
 תפילות ביום, בהם פונה האדם אל בוראו ומבקש ממנו את כל  3תיקנו רבותינו להתפלל 
 גדולה התפילה בבית הכנסת ובמניין שמתקבלת יותר מתפילה ביחיד ובבית. מחסורו.

 בעשרות השנים האחרונות הייתה יורדתמספר הרב קולדצקי שליט"א, חתנו של הרב קנייבסקי שליט"א: "
 לא הרגישה טוב, ולפעמים הייתה במצב למרות ש יום להתפלל בבית הכנסת,-יום  הרבנית קנייבסקי זצ"ל

 שכל אחד אחר היה נשאר בבית, מה גם שאחרי התפילה היו מחכות לה  של חולשה כזאת שאני בטוח
כל לא ויתרה על התפילה בציבור, חוץ מפעם אחת עשרות נשים כל אחת עם הבעיות שלה כידוע, ולמרות ה

 בשבוע, מנחה ביום שישי, שאז הייתה טרודה בהכנות לשבת.
הבישולים הייתה מפסיקה  אבל מה כן הייתה עושה? ביום שישי בשעה שתים עשרה ועשרים בצהריים, באמצע כל

יים לבד, ביקשה מזאת שהייתה ללבוש נעל באמצע, מורידה את הסינר, ובשנים האחרונות שכבר לא היה בכוחה
 כי אין זה יאה להתפלל אם תוכל להלבישה בנעליים,  עוזרת לה

 עם נעלי בית וסינר, והייתה מכוונת שזה יהיה יחד עם הציבור בשעה 
 '.לדרמןבית הכנסת 'שמתפללים מנחה ב

 חייבת בתפילה בציבור? הרי לא הייתה חייבת בזה,  וכי אשה
 .ומתלבשת במיוחד לכבוד התפילה זההייתה משתדלת ב ע"פ כןוא

 אי אפשר לעמוד עם סינר  ,המלך היא הרגישה שאם עומדים לפני
 כמה חשוב להתלבש כראוי כשבאים לתפילה". – ונעלי בית

 כמה זה מחייב את כולנו : "ממשיך הרב קולדצקי שליט"א ואומר

 אם  שהתפילה תהיה כמו שצריך, להגיע בזמן, לא לאחר,
 .ורבע 21 -יוצאים ב אז -וחצי  21 -ב מתחילה התפילה

 שנים כשהתחיל  לפני עשר שליט"א הייתי אצל הרב אלישיב
 ?ושאלתי אותו מה לעורר בציבור הטרור,

התפילה מתחילה בשעה שבע וכולם  , אם לבוא לתפילה בזמןשל  לעורר על הענייןהרב אליישיב השיב לי 
ת, וכשיש קדיש דרבנן בתחילת התפילה כולם עונים ביחד את ברכות, קרבנו באים ברבע לשבע, ציצית, תפילין,

 רבה כמו בראש השנה ויום כיפור, זה תענוג לבוא לבית הכנסת בראש השנה ויום כיפור, כולם האמן יהא שמיה
אתה מגיע בזמן,  – ( "כי מכבדי אכבד"נמצאים בברוך שאמר, איזה כבוד שמים! ועל זה הקב"ה אומר )ש"א ב, ל

 .גם אני אכבד אותך! –פילה מההתחלה אומר את הת
שאביו מת  מישהגמרא אומרת שהרי וכך גם אמר הסטייפלר זצ"ל, כשבא אליו יהודי שאביו מת בגיל צעיר, 

לעשות? הוא רוצה  מה 'קהילות יעקב'ידאג, ושאל הלה את הסבא ה - בגיל צעיר והוא מגיע לשנות אבותיו

אבל הסטייפלר אמר לו זוהר, סגולה מה יה בטוח שהוא יאמר לו איזההוא ה .לחיות, ומבקש סגולה לחיים ארוכים
 .שהסגולה הכי טובה היא לבוא לתפילה מתחילה ועד סוף

הגמרא מספרת שלרבי יוחנן היו עשרה בנים שמתו כולם בגיל צעיר, אחד אחר השני, ל"ע, והנה כשנולד לו הבן 
ימות צעיר כאחיו. שאל ר' יוחנן את החכמים מה אוכל קראו 'מתנה', אך ראה שיש עליו גזירה בשמיים ש העשירי

לעשות כדי שבני יזכה לאריכות ימים? ענו לו החכמים שישלח אותו לבבל שם מאריכים ימים, בגלל ששם מגיעים 
 כולם בזמן לתפילה, וזו הישועה הגדול ביותר להצלה מאסונות וממיתות שונות. 

 .היא לבוא בזמן לתפילהשהסגולה הטובה ביותר  כולם אומרים פה אחד,
לקום בבוקר מוקדם זה מעין עקידה, ורבינו יונה אומר בספר היראה  כי 'וירא'השל"ה הקדוש אומר בסוף פרשת 

 .לתפילה בזמן נקרא ידיד השם שנאמר מה ידידות משכנותיך שמי שמכבד תפילה ובא
 דאי!כבזמן לתפילה שהוא ידיד טוב,  , וכאן כתב רבינו יונה על מי שבא'ה על בנימין כתוב לבנימין אמר ידיד

בדור שלנו שהאסונות שנשמעים כל כך קשים, צריך האדם להגן על עצמו ולהיות אהוב על ה' ע"י שיגיע במלבוש 
 )'מספד גדול'(   אכבד' ובעיקר שיגיע בזמן לתפילה ויזכה להגנה עצומה! –נאה ומסודר לתפילה ויהיה בגדר 'מכבדי 
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 91:91 הדלקת נרות:
 92:33 יציאת השבת:

 99:23 רבינו תם:

 לרפואה פרנסה

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  אורי חי בן רינה.

