בס"ד.

בעזרת ה' נעשה ונצליח.

לישועתך קיויתי ה'.

לה' הארץ ומלואה.

בשם ה' נעשה ונצליח.

הדלקת נרות91:82 :
יציאת השבת82:33 :
רבינו תם89:23 :

יציאת השבת91:88 :
רבנו תם91:75 :

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..
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 .אורי חי בן רינה
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.
זוהרה טימסטית בת מרים.

רוצים הקדשה
שנתית?
צלצלו..
0506425002
לרפואה פרנסה
והצלחת:הרב עובדיה
יוסף בן גורגיה .הרב
שמעון בן בכריה.הרב
מרדכי אליהו .עידן בן
חווה .שמעון ומשה בני

אומרים רבותינו ז"ל" :הווי זהיר במצווה קלה כבחמורה ,שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות".
אין לאדם לדעת איזו פעולה ומצווה שיעשה ,תזכה אותו בנצח ובשכר רב.
החיד''א הקדוש סיפר מעשה נורא על המהר"ם מרוטנבורג זצ"ל ,שהיה רבם של גדולי הראשונים.
יום אחד נתפס המהר''ם מרוטנבורג על ידי הגויים ,בעלילת שווא של ריגול ,והושיבוהו בבית הסוהר.
שוביו הזהירו את אחיו היהודים לבל יעיזו להתעניין במצבו ,שכן כל מי שישאל לשלומו ,ייחשב גם כן למרגל.
אף על פי כן הצליחו כמה יהודים לנהל משא ומתן סודי עם השבאים ,אשר ניאותו לבסוף לשחררו תמורת הון
עתק .כאשר הגיעה לאזני המהר''ם הידיעה שעומדים לפדותו תמורת סכום כסף גדול ,שלח להודיע שאסור
לעשות כן ,שהרי שנינו במשנה'' :אין פודין את השבויים יתר על דמיהן מפני תיקון העולם''.
לבסוף ,נשאר המהר''ם כלוא עד סוף ימיו בבית הסוהר ,שם עבר ייסורים נוראים עד פטירתו ,שגרמו לו להיזדכך
רבות ,ובעקבות כך זכה לגילויים נפלאים מהשמיים ,ואת נשמתו
הטהורה השיב לבוראו בהיותו במאסר במגדל בודד.
כאשר בקשו היהודים לקבור את רבם הגדול ,אסרו זאת הגויים
באיסור גמור וציוו להשאירו במגדל ,ואכן זמן רב היתה גווייתו
מוטלת שם ללא קבורה.
עד אשר קם יהודי עשיר בעל נכסים ,אשר שם נפשו בכפו,
והשתדל מאד בענין קבורת המהר''ם מרוטנבורג.
לאחר משא ומתן מייגע ,ניאותו השבאים להרשות לקוברו
תמורת סכום כסף גדול .העשיר נתן את הסכום הגדול וגופו
הטהור של המהר"ם הובא למנוחה בבית הקברות.
כולם שיבחו וכיבדו מאוד את העשיר ,על מסירות נפשו בעניין
רבם הגדול ,והיו בטוחים ששכר רב יקבל על כך בחייו.
והנה ,יום למחרת ,מודיעים בעיירה הודעה קשה :העשיר הגדול
שהתמסר כל כך בקבורת המהר"ם נפטר לבית עולמו.
כל העיר התפלאה ,היתכן כדבר הזה? מדוע קרה הדבר הזה לעשיר ,לאחר מעשהו המיוחד והגדול?.
והנה ,כעבור ימים אחדים ,הופיע העשיר בחלום אצל אחד מידידיו וסיפר לו" :דע לך ,שבלילה שאחר קבורת
המהר''ם מרוטנבורג ,בא אליי המהר''ם בחלום ואמר לי'' :יישר כחך שהבאת את גופי לקבורה וגרמת לי נחת
בעולם האמת ,כתמורה על כך ברצוני לשלם לך מתנה גדולה וחשובה.
ובידך ''לבחור" בין אחת משתי האפשרויות :או שתזכה אתה וכל צאצאיך עד עולם לעשירות גדולה ,בעבור זה
שפדית אותי בכסף רב ,או שתפטר היום לבית עולמך ותזכה להיות במחיצתי בגן עדן".
המשיך העשיר וסיפר לידידו'' :בחרתי להיות במחיצתו של המהר"ם הקדוש ,ולכן נסתלקתי יום למחרת לבית
עולמי ,וכעת אני מאושר בעולם האמת ליד המהר"ם הקדוש ,אשר אין לתאר ולשער את האושר והתענוג שלי".
ידוע בשם הגאון מווילנא זצ"ל ,שאמר על עצמו' :הלוואי ואזכה להיות במחיצת אחד מקטני הראשונים' ,והנה
כאן רואים אדם פשוט לכאורה שזכה בזכות מעשה אחד להיות במחיצת אחד מגדולי הראשונים בגן עדן.
הסיפור כתוב עד היום על קברו של העשיר שנטמן ליד המהר"ם מרוטנבורג הקדוש'( .לקח טוב')
בחיינו ,אנו רואים דברים מוזרים :לעיתים אנשים צדיקים העוסקים בתורה ובמעשים טובים מתייסרים
ומצטערים ,ולעיתים ,דווקא לאחר מצווה גדולה שעשו הם 'ניזוקים' – אך עלינו לדעת ,שממצווה לא ניזוקים,
וכל מה שמתרחש עם האדם ,נעשה בחשבון שמיים על הצד הטוב ביותר למען האדם.
רק בעולם האמת נראה בבירור ,כיצד כל דבר שאירע בעולם הזה נעשה בהשגחה ובדיוק רב ,לטובתנו!.
בנוסף ,מלמדנו החיד"א הקדוש במעשה הנורא הזה ,כמה גדולה כל פעולה טובה שעושה יהודי בעולם הזה,
אשר יכולה לזכות אותו להיות במחיצת הצדיקים בעולם האמת ,והכל בעבור צדקה וחסד!.

