
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 לזכרו ולע"נ של רבינו הגדול רה"י

 זיע"א נפתלי סימון בירהגה"ק 

 גאב"ד עדת תימן ירושלים

 199188מס"ח  064)ע"ר( בנק דיסקונט  שליט"אשמעון סימון  בנשיאות הרה"ג ת נפתלי"ו"ישוע-"דברי שלום ואמת"יו"ל ע"י מוסדות 

 

 ארבעה עשו עצמן אלוה
ֵלְך ֶאל ַנְרֹעה ַבֹבֶקר ִהֵמה ֹיֵצא למשה "בפרשה ה' אומר 

, אומרים חז"ל ארבעה עשו עצמן אלוה, ט"ו( )ז',ַהַםְיָמה"
שאמר , נבוכדנצר ( ואחד מהם זה פרעה )פרעה, יואש, חירם

 , וה' אמר למשה שילך)יחזקאל כ"ט, ג'("ִלי ְיֹאִרי ַוֲאִני ֲעִשיִתִני"
שעושה צרכיו, ומשה אמר לו: כלום יש  לפרעה בבקר בשעה

אלוה שעושה צרכיו ולכאו' אם פרעה הסתיר זאת הוא ממש 
שנילוס  פרעהשיעקב בירך את  ידוע                            אומלל?

יעלה לקראתו וכך הוי, וזה הרי דבר על טבעי, ופרעה ידע שזה 
מכח ברכתו של יעקב אבינו, ואחר שמתו הדור שידעו שזה 

לא ידעו האנשים מנין לפרעה כח זה, ואמרו מברכת יעקב 
לפרעה שנילוס אלוה ואם הוא עולה לקראתו אז פרעה הוא 
אלוה האלוהים, ועי"ז האמין פרעה שהוא אלוה, והיה צריך 

ִלי ְיֹאִרי " כ"ט, ג'() ודד עם צרכיו, וזה שכתוב ביחזקאללהתמ
שהוא שע"י שראה שהיאור עולה לקראתו אמר " ַוֲאִני ֲעִשיִתִני

מלך יהודה  יואשוכך היה אצל         אלוה והוא עשה את עצמו.
שהחביאוהו שש שנים בבית קודש הקדשים ולאחמ"כ 
המליכוהו בגיל שבע, וכל ימי יהוידע הכהן הוא היה מלך כשר, 
ואחר מות יהוידע הכהן עבדיו החניפו לו, ואמרו לו שלאור זה 

אין זה אלא  שהוא היה בבית קודש הקודשים שש שנים ולא מת
ְוַאֲחֵרי מֹות ְיהֹוָיָדע  כדכתיב שהוא אלוה, ויואש לא מיחה בהם

)דברי  ָבאו ָשֵרי ְיהוָדה ַוִיְשַתֲחוו ַלֶםֶלְך ָאז ָשַמע ַהֶםֶלְך ֲאֵליֶהם
שנה  1200מלך צור שחי  חירםוכן        . הימים ב', כ"ד, י"ז(

ֶבן ָאָדם ֱאֹמר " )כ"ח, ב'( כדכתיב ביחזקאל עשה עצמו אלוה,
ה ַיַען ָגַבה ִלְבָך ַוֹתאֶמר ֵאל ָאִני מֹוַשב  ִלְנִגיד ֹצר ֹכה ָאַמר ֲאֹדָני ְיהֹוִ
ֱאֹלִהים ָיַשְבִתי ְבֵלב ַיִםים ְוַאָתה ָאָדם ְוֹלא ֵאל ַוִתֵתן ִלְבָך ְכֵלב 

', והוא הביא ארזים וכו וברא לו בים שבעה רקיעים" ֱאֹלִהים
לבית המקדש וכולם מתפללים שם, ומשם יוצא אור ושפע 

וכן         לעולם, ואמר חירם א"כ כל זה מגיע בזכותי. 
ֶאֱעֶלה ַעל ָבֳמֵתי ָעב ֶאַדֶםה " רעשה עצמו אלוה שאמ נבוכדנצר

