
 . עם ישראל נמצא בימים קשים של מלחמה עקובה מדם עם אויב מר ואכזר שנשלח משמיים
דם יהודי רב של חיילים צעירים , אך מצד שני, עדים אנו לניסים גלויים המפעימים כל אדם בר דעת, מצד אחד

 ? מה קורה פה", א"ל שטיינמן שליט"פנו מספר יהודים אל מרן הגריא, "רבנו. "נשפך כמים ברחובות עזה
 ".?יילים שמתים בקרבאך מצד שני ח, מצד אחד ניסים גלויים של אלפי טילים שלא פוגעים באף אדם

 ".רבי יהודי תחזור כבר בתשובה -מכריזים משמים זאת מפני ש": או אז השיב הרב הגאון ואמר
 . אך הוא זקוק שנעשה תשובה ונזעק אליו, הוא רוצה להחיש ולהביא את הגאולה, ה מנסה לעורר אותנו"הקב

דם יהודי רב . ילות היהודים בארץ ובעולםפרצה מאומה רבה בכל קה 'חפץ חיים'של ה תקופתוב, שנה 08-לפני כ
 .הצהיר החפץ חיים, "הגיעה שעת הגאולה! די. הסבל נורא ואיום. "נשפך וצרות רבות השתוללו מידי יום ברחובות

אך משמיים רוצים שכל עם ישראל יזעק , משמיים שלחו צרות כה רבות כי זוהי שעת רצון להבאת הגאולה"
 .אמר החפץ חיים, "הגאולה ביאו אתורק אז י' בשעה זו לה

 ,אמר החפץ חיים כי בוודאי אם יסע כעת לוילנא? מה עשה
 ושניהם יארגנו כנס תפילה, ל"חיים עוזר זצ' אל הגאון ר

 !.בוודאי הזעקה תביא את הגאולה בו ביום –וזעקה 
 -החפץ חיים חיכה בקוצר . אותו היום היה יום שבת קודש

 ביקש מהעגלוןלצאת השבת ומיד לאחר ההבדלה  רוח
 .שיקח אותו במהירות אל העיר וילנא

 בני משפחתו של החפץ חיים ששמעו על תוכניתו לצאת
 בעת ערב לדרך כה קשה ומסוכנת ניסו לעצור אותו בכל

 .ל שיעצור אותו"שמעון שקאפ זצ' כח ואף שלחו את ר
 .רטן החפץ חיים על הגאון, !"?אתה נגדי, במקום לעזור לי"

 ייאש וביקש מהעגלון להגיע בכל תוקףהחפץ חיים לא הת
 .כעת היא שעת רצון להבאת הגואל –לקחת אותו 

 .מקורביו של החפץ חיים חסו על בריאותו ושילמו לעגלון כסף על מנת שלא יענה לבקשתו של הצדיק
שוב ": הסתובב לפתע החפץ חיים על עקבותיו ואמר, לאחר מספר שעות של הפצרה בעגלון וניסיון לשכנעו

אם היינו גורמים לכל ישראל , כשהצרות תכופות וקשות, דווקא כעת. פספסנו את השעה. נדחתה הגאולה
 ('והגדת') ".היום היה בא הגואל –בתפילה ועושים תשובה ' לזעוק לה

אלפי טילים שנשלחים מידי שעה לכל : ה מראה לנו מצד אחד ניסים גלויים"הקב –זה מה שרוצים מאיתנו כעת 
 ?מדוע –אך מצד שני דם יהודי רב ניגר בעזה , הארץ ולא פוגעים באף אדם וכמעט לא פוגעים באף רכושחלקי 

לפחות , תקבל על עצמך משהו, תתעורר, אני רוצה להביא את הגואל, לעורר אותנו, ה מנסה לדבר איתנו"הקב
 .תלויים בחסדי שמיים, ה הקרב לבדםדאחים שלך שנמצאים בש, בוד החייליםכאז לפחות ל, אם לא לכבודי
אנחנו צריכים להתפלל הרבה על ": פנה אל עם ישראל ואמר, א"הגאון הרב יצחק יוסף שליט, הראשון לציון

לא , להתחזק יותר בלימוד התורה? כעת מה התפקיד שלנוו, ה יחזיר אותם בריאים ושלמים"הקבשהחיילים שלנו 
לעיתים  ואז המשיך הגאון ואמר שאנשים, "שלא יהיה הפסקת צהריים, ללמוד ברצף, להפסיק באמצע הלימוד

