
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 לזכרו ולע"נ של רבינו הגדול רה"י
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 גאב"ד עדת תימן ירושלים
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 כוונה בברכות
ה ֱאֹלֵהיֶכם "כתוב בפרשה  ַלְחְמָך ְוֶאת  ּוֵבַרְך ֶאתַוֲעַבְדֶתם ֵאת ְיהֹוָ

  ." )כ"ג, כ"ה(ֵמיֶמיָך ַוֲהִסֹרִתי ַמֲחָלה ִמִקְרֶבָך
מביא מהאר"י ז"ל כשאדם אוכל הוא משביע את הגוף  המג"א

והנפש, משום שכל עשב ועשב מלאך אומר לו גדל, נמצא שבכל 
לחם יש דיבור של מלאך שזה מכניס רוחניות בתוך האוכל, וזה 

ֶחם ְלַבּדֹו ִיְחֶיה ָהָאָדם ִכי ַעל ָכל מֹוָצא ִפי ִכי ֹלא ַעל ַהלֶ שכתוב "
דהיינו החלק הגשמי מזין את  )דברים ח', ג'(, "ְיֹהָוה ִיְחֶיה ָהָאָדם

חסידים איתא  ובספר .        הגוף, והחלק הרוחני מזין את הנפש
שאדם אחד מת, ואחר כמה שנים נתגלה לאחד מקרוביו ואמר לו 

שתובעין אותו על שלא כיון בברכת שמרגיש גרוע משום 
המוציא, כי נתכוון רק לחלק הגשמי ולא לחלק הרוחני. והיינו 

נתכוון לחלק הגשמי זה פוגע גם בברכה ולא רק הוא שכיון ש
       באכילה, והברכות שלפני ואחרי זה מוכיח את הכוונה. 

שה' ברא את האדם עם צורך לאכול, ומי  מבארהלבבות  וחובת
צון ה' ואוכל, ה' נותן לו שכרו שיהנה מן האוכל, ובא שמקיים ר

היצה"ר ואומר לאכול בשביל ליהנות ולא בשביל לקיים רצון ה', 
היצר, כיון  ו עצתאוכל יותר מלימודו זהוא וכיצד יבדוק, שאם 

 ובחינוך .        אוכל למלא רצון ה' לא היה מוסיף שאם היה
בכוונה המ"ז כותב שמקובל מפי רבותינו שמי שמברך בר

הרב שך זצ"ל  ואומר .        מובטח לו שלא תחסר פרנסתו
שבשביל זה צריך לברך מתוך ברכון שעי"ז ירכז כוונתו 

ָאַמר ִעם ַהֵןֶפר ָיׁשּוב שמבאר הגר"א על הפסוק "ומחשבתו, כמו 
 .       שע"י הספר ישוב מחשבתו")אסתר ט', כ"ה( ַמֲחַׁשְבתוֹ 

ובטח שאם אדם מברך לפני ואחרי בכוונה, מ רמח"לב מובאו
ומי  ,"ַוֲהִסֹרִתי ַמֲחָלה ִמִקְרֶבָך"שהאוכל שבמעיו יתברך ועי"ז 

שאינו מברך כדבעי, האוכל נהפך לו למחלה, וזה סוד המחלות, 
וזה דווקא כלפי הקללה )גם את ובאוכל עצמו יש את הברכה ו

ר' יהונתן אייבשיץ  מביאו .    (וף של גויגוף יהודי ולא כלפי ג
שהרי יוחנן כהן גדול שימש בכהונה גדולה שמונים שנה ולבסוף 

ע"פ האר"י ז"ל משום שיש צמחים מבואר נעשה צדוקי, והטעם 
 תומברך קודם אכילהאדם שיש בתוכם גלגולים של רשעים, ואם 

אז במקום היחוד אין מקום לפרודה )טומאה(, ואולי פעם אחת 
 .        השטן בתוך זה ועי"ז נעשה צדוקיס שכח לברך ועי"ז נכנ

