
 מידי פעם כשנקלע האדם לויכוח בביתו או במקום עבודתו, הוא מנסה להוכיח בכל דרך אפשרית את צדקתו.
 מתקשה להודות באמת ועומד על דעתו.בדרך כלל, גם כשהאדם נוכח לגלות שהשני צודק, הוא 

 וברכתו במקום מריבה. לא משרה שכינתו האך יש לדעת שיש לברוח כמו אש מויכוחים ומחלוקות! הקב"
אין העולם מתקיים אלא בזכות מי שבולם עצמו בשעת מריבה, : עאלימר ר' אא" פליגו וקבעו:חכמינו ז"ל ה

, בבית הכנסת וא, בבית ה, אם נקלעת לויכוח בעבודדע לך, מגלים חכמים –" 'תולה ארץ על בלימה'שנאמר: 
 .רגע העולם מתקיים בזכותך!באותו  –ואתה בולם את עצמך מלהגיב ולקחת חלק במריבה 

 ידעו חז"ל שיש קושי אדיר לאדם לשתוק ולא להגיב בשעת מריבה, שכן אם האדם ישתוק הוא יראה
  –אל תגיב, תשתוק ואומרים לנו: מעודדים אותנו חכמים להיפך,  אך ,ואינו שווה כלום לכל שהוא הפסיד

 ובאותו רגע העולם עומד על תילו בזכותך, והקב"ה ישלם לך שכר רב, כמו הצער הרב שהיה לך שלא הגבת!.
  :בעיר 'אפטא' שבפולין הקרהשנה,  022לפני ישנו מעשה מדהים שאירע 

 נהרויהודים רבים מכל רחבי העיר היה זה בערב יום הכיפורים, 
 .שבעיר אל תפילת ליל כיפור, בבית הכנסת המרכזי באימה

 תחלטרם  עמוסה מפה לפה, אך לפתע, התבית הכנסת הי
  , פרץ ויכוח קולני וסועד בין שניים מהמתפללים:התפילה

 ך להיות כך...", אמר האחד, בעוד שחבירו "אינך מבין שצרי
 : "אל תהיה שוטה, ההיפך הוא הנכון". אש ואומר משיב לו

 הדבר משך את תשומת ליבם של כל עשרות המתפללים
 .חםשהתקרבו לעברם והחלו לקחת חלק בויכוח הסוער וה

 מחצית המתפללים עמדו מאחורי האחד והצדיקו את טענותיו, 
 והשמיצו את הצד השני.עמדו לצידו של האחר שאר שהבעוד 

 העניינים התחממו ומילים קשות נזרקו מצד אחד למשנהו. 
 רב העיר היה המום וחיכה לסיומו של הויכוח, אך לא כך היה.

 .לקח את המחזור של יום הכיפורים והשליך על ראשו של המתנגד לו ,בזעםאחד מהצדדים  קם לפתע,
הלם ושקט מוחלט בבית הכנסת. המתפלל שספג חבטה בראשו, החליט שהוא לא נשאר חייב, אחז גם הוא 

ניות, נראה מחזה איום ונורא: בית במחזור העבה ביותר שבבית הכנסת וזרק בחזרה אל יריבו. תוך מספר ש
 .קבוצות שהחלו להתקוטט אלו עם אלו ולהשליך ספרי קודש אחד על השני 0-הכנסת התפלג ל

  .תאי הישיש, כורך הספריםהיה זה ר' שב התערב בנעשה,, שעמד מהצד ולא הגיב והיה רק אדם אחד, מלבד הרב
"אני שהרוחות נרגעו וחלק מהמתפללים עזבו את המקום, ניגש הרב אל ר' שבתאי ואמר לו: כלאחר מספר דקות 

 , תזכה לשנה מבורכת ב"ה".הנוראהמחלוקת במברך אותך, שבזכות כך שלא נטלת חלק 
 שכעת, שסידורים רבים נקרעו, אכן תהיה לו השנה עבודה רבה ומשכורת גדולה.רבים חשבו שהרב מתכוון 

שיכל להביע דיעה ולהוסיף  ףאך הם אינם ידעו, שבשמיים נעשה רעש גדול מכך שר' שבתאי לא התערב, על א

בה הקשה, הוא יזכה ומהשמיים נגזר שבזכות כך שר' שבתאי הישיש בלם את פיו בשעת המריאש למדורה. 
באותה שנה נולד לו בן קדוש, הרי  . ואכןלהיפקד אחר שנים רבות ללא ילדים, בבן שיאיר את כל עם ישראל

 הוא המגיד הקדוש מקוזני'ץ זצ"ל, שהיה גאון ומקובל גדול שהנהיג את עם ישראל באותה תקופה.
 ולצעוקאותך ", החלו לחרף בהאמר ר' אילעא: אין העולם מתקיים אלא בזכות מי שבולם עצמו בשעת מרי"

תבלום אם  –קורת יק כל ביתולמרות שיש לך להשיב תשובה שתש תללא סיבה מוצדק בבית עליך בעבודה או
 את פיך ולא תתן למריבה לגדול ולהתפשט, דע לך, שאתה קיימת את העולם ועשית רעש גדול בשמיים.

