
מרבה בתפילות עבור רפואתם השלימה. בזה אחר זה, מתאשפזים גדולי ישראל בכל העולם בבתי החולים, והציבור 
, על אשפוזם של גדולי ישראל שליט"א הגאון רבי אהרון לייב שטיינמןמרן גדול הדור, בהתייחסות נדירה, מדבר 

 .לתפילתנו""המצב בארץ ישראל קשה ומסוכן, הקב"ה רחום וחנון ומתאווה ואומר: 
 בארץ ובתפוצות, מרבה להעתיר בתפילה עבור גדולי ישראל, אשר בחודשים האחרונים, הציבור 

 רע ומפונים לבתי החולים השונים.-מצבם הרפואי בכי
אהרון לייב שטיינמן, ' הגאון רגדול הדור, שבת, התייחס -כמדי מוצאי של גדול הדור לפני שבועיים,בשיעורו השבועי 

, המשגיח הגר"מ סלומון, גאון הרב יוסף שלום אליישיבמרן ההחל מ קופה האחרונהלאשפוזם של גדולי ישראל בת
 האדמו"ר מנדבורנא, הרב שיינברג, הרב ניסים פרץ, האדמו"ר מויז'ניץ אף  , ולהבדיל בין החיים,הגרח"פ סלומון
 .םלבית עולמ וזצוק"ל, שנפטר

 הוא עושה שיהיו הרבה אנשים שהרבים  ברוך הקדוש ,"לאחרונה
 ב"ה"הקאת דבריו,  גדול הדורפתח  צריכים להם שיהיו חולים",

 לתפילתן של צדיקים, וכל לומדי התורה הם צדיקים".תאווה מ
 "צריך לדעת שיש גוי רשע באיראן שמכין אגרויס'ע בומבע'ס, הוא 

 . רוצה להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים מטף ועד זקן
 כך הרבה, אנשים כבר התרגלו ואף  זה כל אבל בגלל שדיברו על

 "....זה אחד לא מתפלל על
 ר ולא יקרה כלום, והמה כסילים לא יעזו 'כולם חושבים, נו, ה"

 יש גזירה בשמים.כי הבינו, 
 "אבל הקב"ה רחום וחנון, ומתאווה לתפילתנו, אזי הקב"ה מנסה 

 לזעזע אותנו בכל דרך העיקר שכבר יתפללו. 
 צריך לדעת שכל פרק תהילים, אפילו אם נראה שלא עוזר, שהנה 

 וכביכול אין שם על לב על  ,ליוע, למרות שהתפללנו הצדיק אבד
 ."ת שאצל הקב"ה שום דבר לא מתבזבז מה שלא יועיל לפה יועיל לדברים אחריםצריך לדעתפילתנו, 

אצל הגאון הרב יוסף שלום  ,הנה ."הקב"ה רוצה שבכל העולם יתפללוואמר: יינמן המשיך גדול הדור, הרב שט
אליישיב שליט"א רואים שמתפללים והרופאים החילונים שאינם מאמינים עומדים תמהים, מימיהם לא ראו כאלה 

 עדיין צריך הרבה רחמי שמים., ווהכל בזכות התהיליםניסים גלויים 
נו זה ממילא לא רב משלנו, : ", או שהוא חושב"כך הרבה אנשים שיגידו תהילים יש כל: ""לפעמים בן אדם חושב

 .אופן כל פרק תהילים חשוב צריך לדעת שהמחשבה לא נכונה, ובכל -" זה רב של אחרים
לארץ, וגם אצל כולם, והקב"ה יעזור לעם -חוץ"הנה עכשיו יש מצב שלכל אחד יש סיבה לומר תהילים גם ב

 .בפניה נרגשת אמר גדול הדור", ישראל בכל מיני דברים שאנו צריכים שמירה
לומר כדי  תורהאת כולם מלימוד מי אמר שצריך לבטל " "והוא שאל: ", המשיך גדול הדור ואמר,"הגיע אצלי מישהו

  ,"?כשהצדיקים הרבים נמצאים בבתי חולים, הרי הם ממילא מבוגרים, ומדוע יש להתחנן לקב"ה ולומר תהילים תהילים
מה הם חייבים מיתה?', יהודי צריך לדעת שכל רגע של חיים זה זכות ובצדיקים יש עניין "אותו אדם: אמרתי ל

 .", אע"פ שהם כבר מבוגרים מאודוחד שיחיו עוד ועודמי
הקב"ה מתאווה לתפילתן של צדיקים, רק התפילה שלנו ": תסיים גדול הדור, הרב שטיינמן שליט"א בפניה מיוחד

ישראל הוא - יכולה להועיל, אנשים לא מבינים או שהם מעדיפים לא לחשוב ולהבין כמה המצב שלנו כאן בארץ
 ושלום, ולכן הקב"ה הכל היה תוהו ובוהו חס ,ואלמלא הקב"ה מצילנו מידם ,מסוכן וכל רגע פה זה אימה ופחד

