
שה שבועות לפני יום הדין הגדול. היום בו ישפטו אותי אם תהיה לי נחת נמצאים אנו בתאריך ז' באלול. רק שלו
 )מהרב מנחם  שטיין שליט"א( ?ובריאות בשנה הבאה? האם אתפרנס ברווח ובשלווה? האם יהיה שלום ושלווה בבית

 כיצד משכנעים את בורא העולם בשנת חיים נוספת? מה אני צריך לעשות אך אמרו לי אתם: 
 ?, ללא חולי וצרה ח"ונת חיים ושמחהאת שנת התשע"ג, כששיתן לי כדי להוכיח לו 

 אומר לכם משהו: תחשבו על כל אלו שלא הצליחו לשכנע בשנה שעברה והיום לא נמצאים בנינו.
 בירושלים, ובאתי לנחם אותם מאבלם. 'וגן – בית'הייתי לפני מס' חודשים אצל משפחת 'עדני' ב

 , הלך בחופשת פסח לטייל קצת 'יעקב –באר ', בחור ישיבת 32זק בן מה קרה? הבן שלהם, בחור בריא וח
, איבד את החמצן ומת תהזמנים', קפץ לתוך 'בריכת המשושים' ולא עלה ממנה, הוא נשאר בקרקעי -ב'בין 

 בפתאומיות. אי אפשר לתאר את הצער שהיה למשפחה.
 אמרו לי אתם: האם הוא חשב בשנה שעברה בחודש אלול, 

 לא יהיה בין החיים, אלא בבור מתחת לבלטות?  שהשנה הוא
 –בריא, חזק, שמח, חכם  32הרי הוא רק בתחילת החיים שלו: בן 

 האם הוא ידע מכן שבבית דין של מעלה יש עליו דיון האם יזכה 
 לשנה נוספת או לא?...

 הוא היה במים ל"ע. –אומרים במחזור: "מי באש ומי במים" 
 יום בהם  23ת לכל אחד מאיתנו בית דין של מעלה נותנים כע

 עליו להכין כתב הגנה, מדוע צריך הוא לזכות בשנה נוספת, ואף 
 מזכירים לנו זאת כל בוקר עם תקיעת השופר... ומדוע?

 מה עושים?  –כדי שנשב עם עצמנו ועם המשפחה יחד ונחשוב 
 איך משכנעים את בורא עולם בשנה נוספת ואפילו בשנה טובה?...

 לב,"ה יש טענות: נתתי לך בריאות: כליות, עיניים, הרי גם לקב
תם? האם השתמשת בהם לרוץ לשיעורי תורה ולקיים מצוות או שחלילה ללכת ימה עשית א – , רגלייםידיים

 ?ולעשות עבירות , מראות אסוריםלסרטים
 ך הם דבריו:אך אתן לכם מתנה גדולה וסוד גדול שמגלה לנו המשגיח הקדוש, ר' יחזקאל לוינשטיין זצ"ל, וכ

מהי הזכות הגדולה  גלה לכםאשפט הגדול, אך מלפני בוא יום ה ם רבים מחפשים זכויות בחודש אלול"אנשי
הזכות הגדולה ביותר "שגיח הקדוש: ממגלה ה –ומהי הזכות הזו?  – !"להיות כדי לזכות בדין הביותר שיכול

 ". מה הכוונה?חרדת הדין - אימת הדין" –לזכות בדין ולשכנע את בורא העולם בשנת חיים נוספת, היא 
כולו מבויש ואפילו  תגידו לי אתם: אדם אחד מגיע למשפט, עומד מול השופט כשכולו רועד, מכופף את הראש,

 דמעה נוזלת מעיניו על המצב שאליו נקלע. כיצד ירגיש מיד השופט? מיד הוא יתעורר עליו ברחמים!.
 הדבר הזה מעורר קיטרוג!. –ט עם מסטיק בפה וידיים בכיסים אך תארו לכם, אדם שני שמגיע מול השופ

משפט עם חרדת הדין, עם בשעת ההזכות הכי גדולה היא להיות בחודש אלול ולכן ואמר המשגיח זצ"ל: 

 הכנעה וכניעה כבן המתחרט על מעשיו. ברגע שיהיה לאדם אימת הדין, משמיים ירחמו עליו והוא ינצל!.
להגיע ליום הדין עם חרדה ופחד מהמשפט, הרי בחוץ הכל נראה כרגיל, והקיטרוג הכי  אך כיצד אפשר בדור שלנו

 ?אז מה עושיםגדול שיכול להיות על האדם, הוא כשהוא מגיע לראש השנה ללא פחד ודאגה מה יקבע בגורלו. 
כשנקיים כל יום , ועל ידי כך, לקבל על עצמנו איזו קבלה וחיזוק, מהיום ועד יום הדיןהעצה הטובה ביותר היא: 

