
זה , כלומר, "'הא רזא דגלגולא' –" פטים אשר תשים לפניהםאלה המש: "פתח הזוהר הקדוש את פרשתנו ואמר
 .נעשה בהשגחה פרטית עם חשבונות מגלגול קודם, שידעו ישראל כי כל הנעשה בעולם הזה. הוא סוד הגלגולים

. זה בפרנסה וזה בזיווג וכדומה, זה בשלום הבית וזה בחינוך הילדים: לכל אחד מאיתנו יש קשיים וניסיונות בחיים
אלא שבורא העולם שמכיר את כל סרט חיינו עם כל ? ורא עולם לא יכל לתת לנו חיים חלקים ומושלמיםוכי ב

, עם כל הקושי שבדבר, יודע כי דבר זה הוא הטוב ביותר לאדם לעבור בחייו, מה שעברנו אף בגלגולים קודמים
 .שמתועל מנת שיגיע לתיקונו ושלמות נ, כי זה הוא הדבר הכי טוב שיכול להיות לאדם

 ".?עושה מצוות וחסדים ומדוע מתו כל בניי ונשרף כל רכושי. צדיק אני: "ה ואמר"גם איוב שאל על הקב
איפה היית שבראתי את  –?' אך האם היית ביוסדי ארץ, מעשיך טובים, הינך צודק: "ה"מיד השיב לו הקב

, !אין אדם שסובל בחינם! סבל זה האם ראית את כל גלגולי נשמתך שיודע אתה מדוע היה מגיעי לך?, העולם
שהיה בעל , אביו של אברהם', תרח'ה את דמותו של "או אז הראה לו הקב. הכל נשלח משמיים לטובת האדם

 נשמתך היא , זה אתה –אתה רואה אותו ': ואמר לו, עבודה זרה
 נשמת תרח רק קיבלת גוף אחר לנקות את חטאיך מהגלגול 

 !".נשמתך ונטהרה י סבל זה הזדככה"הקודם ולכן ע
 היה ידוע ש, ל"יהודה פתייה זצוק' ר ,מקובל האלוקיהמסופר על 

 .כאיש אלוקים שהיה מוציא דיבוקים ורוחות מאנשים
 , הוא מספר שבאחד המקרים שבעירו' מנחת יהודה'בספרו 
 בכל פעם שהיה הרב  .וח של נער בגוף של אדם אחדרנכנסה 

 , קדישים, בילו משניותהוא היה אומר בש, פוגש את האדם הזה
 , הכלואה בגוף אותו אדםשופרות ותיקונים מיוחדים לרוח 

 היתה הרוח , יהודה פתיה תיקון לרוח' ובכל פעם שהיה עושה ר
 פגש שוב הרב פתייה את האדם, באחת הפעמים .מודה לו מאוד

 . ועשה לו שוב תיקונים להוצאת הרוח
 –אני מודה לך על כל התיקונים שעשית לי עד היום ": הבחור הכלואה לרבפנתה רוחו של , בסיום התיקון, והנה

ואני רוצה לבשר לך שמשמיים הסכימו לתת לי הזדמנות לצאת מהגוף ולבוא בגלגול לתקן , הם עזרו לי מאוד
 .'אלא שאפילו קיבלו את בקשתי המיוחדת בשמיים, ולא עוד, את מעשיי

והיופי שלי גרם לי להיכשל בהרבה עבירות , ם הייתי בחור יפה תוארבגלגול הקוד' :ואמרההרוח המשיכה ואז 
הסכימו בשמיים להחזירני , לאחר התיקונים שעשה לי הרב, וכעת, חמורות ולכן נכנסתי בגוף של האדם הזה

כדי שהיופי שלי לא , אך אני ביקשתי שזה יהיה בתנאי שאני אחזור לעולם הזה כאדם מכוער ביותר, בגלגול
 .'!ומשמיים קיבלו את בקשתי -העליון בשלוםתי שוב וכך אוכל לתקן את חטאיי ולשוב לעולם יחטיא או

נולד ממש באותה עיירה , הרב פתייה כותב בספרו שממש באותו שבוע שיצאה הנשמה מגופו של אותו בחור
 .אשר לא היה אדם שלא היה תמה על מראהו הנורא, תינוק מכוער ביותר עם יבלות בכל גופו

 : ואז הוא יבוא לרב וישאל 52נתאר לעצמנו שאותו תינוק מכוער יגיע לגיל , א"הרב זמיר כהן שליט אומר
  ".?הרי נולדתי כך ולא עשיתי שום עבירה לפני כן? תראה איך אני נראה? למה אלוקים עשה לי את זה"

הוא בעצמו התחנן , שאותו בחור? ומה האמת שמתחת למראה הבחור –" אלוקנו' הנסתרות לה: "מה יענה לו הרב
 !.מכוער ומתועב כדי לא להיכשל בעבירות, וביקש להיוולד כך

