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בא אל פרעה כי אני הכבדתי את ליבו :הרבי מזלוצ'וב זיע''א בדרך
רמז שמי שאומר על עצמו אני בבחינת גאווה אני ואפסי עוד ,סימן
הוא שהכבדתי את ליבו שאין ליבו לב בשר ב''מ אלא מלא דם ככבד.
בא אל פרעה :הגה'ק יחיאל מגוסטנין זיע'א מבאר מה טעם כי אני
הכבדתי? אלא כידוע רש'י אצל בלעם שהשכים בבוקר שפירש שכבר
קדמך אברהם אבינו שזה לעומת זה עשה אלוקים כפי שעשית בזריזות
בסט'א שלך כך אברהם בקדושה ,ולכן חשש משה שראה איך פרעה יש
לו מידת עקשנות בסט'א ומשה לא עקן מחמת ענווה שלו לכן ענה לו
ה' אל דאגה העקשנות שיש לפרעה זה ממני כי אני הכבדתי את ליבו...
למען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי ..וידעתם כי אני
ה' :מבארים על פי הגמ' בב''מ פה :אמר רבי יוחנן כל שהוא ת''ח ובנו
ת''ח ובן בנו ת''ח שוב אן התורה פוסקת מזרעו לעולם שנאמר לא
ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך מעתה ועד עולם ,כך גם כאן
שאם תספר באזני בנך ובן בנך את מה שה' עשה במצריים לאמונת ה'
שוב אין אמונת ה' פוסקת מזרעך לעולם וזה הקשר בן תחילת הפסוק
לסופו למען תספר ...וידעתם כי אני ה'[פרפראות לתורה]
ויעתר אל ה' ויהפוך ה' רוח ים חזק מאד וישא את הארבה ויתקעהו
ימה סוף לא נשאר ארבה אחד בכל גבול מצרים :באחד הימים נחת
ארבה כבד בכל שדות תימן הייתה זאת צרה גדולה בסכנת חרפת רעב
ל'ע כל גדולי המכשפים הערביים ניסו לסלקם בלהטהם אך לא הועיל
האימאם [המלך] רתם מרכבתו לחלות את פני איש האלוקים מארי
רבי שלום שבזי זיע'א לאחר ברכת שלום חמה ולבבית שברכו זה לזה
ביקש האימאם מהצדיק שיעתיר בתפילה לה' יתברך שיסלק את
הארבה ואכן הצדיק נשא תפילה נרגשת כיון מה שכיון ובכלותו
להתפלל הודיע לאימאם כי התבטלה הגזרה ואכן תוך שעות בודדות
לא נשאר ארבה אחד! [ראה בהודעות הילולא לכב' בצפת] [מופת לשבת]
ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו :מסופר על הגה'ק רבי דוד מלעלוב
זיע'א [ליומא דהילולא קדישא ז' שבט] שבדרכו לחתונת נכדת רבו הק'
החוזה מלובלין ראה דבר מחריד פריץ מדושן עונג בכרכרה ומאחורה קשורים
יהודים אומללים נופלים וכושלים וכך מדהיר הסוסים והאומללים
נגררים..ליבו הק' נקרע ושאל את הפריץ מדוע אתה מענה אותם כ'כ? ענה
שכבר תקופה אר וכה הם חייבים כסף וזה תפח והגיע לסכום של , 150שאלו
מה תרויח מכך שתענה אותם הנח להם ואני אשלם את כל חובם אומנם אין
לי ממון אך ארשום לך שטר חוב שאלו הפריץ מי אתה? ענה שהוא רבה של
לעלוב נרגע הפריץ ושחררם לא לפני שרבי דוד חתם על השטר ושחרר שני
האומללים אותה עת הרבי מלובלין היה בדרך לחתונה אך לפתע נשאר עומד
זמן ממושך איש לא הבין מדוע  ,לפתע ראו את חסידו הנאמן ר' דוד מתקרב
למקום ומיד הרבי פנה אליו אל דאגה מהיכן תשיג ה 150-אנו נהיה לכם
לעזרה ואז פנו לחתונת הנכדה  ,אצל הפריץ היה עדר כבשים מידי השנה היה
קונה קבוע בסכו ם קצוב אך באותה שנה הגיעו שני סוחרים והעלו המקח
שמוכנים לשלם יותר ב 150-הפרץ שאל את הסוחרים הקבועים שסרבו
להעלות לכן מיד זכו החדשים ,הפריץ נתן לליבו שלפתע נפל בחלקו רווח לא
צפוי בדיוק אותו חיב החוכר היהודי מיד הבין שכול זה מכוחו של הרבה
מלעלוב ,לפריץ היה ב ן אילם והוא סבר בדעתו שעם כה גדול כוחו עד ששלח
לפיתחי רווחים בדיוק מה שהתחייב בשטר בוודאי יוכל להושיע את בני מיד
נטל את בנו וזעק רבי ק' אני כבר מחלתי על החוב והרני מבקש שתושיע את
בני נשא עיניו הק' למרום ואמר רבש'ע כה הרבה כלבים נובחים בעולמך ינבח
עוד אחד ומיד במקום החל לדבר ככולם...זיע'א.

ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו :הגה'ק רבי יששכר אצארף
זיע'א היה מגאוני מרוקו וראב'ד בירושלים חתנו הגה'ק רבי רפאל
אנקווה העיד כי בראבט שבמרוקו היה גוי עריץ ונכבד מצד עושרו אך
היה שונא ישראל וכל פעם התפאר שמעולם לא 'נטמא' במגע עם
היהודים ועל פיו היו שגורים תדיר חרפות וגידופים על היהודים
ליהודים נגרם סבל רב מחמתו באחד הימים עבר הצדיק רבי יששכר
אצארף ברח' הגוים והנה זינק לקראתו כלב פיראי ענק שאותו גוי
ארור שיסע לעברו ,הצדיק שנחרד זעק 'אנא ה' הושיעה נא' ולפתע
יצא אותו גוי רע ועריץ מחצרו ובטרם צעד קפץ עליו הכלב הפיל אותו
ארצה והחל נוגס בו באכזריות הגוי נבהל והחל זועק לעזרה חבריו
הגויים שהבחינו לקחו מוטות והחלו לחבוט בכלב ומחמת המכות נפגע
גם הגוי הצורר ושניהם מתו הגוי והכלב רבי יששכר נתן הודיה נרגשת
על הצלתו וחיש נשא רגליו מההמולה יהודי המקום ואף הערבים
שמחו לאידו בנפילתו של אותו צורר ולכן הטיבו מעשיהם כלפי
היהודים והודו בפה מלא שבגלל היהודים נתפס אותו רשע חצוף
שנתקיים הפסוק צדיק מצרה נחלץ ויבוא רשע תחתיו[ .מופת לשבת]
הגה'ק רבי ציון ברכה זיע'א פעם שהה בגן סקר בירושלים עם קהל
עדתו לערוך תפילות ולאחר שתש כוחו שכב ועצם עיניו והמשיך

להתעצם בתפילותיו הזכות להצלת עם ישראל במקום הסתובב
אדם עם כלב אמסטאף הידוע כמסוכן ואלים כשראה האיש
אנשים בעלי צורה שומרים תורה ומצוות החליט להתגרות בהם
עם כלבו שיחרר את הכלב ושיסה אותו לעבר תלמידי רבנו הכלב
שעט לעברם התלמידים שחרדו מפניו על כן עמדו מאחורי גופו
הקדוש של הצדיק ובטחו שבזכותו לא יארע להם כל רע והנה
כאשר הכלב זינק קרוב לארבע אמותהם פקח הצדיק עיניו הק'
ונתן בכלב עיניו ועל אתר פירפר הכלב ומת כאילו ירו בו בעל
הכלב שנבהל בכה וצעק על כלבו בן טיפוחיו ומיד ברח מהמקום
שלא יהיה הבא בתור[...שם]
למען תדע כי אני ה' בקרב הארץ...למען תדע כי אני ה' בקרב
הארץ :רבנו הרמב'ן אומר דבר מבהיל :בזה'ל להורות על
היכולת שהוא שליט בכל ואין מעכב בידו...שאין לאדם חלק
בתורת משה רבנו עד שנאמין בכל דברנו ומקרינו שכולם ניסים
,אין בהם טבע ומנהגו של עולם,,,הרה'ק הבית אהרון זיע'א
תמיד הזהיר את סובביו שבכל יום ילמדו את דברי הרמב'ן
הללו ...הגה'ק השפת אמת זיע'א בשם זקנו הגה'ק חידושי
הרי'ם זיע'א שאין ה' יתברך מסתיר פניו מהאדם אלא בשביל
שיחפש אחריו יכיר בו וישוב אליו לכן אם מכריז האדם ואומר
וידעתם כי אני ה' שיודע אני שכל הקורות אותי זה מהבורא אז
כבר אין טעם להסתיר וכל ההסתרה והדינים בטלים ומבוטלים,
ומוסיף השפת אמת ה' יתברך הקדים לנו גלות מצרים וגאלנו
משם להיות הסיפור ביציאת מצרים במקום יסורין שעל האדם
