
שראל כולו נצמא במתקפה קשה ומתפלל לישועה ואף עמל אחר חיפוש פתרונות כיצד להינצל כשעם י
 .כיצד ניתן לכרות כל מחבל, שחור על גבי לבן, מגלה לנו התורה, מידיהם של המחבלים הארורים

 ,"כי חרבך הנפת עליה ותחללה: "המדבר על האיסור להניח חרב על המזבח( 'כב', כ)על הפסוק בפרשת יתרו 
לפיכך לא יבוא עליו , שהמזבח מטיל שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים": י את הטעם לכך ואמר"פירש רש

 על ידי , ומה אבנים שאינן רואות ולא שומעות ומדברות, והרי הדברים קל וחומר. כורת ומחבל
 המטיל שלום בין משפחה למשפחה  –" לא תניף עליהם ברזל: "אמרה תורה, שמטילות שלום

 ".על אחת כמה וכמה שלא תבואהו פורענות, ן אדם לחברוובי
 !.זוכה לשמירה מכל פורענות ומכרית מחבלים – אדם הגורם שלום בין בני אדם כמו המזבח שהיה מביא שלום

 : א את המעשה הבא המורה לנו כמה חשוב השלום בעיקר בביתו של האדם"סיפר הרב יצחק זילברשטיין שליט
שהיה מכבד את רעיתו ומעריך אותה בצורה ', באר יעקב'ראש ישיבת , ל"מואל שפירא זצש' מסופר על הגאון ר"

 בני ביתו ידעו כי בכל סעודה הוא ידע . מיוחדת ונדירה
 ב ובצורה נפלאה כיצד לשבח את אשתו על הצד הט

 . רצתה לשמועאותו ולקלוע בדיוק לדבר , ביותר
 ל ישבו כ, בסעודת הבוקר של יום השבת, פעם אחת, והנה

 והרבנית הגישה את סיר  סביב השולחןבני המשפחה 
 .החם והחלה בהגשה לכל אחד מהמסוביםולנט 'הצ

 . ולנט'צה עיטר אתר שובצבע שח הבחינו המסובים, לפתע
 בשביל להבחין כי החמין , לא היה צריך להיות מבין גדול

 . ולנט העיד עליו'ריחו של הצ, היה שרוף לחלוטין
 הרב שמואל , עברו של ראש המשפחהכל העיניים הופנו ל

 האם ישבח אותהו? לרעיתו מה יאמר כעת הרב. שפירא
 .?ולנט שרוף לחלוטין'כשהצ גם כעת

, הוא הכניס כף אחר כף לפיו. והחל לגרד את תפוחי האדמה המפוחמים שנראו כברזל שחור, הרב לקח את הכף
ולנט שנשרף 'אך טוב לי וטעים לי הצ. ולנט נשרף'צאומנם ה, דעי לך רעייתי היקרה": ואז פנה אל רעייתו ואמר

 ".ל אשה אחרתאך ש, מאשר החמין הטוב ביותר, ובלבד שיהא שלך
בני הבית נפעמו . חיוך רחב ונבוך החלה להעלות, בצער ואכזבהאפופה רק לפני רגע היתה אשר הרבנית 

 . ולא סתם מחמאה, שבהאך צריך גם לתת מחמאה עם מח, מהמחזה ולמדו כי אומנם חשוב לתת מחמאה
לכן , והיתה פגועה האשה היתה מרגישה שאין הדברים נאמרים ברצינות, אם היה אומר הרב שהחמין ממש טעים

אשתו תבין שזה , ולנט טעים'משה ידע שאם יאמר שהצ 'ר. יש להשקיע מחשבה רבה כיצד לומר את המחמאה
 .חשב כיצד להחמיא באמת במצב שכזה, לכן, לא אמיתי

 .י"אמר רש', על אחת כמה וכמה שלא תבואהו פורענות, יל שלום בין משפחה למשפחה ובין אדם לחברוהמט'
 .יש להתחזק בימי מלחמה קשים אלו זה במיוחדי וב"הבטיח רש, זהו מרשם מובטח להינצל מכל כורת ומחבל