 קב"הים חז"ל שאמר המרווא       . )ישעיה י"ד, י"ד( "ְלֶעְליֹון
קבים שמהם יוצא רעי בכדי בגללך חירם בראתי את האדם עם נ

כל שמסילת ישרים ב רמבואו       שחירם לא יאמר שהוא אלוה.
ולא  'ויגבה ליבו בדרכי ה''אדם צריך שתהיה לו קצת גאווה 

ייאש את עצמו, אך ידע לא לעבור את הגבולות ע"י שיסתכל 
ולאן אתה הולך, ולפני מי  אתה בשלושה דברים: מאין באת, 

יביט בפחיתות חומרו זה יעצור עתיד ליתן דין וחשבון, וע"י ש
ר שה' בראנו מסביוהחפץ חיים    אותו מגאווה שאינה ראויה. 

 נקבים להזכיר לנו בכל יום כמה פעמים שאין אנו אלוה. 
אומרים בכל יום "הוא עשנו ולא אנחנו" וקרי ולו וכתיב  אנחנו

אלא ה'  ולא ושניהם נכונים, גם אנחנו לא עשינו את עצמנו
זכור הוא עשנו לה', ותמיד צריך ל עשנו, וגם אנחנו שייכים

 ולא אנחנו.  ולו/
 

 מאת רבינו הגדול זיע"א" ישועות נפתלי"מאמר 
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 הפרשהרעיון על  

 הרב אלעזר יהודה שליט"א
 

 בן אדם לחברו זה אש
ה ֶאל ֹמֶשה ְרֵאה ְנַתִתיָך ֱאֹלִהים ְלַפְרֹעה ְוַאֲהֹרן ָאִחיָך ִיְהֶיה ְנִביֶאָך"  "ַוֹיאֶמר ְיהֹוָ

משה רבינו הולך בשליחות הקב"ה לגאול את                                  )ז', א' ( .
אנשים מחכים שמישהו יבוא ויגאל אותם, אומר ה' למשה, לך  עמ"י, מליוני

ֹלא "תגאל את ישראל, אך משה רבינו מתעכב ואומר לה' אני ערל שפתיים 
ִאיש ְדָבִרים ָאֹנִכי ַגם ִמְתמֹול ַגם ִמִשְלשֹם ַגם ֵמָאז ַדֶבְרָך ֶאל ַעְבֶדָך ִכי ְכַבד ֶנה 

, ואיך ישמעני פרעה וכל מיני אמתלאות, אומר לו ה' י'(")ד', וְכַבד ָלשֹון ָאֹנִכי
ִמי ָשם ֶנה ָלָאָדם אֹו ִמי ָישום ִאֵלם אֹו ֵחֵרש אֹו ִפֵקַח אֹו ִעֵור ֲהֹלא ָאֹנִכי "

ה וזה מבהיל, עד היכן אדם יכול להגיע לדרגות נשגבות, וכי  ")ד', י"א(,ְיהֹוָ
דאי שגם יוכל לדבר עם פרעה, אז ו אותו רבינו לא יודע שאם ה' שולח משה

, משה אלא רבותי                              וכי לא ידע משה שה' שם פה לאדם ?
רבינו רבן של כל הנביאים, עד כדי שמי שחושב שיש גדול ממשה עובר על 

     איסור כמו שכותב הרמב"ם, אעפ"כ משה רבינו עדיין מתעכב, מדוע ? 
א, נושא משה רבינו שהוא הרועה הנאמן כמובא בזוהר שהוא רעיא מהימנ כי

את כל עמ"י על כתפיו חושש, אולי חס ושלום אהרון אחי קצת יפגע, איך אני 
יכול לפגוע באחי, ועוד שהוא גדול ממני, כאלה מדות, הלא משה רבינו יכל 
להפסיד, הקב"ה היה גואל את עמ"י ע"י מישהו אחר וממילא גם התורה לא 

