
נותנים לו מהשמיים אומר הבעל שם טוב הקדוש, " ים להענישו","כאשר מידת הדין מתוחה על האדם ורוצ
להציל את עצמו, ע"י שמזמנים לו לראות אדם אחר חוטא, ואם הוא ילמד על אותו אדם צד זכות  צ'אנס

 בזכות כך יזכה להינצל ממידת הדין שהיתה צריכה להענישו". במעשה הזה,
 רבותינו עד מאוד: "והווי דן את כל האדם "לכן, הזהירונוומססים הבעל שם טוב הקדוש ואומר: 

 לדף זכות", כל אדם, ואפילו שונאך, כי זהו הצ'אנס שנתנו לך מהשמיים להציל את עצמך!".
 לפעמים, רואה אדם שחברו לעבודה, נתן לכולם הזמנות לאירוע שלו, ורק לו, הוא לא נתן.

וגם בדבר שקצת קשה להתקבל על  –הזמנות" על האדם מיד לחשוב: "אולי הוא שכח אותי או אולי נגמרו לו ה
הדעת, כי אין זה מקרה, אלא דבר זה נשלח לאדם מהשמיים כדי לבחון את תגובתו, ובמקרה שילמד זכות 

 זו תהיה הצלתו וישועתו ממידת הדין שהיתה עליו!  –וימשיך להיות בשלום עם אותו אדם 
  בהתקדש יום הכיפורים, הגיע כל הקהל לפני מספר שנים,

 בבית מדרשו של הגאון  ,ווילנא לתפילת ליל כיפורשבעיר 
 , על מנת לשפוך שיחם לפני בורא עולם שיחתום זצ"ל מווילנא

 אותם לשנה טובה ויבטל מעליהם כל צרה.
 כל תפילת ליל כיפור, נראתה דאגה וחרדה גדולה על פניו של 

 הגאון מווילנא, שהתפלל בדמעות ובזעקות גדולות. 
 במקום וראה כך את רבם הגדול, החל גם הוא הקהל שנכח 

 להתפלל בדמעות ובתחינות רבות.
 גם למחרת, בתפילות יום הכיפורים צפה הקהל ברבם הגדול, 

 שנראה מודאג ומפוחד, ותפילותיו בשנה זו נעשות בזעקות 
 ., ולכן התחננו ובכו גם הם לרחמי ה'ביותר ובתחנונים גדולים

 פתוחים כל שערי  בה הקדושה,ה והנה, כאשר הגיע שעת הנעיל
 פניו של הגאון מווילנא, שהחל  שמיים, שמחה גדולה נראתה על

 אך בשמחה גדולה. להתפלל את תפילת הנעילה בעומק הלב,
הקהל הרב שנכח במקום, התפלא עד מאוד: בכל יום הכיפורים, היה הרב חרד ומפוחד, ודווקא בשעה גדולה זו 

 .הרי דווקא עכשיו, חשבנו לראות את הרב בוכה וזועק כפליים?! נראה הוא שמח ורגוע. מדוע?
 דוע התנהג הרב כך בתפילות השנה., ניגשו אל הגאון מווילנא ושאלו אותו מתפילות היום הקדושלאחר סיום 

ענה להם הגאון מווילנא זצ"ל ואמר: "בואו ואגלה לכם סוד גדול. עם תחילת יום הכיפורים, ראיתי שבשמיים יש 
קשה ונוראה על עם ישראל בשנה זו, ולכן דאגתי מאוד והתחננתי בכל נפשי לפני הקב"ה שירחם עלינו.   גזירה

 , ומידת הדין לא התבטלה בתפילתנו.הקיטרוג בשמיים היה גדול מאוד
 עד שבשעת תפילת הנעילה, אירע רעש גדול בשמיים בגלל שתי נשים שהיו בעזרת הנשים.

ת הנעילה, הביטו על הקהל הבוכה והמתחנן, והתמלאו ברגש של רחמים לקולם שתי הנשים הללו שהגיעו לתפיל
של ילדים וזקנים בוכים, עד שאמרה אחת לחברתה: "תראי כמה דמעות, כמה תחנונים, אני בטוחה שהשנה 

תזכה כל קהילתנו לשנה טובה ומבורכת. אין לי כל ספק בכך, מכיוון שאפילו הפושע האכזרי ביותר, היה מרחם 
 קהל כזה שהיה בא ומתחנן כך לפניו, אז כל שכן הקב"ה, שהוא אבינו הרחמן". על

קרעו בשמיים את גזר הדין בזכות לימוד הזכות שאמרה אותה  –"באותו רגע אמר להם הגאון מווילנא זצ"ל: 
אשה בעזרת הנשים, כי בשמיים חיכו שיבוא מישהו וילמד זכות על עם ישראל, ועד שלא באה אותה אשה 

 מדה זכות על הקהל, שאפילו הפושע הגדול היה מרחם על קהל כזה, עדיין עמדה מידת הדין בשמיים".ולי
 אליהו הנביא נענש על כך שקיטרג ואמר שהעם עזבו את ברית ה'!. כי הקב"ה אוהב את מי שמלמד זכות על בניו!