 :ף חובה להחניף להםישנם שלושה אנשים שמותר וא', ג שהחנופה אסורה ומתועבת בעיני ה"רבותינו אמרו כי אע
 .ך את הקשר הטוב ביניהםמשיפירושה שבח ומחמאה על מנת ש, חנופה לאשתו. "רבו ובעל חובו, אשתו"

 ('קול ברמה'עלון ) .הוא מוגן מהשטן ואף ממלאך המוות, הגמרא מספרת כי על ידי מחמאות ומילים טובות שנותן האדם

: ג הפסח והיה מנופף לשמיים באומרועם הלולב שלו בחעמד , מספרת כי רב אחא בר יעקב (א', סוכה לח)הגמרא 
כיצד לא פחד רב : 'ערוך לנר'ושאל ה". הרי זה חץ בעיניו של השטן שלא יוכל לעולם לנתק אותנו מעל המצוות"

 .?"המזיקים מתגרים בו –כל המתגרה במזיקים : "שהרי? אחא בר יעקב להתגרות כך בשטן
היה עומד רב אחא בבית המדרש ומשבח את השטן שכל הוא מפני שפעם אחת ', ערוך לנר'עונה ה, התשובה לכך

 ".מובטח הוא שלא ינזק על ידו, וכיוון ששיבח אותו, ומיד בא השטן ונישק אותו על רגליו, מעשיו לשם שמיים
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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   .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

, 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

 .םזוהרה טימסטית בת מרי

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

 .אבנר בן אסתר .אחוואל
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 באב' דיני שבוע שחל בו ט
אסור להסתפר ולגלח הזקן בשבוע שחל  (1

מלבד נטילת השפם כשמפריע , באב' בו ט
 ***            .לו לאכילה

' אסור לכבס בגדים בשבוע שחל בו ט *
' ואף אם מתכוון ללובשם אחר ט, באב
אסור  –ואף אם יש לו רק בגד אחד . באב

 .לכבס
ואף , אסור ללבוש בגדים מכובסים, כמו כן

וכן אסור , הגופיה אסור להחליפה בחדשה
 . ללבוש מצעים ומגבות מכובסות

לפני שיכנס שבוע , ובמקומותינו שחם מאד
גרביים / גופיה/ ילבש כל בגד – באב' של ט

 .מכובסים למשך כשעה ובהם ישתמש
ואין בזה ' חזון'ויכול לעשות זאת גם בשבת 

לפי שנהנה בזה גם , משום מכין משבת לחול
 .בשבת עצמה

והגיע , ואם שכח להכין בגדים לשבוע זה
למצב שנודף ממנו ריח רע אשר אין בו כבוד 

  .יכול להחליף לבגד מכובס –הבריות 
*** 

נהגו הספרדים להימנע מרחיצה בחמין  *
אבל בצונן מותר , באב' בשבוע שחל בו ט

 .ח אב"והאשכנזים לא רוחצים בחמין מר
 תספורת ושירים מראש חודש אב

להסתפר , מותר מן הדין לספרדים (2
עד לשבוע , ולהתגלח בימי בין המיצרים

 .באב' שחל בו ט
, אך אסור לשמוע שירים בימים הללו

אין , ואומנם הרוצה לשורר בפיו שירים
אך מכל מקום טוב להימנע , לאסור עליו

( מלבד שבתות שמותר לכתחילה)מכך 
ולכן טוב שלא , מפני שמביאו לידי שמחה

ילמדו את הילדים בבתי הספר וגנים שירים 
 .ומנגינות בימים הללו

*** 
 
 
 
 
 

*** 

 סיבה בליל הסדרה
על כן , חירותיתנהג האדם בליל הסדר דרך  *

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  –ורך והאפיקומן הכ, באכילת המצה

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

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

ואם הסב , ההיסבה צריכה להיות בצד שמאל *
 .כאלו לא הסב כלל, בצד ימין

 .בחיי הנישואין הוא המראה החיצוני של בן הזוגפרט חשוב ביותר 
ה קלע את "כי הקב, מספרים רבותינו, ה את חוה"כאשר יצר הקב

ואז הביאה לאדם הראשון על מנת שתתייפה ( כמעין צמה)שערותיה 
 .וכך תמצא חן בעיניו

כי יכלה חווה לקלוע את , א הקדוש אומר על אותה גמרא"המהרש
: א לקלוע את שערה בעצמו מפניאך העדיף הבור, שערה בעצמה

