
שבה משתדלים להתכונן  ,"שבת דרך ארץ": המכונה בפי חכמים בשם, נמצאים אנו בשבת שלפני חג השבועות
 ".דרך ארץ קדמה לתורה: "ל"כדי לקיים את דברי חז, י התנהגות נאותה בדרך ארץ"לקראת מתן תורה ע

כפי שלפני מתן תורה בהר סיני , מסוגלת להשפיע רפואה לכל יהודי ויהודי, ל"זצ' תורת אמת'כותב ה, שבת זו
 .כך שוב קורה הדבר בשבת זו, ה את כל החולים"ריפא הקב

 שקדושתו גדולה יותר "', סדר היום'כותב בעל , "יום מתן תורה, כמה קדוש ונשגב חג השבועות"
השונים  דילה אותנו משאר העמיםברה הקדושה המלקבל את התו, עם ישראל ,שביום זה זכינו, מכל המועדים

יש לעסוק בתורה הקדושה ביום זה להראות את , לכן. ביום זה מכל האומות להיות עמו הנבחר' ובחר בנו ה
 (.א הקדוש"החיד" )על זכות זו' כדי להודות לה, ואף יש לשמוח ולאכול בסעודה דשנה בבשר ויין, שמחתנו בה

כפי שהיה הר סיני , כהכנה לקראת התקדש היום, הכנסת ואת הבית בפרחים שוניםנוהגים לקשט את בית , לכן
 . זכר לתורה שנמשלה לחלב ודבש, לאכול מאכלי חלבוכמו כן נוהגים , מקושט טרם נתינת התורה

 להתקדש, וצריך להתעורר מאוד בליבו": ה הקדוש"כתב השל
 כי יום קדוש זה , ולתקן מעשיו להיות מוכתר בכתר תורה

 .כל אדם על התורהבו ונידון ... (יום הדין) הוא יומא דדינא
 (.ר מגור"האדמו) ובו נקבע כמה חידושים יחדש השנה בתורה

 חוזר, ל"אומר הרמח, מפני שבכל שנה ושנה בחג השבועות
 ,מעמד הר סיני ונתינת התורה מחדש לכל יהודי ויהודי בשמיים

  ,גע אחדכלל אפילו ר הצריך האדם שלא ישן בלילה הזו"
 י הקדוש ואף"אומר האר, "בתורה ועוסק ערכל הלילה  יהיהו

 כלל אפילו  הודע כי מי שלא ישן בלילה ז", מגלה ומבטיח
- ללא הפסקה בשיחה בטילה  ק בתורהואחד ויעס רגע

 !".מובטח לו שישלים שנתו ולא יארע לו שום נזק בשנה ההיא
 ידושישתדל כל אדם לחדש ח, א הקדוש"כותב החיד, לכן

 ".והוא סימן טוב לכל השנה" –ילמד דבר מחודש , ואם אינו יודע לחדש, בתורה ביום זה
, בו קוראים את עשרת הדיברות, שעת קריאת התורה בבוקר, הרגע החשוב ביותר ביום זה הוא, אך יותר מכל

 (.'סוד ושורש העבודהי')! מאוד שלא ירדםלכן יזהר , ובאותה שעה ממש יכוון שעומד עתה בהר סיני ומקבל התורה
ת אשר נשפע, הוא עת רצון כשעת הנעילה ביום הכיפורים", ל"כותב הרב פינקוס זצ, "ובעת הגיע תפילת מוסף"

 ".הירדם ברגעים יקרים הללולכן יתחזק האדם שלא ל, סיעייתא דשמיא עצומה של רוחניות לכל השנה אז
 ,כותבים הספרים הקדושים, עד רגעו האחרון של יום זהאך אל יסיר מליבו ש, ויחזור לביתו ויאכל מאכלי גבינה

חיים עם , חלילה, כגון אם יהיה לו, נידון האדם על התורה שיקבל לכל השנה וכן על הכלים ללימוד התורה"
 ".ו"ח נזק או חולי ואז לא יוכל לעסוק בתורה, צער

 ים בקהילות רבות בישראל לקרואונוהג, נוהגים לערוך סעודה שניה של יום טוב, ולאחר שנח מלימוד הלילה
, שיצא ממנה המשיחשכל השכר הרב שזכתה רות , מילות חסדיםגלהראות שהתורה כולה  ',מגילת רות'בספר 

 .(א הקדוש"החיד) שנעסוק בתורה ובגמילות חסדים ,ללמדנו, היה עקב החסד שעשתה עם נעמי
א "כותב החיד, "וביום זה", ה"ת דוד המלך עלקרוא את כל ספר התהילים מפני שהוא יום פטירכמו כן נוהגים 