  .רפואה לכולם איחולב סיים הרב!",מנסה אותנו בכל דרך שאולי תגרום להתפלל כדי למלאות המאגר של התפילות
כבר הם איומים של איראן ואנשים התרגלו לשטיינמן שליט"א שזועק:  הרבגדול הדור, זו היתה קריאתו הנדירה של 
 מבינים שיש גזירה בשמיים, ויש רשע באיראן עם פצצה שרוצה להרוג את כולנו ברגע.לא מתפללים, אך הם לא 

 .מלא את מאגר התפילות והתהילים!!!לכן, הקב"ה מנסה לעורר אותנו ועושה הרבה צדיקים חולים על מנת שנ
 
 

 

 

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

 91:91 הדלקת נרות:
 92:33 יציאת השבת:

 99:23 רבינו תם:

 לרפואה פרנסה

הרב עובדיה :והצלחת

יוסף בן גורגיה. הרב 

הרב יעקב שמעון בן בכריה.

מנשה מ"ס  חי בן מרגלית,

מיכאל  "אואורה אחיאל. מ

"ס צדוק מ וציפורה אחיאל.

 מרים בת גליה.בן נור ו

משה בן  אורי חי בן רינה.

, מרים, יעקב בן מלכה

מרים בנות  ,הילה, לאה

ליאורה  ליאורה לריסה.

 ,יסה בת זיבו זוליחולר

ולמית ש דליה בת ברוריה,

, בת חתון וברוך בן ג'ורג'יה

אבישי דוד בן ברכה, ברכה 

 בת דורה דבורה.

לינור בת  – לזווג הגון

יהודה בן מלכה,  , ברכה

צבי יעקב בן מלכה, יהודה 

אסי בן שולמית , בן דבורה

             נצחונה.

 חגית -זרע בר קיימא

שרון בן  בת מרגלית,

, מלכה, סיגלית בת מזל

, פרידה בת מלכה בת מונס

 עמליה, שלום בן יונה.

הרב  -נשמת-לעלוי

הרב אלעזר בן שמחה, 

 מרדכי אליהו בן מזל,

הרבנית בת שבע בת שיינה 

, מלכה בת אסתר חיה,

מזל בת דוד  תמרה בת מזל.

ובת שבע. יוסף בן גוהר. 

יריב בן גאולה.  פואד לוי.

רהם בן אלה. ישעיהו בן אב

רות בת נוסרת יצחק  יצחק.

יוסף בן אנגלינה.  בן עליזה.

ר' יצחק בן  אפרים בן רחל.

טופחה, ר' שמעון בן סאסי 

 גבריאל בן סמינה.סופיה, 

נה בני יונה שמרדכי חי ושו

 אופירה בת רומיה. ומנחם.

אסתר  רחמים בן צ'חלה.

 בת עישה, שלום בן תמו,

ת , רחל בדוד בן אסתר

אליהו מאיר בן סימי  קלמי.

 עובדיה כהני איפרגן,

 

 

 

 

 

 

 

 

 ה פרנסהלרפוא

הרב עובדיה :והצלחת

יוסף בן גורגיה. הרב 

הרב שמעון בן בכריה.

מרדכי אליהו. עידן בן 

שמעון ומשה בני  .חווה

אורלי. רינה בת נורית. 

מנשה משה בן שושנה. 

 מרת אימי ואורה אחיאל.

מור אבי צפורה בת מרים. 

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

 81:73הדלקת נרות: 
 81:73את השבת: יצי

 02:87רבינו תם: 
 
 

                                            
                                      81:00 יציאת השבת:

 81:73 רבנו תם: 

רוצים הקדשה 

שנתית? 

 צלצלו..

0506425002 

  !טעון גניזה   -   יום חוללימוד תורה בשכר למוד תורה בשבת שווה פי אלף מ   -   למנוע "יצא שכרו בהפסדו"  –  נא לא לעיין בזמן התפילה



 

 

 

 

 הסדר!כללי ההסיבה בליל . 1
  4 שתיית(1: ב אדם לשבת בהסיבהחייב  (1

אכילת הכריכה  (3 באכילת המצה( 2 כוסות
ושאר כל סעודתו אם  .באכילת האפיקומן( 4

 .ירצה להסב, הרי זה משובח
בהיסבה, שאין דרך  חייבותהנשים גם  (2

 , ויש להזכירן.הבעלים להקפיד בזה
ישעין גופו לצד שמאל, ואם  כיצד יסב? (3

, ולכן כאילו לא הסיב כללל צד ימין הסיב ע
, צריך לחזור אם אכל מצה בלא היסבה

, וכן אם שתה ארבע כוסות בלא ולאכול
 . בהיחוזר לשתות בהס, היסבה

אך נשים שלא הסיבו וכן אדם שאינו בריא 
 לא יחזרו לשתות! –וקשה להם לחזור ולשתות 

או על  יסב על הספסל או על כרים וכסתות (4
שנראה  ירך עצמולא יסב , אך ירח חבירו

 .בלילה קדוש זה כדואג
, ואם הסיב לצד יסב לצד שמאלוגם איטר יד 

 .יצא ידי חובה בדיעבדימין, 
ע"פ הרב בן ציון אבא שאול זצ"ל יש  (5

 .מעלות 44בזווית של להטות את הגוף 
אך לא יסב אדם אצל בן מסיב אצל אביו,  (6

 ת., אלא אם כן נתן לו רשורבו או אצל ת"ח

*** 
 

 הכוסות בליל הסדר! 4. כללי 2
שעת הדחק , וביין אדוםמצוה לקדש על ( 1

 .לבןידי חובה אף ביין  יוצא

 
 
* סיר לחץ צריך . כללי ההסיבה בליל הסדר!1

הגעלה, וגם הגומי שבכיסוי, יש להגעילו לאחר 
שינקוהו היטב, ואין מועיל לו עירוי מכלי 

 ראשון.

