
 : היה תמה, כאשר ראה פרעה את יעקב': מסופר במדרש.  עהשם הוא פוגש את פר, יעקב אבינו יורד למצרים
מיד הבין יעקב את תמיהתו . ?בן כמה אתה, אמור נא לי: ולכן שאלו, מעולם לא ראיתי אדם שנראה כה זקן

. ולכן נראה אני כך, סבל רב עבר עליי –" מעט ורעים היו ימי שני חיי"אלא ש, איני כה זקן, אל תתמה: "ואמר לו
הצלתיך מלבן ומעשו וכעת אתה אומר שחייך , הרי אני השבתי לך את יוסף? חייך רעים: "ה"הקב כששמע זאת

 .כמניין התיבות שאמר לפרעה, אותם היה צריך לחיות, שנה 33מחייו ' לכן הוריד לו ה –? רעים
הוא רק ' שכל מה שעושה ה !'ברוך ה: עליו לומר תמיד? איך החיים: אם שואלים יהודי! כי אין רע בעולם

 .הכל נעשה בהשגחתו העליונה אך ורק לטובה גמורה, וגם אם לאדם זה נראה סבל, להיטיב לאדם
ב ידע שכל הנעשה לאדם הוא מאת "הנצי. ם לא היה נוהג להזמין רופא לביתולוין שלע'ב מוולאז"מסופר על הנצי

יעביר , ממילא, רגש שישפר את מעשיווב, אין זה כי אם עליו לתקן את מעשיו, ייסורים ומכות' ואם שלח לו ה', ה
אם בורא העולם הוא זה ששלח לו חולי זה כדי , ומפני מה ירוץ האדם אל התרופות. "ה את החולי ממנו"הקב

 ומה יועיל אם יקח תרופה ולא יטפל בבעיה הרוחנית, לעוררו
 ". ?את החולי 'ה לו שבגללה הביא

 בהם , מייםיו –היה ממתין יום , במקרה והיה הרב חש שלא בטוב
 .עד שחזר לבריאותו כבתחילה, שפש במעשיופתשובה ו ערך

 וכהרגלו לא הזמין רופא אלא פשפש , חלה הרב, באחד הימים
 והחולי עדיין  חלפוהימים , אך הפעם. במעשיו והמתין כמה ימים

 משפחתו ותלמידיו ניסו לשכנעו שאל לו להזניח את . לא חולף
 . איםמצבו ובכל זאת עליו לדרוש ברופ

 , מפני שטען שכל מצבו הגשמי של האדם, ב סירב בכל תוקף"הנצי
 הסכים הרב לקבל , לאחר הפצרות ולחץ רב. תלוי במצבו הרוחני

 . הרופא בדק את הרב ורשם לו תרופות לרפואתו. טיפול מרופא
 ללכת ולקנות את ביקשו בני ביתו, לאחר שיצא הרופא מהבית

 . תפס בידיו את המרשם וקרע אותו לגזרים, זאת הרב מיד כששמע .התרופות שנתן הרופא
אם אין , אם כן מה התועלת בהזמנת הרופא, הרי הרב הסכים להזמין את הרופא: בני משפחתו של הרב תמהו

 .?הוא על מנת שיפנה אותנו לתרופות הנחוצות, הרי כל מה שהבאנו את הרופא. מצייתים להוראותיו
עד היום לא נהגתי להזמין רופא בעת . שמעו נא יקיריי: "ן והסביר להם את מעשהוי'ב מוולאז"פנה אליהם הנצי

ה מונהגות "שהרי מידותיו של הקב. את החולי הזה' וזאת מפני שידעתי מה הסיבה ששלח לי ה, שחשתי ברע
חיפשתי מהן המצוות שהחסרתי , חולי באיבר מסוים' וממילא אם שלח לי ה', מידה כנגד מידה'בדרך של 

שהרי אם שלח לי . ערכתי תשובה והייתי מבריא מיד, אותו איבר או חלילה שמא עשיתי עבירה באותו איברב
   ".סימן שהוא מאותת לי שעליי לתקן איבר זה, דווקא שם ייסורים' ה
, לכן. ועל כן לא ידעתי על מה לעשות תשובה, לא זיהתי את מקור הכאב לחולי", ב"סיים הנצי, "אך הפעם"

לאחר שאמר לי הרופא באיזה איבר , אך כעת. על מנת שיזהה את מקור הכאב, קבל טיפול מהרופאהסכתי ל
מיד את החולי ' הרי כעת עליי לעשות תשובה על אותו איבר וממילא יסיר ה? מדוע זקוק אני לתרופות, לקיתי