מה כולם חושבים : נקח דוגמא נוספת, וזוהי רק דוגמא קטנה כמה אנו קטנים בהסתכלות שלנו על ייסורי חיינו
ל צדיקים שאוטיסטים הם נשמות ש, י הקדוש"אומר האר, אך האמת היא, !כמה מסכן הוא? כשרואים ילד אוטיסט

והם ביקשו לבוא בגוף שבור שכזה כדי לבוא לעולם רק לתקן את  –שהיו צריכות לתקן דברים קטנים מאוד 
 –הסבל והעיכובים שלך בחיים , הייסורים שלך- .ולחזור למעלה נקיים וזכים, הדברים הקטנים שנותרו להם

 !.כולנו חלק מגלגולים! תודה לו! אוהב אותך ועושה זאת לטובתך נשמתך' ה! כולם בהשגחה פרטית לטובתך
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לרפואה פרנסה 

הרב שמעון בן : והצלחת

מנשה ואורה  .בכריה

א מיכאל "מ. אחיאל

מרים בת  .וציפורה אחיאל

, אבישי דוד בן ברכה. גליה

 . ברכה בת דורה דבורה

יעקב בן . צילה בת ברכה

עילום שם לביאת  .לינדה

 מרים ,לאה, הילה, המשיח

  .ורבקה בנות ליאורה לריסה

ליאורה , ברוך בן גורגיה

, רחל. לריסה בת זבו זוליחו

יעל ופנינה בנות אירנה 

. שולמית בת חתון. איסטט

ירון , חן בת דליה רבקה

דליה , שמעון בן שושנה

יחזקאל בן , רבקה בת מלכה

 . שרה
 .יהודה בן נעמי: ב"חז

 

חנה אנה  – לזיווג הגון

 ,בת גאולהרותם  ,בת רעיה

דורון בת , דורין בת שרה

חזקיה איציק בן רחל , שרה

 .רווזה

 

שלום  -זרע בר קיימא

 .רפאל בן מרים, בן יונה
 

הרב : נשמת-לעילוי

' ר, עובדיה יוסף בן גורגיה

מזיאנה , אלעזר בן שמחה

הרב יעקב חי בן  ,בת עזיזה

, ס צדוק בן נור"מ ,מרגלית

תמרה בת , מלכה בת אסתר

. דוד ובת שבע מזל בת. מזל

אברהם בן . יריב בן גאולה

רות . ישעיהו בן יצחק. אלה

. בת נוסרת יצחק בן עליזה

אפרים בן . יוסף בן אנגלינה

' ר, יצחק בן טופחה' ר. רחל

, שמעון בן סאסי סופיה

אסתר . גבריאל בן סמינה

, שלום בן תמו, בת עישה

רחל בת , דוד בן אסתר

אליהו מאיר בן סימי . קלמי

לואיזה עליזה בת  ,איפרגן

זוהרה טימסטית בת  .שמחה

 .שמעון בן זוהרה .מרים

איריס . חלה'רחמים בן צ

, ועמרם בן איזהבת מלכה 

. שמואל בן טובה לאה

, סלימה סניורה בת רחל

זהבה , ניסים בן ויקטוריה

בת פני ויחיא בן 

 ,אילנה בת סלטנת.סעדיה

נפתלי , אחואל צדוק בן חסן

 .בן יפה
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  פירות חדשים' ברכת שהחיינו על מס. 1 
, אדם שהביאו לפניו כמה פירות חדשים *

. על אחד ופוטר את השאר' שהחיינו'מברך 
, אך אם היה לפניו פרי חדש אחד וברך עליו

צריך  –כ הביאו לפניו פרי חדש אחר "ואח
 . 'שהחיינו'לחזור ולברך 

*** 
 שכח לברך ברכת שהחיינו. 2

ברך מ, מנהגינו, הבא לאכול פרי חדש *
כ מברך "תחילה על הפרי את ברכתו ואח

: וזאת מפני שכלל נקוט בידינו' שהחיינו'ברכת 
 .'תדיר קודם –תדיר ושאינו תדיר '

כ נזכר "אך אם אכל מהפרי החדש ורק אח
לברך  אסור לו –' שהחיינו'שלא בירך ברכת 

אומנם כל זמן שעדיין עוסק ', שהחיינו'יותר 
יאו לפניו כגון שהב, הוא באכילה הראשונה

רשאי  –אשכול ענבים ואכל אחד או שניים 
 (.ע תלח"חזו) 'שהחיינו'לברך 

*** 
 ?האם מברך שהחיינו על פרי מורכב. 3

, האוכל עוגה שיש עליה פרי חדש הטפל לה *
כיוון  'שהחיינו'מברך על הפרי אף על פי כן 

 .שעיקר הברכה היא על הראיה
 .'שהחיינו'יש לברך ואף על פרי מורכב 

 
 