 ה לקב"ה: הנה, אכפת לי, אני חרד לדין!.אאת הקבלה שקיבלנו, זה יזכיר לנו את יום המשפט, וזה יר
 השתדלות!. –חייבים להראות יראה ופחד  –אסור לנו להגיע לראש השנה, עם ידיים בכיסים ומסטיק בכיס 

 הו כתב ההגנה הטוב ביותר למשפט!"."זמגלה המשגיח,  יום שתתן לנו חרדת הדין", 04"קבלה קטנה למשך 
זה רק כמה הצעות, אך על כל  –הלכות לשה"ר ביום, לבוש צנוע, לימוד תורה, ברכות  3תפילה במניין ובזמן, 

   מנחם שטיין שליט"א הרב –ל ישועות! ך הימים הללו שב"ה תפעאחד לחשוב ולבחור לעצמו את הקבלה הקטנה למש
 

 

 

 

 ליח.בשם ה' נעשה ונצ       –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 מרים, יעקב בן 

מרים  ,, הילה, לאהמלכה

 בנות ליאורה לריסה.

רה לריסה בת זיבו ליאו

 דליה בת ברוריה, ,זוליחו

ולמית בת חתון וברוך בן ש

, אבישי דוד בן ג'ורג'יה

ברכה, ברכה בת דורה 

לכל הישועות  דבורה.

ברוחניות ובגשמיות לתורם 

 ולביאת משיח!

לינור בת  – לזווג הגון

יהודה בן מלכה, ,  ברכה

צבי יעקב בן מלכה, יהודה 

אסי בן שולמית , בן דבורה

             צחונה.נ

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.

בן גוהר.  ובת שבע. יוסף

 אורי חי בן רינה פואד לוי.

יריב בן גאולה. אברהם בן 

רות  אלה. ישעיהו בן יצחק.

 בת נוסרת יצחק בן עליזה.

יוסף בן אנגלינה. אפרים בן 

ר' יצחק בן טופחה, ר'  רחל.

שמעון בן סאסי סופיה, 

מרדכי  גבריאל בן סמינה.

נה בני יונה שחי ושו

 אופירה בת רומיה. ומנחם.

אסתר  צ'חלה. רחמים בן

 בת עישה, שלום בן תמו,

, רחל בת דוד בן אסתר

אליהו מאיר בן סימי  קלמי.

. עובדיה כהני איפרגן,

 לואיזה עליזה בת שמחה.

 זוהרה טימסטית בת מרים.

 שמעון בן זוהרה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ה פרנסהלרפוא

הרב עובדיה :והצלחת

יוסף בן גורגיה. הרב 

הרב שמעון בן בכריה.

 בס"ד.       בעזרת ה' נעשה ונצליח.         לישועתך קיויתי ה'.              לה' הארץ ומלואה.             בשם ה' נעשה ונצליח.
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 81:28את השבת: יצי
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רוצים הקדשה 

? שנתית

 צלצלו..

0506425002 



 

 

 

 
, נוסע כל יום ליד בית קברותאדם ה (1

 ברכת 'אשר יצר אתכם בדין'?ברך יהאם 
 ,: הרואה קברי ישראלאמרו רבותינו *

ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם " :מברך
אשר יצר אתכם בדין וזן אתכן בדין ויודע 

יד להחיותכם ולקיים מספר כולכם והוא עת
 אתכם, ברוך אתה ה' מחיה המתים".

כשנמצאים סמוך ואין מברכים ברכה זו אלא 
אותם ממרחק  הרואה, אבל ממש לקברות

 .מידי עוברו בדרך, אינו מברך עליהם כלל
אלא פעם אחת ואין מברכים ברכה זו 

ראה בינתיים כן אלא אם  ,בשלשים יום
)כגון שהוא נוסע בין קברי קברות אחרים, 

 . שאז יברך שוב על ראייה זוצדיקים(, 

*** 
הסכינים מהשולחן לכסות יש האם ( 2

 ?בשעת ברכת המזון
ברכת המזון,  קודםנוהגים לכסות הסכין  *

משום שהשולחן הוא י שני טעמים: מפנ
ימיו של אדם, והסכין הוא כמזבח המאריך 

ברזל המקצר ימיו של אדם, ונאמר בתורה: 
 .('הרוקח') "לא תניף עליהם ברזל"

 טעם נוסף, הוא מפני שהיה בעבר אדם אחד
 

 , הבוחר בשירי זמרה.
 