 (הרב דניאל אוחיון', ברכת דוד') .גם הסבל וההיסורים לטובת האדם שישפר מעשיו ולא יסבול בעולם הבא – !".ממקום זה

ייסורים זה לא  – "אילולא הייסורים לא היינו מוצאים ידינו ורגלינו בעולם הבא" :ל"וכבר כתב הגאון מוילנא זצ
 .מורידים סבל רב מהעולם הבא, שמעט ייסורים בעולם הזה, זו מתנה לאדם לנקותו כאן, עונש

כי לא נעשה דבר ... פגע הריני מוחזק להחזיק את האמונהבכל "(: 'קלב, ב"ח)באגרות ' חזון איש'וכתב ה
 !.לעוררנו' יש לדעת שזה רק מה, לפני שרצים לתרופות – ".רק על פי השגחתו יתברך, בעולם

יזהר האדם להרגיל את עצמו "(: שער התבונה)ל "החפץ חיים זציקיים את דברי , וממילא כשמבין זאת האדם
 !טוב ומטיב לכל' ה כי      ".הוא' מה שיארע לו וידע כי הכל מאת ה שיהיה מתרצה לכל, במידת הסבלנות

  ".אילולא הייסורים לא היינו מוצאים ידינו ורגלינו בעולם הבא: "א"הגר
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לרפואה פרנסה 

הרב שמעון בן : והצלחת

מנשה ואורה  .בכריה

יכאל א מ"מ. אחיאל

מרים בת  .וציפורה אחיאל

, אבישי דוד בן ברכה. גליה

 . ברכה בת דורה דבורה

יעקב בן . צילה בת ברכה

עילום שם לביאת  .לינדה

לאה ומרים , הילה, המשיח

ברוך . בנות ליאורה לריסה

ליאורה לריסה , בן גורגיה

יעל , רחל. בת זבו זוליחו

. ופנינה בנות אירנה איסטט

בת  חן. שולמית בת חתון

ירון שמעון בן , דליה רבקה

דליה רבקה בת , שושנה

 . יחזקאל בן שרה, מלכה

 .יהודה בן נעמי: ב"חז

 

חנה אנה  – לזיווג הגון

. בת רעיה ורותם בת גאולה

דורון בת , דורין בת שרה

 .שרה

 

שלום  -זרע בר קיימא

 .רפאל בן מרים, בן יונה
 

הרב : נשמת-לעילוי

. עובדיה יוסף בן גורגיה

 ,עקב חי בן מרגליתהרב י
מלכה , ס צדוק בן נור"מ

. תמרה בת מזל, בת אסתר

יריב . מזל בת דוד ובת שבע

. אברהם בן אלה. בן 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

אסתר . גבריאל בן סמינה

, שלום בן תמו, הבת עיש

רחל בת , דוד בן אסתר

אליהו מאיר בן סימי . קלמי

. עובדיה כהני, איפרגן

 .לואיזה עליזה בת שמחה

 .זוהרה טימסטית בת מרים

רחמים  .שמעון בן זוהרה

, אייל בן טובה. חלה'בן צ

ועמרם בן איריס בת מלכה 

שמואל בן טובה , איזה

סלימה סניורה בת . לאה

, ריהניסים בן ויקטו, רחל

זהבה בת פני ויחיא בן 

 ,אילנה בת סלטנת.סעדיה

נפתלי , אחואל צדוק בן חסן

 .בן יפה 
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 ?האם מותר להסיר לכלוך מהבגד .1  
- ('בוץ וכו, טיט) לכלוך לחבבגד שנתלכלך  *

להסיר בשבת את הטיט או הבוץ מהבגד  מותר
 . י שישפשף את הבגד מהצד הפנימי''ע

לוקח חלקי הבגד מבפנים ומשפשפם זה , כיצד
גרדו בצפורן מותר ל כןו. אבל לא מבחוץ, בזה

 .אפילו מבחוץ
לשפשף הלכלוך  ליש להק בלכלוך יבשואף 

וכגון , מבפנים במקום צורך וכבוד הבריות
ואין לו בגד , שהטיט נראה על בגדו לעין כל

דדמי , לא ישפשף את הבגד מבחוץאך . אחר
 .תבא עליו ברכה ,יבשבוהמחמיר . למלבן

 .לא להסיר בכל אופןוהאשכנזים מחמירים 

*** 
 ברכת ברקים ורעמים. 2

עושה מעשה ''על ברקים מברכים  *
שכוחו '': ועל הרעמים מברכים, ''בראשית

 . ''וגבורתו מלא עולם
אין ו ,בשם ומלכותברכות הללו מברכים 

שהוא שיעור ] 'תוך כדי דיבור'מברכים אלא 
לראיית  [''שלום עליך רבי''זמן אמירת 

  .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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ***   . הקפה במזיגת חלב 
 