 

יכול לבולעו אף בלא , אם הוא משקה -
  .כיוון שאינו יכול לברך בו בעת, ברכה

 
 

 . לא נעשה על מנת להתקיים כלל

אולם אם הדפים מחוברים מחמת שלא 
 .אסור להפרידם –נחתכו בדפוס 

 

 
 

 
 מותר לו לומר לחבירו, מי שלא הבדיל עדיין

ומותר לו ליהנות , ישראל לעשות לו מלאכה
 .מאותה מלאכה גם קודם שהבדיל

 
 
 
 

 . הברקים או שמיעת הרעמים
 . של סיום הרעם 'תוך כדי דיבור'והיינו 

 לא יברך -' תוך כדי דיבור'ואם עבר זמן של 
 
 
 . אלא ימתין לברק או לרעם אחר 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

בעת תפילת נעילה של יום , כולנו מכירים את רגעי התחושה
הרעב , ומצד שני, מצד אחד תחושת התעלות וקדושה, הכיפורים

 .ויש המתחילים לחשב כמה זמן נותר לסיום הצום, מטפס לנו בגרון
כולם , ואכן כאשר מסתיימת תפילת ערבית של מוצאי כיפור

 לביתםמגיעים ה רבים הם, וראו זה פלא, צועדים וממהרים לבתיהם
הם מתיחילם לקפל את , ובמקום להתנפל על התה עם העוגה

 .הטלית ומתחילים לדבר על בני ביתם ברוגע
 ? מדוע לפתע הרעב לא מציק? מה קרה

 ?לולרגעים הל תכל כך חיכיהרי 
  ,"פת בסלו"יש מושג הנקרא , התשובה היא

 ברגע שאני יודע שיש לי את האפשרות 
 ואני  תחושת הרצון יורדת, כעת לאכול

 מפני שכעת, מרגיש פחות דחף ולחץ לדבר
 שזה לא , קודם לכןך א, בהישג ידיהדבר 

 וכדברי, היה בי כעין נוגדנים, היה בהישג ידי
 דווקא דבר  –" מים גנובים ימתקו: "ל"חז

 .יותר מתוק לאדם, שאסור
 כלל זה מקבל מימד הרבה , בחיי נישואין

הבה ונתבונן , לכל הקשור להתנהלות הקשר בין בני זוג, יותר חזק
אני צריכה , יעקב: "ונה לבעלה ואומרת[ לאה :בדוגמא מעשית

: משיב ללאה ואומר יעקב ".זוג יפה בחנות היום ראיתי .נעליים
 !".לא חסר לך? מה קרה שוב, חודש קנית זוג נעלייםרק לפני , לאה"

ומתחילה להתווכח , לאה מפתחת נוגדנים כלפי בעלה, בשלב זה
 .ומנסה ללחוץ עליו היא מציירת אותו כסתם כילי וקמצן .עימו

 ..."?את צריכה נעל מיוחדת תואמת, מי אמר שלכל הופעה"יעקב 
 .עונה היא" ?מה אתה בכלל מבין באופנה של נשים: "לאה

 ...ומאבדים בגלל זוג נעליים את שלום הבית וכך הם מתווכחים
 

 

 !עין הרעלהסרת סגולות 

אדם ": א"אומר הרב חיים קנייבסקי שליט (1 

, שולטת בו עין הרע –המחזיק מעצמו ומתגאה 
ואז לא , ללמוד מוסר כל יום: "עצתו היא, ולכן

 "!.יזיק לו עין הרע

אמירת  :הקדוש' סטייפלר'מובא בשם ה .2
ואני ברוב חסדך אבוא ביתך אשתחווה "הפסוק 

בכוחה לבטל מעל  –" אל היכל קדשך ביראתך
 .כל עין הרע שנתפסה בו, האומר

נתינת צדקה בסתר : 'שערי צדקה'כותב ה .3
הינם סגולה גדולה  – ללא פרסום או התפארות

 .מאוד נגד עין הרע
 

 
אדם (: ב,נה)אומרת הגמרא במסכת ברכות  .4

החושש שמא הוא עצמו יתפעל מדבר מסויים 
מאלי יסתכל על הדופן הש –ויכניס בו עין הרע 

 .של חוטמו
סגולה  (:א,כ)אומרת הגמרא במסכת ברכות  .5

אנא מזרעא דיוסף הצדיק : "נגד עין הרע שיאמר
: דכתיב, קאתינא דלא שלט אביה עינא בישא

אל תיקרי  –' בן פורת עלי עין, בן פורת יוסף'
 .'עולי עין'אלא ' עלי עין'