אמר: "רבונו של אם תנצל רגע קשה זה, ות אתה הצלת את העולם של הקב"ה, והוא לא ישאר לך חייב!
לך בשמיים  ישלך שדע  –עולם, אני יכול להשיב לו מנת אפיים ולריב איתו, אבל אני אשתוק, אני לא אגיב" 

 שתיקה!.ה שכר זהכי  את כל אשר עולה על ליבך מאת ה'!בה  שעת רצון גדולה ועצומה, אשר תוכל לבקש
 
 

 

 

 

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

 91:91 הדלקת נרות:
 92:33 יציאת השבת:
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לרפואה פרנסה 

: הרב עובדיה והצלחת

יוסף בן גורגיה. הרב 

מ"ס  שמעון בן בכריה.

ומרים  מנשה ואורה אחיאל

. מ"א מיכאל בת גליה

אבישי  וציפורה אחיאל.

דוד בן ברכה, ברכה בת 

צילה בת  דורה דבורה. 

 יעקב בן לינדה.ברכה. 

רים, יעקב משה חיים בן מ

עילום שם לביאת בן מלכה. 

הילה, לאה ומרים  המשיח,

בנות ליאורה לריסה. 

ליאורה לריסה בת זבו 

זוליחו. רחל, יעל ופנינה 

ברוך  בנות אירנה איסטט.

שולמית בת  ,הגבן גורי

 .חתון

 

רפאל בן   – לזיווג הגון

יעקב ויהודה בני מרים, 

מלכה, יהודה צבי בן 

יה , חנה אנה בת רעדבורה

 .ורותם בת גאולה

 

שלום  -זרע בר קיימא

, שרון בן מלכה, בן יונה

 פרידה בת עמליה.
 

הרב  -נשמת-לעילוי

מ"ס  ,יעקב חי בן מרגלית

מלכה בת , צדוק בן נור

אסתר, תמרה בת מזל. מזל 

בת דוד ובת שבע. אורי חי 

בן רינה יריב בן גאולה. 

אברהם בן אלה. ישעיהו בן 

ק יצחק. רות בת נוסרת יצח

בן עליזה. יוסף בן אנגלינה. 

אפרים בן רחל. ר' יצחק בן 

טופחה, ר' שמעון בן סאסי 

סופיה, גבריאל בן סמינה. 

אסתר בת עישה, שלום בן 

תמו, דוד בן אסתר, רחל בת 

קלמי. אליהו מאיר בן סימי 

איפרגן, עובדיה כהני. 

 לואיזה עליזה בת שמחה.

 זוהרה טימסטית בת מרים.

רחמים  שמעון בן זוהרה.

, יל בן טובהיא בן צ'חלה.

איריס בת מלכה ועמרם בן 

, שרה , דוד בן זינתאיזה

 .שמואל בן טובה לאה

סלימה סניורה בת רחל, 

 ניסים בן ויקטוריה.
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רוצים הקדשה 
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   ?לשחות בבריכה בשבתהאם 

  .אסורהשחיה בים, או באגם ונהר,  (1
 מותר – רחיצה בים או בנהר בלא שחיה ךא

 , אך ראוי ונכון להימנעמעיקר הדין בשבת
 אף כשאינו שוחה.

מלרחוץ בשבת בכל  יש להימנע –בריכה 
 בריכה, אף כשאינו שוחה.

*** 
 ?בשבת לדרוך על הדשאהאם מותר 

לילך על גבי עשבים בשבת, בין  מותר (2
אם הם לחים בין אם הם יבשים, למרות 

שהעשבים נתלשים מכח דריסתו עליהם, 
  שהרי אינו מתכוין לתלוש.

לשבת או לשכב על הדשא  מותרוכן 
בשבת, או לפרוס שמיכה או מחצלת בשבת 

שיזהר  ובלבדעל הדשא, ולשבת עליה, 
 בר.שלא יתלוש בידים מן המחו

*** 
 האם מותר לקלף פירות בשבת?

לקלף בשבת שום או בצל, רימון  מותר (3
ושאר פירות או ביצים, ביד או בסכין על 

, ואינו נחשב כבורר לאלתרמנת לאכול 
 שכך היא דרךפסולת מתוך אוכל, מאחר 

 
 

 שדרך אכילה
 
 
 
בכך. אבל אין לקלפם על מנת להניחם  

 לסעודה אחרת, או לאחר זמן.
 