*** 
 ?האם לאשה מותר לשמוע גבר זמר

 מותר לנשים לשמוע קול  יקר הדיןמע (2
 
 
 

 שירה וזמרה של איש
 
 

אחר , להדיח כוס כסף של קידוש מותר
שלא ישתמש יותר אף , הקידוש של בוקר

, שתיהכוס  שהיא. מכיוון , בכוס זו בשבת
 .ואין קבע לשתיה ומותר להדיח כוסות

ובפרט שכוונתו למנוע השחרת הכוס כסף 
 . אם לא ידיחו אותו מיד

ם מדיח הכוס כסף ומניחו בוטרינה וכן א

 
 
 

 

 את תואמים שאינם דברים לומר המצוה גם ולעתים ,והרשות תריהה
 .השנא או ריב של במקרה אך אינם, שלום להשכין כדי, המציאות
 של קמצוץ כל חשוב העולם וראשלב למדים אנו הקדושה מתורתנו

 אפשרות מכל זהרילה היא והחובה, הזוג בני בין ואהבה חיבה
 ה"הקב בה שמסר מהצורה זאת ללמוד נוכל. שאהבה זו תיפגם

 . שרה של מחשבותיה על לאברהם
  ...".בימים באים זקנים ושרה ואברהם": נאמר בתורה

  המלאך בשורת לאחר בא זו עובדה ציון
 . בן להם יולדי הבאה שלשנה

  שרה ותצחק" :התורה מציינת מכן לאחר
  עדנה לי היתה בלותי אחרי, לאמר בקרבה
  מחשבותיה על ה"הקב הקפיד - "זקן ואדוני

 . לאברהם כך על ומסר, שרה של
 , "זקן ואדוני" שאמרה ,שרה לעומת אך

 , לאברהם ואמר מדבריה מעט ה"הקב שינה
 ".נתיזק ואני" - עצמה על זאת אמרה שהיא

  ללמדנו התורה שרצתה מה את למצות כדי
  שבו, המצב את להכיר יש, אלה בפסוקים

. בהם שמדובר האנשים של הנתונים את ולזכור, זו אמירה נאמרה
 בת והרעיה 99 בן הוא: זקנים ושרה ואברהם הדגישה עצמה התורה

 בצורה זה עם זה לדבר נהגו הם . מהם נעלמה לא וזקנותם, 99
 אינה היא, בעלה של זקנותו את מזכירה שרה כאשר גם .נלבבת
 של בדרך, "זקן ואדוני" אלא, "זקן ואברהם" בזילזול סתם אומרת

 אלא, שפתיה דל על העלתה לא כלל היא זאת כל - ויראה כבוד
 .בליבה חשבה רק
 היה ה"קבה אם גם, אהבתם ועוצמת אברהםבמעלתו של ש ספק אין

 .הוא לא היה נפגע, רהש מחשבותאת  במדויק לאברהם מוסר

 

 

 !סגולות לרפואה וישועה                  

אדם הזקוק לרפואת " :מבואר בתרגום יונתן (1 
יד ללמוד מידי יום מהספר יקפ, הגוף או הנפש

ל כתב "הרב שולזינגר זצ. )'תנא דבי אליהו'
 (.שעצה זו מועילה רק אם לומדים זאת ברבים

אדם המקפיד על " :'אוהל יצחק'כותב ה (2
 – כבודם ומוראם של בתי כנסיות ומדרשיות

 ".מביא מזור ומרפא לכל תחלואיו

 –משפחה שיש בה חולה" :'רוח חיים'כותב ה (3
ובזה , ל הבריות ואף על עופות השמיםתרחם ע

 ".בדוק ומנוסה, יזכה שירחמו עליו מהשמים

  :ל"מצאנז זצ' דברי חיים'מובא בשם הצדיק ( 4
 

 
ילמד בכל יום , אדם שחלה במחלת הסרטן"

' שחיבר המקובל ר 'תומר דבורה'פסקה מהספר 
ל או שאחרים ילמדו והחולה "משה קורדובירו זצ

 ". לבואורפואתו קרובה , ישמע
מ הלברשטאם כי הדבר בדוק "והוסיף הגר

 . ומנוסה והועיל לאנשים רבים

מי , ידוע" (:א,שבת קו)' בן איש חי'כותב ה( 5
על ידי , יש לו סגולה להקימו מחוליו, שהוא חולה

שיקבל עליו לעשות מצווה בדבר חדש שלא היה 
 ".שאינו מחויב בה  מצד הדין, נוהג בה מקודם

 סגולה להסרת " (:'כתובות י)ת הגמרא אומר (6

 ".היא אכילת תמרים –העצבות    
- ' עצה ותושיה'ולות מהספר הסג -        

 

