חמות, הימים[ התרחשו ניסים משונים שאין לתאר. מה יש בכלל להתגאות?! ה' הוא כביכול הגנרל של כל המל
''ה' איש מלחמה''. כלומר, הוא לבדו בעל המלחמות והוא בעל הניצחון. דיברתי על עוד עניינים עמוקים וירדתי  

 מהבימה. 

הגמרא מספרת, שלעתיד לבוא יתכנסו הגויים לבקש שכר, ויאמרו: ''הרבה מלחמות עשינו, וכלום לא עשינו 
הקב'' להם  יאמר  בתורה.  שיעסקו  כדי  ישראל,  בשביל  איש       אלא  ה'  שנאמר  עשיתי;  אני  ''מלחמות  ה: 

''העסק  אינן  לתוכן. מלחמות  נגרר  הכול  בסך  אנוש, האדם  בן  אינן בשליטת  המלחמות  היינו  מלחמה. 
 )להגיד(  הפרטי'' של הצבא ואין יכול ליזום מלחמות כרצונו. אל להם ''להרים את האף'' בגאווה. 

    

 הלכה למעשה 

 ה זצ''ל'שר התורה והיראה הרב עובדיה יוסף בן גורגי מרןלעילוי נשמתו הטהורה של העלון מוקדש     

   
 

  1303עלון מספר 
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 !!!הים שירת מעלת
יר ָאז ה ָישִׁ  ּוְבנֵי ֹמשֶׁ

ְשָרֵאל ת יִׁ יָרה אֶׁ  ַהשִׁ
 (א,טו':)וכו' ַלה ַהֹזאת
 ל"זצוק א"החיד כתב

 בזוהר הפליגו"
 שירת באמירת הקדוש

 אחרי וסודה, הים
 שהוא, דזימרה פסוקי
 רוח ונחת מאד עילוי

 כן ועל, עוזנו לשכינת
 בשמחה לאומרה צריך
 ויצייר, ובנעימה רבה

 עומד כאלו בדעתו
, הים בתוך ביבשה

 נטבעים והמצרים
 והוא, ניצול והוא

 לכפרת סגולה
 !!עוונות

 טו' בשבט
בשבוע הבא  חל יום 
 ט''ו בשבט שהוא ר''ה
לאילנות ונהגו העם 
לאכול בו פירות 
שנשתבחה בהם ארץ 

ישראל ולברך                      
את ה' ולהללו ולשבחו 
ונהגו אף להתפלל על 
האתרוג לשנה הבאה 
וראה את הלשון 
המובא בספר לשון 
חכמים   שישים האדם 
על ליבו לברך את ה' 
על כל השפע ובזכות 
זה ה' יתברך יוסיף לנו 

 ה .כהנה וכהנ
 

 

 ישראל   לעם  שקרה  הנס  על  קוראים  אנו  בפרשתנו
  שדתן  במדרש   ומובא,  במדבר  המן  להם  שירד

 גם   מן  והניחו  משה  דברי  את  לסתור  ניסו  ואבירם
 ולכך ,  ואכלום  הציפורים  ובאו  נס  ונעשה  שבת  ביום
 מאז ,  לחם  לציפורים  לתת  שירה  בשבת  נהגו

  ברחבי ,  האדם  בני  את  ריתקו   הציפורים  ומעולם
 מרכזים   באותם,  רבים  צפרות  מרכזי  קיימם  העולם
  ומצמידים,   השנה  במהלך  םמספר ציפורי  לוכדים

  לצפור  הכר  למעשה  שהם  ברגליהם  טבעות  להם
 באלו   לראות  ניתן  זה  באופן,  הנדודי  במהלך

   צפורים,  כי  העלו  הממצאים,  ועוד  עברה  מקומות
 יבשות שחצו

 

  עשויות   מטרים  קילו  אלפי   עשרות  ונדדו   יבשות  שחצו
 בו  העץ  אותו  אל  ואפילו  קינון  מתחם  אותו  אל  לחזור

 שהצפורים  הוא  הגדול  הפלא,  שעברה  בשנה  חנו
  יש   כך  ועל,  חזרה  דרכם  את  למצוא  תמיד  מצליחות

  הצפור   של   העל  מבט  כי   הסבורים  יש   הסברים  כמה
  מקומות   לזכור  הצלחתה  כלומר  שלה  החזותי  ןוהזיכרו
  הם   בדרכה  בהם  רולהיעז  מסוימים  דרך  וסימני

  משתנים   יום  כל  שכמעט  בעולמנו  אמנם,  התשובה
 רבים  ממצאים  עוד  ולכן,  הגיוני  נראה  זה  אין  הדברים

    יש  הצפור     של     בגופה     כי  הסוברים  יש,  לחוקרים
 נדחו.       אלו      דברים         גם       אך       מיוחד          מצפן

 
 

 
 הבעל שם טוב 

השמחה בבית הבעל שם טוב גאתה עד מאד: נאמן ביתו רבי נחמן מהורדנקה בא בברית האירוסין עם אחותו של  
הכל ידעו שמדובר כאן בשידוך מן השמים, שכן השדכן שהציע את השידוך והביאו   הצדיק רבי יצחק מדרוהוביטש. 