בת ה' יתירה, המצילה , זוכה לאהרואהאדם המרגיל עצמו למצוא צד זכות ולחשוב רק טוב על כל מעשה ש
 הקב"ה גם ידון אותך לכף זכות!". –אותו ממידת הדין ומאסונות הזמן, כפי שאמרו רבותינו: "אתה דנת לזכות 
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הרב עובדיה  :והצלחת

יוסף בן גורגיה. הרב 

הרב יעקב שמעון בן בכריה.

מנשה מ"ס  חי בן מרגלית,

מיכאל  "אואורה אחיאל. מ

"ס צדוק מ וציפורה אחיאל.

 .מרים בת גליה.בן נור ו

משה בן מרים, יעקב בן 

מרים  ,, הילה, לאהמלכה

 בנות ליאורה לריסה.

ליאורה לריסה בת זיבו 

 בת ברוריה, דליה ,זוליחו

ולמית בת חתון וברוך בן ש

, אבישי דוד בן ג'ורג'יה

ברכה, ברכה בת דורה 

 דבורה.

לינור בת  – לזווג הגון

יהודה בן מלכה, ,  ברכה

צבי יעקב בן מלכה, יהודה 

אסי בן שולמית , בן דבורה

             נצחונה.

חגית  -זרע בר קיימא

שרון בן  בת מרגלית,

, מלכה, סיגלית בת מזל

, פרידה בת מלכה בת מונס

 עמליה, שלום בן יונה.

הרב  -נשמת-לעלוי

הרב אלעזר בן שמחה, 

 מרדכי אליהו בן מזל,

הרבנית בת שבע בת שיינה 

, מלכה בת אסתר חיה,

מזל בת דוד  תמרה בת מזל.

ובת שבע. יוסף בן גוהר. 

 אורי חי בן רינה פואד לוי.

יריב בן גאולה. אברהם בן 

רות  ק.אלה. ישעיהו בן יצח

 בת נוסרת יצחק בן עליזה.

יוסף בן אנגלינה. אפרים בן 

ר' יצחק בן טופחה, ר'  רחל.

שמעון בן סאסי סופיה, 

מרדכי  גבריאל בן סמינה.

נה בני יונה שחי ושו

 אופירה בת רומיה. ומנחם.

אסתר  רחמים בן צ'חלה.

 בת עישה, שלום בן תמו,

, רחל בת דוד בן אסתר

י אליהו מאיר בן סימ קלמי.

. עובדיה כהני איפרגן,

 לואיזה עליזה בת שמחה.

 זוהרה טימסטית בת מרים.
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הרב עובדיה :והצלחת

יוסף בן גורגיה. הרב 

הרב שמעון בן בכריה.

מרדכי אליהו. עידן בן 

שמעון ומשה בני  .חווה

אורלי. רינה בת נורית. 
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 הלכות ומנהגי חודש אב! (1

, ומי שיש לו ממעטים בשמחהמשנכנס אב  *
עד י' עמו  ןוחמק מלדתימשפט עם גוי, 

 .החודש משפיע לרעה של שמזלו באב,
 בימים כאלו. עדיף לדחות ניתוחוכן 
 שלא לסייד ולצבוע הדירהיש להחמיר  *

 בימים אלו.
ימי בלהסתפר ולהתגלח  לספרדים מותר *
 , והאשכנזים מחמירים.צריםין המב

*** 
 ?אכול בשרמותר להאם  (2

לא לאכול בשר ולא מנהג בכל ישראל  *
לשתות יין בתשעת הימים שמראש חודש 

 מותר(. 'חזון')ובשבת  .עד אחרי תשעה באב

)ויש  מותרים בבשר וייןמנם בר"ח עצמו א
 .אסור - "ח, וממוצאי רמחמירים(

 ר עוף?בשמה דינו של ( *
ואין , כבשר בהמהבשר עוף הרי הוא  *

אב עד עשירי באב.  "חמיום ר לאכול ממנו
ומי שאי אפשר לו בלי בשר מטעמי 

, שלא פנים יאכל בשר עוףעל כל בריאות, 
היו מקריבים ממנו בבית המקדש, ועוד שאין 

 .שמחה אלא בבשר בהמה
 
 

, ]ובזה ממדת חסידות טוב להחמיר בענבים 
שעיקר איסור סחיטתם מן התורה[. אבל אם 

נותן את הענב לתוך פיו ומוצץ המשקה, 
ומשליך החרצנים לחוץ, לכולי עלמא דרך 

 מאכל הוא ומותר
 

*** 
 ?מה מברכים על חכם גדול בישראל( 3

מחכמי ישראל, המופלג  הרואה חכם גדול *
בתורה ובחכמה וביראת ה' טהורה, ומורה 

יש לו לברך הוראות בישראל, אף בזמן הזה 
ברוך אתה ה' אלוקינו מלך ": בשם ומלכות

. אבל סומא "העולם שחלק מחכמתו ליראיו
 אינו מברך ברכה זו.

