
קבעת : "אחת מהן, שאלות 6שנה ישאלו אותו  021אחר , האדם לבית עולמו שיגיעלאחר : ל"אומרים חכמינו ז
 ...?נכנסת כמה פעמים בשבוע לשיעור השבועיהאם  – "?עיתים לתורה

 אדם ב מה לא טוב וכי ?לדעת אם למדתי תורה או לאמעלה ל דין ש תילמה חשוב לב, ויש להבין
על  המעשה הבאה יענה. ?בתורה טרגע קילו לפאלמסכנים וחולים והציל אנשים ממות אך לא עסק  שכל חייו עזר

 . ניגש אליי אחד מבחורי הישיבה, לפני זמן מה כשלימדתי בישיבה בחדרה: "ל"סיפר הרב יעקב גילנסקי זצ: כך
סיים הוא את ובעוד מספר חודשים הוא י יכוןתבמוכשר ומתמיד אשר סיפר לי כי אחיו הצעיר לומד , בחור נפלא

שם חפץ הוא ללמוד רפואה , אחי מתכנן להיכנס לעתודה האקדמאית" .משיך בחייםויחליט לאן לה' כיתה יב
ם ואך אני כל כך רוצה שיבוא לטע", אמר לי הבחור, "י שיהא רופא צבאי בזמן שירותו הצבאי"ולקבל התמחות ע

שיביא את אחיו לשבת על מנת ו אמרתי ל ".רה מוצלחבטוח אני שיוכל הוא להיות בן תו, הישיבהטעמה של את 
, לאף אחד לדבר איתו על דרכו בחייםתן לא נהוא . הוא היה מבוצר וקשוח. אחיו הגיע לשבת. שאשוחח איתו

 . לדעתו, הוא כבר מסודר
 בחור  ני מוקיר ומעריך מאד את דרכו של אחי שבחר להיותא"

 בטוח אני כי יגדל הוא להיות מרביץ ", טחוןאמר בבי, "ישיבה
 אני אגדל להיות רופא  .זוהי לא דרכיאך . תורה וראש ישיבה

 . אציל חיים של אנשים, אשכך כאבים, ארפא מחלות, חשוב
 אם כן למה לי . ת נעלה למרום ושנינו נקבל גן עדןוכשתגיע הע

 אזכה בגן עדן גם בדרכי  הרי, ופה בישיבהלבוא וללמוד תק
 .אמר לי בקשיחות, !"חשוב

 , אמור נא לי יקירי: "פניתי אל הבחור בלבביות ואמרתי לו
 ואז , תגיע למרום ויראו לך כמה אנשים ריפאת והצלת ,אמת

 האם אתה : אך יש לי שאלה. היכנס נא לגן עדן: יאמרו לך
 נדהם , "?למה לא! ודאי". "?וח שאתה רוצה להיות שםבט

ע אל המנוחה והעונג יהרי כל תכלית ירידתנו לעולם היא על מנת שבסוף נג, מי לא רוצה להיות בגן עדן", הבחור
הנער !". ?גיהנוםהבכל זאת אולי עדיף , תחשוב טוב: "חייכתי אליו ואמרתי ".האמיתי המצוי לצדיקים בגן עדן

 !".?למה שיהא עדיף הוא על גן עדן! ?נוםיההג: "ה הכוונתי ושאלבין מהשתומם ולא ה
מה , הרי תחשוב: "ואז המשכתי ברצינות ואמרתי לו, ..."כי כל החברה שם, אה: "בהלצה הבטתי בו ואמרתי

למד  !...זכית: "ותחים לפניך גמרא או כל לימוד תורה אחר ואומריםפ, מציבים לפניך סטנדר? עושים בגן עדן
 ".!נצחאלא , לא שנה ולא שנתיים. "לשאול יתהוספ, "?וכי יודע אתה כמה זמן יושבים ולומדים" !...".להנאתך

כמה  ללמוד גמרא או הלכה פעם האם ניסית? האם קנית כלים לכך? האם אתה מסוגל לכך, אמור נא לי יקירי"
 !...".?נותהישעות ול

 ליהנותעל מנת שהאדם באמת יזכה ... ת מלימוד תורה בעולם הזהיהנעדן אם מעולם לא נהגן תהנה מ כיצד"
 ".העדן עצמו יהווה לו סיוטגן גם  אחרת. ..מהלימוד וליהנותץ מגן עדן עליו לדעת ללמוד הנאה שאין לה ק

