בס"ד.

בעזרת ה' נעשה ונצליח.

לישועתך קיויתי ה'.

לה' הארץ ומלואה.

בשם ה' נעשה ונצליח.

הדלקת נרות81:64 :
יציאת השבת81:64 :
רבינו תם02:02 :

יציאת השבת81:00 :
רבנו תם81:75 :

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.
אבישי דוד בן ברכה ,ברכה
בת דורה דבורה .צילה בת
ברכה .יעקב בן לינדה.
משה חיים בן מרים ,יעקב
בן מלכה .לכל הישועות
ברוחניות ובגשמיות לתורם
ולביאת משיח! .הילה ,לאה
ומרים בנות ליאורה לריסה.
ליאורה לריסה בת זבו
זוליחו .רחל ,יעל ופנינה
בנות אירנה איסטט.
שולמית בת חתון ,ברוך בן
גוריגה
לזיווג הגון – רפאל בן
מרים ,יעקב ויהודה בני
מלכה ,יהודה צבי בן
דבורה ,חנה אנה בת רעיה
ורותם בת גאולה.
זרע בר קיימא -שלום
בן יונה ,שרון בן מלכה,
פרידה בת עמליה.
לעילוי-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 .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 .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.
שמעון בן זוהרה .רחמים
בן צ'חלה .איל בן טובה,
איריס בת מלכה ועמרם בן
איזה ,דוד בן זינת.

רוצים הקדשה
שנתית?
צלצלו..
0506425002

הקב"ה ברא את האדם בתוך חברת בני אדם ,מפני שידע שהוא לא יוכל להגיע לבדו אל שלימותו ותכליתו.
והנה ,מידי פעם נתקל האדם בפניות לעזרה ועשיית טובה מהסובבים אותו בבקשות כגון" :תוכל לעשות לי טובה
ולהקפיץ אותי עם רכבך למקום ההוא ...התוכל לעשות לי טובה ולהלוות לי חפץ זה?! ...האם תוכלי בבקשה
לשמור לי על הילדים הלילה? – "...פניות שכל אדם נתקל בהם עם הזמן.
יש פעמים והאדם חושב לעצמו" :מה חושבים שאני הפראייר שלהם? מה בגלל שאני דתי מנצלים
אותי? שיחפשו להם פראייר אחר וידאגו לעצמם ,אני דואג לעצמי ומשפחתי בלבד ולהתראות!".
טעות גדולה טועה אדם זה! שהרי אם יאמרו לו :התוכל להקפיץ אותי עם רכבך ואתן לך אלף דולר ,בוודאי והיה
מסכים .ובכן ,עשיית חסד שווה הרבה יותר מאלף דולר ,שימו לב לדבריו הקדושים של ה'חפץ חיים' הקדוש:
"עתה שמידת הדין גברה מאוד על כל העולם ואין שום עצה להינצל מידי צרות המתחדשות יום יום ,מה מאוד
יש להתחזק במידת החסד ,כדי שעל ידי זה יתעורר מידת החסד העליונה ,והיא חסדו של ה' יתברך עלינו".
כמה צרות יש בדורנו ,כמה מחלות ,כמה הרוגים בתאונות,
כמה קושי בחינוך הילדים ובפרנסה? "רוצה עצה לשמירה והגנה
מפני הצרות?" ,אומר החפץ חיים" ,הידבק בחסד .תהיה פראייר
לעשות חסדים ,וכך תציל את עצמך מסבל וייסורים ,כי הקב"ה
רואה שאתה מרחם על הבריות וגומל עימהם חסד ,גם הוא ירחם
עליך ויבטל מעליך ייסורים שהיו חלילה אמורים לבוא".
לפניכם מעשה מדהים שאירע לפני זמן קצר המורה שמעשיית
חסד – לא מפסידים ,להיפך זוכים בחיים:
"אברך מהעיר מונטריאול שבקנדה ,נוהג בקביעות בכל ימות
החורף להחנות את רכבו בערב שבת ,סמוך לבית המדרש בו
הוא מתפלל ,על מנת שיוכל שבמוצאי השבת ,לשוב לביתו
בקלות עם רכבו ,עמו הגיע לפני כניסת השבת.
יום שישי אחד ,החנה האברך את רכבו לפני השבת ליד בית הכנסת ,והנה ניגש אליו באופן מפתיע גבאי בית –
הכנסת ,המשמש גם כ'איש הצלה' ,ובקשה בפיו" :האם כבודו יוכל לעשות לי רק הפעם טובה ולתת לי את
מפתחות רכבו ,על מנת שאם חלילה יקראו לי באמצע השבת להצלה ,אוכל מיד להגיע למקום?!"...
האברך היסס בהתחלה וניכר היה שהוא לא חפץ בכך ,אך לאחר מספר רגעים הסכים לצורך הצלת חיים והעביר
את מפתחות הרכב לידי גבאי בית הכנסת ועשה את דרכו לתפילת קבלת שבת.
והנה ,רגעים לפני תפילת השבת ,מקבל הגבאי ,המתנדב בהצלה ,אזעקה פתאומית ע"י מכשיר ההצלה.
הוא עזוב במהירות את בית הכנסת ורץ אל רכבו של האברך ומשם הוא טס אל הכתובת היעודה.
האברך שראה את הגבאי טס לרכבו ,שמח מאוד ,שכן רק לפני כמה דקות מסר לו את המפתחות ,והנה ב"ה
בזכות כך זכה להציל חיים של אדם מישראל .אך הוא לא ידע עד כמה הוא גרם הצלה!...
בתום התפילה ,עשה האברך את דרכו לביתו ולתדהמתו הוא גילה את הנס הגדול :מספר דקות אחר שיצא
מהבית לתפילת השבת ,בלעה בתו הקטנה חרוז גדול שנתקע בגרונה והיא החלה להכחיל.
הילדה השתעלה כשהיא מאבדת את החמצן והאמא נכנסה להיסטריה ומיהרה להזעיק עזרה.
והנה היא רואה שאיש ההצלה מגיע עם רכבו של בעלה ,שחילץ את החרוז ברגע ה 99-מגופה טרם הסוף המר!.
בשבת בבוקר בירך האב ברכת הגומל .ומתנדב 'הצלה' סיפר לאבי התינוקת ,כי לולא הרכב שעמד לרשותו
כשקיבל את הקריאה ,היה נגרם אסון גדול לתינוקת ,אם בכלל היתה מצליחה להישאר בחיים'( .חדרי חרדים')
וכי הוא היה פראייר? בזכות החסד – הציל האברך את חיי בתו! בדיוק כדברי החפץ חיים שאם חלילה יש דין
וקיטרוג על האדם להביא לו ייסורים ואסונות ח"ו – "אין שום עצה להינצל מידי הצרות המתחדשות אלא על
ידי שיתחזק במידת החסד!" ('אהבת חסד') ,ובפרט בדורנו  -זוהי השמירה וההגנה לכל בית בישראל!

