
', הודי במשך שגרת יומו דברים המתרחשים בחייו ובעולם ואינו מבין מדוע ולמה עשה ככה המידי יום עובר כל י
שברא אותו מבין יותר טוב ממנו מה טוב ' אך האדם צריך לדעת כי הוא אינו מבין כלל את המתרחש בחייו וכי ה

 כולנו, ןדאו –אלם או ילד עם פיגור שכלי כתסמונת  –כל אדם הרואה ילד חרש : לדוגמא. בעבורו
 שאם היינו יודעים, אך האמת היא, שנגזר עליהם לגדל ילד שכזה' המסכנים'מרחמים עליו ועל הוריו 

 .  היינו רואים כי יש זכות להורים אלו שנבחרו בשמיים מתוך שלל הורים לטפל בנשמה קדושה, חשבונות שמיים
באחד הימים הגיעה : "('פסח –חישוקי חמד ') א"סיפר הרב יצחק זילברשטיין שליטאת ההסבר לכך נבין מהמעשה ש

כבוד הרב יאמר לי בבקשה האם העוף : "כשהיא נושאת עוף בידיה ושאלה בפיה האישל מפראג "אל המהר
 ".?על מנת שאוכל להכין בו את ארוחת הצהריים לילדיי, שקניתי כשר או לא

גשי לבית : "פנה אליה ואמר, ןאך במקום לומר לה את פסק הדי, ל הביט בעוף ומיד הבין שהוא כשר"המהר
 ". הציגי בפניו את השאלה על העוף והוא כבר יפסוק לך. אלם –שם יושב ילד חרש , פלוני
 ובפרט שהוא , מניין לילד ידע בנושא: התפלאה מאד ההאיש
 ,היא הגיעה אל הבית .אך עשתה כדברי הרב, !?אלם -חרש 

 ם לא אשר נולד חרש ואלם יחדיו ומעול 9שם ישב ילד כבן 
 האלמנה ניגשה בהססנות אל . שמע מאומה או דיבר מאומה

 . היא תקיים את דבריו, ואמרה שאם הרב הורה, הילד
 אמרה לילד כשהיא מצביעה על , "?מה דינו של העוף הזה"

 הילד עשה רושם ששמע את ... ואז אירע דבר פלא. העוף
  ומיד, "כשר: "ואף פתח את פיו לראשונה בחייו ואמר, דבריה

 ...נפל ארצה ומת
 הילד האלם ... האלמנה לא ידעה את נפשה וכמעט התמוטטה

 . שמע את דבריה ודיבר ומיד הוציא את נשמתוחרש 
 כששמע על כך . המעשה התפרסם בכל העיירה והיה לפלא

ד תלמי, כי ילד זה היה בגלגול הקודם מורה הוראה, דעו לכם רבותיי: "כינס הוא את כל בני העיר ואמר, ל"המהר
פסקו , לאחר שנפטר והגיע לעולם האמת, והנה. חכם עצום וצדיק יסוד עולם שעסק כל חייו בהרבצת תורה

 . על אותו צדיק קטרוגאך לפתע נשמע בשמיים , בשמיים כי יש להכניסו לגן עדן
וכנראה עקב לחץ , הגיעה אל הרב אלמנה עם שאלת עוף, זמן קצר מאד לפני כניסת השבת, בערב שבת אחד

לאלמנה נגרם צער רב כיוון שלא היה . למרות שהיה כשר, לא התבונן אותו רב דיו בעוף והורה שהוא פסול, זמןה
אך עקב הצער , אומנם הינך צדיק גדול ומושלם שעשה דברים גדולים ועצומים בעולם התחתון. "בידה עוף אחר

אותו רב . הכריזו בשמיים, "מעשיךחייב אתה לרדת פעם נוספת לעולם הזה ולתקן את  –גרמת לחינם לאלמנה ש
". שמא הפעם לא יעמוד בצדקותו, גדול הזדעזע ואמר שהוא מפחד לרדת שוב לעולם הזה ולעמוד בניסיונות שבו

, טענותיו התקבלו ונפסק בשמיים שכדי שיכפר על צערה של האלמנה ירד לעולם הזה: "ל ואמר"המשיך המהר
וכאשר תגיע אליו בפעם הראשונה שאלה של עוף והוא יכשיר . ואאלם על מנת שלא יוכל לחט –אך יהיה חרש 

