בס"ד.

בעזרת ה' נעשה ונצליח.

לישועתך קיויתי ה'.

לה' הארץ ומלואה.

בשם ה' נעשה ונצליח.

הדלקת נרות91:32 :
יציאת השבת32:31 :
רבינו תם32:91 :

יציאת השבת91:33 :
רבנו תם91:95 :

לרפואה פרנסה
והצלחת :הרב עובדיה
יוסף בן גורגיה .הרב
שמעון בן בכריה.הרב יעקב
חי בן מרגלית ,מ"ס מנשה
ואורה אחיאל .מ"א מיכאל
וציפורה אחיאל .מ"ס צדוק
בן נור ומרים בת גליה.
אורי חי בן רינה .משה בן
מרים ,יעקב בן מלכה,
הילה ,לאה ,מרים בנות
ליאורה לריסה .ליאורה
לריסה בת זיבו זוליחו,
דליה בת ברוריה ,שולמית
בת חתון וברוך בן ג'ורג'יה,
אבישי דוד בן ברכה ,ברכה
בת דורה דבורה.
לזווג הגון – לינור בת
ברכה  ,יהודה בן מלכה,
יעקב בן מלכה ,יהודה צבי
בן דבורה ,אסי בן שולמית
נצחונה.
זרע בר קיימא -חגית
בת מרגלית ,שרון בן
מלכה ,סיגלית בת מזל,
מלכה בת מונס ,פרידה בת
עמליה ,שלום בן יונה.
לעלוי-נשמת -הרב
אלעזר בן שמחה ,הרב
מרדכי אליהו בן מזל,
הרבנית בת שבע בת שיינה
חיה ,מלכה בת אסתר,
תמרה בת מזל .מזל בת דוד
ובת שבע .יוסף בן גוהר.
פואד לוי .יריב בן גאולה.
אברהם בן אלה .ישעיהו בן
יצחק .רות בת נוסרת יצחק
בן עליזה .יוסף בן אנגלינה.
אפרים בן רחל .ר' יצחק בן
טופחה ,ר' שמעון בן סאסי
סופיה ,גבריאל בן סמינה.
מרדכי חי ושושנה בני יונה
ומנחם .אופירה בת רומיה.
רחמים בן צ'חלה .אסתר
בת עישה ,שלום בן תמו,
דוד בן אסתר ,רחל בת
קלמי .אליהו מאיר בן סימי
איפרגן ,עובדיה כהני.
לואיזה עליזה בת שמחה.

רוצים הקדשה
שנתית?
פרנסה
לרפואה
צלצלו..

עובדיה
והצלחת:הרב
0506425002
יוסף בן גורגיה .הרב
שמעון בן בכריה.הרב
מרדכי אליהו .עידן בן
חווה .שמעון ומשה בני
אורלי .רינה בת נורית.
משה בן שושנה .מנשה