*** 
 ?ר בשבתהאם מותר להסיר פלסת .2

בגופו במקום  יםתחבושת וכן פלסטר הדבוק *
שיש שם שערות, ואם יסירנה בשבת בהכרח 

אף על פי כן  - שיתלוש שערות בהסרתה
אם יש לו צורך בכך, מפני  מותר להסירה

שאינו מתכוין לתלישת שערות. ואף על פי 
שהוא פסיק רישיה, מותר, משום דהוי פסיק 

 ותר.רישיה דלא ניחא ליה בדרבנן שמ

*** 

 

 
 המנהגים בקריאת המגילה!. 3

טוב ששני אנשים יעמדו מימין ומשמאל  *
 השליח צבור בעת הברכות ובקריאת המגילה.

 ש אומרים שכשם שאסור לאחוז ספר תורה י *
 

 אסתר בלי מטפחת
 
 

לחם  גם בסעודה שלישית צריך לבצוע על
. וגם הנשים שלמות שני ככרות -משנה 

 חייבות בלחם משנה. 

 

 

 

 

 

 מהמקובל הרב מרדכי אליהו זצ"ל!סגולות    
 כותב ה"בן איש חי'" בספרו 'כתר מלכות': (1 

אשהה מפלת את עובריה, תתעסק בטחינת 
ולישת המצות לחג הפסח, ובשכר זה תלד זרע 

 של קיימא.
המרבה  הקדוש זצ"ל: "אור החיים"כותב  (2

ו הבורא יזכהלספר ביציאת מצרים בליל פסח, 
, כדי שבשנים הבאות יוכל יתברך בבן זכר

לקיים את מצוות ההגדה בהידור ויספר לבנו 
 שיוולד על הניסים והנפלאות שעשה ה' במצרים.

סגולה לזרע של קיימא  כותב ה"סדר הערוך":( 3
 להצניע בבית מעט משיירי המצה שנלקחה

 
 

 

 למצוות אפיקומן, ולהחביאה בבית.
, כי ו מלופיאן זצ"לקבלה מפי ר' אליה (4

משפחה המעוניינת שאחד מבניה יתארס 
בחול המועד  קחבמהרה, אחד מבני המשפחה י

שהיתה מונחת בשולחן ליל  פסח את הזרוע
הסדר, ויניחה בכיס הימני של חליפת הבחור 

כאשר הרווק ילבש את ו הרווק ללא ידיעתו.
מובטח לו  –החליפה ויגלה את הזרוע בכיסו 

  א הוא יהיה מאורס!.שעד חג הפסח הב
כותב ה"יוסף אומץ": אדם הסופר ספירת  (5

 נכתב עליו  –ימי הספירה  44העומר במשך כל 
 בשמיים כי ינצל מגזירות קשות ורעות!    
 -של הרב י' חיון מתוך הספר 'עצה ותושיה' -        

( "אוסרי לגפן עירה ולשרקה בני 1את הפסוקים: 
 ם ענבים סותה", אתונו, כיבס ביין לבושו ובד

( "וישא בלעם את  עיניו וירא את ישראלשוכן 2
( "ואני ברוב 3לשבטיו ותהי עליו רוח אלוקים", 

חסדך אבוא ביתך, אשתחווה אל היכל קודשך 
 ביראתך". וכך עשה המגיד מטריסק זצ"ל.

 אומרת הגמרא במסכת ברכות )כ,א(: (4
"הרוצה שלא תשלוט בו עין הרע, יאמר: "אנא 

דיוסף קאתינא דלא שלטא ביה עינא מזרעא 
בישא, דכתיב: "בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין" 

 אל תקרי עלי עין אלא עולי עין". –
 !המעטת מעלות מצילה מעין הרע ומצרות (5  

 -מתוך הספר 'עצה ותושיה'  -              
 

הרב מבריסק היה אומר: "איני יודע לתת עצות 
 כי   ד ראיתי, להצלחה בחינוך, אך דבר אח

 ".מי שמזכה את הרבים, יש לו בנים טובים   
 -מתוך הספר 'עצה ותושיה'  -

 רגיל לומר
 

 

היכל חדש הנקר בשם 'היכל הזכות', וכאשר 
אומר יהודי תהילים ובסיום מזכיר את שם הצדיק 

מגיעות האותיות  –ר' לוי יצחק מברדיט'שוב 
ני להיכל הזכות ומעוררות רחמים עליו ועל כל ב

 ביתו.
עוד הוסיף 'בעל התניא' שכל יהודי המלמד זכות 

עולה  –אח"כ פרק תהילים  על יהודי אחר ואומר
המלצתו להיכל הזכות וכל אחד מהם נעזר בכל 

 המצטרך לו.
  -לימוד חת"ת ( אמר הרבי הריי"צ זצ"ל:3
 חומש, תהילים ותניא בכל יום לפי השיעור  

 בבנים,מסוגל לשפע ברכה והצלחה היומי,    
 בחיים ובפרנסה.      