   המברך ברכת המזון  :'עטרת זקנים'כותב ה .6

 מסלק מעל  –בדקדוק ובכוונה , מתוך הכתב  
 !עצמו צרות רבות וניצול מאף וחימה   

– ' עצה ותושיה'מתוך הספר הנפלא   -               
 

לאחר  תנשוך: הרוצה הריון ולידה קלים,
  ,שמחת תורה

 תתן , שבירכו עליו בסוכות פיטם אתרוג  
 .(ע"חזו)' צדקה ותתפלל לה      

 
 

 תיתן, אחר שמחת תורה 

 
השפעה עצומה על כל השנה יש לכך שאב  (4

בשמחה ויברך את כולם המשפחה יכנס לבית 

פתח 'כ יאמר "ואח. במאור פנים לשנה טובה
 .ויוסיף פסוקי ברכה' קם רבי שמעון'עד ' אליהו

 !לדבר דברי חולין ויזהרו שלא .מהמחזורים

 .ה"נוהגים לקנות סכין חד וחדש לר( 5  
 !ה"שנה טובה ומבורכת ב

 .ו"ח דברי חול ולא לכעוס על האשה        

 

ידברו דברי חול ולא יכעסו על האשה   

 !והילד

 ,כולם שומעים שבקיץ חשוב לשתות המון
ויש , כוסות 01- 01יש האומרים לשתות 

 ?מה נכון ומומלץ –כוסות  01שממליצים אף 
 ,כל עוד מדובר בחיילים או במטיילים במסע *

משום שבתנאי , אכן מומלץ לשתות הרבה
 .מאמץ וחום באמת מאבדים הרבה נוזלים
 :אך ישנה הפתעה גדולה לשאר בני האדם

 !על האדם לשתות לפי תחושתו לצמא
גורעת מיכולת , שתייה מעבר לתחושת הצמא

 מעמיסה על, הכליות להפריש חומרי פסולת
 

 

 הדלקת נרות בזמן עידן החשמל. 4
ל להדליק נרות שבת לצורך שלום "ציוו חז *

. כדי שלא יתקל אדם בחפצים שבביתו, בית
מצוה , ואף בזמננו כשיש את אור החשמל

להדליק נרות שבת מפני שיש בכך כבוד 
 .לשבת ואף שמחה בריבוי הנרות

לכבות החשמל קודם , וראוי לכתחילה
כ ולכוון "הדלקת הנרות ולחזור ולהדליקו אח

 .ור את אור החשמלבעת הברכה לפט
רבים המדליקים נרות שבת בעוד , ומכל מקום

 .יש להם על מה שיסמוכו -החשמל עובד 

*** 
 דיני העולה לקרוא בספר תורה. 5

חייב לקרוא בפיו בלחש תורה העולה לספר  *
 –צ "ואם אינו קורא בלחש עם הש, עם הציבור

 .ולכן אין לענות אחריו אמן, ברכותיו לבטלה
ואם יש ספק אם העולה לתורה מוציא המילים 

' ברוך ה: "יש לייעץ לציבור שיאמרו –בשפתיו 
 ".לעולם אמן ואמן

*** 
 ?ממה יש לקרוא את ספר ההפטרות. 6

לקרוא את ההפטרה מספר  מצוה מן המובחר *
אולם כשאין ספר , הפטרות הכתוב על הקלף

 .עדיף לקרוא מנביא שלם ולא מחומש, כזה
 
 

בורא מיני " - רךיש לבעל בוטנים אמריקאים 
 ". מזונות

 ".שהכל נהיה בדברו"על השניצל יש לברך *
שבא , ואם הוא שניצל שיש עליו ציפוי חשוב

ולא רק בכדי לשפר את , לתת בו טעם טוב
 .'בורא מיני מזונות' ברכתו - מרקם השניצל

 – שקדים שלמים מצופים שוקולד ברכתן *
 ."בורא פרי העץ"
חפץ בטעם  הואהשאלה האם  - "פסק זמן" *

אין לו  אך אם  .בורא מיני מזונותיברך  -הוופל
מברך  -ענין בוופל אלא בכדי לרכך השוקולד

 ."שהכל"ם ספק יברך ובמקו. 'שהכל'

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

לא אומנם סביר להניח שלאה , אם יעקב ימשיך בהתנגדותו, שימו לב 
, לאה יאוקי" :לה יעקב יאמראם  ךא ,תרכוש את הנעליים שהיא רוצה

שרבים מאיתנו  מצב מעניין לפניויווצר  ,"תקני שיהיה לך לבריאות
אתה יודע מה לא " :במקרים רבים היא תאמר לו :איננו מודעים לו

 ".הוצאת לי כבר את חשק לקנות ...צריך
 !".את לא רוצה –עד שאני מסכים : "או אז יאמר לה הבעל

 סירב יעקבעוד ל אלא כ, החשק לקנותוהאמת שלא הוצאת לה את 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ואם היא כן , ולא תרכוש, כבר תראה שזה יקר מדילהיפך תסכים והיא 
 .שימחת את אשתך בתוספת כמה שקלים, לא קרה כלום, תרכוש
אז או שתכריח אותך , היא רק תרצה יותר, הבעל יסרבכי אם 