ודי וק"ו אהרון אחי היתה ניתנת על ידו, אפילו הכי משה רבינו אומר אם יה
יכול להיפגע מזה שווה לוותר על כל הגדולה הזאת, עד כדי שרק כשהקב"ה 

ַוֹיאֶמר ֲהֹלא ַאֲהֹרן ָאִחיָך ַהֵלִוי יַָדְעִתי ִכי ַדֵבר ְיַדֵבר הוא ְוַגם ִהמֵה הוא מבטיח "
משה רבינו נרגע, ולא רק שישמח  )ד', י"ד("ֹיֵצא ִלְקָראֶתָך ְוָרֲאָך ְוָשַמח ְבִלבוֹ 

בך, אלא גם בלב בעומק של העומק דק מן הדק דבר שרק זכי הראות יבחינו 
גם זה היה נקי, אהרון הכהן שנאמר עליו "קדוש ה'" היה סולת נקיה, וזה גופא 
הסיבה שה' רצה, דווקא בגלל שאתה לא רוצה ללכת זה מראה שאתה ראוי 

רועה נאמן, אם משה רבינו מרגיש בצער לגאול את עמ"י, זה ראיה שאתה 
 חז"ל}השני בדבר דק מן הדק זה סיבה להיות גואל, זה היה משה רבינו, 

מספרים שמשה רבינו היה רועה את צאן יתרו, ופעם אחת ברח לו אחד הגדיים 
הקטנים, ומשה רבינו רץ אחריו, ורץ רץ עד שהגיעו אל המעיין, וראה שהגדי 

ות ממימי המעיין, והמתין לו משה רבינו עד שסיים היה כל כך צמא והחל לשת
לשתות, ולאחר מכן הרים אותו על כתפו ונשא אותו כל הדרך חזרה, אמר: 
מסכן הגדי הזה כמה רץ בשביל לשתות ולהרוות את צמאונו, בטח עכשיו הוא 
כבר עייף, אמר הקב"ה: רועה כזה שהוא חושב על השני ואפילו על הבהמות 

הוא ראוי לרעות את  רחמנות כזו, הגדי והרים אותו על כתפו,וכל כך ריחם על 
ואם אדם עובד על המדות הוא יכול להגיע לפסגות, וח"ו עם ישראל{, -צאני

 )שמות רבה, א', ט'( תחתונה, כמו שחז"ל מביאים לדיוטהלהיפך יכול להגיע 
ֵעָצה, ִבְלָעם, ְוִאיֹוב, ְוִיְתרֹו.  ָאַמר ַרִבי ִחָייא ָאַמר ַרִבי ִסימֹון, ְשלָשה ָהיו ְבאֹוָתה

ִבְלָעם ֶשָיַעץ, ֶנֱהַרג. ִאיֹוב ֶשָשַתק, ִנדֹון ְבִיןוִרין. ִיְתרֹו ֶשָבַרח, ָזכו ָבָניו ְויְָשבו 
: וִמְשְנחֹות סֹוְפִרים יְשֵבי יְַעֵבץ )דברי הימים א ב, נה(ְבִלְשַכת ַהָגִזית, ִדְכִתיב 

ִתְרָעִתים ִשְמָעִתים שוָכִתים ֵהָםה ַהִקיִנים ַהָבִאים ֵמַחַםת ֲאִבי ֵבית ֵרָכב וגו', 
 :: וְבנֵי ֵקיִני ֹחֵתן מֶשה ָעלו ֵמִעיר ַהְתָמִרים ֶאת ְבנֵי ְיהוָדה)שופטים א, טז(וְכִתיב 

כשמתבוננים זה מבהיל על הרעיון, הרי בלעם היה נביא של אומות העולם 
רבינו בנביאות, ואיך הגיע לכזאת אכזריות, להרוג תינוק עוד קודם  כמשה