 לומדים אנו כי אפילו –" כי היא עצמה לא תוכל לקלוע עצמה יפה"
 ,פעולה קטנה וחיצונית כקליעת שיער

 אף, נחוצה ומועילה להעמקת האהבה
 .לאדם גדול וצדיק כאדם הראשון

 בגלל החשיבות שביצירת קשר חזק בין
 התקין עזרא הסופר , בין בעל לאשתו

 ים יעברו בעיירות וימכרותקנה שסוחר
 על מנת להקל על כל , תכשיטי נשים

 אשה בכל מקום להתקשט ולא תתגנה
 .כשהיא בלעדיהם, על בעלה

 לא פעם קורה שאשה לבושה במיטב 
 בעוד, לבושיה כאשר היא יוצאת לרחוב

דבר זה אינו מוסיף . שבבית היא הולכת בבגדים פשוטים ולא יפים
. שמדרך הטבע שאדם נמשך לסדר ויופימשום , לקשר בין בני הזוג

ל את חובת האשה להתקשט בפני "במקומות רבים מדגישים חז
ואף יש לבעל זכות לדרוש זאת , בעלה בעיקר בהיותם בבית

 .אף שאין לה נטיה לכך, מאשתו
צריך גם הבעל להקפיד להיות בבית עם לבוש נאה , בדומה לכך

מת לב מיוחדת לכך עליו לתת תשו. ומסודר שלא ידחה את רעייתו
או כאשר היא באה , כאשר הוא יודע שרעייתו מקפידה על סדר ויופי

 להתלבש כגון שהאב היה נוהג, ממשפחה שנושא זה היה דבר חשוב
 

 
 
 

 

 

 

 (דיאטניקה, לוי. א) !עצות לפני הצום  
מומלץ על  .שתו הרבה מים  :יום לפני הצום (1 

 .כוסות מים 01לפחות שתיית 
יש להפחית בהדרגה כמה ימים לפני הצום 

קוקה , שוקו, תה, קפה -משקאות עתירי קופאין
הדבר ימנע התפרצות של כאב ראש  -קולה
האופיינית להפסקה פתאומית של צריכת , קשה

 .קפאין

לא לאכול כמויות מומלץ : סעודה מפסקת (2
שכן ארוחות גדולות , בארוחה המפסקת גדולות

 אלא יכולות  ,וכבדות מידי אינן מקלות על הצום
 
 
 

לגרום לתחושה מוגברת של רעב וצמא במהלך 
 .הצום

ובתבלינים שעלולים  הימנעו משימוש במלח *
 .להגביר את תחושת הצמא במהלך הצום

ומזונות ממשפחת  הימנעו מאכילת קטניות *
 .ות בבטן וגזיםהיוצרים נפיח, הכרובים

, השתדלו לשתות מים, שתו בזהירות ומתינות *
 .והימנעו ממשקאות המכילים קפאין

מאכלים מתוקים גורמים : קינוח לא מתוק מדי *
 חושת רעבת גורםלהפרשת אינסולין ה

 שתו נוזלים ממותקים ואכלו  :בסיום הצום (3
 ועצרו את הארוחה בהרגשה         , ארוחה קלה   

 !נעימה ולא כשתרגישו כבדים      
 !ובריא צום מועיל

 

 
הרוצה לבטל פחדים  :'כף החיים'כותב  .3

ישא עמו ערבות  –המטרידים את מנוחתו 

 .שנחבטו ביום השוענא רבה
אדם החש בפחד סמוי  :'בן איש חי'כותב ה .4

 :דברים 3 -יקפיד ב, ואינו יודע מקורו
 .בכוונהעל קריאת שמע בבוקר ובערב ( א

 .לא להניח ידיו על נחיריו ושפתיו( ב
פעמים לסירוגין לאחר צאתו  3ליטול ידיו ( ג

לאחר גזיזת ציפורניו ולאחר , מבית הכסא

 !.תספורת או התגלחות
' אלוקי נצור'יאמר לפני , בכל תפילת עמידה( ד

ואפילו ', ...שיר למעלות אשא עיניי'את מזמור 
 .בתפילות העמידה של יום השבת

 !שומר עליו ומגנו מכל דבר' יזכור שה (5  
 -' עצה ותושיה'הסגולות מהספר  -

 

