
 .תוללת ברחוב והיא אינה מבחנת בין צדיק לרשעמידת הדין מש. נמצאים אנו בתקופה לא פשוטה
 .מידי יום שומעים על עוד אסון שהותיר אחריו משפחה שבורה ורצוצה אשר חייה השתנו ברגע אחד

 .אין אדם שיכול להיות רגוע ושליו כי הוא שמור ומוגן ממידת הדין המשתוללת. לאף אחד אין הגנה
בשמירה והגנה מיוחדת מבורא עולם שמור  הואכי רק , ל"ים זצאשר מגלה החפץ חי, אחד םאד!. מלבד אדם אחד

 :הרי לפניכם הסוד הכל כך חשוב ונחוץ לזמנינו? מי הוא אותו אדם. גם בזמני אסונות וצרות
מה מאד , עתה שמידת הדין גברה מאד על כל העולם ואין שום עצה להינצל מידי צרות המתחדשות יום ויום"

 ('ה,אהבת חסד ב) ".ה"החסד כדי שעל ידי זה תתעורר מידת החסד העליונה של הקביש להתחזק במידת 
 :וכך הן דבריו, (פרק כג)' תנא דבי אליהו רבה'גילה אליהו הנביא בספרו ", אמר החפץ חיים, "את סוד זה"
עד אשר ישבו , נתקבצו כולם וחשבו על עצה להינצל ממצבם, כשהיו ישראל במצרים והיו במצב קשה"

 לכרות ברית שיעשו גמילות חסדים זה עם , חליטו פה אחדוה
 מפני שראו שאין שום עצה להינצל ? ומדוע דווקא עצה זו. זו

 מגזירותיו של פרעה והשעבוד והצרת הולכות ומתגברות מיום 
 יגרמו , י שיגמלו חסד אחד עם השני"וידעו כי רק ע ,ליום

 יתבטלו  וממילא, לעורר את החסד העליון של הבורא עליהם
 ובאמת " :ומסיים אליהו הנביא ואומר. "כל גזירותיו של פרעה

 ".  שדבר זה היה סיבה לגאולתם, כן היה לבסוף

 , אדם הרוצה להיות מוגן בשעה שהצרות משתוללות בחוץ
 , י שיגמול חסדים בגופו"עליו ע' עליו לעורר את חסד ה

 .!'במתן עצה לאנשים שבורים וממילא ישמרהו ה, בממונו
 מי שהיה עוזרו האישי של מרן , א"סיפר הרב צבי חקק שליט

 :את המעשה הנפלא הבא, ל"הרב עובדיה יוסף זצ
  –ל היה רגיל בכל בוקר לקרוא את עיתוני הבוקר "מרן זצ"

 ?וכי דבר זה תפס מקום בראשו הקדוש? וכי חושבים אתם שחיפש הוא לדעת מהם החדשות. החרדים
, ות לצערנו בתחתית עמוד העיתון מודעות קטנות בבקשת צדקה לאלמנה ויתומיםכמעט בכל יום מופיעאלא ש

לבו הרחום והחנון של מרן  ךא. ועוברים לסדר היום, רוב האנשים מדלגים על מודעות אלו. טיפול רפואי וכדומה
את  מבקש שנבררו מחפש בעיתון מודעות קטנות הללו של בקשת עזרה מרן היה. לא נתן לו להתעלם מהמצוקה

שימסור מצרכים לאותה משפחה האישי שלו ותיכף ומיד הוא היה שולח את אברהם הנהג , הכתובת של הנזקקים
מדבר עם , ואחר כך היה ממשיך לדאוג להם. כדי שיהיה להם מצרכים לאותם ימים ולשבת הקרובה, נזקקת

וכל זאת . באותה משפחהומבקשם לטפל הלאה , בניזרי' של גב" קו החסד"כדוגמת , ארגוני חסד למיניהם
 .ממודעה קטנה שמרן ראה בעיתון

', ישיבה קטנה'הבחור סיפר כי עומד הוא כעת לפני מעבר ל. ת"קיבל מרן מכתב מבחור צעיר מפ, באחד הימים
מסרבת אותה ישיבה , אך מכיוון שיש מום בליבו, ומשתוקק הוא להיכנס אל אחת הישיבות החשובות מחוץ לעיר