 
 
 
 
 
 

לשבת במשך חזרת התפילה, אולם  מותר
התפילה, המחמיר לעמוד במשך כל זמן חזרת 

וכן נוהגים כיום בכמה  תבא עליו ברכה.
מקומות של בני תורה, שעומדים במשך כל 
חזרת התפילה. אך כאמור, אין זה חיוב מן 

 הדין, אלא בתורת חומרא בלבד. 
הציבור מדברים ביניהם בשעת החזרה אם ו

כי  עדיף שישבו ולא ידברו, –כשעומדים 
הדיבור בשעת החזרה בדברים בטלים הוא 

 סור גמור.אי

 

 

 

 

כאשר ניסה משה רבנו לפייס את הקדוש ברוך הוא על חטא 
העגל, אמר לו הקדוש ברוך הוא: "פני ילכו והנחתי לך" )שמות 

 לג יד(, כלומר כאשר ישכך כעסי אוכל להתפייס. 

מנין שאין  רבי יוסי,: "אמר רבי יוחנן משום ז"לעל כך אמרו ח
, דכתיב: פני ילכו והנחתי לך. אמר מרצין לו לאדם בשעת כעסו

  .לו הקב"ה למשה, המתן לי עד שיעברו פנים של זעם, ואניח לך"
 באמת, מכל הלב.  טבעי הדבר שלעתים קשה לנו לסלוח

 במצב כזה, שהכאב עדיין חזק בתוכנו, 
  כדאי שנשתף את הבעל ונאמר לו כי

 מבחינה שכלית קיבלנו את סליחתו, אך 
 נחוצות לנו עוד כמה דקות/שעות כדי 

 ואז נעשה מאמץ לסלוח גם בלב,  להירגע.
 הרי לא מדובר שבמהירות האפשרית. 

 כאן באויבים...
 רבים הם המפייסים לצאת ידי חובה  *

 וכבדרך אגב. במילים קצרות ותמציתיות 
 הם מבקשים לפייס על פגיעה ארוכה 

 ה הפלא שפיוס כזה אינו מ נוקבת.ו
 . עצמת הפיוס צריכה להיות כעצמת הפגיעהמתקבל?! 

 עלינו לדמיין את הפגיעה כבור שנפער ויש למלאו מחדש. 
ככל שהבור עמוק יותר, יש צורך בכמות גדולה יותר של חול 

ואדמה כדי לסתום אותו. הוא הדבר בבור שנפער בנפש בעקבות 

יש להשקיע בסליחה ככל שהפגיעה עמוקה יותר, הפגיעה. 

 גודל התשובה. –. בהתאם לגודל החטא עצמתית יותר
כאשר מפייסים אין לחסוך במילים ובכל דבר שעשוי לרצות 

 . את האדם שנפגע
 

 

 !לרפואות שונותסגולות 
נזקי  סגולה נגד" :החיד"א הקדושכותב  (1 

כוויה באש או כוויה ממים רותחים, יאמר מיד 
 פעמים, 3 –כך ה' וישמרך"לאחר שנכווה: "יבר

פעמים, "ישא ה'  3 -ה' פניו אליך ויחונך" יאר"
וזה פעמים, " 3 -פניו אליך וישם לך שלום"

 (לחיד"א 'בודת הקודש)'ע". בדוק ומנוסה
אדם " ל:מובא בשם ר' מרדכי שרעבי זצ" (2

 05שחוש הריח שלו נפגם, וכן אדם מעל גיל 
להחזיר חוש ריחו יכול  –שחוש ריחו מתמעט 

  אם יריח את העשן הנודף מפתילתלקדמותו, 
 

 
בשאריות היין של  ההבדלה לאחר כיבויו נר

 ההבדלה.
 :צדיקיםכותב ה'בית אהרון וישראל' בשם  (3
ציציותיו הקדמיות, כנגד  2אדם הבודק את "

לו טח במו –, לאחר קידוש הלבנה בנהאור הל
 .החודש!ות, כל לקדשלא יחלה בכל סוגי ה

רובם של " :ם' זצ"לה'אהבת חייכותב  (4
מחלות הגוף נגרמות מחוסר תפקוד כראוי של 

המרה והכבד. ורפואתם היא ע"י אכילת 
מאכלי שבת לשם עונג שבת, ולא למילוי 

 הכרס, המביאים לרפואת הכבד והמרה, 
 ".פקד כראוישיחזרו לת  

  - 53-0757075מתוך 'עצה ותושיה'  -    

   , 
 )עצה ותושיה(ובתנאי שיבקש מתוך שמחה"     

 
ששמע מפי אב חשין זצ"ל: אמר הצדיק ר' ז (5

צדיק גדול שאליהו הנביא נגלה אליו, שאחד 
מארבעת התיקונים הגדולים ביותר לעוונות 

האדם הוא: לומר את כל ספר התהילים 
ואז כל אשר  –ברציפות ובעמידה ביום שבת 

 יבקש מהבורא יתרבך לאחר אמירת ספר  
 התהילים ישמע ויתקבל ב"ה!".   