 

 חדשים אף בשבת. בגדים
מלברך שהחיינו על פרי חדש  נכון להימנע *

 .גם בעשירי באב ובגד חדש,
 
 

י מי ששכח בימי בין המיצרים שפרי זה הוא 
חדש, וטעה ובירך עליו בימות החול ברכת 
הנהנין, ולפני שטעם נזכר שהוא פרי חדש, 

יברך שהחיינו ויאכל מהפרי. ]יבי''א ח''ב 
 יו''ד סי' ה' סק''ו[.

 
 

, ]ובזה ממדת חסידות טוב להחמיר בענבים 
שעיקר איסור סחיטתם מן התורה[. אבל אם 

נותן את הענב לתוך פיו ומוצץ המשקה, 
ומשליך החרצנים לחוץ, לכולי עלמא דרך 

 מאכל הוא ומותר
 

*** 
 ?מה מברכים על חכם גדול בישראל( 3

הרואה חכם גדול מחכמי ישראל, המופלג  *
ת ה' טהורה, ומורה בתורה ובחכמה ובירא

יש לו לברך הוראות בישראל, אף בזמן הזה 
ברוך אתה ה' אלוקינו מלך ": בשם ומלכות

. אבל סומא "העולם שחלק מחכמתו ליראיו
 אינו מברך ברכה זו.

 
 

 

 

 

 

במערכת המשפחתית נושא השקר והאמת מצויים במצב עדין 
 מאוד. מצד אחד, קיימת ציפייה לחשיפה הדדית מוחלטת. 

כל אחד רוצה לתת ביטוי להליכי מחשבתו ולהסרת כבלים 
 זוגו יתנהג אליו באותה צורה. -מהתנהגותו, והוא מצפה שבן

מצד שני, אין מסגרת המצריכה השקעה כה גדולה כמו מסגרת 
ואין, ואין מקום בו הקשר רגיש כל כך, עד שברור כי אם הבעל הניש

יאמר לאשתו את כל מה שבליבו בכל רגע נתון, והאשה תאמר 
 לבעלה את מה שבליבה בכל רגע נתון, 

 יווצר מתכון וודאי לריב.
 הבה נדון במספר דוגמאות המצויות בחיי 

 היום יום של משפחה. 
 למשל, כאשר הרעיה שואלת את בעלה 

  ציור שציירה ה, האם ?האם האוכל טעים
 . ?האם היא עצמה נאה בעיניו ?יפה

 ולבעל יש תשובות חיוביות  במידה 
 לשאלות אלו, תשובתו תהיה חדה וברורה, 

 כאשר הוא חושב אך ללא כל היסוס. 
 א שלילית, הוא אומר שהתשובה הי

 לרעייתו את תשובתו האמיתית, ובכך הוא 
 . 'ולא יעלימו זה מזה'חש שהוא מקיים את הכלל 

בנוסף, הוא מאמין שעל ידי אמירת האמת, ללא כחל וסרק, הוא 
 מגלה בכך עד כמה הוא חש קרוב אליה.

כפי שהרעיה מרשה לעצמה לומר על האוכל שהכינה שהוא אינו 
טעים, כך גם הוא חש שהוא יכול לומר שהאוכל יכל להיות יותר 

טעים. אם הבעל היה שואל את רעייתו "האם את מעוניינת שאומר 
ועוד היתה מוסיפה:  את כל האמת?" וודאי היתה משיבה: "בוודאי".

 פגע אם תאמר לי דברים"לא רק שאני רוצה שתאמר את האמת, א
 

 

 סגולות להצלות מצרות פרטיות!        
אדם הנזהר " :זצ"ל ץ חייםכתב החפ (1 

צרה  ף, אל לו לחשוש מאמלדבר לשון הרע
ל צרה ילו מכ, לפי שהקב"ה מצמצרות העולם

 וצוקה מכל נגע ומחלה".
כשאומר תפילת " :"פלא יועץ"כותב ה (2

וינו כל שמונה עשרה, התיבות "לישועתך ק
 ועת ה' מכל הצרותשישמצפה ליכוון  –היום" 

'ויש בזה תועלת גדולה , נתון בהםהוא ש
  ".ונפלאה, והוא מסוגל מאוד'

 

 
אדם המקפיד : "זצ"ל כתב ה'אמרי אש' (3

לערוך סעודה רביעית במוצ"ש עם פת, 
 :נרות בסעודה זו, מובטח לו 4ומדליק 

( לא יסתלק מהעולם טרם יראה את דוד א 
 המלך ע"ה.

, ( אם יהיה ח"ו במצוקה ויצטרך לישועהב
 ,ל עולםשיאמר בסעודת מלווה מלכה: 'רבונו 

בזכות של דוד המלך תגן עליי שאוושע בדבר 
ומובטח לו שה' ומסיים הצדיק: " הזה ...".