 .אלי ישי וביקש ממנו לקרוא את המכתב של הנער' מיד לקרוא לשר רמרן הורה . לקבלו
טען אלי , "ו אינה ישיבה ספרדית שמכירה אותיאבל ז. "ביקש מרן, "אנא ממך סדר את הבחור באותה ישיבה"

 !".אל תחזור אליי עד שתסדר אותו: "אך מרן פנה בצורה חד משמעית אל הרב ואמר לו. ישי
 ('אור עליון'עלון ). ואכן עשה הכל עד שהכניס את הבחור אל אותה ישיבה, י של הרבהשר אלי ישי נבהל מהתנא

י מודעות "גומל חסדים עם יתומים ואלמנות ע, אשר כל עיני ישראל נשואות לפסיקת הלכותיו, מרן גדול הדור
 .כי זו ההגנה וההצלה של עם ישראל, בעיתונים ואף אכפת לו מבחור ישיבה בודד שמחפש ישיבה

ולם ואין שום עצה להינצל מידי צרות המתחדשות עתה שמידת הדין גברה מאד על כל הע": אמר החפץ חיים
 ".ה"מה מאד יש להתחזק במידת החסד כדי שעל ידי זה תתעורר מידת החסד העליונה של הקב, יום ויום
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לרפואה פרנסה 

הרב שמעון בן : והצלחת

מנשה ואורה  .בכריה

א מיכאל "מ. אחיאל

מרים בת  .לוציפורה אחיא

 .יעקב בן לינדה. גליה

, עילום שם לביאת המשיח

ורבקה  מרים ,לאה, הילה

ברוך   .בנות ליאורה לריסה

ליאורה לריסה , בן גורגיה

יעל , רחל. בת זבו זוליחו

. ופנינה בנות אירנה איסטט

חן בת . שולמית בת חתון

ירון שמעון בן , דליה רבקה

דליה רבקה בת , שושנה

 . שרה יחזקאל בן, מלכה
 

חנה אנה  – לזיווג הגון

 ,רותם בת גאולה ,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

, וק בן נורס צד"מ ,מרגלית

דוד בן , מלכה בת אסתר

מזל . תמרה בת מזל, מרים

יריב בן . בת דוד ובת שבע

. אברהם בן אלה. גאולה

רות בת . ישעיהו בן יצחק

. נוסרת יצחק בן עליזה

אפרים בן . יוסף בן אנגלינה

' ר, יצחק בן טופחה' ר. רחל

, שמעון בן סאסי סופיה

זוהרה . גבריאל בן סמינה

שמעון  .טימסטית בת מרים

רחמים בן  .בן זוהרה

 ,אילנה בת סלטנת. חלה'צ

נפתלי , אחואל צדוק בן חסן

אריה בן שרה , בן יפה

אליהו מאיר בן  .זוהרה

 .סימי
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 ?כיצד יש לנעול את הנעלים (1 
, כשנועל את מנעליו ינעל תחלה מנעל ימין

ינעל מנעל של שמאל  כ"ואח, ולא יקשרנו
והטעם . ויחזור ויקשור של ימין ,ויקשרנו

, שמקדימים לקשור מנעל שמאל תחלה
יד  התורה נתנה חשיבות  לקשירתמפני ש
שהוא כדי א "וי. תפילין בהשקושרין , שמאל

ובמנעלים שאין . להכניע היצר שבשמאל
 כ"ינעל תחלה מנעל ימין ואח, בהם קשירה
 . של שמאל

וכשחולץ מנעליו יחלוץ תחלה מנעל של 
וגם בהתרת שרוכי . של ימין כ"ואח שמאל

הנעלים נכון להקדים להתיר את השרוכים 
 .של ימין כ"ואח, של מנעל שמאל

*** 

 ?וכיצד ינהג אדם שמאלי( 2
ינעל  ,מיןד ישמניח תפילין בי אדם שמאלי *

, תחלה מנעל ימין :את מנעליו ככל אדם
יש , ולענין הקשירה. ואחר כך של שמאל

נעל שמאל ככל אומרים שיקשור תחלה מ
ויש אומרים שיקשור תחלה מנעל . אדם
והעיקר . שהיא היד שמניח בה תפילין, ימין

או איטר , ואיטר יד ורגל. כדעת ראשונה
 .ינעל ויקשור של ימין תחלה, רגל

 
 

 