 )1מי מחויב בצום י"ז בתמוז?
* חמשה דברים אירעו ביום י"ז בתמוז:
נשתברו הלוחות ,בטל התמיד ,הובקעה
העיר בתקופת חורבן הבית השני ,שרף
אפוסטומוס את התורה ,והעמיד צלם
בהיכל.
וקבעו חכמים יום זה להתענות מפני אותה
צרה ,כדי לעורר הלב לשוב בתשובה.
שיום זה הוא יום של חשבון הנפש.
* הכל חייבים להתענות בארבעה צומות
הללו ,ואסור לפרוץ גדר.
* חיוב התענית הוא מעלות השחר ועד צאת
הכוכבים.
* הישן על מיטתו שינת קבע בליל התענית,
וקם משנתו באמצע הלילה ,אסור לו לאכול
ולשתות ,אפילו קודם עמוד השחר.
אך אם התנה קודם שהלך לישן שבדעתו
לקום קודם עמוד השחר ולאכול ,מותר לו
לאכול עד עמוד השחר .וכל זה ע"פ הפשט,
אך על פי הזוה"ק אין לאכול גם ע"י תנאי.
* חולה שאין בו סכנה פטור מלהתענות,
ובלבד שיאכל בצנעה .והוא הדין לחולה
שהתרפא ועדיין מרגיש חולשה.

סגולות להיחלצות ממצוקה וצער!
 )1כותב ר' פנחס מקורץ זצ"ל" :אדם הנזהר
בשבת שלא לחשוב על עניינים הקשורים
לימות החול ,ומסיר כל דאגה מלבו ומשתדל
לשמוח – אל לו לחשוש מכל צרה וצוקה,
ויהיה בטוח שכל הגזירות הרעות שנגזרו עליו
בטלות ומבוטלות"'( .עצה ותושיה').
 )2כותב ה'סגולות ישראל'" :סגולה לזכות
לשמחה :ישתה משקה חם ,או יאכל פת חמה,
או יתרחץ במים חמים במוצאי שבת ,וזה כוונת
חז"ל "חמין במוצאי שבת מלוגמא [תרופה]",

כוונתם שזו רפואה להסרת העצבות .וכדאי
שיאמר בפיו בעת עשיית הסגולה הנ"ל "חמין
במוצאי שבת מלוגמא"( .כדורי.נט)
 )3אומרת הגמרא (כתובות י')" :סגולה
להסרת העצבות – היא אכילת תמרים".
 )4כותב הצדיק ה'אמרי אש'" :אדם הנמצא
במצוקה וזקוק לישועה מהירה ,יקבל על עצמו
לעשות סעודת מלווה מלכה למניין אנשים
ולהדליק  4נרות בסעודה"( .עצה ותושיה)
 )5כותב ה'אוצר ישראל'" :הרבי מלכוויטש
אמר ,כי כל יהודי הנמצא במצוקה ,יכול
לבקש מה' שיוושע בזכות 'מרדכי בן אדל',
ובתנאי שיבקש מתוך שמחה" (עצה ותושיה)