 הכוסות בליל הסדר! 4כללי . 2
 כוסות. 4כל איש ואשה לשתות  חייבים (1
יוצא  שעת הדחק , וביין אדוםמצוה לקדש על ו

 .לבןידי חובה אף ביין 
חייב מי שהיין מזיקו, או ששונא יין,  ףא (2
לכתחלה לצאת  אף ויכול, כוסות 4שתות ל

 ., או ביין צימוקיםבמיץ ענביםידי חובה 
כוסות של  4לנשים לשתות  ולכן יש להקל

 מיץ ענבים.
ורק אם יודע ששתיית היין תגרום לו חולי 

 ויקדש על הפת. פטור –ו יפול למשכב פנימי א
וישתה גרם,  11 -צריך שיהיה בכוס רביעית (3

 .יצא ושתה רובשלכתחלה כל הכוס, ובדיעבד 
ולא  ,בבת אחתצריך לשתות הרביעית ( 4

אם שתה  יפסיק לשתות בסירוגין, ובדיעבד
הכוס של ד' כוסות בסירוגין, אך לא שהה יותר 

, צא ידי חובתוי, דקות( 5.4) מכדי אכילת פרס
 .ואינו צריך לחזור ולשתות

ויכוון להוציא את כולם ידי בעל הבית יברך  (5
 .חובה, וכולם יכוונו לצאת ידי חובה בברכתו

לא תברכנה 'שהחיינו' על ( עדיף שהנשים 6
 , ויצאו י"ח בשהחיינו שבכוס.הדלקת הנרות

יש להדיח כוס לאחר השימוש ( ע"פ הקבלה 7
 .יפות מיםט 3וכן להטיף ביין 

 

*** 
חובה קדושה על כל איש ישראל לתת צדקה 
לעניים קודם חג הפסח, שיהיה להם די מעות 

וכל אחד יתן כפי עינו  .לקנות צרכי הפסח

הטובה, ועל ידי שאדם משמח את העניים 
 המסכנים, כך הקב"ה ישמח את משפחתו.

 
, הואיל ואין בזה היכר כל כך לבני רשות 

  הרבים.
 
 
 
 
אבל  ,וא למנהג הספרדיםכל זה הו

נוהגים לברך אלא כשנוסעים  לא האשכנזים,
לאחר טיסה ממדינה למדינה ממש, כגון 
 . במטוס לארץ אחרת וכדומה

, אין חילוק בין  לענין תפילת הדרךאבל 
שכל שיש בדרך שיעור   :הספרדים לאשכנזים

דקות נסיעה )או הליכה( ביו שתי הערים,  72
 . ומלכות יש לומר תפילת הדרך בשם

 
 

ההלכות מתוך  -   )דהיינו בהזכרת שם ה'(
 – הילקוט יוסף

 
 

*** 
 כביסה וכתיבה בחול המועד!. 5

אסור לכבס בגדים בחול המועד, אפילו * 
לצורך המועד, ומי שיש לו רק בגד אחד 

 .מותר לכבסו

 

 

 

 
חדשות שלנו בפתח והגיע הזמן שבו אנו מלבישות את כל ההת פסח

והתאוות לבית יפה יותר. אמנם צריך לנקות את הבית מחמץ, אך 
אנו קופצות על ההזדמנות ורוצות לעשות סוף סוף סדר בכל 

הארונות למעלה, לסדר את המחסן, לצבוע את הבית בצבעי אביב, 
להחליף תמונות, לשנות את מיקום הרהיטים, לקנות מפות 

 הקצה.  חדשות... לשנות את הבית מהקצה אל
אך מכיוון שהרשימות של המשימות ארוכות והזמן קצר כי פסח 

 בפתח, המתח והלחץ באים לביקור בבית, זה 
 גם הזמן שהרבנות סגורה, מראש הם יודעים 

 לא להתייחס לזוגות הבאים מתוך הניקיונות, 
 הוא רוצה להתחיל מהמחסן, והיא רוצה 

 ואין שלום. להחליף מטבח...
 מים אלו הוא לשמור על האתגר הגדול בי

 על השמחה, ובעיקר, על השלום. שפיות,
 עניין ה"שלום" הוא דווקא גישור הניגודים. 
 הוא איטי ואת טייסת, הוא  מזה סגור ואת 

 חברמנית, הוא מזה פריק ואת מסודרת, הוא 
 רוצה ללכת לבית מלון באיזה אי )בטורקיה( 

 בפסח, ואת רוצה להישאר בבית.
תי מתבטא בקרבה הנפשית שבין שני בני אדם שלום בית אמי

זה האתגר: להמשיך לכבד אחת השונים זו מזה בתכונות ובגישה. 
 את השני על אף השוני הגדול.