יתברך יעזור לו, רק שיראה לקיים בכל 
 יכולתו סעודת מלווה מלכה בכל שבוע".

  המעטת מעלותיו " :כותב המדרש תנחומא (4
 ".מצרות ועין הרע האדם שומרת -של אדם 
  - 30-4737075מהספר 'עצה ותושיה'  -       

 כולם שומעים שבקיץ חשוב לשתות המון,
כוסות, ויש  04- 03יש האומרים לשתות 

 מה נכון ומומלץ? –כוסות  03שממליצים אף 
 ,כל עוד מדובר בחיילים או במטיילים במסע *

משום שבתנאי אכן מומלץ לשתות הרבה, 
 .מאמץ וחום באמת מאבדים הרבה נוזלים

 הפתעה גדולה לשאר בני האדם:אך ישנה 
 על האדם לשתות לפי תחושתו לצמא!

שתייה מעבר לתחושת הצמא, גורעת מיכולת 
 הכליות להפריש חומרי פסולת, מעמיסה על

 

 
הלב, מחלישה את השרירים ואת שאר  

הרקמות, פוגעת באיכות העיכול וגורמת 
להתפתחות עצירות כרונית ולזיהום הדם 

 . !ברעלים מן המעי
כן מומלץ מאד להקפיד על תזונה נכונה,  על

 .שמפחיתה את הצורך בשתיה בלתי פוסקת
 אדם שאוכל נכון לא צריך לשתות הרבה!

כמות הנוזלים בגוף צריכה להתאים לכמות 
יש לשתות יותר ככל , כלומר, חומרי הפסולת

שכמות החומרים המזיקים במזון גדלה, ופחות 
 .ככל שהיא קטנה

בה גורמת להאטת מעבר לכך, שתיה מרו
 תהליכי הניקוי של הגוף.

 
 
 

מומלץ  .שתו הרבה מים  :יום לפני הצום (1 
 .כוסות מים 03לפחות על שתיית 

יש להפחית בהדרגה כמה ימים לפני הצום 

שכאשר הגיע לברכת 'בונה ירושלים', נזכר 
 , ותקע בעצמו הסכין.ירושליםבצער חורבן 

 וימים טובים תות, שבשבוכתב השולחן ערוך
וכן דעת  ,את הסכין כסותלאינו צריך 

 המקובלים והאר"י הקדוש.

*** 
יש לברך ברכה אחרונה על קפה האם ( 3

 ?ותה חם
"רביעית משקה בבת אחת",  השותה *

 -בבת קסמ" 00שיעור של שותה הכלומר, 
, כדרך שבני אדם רגילים כלומראחת, )

 0או  0-בלשתות בנחת, דהיינו אפילו 
חייב  – בבת אחת בלא הפסק( ךלגימות, א

 לברך ברכה אחרונה 'בורא נפשות'.
 ע"פ, א)עם הפסק( לאטמשקה  אך השותה

  ., אינו מברך ברכה אחרונה'רביעית' ששתה 
אינו  -השותה או תה ה קפה תולכן, השו

 00ולא שתה  הואיל ,המברך ברכה אחרונ
 "."בבת אחתסמ"ק 

אך, אם הצליח לשתותם רביעית בבת אחת 
 מברך ברכה אחרונה. -)כגון שהצטננו( 

אך השותה משקם חם מאוד או קפה שחור )שאין דרך 
אפילו אם שתה רביעית בבת אחת,  –לשתותו קר( 

 !.ברכה אחרונהכלל אינו מברך 
 
 , 
 
 

. 

 
 צעצועים אלה לצורך הילדים(.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

תהיה רק  "ש השנה,שתפילת ערבית במוצ
לאחר חצי שעה מזמן שקיעת החמה, ולא 

, ובכך תהיה אפשרות לקהל להחליף קודם
בגדי השבת לבגדי חול, ולחלוץ נעלי העור 
 שלרגליהם, ולבוא לבית הכנסת בבגדי חול

 
 
 
 המותרים בתשעה באב. 
 
 

*** 
 האם מותר להסתפר בימים הללו?( 4

אר"י לא להסתפר או להתגלח ג המנה *

 

 

 

 
 שאינך חושב באמת". 

אולם, המציאות מוכיחה שכמעט תמיד אם אומרים לזולת את כל 
 .!געפנהוא  –ומדמותו כך דברים שלילים ממעשיו האמת, ויש ב

לכן, במקרה כזה אסור לאותו אדם לומר לרעייתו תשובה 

ייב לומר לה את מה העלולה לפגוע בה או לצער אותה, והוא ח
כאשר היא שואלת אם האוכל טעים או אם  שהייתה רוצה לשמוע.