כולנו שומעים בכל שבוע ,לצערנו הרב ,על האסונות הרבים הפוקדים את עם ישראל ,החל מתאונות דרכים ועד
מחלות קשות ומקרי מוות פתאומיים המותירים אחריהם משפחות שבורות וכואבות.
הקב"ה מכין את העולם לקראת ביאת הגאולה ,ממש כאשה העומדת לילד ונתקפת בצירים קשים טרם הלידה.
לכן ,המשימה של כל יהודי בדורנו ,היא להחזיק חזק באמונה תמימה ולא להישבר ,ולדעת שלכל
מבזקי החדשות המזעזעים ,ולכל האסונות הקשים יש מנהיג ומבצע מלמעלה ,שקבע זאת ע"פ
ידיעתו האין סופית ,לטובתו של האדם ,שהוא אוהב ומרחם על האדם ,ועושה הכל לטובתו.
אין דבר שלא נעשה בגזירת הבורא .גם המקרים הקשים ,נעשים בגזרתו עם סיבה נסתרת שכולה לטובה.
ישנו מעשה מדהים שאירע עם רבי יעקב כולי זצ"ל ,בעל ה'מעם לועז' ,שחי בדורו של האר"י הקדוש.
ר' יעקב כולי החזיק לפרנסתו עסק פלוני ,והיה לו שותף לעסק זה והרווחים חולקו ביניהם חצי-חצי.
יום אחד גילה רבי יעקב ששותפו גנב ממנו סכומי כסף גדולים
מאוד ,ונעלם עם הכסף ואיננו...
נאלץ רבי יעקב כולי לספוג את ההפסד הגדול ,ומכיוון שלא ידע
אפילו להיכן נעלמו עקבותיו של השותף ,לא היה בכוחו לעשות
מאומה .צערו הרב של ר' יעקב כולי היה איום ונורא.
עברו-חלפו שנים ,ורבי יעקב התאלמן מאשתו ,וזמן-מה לאחר
מכן הציעו לו אשה לזיווג שני.
המשודכת היתה הרבה יותר צעירה ממנו ,והיתה ידועה כעשירה
מופלגת ובעלת הון רב .ניגש רבי יעקב כולי אל האר"י הקדוש,
כדי להיוועץ בדעתו האם לגשת לשידוך זה או לא.
האר"י הקדוש זירזו לכך במאוד ,ואמר שיעשה את כל המאמצים
על מנת להגיע למקום מגוריה של האשה ,ויינשא לה במהרה.
רבי יעקב עשה כדבריו של האר"י ,והתחתן עם האשה הצעירה והעשירה .והנה ,למרות שגילה היה הרבה יותר
צעיר ממנו ,קרה אסון נורא ו 3-חודשים לאחר החתונה נפטרה האשה ...צערו של ר' יעקב היה איום ונורא.
כשפתחו את צוואתה גילו שהנפטרת הורישה את כל רכושה לבעלה רבי יעקב ,והזהירה את יורשיה האחרים
לבל ייקחו מממונה העצום ולו פרוטה אחת .הכל יהיה שייך רק לרבי יעקב.
כשחזר רבי יעקב לרבו האר"י ,וסיפר לו את כל הסיפור ,גילה לו האר"י ואמר לו" :דע לך ,שהאיש שעשק אותך
התגלגל שוב לעולם בדמות אשה ,כדי שתתחתן איתה ,והוא יוכל להחזיר לך את כל הכסף ,וזה יהיה תיקונו
של העושק .לכן זירזתי אותך ללכת ולהתחתן עם האשה ההיא כמה שיותר מהר לגמור התיקון" ,אמר האר"י.
האריז"ל מלמדנו שהכל מנוהל על ידי מי שאמר והיה העולם בדיוק רב ובהשגחה פרטית מיוחדת'( .ברכי נפשי')
יש לך מנהיג בשמיים ,שהוא גם אבא שלך שאוהב אותך ומכוון את כל דרכיך ומאורעותיך בחיים על הצד הטוב
ביותר לטובתך ,אע"פ שלנו הדבר נראה כרע ומזעזע.
הקב"ה קובע לכל דבר בחיינו ,מתי הוא יתרחש :באיזה יום ושעה ,ואף באיזו צורה ואופן ,וכל שנותר לאדם הוא
לבטוח בה' ובישועתו ולהתפלל אליו ,כי אם לא קיבלת מה שרצית – סימן שלא התפללת מספיק .ואם התפללת
ואף על פי כן לא קיבלת – סימן שזה לא רצון ה' כעת .כי רק הקב"ה יודע מה הטוב ביותר עבורנו.
סיפר הרב שלום הרוש שליט"א" :הלכתי לנחם אלמנה צעירה ,ויצאתי משם שאני בעצמי מנוחם ומחוזק.
האלמנה אמרה לי שבחודשים האחרונים לחיי בעלה הם למדו יחד על האמונה ושהכל ביד הבורא לטובה ,והיא
אמרה לי בנוסח הזה" :תשמע ,אני אומרת תודה על הכל .אם לא היה לי לא נעים – הייתי עכשיו רוקדת ושמחה.
בעלי כל כך הכין אותי לזה ואני רואה בכל ממש צוואה ממנו – להגיד לה' יתברך תודה על הכל .תודה לך בורא
עולם! אני מקבלת הכל באמונה ,לא יודעת כלום ולא מבינה כלום .ה' יודע מה שהוא עושה ,והוא עושה רק טוב!",
סיימה האלמנה'( .שערי בתודה' .)250-0062222 -אדם שחי באמונה והתבטלות לקב"ה – הוא אדם מאושר ושמח!

 )1כיצד יש לנעול את הנעלים?

סגולות לזכות לבנים צדיקים!
 )1כותב הבן איש חי" :הרוצה שילדיו
הקטנים יגדלו בטהרה ויהיו גידולי קודש,
יקפיד ליטול את ידיהם כדין בקומם משנתם".
 )2אמר הרב הקדוש ר' שלמה מזויעהל זצ"ל:
"ברכת המזון מתוך הכתב ,הינה סגולה נפלאה
שכל בניו יהיו יראי אלוקים".
 )3מובא בשם המהרי"ד זצ"ל" :שדכן העושה
את מלאכתו לשם שמיים ולא לשם מטרות
רווח – מובטח לו שיצאו ממנו בנים תלמידי
חכמים".