 ".וכעת הגיעה השעה שלו להיכנס לגן עדן ברוב שלום ושמחה , עדן –יסיים את תפקידו ויכנס לגן  –אותו 
      ...?מדוע חסר לי דבר זה בחיים... ?מדוע אני סובל מדבר זה: במהלך חיינו רואים אנו דברים רבים שאיננו מבינים

היודע מה עבר עלינו , סופית של מלך מלכי המלכים –אך איננו מבינים כי השגחתו האין ... ?מדוע נבראתי ככה
 'בעיות'הבית ואת כל ה, המשפחה, נתן לכל אחד מאיתנו את הכלים, בגלגולים הקודמים ומה נותר לנו לתקן

 .בחיים כי זהו הדבר הטוב ביותר בעבורנו
אם  נזכור ונדע כי לא עושים עם האדם  –' לפני הכניסה לטרקלין בעולם הבא הנצחיהעולם הזה הינו פרוזדור '

נקבל את חסרונותינו וקשיינו , כל יהודי כבנו יחידוהאוהב  ה"הקבאלא הכל נעשה באהבה מ, עוול בשמיים
 !.נו הבלעדית בעולם הזה ובעולם הבאתבלטו, באמונה ונדע כי הכל מושגח ומחושב בשמיים
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 91:91 :הדלקת נרות
 92:33 :יציאת השבת

 99:23 :רבינו תם

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

ורבקה  מרים ,לאה, הילה

ברוך   .סהבנות ליאורה לרי

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  .ר בן יעליאמ

נתנאל שבתאי בן  .בטי

 .לבנה

 

חנה אנה  – לזיווג הגון

 ,רותם בת גאולה ,בת רעיה

דורון בת , דורין בת שרה

חזקיה איציק בן רחל , שרה

 .זהרו

 

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

 .ריםזוהרה טימסטית בת מ

רחמים  .שמעון בן זוהרה

אילנה בת . חלה'צבן 

, 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
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 ?ז בתמוז"מי מחויב בצום י (1
: ז בתמוז"דברים אירעו ביום י חמשה *

הובקעה , בטל התמיד, נשתברו הלוחות
שרף , העיר בתקופת חורבן הבית השני

והעמיד צלם , אפוסטומוס את התורה
 .בהיכל

וקבעו חכמים יום זה להתענות מפני אותה 
 .כדי לעורר הלב לשוב בתשובה, צרה

 .שיום זה הוא יום של חשבון הנפש
הכל חייבים להתענות בארבעה צומות  *

 .גדרואסור לפרוץ , הללו
עד צאת ועלות השחר חיוב התענית הוא מ *

 .הכוכבים
, הישן על מיטתו שינת קבע בליל התענית *

 אסור לו לאכול, וקם משנתו באמצע הלילה
 . אפילו קודם עמוד השחר, ולשתות

אך אם התנה קודם שהלך לישן שבדעתו 
מותר לו , לקום קודם עמוד השחר ולאכול

, הפשט פ"וכל זה ע. עד עמוד השחר לאכול
 .תנאי י"ק אין לאכול גם ע"אך על פי הזוה

, חולה שאין בו סכנה פטור מלהתענות  *
 . ובלבד שיאכל בצנעה

והוא הדין לחולה שהתרפא ועדיין מרגיש 
 .חולשה

 
 
 
 
 ותקע בעצמו הסכין, בצער חורבן ירושלים 

 הקדמת שעת הדלקת שעון השבת. 3

פ שאין מקדשים על היין בסעודה "אעש *
 מכל מקום ראוי על פי הקבלה , תשלישי

 
 
 

 -מים שנשפכו בשבת על השלחן או על הכסא
בשבת על ידי ניגוב במגבת או  מותר לנקותם

, שלא יהיו המים מרובים: ובתנאי. במפית נייר
 .וינגב בנחת כדי שלא יסחוט

 
 
 

להניח מפית נייר לבנה על משקין  להקלונהגו 
, עואין לחוש בזה לצוב, שנשפכו על השלחן

והמחמיר לחוש בזה . אחר שהוא דרך לכלוך
 .תבא עליו ברכה ,לאיסור צובע

לא ינקה  - אם יש לכלוך דבוק על השלחן *
 .במטלית רטובה

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

ואינו נחשב כבורר פסולת , לאלתרלאכול 

 .אכילתו דרך שכך היאמאחר , מתוך אוכל
על מנת להניחם לסעודה  אין לקלפםאבל 

 .או לאחר זמן, אחרת
 
 