 .היא רוצה לקבל לכך חיזוק חיובי שאכן הדברים הם כךהציור יפה, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

תגובה חריפה, או לתת לו הסבר לא אמיתי שיניח את דעתו 
 אי ביצוע ההבטחה.כהצדקה ל

אם תוצאת סיפור העובדות כפי שהן תגרום רק לאי במקרה זה, 

. אולם, אם הדבר יגרום להרחקה נעימות, אין לה שום היתר לשקר
עליה לתת הסבר למחדליה בסיבה רגשית בין האשה לבעלה, 

 .!גם במחיר של שינוי העובדותשתמנע את ההרחקה הרגשית, 
יום, -ו שעשויים לקרות יוםמדהים לראות עד כמה דברים אל

 המשך יבוא ב"ה...               !.ים מקום נכבד בהלך החשיבה היהודיתופס
 

יחד עם זאת, אם הוא מצפה שרעייתו תעשה 

עליו להשתדל שיפורים באוכל וכדומה, 
לומר זאת בצורה העדינה ביותר, כך 

 שהפגיעה בה תהיה מינימאלית.
נתייחס לדוגמא נוספת: האישה הבטיחה  *

לבעלה לעשות פעולה מסוימת הנדרשת 
למשפחה, אך ללא סיבה מוצדקת, היא לא 

 עה את הפעולה. ביצ
כעת היא מצויה במבוכה. האם לומר לבעלה 

שלא הייתה שום סיבה מוצדקת  –את האמת 
לאי העמידה בהבטחה, ולהסתכן בקבלת 

תגובה חריפה, או לתת לו הסבר לא אמיתי 
שיניח את דעתו כהצדקה לאי ביצוע 

 ההבטחה.
 
 
 
 

אונים וסבלה -בזמן הזה היא ניצבה חסרת
בדומיה את מעללי בנה. עד כאן המעשה. 



אשתו ביקשה זמן למחשבה. ובמשך שבועיים 
 היא התחבטה והתלבטה בדבר.

לבסוף היא הודיעה לבעלה שהיא מסכימה 
 עזור לה בכל.דרון לאמו ואף ללתת ח

בעלה המאושר הכניס את אמו לבית, והם חיו 
 . אחד יחד בביתשלושתם 

הדבר לא היה פשוט, כיוון שעם השנים אשתו 
היה צריכה לטפל בחמותה בטיטולים 

למבוגרים, בצינוריות לקיבה כשלא יכלה 
לאכול, אך היא עשתה זאת באהבה ואף 

 נקשרה מאוד לחמותה על ידי כך.
, עד 89אמו הזקנה האריכה ימים עד גיל 

שהלכה לעולמה. הבן ישב על אמו 'שבעה', 
ואז קרה דבר מבהיל. ביום השני ל'שבעה' 

, וכעת הוא יושב אבל 67-נפטרה אשתו בת ה
 .!על אמו ועל אשתו יחד

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
גדולי הדור באו לנחם אותו ואמרו לו: "אנחנו 

ו, אך לא מבינים את דרכי ה' וחשבונותי
יתכן, יודעים אנו מה שאמרו רבותינו: 

 05שלאשתך נגמרה מכסת החיים כבר בגיל 
והיתה צריכה למות. אבל הבורא שלח לה 

ניסיון להאריך את חייה, על ידי ששלח לה 
 הצעה לקבל את חמותה הזקנה.

 –אם היא לא היתה מסכימה לקבל אותה 
  !היא היתה מתה מיד באותו זמן

לקבל את חמותה אך כיוון שהסכימה 

 62הוסיפו לה  –ולהתמסר אליה בטיפולים 
, אשר בהם זכתה לחתן בנים שנים לחייה

נכדים. וכיצד יתכן זאת?  04ולראות מעל 
אלא שלבורא יש אומר בשמיים של מתנת 

לא כי הי  –שנה  67חינם, אשר הוסיף לה 

מגיע לה, אלא בעקבות הקשר והמסירות 
עד  שלה לחמותה שהיתה צריכה אותה,

 פטירתה שלה.
 היתה עוברת עוד שנה באושר אשתךכש

 
ובריאות, היא יכלה לחשוב שזה בזכותה, אך 
היא לא ידעה שזה בזכות כך שחמותה צריכה 
 להמשיך לחיות וצריכים שימשיכו לעזור לה. 

  

(: , אאומרת הגמרא במסכת שבת )קו
תדאג כל  -"אחד מבני חבורה שמת 

 החבורה כולה".
חלילה, אם נפטר אדם, צריכים כל 
משפחתו וקרוביו שמצטערים מכך, 

 לדואג על מצבם.
 מדוע? מה הקשר בין פטירתו למצבם?