זהו  ,יךאשר, אף אם כל חייך תלך להיות רופא ותציל אנשים, לכן אני ממליץ לך: "סיימתי ואמרתי לו בחיבה
, וד בישיבה על מנת לרכוש טעם והנאה מלימוד התורה הקדושהאך לפחות שנה אחת בחייך בוא ללמ ,דבר גדול

 ('והגדת') ".כדי שגן העדן שלך יהיה מהנה באמת
ו ההיה הוא נחרב וחוזר לתוהו ובומיד  –כולנו יודעים את דברי רבותינו כי אם היה העולם פנוי לרגע אחד מהתורה 

 המגינ ,'מגנא ומצלא'תורה היא הוכן ש, "לא שמתיוארץ חוקות שמיים , יומם ולילה ייתאם לא בר: "שנאמר
מהקירבה , נות לעתיד לבוא מגן העדןהיעל מנת שכל אדם יזכה ל, יותר מכלאך  – ה מחטאיםלייסורים ומצימה

 .ולרכוש כלים לידיעת הלימוד וההנאה ממנולקבוע עיתים לתורה עליו  –הבורא  לא ההגדול
 .!בגן עדן חיםנצנות לנצח היליזכה  –שנותיו המועטות בעולם הזה ונהנה מלימודו אדם הקובע עיתים לתורה ב
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ואה פרנסה לרפ

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   .בנות ליאורה לריסה

ליאורה לריסה , בן גורגיה

יעל , רחל. בת זבו זוליחו

. ופנינה בנות אירנה איסטט

חן בת . ית בת חתוןשולמ

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

. היריב בן גאול. 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

 .זוהרה טימסטית בת מרים

רחמים  .שמעון בן זוהרה

אילנה בת . חלה'צבן 

, נפתלי בן יפה ,סלטנת

 .אריה בן שרה זוהרה

יצחק  .ליהו מאיר בן סימיא

שושנה בת , בן שושנה

שמחה בת חלימה  .שמחה

בלה בת נתן אברהם  .ברכה

צדוק בן חסן  .ורבקה

 .אחוואל
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, נוסע כל יום ליד בית קברותאדם ה (1

 ?'אשר יצר אתכם בדין'האם יברך ברכת 
, הרואה קברי ישראל: אמרו רבותינו *

אלהינו מלך העולם ' ברוך אתה ה: "מברך
אשר יצר אתכם בדין וזן אתכן בדין ויודע 

מספר כולכם והוא עתיד להחיותכם ולקיים 
 ".מחיה המתים' ה ברוך אתה, אתכם

כשנמצאים סמוך ואין מברכים ברכה זו אלא 
אותם ממרחק  הרואהאבל , ממש לקברות

 .אינו מברך עליהם כלל, מידי עוברו בדרך
אלא פעם אחת ואין מברכים ברכה זו 

ראה בינתיים כן אלא אם  ,בשלשים יום
כגון שהוא נוסע בין קברי ), קברות אחרים

 . אייה זושאז יברך שוב על ר, (צדיקים

*** 
האם יש לכסות הסכינים מהשולחן ( 2

 ?בשעת ברכת המזון
, נוהגים לכסות הסכין קודם ברכת המזון *

משום שהשולחן הוא : מפני שני טעמים
והסכין הוא , כמזבח המאריך ימיו של אדם

: ונאמר בתורה, ברזל המקצר ימיו של אדם
 .('הרוקח')" לא תניף עליהם ברזל"

 ני שהיה בעבר אדם אחדהוא מפ, טעם נוסף
 נזכר', בונה ירושלים'שכאשר הגיע לברכת 

 
 
 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 , שלישית

 
 
 

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

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

 
 
 

להניח מפית נייר לבנה על משקין  להקלונהגו 
, ואין לחוש בזה לצובע, שנשפכו על השלחן

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

לא ינקה  - ל השלחןאם יש לכלוך דבוק ע *
 .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 שכך היא דרךמאחר , מתוך אוכל
על מנת להניחם לסעודה  אין לקלפםאבל 

 .או לאחר זמן, אחרת
 
 

 ףאו, ים בחול המועדלכבס בגד ו חכמיםאסר
כדי שלא יכנס האדם לרגל , לצורך המועד

עקב המטלות הרבות , במרוצת השנים ועם התרחבות המשפחה
לוקח הבעל בעצמו לעיתים את ארוחותיו , המוטלות על הרעיה