, יעקב בן מלכה מרים,

מרים בנות  ,הילה, לאה

ליאורה  ליאורה לריסה.

 ,לריסה בת זיבו זוליחו

ולמית ש דליה בת ברוריה,

, בת חתון וברוך בן ג'ורג'יה

אבישי דוד בן ברכה, ברכה 

 בת דורה דבורה.

לינור בת  – לזווג הגון

יהודה בן מלכה, ,  ברכה

צבי יעקב בן מלכה, יהודה 

מית אסי בן שול, 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.

יוסף בן גוהר.  ובת שבע.

יריב בן גאולה.  פואד לוי.

אברהם בן אלה. ישעיהו בן 

רות בת נוסרת יצחק  יצחק.

יוסף בן אנגלינה.  בן עליזה.

ר' יצחק בן  אפרים בן רחל.

טופחה, ר' שמעון בן סאסי 

 גבריאל בן סמינה.סופיה, 

נה בני יונה שמרדכי חי ושו

 אופירה בת רומיה. ומנחם.

ר אסת רחמים בן צ'חלה.

 בת עישה, שלום בן תמו,

, רחל בת דוד בן אסתר

אליהו מאיר בן סימי  קלמי.

. עובדיה כהני איפרגן,

 לואיזה עליזה בת שמחה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ה פרנסהלרפוא

הרב עובדיה :והצלחת

יוסף בן גורגיה. הרב 

הרב שמעון בן בכריה.

מרדכי אליהו. עידן בן 

שמעון ומשה בני  .חווה

אורלי. רינה בת נורית. 

מנשה משה בן שושנה. 

 מרת אימי אחיאל.ואורה 

 תי ה'.              לה' הארץ ומלואה.             בשם ה' נעשה ונצליח.בס"ד.       בעזרת ה' נעשה ונצליח.         לישועתך קיוי
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רוצים הקדשה 

שנתית? 

 צלצלו..
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 ?האם מותר לחתוך ירקות דק דק (1

ש אומרים שהמחתך את הירק בסכין דק י *
 . וחייבטוחן הרי זה תולדת  -דק 
כל רוב הפוסקים חולקים על זה וסוברים שאך 

האיסור הוא רק בחיתוך ירק דק שאינו ראוי 
 .מותר –לאכילה, אך ירק הראוי לאכילה 

, ולא ראוי להחמיר כסברא הראשונה ולהלכה,
  .דק דק הראויים לאכילה ירקותאף לחתוך 

 מתי חל איסור זה?
לאחר דעת לאוכלו  כשמחתך את הירק על

 וך דק דק,אז חל האיסור לחת ,זמן, או למחר
" לאלתר"אבל אם מחתכו בסכין כדי לאוכלו 

 זמן)ושיעור אכילה לאלתר, הוא מ מותר. -
שיוצאים הגברים מבית הכנסת עד תחילת 

 הסעודה(.
ן דק דק לתת לאחרים וגם אם חותך בסכי

לאכול מיד, או סמוך לסעודה, ואפילו לסוף 
 מותר.ו נחשב לאלתר, הסעודה

בסכין  ולהכין 'סלט' ולכן מותר לחתוך ירקות
, בין לעצמו בין לאחרים, על דעת דק דק

 לאכול אותם לאלתר. 
ירק של הסלט לחתוך ה דת חסידותיממו

. ואף על פי שאין זה מן חתיכות גדולות קצת
 .המחמיר תבוא עליו ברכההדין, מכל מקום 

*** 
 ?הלשבת בשאר תפילת העמידהאם מותר ( 2
*  
 
 

*** 
 אמות המתפלל? 4-לשבת בהאם מותר ( 3
שני לשבת בסמוך לארבע אמותיו ) אסור *

  , בין מטר( של המתפלל תפילת העמידה
 
 
 
 
 

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

וכן נוהגים כיום בכמה  תבא עליו ברכה.
במשך כל  מקומות של בני תורה, שעומדים

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 
 איסור גמור.

*** 
 ?יברך שוב כשהגישו לו תוספתהאם  (2

י שבירך על פירות כתב מרן השלחן ערוך; מ *
  ,שלפניו, ואחר כך הביאו לו יותר מאותו המין

אין  - או ממין אחר שברכתו כברכת הראשון
 צריך לברך שוב. 

ולמשל, תפוחים ותפוזים, על שניהם מברכים 
"בורא פרי העץ". ומעתה, אדם שבירך על 

מהם ולא  תפוחים ברכת בורא פרי העץ, ואכל

 

 

 

 

 

 לשמירה והצלה מכל פגע וצרה!סגולות      
"סגולה לזכרון: ה"חמשה מאמרות": כותב (1 

בשעת אמירת הקידוש בליל שבת, באמירת 
יבקש  –התיבות: "זכרון למעשה בראשית" 

 מבורא עולם שיתן לו זכרון". במחשבתו
הגמרא במסכת עירובין )נד( אומרת:  (2 
לימודו ולזכור את אשר רוצה להתרכז בה"

פיד להוציא בפיו את המילים שלומד יק –למד 
 ולא יסתפק בהבטה בלבד".

