
, מאות טילים נשלחים בכל יום לכל רחבי הארץ. מם של ימי מלחמה סוערים ומיוחדיםא בעיצומצעם ישראל נ
 .'צוק איתן'ע בצמעל אלף טילים מתחילת מ. מישובי עוטף עזה שבדרום ועד איזור חיפה שבצפון

 אך מה אנו שומעים . נשמע תסריט מפחיד ונורא. בכל שעות היממה, אזעקות נשמעות בכל מקום
רובם נפלו בשטחים פתוחים ושניים מהם יירטה מערכת ... המרכז לאזורשרות טילים נשלחו ע"? בכלי התקשורת

 !.אלפי טילים וכמעט שאין פגיעה של אף טיל! ניסי ניסים". 'בחסד ה' כיפת ברזל'
רק בורא העולם האוהב ו', אין עוד מלבדו'נראה לעיני כל של העם ישראל חווה בימים אלו על בשרו את המחזה 

 .האכזרן עלינו מפני האויב בניו שומר עלינו ומשגיח על צעדינו ומגאת 
מחזה נדיר שמעולם  נראה בימים אלו בתל אביב' עזריאלי' יואף במגדל, מתקדש בכל הארץ והעולם' שמו של ה

כיתוב אלקטרוני ענק התנוסס על מגדל עזריאלי , המרכז לאזורת ששוגרו טילים בע, בשעת ערב: לא היה כמותו
צפו במחזה הנדיר וקיבלו חיזוק  כי רגלוהולאלפי נהגים  ".אחד' ה, נויאלוק' ה ,שמע ישראל" :אשר היה כתוב בו
 .םישבהן אנו תלויים רק בחסדי שמי, בשעות כה קשות

 עם נפילת, מאות סיפורי ניסים מתרחבים ברחבי הארץ
 אירעו כאשר טיל של םמיהידאחד הסיפורים המ: הטילים

  ,באחד הבניינים גז –תוך חדר בלוני  לאנחת ' חמאס'
  .הטיל לא התפוצץשל ממש בניסי ניסים  אחרי

 יתברך המושל ' האם אין זה ה! ?טיל שנופל ולא מתפוצץ
 .!?ואומר לטיל שלא להתפוצץ, ומםדואף על ה בכל

 שהתה עקרת בית עם , בבוקר 8::5בשעה , ביום חמישי
 והנה , נהלת בביתהועם מספר ילדי הפעוטון שהיא מ לדיהי

 אחד , היא החלה לקחת כל ילד. נשמעה אזעקהלפתע 
 .שניות נשמע פיצוץ עז המולאחר כ, ד"לממ השני  אחרי

 ,חזרה עקרת הבית עם הילדים, לאחר שהסתיימה האזעקה
 .והרס הכל פגע הטיל, בדיוק בו השתובבו כל הילדים לפני שניות מספרבמקום . אך ראתה כי אין לאן לחזור

 .אומרים אנו בנשמת כל חי, "אין לנו מלך עוזר וסומך אלא אתה, בכל עת צרה וצוקה, עונה ומרחם, פודה ומציל"
בו אחד הערוצים בעולם ראיין את מפקד , נעשה במהלך שידור חי בטלוויזיה, אולי הגדול ביותר', קידוש ה

לעשרות מקומות  טילים מאותכיצד יתכן שאתם שולחים , אמור לנו בבקשה: "ושאל אותו בשידור' חמאס'ה
 ".?כיצד זה שאין לכם אפילו אחוז הצלחה אחד? א מת אף אדםלט ועמולא הצלחתם לפגוע באף מטרה וכ, בארץ

אנחנו יורים בדיוק רב למטרות מוכנות מראש " :או אז השיב מפקד החמאס בשידור חי לעיני מיליוני צופים ואמר
אך מה לעשות והאלוקים שלהם , ש לנו טילים משובחים יותרומאז המלחמה האחרונה השתכללנו מאד וי

 .'חמאס'כך אמר בגלוי ראש מפקד ה, "...!?מהטילים שומר עליהםאוהב אותם ו
טילים שנופלים מאות  – "מושיע ומגן, מלך עוזר", ידו הכלוב כלב המושל, יש לנו אבא שהוא מלך העולם

 .הכל נעשה בהכוונתו של מלך מלכי המלכים, י כיפת ברזל"ואף הטילים הנורים ע, תוחיםבשטחים פ
כפי שמספר המדרש , "מזל שיש לנו את בורא עולם: "ומראלא יש ל, "מזל שיש לנו את כיפת ברזל: "אין לומר

וראה צייד העומד דרוך עם חץ וקשת ומכוון את מטרתו על ציפור , ון בר יוחאייצא רבי שמע, באחד הימים" : (רבה)
שלח , "ניצוד: "מהשמיים שאומרתקול  –כאשר שמעתי בת , י"מספר רשב, והנה. דה לה על אחד הענפיםמשע