לעבור כפי שכל העוסק בתורת עולה כאילו הקריב עולה כך הוא
בסיפורי יציאת מצרים שהעוסק בהם כאילו עבר עליו הגלות ולא
די לנו בזכירת יציאת מצריים פעם בשנה בפסח ,הרי כתוב :למען
תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך כפי שכל תרופות
יש לתקופה ארוכה ויש אחת לכמה ימים אבל לחם חייב כל יום
כדי קיומו ,מועדי השנה כסוכות כפסח זה פעם אחת שהשפעתם
מועילה לכל השנה אך זכירת יציאת מצרים זה חייב כל יום שזה
אמונה וזה לחם חוקו בכל יום לכל יהודי ...וכפי שמרן החזון
איש זיע'א הפטיר בקודשו שכמו שהחפץ לשמור על חום כוס
הקפה הרי להעמידו על האש אף על אש נמוכה כשומר חום שהרי
אם יסירנו מהאש יתקרר ויצטרך חימום מתחילה ,כך בעניני
אמונה על האדם לחזור על הדברים שוב ושוב שרתיחת האמונה
תבער בעצמותיו [באר הפרשה]
החודש הזה לכם ראש חודשים :יש סגולות מעשיות על ברכת
הלבנה מפי רבותינו הק' שמיפהם אנו חיים .המדרש תלפיות
אומר 'קבלה בידנו שכל המקדש הלבנה מובטח לו שלא ימות
באותו חודש והכף החיים פלאג'י זיע'א [ס' לה,ס'ג] סגולה
נפלאה שהאומר ברכת הלבנה בכוונה שלא יארע שום נזק וחשש
מיתה באותו חודש לכן אף חולה יתאמץ בעוז לומר ברכת הלבנה
במסירות וכוונה גדולה .סגולה בדוקה לכאב שיניים מהגה'ק
רבי חיים מקאסוב זיע'א לומר לחש זה כנגד הלבנה ג' פעמים
וז'ל'' :אליהו זכור לטוב היה מהלך בדרך ופגע בו איש אחד ואמר
לו  :רבי יש לי כאב שיניים והשיב לו :כשם שריפא הקב'ה את
נעמן מצערתו  ,כן ירפא הקב'ה אותך מחולי הנקרא כאב שיניים
[זכרון יעקב יוסף ל']
וכל בכור אדם בבניך תפדה :פעם הגיע להגה'ק רבי מאיר
אבוחצירא זיע'א אב שבור ממצב בנו החולה במצב אנוש הצדיק
הפתיע אותו בשאלה האם עשיתם לו פדיון הבן לאחר  30יום
להולדתו? שמובא בזהר שבשעה שאדם פודה את בנו הוא קושר
אותו בחיים ופודהו מהמלאך הממונה על המיתה ואין לו רשות
להתקרב אליו ,האב ענה כיון שנולד בניתוח קסרי לכן הורו לו
הלכה בשו'ע שפטור ,הצדיק ננער ואמר :הלוא זה שעת דחק כעת
וכדאי הוא רשב'י לסמוך עליו בשעת הדחק ודעתו דרשב'י
שיוצא דופן זה ולד מעליא!! [נדה מ ]:שלשיטת רבי שמעון גם
ולד שנולד בניתוח מחויבים בפדיונו בחמשה סלעים כדין עתה
ששעת הדחק היא לכם סימכו על רבי שמעון ופדו בניכם! עוד
באותו יום פדה את בנו בן ה 15-ולא חלפו ימים אחדים עד שקם
ממיטת חוליו כשהוא בריא לחלוטין .ונזכיר כאן את דברי רבנו
החיד'א שאיש אשר יקיים מצוות פדיון בנו כדין ונותן לכהן 5
סלעים בשמחה ולא יחזיר הכהן אליו מזה כלום יהיה בטוח
שהילד יחיה וינצל מפגע ויגדל ויהיה לאיש [.מופת לשבת]
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יום שישי ה' שבט :השפת אמת הגה'ק רבי יהודה ארייה לייב אלתר
ב'ר אברהם מרדכי זיע'א תרס'ה.