 ."?אך כיצד אפשר לעשות זאת כשאחינו נמצאים בשדה הקרב ,במשך היוםמתבטלים יושבים ו
מה יש לעשות כעת כדי לעורר רחמי : "א ושאלו אותו"פנו מקרובי ביתו של מרן הרב שטיינמן שליט, "רבנו"

בני תורה צריכים להתחזק בעניין שמירת ": השיב הרב ואמר". ?שמיים ולהינצל מסכנת המוות המרחפת מעלינו
 .אמר הגאון, "ולהמון העם יש להתחזק בשמירת השבת', בפה'כי עיקר עיסוקם הוא , הדיבור

, קריאת פיטום הקטורת, הדמעות, התפילות, רק קריאת התהילים. שנתחזק ונעשה תשובה, ה רוצה שנזעק"הקב
 .רק אלו יצילו אותנו במערכה הקשה הזו מול האויב האכזר –זוהר 

 .!'שנתחזק ונצפה לישועת ה, ה רוצה להביא את הגואל והוא מחכה שנזעק"מי יודע אם לא הגענו לעת שהקב
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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

מרים ורבקה , לאה, הילה

ברוך   .בנות ליאורה לריסה

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

ירין אליה בן . מאיר בן יעל

נתנאל שבתאי בן  .בטי

 .לבנה

 

חנה אנה  – לזיווג הגון

, רותם בת גאולה, בת רעיה

דורון בת , דורין בת שרה

חזקיה איציק בן רחל , שרה

 .רוזה

 

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

. יריב בן גאולה. 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  .והרהשמעון בן ז

אילנה בת . חלה'בן צ

, נפתלי בן יפה, סלטנת

. אריה בן שרה זוהרה

יצחק . אליהו מאיר בן סימי

שושנה בת , בן שושנה

שמחה בת חלימה . שמחה

בלה בת נתן אברהם . ברכה

צדוק בן חסן . ורבקה

 .אחוואל
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 מיעוט שמחה מראש חודש אב
ולכן אדם , משנכנס אב ממעטים בשמחה (1

שיש לו דין עם גוי או אדם הצריך לעבור 
 .באב' ידחהו לאחר ט –ע ניתוח "ל

ח אב במשא ומתן "ממעטים מר, ומטעם זה
, הכגון קניית צרכי חופה וכדומ, של שמחה

בנין שאינו  לצבוע ולבנות, לשפץין ואף א
  ,לצורך מקום מגורים אלא ליופי ולהרווחה

ח בגד חדש ואף אם "כמו כן אין ללבוש מר
מפני  אסור –רוצה להתחדש בו בשבת 

 .שהדברים הללו גורמים לשמחה
*** 

 תספורת ושירים מראש חודש אב

להסתפר , מותר מן הדין לספרדים (2
עד לשבוע , המיצריםולהתגלח בימי בין 

 .באב' שחל בו ט
, אך אסור לשמוע שירים בימים הללו

אין , ואומנם הרוצה לשורר בפיו שירים
אך מכל מקום טוב להימנע , לאסור עליו

( מלבד שבתות שמותר לכתחילה)מכך 
ולכן טוב שלא , מפני שמביאו לידי שמחה

ילמדו את הילדים בבתי הספר וגנים שירים 
 .ללוומנגינות בימים ה

*** 
 
 
 
 
 

*** 

 סיבה בליל הסדרה

על כן , יתנהג האדם בליל הסדר דרך חירות *
או על  ב על הספסליסחובה על כל אדם לה

, או לסמוך על ירך חבירו, הקרקע לצד שמאל
 .ו"חשנראה כדואג , אבל לא על ירך עצמו

שהיא , ויש להיזהר שתהא ההסיבה מליאה
 (בא שאולצ א"דעת הגרב) מעלות 54-הטיית הגוף כ

הכוסות או  5ואם לא הסיב כראוי בשתיית 

לא יצא  –הכורך והאפיקומן , באכילת המצה

  .וחייב לחזור ולקיים המצוה שוב ידי חובה
ואם שכחו להסיב )בהסיבה  חייבותאף נשים 

 (.ח"יצאו י –וקשה להם לחזור ולקיים המצוה 
ואם הסב , ההיסבה צריכה להיות בצד שמאל *

 .לא הסב כלל כאלו, בצד ימין
*** 

 

אך המברך , לא יברך על אילנות מורכבים
מכיוון שיש , אין למחות בידו –עליהם 

 . מחלוקת האם ניתן לברך על אילנות הללו

 