 .מתוך התחשבות בה, המוכנות במקרר ואוכל לבדו
והרעיה , יתה מאוחרזה קורה במשפחה שבה הבעל מגיע הב מצב

אוכלת לבדה או , שחשה בתחושת רעב בשעה מוקדמת יותר
 .בחברת ילדיה

, אם הוא נהפך למנהג קבוע –תהליך זה של לקיחת האוכל בעצמו 
 .אין הדבר תורם לשותפות בני הזוג

 בתהליך זה שהבעל לוקח האוכל מהמקרר
 המודע שלו –הוא חש בתת , ואוכל לבדו

 , ינו זקוק לרעייתוכי הוא מסתדר לבדו וא
 תוך כדי שהוא שוכח מי קנה את , לכאורה

 מי קילף אותו וחתך, המזון והביאו הביתה
 ומי, מי בישל ומי תיבל, אותו לחתיכות
 .יהא טעים ומהנהדאג שהאוכל 

 ,כדי לחזק את הקשר בין בני הזוג, לכן
 כדאי מאד ליצור מצב שבו כל אחד מבני 

 ' כבולת'הזוג יעשה פעולה כל שהיא ש
 .במגע קרוב ובטיפול אישי, ותקשור אותו לבן זוגו

אף אם אמנם הרעיה טורחת ועמלה הרבה בבית למען בעלה 
וחה י שהיא תגיש לבעלה לפחות אראאך בכל זאת כד, והילדים
 .ם ותשהה בקרבתו לפחות בחלק מהזמן שהוא אוכלאחת ביו

    .   בור רעייתונכון יהיה שהבעל יכין כוס תה או קפה עבורו וע, כמו כן
 התנתקות מהסביבה

במה שאנו שותפים  –האחד : לקשר הנישואין יש שני היבטים
במה שאנו יחד שומרים מרחק מאחרים כדי לחזק  –והשני , בעצמנו

 .את הקשר שלנו
 

 
 
 

 

 

 

 !סגולות להצלות מצרות פרטיות        

אדם הנזהר " :ל"כתב החפץ חיים זצ (1 
אל לו לחשוש מאף צרה , מלדבר לשון הרע

ה מצילו מכל צרה "לפי שהקב, מצרות העולם
 ".וצוקה מכל נגע ומחלה

כשאומר תפילת " ":פלא יועץ"כותב ה (2
כל לישועתך קוינו "התיבות , שמונה עשרה

מכל הצרות ' יכוון שמצפה לישועת ה –" היום
ויש בזה תועלת גדולה ', שהוא נתון בהם

 ". 'והוא מסוגל מאוד, ונפלאה
 

 
אדם המקפיד : "ל"זצ 'אמרי אש'כתב ה (3

, ש עם פת"לערוך סעודה רביעית במוצ

 :מובטח לו, נרות בסעודה זו 4ומדליק 
לא יסתלק מהעולם טרם יראה את דוד ( א 

 .ה"המלך ע
יאמר , ו במצוקה ויצטרך לישועה"אם יהיה ח( ב

בזכות , רבונו של עולם': בסעודת מלווה מלכה
של דוד המלך תגן עליי שאוושע בדבר הזה 

יתברך ' ומובטח לו שה: "ומסיים הצדיק...". 
רק שיראה לקיים בכל יכולתו , יעזור לו

 ".סעודת מלווה מלכה בכל שבוע

 מעלותיו   המעטת" :כותב המדרש תנחומא (4
 ".שומרת האדם מצרות ועין הרע -של אדם 

   - 30-4737075' עצה ותושיה'מהספר  -           

 
  

המתפלל " (:ב, ט ברכות)אומרת הגמרא 

ומתחיל להתפלל תפילת שמונה עשרה , כוותיקין
מובטח לו שלא ינזק כל אותו  –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'מתוך הספר  –    

 
 

יקבל על עצמו , םאדם הסובל מכאבי רגליי

, לקיים את החיובים המוטלים על רגליו של אדם
, ללכת ולנחם אבלים, ללכת ולבקר חולים: כגון