 .ביניכם טינה והברחת השכינה אם לא תקנה יווצראו ש, לקנות
מ להשיג "ע, היא מפתחת רצונות חזקים, לאישה וןכאשר יש חסר

, הגורמת לה לדבר עם הבעל כל הזמןוזו הסיבה , ולספק רצונות אלו
, אם אכן הבעל יזום שיחה ,בזמן שלבעל אין חשק לשמוע על כך

רצונו לקבל את אותו דבר  –יאזין לה מעצמו ומרצונו , יתעניין בה
 ...בהצלחה!.                               כי כעת יש לה פת בסלה, יפחת וירד

 

בהישג  ולא היהנעליים , מבוקשהלתת לה את 
והרצון , היא פיתחה נוגדנים חזקיםואז , ידה

 .וגבר שלה רק הלך
את אשתו יותר אין ל, יעקב הסכיםכאשר  ךא
היא פחות , הצורך כבר ירד, הללו נוגדניםה

פת "זו ההרגשה של , מרגישה דחף לרכוש
להיות , החכמה בחיי נישואין - ".בסלו

  .לסרב להציע ולא, יוזמתי

 .דווקא הסירוב יוצר רצון עז לקבל הדבר
ואשתך , אם אתם הולכים ברחובה של עיר

 ,ה יקרשכאן זאל תאמר , רוצה לרכוש ארטיק
 
 
 

היא כבר , תסכים - "זה יקר מדי" :את המילים
ואם היא כן , ולא תרכוש, יקר מדי תראה שזה

שימחת את אשתך , לא קרה כלום, תרכוש
 .בתוספת כמה שקלים

 
 
 



 . לרפואת אנשים שאינם בין החיים
! ?נו אז מה: "ואז היא התעשתה לרגע ואמרה

, איני חושבת שיזיק להם אם אתפלל עליהם
גם בשמיים יהיה להם טוב אם אתפלל 

 . היא אמרה בתמימות, "לרפואתם
.  אך היא היתה בשלה, אנו התגלגלנו מצחוק
, "זכורפנקס חולים וי: "מאז קרא אבי לפנקס

והתבדח שמעניין לדעת אם יש בו יותר חיים 
 . או נפטרים

 . ערב אחד קיבלה אימי אירוע מוחי
היא הובהלה לבית החולים והרופאים הודיעו 

 . שאין לה סיכוי לחיות
חלק מבני המשפחה רצו לבית החולים וחלקם 

 . לרבנים וצדיקים לבקשת רחמים
 לפתע נזכרנו שכעת אין מי שיתפלל עבור

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . החולים והנפטרים בפנקס של אמי
כדי שיהיה , החלטנו לעשות זאת במקומה

 . הדבר לזכותה
שמחת החיים של אבי נעלמה לנוכח מצבה 

תמיד . אליה היה קשור בלב ובנפש, של אמי
. הוא אמר כי בלעדיה אינו יכול להחזיק רגע

מצבה החמיר והמשפחה החליטה , למחרת
 . פילה לרפואתהלערוך בדחיפות ערב ת

נתלו מודעות בשכונה לתפילות בבית הכנסת 
חלק מבני המשפחה נשארו מחוץ . המרכזי

 . למחלקת טיפול נמרץ והתפללו
הם פתחו את פנקס החולים והתחילו להזכיר 

הם לא האמינו כמה . את השמות לרפואה
עד שהחליטו לחלק ביניהם , ארוכה הרשימה

 .אמי והזכירו אף את שמה של, את הרשימה
 . העצרת החלה בשעה שמונה בערב

בשעה שמונה וחמש דקות יוצאים הרופאים 
נכנסנו אליה וראינו . ומודיעים כי אמא גוססת

עד , הולך ומתיישר, את קו הדופק המעומם
 ...לרגע האחרון בו השיבה אמי את נשמתה

 
צריך להודיע לכולם שאין כבר על . "ליוצרה 

היא  .אמרה אחותי בבכי, "מה להתפלל
אך אז עצרתי , עמדה לחייג לאחי שהיה שם

  

גדולה תפילה שמגעת עד כסא "
ואף אם , ותינורב ובעיםק, "הכבוד

ישוב , התפלל האדם ולא נענה
חזק ' קוה אל ה: "שנאמר, להתפלל

 ".'וקוה אל ה.. ויאמץ לבך
לפניכם סיפור מפעים שסיפר הסופר 

, אותו קיבל מאחד ממכריו, חיים ולדר
אמא שלי הינה : "מצוה רבה לפרסמוו

המחפשת , אשה צדיקה ומיוחדת במינה
 .רק לעשות חסדים

יש . לחתן את כל ילדיהה היא זכתה "ב
באחד . לה עשרות נכדים וכמה נינים

שנה ראתה אמי  51-לפני כ, הימים
, אנא: "מודעה בעיתון חרדי האומר

בקשו רחמים עבור אשה הנמצאת 
היא רשמה מיד את שמה ". במצב קשה

בפנקס והחלה מאותו יום להזכיר אמה 
 . בתפילותיה

, בכל פעם שראתה שם בעיתון, מאז
ות או סתם שם ששמעה בלוח מודע
היתה כותבת אותו מיד , מחברותיה