 היה הצייד מפספס, "תינצל: "קול משמיים ואומרת -ה בת זיאך כאשר היתה מכר, הצייד את החץ ופגע בציפור
הכרזת אלא על ידי , אם ציפור אינה נתפסת ומתה": י ואמר"את רשבראה ז. והציפור היתה בורחת מהמקום

 ".לא הוכרז עליה מהשמייםאם  –על אחת כמה וכמה שנפשו של אדם לא ניזוקת , שמיים
לא כיפת ברזל ולא אף דבר אחר ... מי ינצל ומי לא, מי יצליח ומי לא. לפני כן בשמייםהוכרז  –כל הנעשה בארץ 

 !על הניסים' תודה לה. !הוא הגוזר על כל בריה ובריה מה יהא עימה, אחד ושמו אחד' הרק  –הוא זה שמציל אותנו 
 

  וכך מספר המדרש קס
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לרפואה פרנסה 

הרב שמעון בן : והצלחת

מנשה ואורה  .בכריה

א מיכאל "מ. אחיאל

מרים בת  .וציפורה אחיאל

 .יעקב בן לינדה. גליה

, עילום שם לביאת המשיח

מרים ורבקה , לאה, הילה

ברוך   .הבנות ליאורה לריס

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

, יחזקאל בן שרה, מלכה

אברהם , הודיה בת יעל

ירין אליה בן . מאיר בן יעל

נתנאל שבתאי בן  .בטי

 .לבנה

 

חנה אנה  – לזיווג הגון

, רותם בת גאולה, בת רעיה

דורון בת , דורין בת שרה

חזקיה איציק בן רחל , שרה

 .רוזה

 

שלום  -זרע בר קיימא

 .רפאל בן מרים, בן יונה
 

הרב : נשמת-לעילוי

' ר, עובדיה יוסף בן גורגיה

הרב , אלעזר בן שמחה

, אלקנה אליאסי בן לאה

הרב  ,מזיאנה בת עזיזה

 ס"מ ,יעקב חי בן מרגלית

מלכה בת , צדוק בן נור

תמרה , דוד בן מרים, אסתר

מזל בת דוד ובת . בת מזל

. יריב בן גאולה. שבע

ישעיהו בן . אברהם בן אלה

רות בת נוסרת יצחק . יצחק

. יוסף בן אנגלינה .בן עליזה

יצחק בן ' ר. אפרים בן רחל

שמעון בן סאסי ' ר, טופחה

. גבריאל בן סמינה, סופיה

 .יםזוהרה טימסטית בת מר

רחמים  .שמעון בן זוהרה

אילנה בת . חלה'בן צ

, נפתלי בן יפה, סלטנת

. אריה בן שרה זוהרה

יצחק . אליהו מאיר בן סימי

שושנה בת , בן שושנה

שמחה בת חלימה . שמחה

בלה בת נתן אברהם . ברכה

צדוק בן חסן . ורבקה

 .אחוואל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .נעשה ונצליח' בשם ה.             הארץ ומלואה' לה.              'לישועתך קיויתי ה.         נעשה ונצליח' בעזרת ה .      ד"בס

רוצים הקדשה 
? שנתית
 ..צלצלו

0506425002 

 91:82: הדלקת נרות

 82:92: יציאת השבת
 89:98: רבינו תם

 
 

                                            

                                      91:88: יציאת השבת
 91:91 : רבנו תם



 ?מותר להתאפק באמצע השינההאם . 1

כל המשהה נקביו ":(: מכות טז)ל ''חזאמרו  *
  ".עובר משום בל תשקצו את נפשותיכם

בין , לכן אם נתעורר לו צורך לצאת לנקביו
אלא , לא ישהה עצמו, לגדולים בין לקטנים
ובקטנים יש בזה עוד . ילך ויצא לנקביו מיד

 . חשש משום עקרות
אם , לכן גם בהיותו שוכב על מטתו בלילה

 ,יתאזר לקום, צרכיו הרגיש שצריך לעשות
 . ולא יתעצל מחמת החושך או הקור

 .''אשר יצר''וצריך ליטול ידיו כדי לברך 
*** 

 ?האם מותר לדבר בטלפון בשירותים. 2
לדבר עם  אין לו, הנמצא בבית הכסא *

או להשיב לקריאה , חבירו הנמצא בחוץ
. פ הקבלה"והדברים חמורים גם ע, טלפונית

 הואו, צלצול טלפוןומכל מקום השומע קול 
,  או חולי, ספק אם הוא ענין של הפסד ממוןב

 ל מהיש לו ענראה שהמיקל לענות לטלפון 
. אך יקצר בדבריו עד כמה שאפשר, שיסמוך

, ואם צריך לדבר בענין השייך לבית הכסא
מותר לדבר עם , וכגון לבקש מים לניקוי

אך לשאר  ,חברו בבית הכסא לצורך זה
 !חמור מאוד –לא לדבר דברים יזהר מאוד ש

 
 
 
 
 
 