 ".ללכת לשמח חתן וכלה וכדומה

אדם שסובל " :"שם אריה"ת "כותב השו (2
ירבה  –מבעיות ברגליים או מכאבי רגליים 

 ".ושב ורפא לו – לתרום נרות לבתי כנסיות
סגולה לרפואת : וכותב" אריה שם"ת "מוסיף השו

 .ותקע בעצמו הסכין, בצער חורבן ירושלים
שבשבתות וימים טובים , וכתב השולחן ערוך

וכן דעת  ,אינו צריך לכסות את הסכין
 .י הקדוש"והאר המקובלים

*** 
האם יש לברך ברכה אחרונה על שתיית ( 3

 ?קפה ותה חם

, "רביעית משקה בבת אחת" השותה *
 -בבתק "סמ 08שיעור של השותה , כלומר

כדרך שבני אדם רגילים , כלומר), אחת
 0או  2-בדהיינו אפילו , לשתות בנחת

חייב  – (בבת אחת בלא הפסקך א, לגימות
 .'ורא נפשותב'לברך ברכה אחרונה 

 פ"עא, (עם הפסק) משקה לאט אך השותה
  .אינו מברך ברכה אחרונה, 'רביעית'ששתה  

אינו  -השותה השותה קפה או תה , ולכן
 08ולא שתה  הואיל, המברך ברכה אחרונ

 ".בבת אחת"ק "סמ
אם הצליח לשתותם רביעית בבת אחת , אך

 .מברך ברכה אחרונה -( כגון שהצטננו)
חם מאוד או קפה שחור אך השותה משקם 

אפילו אם שתה  –( שאין דרך לשתותו קר)
אינו מברך כלל ברכה , רביעית בבת אחת

 !.אחרונה
 
 
 
 
 

 .ככרות 2בסעודה שלישית יש לבצוע על 
ואם אין להם . וגם הנשים חייבות בלחם משנה

שיהא נראה , חצאי חלות 2יצרפו , לחם משנה

 ***             .כלחם שלם
 'צה והחליצנור'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  –ת נדבה אף תפיל
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 

 
 
 

 

 
 
 

ר של בני הזוג ישנם דברים היכולים להיות אבן נגף קשה מאוד לקש 
כאשר אחד מבני הזוג מתלונן כי שומע הוא מבני משפחה או , והוא

חברים דברים רבים הקורים לבן זוגו בנושאי עבודה או תוכניות 
, ידע על כך, בן זוגו הקרוב אליו יותר מכל אחד, ללא שהוא, לעתיד

 .וזאת מכיוון שבן הזוג לא סיפר לו על כך
יש להימנע , על כן, קשר בין בני הזוגדבר זה יכול להעיב רבות על ה

  .לחלוטין לספר לאחרים דברים עקרוניים לפני שמספרים לבן הזוג
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .שעת כושר נאותה כדי לשתף את בן זוגו
כאשר בן הזוג רגיל , אחד הדברים המפריעים לחיזוק הקשר, כמו כן

כתוצאה מכך . לגלות להוריו או לאחרים את כל הקורות בביתם
ממש בדומה לאדם . גיש השותף לנישואין שהוא חשוף לסביבהמר

 .לעיני המצלמות האוכל ושותה
יש אנשים הרגישים מאד ויש  –רמת הרגישות לא להיחשף היא אישית 

חש מוגבל והוא , אדם היודע שכל מעשיו ידועים לכל. הרגישים פחות
מפני שחש הוא , מתחיל לשקול את מעשיו ומתכנן אותם לפי הסביבה

 .במתח מה תאמר עליו החברה במצב זה
 

פרו לו קודם המתלונן על שלא סי, עם זאת
כדאי שיבחון אם התנהגותו עם , לאחרים

שותפו לנישואין אינה גורמת לכך שהשותף 
 .נוטה לספר לאחרים לפני שהוא מספר לו

התנהגות שלילית מתבטאת בויכוח על כל 
או בביקורת עליו , דבר שבן הזוג אומר
 .ובהגמדת פעולותיו

ויכוח או הגמדה יוצרים מעצור פנימי בלתי 
על מנת , לבן הזוג כל תוכניותיו מודע לספר

לא להיכנס בשלב לא הכרחי לויכוח או 
 והנמנע מלספר מצוי במתח ומחפש, למבוכה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



לקסם של  נעתרתי, מהמיליונים שהיו ברשותי
. ק´הצ גבי על להן קלחו והספרות, שמעיה ברצון