רבי נחמן מברסלב מלמד אותנו, שמה שמפריע לשלום הוא תאוות 
הניצחון שנמצאת בתוכנו. את רוצה לנצח את כולם והכי הרבה את 

 , "שהמילה שלי תהיה האחרונה".בעלך, וכמובן את הילדים
 קורא לך להתגמש ולהיפתח לגישה אחרת.  'בזמן זה ה

 מה לעשות מתוקה, כאשר גבר אינו מרגיש אהוב כמו שהוא, הוא
 

 הוא חוזר, במודע או שלא במודע, על מה שאת הכי לא אוהבת. 
הוא ירגיש דחף פנימי לחזור על ההתנהגות עד שירגיש אהוב ומקובל. 

 לכן האתגר שלך הוא גמישות, מחשבה וכבוד.
תמשיכי להראות לו שאת אסתר המלכה והוא המלך שלך, ואז 

ליף את המטבח, אלא גם לשנות את תראי שהוא יסכים לא רק להח
 כל הריצוף!

הנה לכן עצות להפחתת המתח. התחילי מעכשיו ואל תחכי לרגע 
 האחרון.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ואיזו אדם אחר יכול לעשות בשליחותך.
כתבי בראש הרשימה: "אלו הן עבודות שיש בכוחי לעשות מתוך  (5

 חיבור אל השם עם שמחה ורוגע".
משימות שעשית, סמני "וי" או פרצוף  במקום למחוק מהרשימה (6

 מחייך כדי לזכור, לשמוח ולהסתכל גם על מה שכן הספקת לעשות!
ועלינו לזכור שכל החג הזה הוא כדי שנתאחד ותתרבה בנינו, ולא 

על מנת שנריב ונסלק את הילדים מהבית בזמן הניקיונות, אלא 
כולם אדרבה, יש לשתף אותם ולעשות הכל מתוך אחדות, כך יגיעו 

 והעיקר לעשות הכל מתוך שמחה! לפסח בהרגשה נפלאה ומרוממת.
 

 האחרון.
כתבי את כל הספקות שלך והמשפטים  (1

 המלחיצים אודות חג הפסח.
הכיני רשימה של משימות שאת רוצה  (2

  בות.לעשות לפני פסח וסדרי לפי סדר חשי
חלקי את הרשימה לדברים שההלכה  (3

מחייבת אותך לעשות, לעומת דברים שאת 
רוצה לעשות בלי קשר להלכה ולחמץ דווקא 

  )כמו לצבוע חדר וכדומה(.
למי שלוקחת עזרה, רשמי ליד כל משימה  (4

 איזו רק את יכולה לעשות )כמו מיון בגדים(
 
 ואיזו אדם אחר יכול לעשות בשליחותך. 
 
 
בית, וכל שכן אם מעיר לה בדרך של המר 

 הקפדה או בזיון.
 
 
 

כל אלה מלמדים על דעותיו של הדובר לא 



המחבל לא מאמין שתקלה שכזו מנעה ממנו 
 להביא למותם של עשרות יהודים.

מחזיר את הסוללות במהירות למצבן  ואה
ר את המטען בגופו, יהתקין ע"פ הסימונים, מסת

 ומחכה שוב בתחנה לאוטובוס הבא. 
והנה הוא מגיע... אוטובוס גדוש ומלא באנשים. 

ומחכה  פנימהלנהג, נכנס המחבל משלם 
לנוסעים נוספים שיעלו, עד אשר הצפיפות תהיה 

 גדולה, בכדי שהאסון יגדל כפליים ח"ו.
הפלא הגדול הוא, שלכל אורך הדרך, אף אחד 
מהנוסעים או השוטרים והחיילים שהיו בקרבתו 
לא שמו לב שמשהו חשוד בו, והוא יכל לעשות 

 ככל אשר עולה על רוחו בקלות.
הנוסעים נוספים עלו והאוטובוס היה  זהו זה,

 'כעת, הגיעה השעה', חשב המחבל.עמוד למדי. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

המחבל מוציא את לחצן מטען החבלה, לוחץ... 
אך שוב לא קורה כלום והמטען לא מגיב. ו... 

הוא לוחץ פעם שניה ושלישית, אך העסק אינו 
 והמטען לא פועל. עובד

ה קורה פה?! המחבל מאבד את הסבלנות, "מ
הרי יכלתי מזמן לגרום למותם של עשרות 

ולמגה אסון, מה עדיין לא בסדר במטען?", הוא 
חושב לעצמו ונאלץ לרדת שוב בתחנה הקרובה 

 כדי לבדוק שוב מה השתבש הפעם.
הוא נכנס למקום מסתור, פותח את המטען, 

הסוללות  6מתוך ומגלה שהיתה בעיה קטנטנה: 
הוא הניח את אחת הנמצאות במתג ההפעלה, 

 מהן הפוכה מרוב הלחץ, 'ובגלל הסוללה
 הבודדה הזו', המטען לא התפוצץ.הקטנטנה ו

המחבל הופך את הסוללה, ומחליט לדחות את 
 .הפעולה ליום המחר

בינתיים הוא יוצר קשר עם 'משתף פעולה' שגר 
 ים' והולך לשהות אצלו באותו לילה. -'בבת 

לה ב'בת הוא מגיע אל ביתו של משתף הפעו
ים', ובחסד ה', הוא נלכד בשעות הלילה בתוך 

 הבית, בעיצומו של הכנת המטען הקטלני. 
 