, בפנקס ומזכירה אותו בתפילותיה
ובכל פעם  , באמירת התהילים שלה

 . שאמרה פרק שירה
תוך כמה שנים מנה הפנקס מאות 

דבר , אותם קראה בכל תפילה, שמות
 .תפילתהב ה משמעותיתשגרם להארכ

אבא שלי היה מתבדח על מנהגה וטען 
, א זמן לדבר איתהכי בגלל כך אינו מוצ

פנקס בית 'מכיוון שהיא עסוקה ב
הוא , אך עם כל זאת, שלה' החולים

בעצמו היה מספק לאימי שמות לרפואה 
יכול , כך הוא אבי .שראה במודעות

הוא , אך כשאמי רוצה משהו, לקטר
 . ירוץ בשבילה עד קצה העולם

באחת מסעודות השבת אמר לפתע 
שישנו סיכוי רב כי חלק ניכר , אבי

מהאנשים הכתובים בפנקס כבר אינם 
 . בין החיים

איך אתה : "אמי הזדעקה מיד ואמרה
אך אנחנו הצדקנו אותו , ..."?מדבר

ואמרנו שהרי יש ברשימה שמות של 
וודאי  ,שנה 51זקנים שכתבה אימי לפני 

חלק מהם נפטרו והיא עדיין ממשיכה 
 . להתפלל לרפואתם

 עיניה של אמי התמלאו בדמעות
כשהיא , ..."כה אתם אומריםכ: "ואמרה

 שנים רבות חושבת על כך שהתפללה 
 
 
 
 

 צריך להודיע לכולם שאין "
  פרצה, "כבר על מה להתפלל

  יניהיא עמדה לחייג לאחי. אחותי בבכי
אך אז עצרתי אותה ואמרתי , שהיה שם

!. שיתפללו? מדוע את עושה זאת: "לה
מגיע לאמא שיתפללו עליה גם אחרי 

ירתה כפי שעשתה לכל אלפי האנשים פט
גם אחותי השניה ". הרשומים בפנקס

 . הסכימה לכך
לאחר רבע שעה התקשר האחיין מבית 

, "לא קורה כלום. "הכנסת ושאל מה קורה
ואז הוא . כפי שהיה נכון במקצת, אמרתי

יש פה ציבור גדול שמתפלל על : "אמר
הוא נכנס , "הנה הקשיבו לתפילה, סבתא

ואנו שמענו את הזעקות  לבית הכנסת
וכולנו , "קל נא רפא נא לה: "הרמות

נקיפות  יתשכעת הרג. התפרצנו בבכי
הרגשנו שאנו משקרים לציבור . מצפון
החלטתי להודיע לו על פטירתה של . שלם
אך הוא היה שקוע בתפילה שבקעה , אמא

' קולי אל ה... משכיל לדוד: "דרך הרמקול
 ".אשפוך לפניו שיחי... אזעק

, סית לקרוא לו ולהודיע לו את הבשורהני
ראינו סביבנו רופאים ואחיות , אך לפתע

. עם ציוד החייאה רצים לחדרה של אמי
הבטתי במסך . כולם הקיפו את מיטתה

הם החלו . ובאורח פלא ראיתי תזוזה קלה
. ואנו בכינו וחזרנו להתפלל, בהחייאה

: לאחר כמה דקות יצא אלינו הרופא ואמר
אחת האחיות חשה . נסלאמכם אירע "

והיא החלה לגלות , לפתע תזוזה בגופה
היא . כעת ייצבנו את מצבה. סימני חיים

 ".אך מצבה יציב, אומנם במצב לא קל
אמי חזרה לבית ולאחר ... נס של ממש

כיום היא , שיקום ארוך של כמה חודשים
היא אומנם . מדברת ומתפקדת, הולכת

אך מלבד זאת הכל , נוטלת תרופות
 !. ה"ב הכשור
אף אחד בבית לא צוחק על פנקס , מאז

אנו יודעים כי כל אלפי  .החולים והנפטרים
האנשים שלרפואתם התפללה אמי אחרי 

באו לכסא הכבוד ונשאו תחינה , פטירתם
לבורא עולם שישאיר את האשה הזו 

 .בשילוב עם יושבי הארץ, בחיים
כי אמי אינה היחידה , דעו: "אסיים ואומר

כל בנותיה . ס חולים ונפטריםשמחזיקה פנק
אנשים , חיים ולדר) ".כיום הולכות בעקבותיה

 (.'אור האמונה'מתוך העלון  – 1מספרים על עצמם 

 
 
