
 – "בשכבך ובקומך": ודרשו רבותינו במסכת ברכות .ערבית ושחרית את שמעירבכל יום מצווים אנו לקרוא ק
 . קריאת שמעאו אז מוטל החיוב על כל אדם לקרוא , קמים םדבשעה שבני אשוכבים ו םדשבני אבשעה 

  אשר נחלקו בו, עד שעה מסוימת הינו מוגבלשל קריאת שמע של שחרית ופסקו רבותינו כי זמן זה 
 . והמגן אברהם אמווילנהגאון , םלשני גדולי עו

                                                                                                           .אדם לעשות כל מאמץ אשר לא יעבור עליו יום אשר בו פספס הוא את קריאת שמע בזמנה על כל
 יה עד למעשהאשר ה, א"אחד ממקורבי מרן הגאון רבי אלעזר מנחם מן שך זיעאותו סיפר , סיפור מפעים פניכםל

  :מכל הסובבים אותו שך כל חייובמדה זו ובל להסתיר ע"והביע התפעלות כיצד הצליח הרב שך זצ
ראש הישיבה ביקש שיקחוהו למיטתו לנום  .בשארית ימיו של ראש הישיבה, היה זה באחד מלילות השבת"

  .שנת הלילה הקצרהאת על יצועיו לנום מעט  ואכן הוא עלה, קימעא
                                                                                                 והוא , קורב לחדרו של ראש הישיבהנכנס אותו מ ,כעבור זמן מה

                                                                                                       הכרית עליה וזאת מפני ש, אינה נוחההרב  שלהבחין כי שינתו 
                                                                                                                  בין , במקביל לעורף, מונחת בתחתית הראש ההייתהניח את ראשו 

                                                                                                 גרם לו  דבר זהו, שמוט מעט של הרב וכך היה ראשו, הראש לגב
                                                                                              . לא יכל הרב לישון כראוי ני כךמפלהרים ולהוריד את ראשו ו

 , מעלהת יסיט מעט את הכרי, הרבי לטובת חש אותו תלמיד כ
 .וכך עשה. על מנת להיטיב את שינתו, שתהא כנגד ראשו של הרב

 והשיב חזרה את  רגיש בכךראש הישיבה ה, אלא שלהפתעתו
 מכך שהעיר את , התלמיד היה בצער רב. מקומה הקודםהכרית ל

 הוא שהרי , הוא שגרם הוא לו להתעוררהרב ואמר לרב כי מצטער 
.                                                                                       ולכן העלה לו במעט את הכרית, רפץ שהרב ישן טוב יותח

 וכי חפץ אתה להכשיל ": באומרו לתלמיד פנהשמע זאת הרב שך ו
 . ולא הבין את דברי ראש הישיבה התלמיד נבהל"...?אותי

ביקש את סליחת ראש  הוא ,בקול שבור .שמעלה במעט את הכרית למראשותיוכיצד מכשיל הוא את הרב בכך 
דע : "פנה אליו ואמרו ליד התלמיד התיישב ,נטל את ידיו, בצערו של התלמיד ראש הישיבהמשהבחין  .הישיבה

לבל אפסיד חס , תי הקפדה יתירה על זמן קריאת שמעדפהק, צעיר עוד בטרם הגעתי למצוות ותי עלםכי בהי, לך
 .כדעת המגן אברהם, ת קריאת שמע בזמנהוושלום מצו

מי יוא, בעת החורף 'וובוילניק'בחוץ היה קור רוסי טיפוסי המתאים ל .שבתי עייף מאד לביתי, באחד הלילות
המשכתי לישון שעד כה גדולה  ההייתעייפותי  .ל אאחר זמן קריאת שמעהצדקת העירה אותי בבוקר מוקדם לב

  ...ולאחר זמן מה כשקמתי נדהמתי לראות כי הפסדתי את זמן קריאת שמע של המגן אברהם, עוד מעט
בצורה שהכרית תהיה יותר עד סוף ימיי שלא אשן , קיבלתי על עצמי בקבלה גמורההייתי בצער גדול ו

להפסיד בשנית זמן קריאת  אני עלולוזאת מפני שכך , ינה חזקהלמרגלות ראשי בצורה נוחה שבה אשן ש
אשי יהא שמוט ולא כך ר. הגב לאזורא קרוב ולכן ראית אותי היום שהכרית לא מונחת תחת ראשי אל, שמע זה