 
לדעת רוב הפוסקים פרשת זכור היא מצוות 

 :לכן יש להקפיד, עשה מדאורייתא
 .המהודר ביותרלקרוא בה בספר תורה ( 1
 .סיד מילהלהקשיב בלא להפצריכים ( 2
, הקורא להוציא הציבור ידי חובה יכוון( 3

 .לצאת ידי חובה שיתכוונוויאמר לקהל 

שונה התנהגותו של הגבר , ראוי לדעת שבעת הימצאות במצוקה
גבר האך אצל , אומנם שניהם זקוקים לתמיכה רגשית. משל רעייתו

 .נטיה להשאיר לעצמו את מצוקתו ולא לשתף בה את רעיתו קיימת
ינו מרבה לספר על בעיותיו אלא אם כן הוא זקוק גם לחבריו הוא א
 .לסיועם ולעצתם

אשה מעוניינת לשתף את בעלה במצוקתה כדי לפרוק את , לעומתו
 .אף אם הוא אינו יכול להושיעה, רגשותיה

 אנו מגלים גברים המתישבים על ספה 
 .בסלון ביתם ומסתגרים עם מחשבותיהם
 אחרים משקיעים את עצמם בלימוד דף 

 , או בעיון בסוגיה תלמודית גמרא
 אל העיתון או ' רחוהב'ולהבדיל יש גבר 

 .אל אמצעי תקשורת אחרים
 הסיבה לכך נובעת ממבנה הנפשי הגברי

 .שהינו פחות שותפותי מאשר האשה
 םאצל חלק מהגברים העיכוב אצל

 לספר על מצוקתם נובעת מגאווה ומחשש
 .שהצגת מועקתם תגלה חולשה מצידם

מנע מלספר לאשתו מפני שהוא לא רוצה לצער אותה לעיתים הוא נ
מחשבה זו הינה חיובית ומצביעה על . שהרי די לו כבר בצער שלו

ואם הוא יספר לה הרי שהיא תחוש , רצונו שלרעיתו יהיה טוב
 . במצוקה ואז הוא יסבול גם ממצוקתו וגם ממצוקת אשתו

כדאי , כאשר הגבר מגיע למצב שהוא מספר לה על מצוקותיו, לכן

והדבר אף מטריד  יתנשהאשה תתן לו תחושה שמצוקתו מוב

אך חשוב שהיא תציין שהיא מוכנה לעזור ככל יכולתה ואף , אותה
אך לא תשרה תחושה , תוסיף מילות עידוד ואמונה בבורא

   .שהבעיה גורמת לה לסבל
 

 
 
 

 

 

 

 סגולות להסרת פחדים
לבישת הקפדה על " :'בן איש חי'כותב ה .1 

מסוגלת , בדוקה וכשרה כדת וכהלכה טלית קטן
 ."מאוד להסיר מהלובש כל מיני פחדים

אדם הנתקף " :אומרת הגמרא במסכת מגילה .2
סימן הוא  –בפחד פתאומי ואינו יודע את פשרו 

חש שעומד בפני ( ומר עליוהמלאך הש)שמזלו 

לקרוא קריאת שמע בכוונה , תרופתו היא. נזק

 ".ה מהנזק"ועל ידי כך יצילהו הקב
הרוצה לבטל פחדים " :'כף החיים'כותב  .3

ישא עמו ערבות  –המטרידים את מנוחתו 
 ".שנחבטו ביום השוענא רבה

 

 
אדם החש בפחד סמוי " :'בן איש חי'כותב ה .4

 :דברים 3 -קפיד בי, ואינו יודע מקורו
 .על קריאת שמע בבוקר ובערב בכוונה( א
 .לא להניח ידיו על נחיריו ושפתיו( ב
פעמים לסירוגין לאחר צאתו  3ליטול ידיו ( ג

לאחר גזיזת ציפורניו ולאחר , מבית הכסא
 !.תספורת או התגלחות

' אלוקי נצור'יאמר לפני , בכל תפילת עמידה( ד
ואפילו ', ...ניישיר למעלות אשא עי'את מזמור 

 ."בתפילות העמידה של יום השבת

 לרפואת הגוף והנפש  " :מבואר בתרגום יונתן (5

 ".'תנא דבי אליהו' ילמד כל יום בספר  
 -' עצה ותושיה'הסגולות מהספר  -

 סגולות להסרת פחדים
לבישת הקפדה על  :'בן איש חי'כותב ה .1 

, בדוקה וכשרה כדת וכהלכה טלית קטן
 .להסיר מהלובש כל מיני פחדים מסוגלת מאוד

אדם הנתקף  :אומרת הגמרא במסכת מגילה .2
סימן הוא  –בפחד פתאומי ואינו יודע את פשרו 

חש שעומד בפני ( המלאך השומר עליו)שמזלו 
לקרוא קריאת שמע בכוונה , תרופתו היא. נזק

 .ה מהנזק"ועל ידי כך יצילהו הקב

 
 