בוצע באמצע , אם שכח ולא בצע קודם ההגדה
ונותנים אותה תחת . ההגדה במקום שנזכר

ויש נוהגים לכורכה במפה ולהניחה על . המפה
ויש שנוהגים . זכר ליציאת מצרים, כתיפם

והוא , מאין באת, לומר לנושאה על שכמו
. לירושלים, ולאן אתה הולך. ממצרים, עונה

 הבנויה] לשנה הבאה בירושלים: ועונים
 
בכל דקדוקיה , דין נטילת ידים לאכילת פת 

שכל דבר , כדי לטבל הכרפס במשקה, ופרטיה
ובכל זאת , שטיבולו במשקה צריך נטילת ידים

וטוב שלא ישיח עד , לא יברך על נטילת ידים
משום דתיכף , אחר ברכת ואכילת הכרפס

 .לנטילה ברכה
*** 

 סדרסיבה בליל הה

על כן , יתנהג האדם בליל הסדר דרך חירות *
או על  ב על הספסליסחובה על כל אדם לה

, או לסמוך על ירך חבירו, הקרקע לצד שמאל
 .ו"חשנראה כדואג , אבל לא על ירך עצמו

שהיא , ויש להיזהר שתהא ההסיבה מליאה
 (צ אבא שאול"דעת הגרב) מעלות 54-הטיית הגוף כ

הכוסות או  5ואם לא הסיב כראוי בשתיית 

לא יצא  –הכורך והאפיקומן , באכילת המצה

  .וחייב לחזור ולקיים המצוה שוב ידי חובה
ואם שכחו להסיב )בהסיבה  חייבותאף נשים 

 (.ח"יצאו י –וקשה להם לחזור ולקיים המצוה 

בעלים רבים נתקלים בתופעה שכאשר הם מסיימים שיחת טלפון 
מה הוא ? מי זה היה: הם מוקפים בשאלות על ידי רעייתם, בביתם

 .וכדומה... ?למה הוא מתקשר עכשיו? רוצה
מתקשרים אליו והדבר סיפר לי עסקן ציבורי שעקב עסקנותו רבים 

, אך הדבר המרגיז אותו ביותר בנושא זה יותר מכל, די מטריד אותו
 ? מי התקשר אליך: שרעיתו שואלת אותו לאחר כל שיחה הוא

וזאת בנוסף לכך שבמשך ?, מה הוא רוצה ממך? למה הוא התקשר
 רוב השיחות היא נעמדת לידי ומרמזת 

 ...?מי זה: ני שאלהימבידיה לעברי בס
 י חש בהתנגדות פנימית לענות אנ

 משום שסקרנותה של אשתי , לטלפונים
 נראית לי כתכונה מגונה ואיני יכול 

 להשלים עם כך שאשתי לקויה במידה 
 ולכן מבחינה רגשית קשה לי לספר, שכזו

 מה תוארו, לרעיתי מי האדם שהתקשר
 מפני שזה מתאים, ומה היתה בקשתו

 .לדעתי, לאנשים עם תכונות שליליות
 יום אחד הגיעה לידיי חוברת בשם, אולם

שם כתב הרב כי על , ל"של הרב פרידלנדר זצ' יהי שלום באוהלך'
וזהו דבר טבעי , הגבר לדעת כי לנשים יש תכונה של סקרנות

וכעת הבנתי שסקרנותה של , הופתעתי מאד לקרוא זאת. ונורמלי
 .ת כלליתאלא נטיה נשי, אשתי אינו חיסרון אישי שיש דווקא לה

פ שעדיין הפריעו לי שאלותיה של אשתי על כל "אע, מאותו יום
צמת ההפרעה הרגשית ירדה ואך לפחות חשתי שע, טלפון שקיבלתי

 .בעשרות מונים
כשסיפרתי את סיפורו של אותו ': ממשיך הרב שמחה כהן ואומר
 קם אחד המאזינים והציע הצעה, איש עסקים באחת מהרצאותיי

 

 
 
 

 

 

 

 סגולות להבנת התורה
 הנוגע באוזנו או בעינו " :'כף החיים'כותב ( 1 
נעשה באותו יום ' –בטרם נטל את ידיו בבוקר  

כי לא יראה ולא יבין מה , סומא או חרש בתורה
 ."'שלומד ומה ששומע

המתקשה בהבנת : "ל"כתב הבן איש חי זצ (2
או  יצייר בדמיונו –סוגיה מסוימת או בדבר הלכה 

 ".!ויועיל לו –דמות וצורת רבו יביט ב
 :'מדבר קדמות'א הקדוש ב"כותב החיד (3
להבנת : מסוגלת, אמירת נפילת אפיים בכוונה"

 . "מחילת עוונותוהכנעת היצר הרע , התורה
 
 
 