"הרוצה  כותב ה'טור' )אורח חיים, רצט(: (3
 לשפר את זכרונו, יקפיד לומר בכל מוצ"ש

 

 
 את כל הפסוקים בהם מוזכר 'אליהו'".

"אמירת  כותב 'כף החיים' )קנז, כט(: (4
 7ואור לנתיבתי' הפסוק: 'נר לרגלי דברך 
 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  יאריךאת אשר למד, 
 ".למודורחמים שיזכור את ת

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

 -30-4737075 – 'עצה ותושיה'מתוך הספר  -           

 
  

"המתפלל  ט, ב(: אומרת הגמרא )ברכות

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

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

 
 

 

"אדם הסופר ספירת  כותב ה'יוסף אומץ':( 3
העומר במשך כל הארבעים ותשעה ימי הספירה 

נכתב עליו בשמיים כי ינצל ממאורעות וגזירות  –
 קשות ורעות".

ן "אדם המשכי מובא ברש"י )שמות כ', כב'(:( 4
 –שלום בין איש לאשתו או בין אדם לחבירו 

מובטח לו שינצל מכורת ומחבל ומכל 
 הפורענויות המתרגשות ובאות בעולם".

 כותב ר' מנחם מנשה בספרו 'אהבת חיים':( 5
"אדם המקפיד על לבישת טלית קטן כדת 

 הטלית מצילה אותו  –וכהלכה בתמידות 
 מסכנות רבות".  

 – 30-4737075שיה' מתוך הספר 'עצה ותו –    

 
 

יקבל על עצמו אדם הסובל מכאבי רגליים, 
לקיים את החיובים המוטלים על רגליו של 

, כגון: ללכת ולבקר חולים, ללכת ולנחם אדם
 אבלים, ללכת לשמח חתן וכלה וכדומה".

"אדם שסובל  :כותב השו"ת "שם אריה" (2
ירבה  –מבעיות ברגליים או מכאבי רגליים 

 ושב ורפא לו". – תי כנסיותלתרום נרות לב
מוסיף השו"ת "שם אריה" וכותב: סגולה לרפואת 

אין לעשות סאלאט אלא לפי מה שלמדנו,  *
סמוך ממש לסעודה. לפיכך יש להזהר שלא 

עד צאת לעשות סאלאט בשבת שחרית 
 .האנשים מבית הכנסת

*** 
 ?מותר לחתוך ירקות על דף עץהאם ( 2

לחתוך הירקות על דף עץ, אפילו אם  מותר *
ן נעשים חריצים בדף, ואפילו אם על ידי הסכי

חותך את הירקות דק דק על העץ המיוחד 
כשעושה כן לצורך סעודה  יש להקללכך, 

 .צורך אכילה לאלתר נחשב שעדייןלאלתר, 

*** 
 ?מה הדין בסלט דק שלא נעשה לאלתר( 3
דק דק שעה או שעתיים  ירקותמי שחתך  *

פי שבודאי לא טוב -על-קודם הסעודה, אף
כן עושה על מנת לאכול -אם-, אלאעשה

לאלתר, מכל מקום אין הירקות נאסרים משום 
 .ובדיעבד מותר לאוכלםכך, 

*** 
 ?שנשאר דק דק עושים עם סלטמה ( 4

אם עשו סלט לצורך אותה סעודה ונשאר  *
, בשבתו לכומותר לא - ממנו לסעודה אחרת

אם חשב לחתוך העגבניות דק  ףשהרי א
 בלבד שלא יערים.ו מותר. – אחרת סעודהל
 
 

 , נתבאר בסעיף הקודם שאנו מקילין ליהנות
מהסלאט, כל שכן כאן שמחשבתו היתה 
להיתר, ומלאכת מחשבת אסרה תורה. 

 ובלבד שלא יערים
 
 
 בשעת קביעתה. 

 
 

 ( זהירות מבליעת מילים בשעת הברכה!5
שם ה' ה שמזכיר האדם את בשעלעיתים,  *

בברכות, מרוב מהירות הברכה, נבלעת האות 
שבתחילת שם ה', כאילו המברך אומר א' 

, ויש להזהר בדבר זה מאד"ברוך אתהדוני", 
וי, הן בברכות הנהנין להפריד בין המילים כרא

 , ולברך בנחת ובהפרדה.והן בתפילה
 
 
אבל  ,כל זה הוא למנהג הספרדיםו

נוהגים לברך אלא כשנוסעים  לא האשכנזים,
לאחר טיסה ממדינה למדינה ממש, כגון 

 . ארץ אחרת וכדומהבמטוס ל
, אין חילוק בין  לענין תפילת הדרךאבל 

שכל שיש בדרך שיעור   :הספרדים לאשכנזים
דקות נסיעה )או הליכה( ביו שתי הערים,  72

 . יש לומר תפילת הדרך בשם ומלכות
 
 

ההלכות מתוך  -   )דהיינו בהזכרת שם ה'(
 – הילקוט יוסף

 

 

 

 

 
 אין חינוך ילדים" –"כשאין שלום בית 

חשוב להבין, שלא ניתן להשיג תוצאות חיוביות ולהצליח בחינוך 
ילדים כאשר אין שלום בית. זהו מרכיב חשוב ויסוד היסודות בחינוך 

ילדים. צריך לעבוד כל הזמן על שלום בית וכאשר אין שלום בית, 
 ה מאד להצליח בחינוך הילדים.קש

 מה הקשר בין שלום בית לחינוך ילדים?
אנו, ההורים, צריכים להבין שהבית של הילד, זה העולם שלו. 