ה עד "בכי ", המשיך מרן ראש הישיבה, "דע לך .קריאת שמעזמן מובטח אני שלא אפסיד  ובכך, אישן עמוקות
  .??'מוד בקיום קבלה זו כל חייני שלא אעדיסוכי רוצה אתה להפ, עתה לא חרגתי מקבלה זו

קם והחל בתלמודו , ן בדבריראש הישיבה לא ייחס עני. מילותיו נעתקו. אותו מקורב עמד נפעם למשמע אוזניו
  ...כשיגרת יומו

וחסרון לא יוכל , מעוות לא יוכל לתקון: "רהוא בגד ,ולא אמר קריאת שמע בזמנה יום שבו הפסיד האדם
ואין להשיב ולתקן , שבאותו יום נרשם לאדם בשמיים כי לא קרא קריאת שמע כלל וכללמפני  –" להימנות

וזמן קריאת שמע ' שעון קיץ'ו דווקא כעת כשהשעון הינ, לכן. כי כל יום נרשם בשמיים בפני עצמו, ביום אחר
 !.וקף שלא לפספס אפילו לא פעם אחת את זמן קריאת שמע החשובה והגדולהנשתדל בכל ת, מאוחר
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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   .בנות ליאורה לריסה

ורה לריסה ליא, 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  – לזיווג הגון

 ,רותם בת גאולה ,בת רעיה

דורון בת , ת שרהדורין ב

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 , מלכה בת אסתר

מזל . תמרה בת מזל, מרים

יריב בן . ובת שבעבת דוד 

. 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  .בן זוהרה

 ,אילנה בת סלטנת. חלה'צ

נפתלי , חואלא צדוק בן חסן

אריה בן שרה , בן יפה

אליהו מאיר בן  .זוהרה

, יצחק בן שושנה .סימי

 .שושנה בת שמחה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .נעשה ונצליח' בשם ה.             הארץ ומלואה' לה.              'ועתך קיויתי הליש.         נעשה ונצליח' בעזרת ה.       ד"בס

רוצים הקדשה 
? שנתית
 ..צלצלו

0506425002 

 81:81: הדלקת נרות

 81:91: יציאת השבת
 02:91: רבינו תם

 
 

                                            

                                      81:00: יציאת השבת
 81:81 : רבנו תם



 תספורת ותגלחת בימי העומר

שלא להסתפר בימי ספירת פשט המנהג  (1
  .לעומר בבוקר' עד יום לד העומר

נזהרים ' החרדים לדבר ה -ולעניין גילוח הזקן 
לא א, לעומר' גם שלא לגלח עד לדבענין 

שיש מיקלים בזה למי שמצטער הרבה כשאינו 
שבענין כזה   ז"משום שכתב הרדב, מגלח זקנו

, שאינו בתורת חובה ממש מתקנת חכמים
. זה יש להקלבכל שיש צער , אלא מנהג בלבד

ובפרט , לכל אדם שלא להקל בכךאולם ראוי 
 .ח אייר"להחמיא שלא לגלח עד ר

ואף בוים העצמאות אין להקל בגילוח 

 .מותרות להסתפר כרגילנשים  *. ספורתות
*** 

 שמיעת שירים בזמן העומר
נכון , הנוהגים לשמוע שירים במשך השנה (2

בהם  שיחמירו בימי הספירה שלא לשמוע
או שמיעת כלי , שירים המלווים עם כלי נגינה

–' שירה בפה לכבוד ה, ומכל מקום .שיר
 פדיון הבן, ובשמחת מצוה כגון מילה .מותרת

  -סיום מסכתא או בר מצוה ,(ואף שלא בזמנם)
, לשמוע שירי קודש המלווים בכלי נגינה תרמו
ולכן . כל שמחת מצוה יש להקל בדברבש

תורה  הכנסת ספרת מותר להשתתף בתהלוכ
 .עם כלי זמר, בימי הספירה

 
*** 

 ?האם מותר לכבס בחול המועד
, לכבס בגדים בחול המועד ו חכמיםאסר (3
כדי שלא יכנס האדם , לצורך המועד ףאו

 .לרגל מנוול ויסמוך על גילוחו בחול המועד

 ויש אומרים, ידיים וגוףמותר לכבס מגבות  *
 שכעת יש להחמיר מכיון שגם בשאר השנה

 .אין מחליפים אותם אלא משבת לשבת

 לכבס בגדי קטנים מפני שדרכם מותר *
 
 
 
 
 