 
 
 
 

לא שנא אם נזכר בברכת אתה חונן, לא 
שנא אם נזכר בברכה אחת משאר הברכות, 
כגון באמצע השיבנו או רפאינו, יגמור אותה 
ברכה שהתחיל בה, ויחזור לשל שבת. בין 

בערבית בין בשחרית ובין במנחה. אבל אם 
טעה במוסף והתחיל באתה חונן, פוסק 

באמצע הברכה, ומתחיל ''תכנת שבת''. 
נזכר אחר שהגיע לרצה, אומר שם ואף אם 

 תכנת שבת וכו', וחותם מקדש השבת.

*** 
 האם מותר להפריד דפי ספר שנדבקו?

שלא בשעת דפי ספר שנדבקו זה בזה,  (3
 - אם זה במקום שאין שם אותיות :עשייתן

 בשבת כדי לקרוא בו.  מותר לפותחו
 יש אומרים – אבל אם נדבקו במקום הכתב

 
 
פותחו בשבת. ויש יש אומרים שאין ל 

 חולקים. ]

על מנת להניחם  אין לקלפםאבל  אכילתו.
 לסעודה אחרת, או לאחר זמן.

*** 
 הוצאת חלקים מהפרי בשבת

 מותר ,האוכל תפוח או אגס הפגום בחלקו (4
לו לחתוך בשבת בסכין בשעת אכילתו את 
החלק הפגום כדי לאכול את הנשאר, ואין 

 ל.זה נחשב כבורר פסולת מתוך אוכ
להוציא מהם  מותר - תמרים או מישמשים *

את הגרעין ביד בשעת האכילה, ואין לחוש 
 בזה לאיסור בורר פסולת מתוך אוכל. 

להוציא את העוקץ שבראש הפרי,  מותר *
כגון העוקץ שבראש התפוחים, בשעת 

גוף אחד המחובר כיוון שבאכילת הפרי, 
 , אין בו דין בורר.וממש מעיקר

*** 
 סיר הגרעינים מהמלון?האם מותר לה

 מותר - הגרעינים והפסולת של המלון (5
ובלבד שיאכלם להסירם בשבת מהמלון 

ואין בזה איסור בורר פסולת מתוך  לאלתר,
 .אוכל, שכך הוא דרך אכילת המלון

להסיר בידו הגרעינים מהאבטיח  מותרוכן 
 ובלבד שיאכלם לאלתר, שכן דרך אכילתו.

 
 
 
 

שמח משה'', יצא ידי ', או שאמר בערבית ''י
 תפלה, ואינו חוזר להתפלל.

 
בשבת,  האותיות, ואין זה נחשב כמוחק

 שאין בכך מחיקה.
 ?לדרוך על גיר הנמחקהאם מותר 

לדרוך בשבת על ציורים או אותיות  מותר (6
שנעשו על הכביש בגיר, וכדומה, אף שעל 

 ידי דריכתו הגיר נמחק. 
 ?ללבוש גרביים הנמחקותהאם מותר 

גרביים ונעליים, שרשום עליהם מספרים ( 7
או אותיות, ובמשך זמן לבישתם וההליכה 

 מותר - בהם האותיות נמחקות ונעלמות
 ללובשם בשבת, ואין בזה איסור מוחק כלל.

 
 
 

ועדיף שלא יטבול בכלל בשבת מאשר 
יכניס עצמו בחשש איסור שבות בגלל מנהג 

טוב שאינו חיוב מעיקר ההלכה. ועל כל 
ן למחות בחזקה ביד המקילים פנים אי

 לטבול במים פושרים בשבת.
 
 
 

ועל כל פנים מותר לרחוץ בסבון נוזלי ]מי 
 סבון, אמה[ בשבת, וכנזכר לעיל.

 

 

 

 

 

ישנה אכסיומה הקיימת בתכונות האישה ואותה לא ניתן לשנות 
  שו לה!"."היא לא שוכחת צרות שע –

י כבר!!", וזה לא יעזור לך.  תוכל נִּ ַּ ְשת  לומר לה אלף פעמים: "ת ִּ
הצרות עולות לנגד עיניה בלי שהיא תרצה. ובעלה חוזר על אותו 

משפט מפורסם: "יש לך טבע לחזור לעבר... למה את לא 
 מסוגלת לפתוח דף חדש? מה שהיה נגמר, תסתכלי קדימה...".

ם את רבי דוסתאי בן רבי ינאי: "שאלו התלמידימספרים חז"ל: 
 'מפני מה לאישה קשה להתפייס ולאיש קל 

 ענה הרב: 'זה ממקום שנברא וזו , להתפייס?'
 ממקום שנבראת". מסביר רש"י: "האיש 
 נברא מהעפר, והאישה נבראה מן העצם. 