 !.אין דבר יותר חשוב מזה –להתקשר לבן הזוג במשך היום 
מן הנכון שהבעל יתקשר טלפונית , כאשר אין התנגדות מצד הבוס
 .כדי להתעניין בנעשה בו, הביתה לפחות פעם אחת ביום

תחושה שהיא מצויה במחשבותיו של התקשרות זו תעניק לרעיה 
וכן שבעלה שותף לה בניהול , בעלה גם כאשר הוא אינו נמצא בבית

 .הבית ואינו רואה בה רק עובדת מטעמו
כדאי מאד שהבעל הוא זה שיתקשר לרעיתו ולא שהיא תתקשר 

 משום שפעמים רבות נוצר , זאת. אליו
 ,מצב שכאשר הרעיה מתקשרת לבעלה

 ים שהוא משוחח עםחבריו לעבודה היודע
 רעיתו נעשים סקרניים ומעוניינים להקשיב

 הבעל המשוחח מבחין בכך וחש . לשיחה
 ובמקום שיחה בצלילים , שלא בנוח

 הוא מגיב בצורה , רגשיים ובנכונות
 .מאופקת ובדיבור שקט מאד

 רעיתו המצויה בביתה ואינה יודעת על 
 האוזניים המנסות להאזין לשיחתו של 

 חשה שלא בנוח משום , בעלה עמה
 . ואינה חשה רוויה ברגשותיה, שבעלה אינו עונה בצורה נלהבת

 .לכן חשוב שהבעל הוא זה שיתקשר בעצמו וידבר בנוחיות
נשים רבות מנצלות  את התקשרותו הטלפונית של , עם כל זאת

כאשר הבעל אינו מסוגל לעזור , הבעל כדי לספר על קשייהן וסבלן
 . מבעד לשפורפרת הטלפון

. ות אשתוונתכבמצב זה מתגלה סתירה בין תכונות הבעל כגבר ל
וכאשר הוא אינו יכול , הבעל מתייחס לדבריה כקריאה לסיוע ועזרה 

שאוכל  כיצד היא חושב:"נבוך ואומר לעצמוהוא נעשה , לסייע בהן
 מדוע היא, לעזור ומכיוון שאיני יכול. ם שאני נמצאלעזור לה מהמקו

 ה 

 
 
 

 

 

 

 להצלחת הלידהסגולות 

אדם שאשתו  :ל"זצ' חזון איש'מובא בשם ה (1 
יקבל על עצמו לתת מעשר  –מפלת את עובריה 

 . !ה תלד ולד בריא"וב, כספים מכל רווחיו
אשה העוסקת בטחינת  :'בן איש חי'כותב ה (2

  !זוכה לזרע קיימא –ולישת מצות לחג הפסח 
" בדוק ומנוסה: "'תשובות והנהגות'האומר  (3

שיאמר לפני קריאת , לאדם שמפילה אשתו
' ואתם הדבקים בה: "התורה בכוונה גדולה

 !".בדוק ומנוסה", "אלוקיכם חיים כולכם היום
 
 
 

אשה שנאמר לה  :'סטייפלר'מובא בשם ה (4
תשלח לבדוק אם יש  –שהעובר במעיה הפוך 

 .!בביתה ספר קודש שמונח הפוך

, סגולה ללידה קלה :'זכרון יעקב יוסף'מר האו (5
הוא שבעל האשה ילמד את המשנה הראשונה 

ואשתו ", של מסכת בבא קמא מספר פעמים
 ".'תלד בנקל בעזרת ה

מובא בשם כל גדולי ' תורת היולדת'בספר  (6
שטרם לידתן יקבלו על , עצה למעוברות :ישראל

שכשילדו בשלום יאמרו את , עצמן בלי נדר
  .!'ישתבח'שב'' ברוך אתה ה'עד ' ל חינשמת כ'

 י הכנסת אורחים "ע :כתבו גדולי הדור (7
 .!זוכים ללידה קלה ומהירה -בשמחה ובריווח   

 

  -' עצה ותושיה'מתוך הספר הנפלא  -

 
  

המתפלל " (:ב, ט ברכות)אומרת הגמרא 

ומתחיל להתפלל תפילת שמונה עשרה , כוותיקין
נזק כל אותו מובטח לו שלא י –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  