שהקב"ה לא אלא, אומרים רבותינו: 
יו לוקח אדם מהעולם, אם כל קרוב

 ומכריו לא ראויים לצער הזה.
יותר מכך, אומר ר' אליהו מלופיאן 

"לפעמים יכול להיות שנגמרה זצ"ל: 
מכסת החיים שקצבו לאדם בשמיים 

והוא צריך להיפטר מהעולם, אך 
בשמיים רואים שאם יקחו אותו כעת, 

הדבר יגרום לצער לאחר מהקרובים או 
השכנים שלו, אשר לא מגיע להם כרגע 

, ולכן, משמיים הקב"ה זה רלקבל צע
מוסיף לו שנות חיים מאוצר של מתנת 

חינם שיש לו בשמיים, ונותן לו לחיות 
ביו ופחתו ומקרשבזכות אותו אדם ממ

 שלא ראוי לצער הזה".

אומר ר' אליהו מלופיאן זצ"ל,  "לכן",
להרבות  –זו העצה לזכות בדין "

באוהבים וחברים. לדאוג לזולת 
ם אם ח"ו מגיע ולאנשים רבים, כך שג

לאדם צרה, משמיים ידחו או יבטלו 
אותה, כדי שלחבר או לבן המשפחה 

 –שמאוד אוהב אותי ואת היחס שלי 
 לא יהיה צער בגללי!".

לכן אנו אומרים בתפילה: "עשה למען 
לפחות אם לא  –עוללינו ולמען טפינו" 

מגיע לאדם שנה טובה ח"ו, אז לפחות 
לי תן לנו שנה טובה בשביל הילד ש

 שלא יהיה לו צער ויהיה לו אבא בריא.
סיפר הרב מנחם שטיין שליט"א: "היתה 

בערך, שבעלה  04-אשה בארץ בגיל ה
ניגש אליה וביקש לשאול אותה שאלה 
גורלית: 'אשתי היקרה, כידוע לך אמא 

ורוצים כעת  66שלי אשה זקנה בת 
להעבירה למושב זקנים, האם את מוכנה 

לה חדרון  תןישניקח אותה לביתנו ונ
 בביתנו. 

אני מאוד רוצה זאת, כי יודע אני כמה 
צער יש לזקן שהולך לבית קברות ויודע 
שהתחנה הבאה היא בור בבית קברות, 

אך את תחליטי, כי הרבה מהמאמץ 
 ".יפול' עלייך, בעזרה לאמי המבוגרת'
 
 
 
 

 ובריאות, היא יכלה לחשוב 
 שזה בזכותה, אך היא לא ידעה 

שזה בזכות כך שחמותה צריכה להמשיך 
 לחיות וצריכים שימשיכו לעזור לה. 

"יותר ממה שבעל על כך אמרו רבותינו: 
העני עושה עם  –הבית עושה עם העני 

 בעל הבית!".
הזקנה  וכאשר הגיעו סוף חייה של חמותה

 , ממילא לקחו גם אותה".89בגיל 
"משפטי ה' אמת, צדקו יחדיו",  –ככה זה 

לפעמים האדם לא זוכה לדברים טובים 
לל מעשיו, אלא גולשנה טובה בגללו וב

בזכות אנשים רבים שאליהם הוא קשור 
והוא מטיב להם ומסייע להם, ובגללם הוא 

 מקבל תוספת חיים.

זו זצ"ל, "ר' אליהו לופיאן אומר "לכן", 
להרבות באוהבים  –העצה לזכות בדין 

. לדאוג לזולת ולאנשים רבים, כך וחברים
שגם אם ח"ו מגיע לאדם צרה, משמיים 

ידחו או יבטלו אותה, כדי שלחבר או לבן 
המשפחה שמאוד אוהב אותי ואת היחס 

 לא יהיה צער בגללי!". –שלי 
לכן, כותבים בעלי המוסר שעל האדם 

ם זקוקים לו', "וכמה להיות 'אדם שרבי
לפי  –יותר שהאדם פועל לטובת אחרים 

 .)עצות לדינא(זה ראוי ומוכן לו הארכת ימיו" 

היתה "הוסיף הרב שטיין שליט"א וסיפר: 
קראו לה  ',פתח תקווה'בשגרה אשה 

 בלהה זלדס ז"ל, קרה לה דבר מזעזע: 
בחדר  זקןהיא החזיקה את אבא שלה ה

היא לא  ,וושם טיפלה ב מיוחד בבית שלה
 הסכימה לשלוח אותו לבית אבות.