***
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* לכתחילה ,אין ראוי לאכול עוגה בתוך
הסעודה ,מאחר שיש ספק ברוב העוגות אם
ברכתם 'מזונות' או 'המוציא לחם מן הארץ'.
ורק מחמת הספק נהגו לברך [שלא בשעת
הסעודה] על כל העוגות ברכת מזונות.
ולכן האוכל עוגה בתוך הסעודה אינו מברך
עליה ,שמא פטר העוגה בברכת המוציא.
וטוב שיכוין בברכת המוציא לפטור גם את
העוגה.
האוכל וופלה בסוף הסעודה לקינוח,
והמתיקות בעיסה עצמה נרגשת ,ורוצה
לברך עליה מזונות ,יש לו על מה לסמוך,
שהרי ברכת הוופלה לכולי עלמא היא
מזונות.

* כשנועל את מנעליו ינעל תחלה מנעל
ימין ,ולא יקשרנו ,ואח"כ ינעל מנעל של
שמאל ויקשרנו ,ויחזור ויקשור של ימין.
והטעם שמקדימים לקשור מנעל שמאל
תחלה ,מפני שהתורה נתנה חשיבות
לקשירת יד שמאל ,שקושרין בה תפילין.
וי"א שהוא כדי להכניע היצר שבשמאל.
ובמנעלים שאין בהם קשירה ,ינעל תחלה
מנעל ימין ואחר כך של שמאל.
וכשחולץ מנעליו יחלוץ תחלה מנעל של
שמאל ואחר כך של ימין .וגם בהתרת שרוכי  )4אמר הצדיק רבי זאב חשין זצ"ל" :רבים זכו
שבניהם ובני בניהם יהיו תלמידי חכמים
הנעלים נכון להקדים להתיר את השרוכים
העוסקים בתורה ובמצוות ,בעבור שביקשו על
של מנעל שמאל ,ואחר כך של ימין.
כך במוצאי שבת בעת סעודת מלווה מלכה,
 )2וכיצד ינהג אדם שמאלי?
שאז הוא עת רצון גדולה מאוד".
* אדם שמאלי שמניח תפילין ביד ימין ,ינעל
 )5אומרת הגמרא" :אדם המהדר בהדלקת
את מנעליו ככל אדם :תחלה מנעל ימין,
נרות שבת קודש כפי יכולתו :בשמן מובחר,
ואחר כך של שמאל .ולענין הקשירה ,יש
בפתיליות יפות ובריבוי הנרות – זוכה לבנים
אומרים שיקשור תחלה מנעל שמאל ככל
וחתנים תלמידי חכמים".
אדם .ויש אומרים שיקשור תחלה מנעל
 )6אומר ה'זכרון יעקב יוסף'" :הטובלת
ימין ,שהיא היד שמניח בה תפילין .והעיקר
במקווה בחודש התשיעי להריונה ,מבטלת
כדעת ראשונה .ואיטר יד ורגל ,או איטר
מהעובר דברים רעים מתקופת הריונה".
רגל ,ינעל ויקשור של ימין תחלה.

 )3האם ראוי לאכול גלידה בתוך הסעודה?
* לכתחלה ,אין ראוי לאכול גלידה בתוך
הסעודה או בסיומה ,אלא יניחנה לאחר
ברכת המזון ,ואז יברך שהכל ,שהרי יש מי
שכתב שאין לברך על הגלידה באמצע
הסעודה ,שדינה כמשקה ,תדע ,שהרי לא
מברכים אחריה ברכה אחרונה כיון שלא
אכלו ממנה רביעית בבת אחת.

 )4האם מותר לאכול עוגה בתוך הסעודה?

