
ולאביו שלח כזאת עשרה חמורים נושאים מטוב מצרים מאי מטוב 
מצרים אמר ר' בנימין בר יפת אמר רבי אלעזר שלח לו יין ישן ש:

˘לימו˙
הוא  ברוך  הקדוש  דורש  בפרשתנו, 
ואף  וכליו,  המשכן  את  להקים  ממשה 
וממה  איך  של  מדוייק  מפרט  מביא 

אמורים להיות כל אחד מהכלים.
עצמו  על  חוזר  מהכלים  ברבים  והנה 
את  לייצר  שפירושו:  "מקשה",  הביטוי 
אותו כלי מחתיכת זהב אחת, ולא ממספר 
חתיכות נפרדות שיחוברו יחד לאחר מכן.
המנורה  קני  את  תייצר  אל  לאמור: 
פרחה  ואת  בנפרד,  ירכה  ואת  בנפרד, 
כולם  את  תחבר  מכן  ולאחר  בנפרד, 
מראש  אלא  אחת,  מושלמת  למנורה 
קניה  ירכה  על  כולה  המנורה  את  תייצר 

ופרחיה כאחד.
על  מאד  מקשה  כמובן  זו  בנייה  צורת 
התקשה  רבינו  משה  ואכן  הכלים,  בניית 
לו  "הציע"  המנורה  בניית  שאת  עד  בכך 
האלוקים לבצע באמצעות השלכת כיכר 
המנורה  הלכה  פלאי  ובאופן  לאש,  זהב 

ונוצרה מאילה בתוך האש.
של  העדיפות  מהי  בכך,  להבין  ויש 
רכיבים  ללא  אחת  מקשה  העשוי  כלי 
כלי  מול  מושלם,  לכלי  יחד  שמצטרפים 
מכמה  נעשה  אשר  מאד  לו  הדומה  אחר 
מושלם  כלי  ומרכיבים  שהולכים  חלקים 

אחד?
וכי מי שמביט או משתמש בכלי לאחר 
שנעשה  כלי  בין  להבדיל  מצליח  שיוצר, 
ממספר חלקים לכלי שנעשה מחלק אחד 

בלבד?
והתשובה לכך היא "שלימות".

זהב  מנורות  מכין  שגרתי  צורף  גם 
מכין  באמת  הוא  יכולת,  בעלי  ללקוחות 
העבודה  ובסיום  חלקים  מכמה  זה  את 
הוא  אבל  אחת.  למנורה  כולם  את  מחבר 
קנה,  הכין  הוא  מנורה,  הכין  לא  בעצם 
כולם  את  חיבר  ולבסוף  ובסיס,  ירך  פרח, 
בצורת  לא  הוא  ההבדל  אחת.  למנורה 

המוצר המוגמר, ההבדל הוא באיכות.
הרבה  יקר  עולה  יד,  עבודת  שטיח 
מכונות  של  מליין  היוצא  משטיח  יותר 
יפה  הוא  שלרוב  למרות  וזאת  חשמליות, 

ומדוייק פחות מהשטיח האוטומטי, אולם 
איכותו שווה יותר ומכך נגזר מחירו.

ויש לנו מכך לקח לחיים.
מידה  על  להתגבר  שמנסה  אדם  ישנו 
בחייו  מסויים  מחדל  על  או  מסויימת 
הגורם לו להיכשל בעבירה כלשהי באופן 
קבוע, אבל אז הוא מזניח את יתר הבעיות 
בכל  שאם  לעצמו  וחושב  שלו,  הרוחניות 
אחד  יום  אחת,  בבעיה  יטפל  הוא  תקופה 

הוא עוד יהיה מושלם.
כך אם הוא מחליט לעבוד בימים אלה 
להשפיל  מקפיד  הוא  הגאווה,  מידת  על 
להתנשא  ולא  אדם,  כל  מול  דעתו  את 
מרכל,  הוא  בזמן  בו  אולם  האחרים,  על 
מאמין  הוא  ומתלוצץ.  מחניף  משקר, 
נוספת,  מידה  על  יעבוד  הוא  אחד  שיום 

וכך אט אט הוא יהיה יצור מושלם.
שישנה  אותנו  מלמדת  פרשתנו  אולם 
דרך  יותר,  טובה  שלימות  של  דרך 
בכל  יותר  טוב  להיות  מהאדם  המבקשת 
המידות כאחד. כלומר: עדיפה התקדמות 
קריטית  מהתקדמות  קטנה,  כללית 
ההחלטה  בלבד.  אחת  במידה  מיוחדת 
שהיה  אדם  אותו  לא  "אני  להיות  צריכה 
כאן אתמול, אני גם לא אדם חדש במיוחד, 
שאני  בכך  חדש  אדם  להיות  מתחיל  אני 

מקפיד על הכל מעט מעט כפי כחותי".
משמעותי  ששינוי  בכך,  הוא  ההבדל 
שינוי  הוא  תהלוכותיו  בכל  אדם  של 
אחר,  אדם  של  שינוי  הוא  שלימות,  של 
הוא  שונה.  איכות  של  אחרת,  מהות  של 
שלימה  אחת  חתיכה  זהב",  "מקשה 
של  פסיפס  ולא  באיכותה,  המיוחדת 
מידה  כל  בעוד  אשר  משתנים,  רכיבים 
המידות  יתר  באדם  ומושלמת  הולכת 

ממשיכות להשחית אותו ואת נשמתו.
זהב  מנורת  של  ובדרך  בתהליך  הוא 
עד  ה'  ובעזרת  דרכה,  מתחילת  טהור 

סופה הטוב.
יזכנו ה' יתברך להתחזק בכל מידותינו 
כל  כרצונו  רצונו  ולעשות  והנהגותינו, 

הימים, בנחת ושלוה, אמן.

‰כנס˙ ‡ורחים
[ שירותים  הכסא  בית  נמצא  היכן  לאורח  להראות  יש  א. 
שהיו  צדיקים  והיו  להסתדר.  עליו  להקל  כדי  בבית,  בלע"ז] 
קצת,  פתוחה  ציבורי  במקום  הכסא  בית  דלת  את  משאירים 
במשנה  שמשמע  וכמו  להיכנס.  ואפשר  פנוי  שזה  שידעו  כדי 
(תמיד כו.) "מ צאו פתוח, בידוע שאין שם אדם" ומסתמא כתבו 
כן התנאים במשנה, ללמדנו דעת, אם דלת היא כיצד יש לנהוג.
בו  הכנסת  בבית  נוהגים  כיצד  לאורח  להראות  צריך  ב. 
מארחים אותו. לדוגמא, אם פותחים את ההיכל מימין לשמאל 
או להפך, כי לפעמים צועקים ומעירים בקול רם על מי שעושה 

להפך מהמקובל וזה לא מוסיף כבוד לאורח.
ג. לפעמים מגיע אורח ויושב בבית הכנסת רגל על רגל, ויש 
או  הגבאי  שיבוא  ולפני  מאד,  מאד  בזה  שמקפידים  מקומות 
המקום  מנהג  על  בעדינות  אותו  לעורר  יש  עליו,  ויצעק  הזקן 
יוסף  להגר"י  ילקו"י  טוב  לשם  והמפורסם  הנחמד  בספר  (ועי' 

שליט"א או"ח סי' קנא סי"ב).
על  מאד  מקפיד  שהיה  הכנסת  בבית  אחד  זקן  היה  ופעם 
הנכנסים לבית הכנסת עם החליפה על הכתפיים כשהשרוולים 
היה  וכן  יוהרא,  כעין  שזה  טוען  והיה  צדיהם  על  מופשלים 
מקפיד מאד בתפילה לעשות הפסק גדול במקומות בהם יכול 
הזדמן  אחת  ופעם  ברצף.  בקריאה  במשמעות  שינוי  להישמע 
אורח לבית הכנסת, וכיבדו אותו בתפילה והוא לא עשה הפסק 
ובייש  קולות  בקולי  עליו  צעק  והזקן  אוהב,  שהזקן  כמו  גדול 
האורח  את  ומעורר  מכוין  היה  המארח  ואם  כולם.  לפני  אותו 
להמתין יותר בתפילה, וכן להיזהר ללבוש את החליפה כדבעי, 