  .₪ 01,111 שלו העמותה לפקודת רשמתי
 עליך, אדוארד תשמע: "לי הבהיר שמעיה

 ח"לגמ ומה, האברכים לכולל ילך מה להחליט
 רק הוא ההלוואות ח"לגמ הכסף. ההלוואות

 חודש של התראה לי תן רצהלכשת, פיקדון
 ההלוואה סכום את לך ואחזיר, חודשיים וחצי

 ". ח"בגמ שהופקד
 שמעיה ´ר של האישי הקסם, יאומן לא ושוב
 ההלוואות ח"לגמ נוסף ק´צ והוספתי עלי פעל

 . ח"ש 01,111 סך על, כפיקדון
 לך דע" :ואמר רב בחום לי הודה שמעיה

 דחס הוא ההלוואות ח"בגמ שהכסף, אדוארד
, משפחות שמחייה כסף זה. שיעור לו שאין עצום

 רכישת, מקרר בקניית, דירה-בשכר להן מסייע
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 של עולמות לך בנית הזו בהפקדה. ותרופות מזון
 מברך אני ,הלווים כל בשם. מאמץ מבלי, נצח

, אדוארד אגב. וילבלבו יפרחו שעסקיך אותך
 עהההשק הוא איתי שהעסק תיווכח  עוד אתה
 .שמעיהסיים , "ספק לי אין, לך שיש טובה הכי

, הצליחו ופרחו יותרהעסקים מיום ליום ה "ב
הייתי מזמין את , ותמיד לאחר שהצלחתי יותר

שמעיה ותורם לו לכולל האברכים תרומה 
 .ח ההלוואות שלו"נכבדה וסכום כפול לגמ

 .כך עשיתי במשך פעמים רבות

גיע למשרדי עיה השמ, לפני כשלוש שנים, והנה
, אדוארד תשמע: "כשעננה של דאגה על פניו

 עם שהסתבך חכם תלמיד אברך שלי בכולל יש

 . שלו המשכנתא החזרי
. ענק לב לך ויש, גדול תורם אני יודע שאתה

 לשחרר ממך מבקש אני הדין משורת לפנים
 שהוא עדיף. כהלוואה 01,111$ של סכום עבורו
 עם אותו סהר הבנק. לבנק ולא לך חייב יהיה

 לך וערב ואני מבטיח, ועיקוליםקנסות , ריביות
 . האחרונה הפרוטה עד ויחזיר ישלם שהוא

 

 

. ענק לב לך ויש, גדול תורם שאתה יודע אני

 לשחרר ממך מבקש אני הדין משורת לפנים

  

מפני מה אוכלים : ל"אמרו חכמינו ז
כדי לרמז לאדם ? םאבלים עדשים וביצי

, מפני שהעולם הוא עגול, שלא יתגאה
ויום , א מעלה מעלהמציום אחד האדם נ

 .ו מטה מטה"אחר יכול הוא להגיע ח
גם בשעות שרואה האדם שהכל , על כן

יזהר הוא שלא יגבה , פורח וזורח בחייו
לבו ויזלזל הוא בבני אדם או במצוות 

 .מה ילד יום הוא כי אינו יודע, בוראו
, יעבוד הוא את בוראו בכל מצב ,על כן

 .ו מרוב שפע וטוב"ולא יבעט ח

את המעשה הבא שלח יהודי מהארץ אל 
 :ו"קובי לוי הי' הסופר ר

נולדתי , שמי אדוארד, שלום הרב לוי"
אפריקה וכיום אני יהודי שומר  –בדרום 

בעל קריירה מפוארת של , 01מצוות כבן 
תארים אקדמאיים בכלכלה ובניהול 

 שנים האחרונות פתחתי מפעלב. עסקים
ה הברכה "אלקטרוניים וב רכיבים ליצור

 .וההצלחה האירה לי פנים
המפעל התפרסם וקיבל הזמנות מכל  
 .  העולם והכסף לא הפסיק לזרום לכיסיי