כריכת התפילין וקיפול הטלית לאחר תפילת
שחרית ,צריכים להיעשות ע"י בעל התפילין
 ,שגם נכססת בשיניו ,וגם ממולאת
[ ,ובזה ממדת חסידות טוב להחמיר בענבים
והטלית ולא ע"י
בשוקולד ,וגם העיסה נילושה עם סוכר .ואין
שעיקר איסור סחיטתם מן התורה] .אבל אם
אחרים ,המקפיד על כך – מצננין לו גיהנום".
אלא
המילוי בלבד,
יעניקאת
להחזיק
באה
העיסה
פרטית לכל אחד
בהשגחה
מאושרים.
לנו חיים
אלינו
עולם
שחרור הדחף להתאים את ה
המשקה,
חסרונותומוצץ
נותן את הענב לתוך פיו
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חוק מרפי המגשים את עצמו ...ברגע
היא ידעה שזה מה שיקרה .מין
את הבעל המתאים לנו
קיבלנו
וכי
משמים
הזיווג
נאמין כי
אם
דרך
עלמא
לכולי
לחוץ,
החרצנים
ומשליך
.
שארקצרה
דפיקה
בעמל ,נשמעה
שקרצפה
אחיותיו ,או
באמו או
שסיימה לנגב את הרצפה וכן הדין
תפקידינו בעולם ,נבין שגם החסרונות
למילוי
ומותר
ביותר הוא
מאכל
ולאחר מכן – חריקת הדלת על צירה וקול צעדיו על
מכיוון הדלת,
לנתיבתי' 7
נועדודברך ואור
שלולרגלי
הפסוק' :נר
יום.
לא שלשים
היאאחר
לראותן
ששמח
קרובותיו
התרעמה.
בוץ ,אך
מלאות
הרצפות ...שולמית ידעה שנעליו
לעזור לנו להשלים את תיקוננו .משום כך אין טעם לבקר את
מסוגלת
לעצמה ,ולבעלה,
פעמיים,
פעמים רצופות בכל יום –ניגבתי
לזכרון.אנגב בשלישית ,היא אמרה ***
הבעל על החיסרון***,
חיסרון
לזכרון:
סגולה
זה.גדולי ישראל
בשם
אלא אף להודות על שיש)5בומובא
ולנגב
מפתן הדלת
לשוב אל
ומיהר
קלט את הטעות
פתאום
שלפתע
השבועות!
לקראת חג
הלכות
פרטי
 )3מה מברכים על חכם גדול בישראל?
דווקא
נעליו.
ההבדלה את
כיבויו ,ויאמר
לאחר
החסרונות נר
כאשר נאמין בכך במוחש ,נוכל להיבנות מן להריח את
* מצוה לאכול ביום טוב (חג השבועות) בשר
המופלג
מחכמי ישראל,
* הרואה
יכלה ,כמובן ,להגיב כמו נשים רבות אחרות :למה עוברים
שולמית
לביקורת.
גדולמקום
חכםיהיה
וממילא לא
עבדי".
את הפסוק" :זכרו תורת משה
בהמה לקיים בזה מצות שמחת החג ,ומי
וביראת ה' טהורה ,ומורה
 )6כותב רש"י (מסכת ע"ז ח,א)" :אדם השוכח כשאני מנגבת? אתם לא רואים שעדיין לא
בתורה ובחכמהגמישות
שאינו יכול לאכול בשר בהמה מטעמי
לברך
לקראת לו
בזמן הזה יש
בישראל,
הוראות
יבש לגמרי? ובשביל מה יש שטיח מחוץ
השני
לנואףלבוא
גמישות תסייע
את אשר למד ,יאריך ב'חונן הדעת' ויבקש
בריאות או כשרות  -יכול לקיים מצות
מלך
אלוקינו
ה'
אתה
ברוך
"
:
ומלכות
לכניסה?! אבל היא העדיפה להתגמש,
בשםבדברים שאיננו רגילות אליהם.
גם
רחמים שיזכור את תלמודו".
שמחה בבשר עוף.
העולם שחלק מחכמתו ליראיו" .אבל
סומא  )7סגולה לזכרון בלימוד התורה מהצדיקים :להעביר על מידותיה ולהעביר פעם נוספת
חכמינו ז"ל לימדונו" :לעולם יהא אדם
וכן ישתה יין לשמחת החג במידה ראויה.
אינו מברך ברכה זו.
כולו שלה,
הרווח
הרצפה.
על
המטלית
את
צדיק".
או
רבו
דמות
את
במחשבתו
"לצייר
רך כקנה ואל יהיה קשה כארז" (תענית כ).
* מצוה לשמח את הנשים בבגדים
 מתוך הספר 'עצה ותושיה' – -30-4737075בקשר.
ולשיפור
נפשה
למען
הגמישות של הקנה אינה חולשה .להפך –
ממתקים.
הקטנים ב
ואת
בריאותנאים.
ותכשיטים
חוסר גמישות ,לעומת זאת ,היה עלול לגרום
היא החוזק שלו.
לריחוק ולכעסים מיותרים.
בשל הקשיחות של הארז ,רוח חזקה
אומרת הגמרא (ברכות ט ,ב)" :המתפלל
למים
לקפוץ
עלולה לשבור אותו ,אך הקנה הגמיש
ראוי להם ,בקליות ואגוזים מגדנות
כוותיקין ,ומתחיל להתפלל תפילת שמונה
הביקורת השתלטה על האווירה בביתנו,
אם
וממתקים.
מתכופף לכיוון שאליו מכופפת אותו
עשרה עם הנץ החמה – מובטח לו שלא ינזק כל
והחלטנו שיש לשפר את המצב ,לא נחכה
אולם
קומתו.
התפילה,
שב וזוקף
חזרת
במשךכך
לשבת אחר
הרוח ,ומיד
מותר
אותו היום" .ואם היו מתפללים ב'נץ' ביום
הנגררות.
יתחיל .נהיה
נהיה) .שהוא
ולאמלמד
הגוררותהזקן
הנגררות .הלל
הגוררות ולא
יתחיל.
שהוא
התפילה,
חזרת
זמן
כל
במשך
לעמוד
המחמיר
יצחק –הוטנר
זצ"ל ,היה נחרב! ('אורחות יושר'
ביהמ"ק לא
הרב שמחה כהן שליט"א מביא את דברי רביהחורבן
בכמה
נוהגים כיום
ברכה .וכן
תבא
"אםמי
הלל :לי,
אין אני
עוד"אם
אותנו:
הזקן
אמר
מלמדא יד).
(אבות
הלללי"
וניצחון סותרים זה את זה ,מכל אותנו" :אם אין אני לי ,מי
כפיפות
שבדרך כלל
עליו פי
אף על
ש
כל
במשך
שעומדים
תורה,
בני
של
מקומות
א).לין
שאנונגמקי
נתבאר
יד).
(אבות
הקודם(סוכה
בסעיףכאן?!"
כאןא– מי
לי",איני
אני כאן – הכל כאן ,ואם
מקום לפעמים דווקא כוח ההתכופפות הוא כוח הניצחון .כי כוח
זה חיוב מן
כאמור ,אין
חזרת
שמחשבתו
כאן
שכן
כל
מהסלאט,
ליהנות
דברי גאווה אלא הכרה בערך העצמי ,אך מעבר
חלישות .מובן שאין אלו
בלבוש
לבעליו
משמש
אךהקנה,
התפילה.של
ההתכופפות
אומץ'" :אדם הסופר ספירת
ה'יוסף
תקיפותכותב
)3
ד.
בלב
חומרא
בתורת
אלא
הדין,
מחשבת
ומלאכת
להיתר,
היתה
אסרה – אם
אני כאן
הלל :אם
דבריו של
יסוד
המוסר על
ביארוימיבעלי
לכך
דבר יש
העומרעל כל
לא כל דבר זניח צריך להיות עקרוני אצלנו ,לא
הספירה
ותשעה
הארבעים
במשך כל
ואם הציבור מדברים ביניהם בשעת החזרה
אני מחליט שאני משנה תורה.
יערים– הכול ישתנה.
שלא כאן
ובלבד הכל
ומשתפר ,הרי
עסק מכל
נעשה
לבקר .להפך ,נתגמש ,נחליק את
בשמיים כי ינצל ממאורעות וגזירות
עליו
לאנכתב
הדברים ו –
כשעומדים – עדיף שישבו ולא ידברו ,כי
לדברים שהיא
היותך מודע
להשתפר,
שהזולת יתחיל
עלנמתין
המעידותאם
לעומת זאת" ,אם איני כאן" –
קירוב
מתוך
ונגיע לחיים
הביקורת
נימנע מן
הדיבורפעוט,
דבר
ורעות".
קשות
בטלים הוא
בדברים
כךהחזרה
בשעת
לעשות.
ישתנה ,כאילו אין כאן איש.
תכננהולא
המשכיןלא יזוז
שום דבר
כאן?"
"אדם
"מיכב'):
 )4מובא ברש"י (שמות כ',
לבבות.
גמור.
איסור
בשעת קביעתה.