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. ה טובהבמאור פנים לשנ
 .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

 ,מעים שבקיץ חשוב לשתות המוןכולם שו
ויש , כוסות 01- 09יש האומרים לשתות 

 ?מה נכון ומומלץ –כוסות  09שממליצים 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

 !שתות לפי תחושתו לצמאעל האדם ל
גורעת מיכולת , שתייה מעבר לתחושת הצמא

 מעמיסה על, הכליות להפריש חומרי פסולת
 

 

 . אלא ימתין לברק או לרעם אחר

*** 
 ?יברך על הברק או הרעם. 3

עדיף להמתין עד שישמע את  ,אם ראה ברק *

שכוחו וגבורתו מלא 'ואז יברך , הרעמים
ולא יברך עושה , ויפטור את הברק ',עולם

 .מעשה בראשית
, 'עושה מעשה בראשית'ומי שמברך על הברק 

יש ', מלא עולם בורתושכוחו וג', וגם על הרעם

 ***     .לו על מה שיסמוך

 שומע רעם תוך כדי שינה. 4
, השומע קול רעמים בהיותו ישן על מטתו (*

ואין לו שהות לקום וליטול , והתעורר משינתו
או שיש לו  ', תוך כדי דיבור'לברך בידיו כדי 

 - טורח לקום ממטתו באישון לילה ואפלה
הברכה ויברך , ישפשף ידיו בשמיכה או בסדין

 .בשם ומלכות בתוך כדי דיבור לשמיעת הרעם

אלא אם כן  ,ביום אין לברך יותר מפעם אחת
וחזרו , וזרחה השמש, נתפזרו העננים לגמרי

שאז יש לחזור ולברך על , ונתקשרו העבים
 . הרעמים

וכל שעבר הלילה אפילו לא נתפזרו העננים 
 .חוזר ומברך על הרעמים, כלל

 
 
אך אם אין לו מניין מוקדם לתפילת , 

 !. לא יתפלל ביחידות–מנחה
*** 

 מוצאי שבת של חנוכה

, שבת אין מבדילין בנר חנוכה וצאיבמ (5
 .מאורו להינותשאין מכיוון 

, ויש אומרים שאם אין לו נר נוסף להבדלה
יבדיל על  –אלא יש ברשותו רק נרות חנוכה 

 .נר החנוכה
יברכו בבית הכנסת , במוצאי השבת, לכן

 .כ יעשו הבדלה"תחילה על נר החנוכה ואח
להוציא ידי חובה , אך אדם המבדיל בביתו

בדלה היעשה תחילה ה –י ביתו את בנ
 .כ ידליק את נרות החנוכה"ואח

לא  –ת "והנוהגים להוציא השבת כדעת ר
 .!ת"ישנו ממנהגם ויוציאו השבת בזמן ר

 
 
 

  .הואיל והנס קרה בשמן בבית המקדש, 
 
 
 
 
 

 חיילי ה
 
 

להדיח כלים באמה או במשחת כלים  מותר
, לערב אבקת כלים במים מותרואף . בשבת

 
 
 

 .כמו כן אברהם כבר היה מבוגר ולא כבחור צעיר שנפגע 
 תהיינה לאשה בעל בין והאחוה שהאהבה הרוצה, ה"הקב אך
 .מהאמת שונה בצורה שרה של מחשבותיה את הציג, לכן, שלמותמו
 שלקטנה  תוספת בכל רואה ה"שהקב, ביותר הפעוטה החשיבות על

 מגיעים המלאכים: ניתן לראות בהמשך ,לאשה בעל בין חביבות
 . בבן זוכים שהם, להם לבשר כדי, ושרה אברהם של לביתם

 ;"שתךא שרה איה" היא, לאברהם המלאכים ששאלו השאלה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 המשפחה חיי ואת, הזוג בן את מחדש גילו אלו זוגות - המחמאות

 שונה באופן להגיב החלו המשפחה ילדי גם. שהכירו השונים מאלה
 תמיהה עוררו החדשות המילים שבתחילה פי על אף, לחלוטין

. קלה אינה,בביתנו שכינתו את ידינו במו להשכין', ה עבודת .בעיניהם
, הזוג בבן ולהתחשבות רוח לאורך, רב רגשי למאמץ אנו נדרשים

 . משלו יחודי ורגש חשיבה לו מערכת אשר
 המאמץ של תוצאתו .נעימותה פגה לא, המשימה היא קשה אם אף

 .הזה בעולם הפירות אלא, הבא לעולם הרב השכר רק אינו
 !.ביתו מאושר כיצד, יבחין ,הזולת לבו לרגשות את לפתוח המוכן כל