 ".מפני שהוא יום ההילולא של דוד נעים זמירות ישראל ,יעלה לרצון ביותר אמירת התהילים" ,ל"זצ
מפני ששעה של לימוד ביום זה "', חמדת ימים'כותב בעל ה ,"והעיקר שינצל כל רגע ביום זה לעסק התורה"

 ".שקולה כלימוד של יום שלם ברציפות
, כי מצווה רבה לשמוח ביום זה יותר מכל המועדים, אף בשעת הסעודות ישורר וישמח שמחה גדולה עם בני ביתוו

 !.שחג שבועות הוא יום פטירתו, ואם יוכל אף לספר סיפור על הבעל שם טוב הקדוש, ויתענג במאכלים ערבים
 !.תורה מתוקה שאין כמותה בכל בעולם שבחר דווקא בנו מכל האומות ונתן לנו' נבוא ליום זה בהודאה גדולה לה
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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   .יאורה לריסהבנות ל

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

נתנאל  .ר בן יעליאמ

ירין אליה  .שבתאי בן לבנה

 .בן בטי

 

חנה אנה  – ווג הגוןלזי

 ,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

מזיאנה , אלעזר בן שמחה

הרב יעקב חי בן  ,בת עזיזה

, ס צדוק בן נור"מ ,מרגלית

דוד בן , לכה בת אסתרמ

מזל . תמרה בת מזל, מרים

יריב בן . בת דוד ובת שבע

. אברהם בן אלה. גאולה

רות בת . ישעיהו בן יצחק

 .נוסרת יצחק בן עליזה

אפרים בן . יוסף בן אנגלינה

' ר, יצחק בן טופחה' ר. רחל

, שמעון בן סאסי סופיה

זוהרה . גבריאל בן סמינה

שמעון  .טימסטית בת מרים

רחמים בן  .הרהבן זו

 ,אילנה בת סלטנת. חלה'צ

אריה בן , נפתלי בן יפה

אליהו מאיר  .שרה זוהרה

, יצחק בן שושנה .בן סימי

שמחה  .שושנה בת שמחה

בלה בת  .בת חלימה ברכה

 .נתן אברהם ורבקה
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 הלכות זמן הדלקת הנרות. 1
אשה שהדליקה נרות , לדעת רוב הפוסקים *

שאין קבלת , שבת עדיין לא קיבלה שבת

אלא , השבת תלויה בהדלקת הנרות כלל
ולכן מותרת , תלויה בזמן שקיעת החמה

בתפילה ובטעימה , האשה בעשיית מלאכה
 .אף אחר שהדליקה הנרות

מכל מקום נכון שהאשה תתנה ותגלה  אך
דעתה לפחות פעם בשנה שאין ברצונה לקבל 

 .שבת בהדלקת הנרות בערב שבת
ולכתחילה עדיף ונכון יותר שהאשה תתפלל 

אך אם שכחה , מנחה קודם שתדליק הנרות
מותר לה  –להתפלל עד אחר ההדלקה 

 31ואף , להתפלל מנחה אחר הדלקת הנרות
 .דקות אחר שקיעת החמה

אשה שהדליקה נרות וכעת הינה צמאה , לכן
 .מותר לה לשתות עד השקיעה –למים 

ה או הטמינה רכמו כן אם נזכרה שלא עיש
 .יכולה עד השקיעה -החמין 

*** 
  הדלקת הנרות לגבר. 2

גבר שהדליק נרות בעבור אשתו לא מקבל  *
 אלא בתפילה בבית הכנסת, שבת בהדלקה

יכול הוא לעשות כל , לכן, 'ברכו'בזמן אמירת 
    .מלאכה אחר ההדלקה

 
 
 לומר  
 

 .פן יעשה הכיבוי בידיו, השעון יותר מדאי

*** 
 הקדמת שעת הדלקת שעון השבת. 3

 והאדם חפץ קדים את שעון שבת מכובה *
 
 
 

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

, שלא יהיו המים מרובים: בתנאיו. 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  - 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 שכך היא דרךמאחר , מתוך אוכל
על מנת להניחם לסעודה  אין לקלפםאבל 

 .או לאחר זמן, אחרת
 
 

בות והמקדמות ביותר את בני הזוג בחייהם אחת ההתנהגויות החשו
כאשר בני הזוג מרגישים שהם כחברים , היא תחושת השותפות