 
 

בכל הארץ התפעלו מהנס הגדול שעשה עימנו 

  

אומרים אנו כל יום בתפילה: "מודים 
אנחנו לך.. על נפלאותיך וטובותיך 

 ריים.שבכל עת: ערב ובוקר ובצה
הטוב כי לא כלו רחמיך, המרחם כי לא 

הקב"ה עושה עימנו בכל  –תמו חסדיך" 
 רגע ניסים, כי הוא טוב ומרחם עלינו.

מספר הרב משה מיכאל צורן שליט"א: 
( דיברו כולם על 7002"בחורף תשס"ז )

הנס הגדול שאירע בארץ ישראל: היה זה 
 החורף הקרים.  מימיבאחד 

גדול במיוחד, מחבל מצויד במטען חבלה 
יוצא מהעיר שכם במטרה להגיע לאיזור 

הומה אדם בגוש דן ולהתפוצץ עם מטענו, 
כדי לבצע אסון גדול והריגת המוני בני 

 אדם ברחובה של עיר.
באותה תקופה היתה מערכת הביטחון 

נמצאת בכוננות והציבה מחסומים רבים 
 בשטחים. 

אך במקרה הזה, זה לא עזר. המחבל 
גדול לעבור את כל הצליח בתחכום 

המחסומים הבטחוניים, עד אשר הגיע 
 לגוש דן התוססת. 

המחבל חיכה בתחנת האוטובוסים של 
וחיכה לבואו של  'ראשון לציון'העיר 

 האוטובוס העמוס ביותר.
והנה, מגיע אוטובוס כפול, המכונה 

ראשון לציון מ'אוטובוס אקורדיון', הנוסע 
עים בו ים', כאשר הנוס -לכיוון העיר 'בת 

איש שהיו בדרכם לעבודה  000-מנו כ
 וללימודים!!!.

המחבל המצויד במטען חבלה גדול, עלה 
על האוטובוס והתיישב באחד המקומות, 

כשהוא ממתין שהאוטובוס יתמלא עד 
אפס מקום, אז יערוך את זממו הנורא 

 ה.מדינהויגרום לאסון הגדול בתולדות 
. אוטובוס האקורדיון שעשה את זה זהו
ים' היה גדוש וצפוץ,  –כו ל'בת דר

 והמחבל החליט שהגיעה השעה. 
הוא אוחז בידו את כפתור ההפעלה של 

  ו.... המטען, לוחץ...
 אך למרבה הנס המטען אינו מתפוצץ!. 

המחבל לוחץ פעם שניה ופעם שלישית... 
 והמטען לא מתפוצץ.

המחבל לא מבין מה קורה, ומחליט בצער 
רדיון העמוס רב לרדת מהאוטובוס האקו

בתחנה הקרובה כדי לבדוק מה הבעיה 
 .ומה משבש את התוכניות במטען

  .הוא יורד בתחנה ונכנס למקום נסתר
פותח את המטען. ומה התברר?... הוא 

  הסוללות הוכנסו כשהן הפוכות!!!.
 
 
 
 

 בכל הארץ התפעלו מהנס 
 הגדול שעשה עימנו בורא עולם 

והצילנו ממגה אסון ומעשרות משפחות 
 (, הרב זילברשטיין)'ברכי נפשי'    שכולות ח"ו.

, יודע עד כמה עולם כי אדם שבוטח בבורא
הקב"ה אוהב אותו ושומר עליו בכל מצב, 

וא לפי רצונו, ה אינווגם אם אירע לו דבר ש
יודע שאם הקב"ה עשה לי זאת, הרי שזה 

הכי טוב בשבילי, כי הקב"ה הוא רחמן 
יותר מכל מרחם, והוא היודע הכי טוב מהו 

 הטוב ביותר בשבילי.
קרה לנו שהיינו צריכים כמה פעמים הרי 

פתאום בדחיפות למקום מסוים ואז לנסוע 
 ...את מפתחות הרכב נוהיכן הנחשחכנו 

דבר דחוף ולא כאשר חיפשנו אחר או ש
 מצאנו...

הרי בורא עולם נמצא  זמן כזה עלינו לזכור:ב
 הוא יודעבוודאי ש, וכל רגע איתי ומביט בי

היכן המפתחות ובכל רגע הוא יכול להאיר 
 יכן הם.האת עיניי 

אם כן, מדוע הקב"ה לא עוזר לי למצוא את 
 המפתחות, הרי אני ממש ממהר?