 

 -' 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

מלבד , אסור לקנות בגדים ונעליים חדשות *
באב ' נעלי גומי שמותר לקנות לצורך ט

 . ובלבד שישתמש בהם מעט לפני הצום
*** 

 דיני צום תשעה באב

, רחיצה, שתיה, תשעה באב אסור באילה (4
 .נעילת הסנדל ותשמיש המיטה, סיכה

ראוי ונכון להחמיר שלא לעשן סיגריות  *
 .ובפרט בשעת הקינות. בתעשה באב

מותר  –אך אם רגיל לעשן ויש לו צער גדול 
 .לו לעשן בצינעא

כיוון שמביא , באב' ללמוד תורה בטאסור  *
מלבד קריאה באיוב ובדרים , לשמחת הלב

ופירוש ' אלו מגלחין'פרק , הרעים שבירמיה
 .למוד בספר מוסרומותר ל. על איכה ואיוב

 .אך גם ביום זה לא יתבטל מלימוד התורה
אין , מעיקר הדין –ובדין קריאת תהילים 

יש לו על מה לסמוך  –והמיקל , לקרוא
 –שאם לא יקרא תהילים יתבטל  וודאי)

  (.עדיף שיקרא תהילים
, נוטל ידיו בבוקר עד סוף קשרי אצבעותיו *

מעבירם , ולאחר שניגבם ועדיין לחות קצת
רוחצם עד  –ואם ידיו מלוכלכות , על עיניו

 .מקום שצריך

*** 
 ויום אחד 01ילדים קטנים מתחת לגיל  (5
 מותרים –( 'מופלא הסמוך לאיש'גיל של )

 .ח"באכילת בשר אף אחר ר
בשר שימורים שבקופסאות וכן בשר  (6

 .מותריםדגים  ךא. דינם כבשרמלוח וקפוא 
 (יום ללידתה 01תוך )יולדת , חולה שאין בו סכנה( 7

 .בבשר מותרים –ומינקת שתינוקה חלש 

*** 
 
 
 

 .ככרות 1בסעודה שלישית יש לבצוע על 
ואם אין להם . וגם הנשים חייבות בלחם משנה

שיהא נראה , חצאי חלות 1יצרפו , 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 , המזון של סעודה שלישית

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 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 .יפה או שהקפיד לסרק את שערותיו 
היא אהבה מאד . בבית של אורי ומאירה היה ויכוח על צבע בגדיה

כיוון שסברה שצבע זה מבהיר את פניה הכהות , צבעים בצבע שחור
לא אוהב את הצבע , לעומתה, אורי. ובעיניה נראה הדבר כנאה ויפה

הוא אף טען שבכל פעם שהיא . ותו מדעתוהצבע הזה מוציא א, השחור
 .לובשת בגד בצבע שחור היא כעסנית יותר מהרגלה

 .אך היא לא מקשיבה, הוא ביקש ממנה מספר פעמים שתחליף צבע זה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

בגדים פשוטים שלא ימצא בהם , במלבושיה וזהירה בנקיון בגדיה

 .טובים מבגדי משי מלוכלכים, כתם

ואפילו אם בעלה אינו מחפש אחר דברים אלה , תתקשט ותתייפה
 .נקיונה וסדר הנהגתה, מוטל עליה להתקשט בתכשיטיה, ודומיהם

ותכסה ראשה , תרחץ פניה ותשטוף פיה, וכשתתעורר משינתה

צריכה בכל , אשה העושה עבודות בית. היטיב ותסדר מלבושיה
ובפרט כשהתעסקה בשום , שעה להשגיח על ניקיון ידיה ותרחצן

על מנת שלא , תשפשף את ידיה, ובבצל ובכל דבר שריחו אינו נעים

  ". בבגדיה או בכפות ידיה, יהא ריח מאוס בגופה
 

לא רק , אורי ראה את סירובה לבקשותיו
אלא כחוסר , כסירוב להחלפת הצבע

 .התחשבות בכל דבריה של בן זוגה
מאירה  :ישבתי עימהם והם הגיעו לפשרה

תשתדל ללבוש בבית בגדים שאינם בצבע 
וכאשר תצא מהבית הוא מסכים , שחור

 .שתלבש בגד בצבע שחור
כתב בספרו ', בן איש חי'ה, המקובל האלוקי

שבח האשה ": לבנות ישראל' חוקי הנשים'
, בענייני הסדר והניקיון לפני בעלה –ופארה 

 ותמיד תהא מתוקנת, כדי שלא ימאסנה
 
 
 זהירה בנקיון בגגד במלבושיה ו 
 
 
 