 - 53-0757075 – צה ותושיה'מתוך 'ע -           

. 
 7הפסוק: 'נר לרגלי דברך ואור לנתיבתי'  

 מסוגלת לזכרון. –פעמים רצופות בכל יום 
 מובא בשם גדולי ישראל סגולה לזכרון: (5

להריח את נר ההבדלה לאחר כיבויו, ויאמר 
 את הפסוק: "זכרו תורת משה עבדי".

"אדם השוכח כותב רש"י )מסכת ע"ז ח,א(:  (6
ב'חונן הדעת' ויבקש  יאריךאשר למד, את 

 ".רחמים שיזכור את תלמודו
  הצדיקים:לימוד התורה מבסגולה לזכרון  (7
 "לצייר במחשבתו את דמות רבו או צדיק". 

 -53-0757075 – 'עצה ותושיה'מתוך הספר  -           

 
  

"המתפלל  ט, ב(: אומרת הגמרא )ברכות

ונה כוותיקין, ומתחיל להתפלל תפילת שמ
מובטח לו שלא ינזק כל  –עשרה עם הנץ החמה 

". ואם היו מתפללים ב'נץ' ביום אותו היום
 (.'אורחות יושר')! ביהמ"ק לא היה נחרב –החורבן 

 
 

 ?ריםומיש תדינו של בשר בקופסמה ( *
בשר שימורים שבקופסאות וכן בשר מלוח  *

. שאסור כבשר טרי לענין זהוקפוא דינם 
  .מותריםאבל דגים 

*** 
 ?בשר נאסרה אכילתהאם גם לילדים ( *
ו שלא הגיע מותר לתת לילדים קטנים *

מאכלי בשר גם אחר ראש חודש  ,תולמצו
 .ילד רזה וחלשלאב, עד התענית, ובפרט 

ויום  22גיל אם הילד הגיע ל ,ומכל מקום
שלא יאכל בשר טוב להחמיר עליו  - אחד

  מר"ח ועד ט' באב.

*** 
 ?בשר נאסרה אכילתהאם גם לילדים ( *
מותר לו  - אף על פי שאין בו סכנה ,חולה *

, לאכול בשר בשבוע שחל בו תשעה באב
 שבמקום חולי לא גזרו חכמים. 

גם כן מותרת  - תוך שלשים יום ויולדת
 . באכילת בשר

שהתינוק שלה חלש ואם תימנע  מינקתוכן 
יוכל הדבר להשפיע על  ,מאכילת בשר

להתיר לה יש בריאות התינוק לרעה, 
 .. ואפי' במקום קצת חולילאכול בשר

 
 

*** 

 ?לשטוף הפה בתענית( האם מותר 3
הפה בבוקר בהתעוררו משינתו  אין לשטוף *

ובמקום צורך יש להתיר כשאינו  .בתענית
נותן בפיו יותר משיעור רביעית בבת אחת, 

 להזהר שלא יבלע מן המים. כול וי
 במשחת שינים וכן מותר לצחצח שיניו

למי שקשה לו בלי בדרך זו, בתעניות צבור 
 לצחצח את שיניו. 

 מותר –רק מסטיק שאין בו מתיקות  *
 !ללעוס ביום התענית, וכן מותר לעשן

המתענה מוסיף בתפילתו את תפילת * 
 'עננו' שבתוך ברכת 'שומע תפילה'.

 ומוציאים ס"ת במנחה והכהן נושא כפיו!
 
 

לרסקו  שאסורדין הקרח כדין השלג והברד, 
 מותרכדי שיזובו מימיו. אבל מכל מקום 

לשבר חתיכת קרח גדולה לכמה חתיכות 
 כוס מים או יין.לקטנות כדי שיתנם 

לשפוך מעט מים על מיתקן  מותרכן ו
קוביות קרח כדי שיוכל להוציא משם את 

 .הקוביות
ליתן קוביות קרח, או חתיכות שלג  מותר *

והם  או ברד לתוך כוס של יין או של מים,
 נימוחים מאליהם.

מי שלא ראה את אביו או את רבו, או  *
אחד מקרוביו או ידידיו, במשך שלשים יום, 

והם חביבים עליו מאד, כל שהוא שמח 
צריך לברך ברכת שהחיינו בשם  -בראייתם

 

 

 

כאשר פייס יעקב את יוסף בנו על שלא קבר את אמו רחל במערת  
האריך והסביר לו: "ואני בבואי מפדן, מתה עלי רחל המכפלה, הוא 

ועל  ,בארץ כנען בדרך... ואקברה שם בדרך אפרת, היא בית לחם"
כך פירש רש"י: "ולא הולכתיה אפילו לבית לחם להכניסה לארץ, 
וידעתי שיש בלבך עלי, אבל דע לך שעל פי הדיבור קברתיה שם, 

ם נבוזראדן, והיו עוברים דרך שם, שתהא עזרה לבניה כשיגלה אות
  ...".יוצאת רחל על קברה ובוכה ומבקשת עליהם רחמים