יום שבת ו' שבט :הגה'ק רבי נסים מויאל ב'ר שלמה זיע'א
תשע'ח /.הגאון הצדיק רבי שמעון גבאי ב'ר אליעזר זצ'ל ראש
מוסדות תפארת למשה בנתניה .תשע'ב.
יום ראשון ז'' שבט :הגה'ק רבי דוד בידרמן ב'ר שלמה האדמו'ר
מלעלוב הראשון 
תקע'ד / .הגה'ק המקובל רבי לוי סעדיה נחמני
ב'ר יעקב זיע'א תשנ'ה
יום שני ח' שבט :הגה'ק רבי יצחק טייב ב'ר בנימין זיע'א בעל ערך
השולחן תק'צ.
יום שלישי ט' שבט :רבנו נסים גרודני ב'ר ראובן בעל חידושי הר'ן.
 /איש האלוקים מארי שלום שבזי ב'ר יוסף זיע'א ראה הודעה
נפרדת אודות הילולא בע'ה במוצ'ש עי'ש /הגאון רבי רפאל
שמולביץ בן דמרן רבי חיים זצ'ל ראש ישיבת מיר תשע'ו / .הגאון
רבי שלמה זלמן אולמן ב'ר ישראל רב משכנות יעקב ,תשע'ח/ .
יום רביעי י'' שבט :רבי שלום שרעבי ב'ר יצחק זיע'א הרש'ש
הקדוש  /רבי יוסף יצחק דובער שנארסון ב'ר שלום זיע'א האדמו'ר
השישי דחב'ד  /הגאון רבי איזיק שר ב'ר יוסף חיים ראש ישיבת
סלבודקא ,תשי'ב /.מרן הגאון רבי רחמים חויתא הכהן ב'ר חנינה
זיע'א תשי'ט.

מניעת מכשול בהלכה  /תוספת שבת ,ומעשה מדהים:
כדי ללמוד על מעלתה העצומה של מצות תוספת שבת ,נביא כאן
דברי האור החיים הקדוש (פר' כי תשא ל"א ט"ז) שכתב חידוש
גדול שע"י התוספת שאדם מוסיף מחול על הקודש ,הוא שותף עם
הקב"ה בעשיית השבת !!אמנם לשון השו"ע (סי' רסא ס"ב) צריך
לקבל תוספת שבת ,אך באחרונים רבים הלשון 'חייב' ,ולכן מצוה
וחובה להקדים ולקבל שבת ובכך להוסיף מחול על הקודש .העושה
מלאכה בזמן של תוספת שבת ,עובר על מצות עשה אף שאין עונשו
לא כרת ולא לאו (משנ"ב ס"ק י"ט) .נחלקו האחרונים אם מועיל
קבלה בלב .ומרן רבנו עובדיה יוסף (הליכות עולם ח"ג עמ' עב)
כתב דטוב לכתחילה לומר בפה "הריני מקבל על עצמי מצות
תוספת שבת".גם נשים חייבות במצוות תוספת שבת ,כן דעת הבן
איש חי (רב פעלים ח"א סי' כב) וכתב סופר (סי' נו) .מצות תוספת
שבת הוא בין בכניסת השבת ובין ביצאתה (גמ' ר"ה ט ).וכ"פ
הביאור הלכה (ד"ה י"א)[ .והרבה לא יודעים הלכה זו].