היה מציל אותו מבושה גדולה.
הכתפיים,  על  החליפה  לגבי  זקן,  אותו  בדברי  יש  [ואמנם 
ה'.  בבית  הרצוי  הראש  כובד  על  זו  בהנהגה  מראה  שאינו 
ומעשה שהיה עם מאן דהוא שהגיע לבית המשפט כשחליפתו 
ולא  כדבעי.  חליפתו  את  שלבש  עד  החוצה  וסולק  כתפיו,  על 
סה.)  (מנחות  שלהם  בטלה  כשיחה  שלנו  שלימה  תורת  תהיה 

אולם ודאי שאין זו הנהגה נכונה לצעוק כך בקולי קולות].
רוצה?  הוא  מה  או  רוצה,  הוא  אם  אורח  שואלים  לא  ד. 
נותנים לו מהכל, כי לא נעים לו לומר: כן, אני רוצה. ואפילו אם 

ייזרק, אין בזה "בל תשחית".

מ‡מר פ˙יח‰
‰נ‰‚ו˙ ‡‰ב˙ י˘ר‡ל

בבוקר  "ישכים  בשו"ע  מיוחד  דין  יש  שישי  יום  שעל  יודעים 
הכנותיו  את  יתחיל  אדם  אם  שבת".  צרכי  להכין  ששי  ביום 
עצמו  לרחוץ  יקפיד  וגם  בזריזות,  ויעשם  בהשכמה  לשבת 
קבלת  עת  לפני  מוקדם  זמן  בשיעור  ביתו,  ובני  הוא  לשבת, 
בזמן  או  גדול,  היום  בעוד  מנחה  יתפללו  ביתו  בני  וגם  שבת, 
מנחה גדולה לנוהגים כן, או מיד לאחר תחילת זמן מנחה קטנה, 
מלבד המעלה של 'זריזין מקדימין למצוות', עוד ירויחו שיוכלו 
הברכה  תבוא  זה  ובזכות  טוב,  יותר  באופן  השבת  את  להכניס 

והישועה אל ביתו ואל כל בית ישראל.
בתחושה קשה יצא ר' עידן מבית רב השכונה שליט"א, באומרו 
דיו  השתדלתי  שלא  מחמת  שרק  בי,  אלא  תלוי  הדבר  שאין 
במשך השנים להרגיל את בני הבית לסיים את ההכנות לשבת 
לפני הזמן ולקבל את השבת בשלווה וביישוב הדעת, על כן הם 
גדלים באופן זה, שהם יודעים ששייך מציאות כזו שלא לקבל 
שהם  בכדי  יותר  משתדל  הייתי  ואילו  שצריך,  כמו  השבת  את 
יראו את הצורה איך צריך להראות בית יהודי בזמן קבלת שבת, 
היו  מקימים  שהילדים  הבתים  ואף  יותר,  מקפידים  היו  הם  גם 
נראים כן, שהשבת היא הדבר החשוב ביותר שיש, ויש להערך 
אליו יותר מאשר לאורחים אחרים ולשמחות שעושים לפרקים 

בבית.
להשתמש  חוזר  שהוא  בליבו,  עידן  ר'  החליט  העת  באותה 
שבת,  קבלת  לזמן  הסמוכה  מהשעה  הענקיות, והחל  בגיגיותיו 
כל  את  והעביר  במטבח,  הכיורים  עבר  אל  והלך  עידן  ר'  הוסיף 
הענקיות,  הגיגיות  תוככי  אל  המלוכלכים  והסירים  הכלים 
כך  לחלבי.  והשניה  לבשרי  אחת  גיגית  מייחד  הוא  כאשר 
שבעקבות מעשהו זה, לא היו כלים לשטוף ולנקות ויכלו לקבל 

את השבת מספר דקות קודם לכן.
ונסיון  קושי  הבית  בני  ראו  הגיגיות,  אל  הכלים  פינוי  בענין  גם 
עמדו  והכלים  היות  המאוחרת,  השעה  למרות  לנקותם  גדול 
בברז,  התמידי  השימוש  ומחמת  לנקיונם,  והמתינו  בכיור 
על  ילקחו  הם  אילו  אך  בקלות,  יורדים  היו  שבהם  הלכלוכים 
ידי ר' עידן, הם יתייבשו יממה שלימה מחוץ למים, ויהיה הרבה 
פתר  לא  אבל  קימעא,  עזר  הגיגיות  רעיון  לנקותם.  קשה  יותר 
הדלקת  לפני  האחרון  ברגע  שנזכר  מי  היה  תמיד  הבעיות.  את 
נרות, שהוא עדיין לא התרחץ לכבוד שבת. לפתע נזכרו שישנו 
תבשיל נוסף שצריך לטפל בו, ועד הרגע שאחרי האחרון עדיין 
כדת  השבת  את  לקבל  יכלו  ולא  קודש,  לשבת  בהכנות  עסקו 

וכיאות.
אצלם  סיימו  מסויימת,  סיבה  עקב  שלאחריו,  השבת  בערב 
את  לקח  עידן  ור'  מאוחרת,  מאוד  בשעה  לשבת  ההכנות  את 
פגשו  שבת  ליל  תפילת  בסיום  לליבו.  מאוד  קשה  הדברים 
הטוב  השליח  להיות  זכה  עידן  שר'  רבות  מיני  אחד  יהושע, 
שאירע  עליו  שנראה  ואמרו,  אליו  ופנה  זיווגו,  את  לו  להמציא 
כמה  לאחר  אך  להתחמק,  עידן  ר'  ניסה  בתחילה  מה.  דבר  לו 
מה  על  ליהושע  וסיפר  להפסיד,  מה  לו  שאין  חשב  רגעים 
ההצלחות  על  בזמנה,  שבת  קבלת  בענין  הקשים  נסיונותיו 
זה,  מקושי  סבל  הוא  שאף  לו  סיפר  יהושע  הכשלונות.  על  ואף 
בני  עם  שיחד  והוא,  נסיון,  מבעל  בענין  הגונה  עצה  ששמע  עד 
הדברים  כל  של  ומפורטת  מסודרת  ארוכה,  רשימה  הכין  ביתו 
מרשימת  החל  פרטים,  כמאה  שבת,  לכבוד  לעשות  הנצרכים 
אפילו  לעשות,  שיש  הסידורים  וכל  הבישולים  ועד  קניות, 
מדריגות',  בחדר  התאורה  ו'הדלקת  הבוילער'  'כיבוי  בה  נכתב 
השישי  יום  וגם  השבוע,  לימות  מחולקים  הדברים  כאשר 
הוא  זו  ורשימה  לשבת,  וסמוך  צהרים  בוקר,  לשלושה,  מחולק 
הבדלה,  אחרי  קצר  זמן  שבת,  מוצאי  ובכל  פעמים,  כמה  צילם 
ובכל  מסוים,  מקום  על  החדשה  הרשימה  את  בביתו  תולים 
שראשית  כך  זאת,  מציינים  מהרשימה,  מה  דבר  שעושים  עת 
מרוויחים שלא שוכחים מה לעשות, וגם חלק נכבד מהדברים 
לרגעים  עד  ממתין  ולא  נעשה,  השבוע,  במשך  לעשות  שניתן 
מה  ולבדוק  לראות  ניתן  עת  בכל  וגם  והלחוצים,  האחרונים 