 בוצע באמצע, אם שכח ולא בצע קודם ההגדה
ונותנים אותה תחת . ההגדה במקום שנזכר

ויש נוהגים לכורכה במפה ולהניחה על . המפה
ויש שנוהגים . זכר ליציאת מצרים, כתיפם

והוא , מאין באת, לומר לנושאה על שכמו
. לירושלים, ולאן אתה הולך. ממצרים, עונה

 הבנויה] לשנה הבאה בירושלים: ועונים
 
דקדוקיה בכל , דין נטילת ידים לאכילת פת 

שכל דבר , כדי לטבל הכרפס במשקה, ופרטיה
ובכל זאת , שטיבולו במשקה צריך נטילת ידים

וטוב שלא ישיח עד , לא יברך על נטילת ידים
משום דתיכף , אחר ברכת ואכילת הכרפס

 .לנטילה ברכה
*** 

 סיבה בליל הסדרה
על כן , יתנהג האדם בליל הסדר דרך חירות *

או על  הספסל ב עליסחובה על כל אדם לה

אך לעיתים יש , הרבה פעמים אנחנו שומעים טיפים לחיי הנישואין
 :בהם שיבושים וטעויות שחשוב לדעת ולתקן

לעולם אל תלכו לישון ": כמה פעמים שמענו את הכלל: 'דוגמא א
הבחירה להישאר אך יש לדעת כי  ,"כשאתם כועסים זה על זה

, רק כדי לנסות ליישב סכסוך, ערים עד השעות הקטנות של הלילה
. תוביל בדרך כלל להחמרה במצב, כששניכם מותשים לגמרי

 . כל מה שאתם צריכים זו שנת לילה טובה, לפעמים
 תהיה לכם , ברגע שתתעוררו בבוקר רעננים

 מחלוקת על הברורה יותר הסתכלות לרוב 
 להתמודד איתה בדרך ותוכלו , שביניכם

 למרות שאולי קשה ולא נעים . הגיונית יותר
 מדובר בכלי חשוב , ללכת לישון מתוך כעס

 ללמוד כיצד להניח בצד את  –ומשמעותי 
 כדי שתוכלו לטפל , רגשותיכם באופן זמני

 בהם באופן פורה ובטוח יותר בזמן מאוחר 
 לחץהטיפול בכעסים מתוך , אחרת. יותר

 .לתוצאות לא רצויותעלול להוביל 
 לעיתים נשמעים בהרצאות ודרשות :'דוגמא ב

אמנם הטיפ הזה עשוי לעבוד  - "כן"תמיד תאמר לאשתך ": המושג
 .אך בדרך כלל הוא מוביל להצטברות של רגשות טינה, בתיאוריה

 . הנישואים הם התחברות בין שני בני אדם שונים שהופכים לאחד
ששני הצדדים צריכים , ת היאהמשמעו. לא השתלטות, זהו מיזוג

ולהקפיד לקחת בחשבון את , להרגיש בטוחים להביע את עצמם
 .נקודת מבטו של הצד השני

עלולה לעיתים , מערכת נישואין שבה תמיד רק צד אחד מנצח
 . ולהוביל ליחסים לא בריאים, קרובות לרסק את בן הזוג השני

 ,קונפליקטיםבעוד שבטווח הקצר הסכמה גורפת עשויה ליצור פחות 
 

 
 
 

 

 

 

 !להצלה מגיהנום וחיבוט הקברסגולות     

אדם המכתת " :'ברכת אברהם'כותב ה (1 
רגליו ממקום למקום כדי לאסוף כספים עבור 

 ".ניצול מחיבוט הקבר –עניי ישראל 
אדם ": 'יסוד ושורש העבודה'כותב ה (2
לאכול סעודת מלווה מלכה כדת  מקפידה

דוד המלך מצילו מדין חיבוט הקבר  –וכדין 
 ".וממלטו מדינים קשים בעולם העליון

הרוצה להינצל " :'עולת שלמה'הכותב  (3
יקפיד לענות , מחיבוט הקבר לאחר פטירתו

 ' אמן יהא שמיה רבא'ו' ברול הוא וברוך שמו'
 