להגיע לכזו ( איך שייך ט' , א',ויר העולם כמובא במדרש )שמות רבהשיצא לא
דותיו כשאדם לא עובד על מי אלא           ?            שפלות, מהיכן זה מגיע

רשע מבהילים, כי כשאין תורה  יות מעשתחתונה לעש לדיוטההוא יכול להגיע 
ומצוות ועבודת ה', גם אדם בדרגות גבוהות יכול להדרדר עד התהום, וזה 
חז"ל מלמדים אותנו מה כח של משה רבינו "וראך ושמח בליבו" רק אז משה 

דבוק בתורה כי רבינו מסכים, כי אולי יש נדנוד קל שמישהו יפגע. שתמיד נ
היא חיינו ונתמיד בלימוד המוסר, ורק כך נוכל להיות בני אדם. שנזכה לעבוד 
על המדות ולקנותם שיהיו מנת חלקנו, להזהר בכבוד הזולת, ועי"ז נזכה 

ונזכה במהרה בימינו לביאת משיח צדקנו ולבנין בית המקדש  לשלמות,
 . כן יהי רצון אמן במהרה בימינו

 

 "לצשלמה צפר זמספר רפואות תימן לר' סגולות ורפואות 

 לתולעים שבמעיים 
 לקחת עלים של עותרב ולעשות ממנו סלט ולאוכלו עם לבן. א(
לקחת שומים בלתי מבושלים ולחתך אותם, או לשחוק  ב(

 אותם ולאוכלו עם לבן.
לקחת פלפל חריף לשחוק אותו היטב, ולערבב עם לבן,  ג(

ולאכול כמה פעמים ביום, ולהמשיך כמה ימים, וזה ינקה את 
 המעיים מהתולעים.

 

 בברכת שבת שלום ומבורך!

 

 מאורות נפתלי
 בס"ד
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 דבר המערכת 11

 ד

 לנקות כובע במברשת כובעים בשבת
 האם מותר בשבת לנקות כובע במברשת שאלה:

)סי' ש"ב  כתב השו"ע תשובה:          כובעים ?
המנער טליתו מפני טל שעליה חייב משום  סעי' א'(

מכבס, וה"מ במקפיד עליה, ומקורו בגמ')שבת קמו 
סוע"ב( אמר רב הונא המנער טליתו בשבת חייב 
חטאת ופירש"י מנער מן העפר חייב שזהו ליבונה, 
אמנם התוס' והרא"ש והר"ן והמרדכי כתבו דלא 

חשיב מלבן,  והסכימו משמע דע"י ניעור עפר 
לדברי ר"ח דמנער טליתו מיירי מן הטל, והשו"ע 
פסק דלא כרש"י אלא כהר"ח שמיירי מן הטל, אבל 

)קמז.(  ר אין בו ליבון, ואמרינן שם בגמ'אבק או עפ
הני מילי בחדתי או באוכמי והוא מקפיד, אבל בציר 

והרמ"א הביא די"א דלא           חד מנייהו שרי.
בשבת מן האבק שעליה, ומקורו באו"ז ינער טליתו 

שהביא  דברי רש"י וכתב דיש לחוש לדבריו 
במקום שמקפיד, אך משמע דבמקום שאינו מקפיד 

 כיבוד הבית כתב הרמ"א ובדין     אף לאו"ז שרי. 
הו"ד בדרכי משה על הטור( דאסור  ,)סי' של"ז

לכבד הבית משום חשש שמא ישברו קסמי 
דליכא אשוויי גומות  המכבדות, אבל ליטול האבק

במקום דליכא חשש שרי,   ועיין בברכי יוסף בשם 
אחרונים דאף בקשה לא הוי פסיק רישא ושרי, 
והשו"ע פסק דשרי, דאף דמכבדות קשות לא 
חיישינן שישברו ושרי, ונמצא דבמקום דליכא 
חשש כלל, לא לאשווי גומות, ולא לשבירת 
 המכבדות, ולא מקפיד לכו"ע שרי. וגדר 'לא