המתקשה בהבנת " :'אגרא דפרקא'כותב ה (5
יאמר פרשת ' –דבר תורה על אף שעומל להבין 

 ."'עיניוהמנורה בתורה ויאורו 
 

, סגולה לפתיחת הלב :א הקדוש"כותב החיד (4
' חלקי ה: "היא שיאמר בכל יום את הפסוקים

כלתה לתשועתך נפשי ","אמרתי לשמור דבריך
מה אהבתי תורתך כל היום היא ","לדברך יחלתי

שיר ","דרך חוקיך ואצרנה עקב' הורני ה","שיחתי
השירים אשר לשלמה ישקני מנשיקות פיהו כי 

דודיך מיין לריח שמניך טובים שמן תורק  טובים
   והדבר מסוגל  –" שמך על כן עלמות אהבוך

 ."שיפתח ליבו לתורה 
 

 -' עתה ותושיה'הסגולות מתוך הספר  -

 
  

המתפלל " (:ב, ט ברכות)אומרת הגמרא 

ומתחיל להתפלל תפילת שמונה עשרה , כוותיקין
מובטח לו שלא ינזק כל אותו  –עם הנץ החמה 

 –ביום החורבן ' נץ'ואם היו מתפללים ב". היום
 (.'אורחות יושר')! ק לא היה נחרב"ביהמ

 
 
 

אדם הסופר ספירת " :'יוסף אומץ'כותב ה( 3
העומר במשך כל הארבעים ותשעה ימי הספירה 

נכתב עליו בשמיים כי ינצל ממאורעות וגזירות  –
 ".קשות ורעות

אדם המשכין " (:'כב', שמות כ)י "מובא ברש( 4
 –שלום בין איש לאשתו או בין אדם לחבירו 

מובטח לו שינצל מכורת ומחבל ומכל 
 ".הפורענויות המתרגשות ובאות בעולם

 :'אהבת חיים'מנחם מנשה בספרו ' כותב ר( 5
אדם המקפיד על לבישת טלית קטן כדת "

 הטלית מצילה אותו  –וכהלכה בתמידות 
 ".מסכנות רבות  

–  33-4737075' עצה ותושיה'מתוך הספר  –    

 
 

יקבל על עצמו , אדם הסובל מכאבי רגליים

לקיים את החיובים המוטלים על רגליו של 
ללכת ולנחם , ללכת ולבקר חולים: כגון, אדם

 ".ללכת לשמח חתן וכלה וכדומה, אבלים

אדם שסובל " :"שם אריה"ת "כותב השו (2

ירבה  –מבעיות ברגליים או מכאבי רגליים 
 ".ושב ורפא לו – לתרום נרות לבתי כנסיות

סגולה לרפואת : וכותב" שם אריה"ת "מוסיף השו

 ?מותר להכניס ספרים לשירותיםהאם . 4
לבית הכסא כאשר  כנסיאין לה ,להילכתח *

ולכן קודם , יש בכיס בגדו ספר קודש קטן
שיכנס לבית הכסא יניח את הספר מחוץ 

וכשנמצא במקום גויים . לבית הכסא ויכנס
כנס ילו לה מותר -ולא יכול להניחו בחוץ  

 . לבית הכסא כשהספר מונח בכיס בגדו
להכנס לבית הכסא עם תמונה של  מותר *

אף , קדושה שאין בתמונות אלו שום, רב
 .שאין לנהוג בהם מנהג בזיון

 התנהגות בבית הכסא. 5
מקנח  אדם שמאליו. לא יקנח ביד ימין

ויש אומרים שכל זה במקנח . שלובשמאל 
אין , קנח באמצעות ניירכשמאבל , ביד

 .להקפיד בזה
לה שלא להכניס אוכלים ילכתח יש להחמיר

 סגורים הם כשאפילו  ,ומשקים לבית הכסא
קופסאות מאכל  אין להצניעולכן , בקופסא

אבל בדיעבד יש . סגורים בחדר השירותים
ואם . אפילו אין בהם הפסד מרובה להתירם

, עימהםורוצה להכנס , יש לו בכיס אוכלים
 .מותר להכנס בהם, אם אין לו מקום להניחם

פירות כ שירותיםל כניסשה ומאכלים מגולים
 .יעבדבד יםומותר פעמים 3נכון לרוחצם 

 
 
 
 
 

 .ככרות 2בסעודה שלישית יש לבצוע על 
ואם אין להם . וגם הנשים חייבות בלחם משנה

שיהא נראה , חצאי חלות 2יצרפו , לחם משנה

 ***             .כלחם שלם
 'רצה והחליצנו'הזכרת . 5

אם נמשכה סעודה שלישית עד לחשיכה של  *
רשאי להמשיך לאכול ויזכיר , מוצאי השבת

כיוון שהתחיל ', רצה והחליצנו'בברכה 
דבתר תחילת הסעודה , 'הסעודה בזמן השבת

 (.אחר תחילת הסעודה הולכים)' אזלינן

*** 
 'רצה והחליצנו'שכח להזכיר . 6

בברכת ' רצה והחליצנו'מי ששכח לומר  *
אם נזכר אחר , סעודה שלישית המזון של

וטרם שהחל את ' בונה ירושלים'שחתם 
' ברוך אתה ה: "יוסיף ויאמר –הברכה הבאה 

אך אם כבר החל , ..."אשר נתן שבתות
 .ימשיך ולא יחזור –בברכה הרביעית 

 
 