א אלא, שהקב"ה יודע שאתה ממהר, אך הו
יודע יותר טוב ממך גם מה יקרה אם כעת 

תמצא את המפתחות, ומכיוון שעלול 
הקב"ה לכן, דבר לא טוב,  ךלהתרחש ל

להיות כעיוור ולא לראותם, עד  ךנותן ל
אשר לפי חכמתו העליונה, תגיע השעה 

 .והוא יאיר את עיניך הטובה ביותר
 כי אין רחמן ואוהב יותר מה' יתברך. 

את הרחמים של  שהרי הוא יתברך יצר
האדם, והרי שהאו מקור כל הרחמים, ולכן, 

אם הוא שם אותי במצב זה, כי כנראה 
שע"פ חכמתו האלוקית והבלתי מוגבלת זה 

הכי טוב בשבילי, ומי יודע אם רק לאחר 
שנה יראו לי כמה רווח והצלה נגרמו  021

 לי בעקבות כך.
לכן, לעתיד לבוא, אומרים חז"ל, יברך 

 ורה לו 'הטוב והמטיב'.האדם על כל הק
אין דבר כזה 'במקרה', וגם אין דבר כזה 
'הכל בגלל האדם הזה', הרי סובב בורא 

עולם שהמחבל הרשע ימ"ש, יניח את ה
הסוללות הפוכות פעם אחר פעם, כדי להציל 

 את בניו האהובים.
כי  –כי לא כלו רחמיך. המרחם  –"הטוב 

, הקב"ה הוא כולו טוב –לא תמו חסדיך" 
מעשיו הם רק טוב ועוד טוב, רק  וכל

שהאדם צריך להאמין בבורא עולם, שהוא 
נשאר עושה הכל מאהבתו אליו, וכל מה ש

 לאדם זה לקבל את המקרים באהבה מה'!
 
 
 
 

 תו מצרותהקב"ה עושה בכל רגע ניסים רבים לאדם, ומציל או –אומרים רבותינו: "אין בעל הנס, מכיר בניסו"             
 רבות, רק שהאדם לא תמיד שם לב אליהם ולא מכיר בהם, ולעיתים הוא חושב שאם היתה ביידי אפשרות לנהל את העולם   

 אך הכל נעשה בהשגחה בדיוק רב וברחמים גדולים עד מאוד! –הייתי מייעץ לקב"ה לעשות כמה שינויים               

  



 

 

 

 

 
בצורה חמורה שכזו, הגיבה אף היא בחוזקה 
כנגדו, אבל לא הסתפקה בתגובה סתמית, 

"אם אתה אלא הוסיפה משפט שנפלט מפיה: 
לא מגיע  –מתנהג בדרך שכזו כלפי הילדים 

 לך ילדים!".
לאחר מכן יאמר לה בעלה, שכבר ברגע 

שהוציאה את המילים הללו מן הפה, הרגיש 
"הרגשתי היתה שלא ירחק  מאוד לא טוב...

היום והמילים הלא טובות הללו תפעלנה את 
 פעולתן!".

והיום ההוא הגיע הרבה יותר מהר מכפי 
 שחשבו.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

האשה היתה הרה, והנה לא עברו מספר ימים, 
ובעיצומו של חול המועד פסח נפטר העובר 

שלה באופן פתאומי לחלוטין, ושבק חיים לכל 
  סיבה רפואית הנראית לעין.חי, ללא כל 

 איך אמרה האשה: "לא מגיע לך ילדים!!!". 
הם לא היו צריכים יותר מזה, הרמז היה שקוף 

 וברור!. 
בני הזוג הגיעו לביתו של של מרן הרב 

קנייבסקי שליט"א, וסיפרו את שעבר עליהם. 
הגאון הביע את השתוממותו, כיצד מוציאים 

שבוודאי מילים שכאלו בבית יהודי, ואמר 
העונש בא עליהם בגלל זה, וכששאלוהו מה 

"תקבלו על התיקון לכך, אמר בפשטות: 
 עצמכם לא לומר שוב שטויות שכאלו...".

"אם את הרבנית קנייבסקי הוסיפה ואמרה: 
 רואה את הכח האדיר שיש לך בפה, תנצלי

"אני רוצה שתסביר לי את התהפוכות שאירעו 
חת את כל לך; אתמול רצית לשדוד אותי ולק

ליש"ט,  01-כספי, אחר כך הסתפקת ב
 ועכשיו אתה עוד מחזיר לי עודף?"...

 
 
 
 
 
 זימן את המנגן למשפט כדי להענישו. 
 
 

 

 

זאת לדברים חיוביים, ותתפללי על דברים 
 שהינך זקוקה להם".