 

 ".באהל הנה: "משיב והוא
 שרה – השרת מלאכי היו יודעים": י"כותב רש

, היתה שצנועה להודיע אלא ,היתה היכן אמנו
 ".בעלה על לחבבה כדי

 מבוגרים בזוג מדובר אם משנה זה אין, כלומר
 שאף רוצה עולם בורא זאת בכל, צעירים או

 .סיהםיח במערכת חביבות יוסיפו להם
 על ליטול שהשכילו זוגות עם מנסיון, כאמור
 ,שבועיים של לתקופת משימה עצמם

 אם, להתחשבן בלא, לזה זה רבות ולהחמיא

 על ואינו משיב מאכזב הוא אם וגם, לו מגיע
 

 בן את מחדש גילו אלו זוגות - המחמאות 

 הזוג
 
 
הזוג -לבני שאין כיון". אני ולא טיפש אתה" 

 לבחון מדידה כלי
 
 

 ,הרי כיון שהוא היוזם, מחובר אליה רגשית 



הן ראו אותי מסדרת , הבנות ובניהן בתך
 .עזרה מדפים ונכנסו להציע לי

עד שלא יכלתי שלא לתת , הן כל עזרו לי
להם גמול על כך ורכשתי על חשבוני כמה 
חפיסות שוקולדה וכעת הן נהנות עם שלל 

 ".השוקולד בחצר האחורית של הצרכנייה
 .!חששה מזה היא... האםהלם רב תקף את 

רצה לחצר האחורית של הצרכנייה היא מיד 
וכבר ממרחק ראתה את הפה של בתה עמוס 

 !...וגדוש בקוביות שוקולד בכמויות עצומות
בנות כשבמרכז היתה  5הן ישבו במעגל 

 .פתוחה חפיסת שוקלד שנאכלה במרץ מתוק
למה ", נחנק גרונה של האם, "רבונו של עולם"

מתוך למה ? רק לה קורה את הניסים האלה
 נבחרה  –כל הבנות שהשוקולד אינו מזיק להן 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

" ?דווקא ביתי לקבל חפיסת שוקולד שלימה
 חשבה האם תוך כדי שהיא רועדת וחוששת
 . מפני מה שיקרה כעת לבתה החולה סכרת

ביד רועדת לקחה מהר את בתה לבית בטענה 
. שהשעה מאוחרת ועליהם להזדרז לבית

גתה של אמא אמרה הקטנה שהבינה את דא
, כולן אכלו? מה אעשה אמא: "בקול נבוך

   .!"והרי גם אני כה אוהבת שוקולד
, אמרה האם בקול מפוחד, "אבל יקירתי"
 !". זה רעל עבורך. לאכול ממתקים אסור לך"

   .ל בתהעהיא כל כך מרחמת , קולה נשנק
א ל, הקופאית שקלטה בחצי אוזן במה מדובר

לא חשבה  היא, ידעה כיצד להתנצל
 .שהשוקולד שנתנה תסכן את בריאות הילדה

ההליכה של . האם והבת צעדו יחד הביתה
הקטנה לא היתה יציבה והאמא הבחינה 

היא תפסה היטיב את ידה וליבה זעק . בזאת
תושיע אותה שלא יקרה לה ': לבורא עולם

מיד כשנכנסו הביתה צנחה הבת על . 'מאומה
 !".לי כחאין , אמא: "הספה תוך כדי שלחשה

 

 
 
 

  

אומר יעקב , "מעט ורעים היו שני חיי"
: בטענה' ולכן מענישו ה, אבינו לפרעה

י כל הר !?וכי אני עושה רע בחיי האדם"
 .!"ה רק לטובתךשעו – 'מה שעושה ה

ונפלאותיו 'מהספר )לפניכם מעשה מדהים 

נכדתי : "הממחיש לנו זאת ('אדם לבני
והוריה , ע"סובלת ממחלת הסכרת ל

חיים בהקפדה תמידית על כך שרמת 
הסוכר בדמה לא תהיה גבוהה מידי חס 

 .ושלום וגם לא מידי נמוכה
המעקב  –כיוון שהיא עדיין ילדה קטנה 

מכיוון שטבעם , אחריה קשה שבעתיים
של ילדים קטנים להימשך אחר 

ובמיוחד , בסוכרהממתקים המלאים 
כאשר יודעת הילדה שהוריה מונעים 

 –ממנה להתקרב לדברי מתיקה 
 .משיכתה גדולה יותר

זה אכן לא קל לגדל ילדה חולה סכרת 
אך אנו מאמינים בני מאמינים שלכל יש 

סיבה מבורא עולם ואנו רואים רק חלק 
יתברך הם רק ' מהסרט וכל מעשיו של ה

 .לטובה מתוך רחמים גדולים עלינו
איחרה הילדה לשוב , באחד הימים

שעה ארוכה עברה . הביתה מבית הספר
 .והילדה עדיין נעדרת

כיצד מרגישה אמא , חשבו רגע אתם
שהבת הקטנה שלה חולת סכרת והיא 

 ? נעדרת מהבית במשך שעה שלימה
 ? מה עובר בראש של אותה אמא
 ?איזה סיוטים עוברים לה בראש