 
 ".ה ואדנות"ויכוון בשם הוי

אשר בן יעקב ניצב " :א הקדוש"החידכותב  (4
וכל מי שלמד בחייו , בפתחו של גיהנום

 ".הוא מצילו מגיהנוםמשניות ויודעם 
יסוד ושורש 'ה בשם' קץ הפלאות' כותב (5

' שיר השירים'אמירת מגילת " :'העבודה
בכוחה לכפר על עוונותיו של , בדקדוק ובכוונה

 ".אדם ולהצילו מדינה של גיהנום
כריכת התפילין " :'דברי חיים'ה מובא בשם (6

צריכים , וקיפול הטלית לאחר תפילת שחרית
 י "י בעל התפילין והטלית ולא ע"להיעשות ע

 ".מצננין לו גיהנום –המקפיד על כך , אחרים  
 - 30-4737075 – 'עצה ותושיה'מתוך  -           

 

 
 
 
 

 !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      

 
 
 

– ' עצה ותושיה'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"לקנות סכין חד וחדש לרנוהגים ( 5  
 !ה"שנה טובה ומבורכת ב

 .ו"ח דברי חול ולא לכעוס על האשה        

 

ידברו דברי חול ולא יכעסו על האשה   
 !והילד

 דינים והלכות בספירת העומר
אם ספר העומר בלילה  אדם המסופק (3

או שנסתפק אם ספר אתמול את , הקודם
בכל זאת יוכל לספור  -המספר הנכון או לא 
 .מטעם ספק ספיקא, מכאן ולהבא בברכה

ורק אם ידוע לו בודאות שלא ספר לילה אך 
שוב לא יברך , רה שגוייהאו שספר בצו, אחד

 .וטוב שיוציאו אותו ידי חובה ,על ספירת
*** 

,  ואינו יכול לברר, מסופק כמה היום לעומרה *
הספירות בזה אחר זה בלי ' יספור מספק את ב

 מספרהשכבר ידע  ולמחרת בלילה, ברכה
 .יספור מכאן ואילך בברכה

ולא נזכר עד , טעה ומנה מספר אחרשם דא *
 .אינו יכול לספור עוד בברכה - הלילה השני

אבל אם , לילה ויוםוכל זה כששכח לספור 
יספור המנין של אותו יום בלא  -נזכר ביום 

 .כ"ושוב יוכל לספור בלילות שאח, ברכה
*** 

 ?האם מברכים על תכשיטים וכלים חדשים( 2
תכשיטים או כלים שהינו , הקונה מכונית *

עיקר הדין היה רשאי לברך אף שמ, שמח בהם
בכל אלה לברך  כבר נהגו, "שהחיינו"על זה 

 .ולפטור הכלים שקנה, שהחיינו על בגד חדש
*** 

 
 
 
 

כלי אלומיניום חד פעמיים המיוצרים בחוץ 
ויש . )חייבים טבילה בלא ברכה, לארץ

חייב גם הוא , וקומקום חשמלי(. מיקלים
וניתן לפטרו מחיוב . טבילה בלא ברכה

, על ידי שיתן אותו במתנה לגוי, טבילה
. ת לו בהשאלה את הכליויבקשנו לחזור ולת

או באופן שיתן ליהודי חשמלאי שיפרק לו 
ולאחר מכן , את הקומקום בצורה מקצועית

 .ואז הכלי פטור מטבילה, ירכיב אותו שנית
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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
 
 
 
 

  

 
 
 

 

 
 
 

בטווח הארוך מציאות כזאת תגרום לתחושת אומללות וחוסר  אך 
 .סיפוק אצל שני בני הזוג

יש זוגות המתגאים בכך  - "איכות ולא כמות"המושג  :הבאהדוגמא 
בטענה שהם משלימים את , שהם כמעט ולא רואים אחד את השני

במהלך סופי השבוע , החסר על ידי זמן האיכות שהם משקיעים זה בזה
 . והחופשות הארוכות שהם לוקחים

 או משקיעים את מירב, אל תחשבו שאם אתם עובדים שעות ארוכות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

אסור , ואמנם, אין צורך להיות כבולים זה לזה, אמנם. מחברתו של זו
אך עדיין יש צורך חיוני בתקשורת , שהכמות תעלה על האיכות

 .כדי לטפח כראוי את חיי הנישואין שלכם, משמעותית בין שניכם
אדם זוכר כל דבר בחייו לפי הרושם הראשוני שלו  :חשוב נוסף' טיפ

אך טעמה , טעם בננה בפעם הראשונה בחייוד שיל: לדוגמא. מהדבר
 .הוא לעולם לא יאהב בננות –היה טפל ולא טוב 

תמיד יש . כך חשובה מכל הרושם הראשוני עם כניסת בן הזוג לביתו
אין הליכנס עם טלפון . להיכנס מתוך הארת פנים והתעניינות בן הזוג