ט"ו, סעי'  )פ' כתהמקפיד' כתב בשמירת שבת כהל
בשם הגרש"ז אויירבך זצ"ל, דאי  כ"ה, הערה פ"ט(

לא מקפיד בדרך כלל ולובשו גם כשאינו נקי, אף 
שעכשיו הוא מנערו לכבוד שבת, או אפי' לכל 

נו מקפיד, ע"כ. מאורע אחר, דינו כדין בגד שאי
י דמ"מ ראויאור הלכה()הו"ד בבועיין ביערות דבש

דלדעת השו"ע פשיטא והיוצא           להחמיר.
דשרי במקום דלא מקפיד באבק, ואף לרמ"א שרי 
כנ"ל, אך מאן דמחמיר לא הוי חומרא יתירא )ועיין 

 פסקי הרי"ד שבת קמז.(.
 

 וכל למכור לך את חלקי לעולם הבא""א
. "רבנו", אמר בקול מתחנן, "עזור לי, בתי היחידה עומדת לפני עני מרוד נכנס אל חדרו של הצדיק מאפטא

     "אלף רובל", ענה העני.  "מהו הסכום הדרוש?", שאל הרב.  חתונה, ואין לי מספיק כסף כדי להשיאה!" 
הרהר מעט הצדיק, ואז אמר: "לך לך    "רובל אחד בלבד", השיב המסכן.   "וכמה כסף יש לך?" התעניין הרב. 

האיש האמין לדברי הרב ויצא  , והעסק הראשון שיזדמן לך בדרך, אותו עליך לעשות, וה' יהיה בעזרך". לשלום
קבוצת סוחרים שהסבה על אחד השולחנות,  מעודד. בדרכו חזרה עצר בפונדק על אם הדרך כדי לטעום משהו. 

ח וממכר. מתוך סקרנות משכה את תשומת ליבו. עד מהרה הבחין כי הללו סוחרי יהלומים, המנהלים עתה מק
אחד הסוחרים הבחין בו ושאל: "מה אתה לוטש     קם האיש וקרב אל החבורה כדי להתבונן ביהלומים מקרוב. 

בהתחלה חשב להשיב בשלילה, אולם משנזכר בדברי הצדיק השיב       עיניים, אולי אתה רוצה לקנות יהלום?" 
ל אחד", השיב העני, תשובה שגררה פרצי צחוק אדירים מפי "רוב "כמה כסף יש לך?", שאל הסוחר.    בחיוב. 

          "רגע, יש לי הצעה גם עבור רובל אחד", אמר הסוחר. "אוכל למכור לך את חלקי לעולם הבא".    כל המסובים. 
גו הסוחרים התמוג        מיד הסכים העני, וביקש לערוך שטר מכירה כדת וכדין, כדי שהעסק יהיה שריר וקיים. 

מנחת ומיהרו להביא עט ודף. חיש נכתב השטר כשבסופו חתימות העדים. העני מסר לסוחר את הרובל, וקיבל 
לקול צחוקם של הסוחרים חזר האיש לשולחנו. באותו רגע נכנסה אשתו של הסוחר,     לידו את שטר המכירה. 

ח למכור "כלום", את העולם תוך התעניינות מה פשר השמחה הגדולה. כאשר הסוחר סיפר לאשתו איך הצלי
הבא שלו, לעני תמים תמורת רובל אחד, אשתו לא צחקה. וכאשר הבחין הסוחר בהבעת פניה של אשתו, גם 

"מכרת את חלקך הזעום בעולם הבא בעבור בצע כסף?!... אתה כמו גוי!!!... איני רוצה להיות     צחוקו קפא. 
"אבל..." גמגם הבעל, "זה היה בצחוק, רק    נשואה לגוי! אני רוצה להתגרש... עכשיו הולכים לרבנות!..." 