 
 
 
 



מבקש ממנו , שבשכונת התקווה' הטל השד'
 ,באופן יוצא דופן וחד פעמי, עוזרו למשאית
אני צריך היום לרדת , מוטי: "בקשה מיוחדת

ומשם , שבתל אביב, בשכונת התקווה
אך כיוון שאני צריך לעזור . להמשיך לעיסוקיי

, אנא, לך בפריקת המוצרים בכל הסופרים
נחליף רק היום בין ובוא , עשה לי טובה

 וניסע באופן חד פעמי נות האחרונותהתח
ולבסוף , שבכפר שלם' שלהבת'קודם לסופר 
, שבשכונת התקווה' טל השדה'נגיע לסופר 

שם אני אעזור לך וממילא אמשיך משם 
 .ביקש עוזרו למשאית, "בדרכי

שזה משנה לנו את המסלול , אני יודע"
באמת , אבל, דרךאת ה לנו מאריךו, הקבוע

 .הוסיף העוזר לבקש ,"שזה יהיה חד פעמי
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מוטי שרק לפני מספר שניות נתן סכום 
, ה על הצלת אחייניתו"לצדקה כהודאה לקב

, נוסףברצון לגמול עוד חסד וצדקה  הסכים
אל , מצווה הבאה לידך': ל"כדברי חז
 ".תחמיצנה

ויוצאים ' תנובה'הם מטניעים את משאית 
', שלהבת'אל סופר ', לא רגילה'לדרך ה

, שם הם פורקים את הסחורה, בכפר שלםש
בסופר , ויוצאים לדרכם אל התחנה האחרונה

 . שבשכונת התקווה' טל השדה'
ונותן מבט , מוטי פורק את הסחורה עם עוזרו

בבוקר  9::0השעה היתה כבר  –בשעונו 
בשעה הזאת בדיוק  הוא בדרך כלל . בערך

כבר מסיים את חלוקת מצרכי תנובה 
בדרכו ' מסובים'בר בצומת ונמצא כ, בסופרים

כנראה שהיום הוא יאחר בכמה דקות  .הביתה
 ".לא כל כך נורא, נו. "בודדות

בעודו בשלבי סיום בהורדת המצרכים , והנה
הם שומעים סירנות רבות של , עם עוזרו

אמבולנסים ומשטרות רבות הנוהרות 
 . במהירות עצומה

 
 
 

  