*** 
 שכח לברך ברכת שהחיינו. 2

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

: וזאת מפני שכלל נקוט בידינו' שהחיינו'ברכת 
 .'דיר קודםת –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 
כגון שהביאו לפניו , הוא באכילה הראשונה

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

*** 
 ?פרי מורכבהאם מברך שהחיינו על . 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 

 
 

 
 
 

 

החכמה בחיי הנישואין . לכל אחד מאיתנו יש חולשות וחסרונות
אף על פי שבן הזוג כבר מכיר אותם ויודע , היא לא להבליט אותם

הבלטת המומים תגרום לדחייה ולהקטנת הערך שלך בעיני  .עליהם
וממנו , כדור הארץ עגול! נא לזכור. וממילא יתקררו היחסים, בן זוגך

  ...ולדאוג שבן הזוג לא יתקל בהם, נלמד לעגל פינות ושפיצים

הם אוהבים  -' מחלה'לגברים רבים יש  :לפנינו מספר דוגמאות
  .זה התחיל אצלם למחרת החתונה, בעצם. לישון

 שבכל , נחתה עליהם כזאת עייפות
 הזדמנות הם שואפים להגיע למצב 

 . כשהראש מונח על הכרית,אופקי
 עם ': ם אישה שואלת את עצמהלפעמי

 . '...?איתי או עם הכרית, מי בעלי התחתן
 הוא יכול בקלות , אחרי שישן לילה שלם

 ... להמשיך לישון עוד כמה שעות
 היא מתמלאת זעם , וכשהיא רואה זאת

 ? וכל כך למה. והערך שלו בעיניה יורד
 . מרגיז אותה שהיא ערה והוא ישן

 פני זריחת היא נזכרת באנשים שקמים ל
 ... לא רואה את השמש -והוא , השמש

אז , !"קום: "היא אמרה לך. דע לך שזו הפגנת חולשה! בעל יקר

 ...אבל לא ְלָיָדה ,ותישן תכנס לרכב? רוצה לישון. תקום
 . הבליטהן לגם לנשים יש חולשות שאסור ל

 ...". ת-י-נ-ב-צ-אני אישה ע: "אמרה לי פעם גברת אחת
היית לוקחת ? אז למה התחתנת כשאת עצבנית: "שאלתי אותה

 ...". כדורי הרגעה כמה שנים לפני החתונה ומתחתנת רגועה
 אתה יודע מי הפך, לפני החתונה הייתי מאד רגועה: "והיא ענתה

 ...".זה בא מהמשפחה שלו... הוא אדם רע! בעלי? אותי לעצבנית
 

 

 סגולת והנהגות מצדיקים

סגולה לקבלת ברכה מהיכלו של רבי לוי " (1 
בעל התניא גילה : ע"יצחק מברדיטשוב זי

בנה  ,שמלימוד הזכות של הרבי מברדיטשוב
, "היכל זכות"הנקרא  היכל חדש בשמים' ה

 :כ אומר"וכשיהודי אומר תהילים ואח
 -' לוי יצחק מברדיטשוב בן שרה סאשה' ר'

 מביא האותיות להיכל הזכות ולעורר אהו
 ."רחמים עליו ועל בני ביתו

שיחשוב על אמונת : לנדודי שינה סגולה( 2
ותבוא לו , וגם יחשוב בגלי הים ,תחיית המתים

 (.'תפילה למשה') .שינה
 
 

לחש לבעל : ל"כותב הבן איש חי זצ( 3
פעמים  7יאמר  :ולאשה שימצאו חן זה בזו

 (.שם מלאך קדוש)בנשימה אחת ', אוריאל'
', חזון איש'שחיבר ה, תפילת אם על בנה (4

 :ח"בתפילת י', שמע קולנו'לומר בברכת 
אלוקי ואלוקי אבותי ' יהי רצון מלפניך ה"

ותהפוך את לבבו  (שם מלא...)שתרחם על בני
ולשקוד בתורתך , לאהבה וליראה את שמך

ותסיר מלפניו כל הסיבות המונעות ,הקדושה 
ותכין את כל , ורתך הקדושה אותו משקידת ת

 " קדושהה הסיבות המביאות לתורתך
- ( 'קובץ סגולות'מתוך ) -             

 
 

– ' 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"ש לרנוהגים לקנות סכין חד וחד( 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 
 ,במסע כל עוד מדובר בחיילים או במטיילים *