אנחנו לעולם הבא ו"לא!", צעקה האשה, "מכירה עם שטר ועדים אינה מהתלה, איבדת את חלקך     מהתלה". 
"רק רגע", אמר הבעל, בעודו חושב מה לעשות, "הקונה עדיין כאן, אוכל    הולכים לרבנות תיכף ומיד!"

כאשר הסוחר ביקש להחזיר את העניין לקדמותו, באומרו שהיה        להחזיר לו את כספו ולבטל את המכירה". 
         א הרצינות, והוא אינו מתכוון לחזור בו מהעסקה. זה סתם מעשה לצון, טען העני שהוא התכוון לקניין במלו

הסוחר, מתוך ייאוש, הציע לעני כמה עשרות רובלים עבור השטר, אך העני השיב: "אשיב לך את שטר המכירה 
"אלף רובלים?!", הזדעק הסוחר, "כיצד אתה מעז לדרוש ממני סכום כזה     רק אם תיתן לי אלף רובלים". 

"אתה יכול להשאיר את הנייר ה'עלוב' בידי", ענה העני. "בסדר, שהנייר יישאר  ייר עלוב?" תמורת גיליון נ
"איני יכול לשלם סכום     בידך", אמר הסוחר, אך מיד שמע את אשתו צועקת: "אם כך נלך לרבנות להתגרש". 

י גמור", השיבה האשה, "או "ואני איני יכולה לחיות עם גו      כה גדול בעבור פיסת נייר עלובה", אמר הסוחר. 
נפנה הסוחר אל היהודי וניסה להוריד את המחיר, אך העני עומד      שתשלם לו, או שאנחנו הולכים להתגרש". 

על שלו: "אלף רובל, ולא פרוטה אחת פחות, ותחליט מהר כי עלי ללכת". חכך הסוחר בדעתו ולבסוף שלף את 
העני לסוחר את שטר המכירה, תוך שהוא משבח את ה' ואת  ארנקו והעניק לעני אלף רובלים. רק אז מסר

הסוחר ואשתו שאלו את העני לפשר הדבר, וזה סיפר להם את כל הסיפור. האשה אמרה       הצדיק מאפטא.
כשנכנסו, אמרה האשה לצדיק: "שמחה אני       לבעלה שהיא רוצה ללכת אל הצדיק, ואכן בו ביום נסעו לשם. 

גלה הזכות להושיע את היהודי הנצרך, אך רצוני לשאול את הרבי: האמנם חלקו של בעלי מאוד, שעל ידי התגל
השיב הצדיק: "כאשר מכר בעלך את חלקו לעוה"ב ברובל אחד, לא היה        בעולם הבא שווה אלף רובלים?" 

ודי להשיא חלק זה שווה אפילו רובל אחד. אך לאחר מכן, כשקנה את חלקו תמורת אלף רובל, וסייע בכך ליה
שיסוד הוא ביהדות: אין ערכו  זצוק"ל, אמר הרה"ג ראי"ל שטיינמן    את בתו, חלקו לעוה"ב לא יסולא בפז". 

של מעשה טוב נמדד, אלא כפי שמעריך אותו האדם עצמו. שכר המצוות נקבע על פי יחסו של האדם למצוה 
מיהלומים, אזי הוא יקבל שכרו בעולם  שעשה. אם הוא יודע ומכיר בערכה הנצחי, והיא שווה בעיניו יותר

האמת, משום שאכן אין בכל חפצי העולם הזה מספיק כדי להעניק לו את תמורתה. אך הרשעים שהזדמנה להם 
 -מצוה ואינם מאמינים בכוחה העצום, אלא מקיימים אותה כדי לזכות לכבוד, או משום אי נעימות וכדומה 

 ת של כסף, כבוד והצלחה, מפני שזה כל מה שהיא שווה בעיניהם. לאנשים כאלו ניתן לשלם על מצוה במטבעו
 