* זקנים תשושי כח שמצטערים בתעניתם
פטורים מלהתענות ,והוא הדין ליולדת
ומניקת ואשה מעוברת (מהחודש השלישי,
אלא א"כ מרגישה חולשות והקאות שאף
לפני) שפטורות מהתענית.
* קטן שלא הגיע לגיל  ,30וקטנה שלא
הגיעה לגיל  – 31פטורים מהתענית ,ואפילו
תענית שעות אינם מתענים.
והמנהג להקל לתת להם כל צרכם ,וכן ראוי
להורות בזמן הזה שירדה חולשה לעולם.
***

 )3האם מותר לשטוף הפה בתענית?
* אין לשטוף הפה בבוקר בהתעוררו משינתו
בתענית .ובמקום צורך יש להתיר כשאינו
נותן בפיו יותר משיעור רביעית בבת אחת,
ויכול להזהר שלא יבלע מן המים.
וכן מותר לצחצח שיניו במשחת שינים
בתעניות צבור בדרך זו ,למי שקשה לו בלי
לצחצח את שיניו.
* רק מסטיק שאין בו מתיקות – מותר
ללעוס ביום התענית ,וכן מותר לעשן!
* המתענה מוסיף בתפילתו את תפילת
'עננו' שבתוך ברכת 'שומע תפילה'.
ומוציאים ס"ת במנחה והכהן נושא כפיו!