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

 ?ידה בתוך הסעודההאם ראוי לאכול גל( 3

אין ראוי לאכול גלידה בתוך  ,לכתחלה *
אלא יניחנה לאחר , הסעודה או בסיומה

שהרי יש מי , ואז יברך שהכל, ברכת המזון
שכתב שאין לברך על הגלידה באמצע 

שהרי לא , תדע, שדינה כמשקה, הסעודה
מברכים אחריה ברכה אחרונה כיון שלא 

 . אכלו ממנה רביעית בבת אחת
*** 

 ?האם מותר לאכול עוגה בתוך הסעודה( 4
אין ראוי לאכול עוגה בתוך  ,להיכתחל *

מאחר שיש ספק ברוב העוגות אם , הסעודה
. 'המוציא לחם מן הארץ'או  'מזונות'ברכתם 

שלא בשעת ]ורק מחמת הספק נהגו לברך 
 . על כל העוגות ברכת מזונות[ הסעודה

ולכן האוכל עוגה בתוך הסעודה אינו מברך 
 .שמא פטר העוגה בברכת המוציא, יהעל

וטוב שיכוין בברכת המוציא לפטור גם את 
 .  העוגה

, בסוף הסעודה לקינוח האוכל וופלה
ורוצה , והמתיקות בעיסה עצמה נרגשת

, יש לו על מה לסמוך, לברך עליה מזונות
שהרי ברכת הוופלה לכולי עלמא היא 

 .מזונות
 
 

 -'אזמרה'אתר ', תל ציון'באדיבות כולל -

 
 

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 - למרקם השניצ

 – 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'

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

אי אפשר לגדל . בשום אופן אין לך היתר להיות עצבנית: "אמרתי לה 
תשתי מהר , ואם קיבלת התקפת עצבנות. ילדים ולנהל בית בעצבנות

חתול אחד יקפוץ , לכי לזרוק זבל? לא נרגעת. מים קרים ותירגעי
 ...". ועה למשך שבועייםואת תהיי רג, מהפח

זה , אל תבליטי את מום העצבנות שלך בפני בעלך! גברת יקרה

 !.יגרום לירידת ערכך בעיניו
 ' מצטיין עובד'י בעבודה למה אחרי שקיבלת: "בעל אחד שאל פעם

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
הוא ... רהשל הנחמדות כבר נגמ' בטריה'ה... כשהוא מגיע הביתה

אשתו שומעת אותו . וחרבות יוצאות לו מהעיניים, עולה במדרגות
ק: "צועד בחדר המדרגות וצועקת ֶׁ הוא ... והבית עובר לדום!". ַהְכֵתף ש 

 ...".נמאס לי כבר מהשניצל? עוד פעם מקרוני: "נכנס הביתה ונוהם
... שם אתה יותר נחמד, אולי כדאי שתישאר בעבודה! בעל יקר 

 . כי בבית אתה מראה בדיוק מי אתה, מעריכה אותך אשתך לא

כדאי מאד שאת האנרגיה . ולא מעגל פינות, אתה מסיר את הכפפות

ואם נשארו לך עוד , של הנחמדות והסימפטיה תשקיע בבית
 .גם בבית' עובד מצטיין'ואז תקבל . תיתן אותן בעבודה, שאריות

 

 ". ?אשתי עדיין לא מעריכה אותי, חמש פעמים
כי רק אני יודעת מי הוא ומה : "אשתו הגיבה

. "תחפושתכל התנהגותו בעבודה היא , הוא
. אם נסתכל על המציאות נראה שהיא צודקת
, ינס'כשהבעל יוצא לעבודה הוא לובש מכנסי ג

-אפטר'מתגלח ומשפריץ , נעליים אופנתיות
 ..כל כך נעים להיות בחברתו ..על הפנים 'בשיי

 .הוא מברך את כולם ומחבקם, בעבודה
איציק : "חברו  בשעה עשר הוא שואל את

למה לאשתך ': ואני שואל". ?להכין לך קפה
 . '!?לא הכנת קפה לפני שיצאת מהבית

 
 