נעשה כבר ומה עדיין צריך לעשות.
הרעיון מצא חן בעיני ר' עידן, וכשחשב שמצא פתרון לבעייתו 
שהציקה לו, רוחו שבה אליו ומאור פניו חזר לשכון עליו, והוא 
הוא  ה'  שבעזרת  באומרו  ההודיה,  ברכות  בכל  מיהושע  נפרד 
יוכלו  שבזכותה  כזו,  רשימה  תהיה  ביתו  ולבני  לו  שגם  רוצה 
כבר  להם.  קודם  ואף  בזמנם  קודש  לשבת  ההכנות  את  לסיים 
במוצאי שבת ישב ר' עידן עם בני ביתו והכינו רשימה כזו, בה 
ימות  לפי  בחלוקתם  בביתם,  המצויות  ההכנות  כל  את  כתבו 
השבוע, כאשר הם מקוים שבעקבות כך יוכלו לסיים בכל שבוע 
לפני  סביר  זמן  לשבת  ההכנות  את 
האחרון,  הרגע 

ולקבל את השבת כדת וכראוי.
הרשימה,  לפי  לעבוד  הצליחו  עוד  הם  והשני  הראשון  בשבוע 
רשימה,  לפי  לעבוד  להם  קשה  היה  הימים,  שנקפו  שככל  אלא 
השבת  את  לקבל  חזרו  שוב  המשפחה,  כל  של  הרב  ולצערם 
ברגע האחרון ובבהלה רבה. כנראה, חשב ר' עידן עם בני ביתו, 
ויש  להם,  ומסייעים  עוזרים  מסודרות  שרשימות  כאלו  ישנם 
כן  ועל  אותם,  ומבלבלים  להם  מפריעים  רק  שרשימות  כאלו 
הוא החליט בדעתו למצוא רעיון טוב יותר שיוכל לעזור ולסייע 
ושלוה  ברוגע  ושאיפתם,  רצונם  כפי  השבת  את  לקבל  בעדם 

ולהמתין לביאתה.
הקשיים  עם  יחד  להעיק,  שהוסיף  הקשה  הכלכלי  המצב 
במיוחד  קלים,  היו  לא  הם  גם  האחרים  והנסיונות  הנוספים 
את  לתקן  שעליו  שליט"א  השכונה  מרב  שמע  כבר  עידן  כשר' 
מעשיו בענין חשוב זה של קבלת שבת בזמן הראוי, כל זה ועוד, 
לו  שיהיו  עבורו,  מעשיים  רעיונות  אחר  לחפש  עידן  לר'  גרמו 
לעזר וסיוע במצבו. באחד הימים אינה ה' לידו של ר' עידן את 
הגליון 'קבלת שבת בזמנה כהלכתה', בה כותבי הגליון כותבים 
ומעוררים על קבלת שבת לפני הזמן, ומביאים מספרי הפוסקים 
המקבלים  אלו  במעלת  שכתבו  מה  לדורותיהם,  ישראל  וגדולי 
ונתקבל  שנתקן  בזמן  המאוחר,  לכל  או  זמנה,  לפני  השבת  את 
משל  בגליון  פרסמו  הלבבות  את  לעורר  ובכדי  נרות,  להדלקת 
אודות כלה ביום חופתה, הבאה אל אולם החתונה, והמקום אינו 
לבוא,  בושש  החתן  ואף  באו,  לא  עדיין  האורחים  ומסודר,  נקי 
היה  לא  ועדיין  רב,  ולחץ  בבהלה  הגיע  הוא  בא,  כשבסוף  וגם 
לאותה  יש  נפש  ועגמת  צער  כמה  חמודות.  בבגדי  ולבוש  מוכן 
ובחשיבותה,  בה  חמורה  ופגיעה  זלזול  הינו  זה  שמצב  כלה, 
אשר  על  לפייסה  קשה  לעמול  חתן  אותו  כן  אחר  יצטרך  וכמה 
כבוד  חוסר  כמה  עצמו,  בעד  מדבר  והנמשל  בה.  ופגע  זלזל 
וברגע  מכובד  לבוש  בלא  אותה  כשמקבלים  השבת  בכבוד  יש 
עידן,  ר'  של  לליבו  נכנסו  הדברים  ולחץ.  בהלה  מתוך  האחרון, 
שינוי  לעשות  שחייבים  ההרגשה  את  אצלו  יותר  עוד  וחיזקו 
יסודי בהכנות לשבת קודש, כדי שמרוב הכנות לא יבואו חלילה 
הרבנים  אחד  שאמר  וכפי  השבת,  בכבוד  וזלזול  פגיעה  לידי 
סלט  או  פשטידה  להוסיף  המעדיפים  כאלו  שישנם  שליט"א, 
פחות  יכינו  שהם  מעדיפה  היתה  השבת  אבל  השבת,  לכבוד 

ויקבלוה כדת וכראוי.
את  שיקבל  בעיניו  חשוב  כמה  עד  עידן,  ר'  של  בעוניו  ה'  ראה 
השבת בזמן הראוי, ונתן לו רעיון מיוחד בליבו, והוא, שבבוקרו 
לכל  אחרון'  'זמן  יחדיו  וקבעו  הבית  בני  עם  ישב  שישי  יום  של 
ב'קבלה  עליהם  וקיבלו  יום,  באותו  לעשות  שיש  המטלות 
יהיה  אם  גם  זו,  פעולה  יבצעו  לא  הם  זמן  אותו  שאחר  חמורה', 
להם מחמת כן עגמת נפש מרובה, שהכל כדאי בשביל שיוכלו 
לקבל את השבת כדת של תורה. לא מדובר רק בדברים זוטרים 
הדברים  את  אף  אלא  קודש,  בשבת  בלעדיהם  להסתדר  שניתן 
שהזמן  נכתב  בה  זו,  ברשימה  הכניסו  השבת  של  העיקריים 
האחרון לרחיצה לשבת, הוא שעה וחצי לפני זמן הדלקת נרות, 
ולאחר  בחמין',  ורגליו  ידיו  'פניו  לרחוץ  רק  יוכל  מכן  לאחר 
שעה לפני הדלקת נרות, רק פניו וידיו, עד חצי שעה לפני זמן 

ההדלקה, בהם כבר לא יוכל לרחוץ כלל.
כמו כן, את המרק לסעודת ליל שבת יתחילו להכין עד השעה 
עשר בבוקר, בה צריך לעמוד הכל בתוך הסיר על גבי הלהבה, 
ואם עד אותה שעה הם לא יתחילו בהכנתו, בשבת זו לא יהיה 
להם מרק. גם הכנת הטשולנט קיבל 'זמן אחרון', ואפילו סידור 
הדלקת  זמן  לפני  דקות  לשלושים  נקבע  והסירים  ה'פלטה' 

נרות. אחרי שעה זו, הוא כבר לא יסדר את הפלטה.
שיחד  ביתו,  ובני  עידן  ר'  עבור  ומתאים  מוצלח  היה  זה  רעיון 
לקבל  ולמשפחתו  לו  מאוד  עד  הועיל  הגיגיות,  של  האיום  עם 
כאשר  קבלתה.  זמן  את  להקדים  ואף  רגוע  באופן  השבת  את 
במשך שלשה שבועות רצוף הם הצליחו לקבל את השבת יותר 
מעשר דקות לפני הזמן. הנסיון הגדול הראשון היה בערב שבת 
השעה  מחצית  הגיעה  שכבר  עידן  ר'  הבחין  לפתע  כאשר  זו, 
העת  באותה  סודר.  לא  עדיין  והפלטה  שבת,  שלפני  האחרונה 
אינו  מדוע  ותירוצים  תשובות  עשרות  כמה  עידן  לר'  לו  היו 
מחוייב ל'קבלה' זו, אבל למרות כל התשובות והתירוצים, הוא 
את  יסדר  לא  הוא  זו  שבשבת  מוחלט,  באופן  בדעתו  החליט 
שייסיע  אורח,  עובר  בחור  או  שכן  אחר  יחפש  אלא  הפלטה, 
בידיו לסדר את הפלטה כדת של תורה. לא קל היה זה לר' עידן, 
לעזור  לבוא  יכול  מהם  מי  וביקש  לשכן  משכן  עבר  הוא  אבל 
אחד  לכל  כאשר  שבת,  לכבוד  הפלטה  את  להכין  בידו  ולסייע 
הוא צריך להסביר מה אירע לו, ומדוע הוא עושה כן, ולמה אינו 
לעוזרו  שיכל  מי  מצא  סוף  שסוף  עד  בעצמו,  אותו  לסדר  יכול 