–  30-4737075' עצה ותושיה'הספר  מתוך –    

 
 

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

זקנים תשושי כח שמצטערים בתעניתם  *
והוא הדין ליולדת , מלהתענות פטורים

, מהחודש השלישי)ומניקת ואשה מעוברת 
מרגישה חולשות והקאות שאף  כ"אלא א

 .ת מהתעניתשפטורו( לפני
וקטנה שלא , 30קטן שלא הגיע לגיל  *

ואפילו , פטורים מהתענית – 31הגיעה לגיל 
 .תענית שעות אינם מתענים

וכן ראוי , המנהג להקל לתת להם כל צרכםו
 .להורות בזמן הזה שירדה חולשה לעולם

*** 

 ?לשטוף הפה בתעניתהאם מותר ( 3
הפה בבוקר בהתעוררו משינתו  אין לשטוף *

ובמקום צורך יש להתיר כשאינו  .ניתבתע
, נותן בפיו יותר משיעור רביעית בבת אחת

 . להזהר שלא יבלע מן המיםכול וי
במשחת שינים  וכן מותר לצחצח שיניו

למי שקשה לו בלי , בדרך זובתעניות צבור 
 . לצחצח את שיניו

 מותר –רק מסטיק שאין בו מתיקות  *
 !וכן מותר לעשן, ללעוס ביום התענית

המתענה מוסיף בתפילתו את תפילת * 
 .'שומע תפילה'שבתוך ברכת ' עננו'

 !ת במנחה והכהן נושא כפיו"ומוציאים ס
 
 
 
 
 

 .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 

 
 

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

לכן לא יתפלל תפילת  –לת נדבה אף תפי
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 
אך אם קיבל על עצמו השבת , הציבור

 
 
 

 

 
 
 

 ".?הרוח ללא צורך –מורידה לי את מצב  
היא זקוקה לספר לבעלה על  מצוקותיה למרות שאינו יכול , לעומתו

י כך הוא עוזר לה "בת אשר עלעזור כעת מפני שהיא זקוקה לאוזן קש
 .ודי לה בכך, לפרוק את מטען הרגשות המעיק עליה

ל בין בני הזוג על הבעל להבין שאין רעיתו מצפה "עקב השוני הנ
בסיפורה לעזרה אלא שיאזין לה ויתן לה הרגשה שהוא חש עמה את 

 כל נסיון להתחמק ממחויבותו במסגרת המשפחה נחשב. מצוקותיה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ועל , האשה צריכה להיות מודעת לצורת החשיבה של בעלה, אתעם ז
כאשר הוא אינו , תנסה היא למעט בהעברת תחושות מצוקה, כן

גורמת להפחתת , העברת תחושות מצוקות במצב זה. מסוגל לעזור
משום שכאשר הוא נמצא במרחק הוא סבור שחוסר , חינה בעיני בעלה

מסוגלות להתמודד עמהן יכולתה להתמודד עם מטלות שנשים רגילות 
 .אותו ללא צורך' מלחיצה'והיא , בקלות

משום , תלונות טלפוניות יצננו לו את התלהבותו לשוב הביתה בהקדם
תיה שואשה הרוצה לפרוק רג, לכן. שהוא כבר יודע מה מחכה לו בבית

 !.טוב שתספר לו בתחילת השיחה דברים חיוביים ובסיומה, בטלפון
   

, "ואהבת לרעך כמוך: "לאי עמידה במצות
 .לה הוא מחויב, שבראשה עומדת אשתו

חוסר האזנה של הבעל יגרום , בנוסף לכך
, לכן. להגברת לחצה של אשתו שיאזין לה

כאשר הרעיה מספרת על התנהגות שלילית 
נת כוה במלשל אחד הילדים או על תק

, כדאי שהבעל יאמר מילות תמיכה, הכביסה
חבל שאיני ", "כואב לי לשמוע זאת: "כגון

תגובות אלו יתנו לה תחושות  –" בבית כעת
אמת שגם כאשר בעלה רחוק ועוסק בדברים 

 .  הוא שותף רגשי לה, אחרים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



עד , הוא ערך חשבון נפש וחשב מספר דקות
. שלפתע התעורר הוא ממקומו בהתרגשות

, "צער זה' הסיבה שהביא לי ה יודע אני מה"
בעל בית זה הינו אחד מחשובי . אמר בנחישות