 שפוך מים )פיוס( על העפר ומיד הוא מתבטל. 
  מים )פיוס( כל תשפוך עליה אםאבל עצם, גם 

ָמֵחה ולא תתבטל'.  שבעולם היא לא ת ִּ
 להתניות  לכל אישה יש זיכרון חד וברור

 שליליות שעברו עליה במשך החיים. 
 לפעמים הזיכרון שב ועולה לה בצורה 

 מוחשית כמו בהקרנה חוזרת של סרט, ואז 
היא חשה את הכאב מחדש. הזיכרון שלה כל כך חד, שאפילו 

יא יכולה לומר לבעלה: "אתה אחרי שישים שנה של נישואין, ה
כשעמדנו על גשר ווינסטון?". והוא  24זוכר מה אמרת לי בשנת 

משיב: "אני הייתי אי פעם על גשר ווינסטון?". "כן", היא משיבה, 
"ולבשת את החולצה האדומה...". היא זוכרת גם את מה שהוא 

 לבש בשעה שהוא אמר את מה שאמר.

 .ך, במיוחד בשעת מריבהעליך להיזהר מאד בדיבורבעל יקר! 
 כי על כל מילה לא יפה שאמרת לה, נפתח לך תיק פלילי.

 

 

 ! )'עצה ותושיה'(לשמירה בדרכיםסגולות 
בעת שיגיע " :כותב ה'אוהב ישראל' זצ"ל (1  

  ,לביתו, בעת שיצא מביתו ואף טרם לכתו לישון
הכתוב על  'י-ד-ש'יניח את אבצע האמה על ה

, י ישמרני מכל דבר רע-ד-המזוזה ויאמר: "ש
 והיא סגולה לשמירה בדרכים".

סגולה שישמר " :מובא בשם הקדמונים( 2
מאסונות בדרכים, לפני יציאתו לדרך, ישלשל 

יהלך יך ניאמר: "צדק לפמספר פרוטות לצדקה ו
 וישם לדרך פעמיו".

אדם " אומרת הגמרא במסכת ברכות )ט,ב(: (3
 המתפלל תפילת ותיקין, ומתחיל להתפלל

 

 
מובטח לו  –תפילת שמונה עשרה עם נץ החמה 

, ומובא בשם ה'תומים', שלא ינזק כל אותו היום
כי אם היו מתפללים תפילת ותיקין ביום חורבן 

שהחורבן לא היה מתבצע.  בית המקדש, הרי
ומדוע לא התפללו ביום החורבן תפילת ותיקין? 

 מפני שה' הסתיר מהם את זמן הנץ החמה.
אדם " כתב הצדיק רבי מנחם מנשה זצ"ל: (4

 –המקפיד ללבוש טלית קטן כשרה בתמידות 
 " )'אהבת חיים', שלח לך(.ניצל מסכנות רבות

ת כתב ר' יונתן אייבשיץ זצ"ל בספר 'לוחו (5
   ציוד מגן דוד מהווה סגולה מעולה : "העדות'

 להינצל מכל פגע ומכל אסון".   

 
לקרוא את פרשיות השבוע שניים מקרא ואחד 

 מאריכים לו ימיו ושנותיו". –תרגום 
מבואר  )תענית פ"ד, ה"ב( בתלמוד הירשלמי (5

שאדם המקפיד להקדים ולומר 'שלום' לחבירו 
יזכה לאריכות  –עוד לפני שהם מספיקים לומר לו

 ימים, וזו הסיבה שר' חנינא האריך ימים.
"המאריך בעניית אמן  כתב השל"ה הקדוש:( 6

זוכה  –כשיעור זמן אמירת 'אל מלך נאמן' 
 ".לשנים טובות וארוכות

"אדם  כתב הספר 'חרדים' בשם ה'מרדכי':( 7
 המקפיד ליטול ידיים למים אחרונים טרם ברכת 

       ייו".מאריכים את ח –המזון    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
צנעת חתיכת אפיקומן בביתו, הינה סגולה ה

 לשמירה ופרנסה טובה".
 כל האומר את אגרת ר' שמשון מאוסטרופולי  (6
 . זוכה להגנה כל השנה! –זצ"ל בערב פסח   

 -מתוך 'עצה ותושיה' ואתר 'אור עליון'  -     
 
 
 

 אמצע
 הצדיק בעל ה'שומר אמונים' זצ"ל:כתב 

נוסח 'בריך שמיה' בדקדוק ובכוונה אמירת "
בשעת פתיחת ההיכל, ובפרט בשעת תפילת 

 

 

 

 
  .כל שבועיים בערך התיק הזה עולה לפניה לדיון משמעתי

ואז היא מתחילה לומר: "מיום שהכרתי אותך אני חיה בחושך, יום 
טוב אחד לא היה לי איתך, מאז החתונה אני סובלת". והוא עונה 

כבר השלמנו". ידידי היקר,  חזרי לעבר,לה: "די, מספיק, אל ת
 אשתך לא השלימה איתך לגמרי, זה אתה שהשלמת עם עצמך.