כדי לשמוע סיפורי אגדות על צוואר שהפך
אומר הנביא מלאכי (א') בשם ה':
לשיש?! מה הקשקוש הזה על חרב חדה?! האם זה
"אהבתי אתכם ,אמר ה'"  -הקב"ה
מה שיש לדתיים למכור?!" ...ה' ישמור.
אוהב כל יהודי ויהודיה באשר הוא.
הוא יצא בעזות מופגנת ,ואף הרב הבחין בכך.
'אף על פי שחטא היהודי' ,אומרים
אורן הצטער על כך שהשיעור נפתח במדרש כה
חז"ל ,הקב"ה אוהבו ,כי 'ישראל הוא'.
לקב"ה אכפת מכל יהודי ויהודיה ,והוא מופלא ,שגרם לאייל לברוח מהשיעור בטרם
חפץ בהתקרבותו של כל יהודי אליו .כל ישמיע הרב דברי הסבר והתחזקות.
והשיעור השבועי המשיך להתנהל כסדרו...
התקרבות ,ולו הקטנה ביותר ,חשובה
לאחר שנתיים מבחין הרב יוספי בסיום השיעור
וגדולה בעיני ה'.
בבחור חמד עם זקנקן .הצעיר ניגש לרב ושאל
אמר הבעל שם טוב הקדוש" :איננו
במבוכה" :האם הרב זוכר אותי?"...
יודעים כמה אוהב הקב"ה את כל אחד
הרב ניסה להיזכר" .לא כל כך ,למען האמת."...
מבניו ,ואף את הרחוק שברחוקים.
"אני אייל ,הבחור שצחק בשיעור שלך לפני
שהאהבה שאנו אוהבים את הצדיק
שנתיים ,על המדרש עם משה רבנו".
הגדול ביותר בדור – לא מתקרבת
"אה ,נכון ...נו ,ומה עבר עליך מאז?"...
לקצה האהבה שאוהב הקב"ה את
הרשע הגדול ביותר ומתאווה לו שישוב
בתשובה".
מספר הסופר עודד מזרחי ,בספרו 'עין
רואה' ,מעשה נפלא שאירע בימינו:
"הרב יהודה יוספי שליט"א ,מזכה
הרבים הגדול בדורנו ,מקיים שיעור
קבוע בפרשת השבוע מדי יום חמישי,
שיעור הנערך בבית הכנסת של קהילת
עולי משהד הפרסית ,מאחורי 'בית
הכנסת הגדול' בבני ברק.
אורן ,אחד המשתתפים הקבועים
בשיעור ,ניסה לשכנע את אייל ,חבירו
שאינו שומרי מצוות ,שיגיע לשיעור.
אייל פנה לרב וסיפר" :לאחר זמן מה מהשיעור,
הוא הבטיח שמדובר בשיעור רציני
ומעמיק ,ולא באיזו הטפה דתית עיוורת .נסעתי למזרח הרחוק והגעתי עד ליפן.
רציתי להרוויח שם כסף ונכנסתי לעסקים עם
לבסוף ,התרצה אייל והסכים להגיע.
המאפיה היפנית הנקראת בשם 'היאקוזה'.
תחילה עסק השיעור בפרשת השבוע.
לאחר תקופת עסקים שחורים עמם ,ניסתי
הרב דיבר על המדרש מהגמרא' :לאחר
להערים עליהם ,אך הם הצליחו לעלות עליי.
שראה משה מצרי מכה עברי וטמנו
המאפיה לקחה אותי וערכו לי 'בית דין שדה',
בחול ,ציווה פרעה לעבדיו ללכוד את
מה לעשות עימי ובמה להענישני.
משה ולהביאו לפניו.
לאחר דיונים פסקו להוציאני להורג בחרב
משה הובא לפני פרעה והוצא להורג.
סמוראית חדה ומפחידה.
ציווה פרעה על אחד מעבדיו לערוף את הזדעזעתי ורעד כל גופי עד למועד ההריגה.
ראשו של משה בחרב ,ואז נעשה נס...
והנה ,הגיע יום ביצוע גזר הדין הנורא.
כאשר הונפה החרב על צווארו ,צווארו
השכיבו אותי על מיטה מיוחדת כשגופי קשור
של משה הפך לשיש ,וכך לבסוף הצליח היטיב לקראת הריגתי בחרב סמוראית".
משה להימלט מארמון פרעה.
מה עובר לאדם בראש ברגעים שכאלו?
הרב יהודה יוספי שליט"א סיים את
ממשיך אייל ומספר" :כששכבתי שם בפחד כולי
מול היפנים צמאי הדם ,קפץ לי לראש בדיוק
המדרש בהתלהבות עצומה ואמר:
"אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אותו שיעור ששמעתי מפי הרב יוספי שליט"א
לפני שנתיים ,בו הרב אמר משפט שנחקק
אדם ,אל יתייאש מן הרחמים!".
בזכרוני" :אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של
אייל שמע את המדרש ואת מסקנתו
והחל לגחך בקול רם" :האם באתי לכאן אדם ,אל יתייאש מן הרחמים!".