 האם המודאגת נכנסה לחרדה גדולה
 .היכן היא נמצאתוהלכה לבדוק 

האם היתה כולה בפחד ובתפילה גדולה 
את הילדה ' יתפוס'לבורא עולם שלא 

העלול להביא , סוכר לא תקין –מצב 
 . אותה לאובדן וערפול

, "סייע לה ושמור עליה היכן שהיא, 'ה"
 .בקעה תפילה אילמת מליבה של האם

חברותיה של הבת הודיעו לאמא שלה 
לא פחות  ,לפני זמן קצר השהם ראו אות

 .!!!צרכנייה הסמוכה... ולא יותר ב
כל עוד נשמתה בה רצה האם אל 

רק : "ה"הצרכנייה כשליבה זועק לקב
 כספהשלא תיכשל ברכישת ממתקים מ

העלולים לגרום לה להעלאה דרסטית 
 !". ישמור' ה, של רמת הסוכר בדמה

: קידמה את פניה בחביבותהקופאית 
 בות הן קבוצת כה אדי, שלום לך"
 
 
 
 

 היא ידעה, נלחצההאם 
 שרמת הסוכר שלה אינה תקינה

 !.והיא נכנסת למצב של סכנת חיים
מיד היא שלפה מד סוכר וחיברה לבתה 

 היתה בטוחה שכעת המחוגים יאה. הקטנה
יראו שרמת הסוכר בגוף גבוהה ביותר עד 

 . ישמור' ה –כדי מצב של סכנה 
מחוג הסוכר נע מטה , לתדהמתה, והנה

מטה ומצביע מפורשות כי רמת הסוכר של 
אומנם לא נמוכה !!!. הבת נמוכה מאוד

 .אך ברמה נמוכה מהרגיל, ברמה מסוכנת
אם ביתי   -הלם אחז את האם שהבינה 

וממילא לא , לא היתה מאחרת היום
היה  –אוכלת את הממתקים בצרכנייה 

מצב הסוכר שלה כעת ברמת שפל כה 
 !.גדול עד כדי סיכון

היא ממש נדהמה מהשמירה ששמר עליה 
דמעות של הודיה שטפו את , בורא עולם

 .בתה חוותה היום נס של ממש, פניה
שראה , יתגדל ויתקדש שמו, ה"הקב"

היתה נמוכה  ישרמת הסוכר של בת
האכילה כמויות גדולות ביותר של  ,ביותר

 !". י כך הציל ממש את חייה"שוקולד וע
כשהאם שמעה שבתה אכלה חפיסות 

גדולות של שוקולד היא חשבה שזה הכי 
אך חייבים לשנן את  –רע שיכול להיות 

 –אין אדם נוקף אצבע מלמטה ": הכלל
 ".אלא אם כן הכריזו עליו מלמעלה

את ה שלח את הקופאית להאכיל "הקב
 .הבת בשוקולד כדי להציל את חייה

האמא התקשרה לקופאית בדמעות של 
, !מה רבה זכותךכאין לך מושג : "אושר

מי יודע היכן  –את הצלת נפש מישראל 
אם לא היתה  יהיתה מעולפת הבת של

 ".מקבלת ממך כמויות גדולות של שוקולד
מה : לעיתים נכנס האדם ללחץ ופחד

איך ? לי למה זה קרה? מה אעשה? יהיה
אך האדם המאושר  –? אני אסתדר כעת

רבונו של ': נושא עיניו למרום ואומר
 ואתה , אני בריה קטנה בעולמך, עולם

מרובים אשר רחמיך , המנהל את הכל
שעשית זאת  וודאיב –מרחמי בשר ודם 

 ".הדואג לי בכל רגעלטובתי ואתה הוא 
אשר  –אם יחשוב בכל יום כמה פעמים כך 

ים בהשגחתו הפרטית של כל חייו מלוו
אשר מבין יותר טוב , הבורא הרחמן

הוא  –והאוהב את האדם מאד , מכולם
 .יהיה תמי מאושר ויקבל הכל באהבה

 
 
 
 

 עליואך הוא שוכח שמ, לעיתים מרגיש האדם שחייו מרים וקשים –" יראה ללבב' כי האדם יראה לעיניים וה"            