התחלתי להרגיש את ריח העושר והגאווה 
 .והכבוד שלי עלו אל על

וילה מנקרת , מכוניות פאר 0רכשתי 
פתחתי רשת   ,קרהעיניים בשכונת יו

 .וטסתי לכל יעד בעולם מכירות
 הרגשתי כאדם החשוב בעולם ואף נתתי

לבני משפחתי להרגיש כי אנחנו מורמים 
אנשי העושר אשר לא ראוי לנו , מעם

 . להתערבב עם המון העם הבזוי
, לא התייחסתי לאף פועל במשרדיי

הרגשתי שהם לא ברמה שלי ושמרתי על 
 .יונריםמילה ייידידקשר רק עם 

לפני כחמש שנים הגיע למשרדי , והנה
 הדרת עם קומה גבה, יהודי חרדי כבן גילי

. אותו לזהות שניות כמה לי לקח. פנים
 מימי יקר ידיד, 'עידן שמעיה' זה היה

                           .באוניברסיטה לימודיי
 לבוש ,מבריק בעבר הוא היה סטודנט

, לתלמתו שיער עם אופנתיות מכנסיים
 . תי אותו מיד לפי הקול והחיוךיאך זיה

ושמעיה החל לספר לי  בחביבות התחבקנו
 בעסקים מאס הוא בחייו מסוים שבשלב
 צמוע והשקיע הממון אחר וברדיפה
 אברכים כולל ובאחזקת תורה בלימוד

 בא עידן שמעיה הרב ,ניחשתי נכון .בעיר
 ח"ולגמ, שלו לכולל אותי להתרים

 .מנהל שהוא הקטן ההלוואות
 פ שלא הייתי אוהב לתרום ולו במעט"אע

 
 

 
 

 , עצום חכם-בתלמיד מדובר
 להחזר בהיער גם תהיה שלו והדירה

 אמר ,"נפש פיקוח ממש זה. המשכנתא
היצר הרע נכנס בקרבי ולא הסכמתי  .שמעיה

 . לוות סכום גדול שכזה כפיקדוןלה
 שהיצר אלא, זמין כסף לי חסר שהיה לא

. כזה שמן ק´צ על מלחתום אותי חסם הרע
 מאות כמה של נתתי לו תרומה צנועה

 .שמעיה את לשלום ושחררתי שקלים
. הלכתי ונפלתי בעסקים, מאותו יום ואילך

ן שפשטו את "רכשתי כמה עסקאות נדל
ריסה הכלכלית ואז לפתע הגיעה הק, הרגל

ובן רגע קט מצאתי את , של בורסת העולם
 .עצמי בנפילה גדולה ופשטתי את הרגל

הבנקים והנושים עיכלו לי . כל רכושי אבד
 .הקרקעות והבניינים, הוילות, את הרכב

 שכרתי בידי נותרו שעוד הפרוטות במעט
 .במרכז העיר קטנה דירה תיווך משרד דרך

 נותר והיה איהלוו" :פה בחצי לי אמרה אשתי
 חצי היתה זו. הזו הדירה את לרכוש כסף לנו

 כדי, כשכיר עבודה מחפש אני כיום". נחמה
 .בעולם סובב גלגל. לביתי לחם פת להביא

באחד הימים ישבתי לי בביתי השכור , והנה
שמעיה ' היה זה ר. ולפתע דופקים בביתי

שמעיה  .וגדולה חומה נייר מעטפת עידן ובידו
הכלכלית שלי וסיפרתי לו  שמע על הקריסה

 .שאפילו כסף לרכישת דירה זו אין לי
 הפיקדון החזר את ממנו לבקש התביישתי

 רגיש איש הוא שמעיה ´ר אבל, ח"הגמ של
 כאן יש", אמר לי, "אדוארד. "לב וטוב

 הפיקדון זה, שלך והם, במזומן דולר 00,111
 חסד כמהאינך יודע , שלנו ח"בגמ שלך

". זו ההשקעה האמיתית, זה סכום עם עשינו
שמעיה לאדם מסוים ולאחר ' ואז צלצל ר

 , תשמע אדווארד: "כמה רגעים אמר לי
דיברתי עם בעל הדירה והוא מוכן לתת לך 

$, 000,111אותה במחיר מציאה תמורת 
 ".והיא שלך$ 01,111הוסף לו 

אפילו סכום זה אין לי ואף בנק לא יאשר לי "
 .אמרתי לו בצער, "זאת במצבי

הוא מוכן לתת לך : "עיה צלצל אליו שובשמ
את הדירה ומאפשר ל להחזיר לו את 

 ".ההפרש כמשכנתא ללא ריבית
, "?ומדוע הוא מוכן כך לעזור לי? מי זה"