זרק לה  דוגמא קלאסית לכך: זוג שהתקוטטו ותוך כדי הקטטה הוא
 מילה והיא פרצה בבכי... הוא הרגיש שהוא עשה טעות קשה.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אפילו עם סטיקר של 'סליחה' גדול מאחור.
 הגוף נשרטכשנסביר זאת במשל:  כל כך לשכוח?מדוע קשה לה 

מדביקים עליו פלסטר עד שהבשר מבריא לחלוטין, אך כשהנשמה 
 נפגעת או נעלבת וכי יש פלסתר שיכול לאחה את הפצע שנוצר?

מעטפת. והאישה, היא יותר 'נשמה' כלומר  –האיש, הוא יותר 'גוף' 
והפגיעות  פנימית. מכיוון שהוא מחוספס ופחות רגיש, העלבונות

עוברות לו הרבה יותר בקלות ונשכחות מהר. אך לאישה, שהיא 
 לשכוח!.רש זמן ארוך ומאמצי פיוס רבים יותר עדינה ורגישה, ייד

 

למחרת, הוא קנה לה מכונית ספורט חדשה, 
ועל השמשה האחורית הוא כתב לה סטיקר 

 ענק: 'סליחה'.
קוראים יקרים, אתם חושבים שהיא תסלח 
ותשכח את המילה? לפי הבנתו הוא כבר 

הסתיימה. השלים איתה, ומבחינתו התקרית 
 חמש שנים עברו מאז קניית המכונית.

יום בהיר אחד, היא הגיעה לרמזור, האור 
 התחלף מצהוב לאדום. ומיד כשזה קרה,

במוחה והיא המילה שהוא אמר לה עלתה  
 כי לאשה קשה לשכוח –שוב פרצה בבכי 

 
 
 

 אשה לא שוכחת,
 
 
 אפילו 
 
 



באמירת תהילים, המטפלת המסכנה פרצה 
בבכי קורע לב והחלה לדבר עם בורא עולם: 
"רבונו של עולם, אני מתחננת לפניך, אתה 
יודע כמה אני מוסרת את נפשי למען טיפול 

בילדי העיר 'ביתר עלית', אתה יודע כמה אני 
דואגת לכל אחד שלא ינזק חס ושלום, אני 

שבשמיים, בבקשה, תציל מבקשת ממך אבא 
את הילד. אנא ה' הושיעא נא, אנא ה' 

 הושיעא נא", היא התחננה בבכי קורע לב. 
אך  המשיכו בניסיונות ההחיאה,אנשי ההצלה 

סתומה לחלוטין. היתה נשימתו של הילד 
המוות היה עניין של רגעים ספורים. ואז, 

הבינה המטפלת שכעת צריך לשלוח פצצה 
ערכות הטבע ותחולל לשמיים שתשנה את מ

נס על טבעי, לכן היא הרימה את העיניים 
 לשמיים וזעקה בדמעות לעיני כל הנוכחות:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

בשמיים, אני מבטיחה לך, שאם ש"אבא 
אני מקבלת  –תציל את הילד ותתן לו לחיות 

עליי מהיום ללכת בצניעות וללבוש מטפחת, 
 מבטיחה".כמוטל עליי בתור אשה נשואה. 

השבור פילח את שערי השמיים, עד  קולה
דקות שלימות שהילד מוטל  3שלפתע, לאחר 

ללא נשימה, התחולל נס גלוי לעיני עשרות 
 הנשים והאנשים ששהו במקום. 

לפתע, לאחר ששכב כפגר מת, החל הילד 
 'קניידעלך'להשתעל עד שפלט את חתיכת ה

 מפיו ופקח את עיניו הטהורות.
את הבית.  בכיות של אושר ושמחה מילאו

עשרות נשים חזו במו עיניהם תחית המתים 
של ממש, שניות בודדות לאחר שהמטפלת 
קיבלה על עצמה לכסות את ראשה וללכת 

 בצניעות. היה זה קידוש ה' שלא יתואר. 
כיצד הקב"ה שולח ישועה מיד  וכולם רא

 לאחר שהאדם משפר את מעשיו.

 הגיע לסיומו.אך הסיפור עדיין לא 
 
 

 תם.
 