אלא , בתפילה הבאהלהתפלל תשלומין 
אך בשבת אסור להתפלל , בתנאי של נדבה

לכן לא יתפלל תפילת  –אף תפילת נדבה 
של ' מעין שבע'אלא יכוון בברכת , תשלומין

 .החזן ודי לו בכך
וכל זה דווקא כשנזכר שלא הזכיר יעלה ויבוא 

אחר שכבר קיבל עליו את השבת יחד עם 

 
 
 

 

 
 
 

כי הוא סיכם עם אשתו שבכל פעם שהוא , הוא סיפר על עצמו:  טובה 
הוא יוסיף למילת , פרת הטלפון כדי לקבל שיחהרמרים את שפו

 ".דוד, שלום... שלמה, שלום: "כגון, השלום את שמו של הפונה אליו
ני הידיעה המיידת על זהותו של הדובר מונעת את הגירוי הראשו

 .להתעניין בדובר וברצונותיו
אם הרעיה אינה יודעת מי הוא הדובר והיא שומעת רק , לעומת זאת

 . סקרונתה הולכת וגואה, חלקי תגובות מבעלה העונה לשיחה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .הוא טוען כשנשאל היכן המוצר, "אוי שכחתי"

אין אפשרות להחזיר הגלגל , לאחר שבן הזוג שכח לקנות את החפץ
ה שאינו חשוב בעיניו עד ושאך המעיק על בן הזוג היא התח, ולהאשימו

 .שהרי כל דבר החשוב לאדם הוא אינו שוכחו, כדי שלא ישכח
אך אם הדבר , אין זה נורא, אם בן הזוג שכח חד פעמי לעשות דבר מה

 .נעשה בקביעות הוא יגרום קושי רגשי רב לבן הזוג
 עאם הוא באמצ: על השכחהעם זאת יש לשקול גם את צורת התגובה 

אך אם בן , הנזיפה תוכל רק להעכיר את הרגשתו, מצטער על השכחה
 .להתנצל למרות השכחה הזוג נפגע יש

 

 שיכחת בן הזוג
אחד הדברים היוצרים תחושת נתק בין בני 

הוא כאשר בן הזוג אינו מקיים הבטחה , הזוג
הוא אינו בא הביתה , למשל. שהבטיח לעשות

 . בשעה שנקבעה ביניהם
תחושה זו מתחזקת כאשר בן הזוג נתבקש לכך 

יוכל לצאת  מנת שבן הזוג האחר על, בפירוש
 .לאירוע חשוב שרצה להשתתף בו

אותה השפעה רעה יכולה להיווצר כשהבטיח 
אך לא עמד בדיבורו , לקנות מוצר מסוים

 .וחסרונו של המוצר שיבש את כל התוכניות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



אך , אינני חושד בך", אמר הגביר, "חלילה"
ולשם כך אני   ,קטן זה לא סכום₪  033,333

 ".צריך ערבים
איני מסוגל לבייש את עצמי ולבקש , שמע"

אך אם אתה , מאנשים שיהיו ערבים שלי
שרק מישהו אחד יהיה הערב  אני מוכן, רוצה
אם לא אחזיר לך את . ה"הקב –והוא , שלי

אמר העסקן , "הוא יחזיר לך אותו –הכסף 
 . בתדהמה לגביר

, בסדר גמור: "הגביר התאושש מדבריו ואמר
 הלוואה ולמטה נכתוב כיהתחתום לי על שטר 

במידה ולא אקבל , ה הוא הערב שלך"הקב
נחתמה הגביר הוציא שטר ובו ". את כספי

כשבשולי השטר , פרטי ההלוואה וזמן הפירעון
 .נכתב כי בורא עולם הוא הערב

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
עברו להם הימים והחודשים וזמן , והנה

פרת רהגביר הרים את השפו. פירעון הגיעה
אך מהצד השני של , והתקשר אל העסקן

הוא ניסה . אין קול ואין עונה פרתרהשפו
ך קרובי דר, להשיג אותו בכל דרך אפשרית

 –אך מאמציו עלו בתוהו , משפחה וחברים
העסקן לא עונה לטלפונים ואין מי שיודע היכן 

, חששותיו של הגביר התאמתו. הוא נמצא
 . כנראה שהעסקן לקח את הכסף וברח עמו

,  על פי העסקה שנחתמה? מה עושים עכשיו
הלא , הערב, אם העסקן לא יחזיר את כספו

 .ת הכסףמתחייב להשיב א, ה"הוא הקב
הגביר הרים את עיניו לשמיים ופנה אל 

, של עולם וריבונ: "ה בשפה שלו"הקב
הסכמתי לעזור לאותו עסקן שהיה זקוק 

כי נתתי בך , לעזרתי והסכמתי להלוות לו
ובמידה והוא לא , אמון שאתה הערב שלו

אתה הוא זה שתשיב לי  –ישיב לי את הכסף 
 ,אך לא את הכסף אני דורש ממך. את הכסף

 .ה לא חסר לי"כסף ב, בורא עולם
 
 
 