( ב,כט)דורשת הגמרא במסכת מנחות 
כל  -" עדי עד' בטחו בה: "את הפסוק

ה הרי לו מחסה "בטחונו בהקבהתולה 
 "!.בעולם הזה ולעולם הבא

' אדם התולה בטחונו בה: ל"אומרים חז
אני , אבא: "ומוסר אליו נפשו, יתברך

אני יודע שאתה רק , יודע שזה אתה
מיטיב והכל זה רק ממך ואף אדם 

" אם לא גזרת, בעולם לא יכול לגעת בי
 .אדם כזה שמור ומוגן בכל רגע מחייו –

דול הוא הביטחון שבוטח האדם כל כך ג
 .ומוסר אליו את כולו, באלוקיו

לפניכם מעשה מדהים שאירע בדרום 
 :שנים' לפני מס אביב-תל

, א"אייר תשע' יא, היה זה ביום ראשון
 .למניינם 515151955

עשה את דרכו ,בבוקר  0:99בשעה 
באיזור  נהג החלוקה של תנובה ,מוטי

 'אתי כל מרקט'למינמרקט  ,תל אביב
, כדי להעביר סחורה, שבדרום תל אביב

 .כהרגלו מידי יום ביומו
, בעוד מוטי פורק את הסחורה לסופר

את מזכה הרבים ' במקרה'פוגש הוא 
', הדרך אל האמת'ברוך צלר מארגון 

ומבקש , הפועל לחיזוק וקירוב באיזור
 .לדבר איתו בדחיפות לכמה רגעים

מוטי מושיט לידיו של ברוך צלר סכום 
, בשבוע שעבר: "לו מספרו, ₪ 12של 

האחיינית שלי עברה תאונה קשה ביותר 
וכהודאה לבורא , וניצלה ממש בנס

אני רוצה להעביר , עולם על הנס הגדול
 ".סכום זה לצדקה וזיכוי הרבים

ואומר , ברוך צלר מקבל את הכסף
בדיוק השבוע יש לנו כנס , מצוין: "למוטי

ה אקנה בכסף זה קצת "וב, באירגון
 ".אשר יברכו עליו באותו ערב, ודכיב

מוטי עשה את דרכו בחזרה אל משאית 
 .כדי להמשיך במסלולו הקבוע', תנובה'

תחנות פריקה  1למוטי נשארו עוד 
שבשכונת ' טל השדה'סופר : אחרונות
סופר זול "הוא , ואחרון חביב, התקווה
לשם הוא  –שבכפר שלם , "שלהבת

 9::0בשעה  בכל יום מגיע בקביעות
 . אל ביתונוסע בחזרה שם הוא ומ

כך הוא מסלולו הקבוע של מוטי מזה 
  .כבר שנים

ת יכאשר חוזר מוטי אל משא, והנה
 להמשיך לסופר על מנת ' תנובה'
 
 
 
 

 ? מה קרה. במהירות עצומה
 כל כך הרבה אמבולנסים וניידות 

 ? משטרה בתחילת יום בדרום תל אביב
לפתע ואז , כולם היו מבוהלים ומפוחדים

: מבזק חדשות מיוחד בתקשורת נשמע
, מחבל מתאבד הנוהג במשאית בטון"

אל צומת , בבוקר בדיוק 1::0הגיע  בשעה 
והחל לדרוס , שבדרום תל אביב 'מסובים'

מכוניות על מנת להרוג כמה שיותר 
פצע , המחבל ריסק מכוניות רבות. אזרחים

 ".וישנו אפילו הרוג אחד, אנשים רבים
מוטי שומע זאת וצמרמורת וחלחלה 

בשעה , קבוע, בכל יום –עוברת בכל גופו 
הוא מסיים את דרכו בסופר שבכפר  9::0
נמצא הוא , ואחרי דקה או שתיים, שלם

, קבוע יום יום! 'מסובים'ברמזור שבצומת 
 !.חוק ולא יעבור

, מוטי ההמום לא מאמין למשמע הדברים
מתמלא , וכשצמרמורת עוברת בכל גופו

, ישתבח שמך לעד" :כולו בהתרגשות
כמה נסתרים דרכיך  .מלך מלכי המלכים

מה קטן הוא האדם כ! ואין קץ לגדולתך
ן קץ וכמה גדול אתה ואי ,בעולמך

שאתה משגיח עלינו ורואה  !להשגחתך
ומביט , יודע את טובותינו! את עתידנו
אך אתה , האדם דואג ועצב. לאחריתנו

מוליך את האדם  !מסדר הכל ומחשב
שומר עליו ומצילו , ממרומים יומם וליל
 !".מכל משחית ומחבל

רואה מוטי את עצמו כיצד היה , בדימיונו
 צריך להיות אחד מהקורבנות שפצע

בדיוק בשעה שבה עובר הוא בכל , המחבל
 .'מסובים'בצומת  יום בקביעות
איך רק לפני זמן מועט תרם , עולה בדמיונו

וכיצד , הוא כסף לצדקה וקירוב רחוקים
 .ניצל הוא בזכות חסד עם עוזרו התמים

מספר מוטי למזכה , למחרת בבוקר
כיצד , בהתרגשות רבה, ברוך צלר, הרבים

ומי יודע אם , קטלניניצל בנס מהפיגוע ה
אם היה עושה את מסלולו , היה בין החיים

, ובטוח ויודע הוא בלב שלם, כראוי
, שהצדקה שנתן לארגון שלו באותו בוקר

  .היתה לו למגן ושמירה עליונה
 (.'ברוך צלר – 919-1512214: לפרטים נוספים)

ה יודע אם הי: ל"רבינו בחיי זצ אומר
 ,אוהב אותו ומרחם עליו' האדם כמה ה

ך אותו בכל רגע ובכל שומר עליו ומולי
 היה שמח ומודה לו הוא  – בחירה בחייו

                  !.תמיד                                          
 
 
 