 
ים הרוצה לבטל פחד :'כף החיים'כותב  .3

ישא עמו ערבות  –המטרידים את מנוחתו 
 .שנחבטו ביום השוענא רבה

אדם החש בפחד סמוי  :'בן איש חי'כותב ה .4

 :דברים 3 -יקפיד ב, ואינו יודע מקורו
 .על קריאת שמע בבוקר ובערב בכוונה( א

 .לא להניח ידיו על נחיריו ושפתיו( ב
פעמים לסירוגין לאחר צאתו  3ליטול ידיו ( ג

לאחר גזיזת ציפורניו ולאחר , כסאמבית ה
 !.תספורת או התגלחות

' אלוקי נצור'יאמר לפני , בכל תפילת עמידה( ד

ואפילו ', ...שיר למעלות אשא עיניי'את מזמור 
 .בתפילות העמידה של יום השבת

 !שומר עליו ומגנו מכל דבר' יזכור שה (5  
 -' עצה ותושיה'הסגולות מהספר  -

 

 

 -' עתה ותושיה'הסגולות מתוך הספר  -

 
  

המתפלל " (:ב, ט ברכות)אומרת הגמרא 

ומתחיל להתפלל תפילת שמונה עשרה , כוותיקין

 אכילת בשר מראש חודש אב
בין ) שלא לאכול בשרמנהג הספרדים  (4

' ח אב ועד י"מר( של בהמה ובין של עוף
יש  –ובראש חודש אב עצמו , ('כולל י)באב 

 .ח עצמו"אף ברמקילים בכך ויש המחמירים 
ח אב "לאכול בשר אף אחר רמותר , אומנם

, סעודת ברית מילה: כגון, בסעודת מצוה
אם )בר מצוה וסיום מסכת , שבע ברכות

, כ כשמסיים מסכת"רגיל לערוך סעודה בד
ובתנאי שלא השאיר בכוונה קטע לסיום 

על מנת , המסכת אותו השאיר לימים אלו
 (.לערוך סיום עם אכילת בשר

שאים המוזמנים לאכול בשר בסעודה לכן ר
ובלבד שלא יבואו רק כדי לטעום טעם , זו

 .שהרי זה מצוה הבאה בעבירה –בשר 

*** 
 ויום אחד 12ילדים קטנים מתחת לגיל  (5
 מותרים –( 'מופלא הסמוך לאיש'גיל של )

 .ח"באכילת בשר אף אחר ר
בשר שימורים שבקופסאות וכן בשר  (6

 .מותריםדגים  ךא. דינם כבשרמלוח וקפוא 
 (יום ללידתה 33תוך )יולדת , חולה שאין בו סכנה( 7

 .בבשר מותרים –ומינקת שתינוקה חלש 

*** 
 
 
 

 .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 
אך אם קיבל על עצמו השבת , הציבור

רשאי להתפלל שוב מנחה אם לא  –ביחידות 

 
 
 

 

 
 
 

כתה של רעיתו ומב, א במצוקה והינו מסתגר בתוכומצכאשר הגבר נ  
כמעט ואינו מביע , מפני שהוא מפחית את תפקודו בבית, גוברת

כיוון , וזאת דווקא בעת שמתפתח אצלה צורך לכך, שות חיבהרג
 .שהיא רואה בו אותות של הרפיית הקשר עמה

או אז עשוי . זה היא עשויה להתלונן על התנהגותו המנכרת בבשל
: הוא חושב לעצמו. הבעל לפתח נוגדנים נוספים נגד רעייתו וציפיותיה

 -ת לדרוש תשומת והנה גם רעייית נזכר, לא זו בלבד שאני במצוקה"
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

י "והיא ע, התנהגות נכונה של הבעל בשעה זו תחסוך צער וסיבוך רב
או שישלב : ויבחר באחת הדרכים, על אף מצבו, שישדר יותר פתיחות

את רעייתו במצוקתיו או שיסתירן לחלוטין ויתנהג כלפי חוץ במירב 

 .יכולתו כאילו לא אירע דבר
והוא מגיב מיד , בעלה האם קרה משהולעיתים הרעיה שואלת את 

אך היא אומרת שחשה בשינוי בהתנהגותו ומבקשת , שהכל בסדר
 .שיספר לה והוא שוב סגור ולא פתוח