 

  

ל כי כפי שבוטח האדם "אמרו רבותינו ז
  -ה שהוא המנהיג אותו ושומר עליו"בקב

בהשגחה פרטית ' כך משגיח עליו ה
 .מרובה יותר מכל אדם

 (: 'א', כו)אמר דוד המלך בתהילים 
בטחתי לא ' ובה, כי אני בתומי הלכתי"

אני בטחתי בך , בורא עולם –" אמעד
בטוח אני כי לא לכן , והלכתי אחריך

 .כי אתה איתי תמיד, אמעד ולא אכשל
בכל מהלכי חייו והולך ' אדם שבוטח בה

רגוע ביודעו כי יש לו אבא שמנהל את 
.  זוכה להשגחה ניסית בכל רגע –חייו 

א "סיפר הרב שלמה לוינשטיין שליט
 6מעשה מדהים שאירע בארץ לפני 

 : ה"בשנת התשס, שנים
שות חיל ישנו יהודי חשוב שזכה לע"

הוא ביצע עסקאות מוצלחות . בעסקים
 .כל מקום בעולםושמו הלך וגדל ב

הוא פתח מפעלים וההצלחה האירה לו 
רצה הוא , באחד הימים, והנה. פנים

לערוך עסקה חדשה ומפתה שעמדה על 
אך לצורך כך הוא נזקק , הפרק

זה היה ₪  033,333 - להלוואת ענק
 . הסכום שנדרש לו לביצוע העסקה

פים הרבים שהשקיע וההלוואות הכס
הרבות שכבר לקח לעסקאות אחרות 

 . לו להשיג סכום שכזה אפשרולא 
הוא החליט להגיע לביתו של אחד 

הגבירים החרדים בארץ ולבקש את 
הוא קבע עמו פגישה והגיע . עזרתו
פנה העסקן , "שלום עליך" .לביתו

אני בדחיפות זקוק . "החרדי אל הגביר
חרדי גדול בעל  הנני עסקן. לעזרתך

וכעת ישנה עסקה גדולה ... חברת
שעומדת על הפרק ועל מנת שאוכל 

דרוש אני להלוואה של , לבצעה
ה "עזור לי וב, אנא. מיידית₪  033,333

 ".אשיב לך סכום זה בעוד מספר חודשים
שמע את , הגביר החרדי שהיה נדיב לב

 . דבריו והנהן בראשו כאות הסכמה
שאל הגביר , "?אך מי הם הערבים שלך"

, מי הם האנשים הערבים. "את העסקן
אגבה , שאם לא תחזיר לי את הכסף

 ".?מהם את הסכום המלא
העסקן החרדי הביט בגביר בתמיהה 

אני נראה לך ! אתה פוגע בי: "ואמר
 ?כאדם לא אמין שיגנוב לך את הכסף

 !".מפורסם בכל הארץהרי שמי 
 
 
 
 

  –אך בקשה אחת יש לי ממך 
  52כבת , יש לי בת בוגרת בבית

, שניםמספר ת זיווגה מזה שלא מצאה א
זוהי , שלח לה את החתן שלה' אנא ה

בעבור האמונה . בקשתי ממך בהלוואה זו
שבטחתי בך והסכמתי להלוות לעסקן את 

שמע את בקשתי ושלח לה את  –הכסף 
 .החזיר את שטר ההלוואהאמר ו, "זיווגה

ובתו של הגביר ... לא עברו שבועיים ימים
 .התארסה בשעה טובה ומוצלחת

בבית הגביר נערכה מסיבת האירוסין 
 .על החזרת ההלוואה' כשהגביר מודה לה

דפיקות בביתו לאחר מספר שבועות , והנה
היה זה העסקן החרדי שנעלם . של הגביר

אמר העסקן , "שלום עליכם. "בפתאומיות
אני ממש מבקש את : "והוסיף להתנצל

, ר מועד תשלום ההלוואהוסליחתך על איח
וכעת , קופה ארוכהלא הייתי בארץ ת

הנה , באתי להשיב לך את כל ההלוואה
אמר והוציא סכום של , "היא לפניך
, "אין בכך צורך. "ממזוודתו₪  033,333

". הערב כבר שילם על הכל", חייך הגביר
אל : "העסקן התבלבל לרגע ואמר

אמרתי לך שאני מתנצל , תתלוצץ עליי
 ". קח בבקשה את כספך, על האיחור

איני לוקח את : "יב ואמראך הגביר הש
אני כבר , הוא לא שייך לי, הכסף הזה

, אומנם לא בכסף, קיבלתי את הלוואתי
, אך קיבלתי זאת בדבר השווה יותר מכך

 ".ולכן הכסף שבידיך לא שייך לי
אך , סיפר לעסקן את המאורעותהגביר 

. העסקן לא הסכים לקחת את הכסף אליו
הכסף הזה שלך ואני אעמוד במילה "