  !בכל פעולה ובכל החלטה ובוחר תמיד את הטוב ביותר למענך, יתברך מדריך אותך בכל רגע' ה                    
 הולך בדיוק כמו –או כל דבר שלא הולך כמו שרצינו ' תקלה ועיכוב'כל  –אין סתם עיכוב לאדם ! דברים רעים משמייםאין   

 !רק תבטח בו! כי אין מישהו שאוהב אותי כמו אבא שלי, במיוחד בשבילי ולטובתי, יתברך תיכנן' שה              

 



 

 
 
 

 

ם "ענה החת, ולאחר שניות בודדות של שקט
י "ה לא רצה שניפגע ע"הקב": סופר ואמר

 .שנפחד וניראהוא רק רצה , הפגזים
, אך הפחד והאימה נשארו, הפגזים חלפו

 ".ה רצה שנפחד ונתעורר"הקב
וכי , לכל' הרי טוב ה, אך עדיין עלינו להבין

 ?רצה הוא להפחיד אותנו כך סתם
את התשובה לכך נלמד מהמעשה שאירע 
 :באחת מהמלחמות שעברה מדינת ישראל

היה זה באחת המלחמות הקשות של מדינת 
י מדינות "מדינת ישראל הותקפה ע. ישראל

ורבים מאזרחי מדינת ישראל ישבו , ערב
 .ים ומתפלליםמפוחדבמקלטים 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

כיהן באותם , בבני ברק' ז'פונובי'בישיבת 
שמואל ' ר, הרב הגאון, ימים כראש הישיבה

. אשר שמו הלך בכל הארץ, ל"רוזובסקי זצ
בחורי הישיבה השתדלו להרבות בלימוד 

אך גם , התורה להצלת עם ישראל
  .במחיצתם שרר מתח וחרדה מהטילים

ל "תושב חו היה, אחד מתלמידי הישיבה
, שהגיע לארץ על מנת ללמוד בישיבה

ל "כשכל משפחתו המשיכו להתגורר בחו
. םודאגו בכל רגע לשלומו של בנם יחיד

, פנה התלמיד אל ראש הישיבה, "רבנו"
משפחתי מבקשת ", ל"הרב רוזובסקי זצ

אמי לא מסוגלת לישון . ל"שאשוב לחו
 ". בלילות ומבקשת שאחזור לבית

 הישאר ללמוד בישיבה, גאין לך מה לדאו"
 
 
השיב לו ראש הישיבה , "ה"ולא תינזק ב 

 .והלה חזר אל ספסל הלימודים
 
 
 
 
 
 
 

 

                       