 
 

 , וככל שהתפילה יוצאת מעומק הלב ובתמימות, ל"קובעים רבותינו ז, "גדולה תפילה שמגעת עד כסא הכבוד"            

 ובפרט אם מסייע לנשמותיהם ל אנשים שכבר נפטרו מהעולם ועושה , כך השפעתה רבה יותר ועושה רושם בשמיים      
 !".  כשיצטרך, לו למליצי יושר בשמיים שהם יהיו, מעשים טובים בעבור נשמתם                            

 



 

 
 
 

 

הוא התענה תעניות רבות . הרב לא נרגע
והתחנן כדי שיגלו לו משמיים מה סודו של 

 . שמעון' יעקב בן ר, נפטר זה
, סיפר הרב איצק, באחת הלילות, והנה

 :הופיע בחלומות הנפטר וסיפר לו את סודו
לכל  ידועכי בימי חיי הייתי , דע לך רבי"

עוזר  יל דבר הייתבכ. כאיש חסד גדול
שמעתי כי , באחד הימים. ומסייע לאנשים

האופה של העיר שאימץ לפני שנים רבות 
מחפש לה כעת , ואם  נערה היתומה מאב

 החלטתי שאעשה הכל על מנת  .שידוך
 .מצוא לה שידוךל
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

התדפק על דלתי שואב מים צעיר , יום אחד
. שהוביל את דלי המים לביתי, וחסון

תחלתי לשוחח עימו וגילתי כי הוא רווק ה
מיד קפצתי על . המחפש את בת זוגו

  .היתומה המציאה והצעתי לו את בת האופה
וכמה נדוניה יש : "הבחור הרהר מעט ושאל

 05: "חיככתי בראשי ופלטתי מעצמי". ?לה
 . מה שהיה אז סכום נכבד, !"זהובים

 :אך לבחור היו דרישות והוא השיב ואמר
 ".זהובים איני שומע הצעות 055-פחות מ"

שמעתי זאת והחלטתי לצאת למסע גיוס 
. כספים ובלבד שאותה יתומה תיכנס לחופה

 אך הם טענו , התחלתי לפנות לאנשי העיר
 כי רק בחודש האחרון ביקשתי מהם כמה 

 . תרומות למטרות שונות
 
 

 .תרומות למטרות שונות
כי רק בחודש האחרון ביקשתי מהם כמה 

החלטתי , בצר לי. למטרות שונות תרומות
לפנות אל אנשים אמידים אך קמצנים 

אשר אליהם לא העזתי מעולם , מהעיירה
ניסתי את מזלי והלכתי אל . לבקש כסף

משה החייט שעסק בתפירת בגדי  –פסח 
אשר היה נחשב לאחד מאמידי , יוקרה

פה , "?מה לך לדפוק על דלת ביתי. "העיירה

 

                     

 ,החלטתי לפנות אל אנשים אמידים, בצר לי
. אשר אליהם לא העזתי מעולם לבקש כסף

 'משה –פסח 'ניסתי את מזלי והלכתי אל 
 .החייט שעסק בתפירת בגדי יוקרה

. פה אליי משה, "?ביתי בוא אלמה לך ל"
באתי להציע לך מצות הכנסת כלה של "

 . השבתי לו, "יתומה כשרה בישראל
הוא , "?וכמה מבקשים עבור יתומה היום"

. השבתי, "זהובים 055. "שאל בקריצת עין
 .זרוק אותימיד הוא פרץ בצחוק ורצה ל

או אז לפתע נכנס סוחר אריגים שנכנס 
החייט חטף . לחנות של משה פסח החייט

היתה זו . בהם מבט והרים בד שחור אחד
עיון לפתע נצנץ במוחו ר. גלימה של כומר

אם תסכים לעטוף עליך את גלימת : "ואמר
ולשוטט בה לבוש , הכומר הזו שהביא הסוחר

אתן לך , ברחובות העיירה עד רדת החשיכה
 .גיחךהוא , "הזהובים 055את כל מלא 

, המשיך הנפטר יעקב בחלום ואמר לי, "אני"
. לא היססתי לרגע וקיבלתי את ההצעה"

. ובמיד לבשתי את הגלימה ויצאתי אל הרח
. לא היה יהודי אחד שלא הביט בי בתמיהה

הבושה . רבים חשבו כי השתבשה דעתי
אך אני הייתי דבק , יםגדול ווהביזיון הי

, לאחר בושה רבה, לעת ערב. במטרה
פסח משה החייט והודעתי לו כי  הגעתי אל

 . קיימתי את הבטחתי
זהובים ושלשל  055משה פסח הוציא מכיסו 

את השידוך לפועל  יהוצאתמיד . אותם לידיי
זכתה בת האופה היתומה , עד שבשעה טובה

 .להיכנס לחופה עם הנער שואב המים
יעקב את דבריו ' סיים ר ,"לפני מותי"