 כל מאן דעביד רחמנא" –היא רק לטובתו הנצחית  –אשר כל פעולה קטנה וגדולה שמביא על האדם , יש את אביו במרומים  
 !.   אלינו כל הימים' הרינו מאמינים בני מאמינים באהבת ה, וגם איננו מבינים, "לטב עביד                           

 



 

 
 
 

 

! עשי זאת –ואם זו מצווה ! כן : התשובה היא 
! אבל זו מצווה ,זו לא מצווה מרעישת עולם

ה אין מצווה קטנה "בשביל הקב: זה הכלל
 ה"האדם נמדד אצל הקב, ודבר קטן

 .!בחייו בפרטים הקטנים
בחורי ישיבה יושבים : נביא דוגמא נוספת
 -ועל השולחן מונח קנקן, יחד בחדר האוכל

התה לא : "בחור אחד נוגע בקנקן ואומר. תה
חברו היושב לידו הבין מתוך ". מספיק חם

 . ריו שהוא מעוניין בתה חםדב
 כי אחרת הוא, הוא אומנם לא מת מצמא

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
אבל בכל אופן הוא .. ישתה גם תה פושר

אם כעת . מעוניין כעת ליהנות מכוס תה חם
האם  –יקון החבר ויביא לו קנקן עם תה חם 

! ?אחרי פטירתו ידברו על כך בלוויה שלו
. קטנה זו מצווה, לא? זוהי מצווה גדולה! לא

 .אין לזלזל גם במצווה קטנה שכזו –אבל 
יכולה , ה דווקא המצווה הזו"בשביל הקב

כי כשם שאין . להיראות בשמיים כדבר גדול
ה "לכאורה שהקב' קטנים'קץ לפרטים ה

כך אין קץ  לדברים , מטפל בהם למעננו
 . שגם עלינו מוטל לעשותם

גם , אם זהו חסד. עשה אותה –אם זו מצווה 
אין להתחמק  –ביותר ' קטן'חסד האם זה ה

 .בשמיים הוא גדול עד מאד !מעשייתו
בעל , הצדיק: תסלחו לי על המשל הבא

 : מספר על עצמו' יסוד ושורש העבודה'ה
 
כשהייתי הולך ברחוב ורואה מישהו יורק "

... דבר שאינו נעים כל כך לראות –ברחוב 
אלא קודם הייתי  , לא הייתי עובר הלאה

כדי שאדם אחר , יקה ברגלימשפשף את היר
שיעבור אחריי לא ירגיש את אותה תחושת 

זו אינה מצווה כל כך . גועל שאני הרגשתי
 !אבל זו מצווה, גדולה

היו , רואים אנו כמה אפילו הצדיקים
כי . מתייחסים בחשיבות למעשים הקטנים

אנשים גדולים נבנים ונבחנים במעשים 

 

 

כשהייתי הולך ברחוב ורואה מישהו יורק "
... דבר שאינו נעים כל כך לראות –ברחוב 

אלא קודם הייתי  , לא הייתי עובר הלאה
כדי שאדם אחר , משפשף את היריקה ברגלי

שיעבור אחריי לא ירגיש את אותה תחושת 
 זו אינה מצווה כל כך. גועל שאני הרגשתי

 .!אבל זו מצווה, גדולה
 !.כי אנשים גדולים נבחנים במעשים הקטנים
. אנו רואים לפעמים אשה שהיא מרת נפש

חיוך אחד , כל אחת מבינה שבמצב כזה
, עשוי לחולל אצלה מהפך בחיים, מחברה

 .!וזוהי מצווה גדולה לעשות
אבל גם כאשר מדובר באשה בריאה 

 –ואת מדברת איתה בצורה יפה , בנפשה
היא לא , גם אם לא תדברי אתה יפה, וןנכ

אך , תשתגע ולא תזדקק לטיפול פסיכיאטרי
אך אין לזלזל , מצווה קטנה אומנם! זו מצווה
לעולם לא ניתן לדעת מה כוחה של  !בערכה