חשוב לדעת שהוא לא מתכוון לשדר פגיעה אישית שהוא מתרחק 
 .אלא הוא פשוט צריך זמן למחשבה עצמית, ממנה

 

והוא אינו מבין שדווקא בגלל  ,"לב מוגברת
הוא הגורם לרעיתו להתנהג , הסתגרותו במצבו

ויהיה : "ם"לכן כבר כתב הרמב. שלא כהרגלה
 ".ולא יהיה עצב ולא רגזן, דיבורו עמה בנחת

בתקופה כזו יש גברים אשר מגיבים בקוצר רוח 
ף לארשת פניו סבנו, ואף במילים בוטות

, כשאשתו רואה את מצבו, ינתייםב. העצובה
היא נלחצת  ומנסה ללחוץ עליו שיספר לה את 

 .מועקותיו ואף מנסה לתת לו עצות
חשוב לדעת כי פעולות אלו מגבירות את 
 . הסתגרותו ומפריעות לו לחשוב על פתרון

 
 
 

 יותר ויותר
 
 

 
 

 

 



, לאחר שסיים המנהל את השאלה הראשונה
ניסתה הנערה להתגבר על הגמגום וקיוותה כי 

היא לקחה אוויר ולאחר  .ולא ישימו לב אלי
שניות בודדות היא החלה להשיב לאט על 

 . כשהיא מנסה לא למעוד בדיבורה, השאלה
המנהל שם לב מיד כי יש לה בעיה בדיבור 

כשהיא משיבה על כל , והיא סובלת מגמגום
. שאלה אחר לקיחת אוויר של כמה שניות

עשה , עוזר המנהל שערך אף הוא את הראיון
רושם בסימני גופו כי היא אינה מתאימה 

וסימן בידו , עקב הקושי שבדיבורה, לעבודה
 . כי היא לא התקבלה לעבודה

 בינה מתנועות גופו של העוזר עלהנערה שה
וכי מה היא . תשובה שלילית פרצה בבכי

 . השסובלת מגמגום בדיבורבכך אשמה 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

המנהל שעיין בינתיים בקורות חייה ובתעודות 
: ופנה אליה ואמר, התרשם מאד, שהביאה

אני הוא בעל החברה ואני מחליט ! התקבלת"
תוכלי האם . שאת מתאימה מאד לעבודתנו

 ".?להתחיל לעבוד כבר ממחר
היא ניגבה את הדמעות , הנערה היתה המומה

הרי היא גמגמה . כאןולא הבינה מה מתרחש 
שאין היא מתאימה ואף הבינה , רבות בראיון

המנהל בעצמו מודיע כי היא , ולפתע, לעבודה
 . התקבלה ואף תתחיל לעבוד כבר ממחר

בלא להוציא , היא הנהנה בראשה בשמחה
 .     כשדמעות בעיניה, להמי

למחרת היא הגיעה לחברה והחלה לעבוד 
היא הרגישה שהיא . במסירות ובנאמנות

חייבת הכרת הטוב למנהל שקיבל אותה 
היא עשתה תמיד .  למרות הקושי שבדיבורה

את עבודתה על הצד הטוב ביותר ולאט לאט 
עד שהפכה למנהלת חשבונות , התקדמה

 . בכירה של החברה
ם מספר שנים ומנהל החברה חגג עברו לה
אותה . לבנו בביתו' מצוה –בר 'מסיבת 

עובדת הגיעה לאירוע עם מתנה ועוגה וישבה 
 .ליד אשתו של בעל החברה

 

  

בן אהוב . ה"כל יהודי הוא בן של הקב
ויש להיזהר כאשר ' וחשוב לפני ה

 .מתעסקים עם נשמה של יהודי
, "לחברך לא תעביד –מאן דסני עלך "

 .אל תעשה לחברך, מה ששנוא עליך
ואמרו בעלי המוסר כי אדם הרוצה 

, ובעיני הבריות' להיות אהוב בעיני ה
ויעזור ', יחשוב כי כל אדם הוא בנו של ה

.                          לו כפי שהיה רוצה שיעזרו לו
היה זה : "א"סיפר הרב יצחק פנגר שליט