של ' בטריה'ה ...כשהוא מגיע הביתה

הוא עולה ... רההנחמדות כבר נגמ
. וחרבות יוצאות לו מהעיניים, במדרגות

אשתו שומעת אותו צועד בחדר המדרגות 
ק: "וצועקת ... והבית עובר לדום!". ַהְכֵתף שֶׁ

עוד פעם : "הוא נכנס הביתה ונוהם
 ...".נמאס לי כבר מהשניצל? מקרוני

 



 . פ תכנון אלוקי מדויק"והכל נעשה ע
כל אשר עלינו נותר זה רק להשתדל לעשות 

ומלבד זאת יש לקבל את הכל , את רצונו
רוח סערה עושה "כי גם , באהבה גמורה

 ".דברו
, דע": ל"נחמן מברסלב זצ' כתב הצדיק רכך ו

אינם רק  םהייסורישכל מיני צער וכל 
ויודע , שיש לו דעתכי מי . מחסרון הדעת

אין לו שום , יתברך' שהכל בהשגחה מה
' נתן וה' ה'כי , ואינו מרגיש שום צער ןייסורי
 ".'לקח

 ןשיית, לפניכם מעשה נפלא ששלח יהודי יקר
 :לנו טעימה כיצד יש לעבור את החיים בקלות

, אני מבקש לספר על המצב הנוכחי שלי"
אך אנו חיים אותו בבית , שאינו קל בכלל

 שהמצב הקשהכויודעים שגם , ורה נפלאהבצ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 !יתברך עלינו' הוא מנפלאותיו וטובותיו של ה
שנה עלי  82, השנה ישלים בני הבכור, ובכן

על פי חשבונות בני האדם יש לו . ה"אדמות ב
. בעודו רווק 82את כל הסיבות להגיע לגיל 

בביתי יושבים אחריו תור של שלושה מעוכבי 
 .שני בנים ובת: שידוכים

אשר , מתגורר שכני הטוב, באותו בניין שלנו
 . בנו למד עם בני הגדול באותה כיתה

כלומר לפני קרוב , שנה 91מאז מלאו לבנו  
זוכה שכני לצאצא אחר צאצא , שנים 91ל
לעיתים שב בני הגדול הביתה מהישיבה . ה"ב

בחדר המדרגות את חברו לכיתה עם  ופוגש
 .החמודים רבעת ילדיוא

נכון להיום עניין השידוכים עודנו מעוכב 
, כמעט מגיעים להחלטה, לפעמים. בביתי

 !. אין חדש: אך כרגע. הכל מתקדם
יתברך שנתן לנו מבט אחר על ' אך תודות לה

לא אנו מעכבים הזיווג ולא אנו ": הכל
 !. הכל מנוהל מלמעלה –מקדמים 

, אנו מבהירים לעצמנו במשפחה תמיד ,בנוסף
לו היו ! טוב עבורנו –השנים הללו  שהמצב של

אם מקום בו הכל , מעלים אותנו השמימה
ושואלים אותנו האם אנו רוצים , נראה בבירור

  

 . נמצאים אנו בתקופה קשה מאד
אסון  שומעים בו עלאין כמעט יום שלא 

. הכותרת הראשית בעיתון שתופס את
מי יודע מה ילד , כולם נמצאים במתח

 .מידת הדין משתוללת ברחוב. יום
החובה עלינו , אך דווקא בשעות שכאלו

אין רע 'לחזק בביתנו את הידיעה כי 
כל מה שעושה 'אלא , 'יורד מהשמיים

 . גם מה שנראה כרע, 'הכל לטובה –' ה
גם הצרות הקשות , ם האסונות הקשיםג
 . כל לטובת האדםה –