ה "לעבוד על כוונת הברכות כדכתיב  וצריך ַוֲעַבְדֶתם ֵאת ְיהֹוָ
ַוֲהִסֹרִתי ַמֲחָלה " " ועי"זַלְחְמָך ְוֶאת ֵמיֶמיָך ֱאֹלֵהיֶכם ּוֵבַרְך ֶאת

כוונה פשוטה בברכה זה עבודת ה', שנזכה  וכל      , "ִמִקְרֶבָך
  .לברך ולהודות כדבעי אמן
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 הרב אלעזר יהודה שליט"א

 
 דרך החדרת התורה

ִכי ִתְקֶנה ֶעֶבד ִעְבִרי ֵׁשׁש ָׁשִנים ַיֲעֹבד  ְוֵאֶלה ַהִםְׁשָנִטים ֲאֶׁשר ָתִשים ִלְפֵניֶהם:"
פותחת בדין עבד עברי,  התורה.                  ב'(-)כ"א, א'"ּוַבְשִבִעת ֵיֵצא ַלָחְפִׁשי ִחָמם

דין עבד עברי, וזה דבר נפלא, הרי עכשיו  -מיד אחרי יציאת מצרים אחרי מתן תורה
פתאום הקב"ה מצוה אותם על עבד עברי, עד שכבר  ,עם ישראל היו עבדים

השתחררו מזה מה פתאום התורה מחזירה אותם לעבדות שתגיע רק כשיכנסו לארץ 
שמואלביץ יסד פה יסוד, לפעמים אדם  ר' חיים       ?       ישראל, ומה עניינה כאן

ינסו להסביר לו עשרות הסברים והבנות וכל מיני משלים ודוגמאות, אבל האדם לא 
עם ישראל יצאו  ,מבין או בגלל שהוא לא רוצה להביןיבין, או בגלל שהוא לא 

נשתעבדו מאתים ועשר שנה עבדות נוראה בפרך, ביד קשה,  , הםעכשיו ממצרים
כעת עם ישראל מבינים היטב מה זה להיות עבד, וכמה צריך לרחם על אדם שרח"ל 
נמכר לעבד, ולכך כאן בדיוק מוצאת התורה לצוות על עבד עברי, כי עכשיו זה יובן 

היה  ,אוסטריהלרוסיה היתה פעם מלחמה בין המעשה כש זה כמו           הכי טוב. 
החליט להתחפש  ,יאך לנצח במלחמהשלא ידע הנשיא אוסטריה אז הנשיא וילהלם 

וללמוד את אורחות חייהם של הרוסים, ולקראת גמר הריגול לפני היציאה לפתע 
אוסטריה, וילהלם  של מלךהזה נראה וילהלם  :מבחין בו חייל רוסי ואומר לחברו

אמר לו שיחביא אותו שהוא וילהלם, וממנו התחיל לברוח עד שראה יהודי וביקש 
קש הוא יקבל, לקחו היהודי והחביא אותו תחת הפוכים, אחרי אח"כ מה שהוא יבש

בדקו את כל הבית, כמעט שהגיעו לפוכים לחצו וכמה דקות מגיעים חיילים רוסים 
עד יעבור זעם ושחרר את וילהלם,  המתיןקצת והמשיכו עד שיצאו בלא כלום, 

די עשה סעודה גדולה וכמובן היהוהוא לאוסטריה וילהלם בחזרה וכאשר הגיע 
כל מה לי שהיה חתן הערב, באמצע הסעודה שואל היהודי 'אדוני המלך הבטחת 

, תגיד לי איך הרגשת כשהיית מתחת לפוכים מלא את הבקשהשאני אבקש אתה ת
מורד במלכות ' :שמע זאת המלך ואמר מיד ?כשלחצו עליהם החיילים הרוסים'

מה אני שואל כזו חשב לעצמו: אותו יהודי הבין איזו טעות הוא עשה,  '!!לתליה
י שהמלך נותן פקודה כל העיר הגיעו, רגע לפנ ,מיד נקבע יום לתליה ,שאלה