, מוסרומלבד שיעורי התורה שהוא , השכונה
 . אחראי על ענייני החסד בשכונה הינו

אוסף הוא , מיד לאחר חג הפורים, כל שנה
' קמחא דפסחא'כספים עבור  בשכונה 

וקונה  כל שנה משיג הוא סכום גדול. לאלמנות
 .למנות את כל המצרכים לפסחבו לא

התכנסו אנשי הוועד של , באותה שנה, והנה
השכונה והחליטו להקים ארגון של פעילות 

לא יהיו יותר אסיפת , מהיום. החסד בשכונה
י גבאי צדקה שיגיעו "כספים באופן עצמאי ע
 כל הרוצה, אלא מהיום, לביתם ויבקשו כספים

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ויעביר את הכסף  יגיע לארגון החסד, לתרום
ק והארגון עצמו ידאג לכל 'במזומן או בצ

אין פעולות , מהיום". הזקוקים לעזרה בשכונה
, אלא כל מעשי החסד, חסד באופן עצמאי

 . הכריזו מודעות השכונה, "י הארגון"יתבצעו ע
לא אהבתי את המודעה והתקשרתי לארגון 

עם כל הכבוד לרצון הטוב : "החסד ואמרתי
הרי כל האלמנות ש, מכךחוששני , שלכם

שהיו רגילות לקבל ממני כמידי שנה סכום 
לא יקבלו  –בתאריך מסוים , מדוד של כסף

הרי מניין לכם כמה כסף הייתי ש. זאת כראוי
והרי אם תחסירו לאיזו , נותן לכל אלמנה

, רגילה לקבל השהייתאלמנה מסכום הכסף 
ואינני רוצה לחשוב , יכולה היא להיפגע מכך

, "לקרות כאשר פוגעים באלמנהמה עלול 
 . אמר לאנשי ארגון החסד החדש

הם אנשי הוועד ניסו להרגיע אותי ואמרו כי 
ידאגו שכל אלמנה תקבל את הסכום הדרוש 

 .לה ובזמן הראוי
 .קיבלתי את דבריהם והשנה לא אספתי כסף

 
 
 

אין לי ממה לחשוש וכי מערכת החסד תדאג 

  

בפרשת השבוע מגיעות בנות צלפחד 
היתומות ומבקשות שירחמו עליהם 

משה שומע את , ויתנו להן נחלה
 .'הדברים בכובד ראש ומעביר לה

מקפיד יותר מכל על ' עלינו לזכור כי ה

צערם של היתומים והאלמנות וצער או 

 !.דמעה שלהם מסוכן יותר מכל

סיפר הרב יצחק  את המעשה הבא
היה זה בליל " :א"שליט זילברשטיין

ביתה של ל. ה"הסדר של שנת תשס
, אחת המשפחות הנכבדות בבני ברק

 הגיעו אורחים ובני משפחה רבים
 .בשמחה רבה לעריכת הסדר

 על הביתבו, כולם התיישבו במקומות
. והחל בעריכת הסדר, "קדש: "הכריז
דקות ולפתע אחת ' מסלא עברו , והנה

 . ארצה והתעלפה מבנות המשפחה נפלה
שפכו עליה , כולם רצו לעברה בבהלה

 . מים וניסו להחזירה להכרה
הגיעה במהרה למקום ' הצלה'צוות 

ואחר בדיקה קצרה במקום הוזעק 
 . אמבולנס לבית

קולות השמחה ששרו לפני כמה רגעים 
כולם היו מודאגים . הוחלפו בדאגה ועצב

מה הגורם להתעלפותה של : ומבוהלים
האם זו חולשה רגילה או . בת המשפחה

של מחלת  תסמיניםחלילה שיש פה 
 .ו"ח( הנפילה)האפילפסיה 

התקשו לחזור  מבוהליםבני המשפחה ה
 . עריכת הסדרהמשך ל

 וירא שמיים למיד חכםת, בעל הבית
סיים את המוכר מאד ברחבי בני ברק 

 .תוך דאגה וצער, הסדר במהירות
את דרכו ברגל  הואעשה , בסיום הסדר

מהרהר וחושב הוא כש, בית החוליםאל 
מה רוצה ? כך' מדוע עשה לי ה: "בליבו

ומה ? הצער ששלח לימלאותת לי ' ה
ה לדהלא בתי היא י? אני צריך לתקן
, ואם אירע דבר חריג, בריאה לחלוטין