ולהודיע לו על כל דבר , טובים המתייעצים זה עם זו לפני כל פעולה
 .דבר זה מקדם ומחבר מאד בין בני הזוג בחיים –שנעשה 

ל אמר זאת "זצ' חזון איש'עד אשר ה, תכונה זו היא כה חשובה
צריך להתאמץ להתנהג באופן ": וכה דבריו, בהנחיה לחתן חדש

, שאינו דבר חוצי אלא עצמי, יותר מקורב וביחוס יד ימין לשמאל
 ובשובו מה, להודיע ביציאה לאן הולך

 ".וכדומה בדברים קטנים, עשה
 ל היה רגיל"מאיר חדש זצ' גם הגאון ר

 , לייעץ זאת לתלמידיו טרם נישואיהם
 השתדלו להרבות ": ואומרואף היה מוסיף 

 שהינך רוצה  בבקשת רשות על דברים

 אף אם ידוע מראש שהיא , לעשות

 .תסכים ותענה בחיוב
 שאל אותה אם הינך רשאי ללכת ללמוד

 .בכולל או בישיבה

 שאל האם הינך רשאי ללכת להתפלל
מה : "בוודאי מסתבר שבת זוגתך תחייך ותאמר. תפילת ערבית

לך כי השאלה תרמה את תרומתה  אך דע, !"?השאלה בכלל

 .ל"סיים הרב מאיר חדש זצ ,"לשותפות המשפחתית
ל יכולות לתרום לכל "הכוונות אלו של החזון איש והרב חדש זצ

ובמיוחד למשפחה שבה אחד מבני הזוג סובר שהכל צריך , משפחה
 .להתנהל על פי רצונו

ן את חש שותפו לנישואי, ברור שבמערכת נישואין עם בן זוג שתלטן
וגם אם בטווח הקצר אין ניכרות תוצאות , אפסיותו בעיני השתלטן

 .ואולי אז יהיה מאוחר לתקן, הן תופענה בטווח הרחוק, שליליות
 

 
 
 

 

 

 

 הנהגות וסגולות לחג השבועות

בכל שלושת : ל"כותב רבי צדוק הכהן זצ (1 
ובחג השבועות יכול , הרגלים יורד שפע לאדם

י "ע לזכות לשפע של בנים וזרע של קיימא
 .תפילה ובקשה מבורא העולמים

, מצהיש הנוהגים לאכול בחג השבועות  (2
 . בלהינצל מעקיצת עקרוהיא סגולה 

חג הנהגו ישראל לאכול באחת מארוחות  (3
, בסעודה לאכול דבשוכן , ארוחה חלבית
וכן ,"דבש וחלב תחת לשונך: "לקיים הנאמר

 .לשולחן תפוחיםלהביא 
 

 
, לקשט הבתים עם ירק ופרחיםנהגו ישראל  (4

 .זכר להר סיני שהיה מקושט
שתי חלות בצורת סולם  להכיןב מנהג טו (5

רקיעים הנפתחים בליל  7כנגד  פסים 7עם 
  .שבועות

לטבול מעלה עצומה " :ל"י ז"כותב האר (6
שעל ידי כך זוכה , במקווה קודם עלות השחר

 ."'כתר'נשמתו למעלת 
ישתדל לחדש איזה : הקדוש א"כותב החיד (7

דבר  ילמד, ואם לא, חידוש בחג השבועות
 !והוא סימן טוב לכל השנה –חדש שלא ידע 

  יליםהעת רצון לקרוא את כל ספר הת (8 
 !הוא יום ההילולא של דוד המלךש בחג   
 

 
 
 
 

 !א שיש ללמוד גם קודם הסעודה"ותב הרמ

 ראוי לשלוח משלוח מנות דווקא לאדם  (6  

 שעל ידי כך מתרבית תו מסוכסכים ישא  
 ! 'נחת רוח לה האהבה והאחווה ועושה      

 
 
 

– ' שיהעצה ותו'מתוך הספר הנפלא   -               
 

לאחר  תנשוך: הרוצה הריון ולידה קלים,
  ,שמחת תורה

 תתן , שבירכו עליו בסוכות פיטם אתרוג  
 .(ע"חזו)' צדקה ותתפלל לה      

 

 

 תיתן, אחר שמחת תורה 
 

השפעה עצומה על כל השנה יש לכך שאב  (4

בשמחה ויברך את כולם המשפחה יכנס לבית 
פתח 'כ יאמר "ואח. במאור פנים לשנה טובה

 .ויוסיף פסוקי ברכה' קם רבי שמעון'עד ' אליהו
 !לדבר דברי חולין ויזהרו שלא .מהמחזורים