ביקשתי מאנשי ", בחלום לרב העיר ואמר
החברא קדישא לעטוף אותי בגלימת 

רציתי להתייצב בבגד זה . שחורההכומר ה
כי  ,ודע לך. לפני בית דין של מעלה

ן עליי גהבגד הזה ה, שהגעתי לשמייםכ
         ".!מכל מלאכי החבלה

עשה האדם המצוות והמעשים טובים ש
 !.בעולם הבא עליו וישמרו גנוי במסירות נפש

 
של הרב לוגאסי וזוהר ' קדושת ישראל')
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 -לאחר שיסיים האדם את תפקידו עלי 
ישאיר הוא אחריו את כל , אדמות
, הרכב, הבגדים, הבית שרכש: הנכסים

ויתייצב הוא לדין בשמיים רק עם המעשים 
 .תוטובים והמצוות שעשה בחיי חיו

אין מלוין לו לאדם לא כסף " :ל"חזכדברי 
 ".אלא תורה ומעשים טובים, ולא זהב

האמת 'ניכם מעשה מדהים שהובא בפל
 :זאתהממחיש לנו ' 2היחידה 

תושבי העיר קולביצק . היה זה ביום בהיר"
. במיוחד התעוררו לבוקר קשה, פוליןבש

ממשלת פולין החליטה על סלילת כביש 
ר בית העלמין היהודי שיעבור בדיוק באיזו

 עם מה הם יעשו כעת. של העיירה
 ...?באיזור זהשוכבים הנפטרים רבים ה

נציגי הקהילה היהודית ניסו את כוחם אצל 
. אך מאמציהם עלו בתוהו, שלטונות פולין

לאנשי החברא קדישא לא נותרה ברירה 
אלא לפתוח במלאכה הקשה של העברת 

. הקברים לצד אחד של בית העלמין
עד , רנים החלו לפתוח את הקבריםהחפ

שהגיעו למצבה ישנה שעמדה באחת 
על המצבה היה חקוק . השורות האחרונות

ללא תוספת , שמעון' יעקב בן ר: השם
 . נוספת של תיאורו

הם החלו לחפור באדמה במצבה העתיקה 
הם גילו : ונדהמו מהמחזה שנגלה לעיניהם

כאילו נקבר , ארון שנראה ממש כחדש
 . י ימים אחדיםבאדמה לפנ

הם פתחו את מכסה הארון ונדהמו 
. הגופה היתה שלימה לחלוטין... כפליים

 . רימה לא שלטה בה כלל
במקום  –אך משום מה דבר מוזר היה בה 

היה המת עטוף , תכריכי פשתן לבנים
 !.בגלימת כומר שחורה

, יד רצו הקברנים בבהלה אל רב קהילהמ
הפלא יצחק איצק וסיפרו לו על ' הצדיק ר

 הרב סירב להאמין ועשה את דרכו. הגדול
 לראות זאתעל מנת אל בית העלמין 

 !. הזדעזע מהמראה ...במו עיניו ואף הוא
 

- במו
 
 

לראות זאת במו עיניו ואף  לבית העלמין 
הרב לא הצליח !. הוא הזדעזע מהמראה

הוא התענה תעניות רבות . להירגע
והתחנן כדי שיגלו לו משמיים מה סודו 

, והנה. שמעון' יעקב בן ר, ר זהשל נפט
הופיע , סיפר הרב איצק, באחת הלילות

 :בחלומות הנפטר וסיפר לו את סודו

 

מזל בת  :הצלחה ופרנסה, ההעלון מוקדש לרפוא
אהרון ירון , שרי שרה בת אסתר, רונן בן אורה, נור

שלמה פיטוסי ואפרים פרדי בני , קפלן בן כרמלה
, סיון וירין בני זוהרית, חן, עליזה בת זוהרה, מטילה

, עוז בן דליה, שנה בת זוהרהשו, זוהרית בת עליזה
שלום סאלם יפה שושנה בני , סעדה  בת זהרה

 . קורוטה ומאירוב :משפחות, אנה בת סופיה, זוהרה
 .חן בת זוהרית :הגון זיווג .לסיגלית בת מז :ק"שבז

 

 .222-387-22חשבון בנק דואר 
 

 

 
 

 

 ה"ים בותראו כל טוב בחי 
 


	עמוד 1 בה - משפטים - תשעד.pdf
	עמוד 2 בה - משפטים - תשעד (1).pdf
	עמוד 3 בה  - משפטים - תשעד.pdf
	עמוד 4 בה - משפטים - התשעד.pdf