                                               ".?הרי סימן שיש פה מסר מבורא עולם
ה התבשר "חולים ובהאב נכנס לבית ה

י צוות הרופאים שלאחר בדיקות "ע
  .שנערכו בתו בריאה לחלוטין

כעת  אדווקאך , דלמאואב שמח עד ה
מדוע הביא לנו , אם הכל בסדר: "חשב

ברור ? זעזוע כזה באמצע ליל הסדר' ה
הרי אין , לי שעדיין יש פה מסר משמיים

 ". ?דבר המתרחש לחינם
 
 
 
 

 ערב חג , היום בצהריים, והנה
 מצות ראה הבשעת אפיית , הפסח

: ושאל אותי, האלמנות תשל אח ןאותי ב
א אמי ביקשה לשאול מדוע השנה ל ,הרב"

 ...".?קיבלנו עזרה כספית כמו בכל שנה
ארגון החסד . הזדעזעתי עד עומקי נשמתי

לא עשה את עבודתו והשאיר אלמנה 
ומי , חסרת אמצעים ללא מצרכים לחג

 .יודע עוד כמה אלמנות כמוה לא קיבלו
התקשרתי לארגון בזעם ושאלתי מדוע לא 

קיימו את הבטחתם לתת מצרכים לכל 
 . נה זו חסרת כלהאלמנות והשאירו אלמ

ראש הארגון התנצל ואמר כי חילקו את 
הכסף לפי הרשימה שבידם וכאשר הגיעו 
לשמה של אותה אלמנה בסוף הרשימה 

 .נגמר להם הכסף
התקשרתי לחברים . כעסתי מאד עליהם

ותוך כמה דקות אספתי את הכסף הדרוש 
נתי להעביר לה מיד את והתכו. לאלמנה

השכיחו  אך טרדות החג וההכנות, הכסף
. ממני את העניין והכסף נשאר בביתי

שנמצא אני בבית החולים ליד , כעת"
נזכר אני ששכחתי להעביר לה , מיטת בתי

 ".זעזע אותנו' ובטח בגלל זה ה, ת הכסףא
הגיע בעל , למחרת... אך הסיפור לא נגמר

, הבית אל תפילת שחרית בבית הכנסת
ניגש אליו בן אחר של אותה אלמנה , והנה
ברצוני : "קיבלה את הכסף ואמר לו שלא

לספר לך מה היה אמש בביתנו בתחילת 
בעל הבית הסתקרן ואז ". ליל הסדר

, בליל הסדר, אמש: "הבן ואמר ךהמשי
 לחמההא "כשהגענו לחלק בהגדה של 

כל דכפין ייתי : "ואמרנו את המילים" עניא
לפתע , (כל מי שרעב יבוא ויאכל" )ויכול

איך , ראו, ראו" :פרצה אמי בבכי ואמרה
, נשכחתי כמת מלב... שכחו אותנו השנה

ואף אחד גם לא זוכר את הטובות 
והמפעלים שבעלי עשה בשכונה והיטיב עם 

שכחו אותי . תושבים רבים כשהיה בחיים
 .אמרה כשהיא ממררת בבכי, "לגמרי

והוא , עיניו של בעל הבית נפתחו בבהלה
האם אתה זוכר באיזה : "שאל את הילד

הבן אמר את השעה ".  ?מך בכתהשעה א
והאב כמעט התעלף , זכורה לו השהיית
באותם דקות שפרצה האלמנה  –! במקום
מחה שבתו התעלפה והושבתה ה –בבכי 

 !.ממש באותם רגעים .של משפחתו
 !.מצער ודמעה של יתום ואלמנה והיזהר

 
    

 
 

 ,"כי יצעקו אליי ושמעתי כי חנון אני: "ה בכבודם של היתום והאלמנה ואומר"מזהיר אותנו הקב                      
       ולכן כל צער קטן לאלמנה ויתום                               ', אומר ה, אני הוא זה שידאג להם ישירות –אמא או בעל , דווקא בגלל שחסר להם אבא     

 !הינו סכנה גדולה כאש בוערת המכה מיד ללא רחמים ולא מבחינה בין צדיק לרשע                            
                                     



 