קולות שוד ושבר . ביום בהיר אחד
 .נשמעו בביתם של אחת המשפחות

ילדה , אחת מבנות המשפחה ?מה קרה
קמה בבוקר כשהיא מגמגמת , 7כבת 

 .תדבר בצורה נורמאליואינה מצליחה ל
חשבו ההורים שמא חלמה היא , תחילה

חלום מפחיד ובעוד מספר דקות הכל 
הילדה המשיכה , אך לצערם הרב, יחלוף

בכל שעות היום לגמגם קשות ולא 
. הצליחה להוציא משפט אחד ברור

מה אירע , ו את נפשםההורים לא ידע
לבתם הצעירה שרק התחילה כעת את 

  .'?לימודיה בכיתה א
רופאים והיועצים בארץ ההם פנו למיטב 

שהתפלאו גם הם מהמחזה ואמרו כי 
שלא יעבור ... הדבר יעבור מעצמו או

 . לכל חייה יישאר עמה תמידוכלל 
סיכמו הרופאים את חוות , "ולכן"

הוא , כל אשר נותר לילדה", דעתם
ות להתרגל לגמגום ולא להילחץ סלנ

לפני שתרצה להוציא משפט ו, ממנו
תחשוב מה היא , אוויר חתיק, מפיה

 ".רוצה לומר ואז תדבר לאט
, ואיתם גם חודשים רבים, הימים עברו

ארה עם הגמגום נשוהילדה הקטנה 
וניסתה להסתדר עמו במהלך יום 

שעות הפנאי בהלימודים בבית הספר ו
 . משפחהוה ותעם החבר

חלפו להם השנים והילדה סיימה 
בהצלחה את בית הספר ואף את כיתה 

כשהיא מתמודדת עם קושי הגמגום ', יב
 . אף בהיותה נערה

היא החלה ללמוד הנהלת חשבונות ואף 
סיימה אותם בהצלחה ופנתה לחיפוש 

 . אחר משרה באותו תחום
לראיון עבודה היא הגיעה , באחד הימים

נכנסה למשרדו של היא . במקום מכובד
 .המנהל והלה פתח בשאלות

 
 
 
 

 .מצוה לבנו בביתו -מסיבת בר
 אותה עובדת הגיעה לאירוע עם 

. המנהלמתנה ועוגה וישבה ליד אשתו של 
הם החלו להתיידד ולדבר אחת עם 

הצטרף אף , המנהל, כשבעלה, ההשניי
פנתה העובדת למנהל , ואז. הוא לשיחה

יש לי : "החברה בנוכחות אשתו ואמרה לו
. שאלה שמהדהדת בראשי כבר זמן רב

, "חהבשמ", "?האם תוכל לענות לי עליה
מדוע הסכמת לקבל , אמור נא לי"  .השיב

הרי ראית ? אותי לעבודה לפני כחמש שנים
שאני מגמגמת ומי יסכים לקבל עובדת 

 ". ?שקשה לה לדבר
כי לפני , דעי לך: "המנהל הביט בה ואמר

שהיתי , 8ל היה בן "כשבני הנ, שנים 5
לפתע התקשרה אליי רעייתי , והנה. ל"בחו

חל פתאום הבן ה: "בבהלה ואמרה
 ". ?מה עושים!... לגמגם

שבתי מהר ארצה ולקחנו אותו לרופאים 
הרופאים . רבים על מנת לטפל בבעיה

אמרו לנו כי או שזה יעבור לבד בקרוב 
 . הגמגום לכל החיים רשיישא... או

. לא ידענו מה לעשות וציפינו רק לישועה
לאחר מספר ימים הגעת לראיון , ואז

 . מגמגמתהעבודה ושמתי לב כי את 
וודאי כי אין מקומך : מיד אמרתי לעצמי

הנתונים שלך . בחברה חשובה כמו שלנו
אך הגמגום שלך לא מתאים , מצוינים

, ואז לפתע נזכרתי בבן שלי. בבית ספרנו
האם , חשוב, רק רגע": ואמרתי לעצמי

תרצה שגם כך יתייחסו לבן שלך המגמגם 
צמרמורת עברה  ".?כשילך לראיון עבודה

כיצד אני יכול לעשות לאחרים . בבשרי
 . אהובי דבר שאיני רוצה שיעשו לבני

מיד החלטתי להתעלם מהגמגום שלך 
כיוון , והודעתי לך כי את מתאימה לעבודה

 .ששאר נתונייך היו מצויינים
, "ואינך יודעת איזה נס אירע לנו אחר כך"