  

רבים מגדולי ישראל העידו ואמרו שאנו 
  -נמצאים בדור האחרון, דור 'עקבתא 

 דמשיחא', הדור של ביאת המשיח.
אך כל הגאולה של כל עם ישראל 
תלויה בקבוצה אחת בעם ישראל, 

ומיהם? הנשים, כקביעת חז"ל: "בזכות 
נשים צדקניות נגאלנו ממצרים, ובזכות 

 עתידין להיגאל". נשים צדקניות
הגאלה מכל האסונות והצרות, יבואו רק 
בכוחן ובזכותם של נשים שימסרו עצמם 

 למען הצניעות למרות הרחוב המפתה.
לפניכם סיפור מדהים שאירע בחג 

הפורים האחרון, שנת התשע"ג, לפני 
 :, וכך היה המעשהכשלושה חודשים

היה זה ביום הפורים האחרון, בגבעה "
ר עלית', בעת שהגברת ז' ב', בעיר 'בית

טיפלה במסירות באחד מילדי השכונה. 
הילד שהיה רעב פנה אל המטפלת 

המסורה, גברת ז', שנתנה לו חתיכת 
'קניידעלך' על מנת להשקיט את רעבונו 

 והסתובבה לעבר עיסוקיה.
לפתע, היא שומעת שיעול חזק המלווה 
בקולות מצוקה. היא מסתובבת לאחור 

הילדון הקטן ורואה לתדהמתה את 
מאבד את האוויר ומתחיל להכחיל. 

התברר, שהילדון הרעב בלע את 
חתיכת ה'קניידעלך' בצורה לא נכונה 
 והיא נשאבה לו אל תוך קנה הנשימה.

המטפלת המסורה החלה לזעוק לעזרה, 
כשהיא מנסה להכות בגבו של הילד 
  .ולהוציא את החתיכה התקועה בגרונו

פרצופו שתעל יותר ויותר, כשההילד 
 מאדים עד למאוד ומתחיל לשנות צבע.
תוך שניות ספורות, הגיעו אל הבית כל 
השכנות והנשים באיזור כשלתדהמתם 

 הם ראו את הילדון הקטן מפרפר. 
קו מיד אמבולנס שדהר למקום, יהם הזע

בעוד שחלקן ניסה להציל את הילד, 
וחלקן האחר נשא תפילות בדמעות 

 להצלת הילד.
ו אל הבית והרחיקו אנשי ההצלה פרצ

את המטפלת, גברת ז', על מנת שלא 
 תראה בעיניה את הגרוע מכל. 

 3הילד כבר שכב על הרצפה במשך 
 דקות שלימות ללא חמצן!. 
זו תהיה  –כולם ידעו, אם הילד ינצל 

 תחיית המתים של ממש.
 בעוד שהנשים הרבות ששהו בבית החלו

 
 
 
 

 אנשי ההצלה הבהילו במהירות
 את הילד אל רכב האמבולנס, 

כשהם יודעים מניסיונם שלאחר מקרה 
קשה שכזה, נגרם בדרך כלל נזק בלתי 

הפיך לאדם, גם אם זכה להישאר בחיים. 
חולים הבהיר למטפלת ולשאר בית ה

הנשים ששהו בבית שעדיין צריכים רחמי 
שמיים גדולים, מפני שמוחו של הילד לא 

קיבל מספר דקות חמצן, וכעת הוא מובהל 
לבדיקות מקיפות כדי לבדוק האם יהיה 

 משותק או פגוע מוח לכל חייו.
הנשים המשיכו לבקש רחמים, והבשורה 

הראו  הגדולה לא איחרה לבוא: הבדיקות
כי הילד בריא לחלוטין ואין לו שום פגיעה 

במוח מחוסר החמצן שפקד אותו במשך 
. לאחר מספר ימים שוחרר !דקות שלימות

 הילד וחזר לביתו בריא ככל ילד רגיל.
שכנות רבות שהיו עדות למקרה במו 

עיניהם סיפרו כי הן תמיד שמעו על סיפורי 
ניסים בכח קבלה בצניעות ובכיסוי הראש, 

הן מעולם לא זכו לראות זאת בעיניהן.   אך
בעקבות המקרה, רבות מהן קיבלו על 

עצמן לכסות את ראשן במטפחת צנועה, 
 כדי לעשות נחת רוח לאביהן שבשמיים.

)לקבלת טפלון המטפלת גברת ז' מהעיר 'ביתר' 
 (, מהעלון 'עקבתא דמשיחא'250-9050527  –

שמקבלת על עצמה ללכת בצניעות  אשה

 ולה לעצמה ולכל העולם.מביאה גא
כותב הזוהר הקדוש )פרשת נשא(: "אמר 

רבי חזקיה: 'אשה המכסה את ראשה אף 
בזוויות הבית, זוכה לברכת: "'בניך 

מה זית בין בחורף ובין  -כשתילי זיתים" 
הוא נמצא  בקיץ אינו מאבד עליו,  ותמיד

כך בניה יתעלו בחשיבות על בחשיבותו, 
לא שבעלה שאר בני העולם, ולא עוד א

עושר ושמירה והצלה, ובניה מתברך ב
 .זוכים להצלחה וסיעייתא דשמיא'