נו לעצמ נתאראך , קל לומר זאת, אמת
והנה , דם העובר ברחובה של עירא

הוא נעצר בפתחה של חנות , לפתע
, הוא מתבונן היטיב. ליצור בגדים

אחד : ולתדהמתו הוא רואה מחזה מזעזע
תופס בידו האחת בד יפה , העובדים

הוא אוחז במספריים   ההשנייובידו , ויקר
 .לחתוך את הבגדגדולות ומתחיל 

מדוע ", הוא זועק לעברו, !!!..."לאאא"
 . !..?יפה יהינך משחית את הבד הכ

 !". עצור  זאת מיד, איזו אכזריות
תירגע : "העובד צוחק עמוקות ואומר לו

תכליתו של בד זה היא להפוך , אדוני
פ מידות "י חיתוכו ע"לבגד מרשים ורק ע

ות הוא ימדויקות שקיבלתי יוכל לה
רשים ומפואר ולא להישאר לבד לבגד מ

 ".חסר מעש

רואים אנו דברים , כך הוא עולמנו
למה נגדעה : "וזועקים שמזעזעים אותנו

... ?משפחה שלימה באסון כזה נורא
, "?מדוע ישנם קיצוצים וקשיים בפרנסה

וממילא רואים אנו את העולם כמקום 
 . מפחיד אשר רבים מיושביו מתייסרים

ה "הקב, "יושב בשמיים ישחק"אך 
וכי הינכם : "מחייך לעברנו ואומר

וכי מבינים אתם מה ? רחמנים יותר ממני
, הירגעו. ?הטוב ביותר עבור אותו אדם

 !".הכל בשליטה עליונה, בניי יקיריי
ה "אשר הקב, בדמו חיי האדם הם כ

מעצב אותו לפי התיקון והשליחות אשר 
לעיתים יש לעשות  :אליה נשלח האדם
ולעיתים  ,חדות יםחיתוכים עם מספרי

להוסיף בד פרחוני ויפה שיעשה את 
 . החיים יפים ביותר
כי הכל נעשה , אך העיקר לדעת
מתוך רחמים גדולים , בהשגחה עליונה

 ,של הבורא הרחמן יותר מכל אדם
 
 
 
 

  –שהמצב של השנים הללו 
 !.טוב עבורנו

 מקום  אל, לו היו מעלים אותנו השמימה
ושואלים אותנו , בו הכל נראה בבירור

' האם אנו רוצים משהו אחר ממה שה
רור שהיינו ב –יתברך הרחמן נתן לנו 

 . במצב הנוכחי בוחרים מרצוננו
יתברך שהוא מרחם עלינו יותר ' כי אם ה

אז , מהאמא הכי רחמנית הדואגת לבנה
אין עבורנו משהו יותר טוב מעכשיו ועלינו 

לזמן  בסבלנות רק לשבת ולחכות
 .שבשמיים יוחלט שניוושע

? מבייש? מדאיג? מאכזב? אבל זה קשה
אך , כך זה נראה בעיני באי העולם, !אמת

רוחניות היינו מבינים  םינייעאם היו לנו 
שהכל בהשגחה עליונה בצורה הכי טובה 

 .היא הטובה עבורנו, וגם תקופה זו !לנו
קטע , וכך כותב רבינו יונה בספר משלי

וידע : "המומלץ לשינון עבור כל צר ומצוק
יותר מההצלחה בעושר , כי הכל לטובתו

לזכותו ולנקותו ' כי רוצה ה. ובשלווה
ולהגדיל שכרו בעולם , מכל אשמה ועוון

במה , הרי שלוות עולם הזה. הגמול
סופו כלא , צל עובר? מהו האדם? נחשבת

יפה , ברם. אף אם חיה אלף שנים, היה
 ".אחת של קורת רוח השע

החיים שלנו לימדו אותנו שאין אנו יודעים 
" ?מה טוב: "גש לבחור ושאל אותו. מה טוב

, "טוב למצוא זיווג מהר: "וודאי יענה לך
אך אם תשאל כיום את הבן שלי שממתין 

מה ? מה טוב": הוא יענה, כבר שנים רבות
  !".יתברך מחליט שזהו טוב' שה

סילחו לי אני חייב לומר את המשפט 
שיננתי אותו אלפי , המסיים של רבינו יונה

אין אדם יודע : "פעמים בשנים האחרונות
יתברך יודע בתקנתו ' ה, מה טובו

אם , אם השלווה ,ותועלתו ומה טוב לו
 ('ונפלאותיו לבני אדם') ".הייסורים

כך צריכים אנו לנהל  –בתקופה קשה שכזו 
את ביתנו וכך צריכה להיות המורשת 

גם הצער ! הכל בהשגחה לטובה –לילדינו 
 !.והקושי בחיים

הוא פותח את , י שאול"גם כשדוד נרדף ע
אודך לעולם כי : "ספר התהלים וכותב

, בורא עולם –( 'נב" )שמך הואקוועשית 
ויודע שאין נגרם , אני מחובר אליך תמיד

 .אם לא נקבע זאת משמיים, צער לאדם
 !.אך גם צער זה כולו הטבה אחת גדולה

 
 