מיד כשנזכרתי בכך ,הרמתי
את עיניי למרום וזעקתי" :רבונו של
עולם .בוא נראה אותך מוציא אותי מפה!
נראה אם יש אמת בדברים שלך" ,התחננתי.
היפני נעץ בו את עיניו הצרות והניף את
החרב ...אייל עצם את עיניו ....ו....
לפתע נשמע קול דק בוקע מפאתי החדר.
היפני פקח את עיניו המבועתות והבחין
באישה יפנית שנכנסה לחדר והחלה לצעוק:
"מה קרה לכם ,מה פתאום אתם מוציאים
אותו להורג?! הרי הבחור הישראלי הזה הציל
את חיי ואת חיי ילדיי!"...
לאחר כמה רגעים התברר שזו אשתו של
ראש היאקוזה ,שבפקודתו נערכה ההוצאה
להורג .הבעל ניסה לברר על מה אשתו
מדברת ,והיא החלה לומר לו שלפני חמש
שנים היתה רעידת אדמה גדולה בעירם,
והישראלי הזה הציל בחירוף נפש את חייה
וחיי ילדיה .אייל הביט בה בזווית עינו,
כשראשו עקוד ולא האמין למשמע אוזניו.
ראש המאפיה התייעץ עם אנשיו והוחלט
שלפי חוקי היאקוזה יש להכיר טובה למי
שהציל אחד מאנשיהם.
לאחר שניצל בדרך ניסית ,ניסה אייל להבין
איך הגיעה האישה הזאת ברגע האחרון ,ועל
איזו רעידת אדמה היא שחה ,הרי היא
מדברת על הצלה שהתרחשה לפני חמש
שנים ואילו הוא כאן נמצא פחות משנתיים...
הוא סיפר על המקרה לידיד שניסה לתרץ
זאת בכך שכפי הנראה ישראלי אחר הציל
את אשת ראש המאפיה וילדיה ,אבל בעיני
היפנים כל הישראלים נראים אותו דבר...
הרב יוספי התפעם מהסיפור ,ואייל סיים את
דבריו באומרו" :איך שלא יהיה ,חיי ניתנו לי
במתנה בזכות המדרש המופלא על החרב
החדה .שהשלכתי באותם רגעים הכל על
בוראי .שאני בוטח בו ולא מתייאש.
לאחר המקרה החלטתי לחזור מיד לישראל,
וכמובן גם לחזור לשיעורים של הרב יוספי".
יהודי לעולם לא מתייאש מהמצב שלו!
כי הוא יודע שהוא בידיו של הבורא יתברך,
שהוא יכול להושיעו ,אפילו שכבר החרב
נמצאת סמוך לגרונו.
הקב"ה אוהב כל יהודי ,ואף אם הוא חוטא
ואינו מכיר בו ,הקב"ה יודע שסך הכל הוא
בנו אהובו ,ולכן הוא יושיע אף אותו.
רק צריך להרים את העיניים לשמיים
ולדבר עם הבורא בשפה שלנו' :אבל'ה מתי
אתה שולח לי עבודה? זיווג? הצלחה?'...
אין ייאוש! יש לנו אבא ששולט בכל העולם!