רבי יצחק זכה להתקרב לבעל שם טוב, יחד עם בנו רבי יחיאל  מאשר הבעל שם טוב הקדוש.לידי גמר היה לא אחר 
גונבה לאוזניו שמועה כי בעיר מז'יבוז' שוכן 'בעל שם' הפועל ישועות   מיכל 'המגיד מזלוטשוב'. היה זה כאשר 

כך בחריפות רבי יצחק חשד כי הבעל שם טוב משתמש בהשבעת שמות קדושים, התבטא על  באמצעות קמיעות…
חולף מהעולם[ והקמיעות   –: "דאשתמש בתגא חלף" ]המשתמש בכתר המלך  )אבות א, יג(תוך ציטוט דברי חכמינו  

 הפסיקו להועיל…
פסקו להועיל, עד שמצא כי פיו של רבי יצחק בדבר. עשה הבעל    שקמעותיוהבעל שם טוב חקר ודרש מהי הסיבה  

שם טוב מה שעשה, וגרם לרבי יצחק שיקלע למז'יבוז' לקראת שבת קודש. לסעודות השבת התארח בבית הבעל שם 
בעת הסעודה פנה אליו הבעל שם טוב ושאלו על מה ולמה נטל את כוחם  מלכה. למלווהטוב, ובצאת השבת הוזמן 

הקמיעו שמות  של  בהשבעת  להשתמש  אסור  לדעתו  כי  יצחק  רבי  השיבו  ממצוקתם.  אנשים  להוציא  שנועדו  ת 
, פתחם לנגד עיניו והראה לו כי אין מדובר בהשבעות,  מקמעותיוהקדושים בשום אופן שהוא. הביא לו הבעל שם טוב  

רבי יצחק את קפידת  אלא ארבע מילים בלבד נכתבו עליהם: "ישראל בן שרה בעש"ט" ו, והקמיעות חזרו  הסיר 
 לפעול.

תלמידי הבעל שם טוב נוכחו לראות כי רבי יצחק אינו אדם מן השורה, והבינו כי אם בכוחו להפוך את רצון צדיק  
אף הבעל שם טוב נענה לעומתם: "וכי מה אוכל    יסוד עולם הבעל שם טוב הקדוש, הרי בוודאי הינו צדיק גדול.

צדיק הדור, וכל העולמות העליונים מתנהגים על פיו?! אף אם כמה  לעשות שרבי יצחק מדרוהוביטש הוא כעת  
מהנהגותיו אינן מוצאות חן בעיני, נאלץ אני לשתוק. גם אם הוא משמיע פירוש בספר הקדוש 'עץ חיים' ויודע אני  

 נאלץ אני לשתוק". – פירוש טוב ממנו 
ה, הלא המה רבי יוסף ספורבידלובר ]איש  צדקת אף היא, את חינוכה קיבלה בבית הורי הייתהאחותו של רבי יצחק 

כאשר הגיעה לפרקה נישאה לאחד מגדולי הדור שזכה לשני   אמת[ וזוגתו מרת רבקה שכונתה "יענטע הנביאה".
 האישה   שולחנות, תורה ועשירות, אך למרבה הצער לא האריך בעלה ימים ונפטר בצעירותו ללא זרע של קיימא.

לתור אחר שידוך הגון. עושר וכבוד לא דיברו אל לבה, שכן אלה היו לה בשפע.    שכל נכסי בעלה נפלו לידיה, החלה
משנקפו הימים ולא השיגה דבר, הועידה    לחסיד מובהק, קדוש עליון, בדומה לאחיה הצדיק.   להינשא  הייתהתקוותה  

שימצא לה את פניה אל העיר מז'יבוז'. נכנסה אל הקודש פנימה ושטחה את בקשתה לפני הבעל שם טוב הקדוש,  
 הוא בעצמו זיווג הגון מקרב תלמידיו הקדושים.

לצדקנית זו שכל רצונה בזה    להינשאשלח הבעל שם טוב לקרוא לתלמידו רבי נחמן מהורדנקה ושאלו אם מוכן הוא  
"מסכים אני לשידוך זה", השיב רבי נחמן, "בתנאי שלא אצטרך לעסוק בנכסיה   העולם הוא רק תורה ועבודת השם.

הסכימה הצדקנית לתנאי, ומתוך שמחה גדולה נחגגה   יה, נפשי חשקה אכן רק בתורה ועבודת הבורא".ובסחורות
שמחת האירוסין בבית הבעל שם טוב. התלמידים איחלו לזוג הקדוש דורות ישרים ומבורכים, וגם הבעל שם טוב  

נה רבי נחמן למורו ורבו הבעל  פ  האציל את ברכתו על החתן והכלה שיזכו לראות בנים ובני בנים גדולים וצדיקים.
לו הבעל שם טוב: "כאשר   שם טוב ושאלו ספק ברצינות ספק בבדיחותא: "מה מבקש מר כדמי שדכנות?" ענה 

ובחדר השני יושבת הצדקנית אדל, בת הבעל שם טוב, הדברים מגיעים  בן, ואצלי תיוולד בת, נשתדך" ייוולדאצלך 
ים רבות עברו מאז, הבעל שם טוב נסתלק כבר לבית עולמו, ואכן כך שנ לאוזניה, והיא שומרת אותם לעת מועד…

 היה: רבי שמחה, בנו של רבי נחמן מהורדנקה, נשא לאשה את מרת פייגא בתה של אדל בת הבעל שם טוב. 
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 סגולת ישראל     
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  מי תחרות עושים. ב.ג.והק, משטרת אמריקה, ישראל משטרת
  לווינים מפזרים משטרת אמריקה. יער בתוך פיל ראשון לוכד

 .  פיל עם חוזרים שבועיים ואחרי, היער בכל

 . פיל עם חוזרים שבוע ואחרי, היער בכל יםסוכנ שולחים. ב.ג.הק

  אותם שואלים. חתול עם שעות 3 אחרי  חוזרים ישראל משטרת 
 ...פיל שהוא הודה הוא -עונים הם?" זה מה"
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לתרום ולזכות  

בזיכוי הרבים נא  
  -לפנות ל 

0556780066 

  

  אין נקב המחט צר לשני אוהבים

.ואין רוחב העולם מכיל שני שונאים   
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