  (א"שליט סתמיהרב אליהו רו). הדבר גורם לשני הרגשת זלזול –פי .או אם
 

ובקושי , זמנכם בפעילויות העשרה שונות
, בת הזוג שלכם/מספיקים לראות את בן

תצליחו להגביר על ידי זה את החיבה 
לעיתים קרובות מצב כזה , למעשה. שביניכם

, גורם לזוגות לחיות את חייהם בנפרד
. ולהתנהל זה כלפי זה כשותפים לדירה ותו לא

 40-לא מזמן הוזמתי למסיבת יום הנישואין ה
 .של דודים של אשתי

, נישואיהם תד ההצלחכששאלו אותם מהו סו
 . שהם תמיד עשו הכל ביחד, ענתה הדודה

 ונהנו זה, הם ממש היו חברים הכי טובים
 
 .מחברתו של זו 
 
 
 

 .מצויים לו בכל מקום
 
 

 

 



כאשר ראתה כי הנער עייף מאוד מטורח 
הציעה לו שינוח מעט לפני שילך לבית , הדרך

שכמעט לא נרדם בלילה בגלל , לייב. הכנסת
טלטולי הדרך וישיבתו על מושב העץ הנוקשה 

השתרע על , קיבל את הצעתה, ברכבת
    .ונרדם לאחר כמה רגעים המיטה הרחבה

את דודו זקנו יושב  ראה, כאשר פקח את עיניו
. ליד שולחן שבת כשהוא מעיין בספר כלשהו

ברכו , בנער שהתעורר" החפץ חיים"כשהבחין 
, במאור פנים והורה לו ליטול את ידיו

ואז לשבת , להתפלל קבלת שבת וערבית
                 . עמם לאכול את סעודת השבת

" החפץ חיים"קרא , כשסיים לייב את תפילתו
החפץ " -ושלושתם , ש על הייןקיד, לרבנית

אכלו סעודת , הרבנית והנער הצעיר, "חיים
 .שבת מתובלת בזמירות ובדברי תורה

 

 

 

 

 

 

ביקש , לאחר שסיימו וברכו ברכת המזון
את סליחת האורח ופרש לחדרו " החפץ חיים"

אבל מפני . ואף הנער עלה על יצועו, לישון
התקשה להירדם , שכבר התעורר לפני שעה

             . תו ונכנס למטבחמיטוא קם מה. שוב
ולאורה ראה  הנרות האיר את המטבח רוא

השעון . את השעון הקטן הניצב על הדלפק
. לייב התפלא. הורה על השעה ארבע

בתחילה סבר שהשעון אינו תקין ונעצר 
הוא היטה את אזנו ושמע היטב את . מלכת

, "?איך יתכן שהשעה כה מאוחרת. "תקתוקו
חזר , לאחר מכן משך בכתפיו. והרהר בלב

כאשר התעורר לייב  .לספה הרחבה ונרדם
               . כבר זרחה השמש והאירה את חדרו

. הוא מצא למרגלות מיטתו קערה וספל מים
ברך את , לאחר שנטל את ידיו נכנס למטבח

ואז מראה השעון צד , !"שבת שלום"הרבנית ב
ים לייב הביט בו וראה כי המחוג. את עינו

 :הוא שאל את הרבנית. מורים על השעה שבע
 "?האם השעון תקין"

 

  

, נמצאים אנו בימי העומר הקדושים
ן שהינם ימי "אשר כתב עליהם הרמב

דין בהם צריך האדם להיזהר בחומרת 
יתר שלא לפתח קטטה ומריבה עם 

וזאת מפני  שהיצר הרע , הסובבים אותו
מתערב בכל פינה בימים אלו והופך כל 

 .קטטה לאסון נורא
ל שיזהר "זצ' בן איש חי'כתב ה, לכן

האדם שלא להכות או להרים יד על 
מפני שיכול הדבר להגיע לנזק , בנו

 .חמור
מסופר כי באחד הימים ניגש אדם אל 

מה עלי , רבנו: "ושאלו' ן אישחזו'מרן ה
לעשות במקרה בו נמצא אני בדרשת 
, החכם בבית הכנסת בשעת צהרי היום