, היהודי מתנשף נשימות אחרונות, ניגש בל על צוארו של היהודילמשוך את הח
' ומיד !כך הרגשתי ?איך הרגשתי תחת הפוכים :'שאלת :אליו המלך ואומר לו

ירגישו מה הם עם ישראל צריכים לקבל את המסר ש ,הקב"ה כך         שחרר אותו.
זה להיות עבד ואיך צריך לרחם עליו, עכשיו בדיוק זה הזמן לצוות, כי תקנה עבד 
עברי לתת לו שמלה וכרית ולדאוג להשיאו ולדאוג לבניו, כל הקונה עבד עברי 

כשיו הרי בדיוק ע ?זו, מדועהכקונה אדון לעצמו, רוב דיני נזיקין נמצאים בפרשה 
הרי התורה  ?!עם ישראל קבלו את התורה, וכי מישהו ילך לגנוב או להזיק לחבירו

הביאור בזה שאדם מטבעו תמיד רוצה לפרוץ את הגבולות,  אבל ?!           אוסרת
הוא לא רוצה מחוייבות, הוא רוצה להלך בשרירות ליבו, באה התורה ואומרת 

יק בתורה בעץ החיים, אתה תגיע בדיוק אחרי מתן תורה, תדע שאם אתה לא תחז
"ל, לכן כאן בדיוק בות להזיק לרצוח רחיהכי רחוק, אתה תגיע לדברים נוראים, לגנ

על הדברים הכי רחוקים כביכול, כי זה לא רחוק בכלל למי  תזה המקום לצוו
איך הדור נראה, מי שאין לו  רואים היום רח"ל אנחנו .             חק מהתורהשיתר

עד תורה פני הדור כפני הכלב, אני לא רוצה לתת דוגמאות אבל הדברים מפורסמים 
להיות עבדים של הקב"ה ולדבוק  שנזכה .           להיכן יכולים להגיע בלי התורה

בעץ החיים, כי הם חיינו ואורך ימינו, התורה היא סם החיים, זה התרופה לכל 
אצל חכם ויתרפא, ב"ה יש את החכמים שהם ידריכו ויכוונו וכך נינצל הבעיות, ילך 

מכל הרוחות הזרות ומשעולים מסוכנים ומחבלי משיח, אנחנו כבר ממש בסוף, 
 נזכה בקרוב ממש לגאולה בב"א.ש
 

 "לצמספר רפואות תימן לר' שלמה צפר זסגולות ורפואות 

 מי שנתאלם וניטל ממנו כח הדיבור 
ושים קח ערבה של מצוה ומצה של אפיקומן ותכתשם יחד  א(

יקחו עלי  ב(    בתוך אוכל כל שהוא ותשים בפיו של הסובל.
ערבה של מצוה או ערבה רגילה, וקליפות של אתרוג או עלים של 
עץ אתרוג, ותבשלם כמו תה ושים קצת דבש דבורים במירתח הזה 
ותן לסובל לשתות כמה פעמים במשך שבעה ימים ותראה פלאות 

 כרוב ויראה פלאות.ישתה משקה מעורב בזרעי  ג(    בעזרת השם.
 

 בברכת שבת שלום ומבורך!

 

 מאורות נפתלי
 בס"ד

 0583281073 :ב"ה העלון מופץ כיום באלפי עותקים, לנטילת חלק התקשרו

 

 כוס תנחומין
 ראש שליט"א יהודה סעדיאבים הרה"ג רלידידינו מזכה ה נשגר בזאת

 ירת אביהםעל פט שליט"א שמעון סעדיאוהרב  ,'התעוררות ישראל' ארגון 
 זצ"ל לום סעדיאשהצדיק הרב 

ינוחמו ולם ומן השמים בשוד ושבר בגעוד  עשלא ידעו עוד צער ולא ישמ
 ברכה המוסדותב       אמן המשפחההוא וכל עוד  ולא יוסיפו לדאבה

 

 ישראל יעקבו אשר מנחם והטהורים הקדושים הילדים לע"נ

שנעקדו על  ,תחי'ש דבורה בני חנה המעטירה פאלי למשפחת "ההללז
 ה שלימהלרפואלהבבחל"ח ו  .פרשת יתרו ק"שבער בפיגוע קידוש ה'