 העולם הפנימי והעולם החיצוני שלו. 
 ילד מבין וחושב שמה שקורה בתוך ביתו, 

 כל, כלומר, בכך גם קורה בעולם כולו
  אחרים. לדוגמא: אם ילד רואהה בתיםה

 שאביו רוחץ כלים, הוא מבין שכל האבות 
 רוחצים כלים גם כן, אם ילד רואה שאמו 

 אופה חלות לשבת, הוא מבין שכל 
 ולי.האמהות אופות חלות לכבוד שבת וכ

 כשילד גדל בבית שיש שלום, אחווה, 
 רעות וכבוד הדדי בין הוריו, הוא מבין 

  שכך צריך לנהוג.
שום שספג את כל המרכיבים לכך מהילד יהיה בע"ה מחונך ורגוע 

! הוא ראה זאת אצל הוריו, שהם הדמויות המחנכות העיקריות בביתו
בחייו. וכן חלילה להפך, ילד שרואה תדיר את אמו עונה בתקיפות 

ובחוצפה לאביו )או ההפך( וחי באוירה מתוחה וקשה כשאין כבוד 
כך זה הוא מבין וחושב שהדדי בין הוריו, שאין שלום ואין אחווה, 

 . בכל בית וזהו דרכו של עולם
בין כך ובין כך, מה שהילד סופג בביתו, זה מה שילווה אותו 

הלאה בהמשך חייו. ואנו צריכים להבין שהמפתח לחינוך ילדנו 
 נמצא בידים שלנו.

 

שתהיה  צריך -הוא ההכנעההמרכיב העיקרי להצלחת שלום בית, 
מילא יהיה כבוד הדדי, אוירה נעימה בבית, הכנעה בין ההורים וכך מ

רוגע ושלווה. מודל ההכנעה בא מהבית ושלום בית זה בעצם הכנעה. 
ילד שרואה את אמו נכנעת לאביו במצבים מסויימים שלא נוחים לה 

מבין שבחיים צריך וחשוף להרמוניה שיש בין ההורים בשל ההכנעה, 
יתקל במצבים לא . וכשהילד לוותר ושלא צריך להיות בעל גאווה

  הוא יזכר באמו או באביו ואיך הם התמודדו בענווהנוחים בחייו, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

הילד לוקח את ההכנעה שספג מהבית לכל מקום שילך, הוא לבטח 
בריא בנפשו, מחונך ובעל מידות טובות ויהיה לו קל בכל  היהיצליח וי

ודה, למסגרת בת"ת, בחיי הנישואין, בעב: בהסתגלות מקום שיהיה
. הוא גם מבחינה לימודית יהיה לו קל יותר דומה.בחיי המשפחה וכ

יהיה פנוי ללימודים כי יש לו אנרגיות נפשיות ללמוד, אין לו מחשבות 
טורדניות כמו שיש לילד שחי במציאות של מריבות בין ההורים, 

אוירה מתוחה ולא נעימה וכו', ילד כזה, שרוי במצוקות נפשיות בשל 
יהיה פנוי ללמודים כלל. בנוסף, יכול ועלול למרוד  כך וראשו לא

 במסגרות ובבני משפחתו משום שזה מה שספג בביתו כל הזמן. 
 

בהכנעה במצבים מסויימים ואז לא יהיה לו ו
רצון למרוד, אלא לנסות להתמודד עם 

, בזכות מה שספג בבית, מהוריו, המצבים הללו
 מחיי היום יום.

לד שרואה את הוריו בענווה תמידית, סופג י
הילד לומד שצריך לוותר, . הכנעה בליבו

שצריך לקבל את הדברים כמו שהם, שצריך 
להשקיע ולעבוד קשה גם אם לא כ"כ נוח 

כרגע. שצריך ללמוד ולהשקיע בלימודים על 
וכך יהיה לו קל מנת להגיע לתוצאות חיוביות 

 .יותר גם בהמשך חייו
 
 

 בני הזוג זה לזה.
 על השבח צריך לחשוב עליו

 
 

"ט ע"א( "לעולם יהא הגמרא )בבא מציעא נ
כי באישה אדם זהיר באונאת אשתו", 

מצד אחד היא מתרוצצות שתי מגמות. 
משתוקקת שבעלה ימשול בה, ומצד שני היא 



להתפלל? היכן יש מקום תפילה של יהודים 
 ?"., שניתן להתפלל ללא הפרעותבאיזור

המנקה המופתע מכך שמישהו פונה אליו, ענה 
 " )בואו איתי(.Come with meלהם: "

המנקה צעד בראשם ולקח אותם אל חדר נעול 
בטרמינל. הוא הוציא מפתח ופתח את החדרון 

 וסימן להם שיתפללו במקום. 
ראש הישיבה והבחורים הבינו שמניין לא יהיה 

עוד  –להם, אך לפחות מקום מסודר להתפלל 
יהיה להם. הם עמדו והתפללו, כשהמנקה עומד 

ין. כשגמרו ונראו כעומדים ללכת, בצד וממת
 אמר להם המנקה באנגלית: "קדיש"....