אך נזכר אני כי עדיין לא התפללתי 
ואם כן עלי לעזוב את הדרשה , מנחה

חזון 'ענה לו ה". וללכת להתפלל במנין
הרי ! ?מה השאלה בכלל: "ואמר' איש

, בוודאי אם הינך נמצא כבר בדרשה
מפני שהדבר , לך לצאת בעיצומה אסור

גורם לצער בכהוא זה לדרשן ועל כן 
מוטב לפספס התפילה ובלבד שלא 

 ".לגרום צער ליהודי
י את המעשה "סיפר הסופר עודד מזרחי נ

הבא המלמדנו כמה יש להיזהר בכבודו 
 : של כל יהודי ויהודי באשר הוא

נכד אחיו של , בן הארבע עשרה 'לייב'"
קש לנסוע מהישיבה בי, "החפץ חיים"

שבה למד ברוסיה אל ביתו בסטוצין 
הרכבת עמדה להגיע בצהרי . שבפולין

שכללה מעבר , והנסיעה, יום חמישי
 ההייתאמורה , גבול מרוסיה לפולין

בגלל שרשרת . להמשך יממה תמימה
תקלות איחרה הרכבת בכמה שעות 

 . וצברה איחורים נוספים בתחנות הבאות
כי אפסו סיכוייו הנער לייב נוכח לדעת 

וכי הוא , להגיע לבית הוריו לפני שבת
לשמחתו . מוכרח לרדת באמצע הדרך

 .עצרה הרכבת בעיירה הסמוכה לראדין
כיתף את צרורו , לייב ירד מהרכבת

ועשה את דרכו לראדין כדי לשבות 
 .הצדיק הנודע, במחיצת דודו זקנו

שעות " החפץ חיים"וא הגיע לביתו של ה
ת והתקבל בחביבות ספורות לפני השב

שאמרה לו כי דודו כבר , על ידי הרבנית
שם נוהג הוא למסור , עלה לבית המדרש

 .שיעור לבעלי בתים לפני קבלת שבת
 
 
 
 

 ..."?האם השעון תקין"
 , ענתה הרבנית, "סבורה אני שכן"
 הרי הרב כבר , זו כפי הנראה השעה"

והתפילה מתחילה , הלך לבית הכנסת
לייב נזכר בשעה ". בעוד שעה בערך

 , המשיך לייב, "רק רגע". שהורה השעון
נכנסתי , ש לאחר הסעודהאבל אמ"

. והשעון הורה על השעה ארבע למטבח
הרבנית  .שאל לייב, "?איך יתכן הדבר

באמת מאוחרת  ההייתהשעה " :ענתה
התפלא  ".מאוד כשהסתיימה הסעודה

אבל הסעודה לא ארכה זמן כה " :הנער
 ."?מתי התחלנו לאכול, בערך שעה, רב

בוא ואספר לך מה " :הרבנית חייכה ואמרה
היית , כאשר הרב שב מבית הכנסת .קרה

אבל , רציתי להעירך. שקוע בשינה עמוקה
הרב לא הניח לי באומרו שאתה מותש 

ואין  לבטח מן הדרך הארוכה והמפרכת
 . לצער יהודי ולעורר אותו משינה עריבה

, עברה שעה. ישבנו והמתנו עד שתתעורר
הרב שראה . שעתיים ואתה לא מתעורר

 כך, ייב שיקדשהורה לבננו אריה ל, כך
 אצא ידי חובה בקידוש ושנינו נאכל

בעוד , בינתיים כדי להשקיט את רעבוננו
 . וכך עשינו .שהרב ימתין עד שתתעורר

הרב ישב . שוןיסיימתי לסעוד ועליתי ל
הוא , ולמד תורה וקבענו שכאשר תתעורר

ונעשה כאילו לא אירע , יעיר אותי משנתי
עוד ם כעת לסיוכאילו אנו מתחיל ,מאומה

על מנת , בלא לומר לך מה השעה, עמך
. מכך שחיכנו לך שתתעוררשלא תצטער 

  .שלא תתעורר כשאתה עייף, ובלבד
התעוררת בשעה שלוש אחר , ואכן כך היה

 ."הרב העיר אותי מיד וסעדנו יחדיו, חצות
שנים רבות לאחר מכן סיפר רבי לייב את 

לולא " :וסיים באומרו, סיפורו זה לאחיינו
לא היתה , את תעלומת השעוןחקרתי 

החפץ "וברור ש, הרבנית אומרת מאומה
, בעצמו לא היה רומז לכלום" חיים

 ...".והמעשה לא היה נודע לעולם
החפץ חיים ממתין בליל שבת מספר 

, בלא לטעום טיפת אוכל ושתיה, שעות
, ובלבד שלא להעיר יהודי עייף מהדרך

שהרי אם יסעדו הם ויתנו לאורח לאכול 
לא יהנה הוא מסעודת , שיתעוררלבד כ

 !.?השבת כראוי ואיזו אווירה תהא לו
לבטל את  –זו הגאונות של גדולי האומה 

 !. תוכניותיי ורצונותיי למען השני
 
 
 