יש לנו אבא בשמיים שהוא הרופא הגדול ביותר – אז מדוע אתה מתייאש ממצבך? הרי הוא העשיר הגדול ביותר,
שתוך רגעים ספורים יכול לשלוח לך סכום עתק שיוציא אותך מכל החובות – אז למה לך להתייאש? הוא השדכן הגדול,
מלך כל יכול ,אם רק תראה לו שאתה בוטח בו ,כי אין לך מישהו אחר – הוא ישמע אותך ויושיע אותך בגדול!

ביום שני ,ז' סיוון התשע"ב ,יום לאחר חג
פשוט .כתוב שלפני ביאת המשיח הקב"ה
השבועות ,מקבל ארגון מד"א בירושלים
מביא עוד פעם לעולם הזה את הצוררים
קריאות לעזרה דחופות .האדמו"ר 'משומרי הגדולים של עם ישראל ,והם שוב יהיו שליטים
אמונים' בן ה ,88-התמוטט בבית מדרשו
בארצם ,ואז הקדוש ברוך יעשה בהם דין.
באמצע תפילת שחרית ,בשכונת מאה
היה לנו בזמנו את סדאם חוסיין ,שהיה אולי
שערים בפתאומיות רבה.
התגלגלות של נבוכדנצר ,ומי שהאזין לו,
ישראל וינגרטן ,עובד מד"א נזעק למקום
שמע שתמיד הוא מדבר על נבוכדנצר
חצי
ועורך לאדמו"ר פעולות החייאה במשך
והגדלות שלו.
שעה ,כאשר האדמו"ר נמצא במצב קריטי היום זה אחמדנז'אד בפרס ,ומה שמפליא
ללא סימני חיים כלל במשך חצי שעה.
מאד ,ש'המן האגגי' התגלגל בשמו של אותו
עד שלפתע ,לאחר חצי שעה ,החל
רשע' ,באחמדנז'אד' ,שזה אותה גימטריא של
האדמו"ר באורח נס להוזיז יד וליבו החל
'המן האגגי' ,ובדיוק נפלא".
לפעול .האדמו"ר הובהל לביה"ח 'ביקור
חולים' במצב קשה ובסכנת חיים.
בבוקר שלמחרת ,ח' בסיוון התעורר
האדמו"ר והחל לדבר עם הסובבים ולתפקד
כרגיל כאילו לא קרה כלום!.
ישראל ויגרטן ,אותו מתנדב מד"א ,לא
האמין לשמועה ובא לבדוק זאת בעצמו.
"הגעתי ואכן חזיתי בנס רפואי של ממש:
אדם שהיה ללא נשימה וללא דופק ,ויממה
למחרת הוא עירני ומשוחח כשהוא ישוב על
מיטתו ,אין לכך שום הסבר .רק נס!".
וכאן חושף וינגרטן את העובדה הפלאית
הבאה" :ניגשתי לרבי ,לחצתי את ידו
ושאלתי אותו  -הרב זוכר אותי? לתדהמתי
הרבה ,השיב לי 'בוודאי ,איזו שאלה',
המשיך האדמו"ר ואמר" :הילקוט שמעוני על
והוסיף 'ראיתי אותך ,ראיתי הכל' ,כשהוא מגילת אסתר מספר על חלום שחלם מרדכי
מצביע על חזהו ומסמן לי כי ראה את כל
באותה תקופה ,שהוא נבואה לדורות" :והנה
תהליך ההחייאה שלו כאילו מבחוץ,
רעש ורעד חזק מאד וקול בהלה על פני כל
מלמעלה" .נפעמתי! הרבי זיהה אותי כאילו הארץ ופחד נפל על כל יושביה ,והנה שני
היה בהכרה מלאה בכל שעות ההחייאה
תנינים גדולים יוצאים זה לקראת זה למלחמה
והטיפול הרפואי ופשוט ראה הכל .זה פשוט וביניהם גוי אחד קטן ויבקשו לאבד זכרו מן
בלתי נתפס ,עד עתה אני המום מהדבר".
הארץ .והנה היום ההוא יום חושך וערפל על
מסכם וינגרטן בהתפעמות.
פני כל העולם ,ויצר לגוי הקטן מאד ,ויצעק
וכאן המקום לספר את דבריו של האדמו"ר אל ד' ,והתנינים נלחמים באכזריות חמה ,ויצא
לגבי התחממות העולם ואיראן נגד ישראל :בין שניהם מעיין ויהי לנחל שוטף כשטף הים
תחילה ,יש לציין שהאדמו"ר כבר עשרות
הגדול ,הולך ושוטף על פני כל הארץ ,ויזרח
שנים לא ראה עיתון ,אך הוא יודע יותר טוב השמש ויאיר לכל העולם ,ויקם הגוי הקטן.'"...
מהעיתונאים מה קורה בעולם.
בס"ד מצאתי ש'מלחמת תנינים' היא
האדמו"ר דיבר על המצב בתקופה האחרונה בגימטריא 'המלחמה בין ישמעאל בין עשיו'.
ואמר" :העניין של האיראנים ,הוא עניין לא האברבנאל הקדוש כותב שלפני ביאת המשיח
פשוט .כתוב שלפני ביאת המשיח הקב"ה
מביא עוד פעם לעולם הזה את הצוררים