ולהכין לו את הפלטה.
למרות הזמן הרב שלקח לו לר' עידן עד שמצא 
את  לסדר  בידו  שסייע  מי 

עשרה  כחמש  השבת  את  לקבל  הספיק  הוא  זאת  בכל  הפלטה, 
דקות לפני הזמן, ובעקבות כך היתה לו שמחה מרובה, גם משום 
שזכה להיות מוכן לשבת בזמן, ובמיוחד שה' נתן לו כח מיוחד 

להתגבר על הניסיון הגדול בו ניסהו.
עידן  ר'  של  רוחו  כשעדיין  הסעודה,  לאחר  קודש  שבת  בליל 
היתה טובה עליו מחמת מה שהיה, הלך אל בית המדרש הסמוך, 
ואחד  מקרא  שנים  הפרשה  את  ולמד  החומש  יד  על  התיישב 
תרגום עם פרש"י, כראוי לכל ירא שמים לעשות כן, כפי שכתב 
השו"ע. תוך כדי לימודו הרגיש ר' עידן שראשו כבד עליו, ותוך 
ובחלומו  חזקה,  תרדמה  עליו  ונפלה  ראשו  נשמט  רגעים  כמה 
ראה דבר תימה, שהוא נכנס אל ביתו, ורואה לפניו שולחן ארוך 
שכמעט לא נראה סופו, הערוך בכל טוב עליו, הכולל בקבוקי יין 
מכל  כסאות  עשר  שמונה  לו  וסמוכים  לרוב,  ויקרים  משובחים 
בראש  יושב  והוא  חלציו,  ויוצאי  בניו  כל  יושבים  שעליהם  צד, 
מוצא  לשמוע  ומייחלים  מצפים  וכולם  בגדוד,  כמלך  השולחן, 

פיו.
בבית  לבדו  עצמו  את  ומצא  משנתו,  עידן  ר'  הקיץ  בבהלה 
החומש  גליון  ושולי  החומש,  על  רכון  כשהוא  הריק,  המדרש 
לחים מה'טל תחיה' שיצא ממנו כשנרדם על תלמודו. הוא חשש 
מהחלום שראה, ונפשו היתה עליו עגומה, מי יודע מה מרמז לו 
החלום  בדבר  מהרהר  עודו  תלמודו.  כדי  תוך  שחלם  זה,  חלום 
וראה  הכנסת,  בבית  התלוי  הגדול  בשעון  הביט  שראה,  הנוראי 
שככל הנראה נפלה עליו תרדמה גדולה, והוא ישן כמה שעות, 
וכעת כבר סמוך לעלות השחר, ועל כן חשב בדעתו שישאר ער 
מביתו,  הטלית  את  להביא  שבשביל  אלא  שחרית,  לתפילת  עד 

הוא יצא אל עבר ביתו.
האויר הנעים שהיה ברחוב באותה שעה השקיט מעט את רוחו 
הסוערת, כשהוא מנסה לחשב ולחשוב בישוב הדעת, האם אכן 
חלום'  'תענית  עליו  להתענות  לו  שיש  נוראי  כה  הוא  החלום 
או שהוא בגדר של חלום רגיל, ואין בו דבר, ובלא משים רגליו 
השכונה  רב  את  מולו  ראה  הוא  ולפתע  סחור,  סחור  הוליכוהו 
בית  עבר  אל  ומהלך  מביתו  לצאת  הקדים  שכבר  שליט"א 

הכנסת בו הוא נוהג להתפלל שחרית בכל יום ושבת.
דבר  את  לו  וסיפר  שליט"א  השכונה  רב  עבר  אל  עידן  ר'  מיהר 
החלום הנוראי אשר חלם, והוסיף וסיפר שהיה זה לאחר שהיה 
שאלו  כן  ועל  השבת,  קבלת  בזמן  קשה  נסיון  שבת  בערב  לו 
האם החלום בא לומר לו דבר מה והאם עליו להתענות 'תענית 
חלום', או שאין לו מה לחוש מחלומו זה. אני חושב, השיבו רב 
רע,  דבר  כל  זה  בחלום  שאין  בלבד  זו  שלא  שליט"א,  השכונה 
על  עמל  אתה  רבות  שנים  וכבר  שמאחר  טוב,  דבר  בו  יש  אלא 
כך שתקבל שבת בזמן באופן הנכון והראוי, ותמיד אתה מחפש 
זו  שבת  בערב  ואף  דרכיך,  את  להטיב  היאך  ורעיונות  עצות 
קבלת  בענין  לך  שהיה  הקשה  בנסיון  ובגבורה  בעוז  עמדת 
תראה  שמהיום  בחלומך,  וסימן  אות  משמים  לך  הראו  השבת, 
ברכה והצלחה בכל מעשי ידיך, ותזכה לבשורות טובות ישועות 

ונחמות.
דרכי  שאין  היא  שהאמת  ואמר,  שליט"א  השכונה  רב  הוסיף 
מפורש  שלא  במה  חלומות  בעניני  שאלות  על  ולהשיב  לענות 
בחז"ל, וחלומך זה לא מצאתי לו פתרון בחז"ל, אלא שבעקבות 
לימוד רש"י בפרשתינו פרשת תרומה, שאף אתה היית עסוק בו 

לפני שנרדמת וחלמת את החלום, נראה לי לומר כן.
ּוִמחּוץ  ִמּבִית  ָטהֹור  ָזָהב  אֹתֹו  יָת  "ְוִצּפִ הפסוק  על  רש"י  שכתב 
מלכות,  לכתר  סימן  זהב:  זר  ָסִביב"  ָזָהב  ֵזר  ָעָליו  יָת  ְוָעׂשִ ּנּו  ַצּפֶ ּתְ
מלכים".  שלחן  שאומרים  כמו  וגדולה,  עושר  שם  שהשולחן 
וגדולה,  עושר  שם  הוא  השולחן  שעצם  רש"י,  בדברי  ומבואר 

וראִייתו בחלום באה ללמד שה' ישלח לו ברכה מרובה.
השכונה  מרב  עידן  ר'  נפרד  הרוח  ובהתרוממות  בשמחה 
שליט"א, ועוד באותה שבת כבר עלו בראשו כמה רעיונות של 
ה'  וזיכהו  מלכים',  'שולחן  על  אותם  להעלות  שניתן  שידוכים 
שתוך שבועיים הוא הצליח להביא שלושה שידוכים לידי גמר, 
וממש היה ניכר שמאותה שבת פרשת תרומה חל במצבו הכללי 

שיפור ניכר.
ובתו  בנו  של  בביתם  להשמע  החלו  קצר  זמן  תוך  כן,  כמו 
בשורות טובות, שנפקדו בדבר ישועה ורחמים, ואף בתו מצאה 
את זיווגה הטוב והמתאים. מאותה שנה קיבל על עצמו ר' עידן 
ידעו  שכולם  בכדי  חייו,  סיפור  את  תרומה  שבת  בכל  לספר 
במנוחת  וכראוי,  כדת  השבת  את  לקבל  המצוה  את  ויחשיבו 
ולצפות  ָלׁשבת  שיש  הרמב"ם  כדברי  גדול,  ובכבוד  הנפש 

לביאתה, כפי שמצפים לביאתו של אורח חשוב ויקר.
סיפור נפלא זה נלקח מעלון האיחוד בחידוד [באישור מהמו"ל] 
ומלבד התוכן העצום שבו הוא מלמד אותנו להקפיד על לימוד 
העלון  למערכת  תודתינו   - הקדוש  רש"י  פרוש  עם  הפרשה 

האיחוד בחידוד על פרסום הסיפור בעלוננו
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מל‰ טוב‰
לנהג  החודשי  הסכום  את  שילמתי  השבוע 
אמר  הוא  מהגן,  שלי  הבן  את  שמחזיר  ההסעות 
תודה רבה והוסיף יש לך בן מאוד נחמד הוא ממש 

ילד טוב, הודתי לו והמשכתי הלאה.
אחר כך הלכתי לשלם למזכירות החוג שהבת שלי 
לי  אמרו  שם  גם  ציור,  בשבוע  פעם  שם  לומדת 
תודה רבה, והוסיפו הבת שלך ממש חמודה והיא 
מתנהגת מאוד מאוד יפה, הודתי והמשכתי הלאה.