ישנם הרבה שיטות מהו שיעור התוספת לעיכובא .ולכן להלכה:
לבני אשכנז יוסיף  13דקות לפני השקיעה (משנ"ב ס"ק כ"ג).
ולספרדים מעיקר הדין מספיק  2דקות (חזון עובדיה שבת ח"א עמ'
רסד) .אבל לכתחילה יש להוסיף  20דקות לפני השקיעה ,ולפחות
 5דקות (יביע אומר ח"ב או"ח סי' כא).
מעשה אישי ומדהים שהגיע אלינו מאחד מתושבי צפת וזה לשונו:
ברוך ה' לאחר  19שנה!! של ציפייה ותפילות נולד בננו היקר יעקב
חיים הי'ו רציתי להדגיש שבננו זה נולד ביום שישי והברית מילה
גם ביום שישי ומדוע דווקא ביום שישי מכיוון שאני ורעייתי קבלנו
על עצמנו בשנה האחרונה תוספת שבת חצי שעה לפני הדלקת
הנרות  ,את הניסים הגדולים שראינו באותו יום שישי שבננו נולד
וגם ביום ברית המילה לא ניתן לשער ,בטוחים וסמוכים אנחנו
שבזכות תוספת שבת קודש עמדה לנו ועל כן רצוננו לפרסם
במעלתה וסגולתה של השבת שתעמוד לנו ולכל ישראל המקבלים
אותה לאורך ימים ושנות חיים אמן .משפחת מדמון הי'ו מעה'ק צפת

 פינת ההודעות פעה''ק צפת :
֍ בע'ה תתקיים במוצ'ש זה [פרשת בא] בשעה 8:15
הילולא רבתי לכב' קדוש ונורא גדול המשוררים רבי שלום
שבזי זיע'א בבית מדרש החדש תורת חיים שע'י מעונו דרבי
יהל מקנדי שליט'א סמוך לק'ק אמשינוב בהשתתפות הגאון,
גדול מורה ההוראה בעירנו רבי אלעד יוחנן שליט'א וכולל
שיריו דבעל ההילולא זיע'א  ,ברוכים הבאים.
֍ מתארגנת קבוצה של  40נשים שמקבלות על עצמן למשך
 40יום להתחזק בעניני צניעות נא להירשם 054-842-7504
כדי שנגיע בע'ה ללפחות  40נשים וכן בקשר להגרלה
שפורסם מאלול כל מי שנירשמה נא ליצור שוב קשר במס'
הנ'ל והכול לזכות שלום בית אמיתי מיכאל בן שמעון
ורעייתו אמן אנא הזכירוהו כל המתפלל על חברו נענה
תחילה ,אכי'ר.

☺☺פינת השמחה  /בדיחות ☺☺
כבר הרבה אמרו לי שחושבים שעלון זה כספר אנגלי שמתחילים
מהסוף...ישר לבדיחות ,אז נא לא להתבלבל...אנחנו בארץ הקודש..
כעת יש בהלה בסין בגלל איזה וירוס שיש שם וכל מי שמגיע לישראל
בודקים אותו בגלל החשש הנ'ל הגיע איזה בחור תחמן משם והחלו
לחשוש ממנו אולי יש לו הוירוס הסיני הנ'ל ,הלה אמר להם אין לי
וגם אם יש זה מסין וכול מה שמגיע מסין כידוע לא מחזיק מעמד
וחסל☺☺ ....
יומים
יום
זמן
הרבה
דני :מה זה קל ומר? דניאל :קלמר דני :לא  ,מיץ אשכוליות!!!☺☺
אבא :לבנו הראה לי את התעודה עם הציונים שלך.