 
 
 

 

למרות שיכל לשכב ולמצוא , כניסת ביתו
. מחסה בתוך ביתו כפי שהיה ראוי יותר

משהו בפנים דחף אותו לצאת לעבר כניסת 
אותו רגע שהגיע לפתח ובמקרה ב, הבניין

 .הבניין חדר הרסיס ללבו ונפטר במקום
! לא היה עוזר לו כלום! סימנו אותו –רבותיי 

עליו  לשייפוהיה ראוי  –" הנופל לייפוכי "
לכל טיל : צריך לדעת. מששת ימי בראשית

 .זו הוצאה לפועל! אין במקרה!. יש כתובת
לכל מה שקורה בעולם יש כתובת מדויקת 

והאדם צריך , היה צריך להיות וגזירה שכך
 !.רק להשתדל מצידו להישמר

 !. הוא ינצל – קיינזכי אם לא נגזר שהוא 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

במבצע  ', תפרח'עם זקנה בעיר  פי שאירעכ
ששמעה את האזעקה אך לא ', עמוד ענן'

היא התיישבה על . יכלה ללכת לחדר המוגן
עד שלפתע הזדעזעה , הספא חסרת אונים

יל פגע ישירות בחדר המוגן לראות שהט
אילו , צריכה להיות השהייתהיכן , שבביתה

 !.היה מי שיעזור לה ללכת
!. כי לא נגזר עליה למות -היא ניצלה 

ל ומביא מדרש עתיק "ממשיל רבנו בחיי זצ
הסתכלות על הונדיר שיכול לשנות את 

כי כל הנבראים כולם נבראו בחפצם " :חיינו
, י לעולםלפני שבאת, כלומר -"ורצונם

ה הודיע לי על התכנון להוריד אותי "הקב
 .ואני שמחתי בכך ורציתי זאת, לעולם הזה

 ה הודיעם"והקב": ממשיך המדרש ואומר
 
 
 
 בראשית הבריאה כל עניניהם כולם ואת 

 – "כל המקרים העתידים לבוא עליהם
 .ה הראה לי את כל מה שאעבור בחיי"הקב

 
 
 
 
 

 

                      

כולם ואת  םענייניהבראשית הבריאה כל 
 –" כל המקרים העתידים לבוא עליהם

 .ה הראה לי את כל מה שאעבור בחיי"הקב
ך יאוכן הודיעם ימי חייהם ומיתתם ה"

אתה , אדון וובר': הודיעו לו בשמים –" תהיה
ובשעה הזו תסיים את , בתאריך הזה

כך לצאת אל י שתחפוץ בתו"תפקידך ע
ואנחנו . פתח הבניין ורסיס יעוף אל ליבך

היינו חפצים בכך וחתמנו על כך מרצון 
 !.אומר המדרש, ובשמחה

 -"אם בצער, מזונותם אם ברווח ןענייוכן "
 ... ומה יהיה מצבנו הכלכלי, כמה נרוויח

שאלו  -"אם משל אחרים, י עצמן"אם ע"
אותי האם אני רוצה להיות עשיר ולהתפרנס 

 . צמי או להזדקק לאחריםבע
ועולה , לפעמים רואים מקבץ נדבות ברחוב

מה אני צריך לפרנס ! שילך לעבוד: מחשבה
הייתי עובד  הרי אם הייתי במקומו! ?אותו

 !...בכל דבר אפשרי כדי שאתפרנס
יש אנשים : לכן מגלה המדרש סוד אדיר
ייסורים של , שנגזר עליהם טרם יצירתם

 .!ר להם כלוםולא יעזו –מקבצי נדבות 
, הם לא ימצאו –אפילו אם יחפשו עבודה 

 .יפטרו אותם לאחר זמן קצר –ואם ימצאו 
שלפני שבאתי לעולם , אומר המדרש, ולכן

שאלו אותי מה אני רוצה להיות ואני בחרתי 
 !. מרצוני האישי ושמחתי בכך

הראו לי  -"וכן הודיעם ימי חייהם ומיתתם"
שנה אתה מסיים את התפקיד ב: בשמיים

 .בצורה כזו, שעה כזו, יום זה, הזאת
ל כל מעשה "וכן דרשו רז": ומסיים המדרש

 –" לצביונם נבראו, בראשית לדעתם נבראו
. אין לאדם לבוא בטענות על מצבו( 1: לכן

זה התסריט  –. אין לי מה לקנא באף אחד( 2
אני יכול מאוד לרצות משהו ... שלי בהצגה

ני אך ככה אני בחרתי לפ, אחר בחיי
 !.כי זה הכי טוב לי באמת, שנוצרתי

את הזיווג , אני בחרתי את ההורים האלה
 !!!..את המצב הבריאותי, את העיר הזו, הזה

 !.י תפילה אפשר לשנות הכל"אך כמובן שע
 
 