על  אור  לך  יש  למה  אותי  שאלו  לבית  כשהגעתי 
הפנים מה קרה?

האמת לא ידעתי למה!
לי,  שאמרו  במה  נזכרתי  קטנה  התבוננות  אחרי 
בגלל  היא  לי  שיש  הטובה  שההרגשה  והבנתי 

המלה הטובה ששמעתי על הבן שלי...
למרות שהמחשבה שלי על הבן שלי לא תשתנה 
לטוב או למוטב על ידי אמירה כזו או אחרת, אבל 
לי  עשה  פשוט  טובה  הרגשה  ממש  לי  עשה  זה 

טוב.
שהוא  לי  ואמר  חבר  אלי  התקשר  כך  אחר  יומיים 
זה  את  עשה  [הוא  שלו  חבר  בגנות  בטעות  דיבר 
רציני  נזק  לחבר  מזה  נגרם  אבל  בצחוק!!!]  ממש 
להשלים  לו  לעזור  יכול  אני  אם  שואל  והוא 

ולהשכין שלום...
שני הסיפורים הנ"ל הצטרפו למקרה הבא:

בשבוע  עולמה  לבית  נלקחה  ז"ל  סבתי  מרת 
לעשות  הוחלט  השבעה  את  שלישי,  ביום  שעבר 
בבית הורי. בתור נכד ובתור בן לבת שמארגנת את 
השבעה הוטל עלי לארגן ולדאוג לחלק מהדברים 
שזקוקים להם בימי השבעה כמו כן שהיתי הרבה 
לדאוג  כדי  והן  לנחם  כדי  הן  האבלים  במחיצת 

ולסדר מה שצריך.
כל  את  להטריח  צריך  למה  וחשבתי,  ישבתי 
הרעש  כל  מה  לשם  לנחם?  שבאים  האנשים 
והבלגן שעושים לאבלים בימי השבעה? מה נותן 
במשך  לנחם  וללכת  יומו  סדר  את  לעזוב  לאדם 

שעה שעתים?
על  לי  ענו  השבוע  לי  שקרו  הסיפורים  אבל 

השאלה!
אם כשאבא שומע על הבן שלו שהוא ילד טוב זה 
שהילדה  כששומעים  אם  בעיניים,  אור  לו  עושה 
עלינו  ולא  כח,  נותן  זה  יפה  מאוד  בחוג  מתנהגת 
יכול  זה  בצחוק  אפי'  טובה  לא  מלה  כשאומרים 

לשבור ולהרוס...
אז מי כמו האבלים צריך חיזוק ועידוד? מי כמוהם 

זקוק לתמיכה ולאהבה?
אז כשאנחנו נזקקים לנחם אבלים, לא נחשוב מה 

אני יכול להועיל? מי ישים לב שבאתי בכלל?
לא ולא!!!

ובחיזוק  בניחום  חלק  לו  יש  שמגיע  מי  כל 
יתברך  לה'  דומים  זה  ידי  על  ונעשים  המשפחה 

שנקרא מנחם אבלים.
ניתן  טובה  ולמלה  לחיזוק  זקוק  אחד  כל  וכמה 

להבין מהסיפור הבא:
לפני  נאם  בעולם  ממסעתיו  באחד  זיע"א  מרן 
אלפי אנשים באולם שהיה מלא מפה לפה, בסיום 
איך  אותו,  ושאל  מעוזריו  לאחד  פנה  הדרשה 
לשמוע  צריך  אני  גם  ברור?  היה  המסר  דברתי? 

מלה טובה סיים מרן!
עצמו  על  מעיד  שבענקים  ענק  זיע"א  מרן  ואם 
מה  טוב  לו  עושה  וזה  טובה  למלה  זקוק  שהוא 

נאמר אנחנו הקטנים...
או  האבל  לבית  לחכות  צריך  לא  דאגה,  אל  אבל 
מספיק  טובה,  מלה  לומר  כדי  אחר  מצער  לדבר 
להתעניין  פנים,  במאור  שלום  לשני  אחד  לומר 
לא  ושלום  וחס  השני,  על  שעובר  במה  באמת 
ולהעיר  ומגרעות  חסרונות  השני  אצל  לחפש 

עליהן בצורה בוטה.
עם כזו אהדה קירוב וחיזוק אחד לשני נזכה לקרת 
את הגאולה, וכל אחד מאיתנו יהיה בבחינת "איש 
את רעהו יעזורו, ולאחיו יאמר חזק" ויתקיים בנו 
הפסוק "וראה בנים לבנך שלום על ישראל" אמן 

ואמן.

נ˜ו„‰ למח˘ב‰

עולם  שנות  זה  אנו.  בדורנו  התחיל  לא  סגולות  אחר  החיפוש 
להקפיד  מאשר  יותר  קל  מה  סגולות.  אחר  להוטות  שהבריות 
על כמה סגולות, ולקוות שבעקבות זאת ינצלו מכל צרה וצוקה 
התורה,  פי  על  חיים  של  המציאות  לעומת  במיוחד  ומחלה.  נגע 
הדורשות מהאדם התאמצות בכל עת ושעה, שעליהם מבטיחה 
חיים  שיחיה  זה  הוא  לאורה,  וילך  בדרכה  שיחיה  שמי  התורה 

טובים בעולם הזה ובבא.
מגוונות  סגולות,  ספר  כל  הגודשות  לפרנסה  הרבות  הסגולות 
להשגה  קשה  יותר,  ומשונה  מוזרה  שהסגולה  וככל  ומענינות, 
וצריך להתאמץ עוד יותר להגיע אליה ולעשותה, כך עולה קרנה 

בעיני אנשי הסגולות, והיא 'נחשבת' כ'סגולה מיוחדת' יותר.
היהודית  האומה  של  שייחודה  החושבים  אלו  כל  בעיני  במיוחד 
ה" "ִלְהיֹות לֹו ְלַעם  היא בסגולותיה, ועל כך נאמר "ִוְהִייֶתם ִלי ְסֻגּלָ
כנראה  הפסוקים  של  האמיתית  המשמעות  את  כאשר  ה",  ְסֻגּלָ
את  ישמרו  ישראל  עם  שאם  בהם,  שנאמר  ידעו,  לא  מעולם  הם 
הברית של שמירת התורה, הם יהיו יקרים וחשובים אצל ה' עד 