לבסוף הם החליטו ללכת . הוא אמר, "ישל
א שיפסוק "הרב שטיינמן שליט אל מרן

הרב שטיינמן שמע את . להם בנידון
, אם העשיר טוען כי הערב: "ואמר דבריהם

הרי שאם , שילם לו את ההלוואה, ה"הקב
רוצה , הלא הוא העסקן, כעת הלווה

עליו להשיב את הכסף  –להחזיר את הכסף 
 ".'שילם על כך'שהרי הערב , אל הערב

שאל , "?ה"כיצד אשלם את הכסף לקב"
 .א"העסקן את הרב שטיינמן שליט

: הרב שטיינמן הביט בעסקן ואמר לו
ואם אתה רוצה , השנה היא שנת השמיטה"

תן את הכסף  –ה "לשלם את הסכום לקב
בארץ ישראל המאפשר ' וועד השמיטה' ל

 .וכך עשה, "לחקלאים לשמור על השמיטה
 
 
 
 

 ,אבותינו הלכו אחריך במדבר והשליכו את כל חייהם עליך –" בטחו ותפלטימו, בך בטחו אבותינו"                   
 . ולכן הם זכו לראות את השגחתך הניסית שהנהיגה אותם וליוותה אותם בכל מהלכם במדבר                    

 !         משגיח עליו בהשגחה מיוחדת' זוכה וה –באמונה תמימה ' ח בהוטאדם הב –" חסד יסובבנו', כי הבוטח בה"             
 



 

 
 
 

 

 ...?שהיה עימי בבוקרהבריא היכן בעלי 
 : פניתי לבורא עולם בבכי אדיר והתחננתי

אתה עושה ניסים ורופא , העולמים ןריבו'
 .'...בעלי אתהצל , חולים

שעות  41בעלי הוכנס במהירות לניתוח של 
האם יקבע מותו או  –שיחרוץ את גורלו 

', צמח'שיצליחו להציל משהו מחייו ויהיה 
 !.?כדברי הרופאים

, מצבו של בעלי הדרדר במהלך הניתוח
ומיד במוצאי השבת קראו הרופאים לכל בני 
המשפחה וביקשו שניפרד ממנו לפני שישיב 

.                                      ליוצרו את נשמתו
 אמרו, "1..4לחץ המוח שלו עומד על "
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

, 1..4-שר יגיע לחץ המוח לכא", הרופאים

 ".הוא כבר לא יהיה בין החיים
חה פפרצתי בבכי קורע לב עם כל בני המש

 .שהיו עימי בשעות הקשות בחיי
בעלי איך אתה הולך לי ככה באמצע "

 .מיררתי בבכי, "?ייםהח
הרגשתי שאני חייבת לנסות להציל את ואז 

ליבי נקרע עד לב . בעלי ברגעיו האחרונים
פניתי לבורא העולם לעיני כולם , השמיים
אני , אבא יקר, של עולם וריבונ: "וזעקתי

בשביל , מוכנה לעשות משהו בראש שלי
, 'אני מבטיחה שבעזרת ה. הראש של בעלי

ואעבור , שליהלא צנועה אשרוף את הפאה 
    .לכיסוי ראש מלא וצנוע

 ,אני מוסרת את הראש שלי, יתברך 'ה
 
 
 

ה 'בבקשה אבאל, בשביל הראש של בעלי 

, תרחם עליי ועל ילדיי, תרחם על בעלי
 .חונקותה בדמעות "זעקה לקב ,..."בבקשה

 
 
 
 
 
 

 

                      

 לה'אבאבבקשה , בשביל הראש של בעלי
, ילדיי תרחם עליי ועל, תרחם על בעלי

 .חונקותה בדמעות "לקב תיזעק ,..."בבקשה
 .ניסיתי להציל את בעלי ברגע האחרון

 ...נס גלוי של ממש אירע במקום, והנה
לעיניהם של כל בני , ממש באותו רגע

בעלי שהיה  –אירע מחזה מפליא , המשפחה
החל להראות , במצב של מוות %..כבר 

 .סימני חיים ומצבו החל להשתפר פלאות
היה לפני כבר ש ו של בעליץ במוחהלח"