הבן :השאלתי אותה לחבר שלי .הוא רוצה להפחיד את ההורים שלו
מה פרעה אמר למשה אחרי המכות? היה עשר!!!!

☺☺

למה כורדי גוי לוקח איתו שמיכה לבנק? כד לכסות את המינוס.
נכד :מה קרה סבתא? את חולה בפרקינסון? למה את רועדת?
סבתא :אני ישבתי בטעות על הפלאפון שלך וזה רוטט☺☺..
הוראות בספרי בישול לפי עדות -הגויים :מרוקאית  -קודם כל,
תירגעי פרסיה  -קמח :לא חובה ,אבקת אפיה :לא חובה ,שמן :לא
חובה ...רומניה  -קמח :גנוב ,אבקת אפיה :גנובה ,שמן:
גנוב...כורדית קודם תהפכי את הספר ,זה הפוך! ☺☺
חידה :מתי רואים צלחות מעופפות? תשובה :שדורכים למלצר על
הרגל או מדגדגים אותו☺☺..
פעם הייתה תחרות שחייה מתמודד  1בלי יד ,מתמודד  2בלי רגל
מתמודד  3רק ראש ,השופט שרק להתחלה והמתמודד ה 3לא
קפץ,המתמודד ה 1בועט אותו למים והוא התחיל לטבוע ולצעוק
הצילו .המציל מציל אותו ושואל אם הוא לא יודע לשחות למה הוא
בא לתחרות? אז מתמודד  3אומר בעצבים :אני למדתי לחתור עם
ים☺☺
כובע
לי
שמתם
פשוט
האוזניים
איך יודעים שעורך דין משקר? השפתיים שלו זזות ...
הבנתי ולא הבנתי הלכו לים הבנתי טבע ,מי נשאר?????
לא הבנתי לא הבנתם? אווףף אין לי כוח לחזור שוב...
אישה צריכה  4חיות בחיים :תנין לנעליים יגואר למכונית
זה
כל
את
לה
שיקנה
וחמור
לפרווה
נמר
אף פעם לא חשבתי שלטאה באמת מביאה מזל ,
עד שראיתי אחת כזו בסלון ואישתי ברחה מהבית.
מה זה ירוק מבחוץ ואדום מבפנים ,וזה לא אבטיח?
עצבני.
נהג
עם
אגד
של
אוטובוס
:
תשובה
בגדים.
לחנות
לילה
באישון
פורצים
גנבים
שני
אחד מהם מרוקן את מדף החולצות ומבחין בתווית  399ש"ח על
כול אחת מהחולצות'' .אני לא מאמין" הוא מתנשף" ,איזה גנבים
פה☺☺".
למה קשה להירדם בחו"ל? כי כולם שם נוכרים
בסחיטה
אותו
האשימו
בכלא?
יושב
תפוז
למה
מחמיץ
הוא
כי
בכדורגל?
טוב
לא
חלב
למה
למה כרוב וכרובית לא מתחתנים? כי הם כרובי משפחה
אם עגבנייה ובצל יתחתנו מי יחתן אותם? קולורבי
מה קורה לפרח מרושע שסיים את חייו? הוא נבל.

 פינת המזל טוב פעה'ק צפת 
❖ מזל טוב חמה ולבבית לידידנו מיחידי סגולה צניע ומעלי
שוקד בתורה רבי עמרם בן עזרא שליט'א מחכמי מרוקו
לרגל נישואי בנו החתן המפואר מופלג בתורה ויראת שמיים
מיוחד במינו אהובנו רבי מיכאל שליט'א מרגלית שהאירה
בישיבת רכסים יהי רצון שיזכו לבנים צדיקים בשפע רוחני
וגשמי אמן.
❖ מזל טוב חמה ולבבית לידידנו מגדולי השקדנים בצפת
הרה'ג רבי דוד בנימין [בנג'מין] שליט'א מתלמידי הגאון
האדיר הרב קוטלר זצ'ל לרגל אירוסי הבת תח'י ''בורא
עולם בקנין השלם זה הבנין'' ויהי רצון שיזכו לבנות בית נאמן
בישראל בשפע רוחני וגשמי אמן