 
 

 ולהגדיל , לזכותו  ולנקותו מכל אשמה ועוון' כי רוצה ה. יותר מההצלחה בעושר ובשלווה, וידע כי הכל לטובתו"              

  .אף אם חיה אלף שנים, סופו כלא היה, צל עובר? מהו האדם? במה נחשבת, הרי שלוות עולם הזה. שכרו בעולם הגמול  
 ".אם הייסורים, אם השלווה, יתברך יודע בתקנתו ותועלתו ומה טוב לו' ה, בואין אדם יודע מה טוכי                    

 



 

 
 
 

 

העוסק בנושא ' העמק שאלה'ספרו 
גדולה שאליה  הוא ערך סעודה' שאילתות'ה

 .הוזמנו רבים מתלמידיו וקרובי משפחתו
רבים וחשובים הגיעו לסעודה החשובה 

באמצע , לפתע. והשמחה היתה בשיאה
ל אזר אחד התלמידים אומץ ושא, הסעודה
מפני מה ערך הרב , ב"רבנו הנצי: "את הרב

וכי ? סעודה עם סיום כתיבת הספר החדש
כאשר מסיים האדם לכתוב ספר צריך הוא 

 "....?לערוך סעודה
היתה זו שאלה , שקט שרר בחלל החדר

 .שניקרה בראשם של רבים מהמסובים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ברצוני לספר : "ב ואז פתח וסיפר"חייך הנצי
כי כאשר הייתי בן , דעו לכם. ילכם סוד איש

ל "אבי ז. שנה לא רציתי ללמוד תורה 21
אך , היה שולח אותי למלמד אחר מלמד 

אני הייתי עושה בלאגן ומסרב בכל תוקף 
 !.פשוט לא רציתי ללמוד. ללמוד תורה

שכבתי במיטתי בניסיון , ערב אחד, והנה
תוך כדי אני שומע את אבי , והנה, להירדם

 . ביניהם במטבח ואמי מסתודדים
מה נעשה : "אבי פנה בדאגה לאימי ואמר לה

ניסתי לעשות הכל כדי ... ?עם נפתלי שלנו
, חושב אני. אך שום דבר לא הועיל, שילמד

שאין ברירה אלא יש לשלוח אותו לעבוד 
 ".....שוק בין כל הפועליםב
 
 
 
 
 
 
 
 
 
, פתחה בעלת הבית את המחשב, בלילה 

ה להתחיל התחברה לאינטרנט והתכוננ
 

                     

ב את "המשיך הנצי, "כששמעתי זאת"
נבהלתי ", השומעים ההמומים סיפורו לקהל

 ? אני אהיה עובד פשוט מהשוק. ונרעשתי
 . שהיה נחשב אז לביזיון גדול בעירנו דבר

מיד קפצתי מהמיטה ובבהלה עצומה נפלתי 
אני , אבא: "לרגלי הוריי והתחננתי בדמעות

 .זעקתי בבכי, "מבטיח שאלמד תורה כראוי
 . שמחו למשמע דבריי כההוריי 

י ללמוד ברצינות מאותו יום התחלת
, ראש ישיבה גדוללוהתעלתי עד שנעשיתי 

 .'העמק שאלה'ספר ה כתוב אתוכיום זכיתי ל
ב את "שאל הנצי, "כעת תארו לעצמכם"

אילולא הייתי מתפרץ בבכי ", המסובים
אלא הייתי ממשיך בדרכי , מדבריו של אבי

הייתי יוצא לעבוד . ומסרב ללמוד תורה
התורה וכמובן הייתי ממשיך בשמירת 

. לא הייתי גונב וגם לא מרמה. והמצוות
הייתי גדל להיות בעל משפחה שמתפלל 

שלוש תפילות ומשתתף בשיעור גמרא אחר 
 .וכך הייתי חי עד סוף חיי, ערבית

האם ": ב אל המסובים ואמר"ואז פנה הנצי
היה עולה על דעתי שכאשר אבוא לעולם 

 :יחלו מלאכי מרום לצעוק עליי, האמת
את גדול הדור שהיית צריך  אתה הרגת"

היית כל חייך כבעל מלאכה , אמת. להיות
אך אתה היית צריך להוציא לעולם ', ירא ה

ואף נועדת להיות ' העמק שאלה'את הספר 
הלכת להיות , ובמקום זאת, ראש ישיבה
 ".אתה אשם. חייט פשוט