כולם חייכו. הם התפעלו מכך שלבחור גוי יש 
אנשים  01מושג יהודי. אבל הסבירו לו שצריך 

 בחורים והרב. 8בשביל זה, והם רק תשעה. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ענה להם המנקה באנגלית: "מה הבעיה? אני 
  ...יהיה העשירי שלכם"

הוא מבוכה רבה ריחפה באוויר באותו רגע... 
חושב שצריכים עשרה אנשים, אבל הרי צריכים 

 עשרה יהודים. כיצד נסביר לו. 
המנקה ראה את מבוכתם ומיד פנה אליהם 

בהפתעה: 'אני יהודי!' . והחל לספר להם שבגיל 
עזב את הבית, ומאותו היום התחיל לדאוג  עשר

 ה התעופה. לעצמו. כיום הוא מנקה את שד
ולאחרונה הוא ניתק את הקשר עם אביו לגמרי, 

 נודע לו שנפטר אביו.
ואז ביקש המנקה לספר לראש הישיבה, הרב 

גיפטר דבר נורא שאירע לו: "בימים האחרונים", 
כך סיפר, "מגיע אליי אבא בחלום. ומתחנן 

 שאני אגיד עליו 'קדיש'".
אתמול אמרתי לו בחלום שאני בכלל לא יודע 

האבא: "צריך ללכת  יאמר ל. זה 'קדיש'"מה 
 לבית כנסת, ולאמר קדיש". 

"כעסתי בחלום ואמרתי לו: 'איך אפשר לדרוש 
ממני כזה דבר?! הרי אני עובד קשה בלילה, וישן 

 ביום. אין מציאות שאגיע לבית הכנסת... 
 
 

ובכלל מה רוצים ממני עכשיו?! ואיך אחפש בית 
ותו אביו כנסת? וממי אבקש עזרה?", שאל א

  

 ה' ּגֹול ַעל"אומר דוד המלך בתהילים: 
ָך; ּוְבַטח ָעָליו, ְרּכֶּ ה ּדַ ֶּ  ".והּוא ַיֲעש 

"בן אדם", פונה דוד המלך, "אל תשאיר 
על לבך דברים שמכאיבים לך ומצערים 

מי אותך, אלא תגולל ותספר הכל ל
 כי הוא יושיעך!. -שבראך, ובטח רק בו 

לבטוח בבורא עולם! לדעת שהוא מנהל 
 כל פרט מחיינו בכל רע ושניה!.

הרב מרדכי גיפטר זצ"ל מסופר על 
היה ראש ששנה,  00-שנפטר לפני כ

 ישיבה מפורסמת בקליבלנד.
באחד הימים, בחור מישיבת קליבלנד 

עמד להתחתן. אותו בחור גר במרחק רב 
קליבלנד, דרך המצריכה טיסה.  מהעיר

הוא ביקש מראש הישיבה שיהיה אורח 
כבוד בחתונה . גם שמונה חברים 

 מהישיבה הזמין החתן לחתונתו.
 "למה דווקא שמונה?", שאלו כולם. 

אבל החתן לא ויתר, הוא מוכרח ורוצה 
 דווקא שמונה. 

הרב כיבד את בקשת החתן וביחד עם 
דרכם,  שמונת החברים המוזמנים עשו את

 בטיסה לחתונה. 
והנה, באמצע הטיסה הודיע הטייס 

בפתאומיות על נחיתת חירום בשיקגו. 
מדוע? סופת הוריקן מסוכנת הנמצאת 

 באיזור עוצרת את המטוס מלהגיע ליעדו.
ראש הישיבה, הרב גיפטר והתלמידים היו 
במבוכה רבה, במצב שכזה הם יפסידו את 

 ד.החתונה הלילה, שלשמה הם טסו במיוח
המטוס עשה דרכו אל שדה התעופה 

בשיקאגו, ונחת בו בשעת לילה מאוחרת. 
הרב גיפטר ותלמידיו הפסידו את החתונה 

 ללא ראש ישיבתו וחבריו.  נישאוהחתן 
הרי הקב"ה הוא "בורא רוח ויוצר הרים", 
ומדוע זה מנעם מלהגיע ולשמח חתן ביום 

 מדוע נשלחה הרוח לעצור אותם? חופתו?
הם דרכיו של בורא העולם אך נסתרות 

המושל באש ברוח, בים וביבשה וכל 
הנעשה בעולמנו, נעשה בהכוונה נפלאה 

 .והאוהבת לכל יהודי מידו הרחומה
הרב גיפטר ותלמידיו יורדים בטרמינל 

הענק של שיקגו באמצע הלילה ונזכרים 
 שהם צריכים להתפלל מעריב. 