המלחמה באמת תהיה בין ישמעאל ובין עשיו.
אבל גם מלחמה זו תהיה כפויה עליהם.
ה'אוהב ישראל' מאפטא זצ"ל אומר ,שאומות
העולם לא ירצו להלחם זה עם זה ,כי הם יידעו
שזה הסוף שלהם .אבל זה לא יעזור להם כי
הקב"ה לא ייתן להם ,והוא ייקח אותם
בציציות ראשם ויביאם למלחמה זה עם זה.
היום כבר לא צריך ללמוד על זה בספרים,
רואים את הכול בחיים עצמם .הישמעאלים
מתחזקים ומכינים את עצמם להלחם נגד
האדומים ,נגד הנוצרים.
היום מצטרפת לזה גם טורקיה ,שעד עכשיו
נחשבה כמי שלא שייכת למלחמה ,גם היא
מצטרפת לישמעאלים ולמערכה שלהם נגד
אדום ,וגם פקיסטן עם האטום שלה תצטרף
אליהם ,והם ינהלו מלחמת תנינים ,שהיא
המלחמה בין ישמעאל ובין עשיו ,והגוי קטן
יהיה באמצע.
אם שואלים מה היהודים עושים בכל העניינים
האלה בין ישמעאל ובין עשיו ,התשובה
נמצאת בחלום של מרדכי ,שגוי קטן יהיה
באמצע .צריך לזכור שמרדכי היהודי הוא סוף
נבואה שאך נכתבה לדורות.
האם יש ליהודים בארץ ממה לחשוש?
"בוודאי שצריך ישועה גם כאן .אבל בעזרת
השם יתברך נינצל" .את האטום אולי יזרקו,
אבל יהודים לא ייפגעו"! .נצא ידי חובה במה
שכבר עברנו עד אז.
הילקוט שמעוני ומקורת רבים מביאים שתהיה
מלחמה בין פרס לערבים ובין המוסלמים
לנוצרים ,ומביאים אותם לארץ ישראל כדי
שכאן הם יקבלו את המכה.
ה'ילקוט' מביא שהם יתאספו להילחם זה בזה
בבקעת יריחו ושם תהיה מפלתם.
"זה נכון שהמצב מצריך ישועה גדולה ,אבל
לא צריך לדאוג ,כי הקב"ה עושה מלחמה בין
אומות העולם .הנה רואים שהנשיא הזה
שנבחר רצה לעשות שלום עם המוסלמים
והערבים ,והוא עושה את ההיפך הגמור.
סוחבים אותו בכח למלחמה גדולה באפגניסטן.
"התקופה קשה וצריך ישועה בכל מקום",
סיים הצדיק שחזר לחיים באורח נס.

המלחמה באמת
כמה גדולים בעיני ה' יהודים בקיץ ...!2102
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