 )5אמר הצדיק ר' זאב חשין זצ"ל :ששמע מפי
צדיק גדול שאליהו הנביא נגלה אליו ,שאחד
דין הקרח כדין השלג והברד ,שאסור לרסקו
***
היאלעוונות
ביותר
התיקונים הגדולים
מקום מותר
אבלאימכל
כדי שיזובו
הציפיות.
מילוי
מימיו .אף
הקשיים ,על
להתגבר על אף
החכמה
מארבעת פעלים
בשבת?חוזרים ,כלומר
ענבים פעלים
מתעצבן' הן
מותרו'
מתרגז'
המילים '
למצוץ
האם
)
2
אתהוא:
האדם
אפשרחתיכות
הרצוי,לכמה
קרח גדולה
התהיליםמים .אפשר לשבר
להחליט
חתיכתלכיוון
לנתב אותו
ספרהוא כמו
לומר את כלרגש
עצמו,
שהמתרחץ – רוחץ
מותרכשם
לעצמו.
שהאדם
למצוץ בשבת
עושההאם
מחלוקת
* יש
אשר
כל
ואז
–
שבת
ביום
ובעמידה
ברציפות
הדבר!.או יין.
כוס מים
ל
שיתנם
כדי
קטנות
אם לעורר את הכעס או להשתיק אותו .בידינו
המתרגז – מרגיז את עצמו.
כך
עצמו,
את
סוגר
–
והמסתגר
בפיו מן הענבים את המשקה שבהם ,וכן
יבקש מהבורא יתרבך לאחר אמירת ספר
מיתקן
מעטכימים על
לשפוך
בדוגמאות וכן
לנו
כאשר יש
להבין
מותר כדי
שלפנינו
נוכל להתבונן
באחריותו הבלעדית של
הכעס
בחירה.
יש
נתוןאו את
הבשר,
מתוך
שלהמרק
ענייןאת
כאןבפיו
למצוץ
התהילים ישמע ויתקבל ב"ה!".
להוציא משם את
שיוכל
כדי
קרח
קוביות
לשלוט בכעס אנו מצליחות לעשות זאת.
אינטרס
הניתן לשליטה.
הוא דבר
כעס
הכועס,
אותה ביין.
ששרו
מתוךכיפת
היין
 מתוך 'עצה ותושיה' – - 30-4737074הקוביות.
כעסת?' היא משיבה :א .רווח כספי
מדוע
'
:
אישה
שואלים
אנו
כאשר
פעם,
לא
והעיקר כסברת המתירים ,אחר שאין דרך
.
* מותר ליתן קוביות קרח ,או חתיכות שלג
אותי,
הכעיסה
אחותי
אותי,
לאהרגיז
האוסריםשלי
אותי ,הבן
"
לנו 7שהכעס יגרום לנו הפסד ,אנו מצליחות להתגבר
ברור
כאשר
אסרו אלא
עצבןואף
בעלי בכך.
סחיטה
הפסוק' :נר לרגלי דברך ואור לנתיבתי'
פנינו .יין או של מים ,והם
כוס של
לתוך
או ברד
מעל
ולסלקו
עליו
לא קנה
בעלי
המרק,
שפך
הילד
או:
בידו
הענב
אתשאוחז
יניקה
דרך
כשהוא
ומוצץ פעמים רצופות בכל יום – מסוגלת לזכרון.
נימוחים
מאליהם.על כך משל:
חיים המשיל
החפץ
לביקור ללא
הגיעהבפיו.
חמותי אותה
ואינו שם
מתנה,
מהענב,
לי
 )5מובא בשם גדולי ישראל סגולה לזכרון:
* מי שלא ראה את אביו או את רבו ,או
להריח את נר ההבדלה לאחר כיבויו ,ויאמר אל חנות יהלומים ותכשיטים נכנס אדם
התראה מוקדמת".
אחד מקרוביו או ידידיו ,במשך שלשים יום,
עשיר ונכבד .בעל החנות נחפז אליו ,התנהג
למעשה התשובות האלה אינן נכונות.
את הפסוק" :זכרו תורת משה עבדי".
והם חביבים עליו מאד ,כל שהוא שמח
בענבים  )6כותב רש"י (מסכת ע"ז ח,א)" :אדם השוכח אליו בחביבות והראה לו בסבר פנים יפות
להחמיר
חסידות טוב
[ובזה ממדת
אותנו אלא
שהכעיסו
כועסים מפני
,איננו
בראייתם -צריך לברך ברכת שהחיינו בשם
את כל הסחורה שברשותו.
שבחרנוסחיטתם
מפניקר איסור
שעי
לכעוס!.מן התורה] .אבל אם את אשר למד ,יאריך ב'חונן הדעת' ויבקש
ומלכות ,אף על פי שהיה אתם בקשר
המשקה,
פיוכיומוצץ
לתוך
שטועןהענב
נותן את
לאחר שעתיים של התלבטויות עזב העשיר
רחמים שיזכור את תלמודו".
אותו,
הכעיסו
כועס
שהוא
מי
טלפוני או בקשר של מכתבים בתוך ל' יום.
דרך
עלמא
לכולי
לחוץ,
החרצנים
ומשליך
דבר.
לקנות
בלי
החנות
את
 )7סגולה לזכרון בלימוד התורה מהצדיקים:
מסווג את עצמו לרובד הדומם חלילה.
וכן הדין באמו או אחיותיו ,או שאר
ומותר
מאכל הוא
החנות,
בעל
של
לבו
את
מילאו
ותסכול
זעם
"לצייר במחשבתו את דמות רבו או צדיק".
כמו מתג של מנורה,
פועלות
איננו
קרובותיו ששמח לראותן אחר שלשים יום.
30-4737074
–
ותושיה'
'עצה
הספר
מתוך
החנות לקוח אחר ,גירש
אל
שנכנס
ברגע
אך
שכאשר לוחצים עליו המנורה נדלקת
***
***
ברורה
ומפניו,חגבידיעה
מלבו
פרטיזעמו
המוכר את
השבועות!
לקראת
הלכות
וכאשר לוחצים עליו שוב המנורה נכבית.
 )3מה מברכים על חכם גדול בישראל?
מבט(חגכעוס
יפנה אל
וידברהלה
מאיים ישא
בטון
אליו
וידבר
כעוס
מבט
איננו תוצאה של מצב ,אלא אנו מייצרות מצב .בהיותנו יהודיות שאם יפנה אל הלקוח
בשר
השבועות)
הלקוחטוב
לאכול ביום
שאםמצוה
*
* הרואה חכם גדול מחכמי ישראל ,המופלג אומרת הגמרא (ברכות ט ,ב)" :המתפלל
ויעזוב
שמאת
הלה
בזהישא
מאיים
אנו יודעות שבידינו כוח הבחירה שניתן לנו מאת הבורא ,ובכוחנו את רגליו ויעזוב את אליו
רגליוומי
חת החג,
מצות
בטוןלקיים
בהמה
החנות.
כוותיקין ,ומתחיל להתפלל תפילת שמונה
בתורה ובחכמה וביראת ה' טהורה ,ומורה
מטעמי
בהמה
מן בשר
לאכול
יכול
אתשאינו
החנות.
שעל
שייתכן
הידיעה
ולסלקו?
בכעס
מנין היה בו הכוח לשלוט
בישראל ,על
להחליט לשלוט
הכעס.הזה יש לו לברך עשרה עם הנץ החמה – מובטח לו שלא ינזק כל
אף בזמן
הוראות
מצות
לקיים
יכול
כשרות
או
בריאות
ביוםכסף! אומר החפץ חיים :אם בשל ספק של רווח כספי
ירוויח
ידי
מאוד,
אףה'קשה
ולפעמים
נכון ,זה
כךב'נץ'
מתפללים
בלתיהיו
לא" .ואם
לעולםהיום
מלךאך אותו
אלוקינו
אתה
קשה "ברוך
ומלכות:
בשם
עוף.
בבשר
שמחה
לשלוט בכעס
הכוח
הכעס בו
היה
מנין
ולסלקו?על
ויכולת איפוק,
סבלנות
ולגייס
לסלק את
מצליח ('המוכר
מהאדם
שולל
לשלוט בכעס,
אפשרי
שבלתי
שטוען
מי
אפשרי.
אורחות יושר').
לא היה נחרב!
ביהמ"ק
החורבן –
העולם שחלק מחכמתו ליראיו" .אבל סומא
כ.
ראויה
במידה
החג
לשמחת
כך יין
ישתה
מן וכן
נתוןסף!
ירוויח
ידי כך
שייתכן
הידיעה
המאזניים
שעלכף
כאשר על
לנהוג
אחת כמה וכמה שעלינו
המאפיינת אותו – זכות הבחירה החופשית.
התכונה
ברכה זו.
את מברך
אינו
בגדים
בשלב
הנשים
לשמח
אומרמ
רווח ודאי ונצחי .כי מהם *
של רווח
שכרספק
אתאם
חיים:
החפץ
שבצדו
נצחי
לעומת
ולרים
צוהד
אלפי
מה החכמה לשלוט בעצמנו כאשר מזג האוויר נעים ,הילדים
ממתקים.
הקטנים
ואת
מצליח נאים.
ותכשיטים
את בהכעס
לסלק
המוכר
שרויה?!.
ושכינה
כספישלום
ספירתהזה :רוגע,
בעולם
"אדםשכר
 )3כותב ה'יוסף אומץ' :גם
רגועים והבעל עשה את אשר ביקשנו?!
הסופר