 "י אמןתושחבהי"ו  בן יהודית נח הםראב אביהם האברך החשובל

 



  

 דבר המערכת 11

 ד

 ברכת הלבנה ביחיד
 האם מותר לברך ברכת הלבנה ביחיד? שאלה:

בשו"ע )סי' תכ"ו סע' א'( הרואה תשובה: 
הרואה  -לבנה בחדושה מברך וכו', ולשון זה 

הל' ה בחדושה מברך הוא לשון הרמב"ם )לבנ
ברכות פ"י ה' ט"ז( ומשמעות לשון הרמב"ם 
שהרואה אפי' יחידי מברך, ולא בעי כלל 
עשרה, והרמב"ם כלל דין ברכת הלבנה עם 

א מצינו שמברכים על ברכת הקשת, וכלל ל
ואף לא יאמר לחברו שיש הקשת בעשרה ]

שסימנא כך דעת המשנ"ב משום  א.ה.) קשת
מילתא היא, ומשמים הראו לו בכדי לעוררו אך 
לא לחברו, אך להגר"ע יוסף יאמר לחברו בכדי 

פשוט שיוכל לברך  ולפי"ז  .    [(לזכותו בברכה
הלכה שם כתב: ודע  ובביאור .    יחידי

דמדינא מותר לקדש אפילו יחידי, כמו שכותב 
הפרי חדש וכ"ש דלא בעי עשרה אלא 

שותה ברוב עם, כי ברוב דלכתחילה מצוה לע
עם הדרת מלך, ואם מצוי עשרה למצוה ימתין, 
ולפי מה שהוכיח החיי אדם דשלשה הוי נמי 

' רי"ג ס"ק יברוב עם הדרת מלך, ולמשנ"ב )ס
( ד"ה אחד, א"' יעיג'( ובביאור הלכה )קס"ז ס

גם שניים הוי ברוב עם הדרת מלך לענין 
ף ה"ה הכא נחשב ברוב עם א ולפי"ז    ברכות, 

 ובאשל .     שניים, ובפרט בחורף כשיש עננים
אברהם כתב שעדיף לומר ביחיד במוצ"ש 
מאשר בחול בציבור, ועוד כשרואה הלבנה 
ואינו מברך, הרי הוא מעביר על המצוות, לכך 

סתם על הלבנה שלא יעביר צריך לא להביט 
( משנ"ב )שם ס"ק י"ג ועיין .        על המצוה

ותולה עיניו דמייתי מבעל החרדים שהחמיר 
מלהסתכל בלבנה והתיר רק בברכה שלה, ועוד 
החמיר יותר שלא להסתכל בה אלא רק פעם 

 אחת בשעת הברכה, עי"ש .
 

 ""יוסל'ה קמצן קדוש
תניא: אמרו עליו      . מי שזוכה להרבות בצדקה וחסד, זוכה לישועות גדולות ואריכות ימים ושנים בטוב ובנעימים

על בנימין הצדיק שהיה ממונה על קופה של צדקה, פעם אחת באה לפניו אשה בשנת בצורת, ואמרה לו: "רבי, 
פרנסני!", אמר לה: "העבודה )לשון שבועה(, שאין בקופה של צדקה כלום!", אמרה לו: "רבי, אם אין אתה 

שלו. לימים חלה ונטה למות, אמרו מלאכי השרת מפרנסני, הרי אשה ושבעה בניה מתים ברעב!". עמד ופרנסה מ
לפני הקב"ה: "ריבונו של עולם, אתה אמרת: "כל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא", ובנימין 
הצדיק שהחיה אשה ושבעה בניה ימות בשנים מועטות הללו?!" מיד קרעו לו גזר דינו והוסיפו לו עשרים ושתים 

התגורר אדם עשיר מאוד בשם יוסל'ה, אולם כפי  בעיר קראקוב                 .תרא יא:(שנה על שנותיו". )בבא ב
היה יוסל'ה מגרשו בביזיון ואומר  -שהיה עשיר כך גם היה קמצן. אם מישהו היה הולך לבקש ממנו צדקה 