 .ה"נוהגים לקנות סכין חד וחדש לר( 5  
 !ה"שנה טובה ומבורכת ב

 .ו"ח דברי חול ולא לכעוס על האשה        

 

ידברו דברי חול ולא יכעסו על האשה   
 !והילד

 ראש חודש שחל ביום שישי. 3
ביום שישי ושכח לומר  כשחל ראש חודש *
 –והנה בליל שבת נזכר , במנחה' יעלה ויבוא'

הואיל ובמוצאי ראש חודש  אינו יכול 
אלא , בתפילה הבאהלהתפלל תשלומין 

אך בשבת אסור להתפלל , בתנאי של נדבה
לכן לא יתפלל תפילת  –אף תפילת נדבה 

של ' שבע מעין'אלא יכוון בברכת , תשלומין
 .החזן ודי לו בכך

ויבוא  להוכל זה דווקא כשנזכר שלא הזכיר יע
אחר שכבר קיבל עליו את השבת יחד עם 

אך אם קיבל על עצמו השבת , הציבור
רשאי להתפלל שוב מנחה אם לא  –ביחידות 

 .עבר זמן התפילה

*** 
 דיני קידוש על היין. 4

אם היין מזיק לאדם המקדש בסעודת השבת  *
אך אם יש מישהו , יכול לקדש על הפת –

ס מהשומעים שישתה רוב רביעית מכו
ויטעם מעט ויתן  שבעל הבית יקד, הקידוש

 .לאותו אדם שימשיך לשתות רביעית

כיוון ששקעה החמה בערב שבת אסור  *
ואף מים אסור , לטעום כלום קודם הקידוש

והוא הדין לאדם שקיבל על עצמו . לשתות
 .מלאכהבה ויור בשתשבת מבעוד יום שאס

 

 
 

*** 
 ניתוק כללי של שעון השבת. 4

 אם היין מזיק לאדם המקדש בסעודת השבת *
 ! =.מועיל לכל השנה כולה

*** 
 שעון מעורר קפיצי. 5

מותר  –שעון מעורר הפועל על ידי קפיץ  *
י לחיצה על "להפסיק בשבת את הצלצול ע

ואף אם היה סגור מערב שבת ורוצה . הכפתור
ולהרים את הכפתור על מנת שיצלצל לפתוח 

יש להתיר לעשות  –בשעה המיועדת לעוררו 
 .כן בשבת

*** 
 
 

אין  -כל המבזה את המועדות": ל"חז ואמר* 
מ "יכבד את חוהלכן ', לו חלק לעולם הבא

בסעודות נאות כאשר ידו , בבגדים מכובדים

וישמח את אשתו ובני ביתו , משגת
 .בתכשיטים ובמיני מתיקה

 
 
 
 

  
 
 
 
 

ואוכלם ביחד ', זכר למקדש כהלל וכו: ואומר

 
 
 

 

 
 
 

אם בן הזוג השתלטן חש שאינו מוכן לוותר והוא סבור , במשפחה שכזו  
ות ירכך וימתיק את מעט את הטעם לפח, שהוא הקובע בכל מקרה

כאשר בדברים שלא אכפת לו כל כך לקבל את דעתו של בן , השלילי
, ואפילו בפעולות פעוטות ערך, יתייעץ עמו ויבקש את רשותו, זוגו

האם אני רשאי לגשת לרגע "..."?האם אני רשאי לגשת למכולת: "כגון
 .וכדומה, "?האם אני רשאי לקחת פרי מהמקרר: "ואפילו"... ?להוריי

 מפגישות רבות עם אנשים התרשמתי שרבים סבורים שבן זוגם עושה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ולעיתים קרובות אף , שלאט לאט הוא יהפוך להיות הקובע בבית

עליו , דוקא משום כך, אולם. בנושאים מרכזיים בחיי המשפחה המבצע
: ואף אם הוא יענה מידי פעם, להרבות בהתייעצות ובהגשת שאלות

אך אם , "הרי אתה יודע לבדך כיצד לעשות זאת? ע הינך שואלמדו"
עלול להיווצר מצב  הרי שבמשך הזמן, התייעצויות כאלה לא תעשינה

מן יפתח ברגשותיו תחושה של אדם לא מוצלח יושבן הזוג הפחות מ
 .והוא אף ידבר על כך בקול, ולא מוכשר

א במעשה ואם ל, על מנת לרומם את חיי הזוג עליהם ליצור שותפות
 !.אז לפחות בהתייעצות שתתן הרגשת שותפות