 והאריכה ימים במחלה ל"ע היא חלתה
שלה המחלה ושנים. הרופאים אמרו ש

 .היתה רדומהפשוט כאילו 
וכך במשך זמן רב היא שימשה ודאגה 

 לאביה המבוגר.
 גם היא נפטרה! כשנפטר אביה,

אני יודע "בעלה של בלהה זלדס ז"ל אמר: 
שהעמידה את  שהוסיפו לה שנים, בגלל

 .עצמה לרשות אביה וטיפלה בו במסירות
היא לא היתה מוכנה לשלוח אותו למושב 

הזקנים 'הדקל', ולכן המחלה שלה היתה 
 רדומה זמן כה רב!.

אמר ר' לופיאן , "להרבות אוהבים ורעים"
כי אדם שהרבים זקוקים לו, זה  זצ"ל,

אדם שמשמיים יש לו הגנה רבה בזכותם 
 של הרבים! 

 
 

 
 

 הקב"ה נותן לו שמירה מיוחדת ביום הדין –אדם שהרבים זקוקים לו: שהוא מעריך כל אדם ואהוב על הבריות            
 בריותלאהוב ומקום להוב א –כיוון שאם שופטים אותו לרעה חלילה, אז נגרם רע גם לאחרים, לכן אמרו רבותינו: אלול ר"ת   

 זה אדם שזוכה לעבור בדין בשלום! –בים, שמשמח את הבריות, שנותן מילים חמות אדם שעוזר לר                 

 ו  



 

 

 

 

 
 לנתח את העין.
את החלטת סיפר להורים הרופא הבכיר 

הרופאים בדבר הניתוח, והודיע: "מצב העין 
של צביקה כרגע הוא רע, אולם, עליכם 

לדעת, שיש סיכויים גדולים שגם הניתוח לא 
יצליח, אך אין מה לעשות אלא לנסות 

לנתחו. ולכן, מבקשים אנו את חתימתכם 
 ע הניתוח בצביק'ה".לאישור ביצו

ההורים חסרי האונים והמודאגים, לא יכלו 
לעשות מאומה וחתמו על הסכם ביצוע 

 הניתוח בצביק'ה הקטן שלהם.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
חסיד חב"ד שהכיר את אביו של צביקה דיבר 

איתו וייעץ לו לבדוק את התפילין והמזוזות 
שבביתו, תוך כדי ההבנה שהמזוזות הם 

 ל הבית.השמירה והברכה ש
אביו של צביקה הסכים להצעת חברו, ושלח 
 את התפילין ואת המזוזות שבביתו לבדיקה.
אך אז קרה דבר מיוחד במינו: בזמן שאביו 

של צביק'ה הסיר את המזוזות מפתחי 
החדרים שבביתו, הוא הגיע לחדרו של 

 שלףצביקה, הוציא את הברגים מהמזוזה, 
יצאה את הקלף, הביט בו, והנה זעקה גדולה 

 מפיו, והוא נפל על הרצפה והתמוטט.
כשחזרה אליו רוחו, הוא הראה לנוכחים 
באצבעו שיראו את המזוזה שבחדרו של 

 ..."ראו, מה קרה למזוזה הזוצביק'ה: 
 
 
 

 , המילה 'עיניכם' מטושטשת לגמרי!".
אביו של צביקה מיהר והביא מזוזה חדשה 

ומהודרת וקבע אותה בפתח חדרו של 
 צביק'ה.

 
 
 

 חוץ, מאותו מלמד 

 

 
 המילה 'עיניכם' מטושטשת לגמרי!".

אביו של צביקה מיהר והביא מזוזה חדשה 
ח חדרו של ומהודרת וקבע אותה בפת

 צביק'ה.
מיד לאחר קביעת המזוזה, עשה את דרכו 
בבהלה אל בית החולים והפציר ברופאים: 
"אני מבקש מכם שתנסו שוב להוציא את 

הגוף הזר מעינו של צביק'ה ע"י מגנט, כעת, 
 לפני ביצוע הניתוח".

הרופאים שניסו להסביר לאבא המודאג 
יכלו לסרב שהם כבר ניסו רבות, לא 

שראו את הבהלה הגדולה בפניו. כלבקשתו, 
נט גהשכיבו את צביק'ה, קירבו את המ

והנה, באורח פלא, נשלף אותו גוף  -לעינו
 זר והעין ניצלה!.

הרופאים ההמומים שכבר עמדו לפני ניתוח, 
החלו לשוחח ביניהם ולחפש הסברים, מדוע 

פתאום יצא הגוף זר לאחר ניסיונות כה 
 הניסיונות?? מה השתנה ניסיון זה מכל רבים

אך הם לא ידעו שהמזוזה השומרת על חדרו 
במילה:  בדיוק של צביקה היתה מטושטשת

 ., שהשפיעה על עיניו של צבי'עיניכם'
בדיוק כפי שאמר הצדיק ר' משה בן טוב: 

"אם היו יודעים אנשים כמה חשובה 
המזוזה, ועד כמה משפיעה היא על כל 

הדיירים בבית, היו משקיעים בה בממון 
ופר ירא ה', שהיא השמירה של הבית ובס

המזוזה מזיזה את המוות מביתו  ויושביו.
 של האדם".