מספר הרב יצחק זילברשטיין שליט"א:
את הסיפור שלפניכם קיבלנו מהעיר
'מונסי' ,אותו סיפר הגאון ר' שנייבלג,
שהעיד ששמע את הפרטים מבעל-
המעשה ,מנהל תלמוד תורה גדול.
"בת"ת שלי" ,סיפר המנהל" ,יש
מלמדים רבים ,ועם כולם אני מסתדר
היטב ,חוץ ממלמד אחד חסר סדר.
כל מה שאני מסכם איתו ,הוא שוכח...
כשאני מתקן ,למשל ,תקנות חדשות
למלמדים ,כולם זוכרים ליישם אותן,
חוץ ממנו ...הכל הוא עושה להיפך.
הייתי מפטר אותו מזמן ,אבל יש לי
בעיה :כל הילדים העוברים תחת ידו
יודעים ללמוד מצוין ,וגם אלה שלא
הצליחו במקומות אחרים ,כשהגיעו אליו
 גדלו ועשו פרי .גם כל ההורים מרוציםממנו בצורה יוצאת מן הכלל ,ובכל
אסיפת הורים של התלמוד תורה ,הוא
מקבל את השבחים הכי גדולים.
בלית ברירה נאלצתי לקבלו כמות
שהוא ,ולהמשיך להעסיק אותו בת"ת.
על הכל הייתי יכול לוותר ,עד שנקלענו
פעם לאירוע מסוים ,והנהגותיו של אותו
מלמד חצו כבר את כל הגבולות.
הת"ת שלנו הלך וגדל ,והבניין נעשה צר
מלהכיל את מאות התלמידים שחסו בו.
והנה ,הגיעה לאוזניי ידיעה שאחד
הגבירים המפורסמים מבקש לתרום בנין
לתלמוד תורה ,לעילוי נשמת הוריו.
יצרתי עימו קשר ,וסיכמנו שיערוך ביקור
בת"ת שלנו.
לקראת הביקור כינסתי את כל
המלמדים ,והודעתי להם על הגביר
החשוב העומד להגיע ,ועל כך שהוא
כנראה ,יכנס לכל כיתה וכיתה ,ועל כן
יש לוודא שהכל יהיה נקי ומצוחצח
כראוי ,ושהילדים יעניקו לו כבוד רב.
גם המלמד ההוא השתתף בכינוס
המורים הזה ,עם כל פרטי ההדרכה שבו.
באותם ימים עשה מיודענו זה פעילות
עם ילדי כיתתו ,וסיכם עמהם שאם
ילמדו בהתמדה ,ויסיימו את המסכת,
ייתן להם פרס .ומה הוא הפרס? מכוניות
מתנגשות בתוך הכיתה ...דהיינו ,שכל
הילדים יורשו להפוך את כסאותיהם,
ולהסיע אותם כמו מכוניות ,ולהתנגש
האחד בכיסאו של השני.