 

רואה את בעלה האשה : מה שהוא רוצה
אם כי לא , וכך הוא רואה אותה, כשתלטן

 .אך בנושאים רבים, בכל שטח ונושא
קשה ליצור קשר שותפותי עמוק עם , כאמור

ולכן כדאי מאד לרכך את , בן זוג  כזה
על ידי ריבוי , ההרגשות המתפתחות מכך

בהתייעצות לפחות בדברים שאין קושי 
 להתייעץ לגביהם או בדברים שאין נוצרת

 .אם בן הזוג מתנגד, הפרעה רגשית
גם כאשר אחד מבני הזוג עולה על שותפו 

 הרי שמדרך הטבע הוא , בחכמה ובמיומנות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 .כשהוא מתפתל מכאבים ונאבק על חייו
הרגיש רבי יהודה כי רק התפילות הן אלו 

נכנסה , בינתיים .בעולם ותשמחזיקות או
. מה הוא סובלהשפחה של רבי וראתה כ

: נכמרו רחמיה ועלתה היא אל הגג וצעקה
והתחתונים , ים את רביעליונים מבקש"

יהי רצון שיכופו תחתונים . מבקשים את רבי
 ". את העליונים
להבין כי יש פה  את רבי יכל כל מי שראה

מלחמה של ממש בין צבא שמיים לבין 
  .שבארץ תפילות הקהל

חזרה השפחה לבית וראתה את רבי מתפתל 
מספר פעמים . וזועק מייסורי המעיים הקשים

 .נכנס לשירותים ויצא, את התפיליןחלץ רבי 
דמעות זלגו מעיני השפחה שלא יכלה לראות 

 :וזעקה לגג השפחה רצה  .את רבי סובל כך
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
". יהי רצון שיכופו עליונים את התחתונים"

יהי רצון שימות רבי ובלבד שלא , כלומר
 . צער קשה שכזה ךסבול כי

תה גדושה בזקנים רחבת התפילה הי, בינתיים
: כולם בוכים ומתחננים, גברים ונשים, וילדים

 ". הושיעא נא' אנא ה"
לא יכלה השפחה לראות יותר את הסבל של 

זמן היא ידעה שרבי היה אמור למות מ. רבי
 ,העם שבחוץ אלא שתפילת, לפי גודל ייסוריו

 . חייםהיא זו המשאירה אותו ב
פסיק את היא תצליח להשרק אם ה ידעהיא 

אז יוושע רבי מייסוריו רק  –העם מלהתפלל 
? מה עשתה, לכן. וישיב את נשמתו בטהרה
סמוך לרחבת בהיה ש עלתה לגג ביתו של רבי

והשליכה אותו נטלה כד גדול ושביר , התפילה
 . בעוצמה רבה לעבר רחבת התפילה

הכד הגדול ... נשמע קול נפץ אדיר, לפתע
ץ לרסיסים וגרם לקהל ההמונים נופ

 .כולם נבהלו ולא הבינו מה אירע... להשתתק
 
 
 

שהפסיקו כולם לרגע קט , מיד באותו רגע

  

שהינו יום מתן מלבד  –חג השבועות 
וד הוא גם היום ההילולא של ד, תורה

 .שנפטר בחג השבועות, מלך ישראל
קדיש את כל חייו לתפילה דוד המלך ה
אשר נכתבו לדורות ', ומזמורים לה

 .בספר התהילים
: כותב' ישמח ישראל'הצדיק בעל ה

ה עושה דוד המלך עליו השלום הי"
, ספר תהלים עבור כל סוגי בני אדם

את עצמם בספר  וכולם יכולים למצוא
 ".תהלים עד ביאת הגואל

מזמורים שתיקן דוד המלך  051
 .לכל זמן ושעה כל אדםשמתאימים ל

דוד המלך בתהילים כח אדיר השקיע 
הרגיל ": 'עמק המלך'עד שכתב בעל ה

בספר תהלים דוחה כל מיני פורעניות 
 וכמה פגעים מעליו ומעל כל בני ביתו

ומגלגל עליו , ומשפחתו ומעל בני דורו
 ."ברכות והצלחות  שפעועליהם 

צאת היו כך היא כוחה של תפילהכי 
    !.המשפיעה לדורות, מעומק הלב

שבאחד .( כתובות קד)רבותינו מספרים 
הימים חלה רבי יהודה הנשיא ומצבו 

 . עד למאד הדרדר
או כל העם את מצבו של רבנו מיד כשר

המונית  גזרו תענית ותפילה, הקדוש
 . לביטול הגזירה

  :כרזות ומודעות נתלו ברחבי העיר
רת התפילה איש בל יעדר מעצ"