 

 .קבעו רבותינו, "מוטב לו לאדם שישליך עצמו לכבשן האש ובלבד שלא ילבין פני חבירו ברבים"                  

 כל דאגה. !"הרוחניות שליהיא  –גשמיות של החבר שלי ה: "מייסד תנועת המוסר, ל"זצ וכבר אמר רבי ישראל מסלנט    
  !מוסיפה לרוחניות שלי ומרוממת אותי להיות אדם גדול יותר, יותעל השני שיהי לו טוב בגשמ וחשיבה                 

 



 

 
 
 

 

לתדהמתו עונה לו סוכן הנסיעות ואומר לו 
. כי הוא אינו מכון למכור לו כרטיס טיסה

הרי אני רוצה לקנות ! ?מה זאת אומרת"
פנה , !"?כרטיס ומחובתך לאפשר לי זאת

 . אליו איש העסקים היהודי
אך ,סוכן הנסיעות שהיה אף הוא יהודי

היה הוא שומר תורה , בשונה מאיש העסקים
: ה הוא אל איש העסקים ואמר לוומצוות ופנ

, כי הנני יהודי שומר תורה ומצוות, דע לך"
אך מכיוון , ואומנם עבודתי היא סוכן נסיעות
 הרי אם, שמועד טיסה זו הוא ביום השבת

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

אגרום לך לחלל , אאפשר לך לקנות כרטיס
איני יכול למכור לך כרטיס , לכן, את השבת

וצה לרכוש כרטיס אם  הינך ר. לטיסה זו
הרי שעליך לרכוש את כרטיס , לטיסה זאת

אני לא יהיה זה שימכור לך . הטיסה בעצמך
 .אמר סוכן הנסיעות לעסקן היהודי, !"זאת

, איש העסקים שלא היה שומר תורה ומצוות
אשר ויתר על , נדהם מסירובו של הסוכן

. אך לא התייאש, לקוח למען קדושת השבת
ת כרטיס הטיסה הוא פנה לבצע את הזמנ

בעודו עושה את דרכו להזמנת . בעצמו
כיצד , החל הוא מהרהר שוב ושוב, הכרטיס

יתכן שהסוכן עשה מעשה שכזה רק למען 
 .קדושת השבת

: החליט הוא בלב שלם, לאחר זמן קצרצר
, אני מוותר על הטיסה המיועדת לשבת

  .  ואטוס בטיסה הבאה
 
 
 

 אם כה חשובה, הרי אין לו בכך רווח, 
כנראה שטיסה בשבת היא , השבת בעיניו

. אכן מעשה נורא המחלל את קודשי ישראל
: החליט הוא בלב שלם, לאחר זמן קצרצר

, אני מוותר על הטיסה המיועדת לשבת
  .  ואטוס בטיסה הבאה

 

                      

, אני מוותר על הטיסה המיועדת לשבת
  .  ואטוס בטיסה הבאה

הוא החליט לשלוח מייל משדה התעופה 
כי בזכותו הוא , אותו לשמחלסוכן הנסיעות ו

וכך היה תוכן . מוותר על הטיסה בשבת
 . LAX  כות משדה התעופהבר: "להמיי

דקות לעלייה על טיסת  55יש לי עוד 
. אני חושב מחדש על התכנית. הביניים שלי

, אתה צודק שאני צריך להתחשב יותר בדת
ואבטל את הטיסה של , ולכן אני אסתדר

[. בירת מלזיה]מקואלה  –שבת  -הלילה 
ואשמח להמלצות לארוחה , אשאר בקואלה

 ".בליל שבת
היה מאושר למשמע הדברים וברכו  הסוכן

מתעורר בבוקר , לאחר יומיים. על החלטתו
איש העסקים ושומע כי אבדו עקבותיו של 

מלזיה 'של חברת ' 777בואינג 'מטוס 
וכי יתכן כי הוא טבע האוקיינוס ' איירליינס

רץ , נרגש ונבהל, העסקן היהודי. ההודי
: וכה היו דבריו, במהירות ושלח מייל לסוכן

אתה שמעת מה שקרה , וקים אדיריםאל"
אני לא יכול להפסיק ? MH370 לטיסה

אתה מציל . זה נס אמיתי. לחשוב על זה
נדבר ! אני לא יכול לחשוב יותר. חיים אמיתי
". לא יודע איך להודות לך. בשבוע הבא