בין מאות גויים הם מחפשים דמות יהודית 
פש מקום להתפלל. מחפשים אך כדי לח

לא מוצאים. והנה הם רואים את אחד 
 .מהמנקים של הטרמינל

מיד ניגשו אל המנקה עם עגלת האשפה 
 ושאלוהו באנגלית: "סליחה, היכן אפשר

 
 
 
 

 ובכלל מה רוצים ממני עכשיו?! 
 ואיך אחפש בית כנסת? וממי אבקש 

 ...עזרה?"
: "ואם אביא לך מנין לשדה ואז שאלני אבי

 ועניתי 'כן'.התעופה, תסכים לומר קדיש?". 
ידעתי, כך אמר הבן, שזו שיחה חלומית. הרי 

אף פעם לא ראיתי כאן קבוצה של 
החלומות, בזכות מתפללים. אבל אם ייפסקו 

 ההבטחה, אז מה טוב!.
"והנה אתם כאן, ואני יכול להגיד קדיש!", 

 סיים המנקה בהתרגשות רבה.
ראש הישיבה והתלמידים הצטמררו באותו 
רגע מדבריו של המנקה היהודי וחיפשו מיד 

סידור עם תרגום באנגלית, כדי שיוכל להגיד 
את הקדיש. המנקה אחז את הסידור ואמר 

 ה רצוצה ובשברי מילים.הקדיש בשפ
לאחר התפילה, נפרדו ראש הישיבה 

והתלמידים מהמנקה בתדהמה רבה ועשו 
. ןאת דרכן לטיסה המחודשת לעירו של החת

הם הפסידו, אבל לשבע כמובן את החתונה 
 ברכות לפחות הם הגיעו.

בסעודה רבת משתתפים סיפר ראש הישיבה 
 את הסיפור ההשגחה המופלא הזה. 

איך הם היו בדיוק תשעה  כולם התפעלו
אנשים בזכות רצונו המסתורי של החתן. 

ואיך שבורא העולם שלח את ההוריקן כדי 
לעצור אותם בדיוק במקום המתאים, וכל זה 

כדי שהמנקה בשדה התעופה יזכה לומר 
 קדיש על אביו.

הקדיש של המנקה, נאמר בלשון כל כך 
היא כל כך חשובה לפי  –רצוצה, ובכל זאת 

עולם. הסיפור הזה מלמד אותנו בורא ה
האדם יכול ששום דבר לא קורה במקרה. 

לכעוס ולהתעצבן מדוע דווקא עכשיו יש 
לפתע הוריקן, אך אינו יודע שמי שברא את 

 הרוח שלח אותה לשליחות מיוחדת.
ומכל האנשים שבטרמינל, הם מחליטים 

לפתע לשאול דווקא את המנקה היכן 
וט יכול וממתי מנקה פש –אפשר להתפלל 

 לעזור להם בדברים שכאלה?
אלא, שהקב"ה שלח את המנקה שיפגוש 
אותם בדיוק בזמן, ונתן בליבם שישאלו 

דווקא אותו, כי אין אדם נוקף אצבעו 
 מלמטה אלא אם כן הכריזו עליו מלמעלה.

כל דיבור רך או קשה שאומרים לאדם 
 במשך היום, נשלח במדויק לאדם משמיים.

 –בפרטים הקטנים לראות את בורא עולם 
זה הסוד להיות מאושרים... אין מה לכעוס 

יש לך אבא  –על הטייס או על מזג האוויר 
 בשמיים שאוהב אותך ועושה הכל לטובתך!

 
 
 
 

 "אחת התועלות של הבוטח בה' היא: שהבוטח בה' שמח בכל דבר ספרו 'חובת הלבבות': כותב רבנו בחיי זצ"ל, ב          
 שה' מסבב אליו, גם אם הוא נגד טבעו, מפני שהוא בוטח באלוקים שיעשה לו רק את מה שהוא טוב עבורו בכל ענייניו, כמו   

 ק למקום שהבורא יתברך רצה! תשמח!לטעות בדרך, פירושו, להגיע בדיו שעושה האם הרחמנייה לבנה".              

 



 

 

 

 

 
ה ָעָנה ָלּה ַה"ֲחזֹון ִאיׁש":  ת ָלְך מַּ ַּ "ָמה ִאְכפ 

ת  עַּ ת ְ יֹודַּ ֲהֵרי אַּ ן, וַּ אֹוְמִרים ֲעֵליהֶּׁ ֶּׁ ת ש   ת ָהֱאמֶּׁ אֶּׁ
ת,  כֶּׁ ִריְך ָללֶּׁ צ ָ ֶּׁ מֹו ש  ִיְך ֵהם הֹוְלכֹות כ ְ נֹותַּ ב ְ ֶּׁ ש 

ְך  ֹא הֹוְלכֹות כ ָ ל  ֶּׁ ה ש  ו  ֵאל ֶּׁ ֵהן ֵהן  -ְוִאל 
ה  ֶּׁ מ  ב ב ַּ ֵ ש   ִהְתחַּ ה ל ְ ֵאין מַּ ֶּׁ יָלא ש  ֵ ֹות, ו ִממ  נ  ֻׁ ְמש  הַּ

ן!". ֹות אֹוְמרֹות ֲעֵליהֶּׁ נ  ֻׁ ְמש  הַּ ֶּׁ  )הרב לוגאסי(   ש 
ה ליד חברותיה אל לה לאשה להרגיש מוזר

שינן הולכות בצניעות ולהתבייש בהופעתה, 
את היא זו !, שהרי הן המשונות ולא את

שמבטלת גזירות ואסונות מעם ישראל, בעוד 
שבגדי חברותייך הן המביאות אסונות וצרות, 

 השם יצילנו.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

לפני כמה חודשים נפטר הצדיק הגדול 
 האדמו"ר מנדבורנא זצ"ל.