קוראים לו : "שמעיה' ואז השיב לי ר. שאלתי
ילדים  0-לואב אברך , משה חיים גליקמן

מצבו שנים  0לפני ו, שקיבל דירה זו בירושה
 הלוואה של תי ממך היה קשה ביותר וביקש

כעת שמע הוא . וסירבת למענו אלף דולר 01
 ".לתת לך דירה זוסכים העל מצבך ו

 
 
 
 

  בסופו אך, אחרים עם חסד עושה שאני חשבתי אני, לוי הרב מבין אתה": סיים אדוארד את סיפורו ואמר                  
  סומכת יד לי נותן, הקשה בשעתו ממצוקתו שהתעלמתי, גליקמן, הזה האברך ודווקא, עצמי עם חסד עשיתי דבר של        

 !עושה אתה לעצמך –כל שתעשה לאחרים  ".?מיותרת מילה כל ואילך שמכאן איתי תסכים. ותומכת                  
  



 

 
 
 

 

 ההייתמספרים כי אשתו של הגאון מוילנא 
עד אשר היתה נוהגת לערוך , צדקת וקדושה

מיד עם צאת השבת ועד כניסת  תענית
 .כמנהג צדיקים וחסידים, השבת הבאה

באחד הימים שמע על כך בעלה ואמר , והנה
שבעקבות תענית מפני , לה לבטל מנהג זה

זו מתבטלת היא מקיום מצות סעודת מלוה 
 .מלכה החשובה

כה גדולה וחשובה בשמיים סעודה זו יותר '
 .'מכל התעניות והסיגופים

ל כי מצוה מן "י זצ'חיים פלאג' על כן כותב ר
וכתבו , המובחר לערוך סעודה זו בפת ויין

 הפוסקים כי אם מרגיש האדם שאינו מסוגל 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

וגם אם , לפחות יאכל מזונות, לאכול לחם
 .הושתיייקיימנה בפירות , זאת קשה עליו

בזוהר הקדוש כתוב כי עצם אחת יש בגופו 
הנשארת בגופו של ' לוז'של האדם ושמה 

ובזמן תחיית המתים , אדם ואינה נרקבת
 .יצמח גופו של אדם מעצם זו

 שבלי"כתב בעל ? ה ניזונת עצם זומומ
 בו יש אחד אבר מפרש יםובסידור" ":הלקט
 באכילה נהנה ואינו, שמו 'נסכוי'ו באדם
 ".שבת במוצאי אלא

 תבתחייאותה עצם שממנה יקום כל יהודי 
 .המתים ניזונת מסעודת מלוה מלכה

 :'אורחות יושר'יתירה על כך כתב בעל ה
 באכילה קצה ונפשו שבע שהוא דאף"
 
 
 יינצל ובזה, עצמו ידחוק מקום מכל, ושתיה 

 מי ומשקים מאכלים לאכול יצטרך שלא
 ".לרפואה המרים
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י אכילה ושתיה בסעודה זו חוסך "כי ע 

 

                      

 יינצל ובזה, עצמו ידחוק מקום מכל, ושתיה
 מי ומשקים מאכלים לאכול יצטרך שלא

 ".לרפואה המרים
 :מסר מליזענסק אלימלך 'ר, הצדיק הקדוש

, בלידתן יתקשו שלא לנשים סגולה"
 מצוות לשם דבר איזה ק"במוצש שיאכלו
 בפה יאמרו גם ואף, מלכה מלוה סעודת