 .השיב לו ראש הישיבה, "ה"ולא תינזק ב
 הרב שב התלמיד אל , לאחר מספר ימים

הוריי מפצירים בי , רבנו: "כשפניו עגומות
". לשלומי חרדיםהם , לשוב ברגע זה הביתה

, ראה תלמידי היקר: "פנה אליו ואמר הרב
יכול אתה לעזוב את  –אב ואם  מצד כיבוד

הישיבה לעת עתה ולשוב לביתך עד תום 
 כאן כי אם לא תשהה, אך דע לך, המלחמה

  ".תפסיד מתנות גדולות –בזמן המלחמה 
החליט אך , התלמיד לא הבין מהי כוונת רבו

 .ל"לשוב על עקבותיו וחזר לחו
ה חזר "מלחמה ובהלאחר מספר ימים תמה 

תלמיד אותו . ארץהשקט והשלווה לשרור ב
שהגיע לישיבה כ, והנה. בהישיחזר ארצה ל

ל "קיבל אותו מרן הרב שמואל רוזובסקי זצ
 . ושאל לשלומו שמחהב

ה אל נפ, ששמח לשוב לישיבההתלמיד 
שאלה קשה מנקרת , רבנו": הרב ואמר

זמן רב שאינני מבין מה התכוון הרב : במוחי
כי אם אשוב , שאמר לי בזמן המלחמהכ

אפסיד מתנות  –אשהה בארץ  ל ולא"לחו
 ".?לאיזה מתנות התכוון הרב. רבות

אכן ": שמואל רוזובסקי ואמר לו' חייך ר
 . ם גדולים ועצומיםיהפסדת דבר, ידידי

כי בכל פעם שנשמעת אזעקה , דע לך
 – ליבווהאדם נבעת וחרדה תוקפת את 

אותו רגע נחשב בשמיים כיום הכיפורים 
ומנקה אותו מכל  שמטהר את האדם

פחד מנקה את האדם אותו . עוונותיו
 ."כטהרה שזוכה הוא לה ביום הכיפורים

היכן מצינו ", המשיך הרב, "אמור נא לי"
? ימי כפור בשנה אחת 06-שאדם זוכה ל

אזעקות בכמה  06שנשמעו לפחות , רק כאן
 !". את זה הפסדת. ימים

' שערי תשובה'מיוסדים בספר דברים אלו ו
עימנו גם ' ה הושעל החסד שע, ונהלרבנו י

 .עם הפחדים ששולח לנו
בגימטריא ' אזעקה': ואמרו רשומי רשומות

 .381= ' אמונה ובטחון'. 381=
 !.חפץ בטובתנו ועושה הכל לטובה' ה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

עם ישראל כולו עד לניסי ניסים שלא נראו 
 .כמותם כבר שנים רבות

מטח כבד של אלפי טילים נורה לכל חלקי 
 .כשכולם לא פגעו באף אדם, הארץ

מאמינים אנו בני מאמינים ויודעים כי 
, אכזרה הוא ששלח את האויב ה"הקב
אלא , אין אדם נוקף אצבעו מלמטה: "שכן

 ".אם כן מכריזים עליו מלמטה
, טילים כה רבים' מדוע שלח לנו ה, ואם כן

 ?אם אינו חפץ שהם יפגעו בנו
את התשובה לכך נקבל מהמעשה שאירע 

, שנה 502ם סופר לפני "עם מרן החת
 :בדיוק בתקופה זו של בין המיצרים

 (.ט"התקס)בתמוז ' היה זה בתאריך ח"
' פרשבורג'השנאה לקהילה היהודית בעיר 

והקיסר נפוליאון החליט לעלות , גאה
 .   למלחמה קשה כדי להרוג את היהודים

י חיילי נפוליאון סביב "מצור קשה נעשה ע
תותחים רבים הוצבו , הקהילה היהודית

מאות ואלפי פגזים נשלחו . בכל תחום
 .במשך ימים רבים לכל עבר

שעמד , רבן של בני הגולה, ם סופר"החת
כינס את ' פרשבורג'בראש הקהילה ב

 .שיושיעם' היהודים וערך תפילות לה
ניסים גדולים אירעו ליהודים , ואז כמו היום

מאות ואלפי הפגזים התנוססו מעל  –
אך אף אחד מהם , ראשיהם של היהודים

 .לא פגע או הזיק במאומה ליהודי
 .כולם היו עדים לניסים של ממש

התייאש נפוליאון והבין , מספר ימים לאחר
, כי ישנו כח עליון השומר על היהודים

 .ונסוג לאחור
ם סופר "כינס החת, בסיומה של המלחמה

, אמרו נא לי": את כל בני עירו ואמר להם
האם יש מכם היודע מה הסיבה שעשה לנו 

הרי אף פגז לא פגע בנו ולא ? כזאת' ה
את ' אז מדוע שלח עלינו ה –הזיק לנו 

היה  –שהרי אם רצה שיפגע בנו   ?הפגזים
מדוע  –ואם לא רצה שיפגע בנו ? פוגע בנו

 ."?שלח אותם בכלל עלינו
 
 
 
 
  
 
 

עירו של ', פרשבורג'בעיר , שנה 502לפני 
עלה הקיסר נפוליאון , ם סופר"בעל החת

היה . למלחמה קשה על הקהילה היהודית
ם סופר "החת(. ט"התקס)בתמוז ' זה ביום ח

רונן  :הצלחה ופרנסה, העלון מוקדש לרפואה
 .יצחק וקנין בן מרדכי, אחיאל ומשפחתו

 .אלי ולינור בני דליה :חזרה בתשובה
 .  סיגלית בת מזל: ק"זשב

 , אליאס אליהו בן  מונבר: לעילוי נשמת
 .   ן'המדם חמדה בת חטונג
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