שלושה שבועות לאחר ", המשיך ואמר
מגום של בננו עבר הג, שהתקבלת לעבודה

נו מבינים ינשא, דעי לך. וחלף כלא היה
בטוחים  אשתיאך אני ו, חשבונות שמיים

רק , יקבל גמגום נוה עשה שהבן של"שהקב
ולאחר , על מנת שנקבל אותך לעבודה

 ".שקיבלנו אותך הוא הסיר זאת ממנו
עלינו לרחם על כל יהודי ולחשוב כיצד 

ו סובל היינו מתייחסים אליו אילו היה בננ
 .אוהב את כל ילדיו' כי ה. מבעיה כמותו

 
 
 
 

 ?                     שנתייחס לבנו אהובו' וכי כך רוצה ה, הרי כל יהודי הוא בנו של מלך מלכי המלכים                           
 רוצה שנעזור' כי ה? מדוע, "נקרא חוטא –כל שאפשר לו לבקש רחמים על חבירו ואינו מבקש : "(ברכות יב)ל "ואמרו רבותינו ז   

 !        נחשוב מה חסר לשני ובכך נשמחו ונשמח את בוראנו? זה לזה ונחשוב מה הייתי עושה אילו הייתי במקומו              
 



 

 
 
 

 

כי על ידי אנשים הלומדים  אמרו רבותינו
די לו  החנינא שהי' כפי שראינו עם ר!. תורה

בקב חרובין מערב שבת עד ערב שבת וכל 
שכל השפע יורד . העולם היה ניזון בזכותו

וכבר אמרה המשנה כי . לעולם בזכותו
ששכר לימוד , "תלמוד תורה כנגד כולם"

 .תורה גדול מכל המצוות
שה שאירע ואז פתחתי וסיפרתי לו את המע

 07-לפני קצת יותר מ: "בתקופת החפץ חיים
השנאה ליהודים בעולם הלכה וגברה , שנה

, בפולין הגיעה השנאה לשיא. מידי יום
כאשר הודיעה הממשלה כי אין היא מוכנה 

 . לטפל באף חולה מהעם היהודי
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ינסה , יהודי שיזדקק לטיפול מכל סוג שהוא
זה מצב מסוכן  היה. להסתדר בכוחות עצמו

חפץ 'ראה זאת רבנו ה. של פיקוח נפש ממש
וכינס מיד לאסיפת חירום את כל ' חיים

 . העשירים היהודים שבאזור
חייבים להקים בית חולים יהודי שיהיה "

אמר החפץ חיים , "בפיקוח וניהול של עמנו
זה מצב של פיקוח נפש ", בפתח האסיפה

לכן כעת נעשה מגבית לבית החולים . ממש
חדש וכל גביר יאמר כמה מיטות הוא תורם ה

 ."הנצרך עם כל הציוד הרפואי, לבית החולים
' אומשינא'מיד הצביע אחד הגבירים מהעיר 

". מיטות לבית החולים 07אני תורם : "ואמר
קרא בקול גביר אחר , "01אני תורם "

 .קרא עוד קול, "מיטות 1אני . "מהעבר השני
 
 
 .סיפהוכך המשיכו כל אותה א, נוסף 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                       