אשה "מצד שני, כותב שם הזוהר הקדוש: 
גורמת עניות גלה את שערות ראשה, המ

לבית, וגורמת שבניה לא יהיו חשובים 
לצרעת שתשרה בביתה בדור, וגורמת 

 ולחוסר הצלחה שירדוף אחר בעלה ח"ו".
צניעותה, שהוא פועל לאשה יש כח אדיר ב

 בשמיים כלימוד התורה של הגבר!.
כל התחזקות בצניעות: שרוול ארוך, גרב 

פותח את כל שערי ההצלחה והמזל  –עבה 
 לבעלה ולכל בני משפחתה. ,לאשה

 כל גאולת הדור תלויה רק בצניעות הנשים!
 
 
 
 

 אשה שהולכת בצניעות היא חומת המגן של הבית! היא מביאה את הברכה וההצלחה של בעלה וילדיה!                  

 ילדיה!היא גורמת ליראת שמיים נוספת ל –ה'חזון איש' זצ"ל אמר שכל תוספת שמוסיפה האשה בשרוול חולצתה            
 האם תוותר על רצונותיה למען ה' ותזכה להצלחה בכל ענייניה. –זהו עיקר ניסיונה של האשה בעולם הזה                   

 



 

 

 

 

 
כתב ר' שמעון בר יוחאי זצ"ל בזוהר הקדוש 

"אם היו מתורגם(:  -)פרשת ויקהל דף ריח' 
מעשה ן יודעים בני האדם כמה עליו

היו לוקחים כל מילה   'הקטורת לפני ה
 !".ושמים אותה על ראשם ככתר זהבממנה 

, ממשיך "וכל מי שעוסק בפרשת הקטורת"
נן בדעתו ו"צריך להתבהזוהר הקדוש וכותב, 

במעשה הקטורת, ואם יקרא את פרשת 
יש לו חלק הקטורת בכל יום ויכוון בה, 

הזה ובעולם הבא, ויסתלק המוות  בעולם
 בעולםממנו ומהעולם, וינצל מכל הדינים ש

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . , מבטיח הרשב"ימכל רע ומדין גיהנום"
כן, כן כל זה טמון באותה פרשת קטורת 

 פעמים!. 3הנאמרת כל יום 
סיפר ר' פנחס: "פעם אחת הייתי מהלך ו

בדרך ופגשתי באליהו הנביא, פניתי אליו 
אותו איזה דבר טוב מועיל לבריות?  ושאלתי

"כך גזר הקב"ה ענה לי אליהו הנביא ואמר: 

שבכל זמן שיאמרו בני האדם את מעשה 
הקורבנות שציווה משה רבנו ויתנו ליבם 

כל המלאכים המקטרגים  –וכוונתם בהם 
 ".יזכירו אותם רק לטובה!

  ,"דעהמשיך אליהו הנביא וסיפר לר' פנחס: 
אדם, ברית נגזרה וכרוז שבזמן שיקרה מוות 

עבר על כל צבא השמיים להכריז על כך, 
 שאם יכנסו לבתי כנסיות ובתי מדרשיות
 –ויאמרו בכוונת הלב את פרשת הקטורת 

 יתבטל המוות מהם!".
 
 
 

 מאמר
 
 
 
 הקדוש 
 

 

  

 –ויאמרו בכוונת הלב את פרשת הקטורת 
 יתבטל המוות מהם!".

כל אלו המגיעים בזמן לתפילה ואומרים יחד 
בבית הכנסת את הקטורת, זוכים שמתבטל 

 המוות מעליהם ומעל משפחתם!.
בקיץ שנה שעברה, כאשר היה איום רציני 

של מצרים, הורה  על מדינת ישראל מעברה
 המקובל האלוקי, ר' בניהו שמואלי שליט"א

 בזמן שיעור שהעביר בנוכחות השר מרגי:
"מצרים מסוכנת יש לומר מידי יום פיטום  

 הקטורת בכוונה לבטל את הגזרות".
הרב נפתלי פרנקל  ,חבר הבד"ץואף 

"הקפדה על בשיחה נדירה:  , אמרשליט"א
דולה היא סגולה ג 'הקטורת פרשת'אמירת 

 להינצל מ'שפעת מקסיקו'.
ואף ידוע היה לכל שהקטורת היתה מביאה 

"מלמד שהקטורת היתה עושר גדול, 
 "ל.זאמרו ח ,מעשרת את בעליה"

וכל כהן שהיה מקטיר את הקטורת היה  
 מתעשר וממונו מתרבה.