 את הכל
 
 
 
 
 
 
 
מי שרוצה לחוש את האמונה שיבוא "

 . עם ישראל נמצא בימים לא קלים
עשרות . הירי על איזור הדרום הולך וגובר

ומאות טילי גראד נשלחים לעבר תושבי 
בחדרי עות היום הדרום הנמצאים רוב ש

ובניסי ניסים אין נפגעים ורוב , המימד
 .הטילים נופלים בשטחים פתוחים

כתב אדם ', הימים -ששת 'במלחמת 
 .מודאג מכתב לאחד מגדולי ישראל

: אותו צדיק החזיר לו מכתב שבו כתב 
כי מי שאינו , אל תדאג על שום דבר"

 !".הנה הוא יותר בטוח בכל טוב, דואג
יצד יכול אדם הנמצא עם כ: אך יש להבין

 ?אשתו וילדיו תחת ירי טילים לא לדאוג
 !?הרי כל חייו ורכושו מונחים בסכנה

בשם ' רבנו בחיי'את הסוד לכך מגלה 
, כי תבנה בית חדש": המדרש על הפסוק

ועשית מעקה לגגך ולא תשים דמים 
 (.דברים כח) "הנופל ממנו לייפוכי , בביתך

 לייפוכי ": מה פשר המילים: שואל המדרש
וכי אדם זה היה מוגדר כנופל עוד , "הנופל

 ?ומדוע הוא נקרא כך? לפני הנפילה
ראוי היה ליפול מששת " :עונה המדרש
אנו רואים אותו כעת  –!" ימי בראשית

 .אך זה נגזר עליו עוד לפני שנברא, נופל
נשלחו טילים ' עופרת יצוקה'במלחמת 

 . 'נתיבות'רבים לעבר העיר 
נשלח טיל לעבר העיר , באחת הפעמים

נתיבות שפגע פגיעה ישירה בקומה 
בדירה בה התגוררו זוג , שלישית בבנין

באותו זמן היה בבית , הבעל. חרדי אתיופי
לפתע . ורעיתו היתה לבדה בדירה, הכנסת

הטיל  -'!!!בוווום'היא שומעת הדף אדיר 
מביטה  ההאישובניסים , חדר לתוך הדירה

רסיס ... אבל. !בו כשהיא בריאה לחלוטין
מתעופף , מהטיל שנחת בקומה השלישית

יוצא דרך ... עם כיוון הרוח' במקרה'לו 
החלון של דירת הזוג וצונח לעבר השטח 

 . הפתוח בכניסת הבניין
, ששמע את האזעקה, ל"אדון וובר ז

 החליט ברגעי הלחץ לצאת מהר לכיוון
 
 
 
למרות שיכל לשכב ולמצוא , כניסת ביתו 

. תו כפי שהיה ראוי יותרמחסה בתוך בי
משהו בפנים דחף אותו לצאת לעבר 

ובמקרה באותה שניה , כניסת הבניין
שהגיע לפתח הבניין הגיע הרסיס וחדר 

 !.ללבו ונפטר במקום
 
 

מנשה בן  :הצלחה ופרנסה, העלון מוקדש לרפואה
 יפה שושנה , הילה בת חנה, אורה בת גמילה, לילה

. קורוטה ומאירוב: משפחות, אנה בת סופיה, בת זוהרה
 זוהר,אלעד בן אסתר ,שושנה בת יפה, יפה בת שושנה

 ,דינה ליאת בת, בן סעדה
 .יוסף אושר בן מרים :תשובהברה חז

 .  סיגלית בת מזל: ק"זשב .תהילה בת מרים: זיווג
שלום  ,מזל בת נעמי, פנידה בת סעדו :לעילוי נשמת

 המדם חמדה , מונבראליאס אליהו בן , בן דודסאלם 
 .   ן'בת חטונג       
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