יים שיבח וחיזק ידיו של כל תורם כי החפץ ח
נכנסו , לפתע, ואז. זכותו גדולה וחשובה

על , לאולם בהפתעה קבוצה של בני ישיבה
. מנת לקבל ברכה מרבנו החפץ חיים

כשראה אותם החפץ חיים התמלא כולו 
קיבל אותם בסבר , עמד לפניהם, בשמחה

 . פנים יפות ובירך אותם מכל הלב
 .ו במעמדחרה לגבירים שהיהמחזה 

קם אחד הגבירים ושאל בלי , לפתע
הרב כל , יש  לי שאלה לרבנו: "להתבייש

כך כיבד כרגע את בני הישיבות הללו יותר 
יורשה לי לדעת  םהא, ובכן, מכל אדם אחר

כמה מיטות תרמו אותם בני ישיבה למען 
כו ליחס וברכה כזו אוהדת זכש, בית החולים

כל הרי אלו בחורים חסרי ? ומעומק הלב
 !". ?שאין בכיסם בקושי כמה פרוטות

של  ושקט שרר באולם וכולם חיכו למענה פי
 . הכהן הגדול

אתם ": חייך החפץ חיים ואמר לעיני כל
ידידיי הגבירים עושים מעשה חסד עצום 

אך אותם . ותורמים מיטות לבית החולים
בחורים היושבים ועמלים על התורה 

ת הקדושה מונעים מעשרות יהודים מלחלו
ובכך הם גורמים שלא יצטרכו מיטות לבית 

אך הם , אתם תורמים מיטות. החולים
, ובכן, תורמים שלא יזדקקו כלל למיטות

 ".?מה יותר חשוב
רכושם אף ואף סיים החפץ חיים ואמר כי 

הגבירים התקבל כשפע מבורא וממונם של 
     ('והגדת'). בזכות לומדי התורה, העולם

עלינו , המלחמה אם אנו רוצים להכריע את
, לקרוא תהילים, להתחזק בלימוד תורה

לברך ברכות , להגיע בזמן לתפילה
אלו הדברים שיכריעו את  -בכוונה

 .הם אלו שיעזרו לחיילים. המלחמה
ה הביא לנו את המלחמה על מנת "הקב

כשבא כל העולם . שנתעורר ונתחזק
נכנסו , להילחם עם ישראל בתקופת חזקיהו

ובלילה , ולמדו תורה כולם לבתי מדרשיות
 !בזכות לימוד התורה, מתו כל חיילי האויב

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .עם ישראל נצא במצב קשה ביותר
 –" כל רודפיה השיגוה בין המיצרים"

מלחמה קשה נערכת כבר ימים רבים ואנו 
את  צריכים לדעת כיצד זוכים להכריע

המלחמה לא תלויה איזה צבא . המערכה
 !.אלא בנו, יותר חזק

לפני אלפי שנים כבר גילה לנו , משה רבנו
כשנלחמו : כיצד יכולים לנצח כל מלחמה

ישב , ישראל עם עמלק בצאתם ממצרים
וכאשר היו ישראל , משה עם אבנים בידיו

מיד היו , מהרהרים בתשובה ומתחזקים
באמונה וכאשר היו נחלשים , מנצחים

 .היו נחלשים מול האויבים' ובעבודת ה
אומרים רבותינו כי לפני כל מלחמה 

ישנה מלחמה רוחנית בשמיים בין , בארץ
 .המלאכים של אותם עמים

, אם מתחזקים ישראל בתורה ובמצוות
זוכים הם , מקבלים קבלות ועוסקים בתורה

לתת כח למלאך בשמיים לגבור על השר 
 .מנצחים והמלאך של האויב ובכך הם

 ?כיצד ניתן לנצח את חמאס בקלות
את התשובה מגלה לנו הרב יעקב גלינסקי 

הייתי בעיר לפני מספר שנים " :ל"זצ
ל על מנת לאסוף כספים "בחו' אנטוורפן'

עליתי לביתו של . לצורך לומדי תורה
גביר גדול הידוע באהבתו ללומדי התורה 

 . וביקשתי להתרימו
: י ואמר ליישבנו יחד ואז הוא פנה אלי

הלא מסתובב ,  יעקב' ר, אמור נא לי"
אתה בכל העולם להתרים למען לומדי 

". ?מיהו הנדיב הגדול ביותר, ובכן, התורה
הנדיבים . אגלה לך: "עניתי ואמרתי לו

הגדולים ביותר הם אברכי הכוללים 
של תורה  ההממיתים את עצמם באוהל

 ".מתוך הדחק
ני וא, הוא הביט בי בתמיהה ולא הבין

ה מוריד "הרי הקב: "המשכתי והסברתי
, מזון, בריאות: מידי יום שפע לעולם

ועל ידי מה מוריד  .פרנסה ועוד, הצלחה
 ?השפע לעולםאת ה "הקב

 
 
אמרו רבותינו כי על ידי אנשים הלומדים  

חנינא שהי די לו ' כפי שראינו עם ר, תורה
בקב חרובין מערב שבת עד ערב שבת 

שכל השפע . בזכותו וכל העולם היה ניזון
וכבר אמרה המשנה . יורד לעולם בזכותו

ששכר , "תלמוד תורה כנגד כולם"כי 
 לימוד תורה גדול מכל המצוות

 
 

לונה בת  :הצלחה ופרנסה, העלון מוקדש לרפואה
רונן אחיאל , כלפו בן מיסה, ינה בת שרה'ג, דורית

 .יצחק וקנין בן מרדכי, ומשפחתו
, דליה בת שרה, שלמה בן סופיה :חזרה בתשובה

 .רינה בת נורית, אלי ואלינור בני דליה
 .  סיגלית בת מזל: ק"זשב

, זכריה בן עמרם, יפתשרה בת : לעילוי נשמת
, פנידה בת סעדו, יי'יחזקאל בן גורג, אליהו בן דוד
 .בן דודשלום סאלם , מזל בת נעמי
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 ה"ותראו כל טוב בחיים ב 
 

 , אליאס אליהו בן  מונבר
 .   ן'המדם חמדה בת חטונג
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