ב ביקש האדמו"ר להודיע בכנס בשנת תשס"
צניעות שנערך: שכל מי שיתחזק בנושא 

הצניעות, יוכל לבקש ולפעול אצלו איזה דבר 
שירצה. כששמעו זאת כולם, החל להיווצר 

 חיזוק גדול בצניעות.
בין האנשים שקיבלו על עצמם קבלות, נכנס 
אחד מחסידיו של האדמו"ר מנדבורנא זצ"ל 

ם רבות כבר שלא ואמר לרב: "רבי היקר, שני
נפקדתי בזרע של קיימא, וכעת אשתי מקבלת 

על עצמה להתחזק בצניעות וללכת עם 
מטפחת כרצון ה' יתברך, ורצוני שהרבי יפעל 
בשמיים, שתמורת זה נזכה לזרע של קיימא. 
האדמו"ר מנדבורנא זצ"ל שמע את הדברים, 

  למספר רגעים הרכין את ראשו על השולחן
 
 
 
 
 

זה שאשה מתחזקת בצניעות ואז אמר: "דבר 
שלה, הוא כמו צ'ק שאפשר לבוא עמו לפני 

הקב"ה ולבקש כל מה שרוצים". ובאותה 
השנה זכו הזוג להיפקד בזרע של קיימא 

 לאחר שנים רבות.
 

  

 

"דבר זה שאשה מתחזקת בצניעות ואז אמר: 
שלה, הוא כמו צ'ק שאפשר לבוא עמו לפני 

  הקב"ה ולבקש כל מה שרוצים".
ובאותה השנה זכו הזוג להיפקד בזרע של 

 שנים רבות.קיימא לאחר 
קבלה של חיזוק בצניעות בקיץ הזה הוא כמו 

 .צ'ק גדול לאשה לכל עניין שרק תחפוץ
 כצדיק גוזר וה' מקיים.הופכת להיות היא 

בדורנו, אפילו היהודיה הפשוטה ביותר 
 –שהולכת בצניעות וללא בגדים צמודים 

נחשבת בשמיים כאחת הצדיקות הגדולות 
הדין  הגדול , וכשיגיע יום שהיו בכל הדורות

ותחיית המתים, תזכה היא לכבוד גדול בפני 
את כל אמותינו הקדושות שיאמרו לה: "

הצלת את עם ישראל! כמה היינו גאים בך שם 
 בעולם האמת! אין קץ לשכרך!".

ת  ְדָרׁשַ האדמו"ר מקאליב שליט"א אמר ַפַעם ּבִ
ׁשֹון: " ֶזה ַהּלָ ם ִהְתעֹוְררּות, ּבְ ֲאִני עֹוֵמד ִלְפֵניכֶּׁ

ְבִטיחַּ וְ  הַּ ע ִמל ְ ָ ֲאִני לֹא ִנְרת  , וַּ ש  ֹדֶּׁ ק  ִלְפֵני ֲארֹון הַּ
ת  לֶּׁ ֶּׁ ב  ְמקַּ ָרֵאל ְצנו ָעה הַּ ת ִיש ְ ה ו ְלָכל ב ַּ ָ ְלָכל ִאש  
ְך  רֶּׁ דֶּׁ י ְצִניעו ת כ ְ ֵ ו ש  ְלב  מַּ ֵהג ב ְ ְצָמה  ְלִהְתנַּ ל עַּ עַּ

ֹות,  דֹוש  ק ְ הֹות הַּ ָ ין ָהִאמ  ד ִ יֹום הַּ ָעִתיד ָלֹבא, ב ְ ל ְ ֶּׁ ש 
ש ְ  מ ִ ד ְוהַּ ֲחִתיכֹות ב ַּ ט, ִיְקחו  אֹוָתם הַּ ָ פ 

ימו   ִים, ְוָיש ִ ַּ ְרכ  ב ִ ל הַּ ְרוו ִלים ְועַּ ַּ ש   ל הַּ ֹוִסיפֹות עַּ מ  ֶּׁ ש 
כָֹחם  ב ְ ֶּׁ י ֹות, ו ְבִלי ָסֵפק, ש  ל ְזכֻׁ ֶּׁ ף ש  כַּ אֹוָתם ב ְ

גֶּׁד". נֶּׁ כ ְ ֶּׁ ף ש  כ ַּ ְכִריעַּ הַּ  )מראות הצובאות(    ְלהַּ
הקב"ה רוצה כבר להביא את הקץ ולגלות את 

יח צדקנו, אך לפני כן הוא ינסה כל יהודי מש
 ויהודיה בדור,האם ראוי הוא להיות בין הזוכים.
היצר ינסה לפתות אותך לקנות בגדים קצרים 
מעט, צמודים מעט, ואף לא במקרה יאמרו לך 

 –שקצת צמוד או קצת יותר קצר זה לא נורא 
אך זהו היצר שנשלח הקיץ לנסות אותך ואת 

 .כל אחת מבנות ישראל
בכל יום מיימי הקיץ שתעמוד היהודיה מול 

היא גורמת  –הארון ותבחר במלבוש צנוע 
 ברכה לעצמה באותו יום ושמירה רבה.