האשה שמעה וקיבלה על עצמה לעשות כדבר 
הזה. והנה, בני הזוג לא נפקדו במשך שנים 

רבות בילדים, וחששו שלאחר פטירתו 
שוב הפתאומית של העובר, הם לא יפקדו 

 למשך תקופה ארוכה.
עתה, לאחר ששמעה האשה על הכוח שיש 
בפיה, עמדה והתפללה לבוראה שיפקדנה 

 בילדים נוספים, והשקיעה מאוד בתפילות אלו.
לא עברה תקופה קצרה והאשה נפקדה 

 וילדה... תאומים!!!.
כמה כוח הרסני יש בפה של האדם והוא אינו 

 מודע לכך! הרי הגאון מווילנא כותב שכל
מילה שאתה מוציא מהפה טסה כמו טיל 

 לשמיים ונרשמת! 
כמה צריכים להיזהר בימים האחרונים עד 

הפסח, ובפרט שעות בודדות לפני ליל הסדר 
שלא לכעוס! לא לתת אווירה שלילית בבית 

 לפני החג שכולם כל כך מחכים לו!
שלכל ההכנות תהיה הרגשה טובה, וזאת ע"י 

מקרה נשלח שנזכור שכל עכבה לטובה וכל 
  הוא ניסיון מאת ה'!.

לכן, גם אם הילדים נכנסו עם עוגיות לחדר 
שערכנו בו ניקיונות רבים וכבר נבדק בו 

יש  –לא לצעוק על הילד ולהתעצבן  –החמץ 
לנו פה ניסיון מאת הקב"ה: לראות כיצד 

האם תכעס  – תגיב ותפעל ברגעים שכאלה
ותרתח ותגרום לילד הרגשה שפסח זה 

צבים או שתזכור שהאדם לא נוקף צעקות וע
וכעת אצבע אם לא הכריזו עליו מלמעלה, 

יש לך אפשרות לעבוד על המידות שלך 
 בחינם! ללא קורסים וללא כסף! בחינם!

לגשת אל הילד, לקחת אותו בחיבוק ולומר 
לו: "חמודי, החג הקדוש שכולנו מחכים לו 

בפתח, ואם אנחנו רוצים לחגוג אותו באמת, 
 להיכנס עם חמץ לאף מקום!אסור לנו 

אולי אתה תהיה האחראי שלא יכניסו חמץ 
 עבודת המידות בחינם! –לחדרים?" 

וגם מכניסים את החג בשמחה ובחוויה שלא 
 תישכח לעולם לכל בני הבית!

 רק להיזהר מהכעס! ובמיוחד ממילים קשות!
 
 

 (., אתר 'אמונה'פורת-הרב יוסף צ. בן) 

 
 גכע

אכילה אסורה ונזכה יהי רצון שנישמר מכל 
 כרון מאת ה' אמן ואמן!ילהצלחה וז

 
 
 

כדי לקבל דף צבעוני ומפורט על נקיות 
 הפירות והירקות וצורת בדיקתם:

בכל בתי ישראל עסוקים בהכנות אחרונות 
טרם היכנסו של הלילה המקודש בשנה, 

שהספרים הקדושים כותבים עליו שמסוגל 
לפעול ישועות בכל ענייניו של האדם וכל 

 צינורות השפע פתוחים בלילה הקדוש הזה.
 אך צריך להיזהר עד מאוד בכל שלבי

ההכנות מיצר הרע של הכעס והזעם מלחץ 
 ההכנות.

ועל כך שואל הזהור הקדוש, מה פשר 
איזה  –הפסוק: "את חג המצות תשמור" 

שמירה מדובר? ואיך אפשר לשמור על 
 דבר שהוא רוחני? 

שבחג זה צריך האדם עונה הזוהר הקדוש: 
להישמר ביותר מכעס מכל השנה, 

 כאילו אוכל חמץ! –שהכועס בפסח 
דניאל אוחיון שליט"א, מביא בספרו  הרב

'אור דניאל' מעשה מצמרר: "הרב 
זילברשטיין שליט"א: פרסם בספרו 'עלינו 

לשבח', מכתב שהגיע אליו מבני זוג בארץ 
שחיו זאת על בשרם, וכך פרטי המכתב: 

"תחילתו של הסיפור היה בערב שבת 
הגדול, כאשר באותו בית עליו אנו מדברים 

רים והוכשרו סופית נבדקו כבר רוב החד
לפסח, ועל הילדים נאסר להכניס חמץ 

 למקומות הללו. 
אחד הילדים הקטנים לא נזהר דיו, ולמרות 

האזהרה של ההורים, והפתק באותיות 
קידוש לבנה שנתלה על הדלת ובו הודעה 

שהחדר כבר כשר לפסח, נכנס הילד אל 
 החדר כשכולו מלא בפירורי חמץ. 

מאוד באותו  האב, שמן הסתם היה לחוץ
רגע, התרגז על הילד הקטן, וכעסו גבר בו, 
עד שהתחיל לצעוק בקול רעש גדול, טרק 
את דלתות הבית בחוזקה ועשה רושם כמי 

 שאיבד שליטה על עצמו. 
מה צריכה לעשות עקרת בית הרואה את 

להרגיע את הבעל, לא  –בעלה במצב כזה? 
להרים את קולה, לא להמשיך ולצעוק אף 

לדים, וכמובן לא להגיב בדברים היא על הי
 חזקים נגד בעלה.

אבל עקרת הבית שהעבירה לנו את 
 המכתב, בראותה את בעלה מתרגז וכועס
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