מאוד כאוצר חביב.
אך אם תראה לאותם אנשים את דברי הגמרא בגיטין "אם רואה 
יראו  לא  הם  צדקה",  מהן  יעשה  מצומצמין,  שמזונותיו  אדם 
מעותיהם  את  להשקיע  עליהם  שיקל  הם  רבים  כסגולה.  זה  את 
המצומצמות בחיפוש ועשיית סגולה שאין מקורה ברוך, מאשר 
"כל  ע"ז  במסכת  קטינא  רב  דברי  גם  הגונה.  לצדקה  ליתנם 
המתלוצצים  את  מונעים  לא  מתמעטין",  מזונותיו  המתלוצץ 
סגולתו  ואילו  בליצנותם.  מלהמשיך  פרנסה,  אחר  המחפשים 
המובטחת של בעל ספר החינוך הכותב, "כך מקובל אני מרבותי 
ישמרם אל, שכל הזהיר בברכת המזון, מזונותיו מצויין לו בכבוד 

כל ימיו", היא קשה עליהם מדי לעשותה.
דברי  את  יודעים  היו  הסגולות'  'מחפשי  שאילו  היא,  האמת 
פרטיה  בכל  לקיימה  שבת,  שמירת  על  ההקפדה  אודות  חז"ל 
ודקדוקיה, לכבדה בקבלתה בזמנה ולהמתין לבואה, היו עוזבים 
הרבה מן הסגולות האחרות לטובת סגולה זו, אך המציאות היא, 
או שאינם יודעים מספיק על מעלתה וחשיבותה של השבת, או 
קודש,  שבת  שבערב  ומעדיף  עליהם,  גובר  יצרם  זו  שבנקודה 
'פרק  באמירת  שיעסקו  קודש,  לשבת  בהכנות  למהר  במקום 
מוטלת  אינה  אמירתו  חשיבות  שאמנם  אחר,  דבר  כל  או  שירה' 
שעה,  באותה  לעשות  עליהם  שמוטל  למה  שביחס  אלא  בספק, 
טובה  היא  שבת  בכבוד  הזהירות  שבה,  הסגולי  החלק  וגם 
'מקור  היא  שהשבת  שכתוב  וכפי  יותר,  שבעתים  ומועילה 
הברכה', ממנה בא כל השפע לאדם, והזהיר בשמירתה זוכה לכל 

טוב כל ימיו.
ליבו  שבכל  סגולות,  בעלי  מאותם  אחד  היה  הי"ו  מור  עידן  ר' 
רצה וחפץ לקבל את השבת מוקדם ובנחת, אך בכל פעם מחדש 
יצרו הרע היה מתגבר עליו, ותמיד היה מסיים את ההכנות ברגע 
וכשלון.  אכזבה  של  רעה  הרגשה  עם  השבת  אל  ונכנס  האחרון, 
באופן  השבת  את  לקבל  שיצליח  בכדי  עידן  ר'  עשה  לא  מה 

הראוי.
ויגיע  ישיג  מי  השעון,  עם  לתחרות  יוצא  מחדש  היה  שבוע  בכל 
והלימוד,  התפילה  לאחר  מיד  שבת.  נרות  הדלקת  לזמן  קודם 
קודש.  לשבת  בהכנות  ביתו  לבני  ומסייע  שרוולים  מפשיל  היה 
שבילי  לו  נהירין  ולא  לו  זרים  היו  הבית  עניני  שכל  למרות 
את  וזירז  ביתו,  בתוך  ובהכנות  בקניות  עזר  זאת  בכל  החנויות, 
שיכלו,  כלל  מוקדם  שבת  לכבוד  הכנותיהם  את  שיסיימו  כולם 
היה  הוא  המנצח,  היה  השעון  מרוץ,  של  בסופו  תמיד  כמעט  אך 
מהמאמץ  נפשית  וסחוט  היום  מעבודות  תשוש  לשבת  מגיע 

שכשל.
אחד  אותו  על  מסופר  בו  ספר  עידן  ר'  לידי  הגיע  הימים,  באחד 
שבא לפני רבינו בעל החפץ חיים זיע"א, וביקש ממנו את ברכתו 
אתה  "מה  חיים,  החפץ  רבינו  והשיבו  סובל,  הוא  מהם  לצרות 
מקור  היא  שהשבת  אומרים  חז"ל  כאשר  ברכות,  ממני  מבקש 
תברך  השבת  כראוי,  ותכבדה  השבת  את  תשמור  אם  הברכה. 

אותך בכל טוב".
מאוד,  גדול  כחיזוק  עבורו  שהיו  הדברים  על  שמח  עידן  ר' 
כדי  ביתו,  במרכז  אותם  ותלה  גדול,  גליון  גבי  על  והדפיסם 
שהדברים שיצאו מ'פה קדוש', ישפיעו עליו ועל בני ביתו לטובה 

ולברכה.
במרכז  תלוי  שהיה  חיים  החפץ  רבנו  דברי  עם  הגדול  השלט  גם 
על  שגורים  היו  כבר  שהדברים  למרות  הרבה.  עזר  לא  הבית 

דבר  לשנות  הצליח  לא  זה  זאת  בכל  ביתו,  בני  כל  של  לשונם 
באורח החיים שבבית. תמיד כניסת השבת היתה בבהלה גדולה 
וברגע האחרון. שנים עברו ונקפו, בהם בני הבית התרגלו לשלט 
הגדול בביתם, אליו נוספו עוד שלטים נוספים אודות חשיבותה 
אותה  שמקבלים  ואלו  לשומריה  שיש  הרב  והשכר  השבת  של 
ולצפות  להמתין  לשבת  שיש  הרמב"ם  דברי  עם  יחד  מוקדם, 
לשבת כלאורח חשוב, אך בכל זאת נראה הדבר שאין כל סיכוי 

שהמצב ישתנה אי פעם.
אי  ישתנה  שהמצב  ולהאמין  מלחשוב  התייאשו  כבר  הבית  בני 
בבתים  חבריהם,  אצל  שביררו  מה  שלפי  שטענו  במיוחד  פעם, 
רבים המצב הינו דומה או אף גרוע יותר, אלא שר' עידן לא רצה 
להשית ליבו לדברי ההבל הללו, באומרו, וכי מדוע יערב לי מצבי 
קשה  אפילו  או  קשה  שמצבם  אחרים  עוד  שישנם  מהידיעה 
יותר, כאשר אני יודע שיש דרך המלך, ואורח חיים נכון והגון כפי 
על  המעוררים  המוסר  ובספרי  הפוסקים  בספרי  רבות  שנכתב 
כך. מה גם, טען ר' עידן, שאינני יודע אצל מי שאלתם וביררתם, 
נראה  לא  זה  מכיר,  שאני  העלייה  בני  כל  שאצל  מאוד  מעניין 
כך. ביתם מוכן לשבת קודש שעה קלה קודם זמן הדלקת נרות, 
פניהם  כשאור  בנחת,  הכנסת  בתי  עבר  אל  צועדים  נראים  והם 
ההכנות  את  לסיים  שזכו  עליהם,  הפרושה  השלווה  על  מעיד 
לבית  המגיעים  אלו  כל  את  רואה  גם  אני  רואה  כראוי.  לשבת 
מהרחיצה  רטובות  עדיין  שערותיהם  במרוצה,  למנחה  הכנסת 
ומבולבלת.  מפוזרת  ודעתם  מיושבת  אינה  ונפשם  שבת,  לכבוד 
דבר פשוט הוא למי אני רוצה להידמות, ואיזה הנהגה אני חפץ 
שיהיה בביתי, טען ר' עידן באוזני בני ביתו בכל עת, אבל נראה 
מתקבלת  השבת  בה  המרה  המציאות  עם  השלימו  שהם  היה 