לכן הבטיח וכתב 'כף החיים' זצ"ל )סימן יז' 

"יכתוב פרשת הקטורת על קלף אות יח'(: 
ויל בכתב אשורית כספר תורה ויקרא או ג

בו ויעשה לו סגולה, דהקטורת מעשיר 

ומובטח לו דלא יופסק פרנסתו ותמיד יהיה 
ה טובה וכלכלה ברוווח ולא לו פרנס

 ."בצמצום
בלשון  מצטט 'כף החיים'"מובטח לו", 

"שלא תופסק פרנסתו ותמיד  ,הבטחה
ולא  חתהיה לו פרנסה טובה וכלכלה בריוו

 בצמצום".
ם אם לא היינו רגילים לומר את פרשת ג

הקטורת לפני שחרית כיוון שהיינו מתחילים 
ישר מ'הודו', וגם אם היינו מתחילים תפילת 

-שווה להשקיע ולהקדים ב –מנחה מ'אשרי' 
 דקות ולומר את פרשת הקטורת!. 3

"כמה אנחנו חייבין כתב ה'חפץ חיים' זצ"ל: 

לתת ליבנו לעצה הזאת ולא להתעצל בזה, 
בזה העולם  –באשר בזה תלוי חיי נפשנו 

 ובבא, אם לא ימצאו מקטרגים עלינו".
 
 
 
 

בספר כף החיים )סימן י"ז אות י"ח(: "יכתוב 
פרשת הקטורת על קלף או גויל בכתב 

אשורית כספר תורה ויקרא בו ויעשה לו 
סגולה, דהקטורת מעשיר ומובטח לו דלא 
יופסק פרנסתו ותמיד יהיה לו פרנסה טובה 

 כלכלה ברוווח ולא בצמצום."ו
 

זוכה לומר תפילות ביום,  3אדם המתפלל 
פעמים,  3את פרשת הקטורת לפחות 

 פעמיים בשחרית, ופעם אחת במנחה. 
אך לעיתים, ישנם רבים וטובים שאינם 

זוכים לומר פרשה יקרה זו מפני שמגיעים 
באיחור לתפילת שחרית ומתחילים 
מנחה מ'הודו' או שמתחילים את תפילת 

מהמזמור 'אשרי' ומדלגים הם על אמירת 
דקות בלבד  3-פיטום הקטורת, האורכת כ

אך מעלתה עצומה וגדולה לאין שיעור, 
 ואינם יודעים מה הם מפסידים במו ידיהם.

ואף אלו הרגילים ב"ה לאומרה, אך 
 –אומרים אותה במרוצה וללא כוונה 
 לפניכם אוצר יקר שתופתעו לגלות:

ר עלה משה רבנו מספר המדרש: כאש
למרום בכדי לקבל את התורה, באו 

מלאכי השרת לפני הקב"ה ואמרו לפניו: 
"מה אנוש כי תזכרנו...", מה לך לתת 

 לילוד אשה את התורה הקדושה. 
אמר הקב"ה למשה: "אחוז בכסא כבודי 

 והחזר להם תשובה". 
מספר המדרש שמשה רבנו אכן אחז 

 בכסא הכבוד והשיב להם תשובה ניצחת:
הרי בתורה מוזכר כיבוד אב ואם ואיסור 

 רצח, וכי שייך אצלכם דבר זה?. 
המלאכים, חזרו בהם זאת מיד ששמעו 

: ', ואף העניקו לו מתנות, שנאמשהוהודו ל
 "עלית למרום... לקחת מתנות באדם".

הגיע ומגלה המדרש: בין כל המלאכים, 
מלאך המוות לפני משה והעניק לו  ףא

 מתנה מיוחדת. 

הלא הוא המתנה שהעניק השטן, מהי 
מגלה המדרש:  מלאך המוות למשה רבנו?

הטמון הנורא הסוד את  שטן גילה לוה
באמירת פרשת הקטורת, שבכוחה 

  לעצור את המוות מהעולם!.
ואכן השתמש משה רבנו במתנה זו כאשר 

 יצא הקצף בעם ורבים החלו למות. 
מיד קם משה ונתן הקטורת בין המתים 

 המגיפה נעצרה.ובין החיים ו
 
 
   
 
 
 
 
, 
 
 

 צורך 

 :ה ופרנסההצלחישועה,  ה,העלון מוקדש לרפוא
מזל פורטונה בת שרה, אסתר בת דבורה, יעקב בן 

אסתר, אילן, יגאל יעקב ונועה סימי בני אמה 
   .אברהם בן שרהחביבה, 
שרון בת גאולה, ארי לעזיז  :והצלחה זיווג הגון

 .אליהו בן אמה חביבה
  .סיגלית בת מזל  זרע של בר קיימא:

 רחל ביבי בת כוכבה, פנחס בן יוסף, :ילוי נשמתלע
  

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

אנו מתפללים לה' שנמשיך 


