
 

 

 

 

 

 
בין מוסף למנחה הוא התחזק ואמר עוד פרק 

 ."תהילים אחד!

אוי, אם רק היינו יודעים כמה רעש מחולל 
 בשמיים פרק תהילים אחד בלבד.

מסופר, שכאשר עלה ה'חפץ חיים' לגדולה 
ונעשה רבן של כל ישראל, הגיעו רבים לבית 

אותה: "אמרי לנו, כיצד זכית אמו, ושאלו 
 לבן כזה שכל עם ישראל עומד עליו?

?! וודאי יש לך זכות לחינם זכית בכךהרי לא 
מיוחדת שעשית בימי חייך שבגללה זכית 

 למתנה גדולה שכזו?"...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
אומר לכם בכנות ובלי בושה כלל", אמרה "

אמו של החפץ חיים, "באמת שאין בידי שום 
דת שעשיתי. מעשיי הינם רגילים זכות מיוח

 כמו כל אמא ואשה בישראל. 
אך יש דבר אחד שכנראה בגללו זכיתי לבן 

 לפני חתונתי, ביקשה אימי -שכזה, והוא 
לשוחח עמי דקות מספר, וכה היו דבריה:  ע"ה

"בתי, הקשיבי לדברי. אנו מצווים לגדל את 
בנינו לתורה וליראת שמים, על כן אני 

בכל עת פנוי, טלי אחד: מבקשת ממך דבר 
לפני בורא  סידור זה לידיך, והעתירי תפילה

העולם שתזכי לגדל את ילדיך לתורה 
וליראת שמים, ואל תשכחי להוזיל דמעות 

. בסיום דבריה, העניקה לי בעת תפילתך"
 סידור ובו תפילות וספר תהילים.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

לומר , סיימה "זה כל מה שעשיתי"
"בכל פעם שסיימתי את עבודות , בתמימות

הבית, או אף כאשר הנחתי סיר תפוחי 
אדמה על האש והמתנתי כמה דקות לסיום 

הייתי נוטלת את הסידור הבישול, 
  לה' בדמעות שליששקיבלתי מאימי ובוכה 

שיפתח את עיניו של ישראלק'ה שלי, 
 ".ואזכה לגדלו לתלמיד חכם וירא שמים

עד היום שמור הסידור של אמו של החפץ 
חיים אצל אחד מהצאצאים, כאשר רואים 

שיצרו דמעותיה  בדפיםכהים ממש שקעים 
 )'מסכת החיים', הרב חיון(אשר יצאו מעומק הלב. 

הו כוחו של פרק כי זוהי כוחה של דמעה וז
תהילים אחד לפני ה', שמביא לאדם בנים 

 צדיקים שמאירים את העולם.
שכל השערים פתוחים לכן, בפרט ביום זה, 

והוא היום היחיד שאין רשות לשטן לקטרג, 
 יכול האדם לבקש כל משאלות לבו מה'
אשר )דעת החזון איש והרב אליישיב זצ"ל(, 
 לל!.אין השטן מקטרג על בקשותינו כלל וכ

ובפרט, מגיע שיאו של היום הוא בשעת 
רבי שמעון בר 'הנעילה', אשר כותב על כך 

בשעת נעילה, נפתח חלון "יוחאי זצוק"ל: 

דקות בלבד אשר שם  03ברקיע למשך 
 ".מתקבלות כל התפילות!!!

והביא הרב מוצאפי שליט"א בשם 
"שעת הנעילה זו השעה  המקובלים: 

ם מעולם החשובה והקובעת, והנפטרים באי
הנשמות ועומדים ליד ארון הקודש לבקש 

רחמים עלינו שנחתם בספר חיים טובים, 
היינו רואים  –ואם היו לנו עיניים רוחניות 

 בכוונה עצומה". אותהאותם, לכן יתפלל 
לכן, אף שבשעה זו הצום כבר מכביד 

והראש כבד, יתגבר האדם בכל כוחו לנצל 
ות את הרגע הכי מרומם בשנה לזעוק מקיר

לה' שיקבל תפילתו ותשובתו ויושיע אותו 
 השנה בעניינים שצריך.