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

דברים  –על לבם" )בראשית נ, כא(, ומפרש רש"י: "וידבר על לבם 
המתקבלים על הלב. עד שלא ירדתם לכאן, היו מרננים עלי שאני 

עבד, ועל ידיכם נודע שאני בן חורין, ואם אני הורג אתכם, מה 
ראה ונשתבח בהן, ואמר אחי הם הבריות אומרות? כת של בחורים 

 ולבסוף הרג אותם. יש לך אח ההורג את אחיו?".
הוא לא הסתפק בהבטחה בעלמא, אלא הביא להם הסבר הגיוני 

 שישכנע אותם שלא ייתכן שהוא ירצה לפגוע בהם.
 הפיוס צריך להיות מפורט ועמוק!כך  –ככל שהפגיעה הקשה 

 

: מדוע מקשה על כך הגר"ח שמואלביץ זצ"ל
 'על פי השלא קיצר יעקב בלשונו ואמר 

 שהרי זו התשובה הטובה ביותר?קברתיה, 

לא  -ומשיב שאילו היה יעקב מקצר בדבריו 
 היו הדברים מתיישבים על לבו של יוסף. 

על אחת ואם כך ביוסף הצדיק ובצו השם, 
כמה וכמה עלינו להשתדל לפייס בהרחבה 

ולא לחסוך במילים, לפרט ככל הנדרש כדי 
 להוציא את ההקפדה מן הלב.

א חסך גם כאשר פייס יוסף את אחיו ל
במילים. הפסוק אומר: "וינחם אותם וידבר 
על לבם" )בראשית נ, כא(, ומפרש רש"י: 

דברים המתקבלים על  –"וידבר על לבם 
הלב. עד שלא ירדתם לכאן, היו מרננים עלי 

שאני עבד, ועל ידיכם נודע שאני בן חורין, 
ואם אני הורג אתכם, מה הבריות אומרות? 

ן, ואמר כת של בחורים ראה ונשתבח בה
אחי הם ולבסוף הרג אותם. יש לך אח ההורג 

 את אחיו?".
מודע לדברים שהיא  ךהמעידות על היות



 ה"ב.המלווים הורים המצפים לפרי בטן באר
בין מאות הנשים, ישבו זו על יד זו שניים, ותוך 

התברר להן שחתונתן הייתה  ,כדי שיחה
 (7891) בשנת תשמ"ז באותו הלילה,

לאדמו"ר  יתהאחת הייתה צאצאברוקלין: ב
, היתה השנייה, 'משה ויואל'וחתונתה הייתה ב

 בית'ל 'משה ויואל'מ שמחתה הועתקהש מי
 .'רחל

השיחה נמשכה, ואז הם נחרדו להיווכח יחד, 
שנים להיות  42ששניהם ממתינות כבר 

אימהות, ומי יודע אם אין זה בשל הפגיעה 
באותה כלה שסולקה בגללן מן האולם בו 

הייתה להתקיים חתונתה ועגמת נפשה אמורה 
 הייתה כה מרובה.

החלו מאמצים קדחתניים בסיוע עסקנים 
 של אותו לילה.  השלישית לאתר את הכלה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

פורסמה מודעה בעלון יומי שמופץ בכל 
, ברוקליןהריכוזים החרדיים ב'בורו פארק', ב
 ב'מונסי' ובעוד שכונות ב'ניו יורק'. 

 במודעה נכתב שכל מי שנישאה באותו
מתבקשת  (,7891) תאריך בשנת תשמ"ז

 .לפרסום שצורף טלפון 'ליצור קשר עם מס
וכך היה. אותה הכלה התקשרה בחשש, היות 

 ולא ידעה במה המדובר. 
אחת משתי הנשים סיפרה לה את הגילוי 

בגלל שגרמו לה  א,והחשש שמ המרעיש,
להחליף את אולם חתונתה, הם ממתינות כבר 

 .!שנה להיות אמהות 42
ן, הם קיבלו תגובה שלא ולמרבה תדהמת

אותה אישה השיבה בכאב לה,  :חלמו עליה
שהיא לא יכולה לשכוח זאת, כיצד ליל 

כלולותיה, היה הלילה המצער בחייה, ואמרה: 
"ימים ספורים לפני חתונתי, שהיתה אמורה 

להיערך ב'בית רחל', קיבלתי הודעה 
 שמסלקים אותנו מהאולם. 