אף אחד  לו: "לך מכאן, חוצפן, אתה לא יודע שאני לא תורם כלום לאף אחד?!". כשהיה מגיע לבית הכנסת
אף  -לא היה אומר לו שלום, וגם בשבת כשכולם בירכו איש את רעהו בברכת "שבת שלום" ולחצו ידיים 

אחד לא לחץ את ידו של יוסל'ה, מתוך רצון להראות לו כמה הם לא אוהבים אותו. גם בלכתו ברחוב הילדים 
צן", במנגינה מעצבנת במיוחד, כמו היו לועגים לו על קמצנותו הרבה, וצועקים לו "יוסל'ה קמצן, יוסל'ה קמ

הגיע היום ויוסל'ה     שילדים מעצבנים יודעים לעצבן את מי שמתעצבן כשמעצבנים אותו ילדים מעצבנים... 
, אתה לא עזרת לנו בימי חייך, לפחות עכשיו, קרב אל יומו. הגיעו אליו חברה קדישא ואמרו לו "יוסל'ה

כשאתה על סף מוות, תעזור לקהילה בסכום נכבד של עשרת אלפים רובל, ונערוך לך קבורה כראוי, שהרי את 
אנחנו מבטיחים לך שלא נקבור אותך".  -כספך לא תיקח אתך לבית הקברות. ואם לא תיתן את הסכום הזה 

ת הטובות שלכם, כל חיי הסתדרתי לבד, וגם עכשיו אסתדר לבד. סכום כזה ענה להם יוסל'ה: "אני לא צריך א
"אפילו לא אגורה   "אתה יכול גם לתת פחות", אמרו, בניסיון להוציא ממנו משהו.   לא בא בחשבון".  -גדול 

ן אנשי חברה קדישא עזבו את המקום כשהם המומים, וזמן קצר לאחר מכן יוסל'ה הקמצ         שחוקה אחת". 
הלך לעולמו. אנשי החברה קדישא קיימו את הבטחתם ולא קברו אותו, אולם לאחר שלושה ימים בא אחד 

והנה ביום חמישי בצהריים, ניגש אחד העניים אל רב       השכנים, לקח את גופתו וקבר אותה באמצע הלילה. 
האם יש כסף בקופת הקהילה, והתחנן לעזרה כספית לקראת שבת קודש. הרב טרם הספיק לבדוק עבורו 

הקהילה, ומגיע עני נוסף כשבפיו אותה בקשה. אחריהם מגיע שלישי וכן הלאה, וכמעט כל העיר מבקשים 
סיוע לקראת שבת קודש. אמר להם הרב: "אני לא מבין, אני משמש בתפקיד רב הקהילה מזה עשרים שנה, 

איך במשך עשרים השנים האחרונות ואף פעם לא בא עני אחד לבקש ממני סיוע לשבת. פתאום כולם באים. 
כולם השיבו כאחד, שמדי בוקר מצאו מעטפה עם      היה לכם כסף לשבת ופתאום לכולכם אין, מה קרה?!". 

עשר וכן הלאה. הציע הרב שיבדקו מי מהקהילה נפטר -כסף מתחת לדלת. זה מצא עשרה רובל, זה מצא שנים
אחרי דין ודברים התברר לכולם שיוסל'ה "הקמצן" שכולם בזו       באותו שבוע, ועל ידי כך יבינו את העניין. 

לו, לא בירכו אותו לשלום, לעגו לו ואף לא רצו לקברו, הוא זה שפרנס את משפחותיהם זה למעלה מעשרים 
שנה, ואף ידע בדיוק כמה היו צריכים, והביא להם סכומים מדויקים. הכריז הרב על יום ראשון כיום צום 

הכנסת, על מנת לבקש סליחה גדולה מיוסל'ה על הצער שהם גרמו לו. ביום ראשון הגיעו לבית ותפילה בבית 
הכנסת כל תושבי העיר, מקצה ועד קצה, והתפללו לבורא עולם. בסוף היום פתח הרב את ההיכל, וביקש 

לפתע  בשם כל תושבי העיר סליחה ומחילה מיוסל'ה, ואמר לכולם שעדיין אין הוא יודע אם יוסל'ה סלח.
והנה נגלה אליו יוסל'ה בחלום ואומר לרב: "על מה ולמה באים   הרב איבד את הכרתו, התעלף ונפל לרצפה. 