  .ברגש ב"שאל הנצי, "?מה אז הייתי טוען"
זכיתי ש, כיצד לא אשמח כעת, אם כן"

ולמלא ' העמק שאלה'לכתוב את הספר 
  ".!ת הייעוד שאליו נשלחתיא
וכתב ספר חסידים כי על כל אדם נגזר כמה )

היא והשאלה , חידושים וספרים יוציא לעולם
 (.'אם בוחר בדרך זו כדי שיתן לו זאת הה
בעל ? רחמנות? עושר? נתן לך חכמה' ה

זה הכלי שאמור לעזור לך ? עצה ותבונה
האם הינך מיישם אותו . שלך לתיקון

 ... ?ומשתמש בו כראוי
    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

אומר , לפני ירידת הנשמה לעולם הזה
מתייצבת הנשמה לפני , א הקדוש"החיד

: אשר פונה אליה ואומר לה, בורא העולם
כי יוצאת את לעולם , דעי לך בתי"

וכעת , בו כבר היית בגלגול הקודם, השפל
עלייך לצאת לשליחות בה תצטרכי לתקן 

 ".את הדברים הללו
רא באיזו קובע לה הבו, ומיד באותה שעה

האם , לאיזה הורים, ארץ ואיזו עיר תיוולד
, תחיה בעושר וכבוד או מתוך דוחק וצער

 .מי יהיה זיווגה ועוד, כמה שנים תחיה
ואת כל הדברים הללו נותן לה הבורא 

 .פ היעוד והתיקון שאליו היא נשלחת"ע
יכול ", ר מסלונים"אומר האדמו, "לכן"

האדם לדעת מה השליחות והתיקון שלו 
 .לפי הכלים שנתן לו הבורא, בעולם הזה

, הרי אדם שיש לו חנות של מסורים ועצים
והשני שברשותו , מבינים כולנו כי הוא נגר

מבינים אנו כי ברשותו , חנות למזון
 .מכולת

יכול ", ר מסלונים"אומר האדמו, "כך"
כלים ' אם נתן לו ה. האדם לראות בעצמו

 כנראה שזה כי תיקונו, של פרנסה בשפע
 .הוא לעשות צדקות ועזרה בממון

עליו , ואם קיבל הוא חכמה יתירה
להשתמש בה ללימוד התורה הקדושה 

 ".וכדומה. ומתן עצות לאנשים
', רבה'אומר המדרש , "שנה 211ולאחר "
ישאלו כל אדם האם מילא את יעודו "

וניצל את כשרונותיו וכוחותיו שניתנו לו 
 ".וזה יהיה דינו ומשפטו בעולם הבא

הרב שלום , יפר המגיד הירושלמיס
 :ל את המעשה המיוחד הבא"שבדרון זצ

, ל"נפתלי צבי ברלין זצ' שמו של ר"
הלך והתפרסם , ן'ב מוולאזי"המכונה הנצי

 . בכל רחבי העולם
נפתלי צבי היה גאון אדיר אשר עמד ' ר

המפוארת ' ין'וולאז'בראשה של ישיבת 
 .וחיבר ספרים עמוקים רבים על התורה

 ב את כתיבת"כשסיים הנצי, הימים באחד
 
 
העוסק בנושא ' העמק שאלה'ספרו  

הוא ערך סעודת הודיה ' שאילתות'ה
גדולה אשר אליה הוזמנו רבים מתלמידיו 

 .וקרובי משפחתו
     
 
 
 
 

בתאל  :הצלחה ופרנסה, ההעלון מוקדש לרפוא
, ירין אליה בן בטי, ניסים ונופר רוקח, בת תמר

שנה בת שו, אברהם בן שרה, אלעד בן אסתר
שלום סאלם , סעדה בת זהרה, עוז בן דליה, זוהרה

 :משפחות, אנה בת סופיה, יפה שושנה בני זוהרה
, אורה בת גמילה, מרים בת גליה, קורוטה ומאירוב

 .סיגלית בת מזל: ק"זשב .רותי נזהד בת פרחה

 זכריה , אלקנה אליאסי 'ר :נ"העלון מוקדש לע
  .ואריה בן שרה רחמים בן עישה ,בן מוסא      
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