 
 

ם היפה ניסנו לחפש אולם חלופי הדומה לאול
ב'בית רחל', אך לא מצאנו, כל שאר 

  

הגמרא מספרת על רב רחומי, שהיה 
ל השנה בבית המדרש והיה מגיע לומד כ

 .ותבהסכמת אש,ערב כיפור לביתורק ב
 אשתו התפעם אחת, איחר מלהגיע, והי

אולי קרה לו 'עומדת בחלון ודואגת: 
 כאשר דמעה נזלה מעיניה., 'משהו

הקפידו בשמיים על דמעתה באותו רגע, 
 ומת. קורה עליונפלה של אשתו, ו

"מדוע קרה לרב שאולים רבותינו: 
רחומי כך? הרי כעת יש לאשתו צער רב 

 יותר? ואף היא נענשה בכך?".
זצ"ל  ץ'עונה על כך ר' חיים שמואלבי

 עהמדובלב ללמדנו, שצער ואומר: "

 של יהודי מסוכנת ויכולה להרוג!".
  .!תשלם –ציערת נשמה יהודית 

 רבשבוע שעבר, פירסם הסופר איתמ
, מעשה 'משפחה'די החראדלר, בעיתון 

 מפעים ונורא, שנמצא עדיין בעיצומו:
שנים, בשנת תשמ"ז,  42-לפני כ"

 - שבעיר 'ניו ברוקליןנערכה בשכונת 
יורק', חתונה גדולה לנכדה של אחד 

 ה"ב.האדמו"רים המפורסמים באר
צוות המארגנים עמל רבות על כל 
הפרטים הטכניים והלוגיסטיים של 

, ועם התקרב מועד החתונה ההמונית
השמחה התברר שהאולם שהוקצה עבור 

הנשים בחתונה אינו רחב דיו והחלו 
 במאמצים לחפש אולם גדול יותר.

 בעיר 'משה ויואל' הפור נפל על האולם
 שהוא שהתברר אלא, המתאים לאירוע

 .פרטית בחתונה תפוס כבר
המארגנים דרשו מבעלי האולם לפנות 

עבורם את הערב והמחותנים קיבלו 
 תם מועברת מאולמיהודעה ששמח

בשם  מקומי אולם אל, 'משה ויואל'
 .'רחל בית'

 ' היהרחל בית' דא עקא, שגם האולם
 הם. התמהמהו לא המארגנים. תפוס

 לחתן שאמורים למחותנים הודיעו
 להם שיחפשו 'רחל בית'ב הערב באותו
 החתונה ששמחת כדי זאת, חלופי מקום

, 'לרח בית'ל תועבר 'משה ויואל'מ
 את לאכלס בכדי פנוי יהיה 'משה ויאל'ו

 רית"האדמו בחתונה המשתתפות המוני
 .החשובה והמפוארת

 שלושה חתונות נערכו באותו הערב.
לפני ימים אחדים, נערך כינוס לנשים 

 חשוכות ילדים, על ידי אחד הארגונים 
 
 
 
 

 ניסנו לחפש אולם חלופי 
 ב'בית רחל', אך לא לאולם היפה 

כל שאר האולמות היו תפוסים.  - מצאנו
אפילו להודיע לבני המשפחה המורחבת 

על שינוי אולם החתונה, לא היה 
שנה, עדיין  42באפשרותנו, מכיוון שלפני 

לא היה מכשירי טלפון ניידים ואמצעי קשר 
 משוכללים כמו היום".

"בסופו של דבר, נישאתי באולם קטן 
ב'בורו פארק', כאשר רבים ומאולתר, 

מהמוזמנים הגיעו אל האולם הראשון 
בברוקלין, אשר נכתב בהזמנה, ולא הבינו 

 מדוע הם הגיעו לחתונה הלא נכונה.
שכל חיי חיכתי לה, היתה  ,החתונה שלי

עלובה ולא מוצלחת, כאשר אורחים רבים 
לא הגיעו, עקב הטעות במיקום האולם 

 ".והצער היה רב, ש'נחטף'
", סיכמה האישה, "אני מוחלת בלב שלם

"אלא שאבי לקח את הדבר לליבו מאוד 
הוא היום כבר אינו  אךונפשו עגמה מאז. 

   , היא חתמה.בין החיים"...
שתי הנשים, שלמעשה אינן אשמות 

במקרה אלא שדרכן הוא התרחש, ביקשו 
שוב את סליחתה של הכלה השלישית 

דאז, והם קיבלו על עצמן קבלות טובות 
מחתו לעילוי נשמתו של אותו מחותן שש

, בתקווה שעל ידי כך הופרה שלא בטובתו
הות מתהיה להן כפרה, ויזכו להיות א

 . שנה מיום חתונתם 42בישראל לאחר 
איתמר אדלר שגילה בימים האחרונים את 

מבקש בסיום  ה,שיהכתבה המרע
מהקוראים להעתיר לה', שיהיה לסיפור זה 

 המשך טוב שיתפרסם כבר בקרוב ב"ה.
שצער ודמעה של אך יותר מכל מלמדנו 

לעצור יכול להרוג, ואף או יהודיה יהודי 
את המזל של האדם, את זיווגו, את פרי 

 ואף את פרנסתו!. שלוהבטן 
 אמרו רבותינו,רכם", י"היזהרו בכבוד חב

כי יש נשמה קדושה מתחת הגוף הזה. 
נשמה קדושה ורגישה, שכל צער שלה 

 טס לפני כסא הכבוד בצער.