רבי , ההמונית לרפואתו של גדול הדור
                                 ".יהודה הנשיא

רבבות של אנשים התכנסו והחלו 
להתפלל בדמעות לרפואתו של רבי 

ששכב במיתתו כשהוא סובל , יהודה
 .חולי מעיים קשהמ סבל נוראי

ם מידי פעם התעניינו הקהל לדעת הא
 . יהודה' מצבו של רבנוי חל שי

ראו זאת חכמים ורצו להחיש את 
 כל מי שיאמר: "לכן גזרו ואמרו, הישועה

, לומרכ, "בחרבידקר  –שרבי יהודה מת 
חכמים הראו לעם שעל ידי תפילה 

יהודה רבי  –מעומק הלב  תאמיתי
דעו לכם שאין , לכן, הנשיא חייב לחיות

אפשרות לחשוב על צד שרבי יהודה 
רפה תכי מי שיחשוב כך וי, ימות

יו כי רבי פאמר בעד שי, מלהתפלל
 .בחרבידקר  – יהודה מת

 ,בביתו לו רבי יהודה  בשוכ, בינתיים
 
 
 
 

 שהפסיקו כ, מיד באותו רגע
מספרים , כולם לרגע קט מהתפילות

השיב רבי יהודה הנשיא את , רבותינו
 - להכי התפי, ללמדך ...נשמתו השמימה
ובפרט תפילה בציבור  ,כוחה עצום ורב

 .אשר יכולה לעכב גזירות שמיים
על מעשה זה כותב ' יטה מקובצתהש'בעל 

כי הסיבה שגזרו חכמים כי מי שיאמר 
הוא , בחרבידקר  –שרבי יהודה הנשיא מת 

ידעו חכמים כי גם אם ימות רבי ש מפני
לל אך הקהל ימשיך להתפ, יהודה הנשיא

, !הוא לחייםישוב  –עליו גם לאחר שמת 
 .לכן גזרו שלא יתייאשו גם אם ימות רבי

חרת עת לילה מאושב, לפני מספר שנים
הגאון . נשמע קול זעקה בעם ישראל

. נפטר לבית עולמו' חזון איש'ה, הגדול
עמד , לוויתוכשבאו כולם לה, למחרת

 לוינשטייןהרב יחזקאל , המשגיח הגדול
ע ודהיודעים אתם מ: "ואמר, להספידו ל"זצ

בשעת לילה  דווקא' חזון איש'נפטר ה
 ". ?מאוחרת ולא בשאר שעות היום

אף אחד לא ידע את , שקט השתרר בקהל
יחזקאל ' או אז ענה ואמר ר. התשובה

 כי אם, בשמיים ידעו: "לוינשטיין ואמר
 'חזון איש'תחול הידרדרות במצבו של ה

נסו כל הציבור מיד יתכ, םבמשך שעות היו
יוכלו , ל רביוכמו בסיפור ש, רחמים וויבקש

, לבטל את הגזירהלכפות את העליונים 
יפטר  'חזון איש'גרמו משמיים שה, לכן

, שעה שכולם ישנים, בשעת לילה מאוחרת
וכך , על מנת שלא יהיה מי שיתפלל עליו

 . נשמתו יוכלו בשמיים ליטול את
ולהשאיר , כי בכח התפילה להחיות מתים

, "כוחה של התפילה עצום .אנשים בחיים
 .כשהוא ממרר בבכי לוינשטיין סיים הרב

אם היו יודעים העולם מה הוא כוחו של 
ספר התהילים שכולו דמעות ותפילות 

דבוקים היו , דוד המלך לכל הדורות זרעש
 .שכולו מלא בישועות ,בו ללא הרף
הלומד ": 'מגן ושמש'בעל ה וכפי שכתב

מיני  הוא פדיון לכל ,ספר תהלים בכוונהב
 ".פורעניות ופגעים רבים

 שאיש ע"זי מנעסכיז הקדוש הגאון סיפרו
 אומר והיה הרחיים אחר עוסק היה אחד

 אחד צדיק ראה וכשנפטר, ימיו כל תהילים
 לקראתו כנורו עם יצא ה"ע המלך שדוד
 .גדולה שמחה ושמח מנגן והיה

 !.כי התפילה מחיה מתים ומושיעה את החיים

 
 
 
 