הילדים עמדו במשימה בהצלחה וסיימו את
המסכת ואף נבחנו עליה.
והנה הגביר הגיע לתלמוד תורה ,ועובר עם
המנהל מכיתה לכיתה ,ומתרשם מרצינותם
של התלמידים ,מצורת הלימוד ,וגם מהסדר
והניקיון השוררים בכל פינה בבנין הת"ת.
עד שמגיע ּתוֹ ָר ּה של כיתת המלמד הנ"ל.
הדלת נפתחת ,והמנהל חושב שעוד רגע-קט
הוא מקבל התקפת לב...
כן ,בדיוק ביום זה קבע המלמד עם תלמידיו
להוציא לפועל את יום המכוניות המתנגשות.
הכיתה היתה מבולגנת נורא ,כאשר כל
הכיסאות הפוכים ,הילדים מתגלגלים על
הרצפה ,ומתנגשים האחד עם רעהו ,והקול -
קול רעש גדול כעין תאונות דרכים...

בביתו של המנהל נופל ושובר
את הרגל .עובר יום נוסף ,וילד שני
נתקל בחלון זכוכית ,ונשרט קשות.
כעבור יום-יומיים נוספים ,נתקע ראשה
של בתו הקטנה ,ואין היא מסוגלת להזיזו,
ומתאשפזת בבית חולים.
ואם לא היה די בכל אלה ,גם אשתו נופלת
ברחוב ,ושוברת את ידה ואת רגלה!!.
מנהל הת"ת הבין שיש דברים בגו ,ניגש
לאחד מגדולי הדור ,וסיפר לו את רצף
האירועים המוזרים המתרחשים בביתו.
השאלה הראשונה של הגדול היתה" :האם
גרמת לאחרונה צער לאדם פלוני?"....
המנהל הנהן בראשו כהסכמה ,וסיפר
לגדול הדור את כל המעשה עם המלמד.
אמר לו החכם" :עשית את אשר לא
ייעשה .לך מיד לפייס את המלמד ,ותדע
לך שמדובר בסכנת נפשות".
עשה המנהל כפי שהצטווה ,והתקשר אל
המלמד ,ביקש ממנו סליחה ומחילה,
והתחנן לפניו שיחזור למלאכתו בת"ת.
המלמד ,בטוב לבו ,הודיע מיד שהוא מוחל
על כל מה שנעשה איתו ,אך לא הסכים
לחזור לתפקיד ,כי מצא ת"ת אחר.
לא תאמינו למה שאירע אחר כך...
"לאחר שבוע" ,מספר המנהל" ,אני מקבל
אגרת מהגביר ההוא ,כי ברצונו לתרום את
כל הכסף להקמת בנין חדש לת"ת!.
במכתבו מציין הגביר ,שבמהלך ביקורו
במוסד התפעל מדברים רבים ,אולם מדבר
אחד התפעל במיוחד' :בניגוד לתלמודי
תורה אחרים שבהם ביקרתי ,ולא הייתי
מרוצה מהקפדנות היתירה בין המורים
לתלמידים ,ראיתי ונוכחתי שאצלכם אין
הדבר כך ,והראיה  -שהמלמד ההוא
בכיתה ההפוכה ,הוריד את עצמו אל
הילדים ,ושיחק ביחד איתם על הרצפה.
זה הדגם המדויק של התלמוד-תורה
שחיפשתי ,כדי לתרום לו בניין" ,הוא סיים.
המנהל לא האמין לתוכן המכתב...
"מהמעשה הזה הקב"ה לימד אותי,
שהחשבונות שלו שונים מצורת ראייתנו".
הישועה שלנו יכולה לבוא דווקא מהמקום
שהכי לא חשבנו ,ובפרט כמה יש להיזהר
שלא לפגוע או להחליט החלטות בשעת
כעס שיפגעו ביהודי אחר – כי הקב"ה
מדקדק בצער של יהודי ומעניש על כך
אפילו משפחה שלימה ,רק שלא לצער!".

ואם לא היה די בכך ,הרי שהמלמד שלנו היה
גם הוא על הרצפה ,ושיחק ביחד עם הילדים...
פניו של המנהל חוורו כסיד .הוא לא האמין...
המנהל התנצל בפני הגביר בבושה גדולה ,וגם
המלמד קד קידה לפני האורח ,וביקש סליחה
על המראה הלא-חיובי של הכיתה.
מיד לאחר שהגביר עזב את הביקור בת"ת,
קרא המנהל למלמד והורה לו שיסתלק מפה
 הוא מפוטר! איך הוא לא מתבייש!."לאחר מה שהגביר ראה בכיתתך ,הוא לא
יסכים לתרום מאומה".
המלמד התחרט וטען ששכח מההוראות,
אך המנהל צרח עליו ולא קיבל זאת" :לא
רוצה לראות אותך יותר ,תסתלק מפה!".
המלמד ,החל להתחנן למנהל ואמר" :יש לי
 01ילדים בבית ,לא תהיה לי פרנסה!".
אך המנהל זעק" :לא איכפת לי מהפרנסה
שלך .עשית לי נזק ואתה מפוטר!".
המלמד עזב את המקום אבל וחפוי ראש...
לא עוברים יומיים ,ואחד הילדים הקטנים
את הרגל.
ושובר
המנהל נופל
בביתו של
מסובב את הישועה לבוא ממקרים מוזרים ולא
הקב"ה
הנכונה,
נצליח היא
"לא תמיד הדרך שנראית לנו שבה
זכוכית,
בחלון
נתקל
שני
וילד
נוסף,
יום
עובר
צפויים ואף מהמורה הכי שכחן בת"ת ,לכן יש להיזהר שלא לזלזל באף אדם ובטח לא לפגוע בנפשו ולצער אותו ,כי הקב"ה
ונשרט
חמורה.ואם יש לך צער בדוק אם לא ציערת יהודי או יהודיה"...
בצורהעל כך,
ומשלם
מקפיד מאוד על צער של יהודי