אני כל כך : "כתב לו סוכן הנסיעות, בתגובה
אלוקים . לא אני מציל החיים! שמח בשבילך

 ".אתה חייב להם. הצילו את חייך והשבת
 , בבלוג שהביא את הסיפור המיוחד

צורפים צילומי מסך מתכתובות המייל מ
הבלוגר . שבין איש העסקים וסוכן הנסיעות

יותר : "הביע את התרגשותו באימרה
השבת שמרה  –מששמרו ישראל את השבת 

 ". על ישראל
נחזק את בני משפחתנו בשולחן השבת כי 

, היא זו לשמור את השבתזכות גדולה 
אשר בעבורה זוכה האדם לשמירה וברכה 

כמה צריכים להיות אנו . לכל ימות השבוע
 .מאושרים ששומרים אנו את השבת
 !.נמשיך להתעלות ולחזק את השבת

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

נמצאים אנו כעת בשבתות הקיץ 
השבת נכנסת בשעה מאוחרת . הארוכות

 .ויש זמן רב לעריכת ההכנות לקראתה
לרשותו של האדם שעות רבות , בנוסף

, לנוח, בהם יכול הוא לסעוד, בשבת
לקבוע עיתים , והחשוב מכל, לשמוח

 . ללימוד התורה הקדושה
יותר מששמרו ": וכבר אמרו רבותינו

השבת שמרה על  –שראל את השבת י
אדם שמשתדל לכבד , כלומר". ישראל

שירי : את השבת ולהתנהג בה כראוי
, לימוד תורה, סעודות דשנות, שבת

זוכה שהשבת מאירה עליו  –מנוחה 
 .ומגינה עליו במשך כל ימות השבוע

ימים בלפנינו מעשה מדהים שאירע 
האחרונים וכי פורס הוא כנפיים ומתפרסם 

 :ולם היהודי כולובכל הע
העולם מסרב להתאושש מהאסון הנורא "

פרשת שאירע לאחרונה בעקבות 
של  '777הבואינג 'היעלמותו של מטוס 

שעל , "מלזיה איירליינס"חברת התעופה 
 . נוסעים 932סיפונו שהו 

הודיעו , ימים מהיעלמות המטוס 61לאחר 
את ההודעה הטרגית , השלטונות במלזיה

מעבר , ים לקבועאנחנו נאלצ: "הבאה
 כי המטוס, לכל ספק הגיוני

התרסק בדרום האוקיינוס  MH370 בטיסה
. ושאף אחד מהנוסעים לא שרד, ההודי

אך בקהילה החרדית ". הנוסעים מתו 932
שבאמריקה ישנה התרגשות עצומה עקב 

 : סיפור השגחה מרתק בפרשה זו

כי , מדווח" ז דילז'דנ"בלוגר באתר "
התקשר , טיסהמספר ימים לפני צאת ה

ביקש ואיש עסקים יהודי למשרד הטיסות 
 ינג שבסין'אף הוא לטוס ממלזיה לביג

 . '777בואינג 'במטוס 
הוא שמע כי מחיר הטיסה הינו משתלם 

ביותר ולכן החליט לרכוש כרטיס שיביא 
ות עהוא התקשר למשרד הנסי. אותו לסין

 .טיסה וביקש להזמין כרטיס
 
 
 

כן הנסיעות אך לתדהמתו עונה לו סו, 
ואומר לו כי הוא אינו מכון למכור לו 

הרי אני ! ?מה זאת אומרת. "כרטיס טיסה
רוצה לקנות כרטיס ומחובתך לאפשר לי 

 .פנה אליו איש העסקים היהודי, !"?זאת
 
 
 

לילך בת  :הצלחה ופרנסה, ההעלון מוקדש לרפוא
               , אביעד בן עופרה, יצחק יונה בן אסתר, צילה

אנה בת , זוהרה יפה שושנה בת ,ים ונופר רוקחניס
, מרים בת גליה, קורוטה ומאירוב: משפחות, סופיה

 .מנשה בן לילה ואורה בת גמילה
  .סיגלית בת מזל: ק"שבז

 , אליאס אליהו בן מונבר, בן דודשלום סאלם : נ"לע
 .ן'המדם חמדה בת חטונג    
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