 זכותה של רחל אמנו
דהילולא דרחל אמנו, בדרך מעשה מדהים סיפרה אחת מבני המשפחה שבכל שנה היתה עושה כנס גדול ביומא 

והנה שנה אחת היא קבעה כבר את האירוע, אך יום קודם  ירוע היתה משלמת לאולם את העלות,כלל בסוף הא
היא מקבלת טלפון מבעלי האולם שחייבים לשלם את התשלום לפני האירוע, היא לא ידעה את נפשה, בדרך 

 23-למת, אך עכשיו מנין תשיג את הכסף שעלותו ככלל היא מוכרת כרטיסים ממש לפני תחילת האירוע וכך מש
אלף שקל, היא לא ידעה את נפשה, וחשבה לעצמה אני אלווה מהבנק ליום אחד, אך התברר שהאירוע ביום 
ראשון, וביום ראשון הבנקים סגורים, ואין לה מהיכן להשיג את הכסף, ניסתה מקרוב משפחתה אם יכול להלוות 

שבצי'ק לא הסתדר להלוות מאף אחד, אמרה לעצמה, מוצא אחרון אני אתקשר  לה רק ליום אחד, אך דא עקא
לרבינו זיע"א ויהי מה, בטוח שדרכו תגיע  הישועה, התקשרה וסיפרה לרבינו את צערה ומכאובה, וביקשה את 

אלף שקל, רבינו אומר לה: אני אבדוק ואחזור אלייך בעוד  23עזרתו, שאל רבינו: כמה הסכום ? היא אומרת:
אלף  23כמה דקות, לאחר שתי דקות נכנס יהודי לבית מדרשו של רבינו ובקשה בפיו: כבוד הרב, יש לי פה 

שקל, אני לא רוצה שזה ישב אצלי, גם היום הבנקים סגורים, תשמור לי את זה עד מחר, ואתה יכול גם להשתמש 
ני מוכרח לספר שכעת נכנס אלי יהודי בזה, רבינו עמד נסער, מיד חוזר אליה ואומר: יש לי את הכסף ביד, אבל א

אלף שקל, ואין לו מה לעשות עם זה, אני רואה פה השגחה מיוחדת, בטח את עושה דבר  23עם הסכום הנקוב 
גדול לכבוד רחל אמנו, אני רוצה לבוא בעצמי ולהביא לך את הכסף, להיות שותף בדבר זה, אם כך היתה לך 

ו מיד נסע אליה והביא לה את כל הסכום במדוייק כמה שהיתה צריכה, סייעתא דשמיא אני רוצה חלק בזה, רבינ
ככה סיפרה אותה אשה למשפחה בזמן "השבעה", והוסיפה: אני ידעתי שאם אני אתקשר לרבינו זיע"א, אני מיד 

  מפי בעלת המעשה() וזכותה של רחל אמנו שעמדה לה. אראה ישועה. וממש ראתה עין בעין את כוחו של רבינו,
 

 סיפור על רבינו הגדול זיע"א" מעשה אבות"מדור 
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 בית ההוראה "מסורת אבות"מ
 מאת הרה"ג ר' שמעון סימון שליט"א

 לילדים ידי יום מתקיים לימוד טעמי המקראברוך ה' כמ *
 .18:00 בשעה ירושלים, 13נו רחוב שערי פינה יבבית מדרש

בס"ד בימי השובבי"ם מתקיים שיעור בכל מוצ"ש * 
 .9:30ב'יורה דעה' חלק ב' בשעה 
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ישיבת קיבוץ איכותית בירושלים  *
ברמה גבוהה מקבלת בחורים לזמן 

ליצירת  מגיל עשרים ומעלה, חורף
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 ההבטחה הפלאית
 רבינו הגדול זיע"א הבטיח

'כל מי שיבוא אלי בפרט זוג שלא זכו 
 ,'יוושעו בעז"ה לפרי בטן

 רבינו מנוחתו כבוד בבה"ח 
 בסמוך לציון מרן זיע"א סנהדריה
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