 .בה צורךמילה טובה הנאמרת בשעה שיש 
לינו לזכור יסוד חשוב זה ולקחת אותו ע

גם המצווה הקטנה ביותר היא : לחיים
גם אדם . 'בוקר טוב'אמירת , חיוך !ווהמצ

. מעריך כשמחייכים אליו, שלא צריך חיוך
  .!ואי אפשר לדעת מי צריך חיוך

  .!תאמרי פרק תהילים ?יש לך רגע פנוי
גם אם לא תסיימי את כל ספר התהילים 

אך גם פרק אחד , בדקות הבודדות שיש לך 
חשובים ביותר לפני  –או שניים בתהילים 

  .!ועושה רעש בשמיים השם יתברך
לפעמים אדם לא עושה דברים מסוימים 

מפני שהוא מרגיש שזה דבר קטן מידי 
מה כבר : "ובליבו עולה המחשבה, עבורו

כמה כבר שכר ... יצא לי אם אעשה זאת
! ושתיהן טעות –..." אקבל על זה בשמיים

כמו שהוא , ה"אין דבר קטן בשביל הקב
לה דואג לפס הכי דק בעניבה או בשמ

כך הוא דורש מאיתנו לקיים כל , שלך
אין דבר .  ואפילו הכי קטנה שיש, מצווה

 !ה"קטן בעיניי הקב
 !ומהפרטים הקטנים נראים האנשים הגדולים

 
 
 
 
 
 
 
 
 בשפטות  
 
קוראים לו  –יש כח עצום בידיו כל יהודי ל

כל אדם אוהב לעשות מעשים גדולים 
, להציל אדם מוות בטוח: מיםומרשי

לקנות ספר תורה הכי חדש שיש לבית 
 לגמור את כל ספר התהילים, הכנסת
לפעמים האדם לא עושה , לכן. וכדומה

מעשים מסויימים מכיוון שהם נראים 
 !.בעיניו כקטנים מידי וחסרי ערך

, אנחנו יודעים שהשם יתברך! וזוהי טעות
 ,דהוא גדול מא, אבינו היקר שבשמיים

מי : "ה"אומר דוד המלך ע, ואף על פי כן
המשפילי , אלוקנו המגביהי לשבת' כה

אין דבר גדול  –" לראות בשמיים ובארץ
אך גם אין דבר , מידי עבור השם יתברך

 .!קטן מידי עבורו
לפעמים רואים עניבה יפה : לדוגמא

פס זה . שישבה פס אחד דק בצבע ירוק
מוסיף חן ונעימות לעניבה המקשטת את 

או לפעמים יש בשמלה . לובש אותהה
 . כפתור אחד קטן שמוסיף לה יופי

ה בכבודו ובעצמו "גם לאלו דאג הקב
 . שיהיו בעניבה ובשמלה

ה כביכול מה "וכי אין לקב! ?היתכן
רק לדאוג לתוספת קטנה של , לעשות

 ?הנאה שתהיה לאדם מראיית פרט קטן
אין דבר ! כך הוא, אכן: התשובה היא

אך גם אין דבר קטן מידי  –גדולי מידי 
כל פעולה היא עולם . בעיני השם יתברך

, הוא יעשה הכל כדי לשמח אותנו. ומלואו
 .!גם אם מדובר בפרטים הקטנים ביותר

כלל זה חשוב מאוד לחיים של כל אחד 
אמא יושבת במטבח : לדוגמא. מאיתנו

נכנס בנה הקטן . ומכינה את השבת
 ". אני רוצה לשתות, אמא: "ומבקש

לכוס ומוסיפה ' סירופ'מא מכניסה מעט א
אך אין לה כעת זמן לקחת כפית , מים

הילד ישאר בחיים גם אם , נכון .ולערבב
 . כוס הפטל לא יהיה מעורבב כראוי
אבל , אומנם הוא לא יהיה כל כך מתוק

האם זו מצווה  –אך בואו נשאל  .לא נורא
 ?יםאת המשקה מעט יותר טעלו לעשות 

 
 
זו לא ! עשי זאת –זו מצווה  ואם! כן? לילד 

וזה ! אבל זו מצווה, מצווה מרעישת עולם
ה אין מצווה קטנה "בשביל הקב: הכלל

בה "האדם נמדד אצל הק, ודבר קטן
 !בפרטים הקטנים

 

ונפשם ברעה תתמוגג לפי רוב , שלומם
בוודאי עתידים לתת את , האהבה

 ".הדין

 

צביה בת  :הצלחה ופרנסה ,ההעלון מוקדש לרפוא
שלום , אסתר בת רחל, שלום בן ניסים, סעדה
, פיהאנה בת סו ,פה שושנה בני זוהרהי סאלם
 .מאור בן אילנה  ,מאירובוקורוטה  :תומשפח

זיו שמעון בני יצחק ו :וחזרה בתשובה זיווג הגון

 .לסיגלית בת מז :ק"שבז  .מרים רבקה

 ,מרגלית בת מיכל, אוריאל בן מזל :ילוי נשמתלע
  ,ן'המדם חמדה בת חטונג, אליאס אליהו בן מונבר

  ה.ב.צ.נ.ת            .בת סולטנה רבקה      

 .222-387-22חשבון בנק דואר 

 
 ה"ותראו כל טוב בחיים ב 
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