 ".הכבוד זוכה להיות תחת כסא, כל האומר תהלים בכל יום(: "מדבר קדמות)א הקדוש "כתב החיד                  
 !?ה זונהאם מנצלים אנו מת ".שכלול מן הכל, תהליםהכי אין לנו גדול יותר מספר " :העידה הקדוש ו"וכמוהו כתב השל      

 ".על כל עוונותיהם' להם הימחול  –כשיתעסקו ישראל באמירת תהילים בלב נשבר ": 'מים רבים'ה כדבריו              
 .עוונותיהם ' 



 

 
 
 

 

 .ה"להם מקום ב
שכנים רבים הגיעו אל ביתם עם סבר פנים 

 . חמורות וגילו את דעתם הקשה בעניין
באחת הימים עשתה את דרכה , והנה

גם אחת השכנות  השהיית, פאלי. מהרבנית 
אל דירתם של המשפחה , באותו בניין

הרבנית פאלי דפקה . המרחיבה את הבית
 . בדלת וחיכתה בסבלנות לפתיחתה

שבדלת ' עינית'עקרת הבית שהציצה דרך ה
נדהמה לראות את הרבנית פאלי בכבודה 

 היא בטוחה שכעת גם  ההייתהיא . ובעצמה
 בה ותכעסתמתח ביקורת על פעולת ההרח

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

, כפי שעשו שכנים רבים בבנין, עליהם מאד
ובפרט שהרב פאלי ואשתו היו אנשים 

מבוגרים ובוודאי מפריע להם הרעש הנורא 
 .ברוב שעות היום

בזה היא כבר . היא היססה לפתוח את הדלת
הרבנית פאלי גם אם . "לא יכלה לעמוד

, על הרחבת הבניההצדקת מתלוננת בפניי 
מבעלי להפסיק את פעולות הרחבת  אבקש
היא פתחה את  .הרהרה בבושה, "מיד הדירה

. הדלת בפני הרבנית וחיכתה לגרוע מכל
ה נכנסה במאור פנים גדול "הרבנית פאלי ע
 .ושאלה לשלומה

לאחר שסיימה הרבנית להתעניין , או אז
: פנתה אל בעלת הבית ואמרה, בשלומה

 ה אני לדבררוצ, ראי נא שכנתי היקרה"
 
 
מיד ציפתה בעל ". איתך בנושא חשוב 

הבית לחטוף מטח של ביקורת מהרבנית 
ואז המשיכה הרבנית . והכינה את עצמה לכך

כפי שראיתי אתם עורכים : "פאלי ואמרה
הרחבה בדירתכם וכתוצאה מכך בוודאי 

נגרם לכם לכלוך רב ואף עוגמת נפש 
לילדים הרבים שלכם המתקשים להסתדר 

. ימים כאלו של בניה אינטנסיביתבבית ב

בכך שאין לך מנוחה בימים  אני בטוחה

 

                      

 תמיד ציפתה בעל". איתך בנושא חשוב
 .הבית לחטוף מטח של ביקורת
כפי : "המשיכה הרבנית פאלי ואמרה

חבה בדירתכם אתם עורכים הר ,שראיתי
לכם לכלוך רב וכתוצאה מכך בוודאי נגרם 

המתקשים ם ואף עוגמת נפש לילדכ
להסתדר בבית בימים כאלו של בניה 

אני בטוחה בכך שאין לך . אינטנסיבית
מנוחה בימים שכאלו ואף לאכול או לנוח 

 . אינך יכולה במצב שכזה
באתי במיוחד להודיע לך שאני ובעלי , לכן

ו יחד שנשמח לתת לכם להתגורר החלטנ
 בה תוכלו לעשותעל מנת ש, עימנו בדירה

להכין אוכל במטבח ואף . כאוות נפשכם
 ".איםשוהנלנוח בחדרים הריקים של ילדינו 

היא לא חלמה . המומה ההייתבעלת הבית 
 . מעולם שתקבל כזאת הזמנה

אך הרבנית לימדה אותה כי יש להתחשב 
לחשוב כמה קשה לו , בצערו של השני

אף , ומה חסר לו בשעות שכאלו, צב שלובמ
 . הדבר לא נוח גם ליאם 

נהגה כל חייה , ה"הרבנית פאלי ע, יותר מכך
 מהבניינים האישכל : בהנהגה הבאה
זוכה לביקור  ההיית ,שילדה הסמוכים אליה