 ועל, מלכה מלוה סעודת מצוות לשם מלא
 ".יתברך השם בעזרת בנקל ילדו זה ידי

כמה גדולה וחשובה סעודה זו שחוסכת 
, מסוגלת ללידה קלה, הוצאות לתרופות

מצילה מחיבוט הקבר ומצמיחה את גופו של 
 .האדם לעתיד לבוא

שבאחת , מסופר על הבעל שם טוב הקדוש
השבתות בשעת סעודה שלישית נתקף 

 ?מה קרה. הצדיק בדאגה ופחד
גדול  קטרוגראה הוא ברוח קודשו כי ישנו 

על אחד מתלמידיו המכהן כרב חושב 
וכי עומד הוא להתנצר , באחת העיירות

 .ולרדת לשאול תחתית
ט בתחנונים מבית דין של "ביקש הבעש

מעלה שיתנו לו אפשרות להציל את 
 הקטרוגאך מהשמיים הודיעו לו כי , תלמידו

בר מלבד ד, רב ואין דבר שיכול להצילו
אותו התלמיד נוהג בכל מוצאי שבת  –אחד 

 :בקביעות לערוך סעודת מלוה מלכה
יערוך הוא סעודה , אם גם במוצאי שבת זו

תתבטל מעליו הגזירה הקשה ויזכה הוא  -זו
 .להינצל לדורי דורות

ט שליחים שיגיעו לתלמיד "מיד שלח הבעש
ויבקשו ממנו בשם הצדיק לערוך סעודת 

 .מלוה מלכה
יצאו לדרך ונתקלו בהפרעות השליחים  

אך הם לא , השטןצד ועיכובים רבים מ
שכבר עמד  עד אשר הגיעו לתלמיד ,נכנעו

והנה  –ערכו עמו סעודה , על סף קריסה
 !".הגזירה התבטלהו. שב הוא למיטבו, פלא

לעולם  –גם כשאנו שבעים מסעודות השבת 
לא נבטל מצוה יקרה זו ונכבדה במאכלים 

 !.'ים לכבוד הבשמחה ושיר, ערבים
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

דקות ספורות אחר : תגידו את האמת
, שעשיתם הבדלה בביתכם במוצאי השבת

 ?במה אתם עוסקים
... שיעור קבוע... שטיפה... ניקיון הבית

האם זוכרים , אך רק רגע... טיול בפארק
 ?אנו לערוך סעודה רביעית

לא קל לערוך סעודה רביעית בימי , אמת
הקיץ בהם השבת יוצאת מאוחר ואנו 

 .ני עונג מכל מטעמי השבתמדוש
(: 'ש' סי)' שולחן ערוך'אך כבר פסק ה

לעולם יסדר אדם שולחנו במוצאי "
 ".השבת כדי ללוות את השבת

עד אשר כתב , כה גדולה וחשובה מצוה זו
 : 'שער הכוונות'ל ב"חיים ויטאל זצ' ר
 לו נחשב' ד סעודה מקיים שאינו מי"

 סעודה וכוונת', ג סעודה קיים לא כאילו
 שבת סעודת קדושת אור היא להמשיך זו

 ."החול ימי סעודות לכל
האדם זוכה לברכה לכל סעודות החול על 

 .ידי סעודת מלוה מלכה
 הנפש" ":הארי של ערוך שולחן"וכתב 
 סעודת אחר עד הולכת אינה יתירה
 במלאכה לעסוק אין ולכן, שבת מוצאי
 ".זו סעודה אחר עד, נפש אוכל שאינה

, דר כל אדם בסעודה זועל כן חשוב שיה
שיסדר האדם את ' חפץ חיים'כפי שכתב ה

ומה , שולחנו במפה ויערוך שולחן כבוד
טוב שיהדר לאכול בסעודה זו בשר או 
 .תבשיל מיוחד שלא אכל במשך השבת

לאחר שסיים , מסופר כי באחת השבתות
ישב הוא , הגאון מוילנא את ההבדלה

עד , לעסוק בתורת הנגלה והנסתר
 .מה שעות עלה על יצועו ונרדםשלאחר כ

התעורר הוא באמצע שינתו וקפץ , לפתע
, שכחתי לערוך סעודה רביעית: "ממיטתו

 ".סעודת מלוה מלכה
 .נטל ידיו וערך סעודה, מיד קם

ל כי סעודה "וזאת מפני שכתבו גורי האריז
זו של מלוה מלכה מצילה את האדם 

 !.לאחר פטירתו מצער חיבוט הקבר
 
 
 
 
 
  
 

לו המרגישים צורך עז לצאת שנם כא
 ישנם המרגישים צורך ... מביתם לטייל

 
 

הילה בת  :הצלחה ופרנסה, העלון מוקדש לרפואה
יוחאי רפאל , תנחום בן שושנה, ליאן בת רחל'ג, חנה

 פה שושנה בתי, אביבה חנה בת רחל, בן בת שבע
קורוטה , ראובני: משפחות, אנה בת סופיה, זוהרה

אברהם בן , שושנה בת יפה, היפה בת שושנ .ומאירוב
 .סעדה בת זהרה ושושנה בת זוהרה. שרה

   .סיגלית בת מזל: ק"זשב
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