כולם לבקש מחילה?! אין להם על מה לבקש. אני הוא שבחרתי בדרך הזו, על מנת שלא יוודע הדבר לאיש 
חל להם מחילה גמורה, וכי מעולם וה' ית' הצליח דרכי. אם אתה בכל זאת רוצה להרגיעם, תגיד להם שאני מו

לא כעסתי עליהם". שאל אותו הרב: "כיצד הסתדרת כמה ימים ללא קבורה?". "הכל היה בסדר", ענה 
יוסל'ה, "הגיעו אליי האבות הקדושים עם משה רבינו, אהרן הכהן, יוסף הצדיק, דוד המלך ואליהו הנביא, 

.. אמנם אני בגן עדן, אבל חסרות לי כאן הדלתות וכולם ליוו אותי עד מקומי בגן עדן. ומה אומר לך.
 וכך כתבו גם על קברו.  ומאז קראו לו "יוסל'ה קמצן קדוש",  אוכל לתת תחתיהן מעטפות עם כסף".השבורות ש

 

 תשובה משמים
לרבינו, וכך מספר, מיד אחר פטירת  מעשה מופלא סיפר יהודי המתגורר בבית שמש שהיה מקורב

רבינו הוא לא ידע מה לעשות, היתה לו שאלה ולא ידע תשובה מה לעשות בקשר לבנו שקצת לא 
הרגיש טוב, והנה יום למחרת , אמורים לשחרר את בנו מבית החולים, והנה בלילה רואה אותו 

ן אל תשחרר את בנך מבית עדיי'מר לו: ויהודי בחלום שפניו מבהיקים, ורבינו ניגש אליו, וא
, וכך הוא מתעורר, החלום קצת לא 'החולים, בעוד שבועיים תשחרר אותו, וכך יבריא בעז"ה

הוא צריך להשתחרר כבר  מסתדר לו, מדוע רבינו אומר לו להשאיר את הבן עוד שבועיים, הרי
מדוע באת? עונה לו הוא מגיע לבית החולים, ומיד כשהוא נכנס שואלו הרופא:  ??         באותו יום

האב בכדי לקחת את בני הביתה, אומר לו הרופא: אני חושב שצריך לפחות עוד שבועיים עד 
עוד בנזכר אותו יהודי בדיוק בחלום שראה את רבינו איך שאומר לו שרק        שיחלים טוב, 

תנו כמו שבועיים ישחרר את בנו מבית החולים, ומיד הבין אותו יהודי שרבינו ממשיך ללוות או
בחייו, כפי שהבטיח שגם בקבר אני יאיר לכם את הדרך, ורבינו עומד בהבטחתו, ויש באמתחתו 

 עוד סיפורים מופלאים, ועוד חזון למועד.

 

 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 
 .9:30מוצ"ש ב'יורה דעה' חלק ב' בשעה 
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לתורם בעילום  ולזיווג הגוןלהצלחת *

 שם ובני משפחתו בכל הענינים
וכן לרפוא"ש רינה בת אברהם ובדרה, *

 ומלכה בת זהרה בתושח"י
 בעילום שם וכן לרפו"ש בנו"ג*

 ראובן בן לאה,לע"נ *
 גבריאל בן ברכה, רחל בת שרה,

 ת.נ.צ.ב.ה.א. ,ושרה בת תורכיה
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 הבית בהבנותו

 לשבתסיפור  

 ההנהלה

ישיבת קיבוץ איכותית  *
בירושלים ברמה גבוהה מקבלת 

מגיל עשרים  חורףבחורים לזמן 
ליצירת קשר:  ומעלה,

0534142071 

 

 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 
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