הקב"ה מנסה את הדור שלנו בניסיונות של 
קדושה שעוד לא היו מעולם, וגיבורי החיל 

יראו ניסים  –שישמרו על עצמם לכבוד ה' 
כל וישועות ותהיה ברכת ה' איתם, ויזכו ש
 בקשותיהם יתמלאו בכל עניין ועניין!

 
 
 
 

 (., אתר 'אמונה'פורת-הרב יוסף צ. בן) 

 
 גכע

יהי רצון שנישמר מכל אכילה אסורה ונזכה 
 כרון מאת ה' אמן ואמן!ילהצלחה וז

 
 
 

הקיץ בפתח ואיתו מגיעים גם הניסיונות 
שמנסה הקב"ה כל יהודי ויהודיה בענייני 

 הקדושה והצניעות.
ודע עד כמה ניסיונות הקיץ הקב"ה י

קשים, אך לשם כך  2102שבדורנו, שנת 
הוא שלח נשמות גדולות שיכולות לעמוד 
בכך, ועל ידי כך יוכלו לתקן תיקון גדול 

 בשמיים ולקרב את הגאולה.
כמה גדול הוא ניסיונה של יהודיה בדורנו 

בימי הקיץ האם לשמור על צניעותה ולסבול 
ן של יהודיה הלא הניסיואת החום הכבד, 

, בדורנו הוא ניסיון שלא היה בכל הדורות
ואשה שמתגברת על ניסיונה בדור שכזה 

 היא היהלום שבכתר של כל הדורות.
כתבו הצדיקים שעל כל טיפת זיעה שמזיעה 
בת ישראל לפני ה' בימי הקיץ החמים, עקב 

הבגדים הצנועים שלה, אינה יודעת כמה 
עד רך, שמירה וברכה זוכה היא מאת ה' יתב

שמובא בשם החזון איש זצ"ל שהקב"ה 
אוסף את טיפות הזיעה הללו שהזיעה 

לכבודו בחום הכבד ושומר אותם בצנצנת, 
וכשחס ושלום ישנה גזירה קשה על אותה 

הוא מוחק ומבטל  –יהודיה או על משפחה 
את הגזירה הקשה בזכות אותן טיפות 

 שהזיעה לכבודו.
של  אם היו יודעים עם ישראל מה מעלתה

יהודיה ההולכת בצניעות גמורה ברחובה של 
עיר ליד חברותיה ההולכות עם בגדי 

היו מבקשים ממנה ברכה   -פריצות
להצלחה וברכה, שהיא נעשית אהובה 

 .וחביבה ביותר לפני ה'
ִהּלֹות ַיֲעקֹב" זצ"ל,  ַרן ַה"ּקְ ּמָ ׁשֶ מסופר שּכְ

יַע  אביו של ר' חיים קנייבסקי שליט"א, ִהּגִ
ַטּנֹות ֵיְלכּו  ָלָאֶרץ, נֹוָתיו ַהּקְ ּבְ ְך ׁשֶ יד ַעל ּכָ ִהְקּפִ

ֶרְך, ּוְבאֹוָתּה  ָמלֹות ֲאֻרּכֹות ַעד ַאֲחֵרי ַהּבֶ ִעם ש ְ
קּוָפה ָהיּו  אֹוָתּה ּתְ ָהָיה ִמְתּגֹוֵרר, ּבְ ְסִביָבה ׁשֶ

ֶחְבָרָתן.  ּנֹות ּבְ ְמׁשֻ  ִנְראֹות ַהְיָלדֹות ּכִ
הּ  ָחה ֶאת ִלּבָ ִנית ע"ה ש ָ ִלְפֵני ָאִחיָה ָמָרן  ָהַרּבָ

ַה"ֲחזֹון ִאיׁש" ַזַצ"ל, על כך שבנותיה לא 
מרגישות בנוח להיראות מוזרות ומשונות עם 
בגדים ארוכים וצנועים ליד כל שאר הבנות 

 בסביבתם.
 

 הלשון. 
הילד בן העשר שיחק להנאתו בחצר מאחרי 

ביתו. החצר ממוקמת במדרון, ובאחת 
, פגע ה''גלישות'' שעשה מלמעלה למטה

באבן גדולה, ומעוצמת ההתדרדרות הוסטה 
האבן ממקומה, ואף אחד לא שם לב 

שבאותו רגע הגיח מן החור נחש ארסי ענק, 
באורך כשני מטרים והכיש את הילד. אחיו 
הקטן אמר לאחר מכן שהבחין ב''איזה חבל 

 יפה המתגלגל על הריצפה''.
 

יאיר, איתי ואלעד  :והצלחה רבה ןהגולזיווג 
  בני אהובה.
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