כפי  ,אפילו צער שלא נגרם ישירות
נעשה בעקיפין והשאיר כלה אלא  ,שראינו

מסכנה ללא אורחים ביום חתונתה, גרם 
 ות האחרות להיות עקרות!.לשתי הכל

ובמסכת חיבוט הקבר נכתב, שבשעת 
פטירתו של אדם שואלים אותו: "האם 

 את חברך עליך בנחת?"!. המלכת
 
  

 
 

 שנה שחי?".... 07-עלי האדמות ב כול האדם להשיגישג הכי גדול שיזצ"ל: "מהו הה 'איש –את ה'חזון  שאלו            
 ה הכי גבוהה שאפשר להגיע אליה, היא זה להצליח לעבור את החיים, בלי לפגועזצ"ל: "ההישג והדרגאיש  –להם החזון  ענה  

 גדול ביותר שיש!ג הלהיות מאושר שזכה להישיכול  –נזהר בזה כל כך ה. אדם "אף יהודי לצערבלי ו                 

 



 

 

 

 

 
 ,מצווה של נכדו-ושב עם ההזמנה לברירוני 

 ..אנחה יוצאת מפיו., כשבוחן אותה מקרוב
בהשוואה להזמנות מהשמחות הקודמות, 

עכשיו השם שלו כתוב באותיות קטנות 
 מאוד איפשהו שם למטה בהזמנה. 

הוא שואל  ,"מה התקווה של העולם הזה?"

הוא לא בתחתית "המיקום הבא את עצמו. 
 ההזמנה, אלא שני מטר מתחת לאדמה!"...
רוני, אחרי שישה עשורים בעולם הזה, הגיע 

בעצם למסקנה שהגיעו אליה חז"ל הרבה 
 :שנים קודם לכן: "עקביא בן מהללאל אומר

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי 

דע מאין באת, ולאן אתה הולך,  :עבירה
 .דין וחשבון ולפני מי אתה עתיד ליתן

מאין באת? מטיפה סרוחה. ולאן אתה 
 הולך? למקום עפר רימה ותולעה". 

אז על פי עקביא בן מהללאל, רוני לא טעה: 
אדם כל הזמן צועד אל נקודת הסיום שלו 
כאן בעולם הזה. כל כל יום שחולף מקרב 

הקבר,  –אותו אל מותו ואל מקום מנוחתו 
 –בדיוק כפי ששמו שינה את מקומו בהזמנות

 מראש ההזמנה לתחתיתה.
במה אתה תלוי  – נשמע מדכא? מייאש?

 !את חייך משקיע
 –מדי פעם, אנחנו חוגגים וחווים כיף בחיים 

שותים, רוקדים. אבל הסוף המר אוכלים, 
 ?אוכל לתולעים, זה מה שמחכה בסוף- הזה

 
 הדרך? 
 
 
זה מה שנקבל מכל ההשקעות על תסרוקות  

אצל מעצבים מוכרים, ניתוחים פלסטיים, 
 שעות רבות בחדר כושר לחיטוב הגוף?

 
 המדיני", הבטיח בגין וסיים את השיחה.

בגין הגיש את ההצעה בכינוס המדיני, וההצעה 
, ישראל 03:41התקבלה: חג שבועות, שעה 

 .תחדור לעיראק ותתקיף את הכור הגרעיני

 

 
זה מה שנקבל מכל ההשקעות על תסרוקות 

אצל מעצבים מוכרים, ניתוחים פלסטיים, 
 חדר כושר לחיטוב הגוף?שעות רבות ב

 –אם ההשקעה של האדם היא בחיצוניות 
ובאיך שהוא נראה, אז העתיד שלו  ,בגוף

 בהחלט עגום, מדכא ומייאש.
הגוף, כידוע, מתחיל תהליך התנוונות 

עד סוף ימיו בעולם  43תמידית כבר מגיל 
 הזה. אז מה הפלא שאנשים מדוכאים? 

שנות חייו  31מבלה את  53מי שחי עד גיל 
בצפייה בגוף המתנוון והבוגדני. להתבגר, 
מנקודת מבט גופנית שכזו, זה לא הסרט 

 ..שהיינו רוצים לראות.
אך אדם מאמין, היודע שהאני האמיתי שלו 
זו הנשמה שלו, אשר היא נצחית ואינה מתה 

אף פעם, אלא נשלחה לאסוף ולזכות 
תפילה, תורה, ביהלומים יקרים של: אמונה, 

והגוף הזה הוא  , חסד ומעשים טובים,מצוות
ה ונרתיק לנשמה, כמו חליפת חלל רק חליפ

 המאפשרת להסתובב בחלל.
אדם כזה היודע שהוא נשלח לשליחויות 

 מסוימות בעולם, כמו אותו אסטרונאוט
אשר מגדל הפיקוח, הלא הוא ה'  ,בחלל

יח עליו, ומחליט על כל יתברך, שומר ומשג
, ולכן אינו מפחד בחייוהכי קטנים שעל וצעד 

לא נגזר , כי אם כלל מהעולם העראי הזה
 .לו כלום! ארעילא  –עליו משמיים 

בידו לשנות מאומה, אין  –ואם ח"ו נגזר עליו 
  )'אורחות יושר'( .ויודע שהוא תמיד ביד ה'