החל להתייצב בהפתעה רבה עד , סוף
 .ושלאחר כמה שעות התאזן וחזר למצב

, בתדהמה הודיעו הרופאים, יום למחרת
שהנוזלים החלו להתנקז ולדלוף דרך 

ממש כתחיית המתים בגופו של  –האוזניים 
 ".בעלי

הרופאים סירבו להאמין כי האדם זה עדיין 
אך , ע בעלי היה חסר הכרהבמשך שבו... חי

 .מצבו הלך והתייצב מיום ליום
ערכתי כנס נשים לרפואתו , באותה העת

בפני נשים רבות על נס  תיפריוס, של בעלי
שניות , תחיית המתים שאירע בבית החולים

ספורות לאחר שקבלתי על עצמי לכסות 
את ראשי בכיסוי הראש המושלם העוטף 

, ושכתכעת את ראשי ולזרוק את הפאה המ
הכנס היה מחזק  .איתה הלכתי כל השנים

ונשים רבות קיבלו על עצמן בכנס , ומצמרר
 . קבלות בצניעות

 – הכנס יום למחרתכי  אך הגדול מכולם היה
מי שכבר שבוע !.חזר לחייםו התעורר בעלי

פקח את , שלם נמצא לפני ירידה לקבר
הוא קם מהמיטה והחל . עיניו וחזר לחיים

 .!ללכת כאחד האדם
, מסיימת אשתו בהתרגשות עצומה, "והיום"
. קיבלתי בעל במתנה. הוא בריא לחלוטין"

 ".אבא חדשהילדים שלי קיבלו בנס 
יכולה  ההאישרק , הקשיבו לי נשים יקרות

להציל את בעלה ובני משפחתה מכל צרה 
כי היא , והכל תלוי במידת צניעותה –

 !.דעו לכן זאת! החומה ומהגן של הבית
 
 
 
 
 
 
 

 .אבא חדש, א נראה כמוהושל
 
 
 

היא מקור  ההאישל כי "אמרו חכמינו ז
ההולכת  הואיש, הברכה של הבית
היא החומה והמגן של  –' בצניעות ובדרך ה

 .ובעלה וכל ילדיה שמורים ומוגנים, הבית
נועה במלבושיה ציותר  השהאישככל 

 .כך שמורים בני משפחתה –ובהליכותיה 
 האישפרה לפניכם מעשה מדהים שסי

:                  אחת אשר התפרסם לאחרונה בארץ

אירע לי אחד האירועים  שנים 3לפני "

אני מקבלת , יום בהירבאמצע  .הקשים בחיי
אנחנו מצטערים : "הודעה קשה ונוראה

בעלך ביצע תאונת דרכים  כילהודיע לך 
חזיתית קשה מאוד כנגד משאית שחלפה 

הוא  .אודמצבו של בעלך קשה מ. מול רכבו
נפגע קשות בראשו והוא מובהל ברגעים 

 ".הללו לטיפול נמרץ במצב קשה ביותר
עזבתי את . כל גופי רעד והייתי מבוהלת

, העבודה ורצתי בבהלה אל בית החולים
שישאיר את ' תוך כדי בכיות ותפילות לה

 .  שילדיי לא ישארו יתומים. בעלי בחיים
באמבולנס שלקח את בעלי לבית החולים 

יה חובש שהודיע בקשר כי מצבו של ה
בעלי הוא סופני וכי מצב פעימות הלב שלו 

 68-במקום כ, פעימות לדקה 1הוא 
ממש רגעים המוגדרים ! פעימות לב לדקה

 .'לפני הסוף'
ן נבית החולים קיבל את ההודעה והתכו

בעלי הוכנס . לקבל את הפצוע קשה
 .במהירות לטיפול נמרץ ונערכו לו בדיקות

הרי רק לפני כמה , כה ומזועזעתואני בו
רגילה ומאושרת  האישדקות הייתי 

והנה , שבעלה בעבודה וילדיה בלימודים
. ח"אני נמצאת במחלקה סופנית בביה

אנחנו ": הרופאים יצאו אליי והודיעו לי
המצב קשה מאוד ואין מה , מצטערים

ה עניין ז. זה מקרה של מוות בטוח –לצפות 
נס הגדול ה .של זמן עד לבשורה המרה

אך אז , אם בעלך ישרוד באורח פלא יהיה
 ".כל חייובמשך ' צמח'הוא יהיה 

 ... והזדעזעתי ולא האמנתי למשמע דברי
 
 
 
 
 
 
 
 
למרות שיכל לשכב ולמצוא , כניסת ביתו 

. מחסה בתוך ביתו כפי שהיה ראוי יותר
משהו בפנים דחף אותו לצאת לעבר 

ובמקרה באותה שניה , כניסת הבניין

 מנשה  :הצלחה ופרנסה, העלון מוקדש לרפואה
הודיה , הילה בת חנה, אורה בת גמילה, בן לילה
מרים בת גליה וכל יוצאי , אופיר בן מרים ,בת חנה
 .מרים בן אושר יוסף :חזרה בתשובה .חלציה

  . תהילה בת מרים: זיווג

 .  סיגלית בת מזל: ק"זשב
, מזל בת נעמי, פנידה בת סעדו: עילוי נשמתל

 , אליאס אליהו בן מונבר, בן דודשלום סאלם 
 .   ן'בת חטונגהמדם חמדה 
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