 האם חובה לבדוק כעת את המזוזות? *
 כתב מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א:

"בזמנינו שרבו סופרים ומגיהים שאינם 
מומחים כראוי בדיני תפילין ומזוזות, וכמה 

 פעמים נמצאו פסולים באותיות שלהם. 

ראוי להחמיר ולבדקן בימי אלול,  לכן
אבל מעיקר , ובמזוזות יש להחמיר יותר

הדין אין חיוב לבדקן אלא פעם אחת בכל 
 ".שלוש שנים ומחצה

עכשיו, לפני יום המשפט, מה טוב לבדוק 
 המזוזות ולהביא שמירה והגנה לכולנו!.

 

 
 

 
  תעשר

 
 
 

 
 
 

לול ורבים האנשים הנה הגיע לו חודש א
 הבודקים את המזוזות שבביתם והתפילין.

הצדיק, ר' משה בן טוב זצ"ל, היה ידוע 
בכינויו 'צדיק המזוזות', שהיה בודק מזוזות 

של אנשים, ובמזוזה היה רואה על האדם 
 את הכל, ממש כרנטגן. 

"אנשים מחפשים קמעות הוא היה אומר: 
שישמרו עליהם. לא חוסכים במאמצים 

ון כדי להשיגם ושוכחים כי על ובממ
משקוף הבית נמצא הקמע שהקב"ה מסר 

 !המזוזה –לעם ישראל לשמירה 
ואם הם כבר משתכנעים לקנות מזוזה, 
 הם מבקשים שיביאו להם משהו בזול. 

"כי הזול , אמר הצדיק, הם אינם מבינים"
הזה יכול לעלות להם ביוקר. כי חלילה 

רא כשהמזוזה נפסלה או שהסופר אינו י
על שמיים, הרי שאין שמירה על הבית ו

 הדרים בו.
מוות, שכוחה  –"מזוזות, זה אותיות זז 

של המזוזה כה גדול שיכול להגן ממיתות 
 , אמר הצדיק.ואסונות ח"ו"

אביב,   -אנשי 'מרכז חב"ד' בעיר תל
העוסקים בזיכוי הרבים, סיפרו על כך את 

המעשה הבא, שאירע עימהם לפני זמן 
 ע"י בעל המעשה:מה, שסופר 

 ירושלמית."משפחת י. הינה משפחה 
צביק'ה, כשהוא  –יום אחד חזר בן הזקונים 

ממרר בבכי וידו מכסה על עינו הימנית. 
 מה קרה?  ומעת.עינו היתה אדומה וד

 גוף זר נכנס לעינו ואינו רוצה לצאת.
האם המודאגת רצה מיד עם בנה לרופא 

המשפחתי, אך הלה מיד הפנה אותם 
 חה עיניים.למומ

המומחה בדק את העין של צביק'ה, 
   והוחלט לאשפזו במרכז רפואי.

הרופאים ניסו בדרכים שונות להוציא את 
 ע"י  הגוף הזר שחדר לעין של צביק'ה

 , אך ללא הועיל.מגנט וכדומה
הרופאים ערכו התוועדות ביניהם מה ניתן 

 לעשות, ולבסוף הוחלט שאין מנוס אלא
 
 
 לנתח את העין. 

רופא הבכיר הודיע את החלטת הרופאים ה
להוריו של צביקה י. בדבר הניתוח, 

והודיע: "מצב העין של צביקה כרגע הוא 
רע, אולם, עליכם לדעת, שיש סיכויים 

גדולים שגם הניתוח לא יצליח, אך אין מה 
לעשות אלא לנסות לנתחו. ולכן, 

מבקשים אנו את חתימתכם לאישור 
 ביצוע הניתוח בצביק'ה".

 מאירה בת ברכה. העלון מוקדש לרפואת:
 ראובן בן נלי, מרדכי בן סימי. לזיווג הגון:

 סיגלית בת מזל. לזרע של קיימא:
, מסעוד בן מסעודהמירי בת  לעילוי נשמת:

 , גבריאל בן כהאיריס חווה בת מלערבייה, 
 ., הרב יוסף בן חיה מושאסמינה  
 
 , הרב יוסף בן חיה מושא.סמינהגבריאל בן , 

 

 .222-387-22חשבון בנק דואר 
 
 ותראו כל טוב בחיים ב"ה 
 
 
 
 

אנו מתפללים לה' שנמשיך 

 