בלה, מתאינו מסתכל על הגוף ה אדם כזה,
א אלא על הנשמה, העתידה לחזור לפני כס

הכבוד ושם יראו לה את כל תסריט חייה, 
הכי  והיא תצטרך לתת הסבר לכל מעשה

 שעשתה בעולם הזה!. קטן
ורק התורה, המצוות, החסדים, התפילות 

והאמונה  שעמל עליה בעולם הזה, הם אלה 
ששומרות עליו בעודו חי, הם אלה שישמרו 

על גופו בקבר, והם אלה שיזכו אותו באושר 
לכן כל יום של הנשמה  - רב בעולם האמת!.

 עוד ועוד!גדולה להשיג ולזכות כאן זו מתנה 
 
 
 
 
 

   ציל אותך
 

 עוב
 
 

 (., אתר 'אמונה'פורת-הרב יוסף צ. בן) 

", קצר "העולם הזה דומה לפרוזדור
להכין עצמו  האדם ועלאומרים רבותינו, "

, ע"י הבאלעולם  –לפני כניסתו לארמון 
 ".תורהלימוד ילה ופה במצוות, תייכז
ין לֹו " ַלוִּ ל ָאָדם ֵאין מְׁ ֶׁ יָרתֹו ש  טִּ ְׁ ַעת פ  ש ְׁ ב ִּ ֶׁ ש 

ים  לֹא ֲאָבנִּ לֹא ָזָהב וְׁ ף וְׁ סֶׁ ָאָדם לֹא כֶׁ לְׁ
ֹוָרה ו ַמֲעש ִּ  א ת  ל ָ י ֹות, אֶׁ לִּ ג ָ ים טֹובֹות ו ַמרְׁ

ֱֶׁאַמר נ  ֶׁ ָבד, ש  לְׁ ים ב ִּ ךָ  :טֹובִּ כְׁ ֶׁ ַהל  תְׁ הִּ  "ב ְׁ
ךָ  - )בעולם הזה( ב ְׁ כְׁ ָ ש  , ב ְׁ ה אֹוָתךְׁ חֶׁ נְׁ ַ  ת 

יצֹותָ  - )בקבר( יָך, ַוֲהקִּ מֹור ָעלֶׁ ש ְׁ בעולם ) ת ִּ
ָך" - הבא( יחֶׁ ש ִּ יא תְׁ  .הִּ

על האדם לעצור ולבדוק אם אין הוא 
 ושוכח  ,רודף אחר העולם הזה ופיתוייו

 את מטרת ביאתו לעולם.
 ספר הרב אליעזר ברוידא שליט"א:מ
המצווה שלו -רוני הביט בהזמנת בר"

שהגיעה זה עתה מבית הדפוס בגאווה. 
. 04בעוד ארבעה שבועות הוא יהיה בן 

ללא ספק, רוני הוא המוקד בהא הידיעה 
של הימים הקרובים, תשומת הלב של 

 . כולם מופנית אליו ורק אליו
שמו הודפס באותיות מודגשות בראש 

 מכל מה שכתוב בהזמנה. 3ההזמנה, פי 
  ..שנים לאחר מכן. 9

 רוני מחכה עכשיו להזמנה שונה. 
הפעם, שמו מופיע בגדול בצד השמאלי 

של ההזמנה, ושם הכלה לעתיד בצד ימין. 
גודל האותיות הפעם הוא פי שניים מכל 

 מה שכתוב בהזמנה.
ואשתו יושבים  רוני ..שנים קדימה. 03

במטבח ומכינים את ההזמנות לבר המצווה 
של בנם. הפעם, השמות שלהם מופיעים 

בתחתית ההזמנה, בדיוק באותו גודל של 
 כל שאר הפרטים.

. הפעם, רוני ואשתו הם ..שנים חולפות 53
סבא וסבתא ששמם מופיע באותיות 

במקום הכי נמוך בהזמנה  ,קטנות עוד יותר
  ..לבר המצווה של נכדם.

אך עם הרבה יותר  ,פלוס 01רוני, כבר בן 
 .תובנות וחוכמה שצבר בשנות חייו

 
 
 

 מצווה של נכדו,-, יושב עם ההזמנה לבר
בוחן אותה מקרוב. אנחה יוצאת מפיו. 

בהשוואה להזמנות מהשמחות הקודמות, 
עכשיו השם שלו כתוב באותיות קטנות 

מאוד איפשהו שם למטה בהזמנה. "מה 
הוא שואל את  התקווה של העולם הזה?"

 עצמו. "המיקום הבא הוא לא
 

זל, שושנה אסתר בת מ העלון מוקדש לרפואת:
, מזינה ז'נט בת מזלבת רחל, הילה בת חנה, 

 .בת עזיזה, מזל בת נור
 סיגלית בת מזל. לזרע של קיימא:

 יניב וניר גבאי בני יפה. :בקרוב לזיווג הגון 
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