בביתם בצורה נוראה כזו.
שזה  החליט  הוא  עידן,  ר'  של  ליבו  על  רבצה  מסוימת  כשצרה 
כלים  לחנות  הלך  הוא  השבוע  ובתחילת  מעשה,  לעשות  הזמן 
מכריז  כשהוא  ביתו,  אל  והביאם  ענקיות  גיגיות  חמש  ורכש 
שהוא קנה אותם 'לכבוד שבת קודש'. בני הבית שלא הבינו את 
בקוצר  המתינו  השבת,  כבוד  לבין  הענקיות  הגיגיות  בין  הקשר 
רוח לשעות האחרונות של ערב שבת, לראות מה אביהם יעשה 
עסוקים  היו  ביתו  בני  כאשר  שבת,  כניסת  לפני  כשעה  בהן. 
הגיגיות  את  עידן  ר'  הוציא  שבת,  לכבוד  האחרונות  בהכנות 
הענקיות ממקום איכסונם, ובכל מקום בו היה כינוס של 'בלאגן' 
שעדיין לא סודר, בגדים יבשים שהורדו מהכביסה, הררי כביסה 
שונים,  מסמכים  בארונות,  למקומם  הוכנסו  שלא  מקופלים 
את  קרבה  אל  והכניס  אחת  גיגית  נטל  חפצים,  ושאר  משחקים 
את  אסף  בביתו,  למקום  ממקום  עבר  וכך  פנימה,  החפצים  כל 
החפצים והשרה בבית אוירה מיוחדת לכבוד שבת, ואכן בשבוע 
זה, נשאר להם רק לשטוף את הכלים האחרונים בכיורים, ובזכות 

זה הם זכו להיות מוכנים בעתו ובזמנו לכבוד שבת קודש.
במהלך השבת כבר התחילו הבעיות, אף אחד לא מצא את חפציו 
לצאת  המתינו  רב  בקושי  במקומם.  להיות  אמורים  דעתו  שלפי 
השבת לחפש את הבגדים והחפצים שנעלמו בתוך כרעי הגיגיות 
ולימוד',  שבת  שב'חדר  הגדול  השולחן  את  פתחו  הם  הענקיות. 
מה  כל  אחר  בהם  לחפש  והחלו  הגיגיות  תכולת  את  עליו  שפכו 
שחסר ואבד. סידור הדברים לקח כפליים זמן, אך בסופו של דבר 
פנים  לקבל  התחיל  הגדול  השולחן  בשבת,  שלישי  יום  לקראת 
למקומם,  הוחזרו  עליו  שהיו  והבגדים  החפצים  כשרוב  וצורה, 
קצת  לעבוד  עדיף  הבא  שבשבוע  מפטירים,  הבית  בני  כאשר 
שהרעיון  עידן  ר'  כשראה  כפלים  כפל  מאשר  שבת,  בערב  יותר 
עובד בצורה טובה ומועילה, הוא ביקש מבני ביתו לסיים את כל 
להמשיך  מתכונן  והוא  השבת,  כניסת  לפני  שעה  עד  הסידורים 
שבדיוק  הבאות,  בשבתות  גם  האחרונה  בשבת  שעשה  במעשיו 
שעה לפני זמן הדלקת נרות, הוא יעבור עם הגיגיות ויאסוף כל 
כדת  השבת  את  לקבל  כולם  שיוכלו  כדי  במקומו,  שאינו  דבר 

וכראוי.
לסדר  שיש  הראשון  שהדבר  המשפחה  בני  למדו  הזמן  במשך 
הוא, הררי הכביסה והחפצים המבולגנים, כדי שלא יבולגנו יותר 
השבת,  כניסת  זמן  לפני  כשעה  יפונו  שאליהם  הגיגיות  בתוככי 
לכבוד  ונקי  מסודר  היה  הבית  כל  שישי  יום  חצות  שעד  כך 
רחצה  ובישולים,  בהכנות  החלו  והלאה  ומחצות  קודש,  שבת 

רק  החלו  הבישולים  וכל  היות  אחרונים.  וסידורים 
שישי,  יום  של  המאוחרת  בשעה 

סמוך  שעד  פלא  לא 

האחרון  הרגע  ועד  במטבח,  רבה  עבודה  היה  השבת  לכניסת 
את  קיבלו  ושוב  בהם,  שהשתמשו  האחרונים  הכלים  את  שטפו 
השבת מתוך לחץ וחוסר מנוחה. מה גם שפעמים רבות במהלך 
הבישולים התגלה שחסרים מוצרים אלו או אחרים, והיה צורך 
לרוץ לקנותם בחנות בקצה העיר, הפתוחה עדיין בשעה זו, או 
זה  מוצר  ללוות  ניתן  ממי  השכנים,  אצל  סבב  לערוך  לחילופין, 

עד לשבוע הבא.
אותו  וזוכרים  אחד,  כל  בשלום  ששואלים  מאלו  שהיה  עידן  ר' 
הסבא  היה  ומי  אביו  מיהו  מיד  ויודעים  משפחתו,  ובשם  בשמו 
אלו  מעלותיו  את  ניצל  השני,  מהצד  רבא  והסבר  האחד,  מצד 
בתים  בהקמת  אחד,  לבית  להושיבם  יחידים  בין  לשדך  לנסות 
להתפרנס  הצליח  אף  דשמיא  ובסייעתא  ותורתו,  לה'  נאמנים 
מהשידוכים הרבים שזכה לשדך. כידוע שאין כל קשר בין מספר 
להיות  יכול  בפועל.  שקורה  מה  לבין  מציע,  ששדכן  השידוכים 
חודש אחד בו מציעים עשרות הצעות, ומכולם לא בא לידי גמר 
אפילו אחד, ויכול גם להיות חודש בו מציעים רק שלש הצעות, 
ר'  שבידי  ה'מקצוע'  שלמרות  כך  קצר,  זמן  תוך  'נסגרות'  וכולם 
עידן, הוא הרגיש קרבת אלקים מיוחדת בתפילתו על הפרנסה, 
שה'  ה'ממתינים',  אותם  כל  על  התפילה  עם  משותפת  שהיתה 

ישלח להם את זיווגם במהרה.
היא  בשידוכיו,  רבות  כה  מצליח  עידן  שר'  שהסיבה  שטענו  היו 
אותם  כל  על  לה'  ליבו  ממעמקי  שופך  שהוא  התפילות  בזכות 
הרשומים על לוח פנקסו. עד שהיו שטענו, שעצם הדבר להכנס 
אצל ר' עידן לרשימה, היא כבר סגולה טובה למציאת זיווג הגון 

במהרה, בזכות התפילות שהוא מתפלל על כל 'הלקוחות' שלו.
בתים  ויותר  כארבעים  להקים  עידן  ר'  הצליח  הטובות,  בשנים 
כולל  לא  לשבוע,  שידוך  של  בממוצע  בשנה,  בישראל  נאמנים 
לחסוך  אף  ויכל  טוב,  היותר  הצד  על  היתה  שפרנסתו  כך  חגים, 
השנה  מראש  שהחל  אלא  הגדולים,  ילדיו  נישואי  להוצאות 
האחרון הרגיש שחל שינוי בגזירה שעליו, שהוא מצליח בקושי 
להביא שידוך אחד לידי קיום, ואף כבר היה לו בשנה זו, שאחד 
השידוכים שקרם עור וגידים וכבר הגיעו לידי 'ווארט', לא שרד 
קיבל  לא  והוא  המתוכנן,  האירוסין  למועד  עד  הקצר  הזמן  את 

עליו אפילו פרוטה שחוקה.
להתחזק  עידן  ר'  את  הביא  ליום,  מיום  שהחמיר  הכלכלי  המצב 
במיוחד  בריוח,  פרנסה  לו  שישלח  לה'  ותחנונים  בתפילה 
שאצלו, הפרנסה היא ענין של נפשות כלפי האחרים, וכבר היה 
קשיים  לו  שיהיו  עליו  נגזר  שאם  לה',  מיוחדת  בתפילה  שפנה 
כל  על  ישמח  והוא  לקוחותיו,  מזאת  יסבלו  שלא  בפרנסתו, 
יהיה  לישועות.  זכו  זה  אם  גם  בית,  להקים  שיזכה  מהם  אחד 
ורבים  התקבלה,  זו  שתפילתו  היה  ונראה  אחר.  שדכן  ידי  על 
ליבו,  אל  יותר  שם  השנה  שבמשך  ועוד,  זאת  אצלו  מהרשומים 
בדבר בנו ובתו שנישאו בשנתיים האחרונות, וכבר עבר זמן מה 
מהנישואין והם עדיין מצפים לישועת ה', להפקד בדבר ישועה 