נמצאים אנו בחודש העשירי של השנה – הקיר עצמו יבוא ביום הדין ויספר את כל
מעשיו של האדם :אם התהלך בבית בצניעות
הלא הוא חודש תמוז.
ובקדושה ,ומה הדיבורים והשירים ששר בבית.
דורשים רבותינו' :תמוז' הוא ראשי
אפילו השולחן שעליו אכל האדם יבוא ויאמר
תיבות :זמני תשובה ממשמשים ובאים.
נשארו פחות מ 4-חודשים אחרונים לשנה ,אם נאמר בו דברי תורה או לא ,שנאמר" :זה
השולחן אשר לפני ה'".
וכעת הגיע הזמן לעצור לבדיקה:
ר' יהודה החסיד זצ"ל כתב :ידוע ע"פ הקבלה
מהו מצבי הרוחני? איך נראות התפילות
שבכל יום הקב"ה גוזר על האדם כמה אנשים
שלי? איך קביעת העיתים שלי לתורה?
יראה ,וכמה מילים ידבר ,וכמה פסיעות
איך הדיבור שלי :נקי או מלוכלך?...
יפסע ,וכמה מעשים יעשה – אך האדם בעצמו
חודש תמוז מאותת לנו להתחיל לערוך
בוחר האם יהיו אלה ראיות של קדושה או
בדיקה ותיקון של המעשים לפני המשפט.
עבירה
החפץ חיים זצ"ל אמר שאדם צריך בכל
יום לעשות תשובה על מעשיו באותו היום.
ועוד הוא היה אומר :שהחשבון "הכי גדול"
שיצטרך האדם לתת בעולם האמת ,יהיה:
מדוע היית חי ללא חשבון?
שהרי את עסקיך ומצב הכסף שלך בבנק
היית בודק כל שבוע או כל חודש,
ובהתאם לכך היית מחליט אם לקצץ
בהוצאות ולהרבות בהכנסות ,ולכן,
אומרים לאדם :מדוע בענייני חייך הנצחיים
לא עשית מאזן ותשובה מידי יום?...
החפץ חיים בעצמו היה מתבודד מידי יום
וחושב על מעשיו בכל יום!.
עבירה ח"ו ,האם דיבורי מצווה וטובה או
הגמרא במסכת תענית (יא) אומרת:
"בשעת פטירתו של אדם לבית עולמו ,כל דברי הבל וקללה חלילה ,וכן בכל.
מסופר על הצדיק רבי יצחק אלפייה זצ"ל,
מעשיו נפרטים לפניו בפרטי פרטים,
שבכל פעם שהגיע מועד יום ההולדת שלו,
ואומרים לו" :כך וכך עשית במקום
פלוני?" ,והוא אומר" :כן" ,שנאמר' :וחותם הוא היה 'חוגג' אותה באופן מעניין :הוא היה
מבקש מחבריו שיעשו לו 'מסע – הלוויה'.
יד כל אדם בו'.
היו נושאים אותו על אלונקה ואומרים מזמור
אומר המהרש"א" :אדם חושב שהוא
"יושב בסתר עליון" וכדומה ,וכשהיו מגיעים
נמצא בחדרי חדרים ועושה מה שרוצה,
לחלקת הקבר שרכש לעצמו בחייו ,היה דורש
כאילו אף אחד לא יודע ממעשיו ,אבל יש
הרב אלפייה דברי תורה והתעוררות על יום
דין ויש חשבון ,וברגע שאדם הולך לבית
הדין וההכנה אליו.
עולמו ,כל המלאכים שנבראו מהמצוות
הוא היה רואה כל יום הולדת כיום של חשבון
או מהעבירות ח"ו ,עוברות מול פניו ,כי
נפש ,והתקרבות לקראת עולם שכולו טוב.
מכל מעשה נברא מלאך שיעיד על כך.
מדוע כשאדם רגיל עורך יום הולדת ,הוא לא
מגדילים חז"ל ואומרים" :אבני ביתו של
חושב על סופו ,אלא להיפך ,הוא חושב כמה
עליו
אדם וקורות ביתו של האדם ,מעידים
ואיך הוא עוד יכול להנות בעולם הזה?
ביום הדין ,שנאמר" :אבן מקיר תזעק"-
על כך עונה הזוהר הקדוש בחריפות ואומר:

"כמה טיפשים האנשים המתהלכים בעולם
הזה החולף ,וחושבים שהם יחיו בו אלפי
דורות ,אך אינם יודעים שימיהם ספורים".
"ימינו כצל עובר" ,אומר דוד המלך,
ואומרים רבותינו :הימים והשנים 'טסים'
כצלו של עוף הפורח באוויר.
מספר הרב יודקובסקי" :סבתא שלי עברה
את גיל ה 011-והיא אמרה לי' :אתה בטח
חושב שאין כמו לחיות זמן רב של 011
שנה ,אך דע לך ,שהזמן טס ,ואינני מבינה
כיצד הגעתי כ"כ מהר לגיל הזה".
"במתים חופשי" – "כיוון שמת האדם ,נעשה
חופשי מן המצוות" ,אפילו יזעק ויתחנן תנו
לי ללמוד עוד מילה אחת של תורה ,עוד
חסד אחד הכי קטן – יאמרו לו" :מצטערים,
תם זמנך ,היה לך מספיק זמן למטה ,רק
שאתה מרחת אותו בבילויים ,הצגות,
משחקי 'יורו' ,ושכחת למלא את עצמך
במצוות ותורה ,שהם הדבר היחיד שילווה
אותך לעולם האמת.
היית צריך לחשוב" :מדוע באתי לעולם? מה
המטרה שלי כאן? לעבוד ולהנות בלבד?"...
לכן אמרו רבותינו" :העולם הזה ,דומה
לחתונה" – אשה פונה לבעלה באמצע
חתונה של אחד הקרובים ואומרת לו:
'השעה  00בוא נחזור הביתה' ,והוא עונה
לה' :מה פתאום? הרי שלימנו סכום גדול,
לא אצא עד שיגיע הקינוח!"  -לנצל ולחטוף!
כמה שעות וימים מבוזזים יש לאדם בחייו,
אשר בהם יכול הוא לקנות נצח של אושר!.
רק חודשיים וחצי לפני בוא יום המשפט על
כל השנה האחרונה – עכשיו זה הזמן
להשתנות! מהיום אני הופך להיות אדם
חדש :ברכות בכוונה ,הגעה לתפילה בזמן,
שמירת הלשון מרכילות עם חברים בעבודה,
יותר כבוד להורים וצניעות בגדים.
ואומר הזוהר הקדוש" :כל העושה לעצמו
דין למטה – אין עושין לו דין למעלה!",
ואמר הרב ברלנד שליט"א שעל כל יום
שעשית התבודדות וחשבון נפש לא תישפט!
על כל יום

 ,ככה בכללות הדור כשרואים שהיצר
באיזה פגם אחד
מקשקש
.222-387-22
ומתגברדואר
חשבון בנק
להחטיא את העולם אז תדע ותשכיל כי
הדור.
כללות
בזה תלוי
בחיים ב"ה
תיקוןטוב
ותראו כל

העלון מוקדש לרפואת :הרב יוסף שלום
המדיני" ,הבטיח בגין וסיים את השיחה.
ברכה בת
אהובה
מושא,
אתחיה
הגיש בן
אליישיב
וההצעה
המדיני,
בכינוס
ההצעה
בגין
.
חנה
בת
לה
י
ה
,
נור,
בת
מזל
שמחה,
התקבלה :חג שבועות ,שעה  ,03:41ישראל
בת
מזל ,מרים
קיימא :סיגל
תחדורשל
לזרע
הגרעיני.
בתהכור
ותתקיףיתאת
לעיראק
אביגיל .
היה זה במוצ"ש ,ומודיעים בחדשות" :הצלחה ציל אותך
ומשפחתה.
חתוכה
והצלחה:תמתנה
ברכה
וללא
ללא הרוגים
ישראל!
מסחררת למדינ
העולם.
כל אסתר
ערן בן
מדויקבת ציון ו
יניב בן
פצועים!הגון:
לזיווג
להפליא!".
מבצע
צדקנו! עוב
משיח
לביאת
שם
בעילום
ותרומה
בסכים באותו זמן שהמצבע היה מוצלח ביותר.