גם כאשר עברה הרבנית , של הרבנית פאלי
מגיעה לבית  ההייתהרבנית !. 08-את גיל ה

תעניינת בשלומה ומ'  שערי צדק'החולים 
 .של היולדת ומברכת אותה

עה בשהיא שמעה כי , 19בת  הכשהיית
נולדו תאומים לאחת מהשכנות בבנין  הטוב

מצב גופה לא איפשר לה לבקר את . שלה
אך היא קראה לאחד מבני  ,תהיולד

לך אל , אנא ממך: "משפחתה ואמרה לו
. בית החולים ומסור את ברכותיי ליולדת

טערת על כך שאינני כי אני מצ, אמור לה
אך כאשר היולדת , יכולה לבוא לבקרה

אם היא תצטרך עזרה בנענוע , תשוב לביתה
אמור לה כי היא , של עריסת התאומים

 "....אעשה זאת בשמחה, יכולה לקרוא לי
 !לתת להם את תורתו' אלו האנשים שחפץ ה

. 
."    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

דו ישראל כנגד הר סיני וציפו לקבל עמכש
מציינת התורה כי עם ישראל , את התורה

 : והיא, ניחן בתכונה מיוחדת באותה שעה
: י"ומפרש רש, "ויחן ישראל נגד ההר"
' ויחנו ישראל'לכאורה היה צריך להיכתב '

? ומדוע נכתב בלשון יחיד, ביםבלשון ר
 .'שחנו כאיש אחד בלב אחד, ללמדך

, ה לתת את התורה לישראל"רצה הקב
כשראה שעם ישראל כולו מרגיש כאיש 

בת לו היד אז כל הגוף ואשאם כ, אחד
כך היו ישראל באותה שעה , מרגיש וסובל

במדרגה כה רמה שכאשר יהודי אחד היה 
  כולם הרגישו בסבלו והשתתפו, סובל

 שזהו הזמן ' אז אמר ה –עמו בכאבו 
 .הטוב ביותר לתת את התורה

ה רואה שיש אהבה בין אחד "כשהקב
 !.הוא משרה שכינתו ונותן ברכה, לשני
כשיגיע האדם לבית דין של מעלה , לכן

האם המלכת : "ישאלוהו, לאחר פטירתו
 "...?את חברך בנחת

האם חיית עמו ? כיצד התייחסת לחברך
לכת אותו והתייחסת האם המ? בשלום

 !.?אליו כאל מלך חשוב
, לחוש את השני! זו תביעה של ממש

 .לכאוב את כאבו ולהשתתף בצערו
הגאון הרב יצחק זילברשטיין סיפר בעלון 

את המעשה ' רמת אלחנן'החודשי של 
 :  המופלא הבא

' בני ברק'לפני מספר שנים נפטרה בעיר "
אשתו של המשגיח , ה"פאלי ע. הרבנית מ

 .  ל"צבי פאלי זצ' ר, ישיבת חברון דאזשל 
בזמן השבעה הגיעו רבים וסיפרו על 

וביניהם סופר , מידותיה המופלאות
, באחד הימים: "המעשה המדהים הבא

אחת המשפחות בבנין מגוריה שבשכונת 
החליטה להרחיב את ' גבעת מרדכי'

משפחות רבות שגרו בבנין . דירתה
ר התנגדו לפעילות ההרחבה בטענה שהדב

מדוע , ובכלל, יגרום לרעש רב ולכלוך
 הרי לא חסר, להם להרחיב את דירתם

 
 .ה"להם מקום ב 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

אסתר בת  :הצלחה ופרנסה, ההעלון מוקדש לרפוא
 יפה שושנה בת, מרים בת גאולה ,מזל בת נור,מזל

 .קורוטה ומאירוב: משפחות, אנה בת סופיה, זוהרה
 .אברהם בן שרה, שושנה בת יפה, יפה בת שושנה
 .מנשה בן לילה

 .סיגלית בת מזל: ק"שבז .לוי יצחק בן נליה :זיווג הגון

  .שיזכה להיכנס לתלמוד תורה  - אילנהמאור בן 
                                                                                            ,אליהו בן מונבר אליאס ,בן דודשלום סאלם : נ"לע

    .ן'מדם חמדה בת חטונגה        
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 הילה בת חנה לרפואתהעלון מוקדש 
 .משפחת דואקלולהצלחה בכל הישועות 

 

 
בן שלום יפת  ילוי נשמת המנוחע

  ה.ב.צ.נ.ת לאשוא

 
 
 
 

 

 

 
 !ואך ורק בזכותך! הזה רק

כי בתחילת הנישואין לא 

ידעתי אם אעשה אותו מפני 
שידעתי שזה לוקח לנו כמה 

' ישלם לך ה. שעות יקרות
על כל שעות רבות יחד של 

 !אהבה
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