ורחמים.
כל  אין  משנה,  יותר  זה  לפרקה  שהגיעה  הנוספת  בתו  גם 
התקדמות עמה, והיא עדיין יושבת בביתו ומצפה לרחמי שמים. 
משמים,  קטרוג  שהוא  איזה  עליו  יש  הנראה  שככל  הרגיש  הוא 
ר'  נכנס  הימים  באחד  הללו.  הנסיונות  כל  עליו  באו  כך  ובשל 
שעובר  מה  את  לו  סיפר  ובקצרה  שליט"א,  השכונה  לרב  עידן 
עידן  ר'  התפלא  מאוד  מה  ברכה.  ממנו  וביקש  לאחרונה,  עליו 
מועילה  אחת  עצה  שישנה  לו,  אמר  שליט"א  השכונה  כשרב 
ובזמן  וקדושתה,  השבת  בשמירת  להתחזק  והיא  הצרות,  לכל 
ומחלה,  נגע  וצוקה  צרה  מכל  להציל  השבת  שבכח  קבלתה, 

ולהביא את הברכה אל הבתים.
הטובה  שה'סגולה'  שידוע  ואמר,  שליט"א  השכונה  רב  הוסיף 
והבדוקה לסיים את ההכנות לשבת קודש בזמנם, הוא להתחיל 
מתפלא  אני  ותמיד  בזריזות,  ולעשותם  מוקדמת,  בשעה  בהם 
דוקא  להתפלל,  משכימים  יום  שבכל  רבים  ואנשים  יתכן  היאך 
זמני  'לוח  בכל  ותבדוק  צא  תפילתם,  את  מאחרים  שישי  ביום 

מאוחר  מנין  ישנו  שישי  שביום  הכנסת,  שבבתי  התפילה' 
אותם  כל  וכי  הימים.  משאר  יותר 

אינם  'מאחרים' 

סיפור ל˘ב˙ בל˘ון נפל‡‰
 מ˙ובל ב‰˘˜פ‰ ט‰ור‰ 

˘‰˘מח‰ במעונם
ברכ˙ מזל-טוב לי„י„ינו ‰י˜ר ו‰נכב„ ר' ‡י˙י י˘ר‡לי ‰י"ו ל‰ול„˙ בנו, י‰"ר ˘יזכו ל‰כניסו בברי˙ו ˘ל 

‡בר‰ם ‡בינו בע˙ו ובזמנו ול‚„לו ל˙ור‰ ולחופ‰ ולמˆוו˙ ולמע˘ים טובים ‡מן. 

 - ‰‚רל‰  כרטיס  ורכו˘  ‰ז„רז 

כל יום זוכ‰ ח„˘!!!
כל כרטיס מ˘˙˙ף

בכל ‰‰‚רלו˙...
חבל על כל יום...

כרטיס ‰‚רל‰
נ‰  בסך 360 ₪ (1 ₪ ליום במ˘ך̆ 
˙˘לומים  לפריס˙  ני˙ן   - בלב„! 

˘ל 30 ₪ בחו„˘)

כל כרטיס מזכ‰ במיל‰ 
מרן  ˘ל  ‰˙ור‰  בספר 
זכו˙ו ˙‚ן עלינו ועל כל 

י˘ר‡ל, ‡מן.

ר˘ימ˙ ‰‰‚רלו˙ ˘נערכו ו‰זוכים:

מ‰נע˘‰ ב˜‰יל‰
סעו„˙ מלוו‰ מלכ‰ לנ˘ים ונערו˙

˙˙˜יים ‡י"‰ מי„י מוˆ‡י ˘ב˙ בבי˙ ‰כנס˙ ב˜ומ‰ ‰˘לי˘י˙ ב˘ע‰: 20:00
כולן מוזמנו˙ לחז˜ ול‰˙חז˜! | ע˜ב ‰‰וˆ‡ו˙ ‰רבו˙ ‰‰˘˙˙פו˙ כרוכ‰ בסך: 10 ₪ למ˘˙˙פ˙

חי„ו˙

יתפלל . 1 אם  תימצי,  היכי 
ח"ו,  ע"ז  כעובד  זה  הרי 
ינצל  יתפלל,  לא  ואם 

מכל צרה?

במלאכת . 2 הוכשרו  "לא 
בהמה  עור  אלא  שמים 
טהורה בלבד" (שבת כ"ח ב'). 
בפרשתינו  מצינו  היכן 

להיפך מזה.

תשובה מדוייקת עם מקור יש 
לשלוח לפקס 03-50-111-25,

או במייל לכתובת:
,info@haravrabi.co.il

ולציין עבור שו"ת העלון דעת זקנים
פרס יוגרל בין הפותרים נכון

תשובה לשאלה מהעלון הקודם:
המקדש  שבזמן  הלכה,  באותה  מצינו  היכן  ש. 

חששו ל'כבוד הציבור' ובזה"ז לא חוששין.

גוללין  "אין  ג'  קמ"ד  סי'  או"ח  בשו"ע  כתוב  ת. 
להם  אין  ואם  הצבור,  כבוד  מפני  בצבור  ס"ת 
אלא ס"ת אחד, והם צריכים לקרות בשני ענינים 
גוללים, וידחה כבוד הצבור". וכתב במ"א סק"ז, 
"צ"ע, דהא בכה"ג התירו לקרות ע"פ, ולא התירו 
כבוד  ידחה  אמרינן  דלא  ש"מ  בצבור,  לגלול 
הצבור אפילו היכא דלא אפשר בענין אחר, וא"כ 
וצ"ל  הרשב"א.  בשם  ב"י  כמ"ש  ע"פ  יקרא  ה"נ 
מחלו,  ולא  ישראל,  כל  היו  במקדש  דבשלמא 
ומסתמא  מעט,  מתי  דיש  בביהכ"נ  משא"כ 
המפטיר  קריאת  לקיים  כדי  כבודם  על  מוחלין 
תקנת  דהוא  דיו"ט,  ומפטיר  ור"ח  דשבת 
הגאונים". הרי דדוקא בזמן המקדש חששו לזה.

שם הזוכה:הפרס:תאריך ההגרלה:

לימור לנקריטבעת יהלוםראשון-ד' שבט
בנימין ישראלובווילוןשני-ה' שבט

יוסף חיים בגימובצביעת דירהשלישי-ו' שבט
סוזן אוחיוןתספורת לשנהרביעי-ז' שבט

ישראל עובדיה2 ארוחות זוגיות - הילוליםחמישי-ח' שבט
מינה מרואלימנה פלאפל לשנה / פיצויראשון-י"א שבט

ליאת ירקוני1200₪ לרכישת בגדיםשני-י"ב שבט
ראובן נדבהדברה לכל הביתשלישי-י"ג שבט
עינבר עברוןחליפה וחולצהרביעי-י"ד שבט

שמעון ברוךמטען נייד + פיתוח 500 תמונותחמישי-ט"ו בשבט
רותם עובדמטען נייד+קניית בגדים בשווי 300 ₪ ראשון-י"ח שבט

תמר ונעמי כהןמסז' רפואי אהרן +  5 טוסט זוגישני-י"ט שבט
מיטל אזרן2 ארוחות זוגיות - הילוליםשלישי-כ' שבט
ירון לוימגש פיצה שבועי לשנה- פיצה קידרביעי-כ"א שבט

שלמה חזוםארוחה זוגית + 300 ₪ למשקאותחמישי-כ"ב בשבט