שמעלה עצומה לקבל קבלה וכתבו הצדיקים 
שיכול ע"י  – קטנטנה בשעה זו של הנעילה

 כך להפוך את כל אשר נכתב עליו!.
 
 
 
 

 .ם יכפו 

 
 

 
 

 
 נקבע כל עתידו הרוחני והגשמי של האדם

"לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב 
 ויום הכיפורים", קובעים רבותינו.
שעות  42יום כיפור הוא יום מיוחד בשנה, 

אחרונות של עשרת ימי תשובה, בהן 
 הקב"ה קרוב אלינו יותר מכל השנה.

שעות בהן הוא יושב על כסא רחמים  42
 בה ובקשה.ומקבל כל עשיית תשו

"לכן, כמה יש לנצל כל רגע מיום קדוש 
שבו הקב"ה מרחם אף על מי שאינו  זה

 אומר הרב דב יפה שליט"א. הגון",
ובטח שלא לעשות טיולים בכבישים 
 הריקים ולבזבז את השעות היקרות.

כותב הגאון הצדיק ר'  "וידע לו האדם",
"כי כל השקעה מאיר זילברברג שליט"א, 

ה: במחשבה, בדיבור או הכי קטנה ביום ז
מזכה את האדם בשכר עצום  –במעשה 

 ".למשך כל ימות השנה
לדוגמא: במשך השנה, לאדם אחד יש 

צער ח"ו. מדוע? בנו הקטן שבכיתה א' לא 
מסתדר עם התלמידים בכיתה, לא רוצים 

לשתף אותו במשחקים והוא לא רוצה 
ללכת לבית הספר. אביו לא מצליח לישון 

 יהא עמו. בלילות ודואג מה
והנה, לאחר זמן קצר הכל מסתדר לפתע 

 ל הרב.אוכלא היה. "ומדוע?", ש

"אין זה כי אם בגלל שביום כיפור האחרון 
כשעשה את דרכו לבית הכנסת הוא 

 "מלמל לעצמו בדרך: 'אנא ה' תעזור לי'!
כן! כן! כותב הצדיק, יום זה הוא יום אדיר 

של רחמים, שכל בקשה, כל תפילה 
ה פועלת לאדם ישועות ומחשבה טוב

 רבות בשמיים למשך כל השנה כולה.
"יהודי אחר", ממשיך הרב ואומר, "נכנס 
לצער ומשבר בחודש שבט. מדוע? הכל 

לא מסתדר לו בעבודה והוא חושש 
מפיטורין. עד שלפתע, מגיע חבר שמסייע 

 לו ועוזר לו להשתקם.
"בזכות מה נחלץ אותו יהודי?", שואל 

בזכות שביום  אין זה כי אםהרב, "
 הכיפורים האחרון, כשהיתה הפסקה קלה

 
 
 

"למרות שכבר נכתב דיננו וגורלנו", כותב 

ימים בהם  03"נותן לנו הבורא המבי"ט, 
 יכול כל אדם לשנות את כל גזר דינו".

 
 
 
 
 

שלמה בן  :ה ופרנסההצלח ה,העלון מוקדש לרפוא
אנה בת שלום סאלם ויפה שושנה בני זוהרה, , זוהרה

  .מאירוב ,קורוטה :תומשפח סופיה,
  .סיגלית בת מזל זרע בר קיימא:

  צדוק בן יחיא. :ילוי נשמתלע
 
 
 
 

 .223-380-23חשבון בנק דואר 
 
 ותראו כל טוב בחיים ב"ה 
 
 
 
 

אנו מתפללים לה' שנמשיך 

לכל קוראי העלון, התורמים היקרים ולכל 
בית ישראל, יהי רצון שתחתמו לשנה 

 אשר תפנו תשכילו  בכלוטובה ומאושרת 
 אמן כן יהי רצון!                ותצליחו.   
 


