
והקב"ה ידון כל אחד על כל המעשים הטובים והפחות טובים שעשה.  בעוד כשבועיים ויומיים ב"ה נעמוד למשפט
 האם אתם יודעים מהו העוון הראשון שמקטרג על האדם עם תחילת דינו שעליו הוא נתבע?

 !".גזל מקטרג בראשקופה מלאה עוונות, מי מקטרג בראש? על כך מגלה המדרש ואומר: "
 "בוא וראהאדם, ויותר מכך, אמרו רבותינו: הגזל הוא הראשון שעומד ומבקש מהקב"ה להיפרע מה

עד שפשטו ידיהם  ,ולא נחתם עליהם גזר דינם, שהרי דור המבול עברו על הכל )גזל( כמה גדול כוחה של חמס
 ."הארץ את משחיתם והנני מפניהם חמס הארץ מלאה כי"( ′)בראשית ו :, שנאמרבגזל

 .העונש ח"ו את וממהרת שמקרבת ′דתמיוח סגולה′למידת הגזל יש ש רבינו יונה כך גם כותב
שנה, שימש הרב יוסף שלום אליישיב זצ"ל כדיין בבית הדין של  05-סיפר הרב יצחק קולדצקי שליט"א: "לפני כ

מתוקף תפקידו החשוב כדיין, ביקשה הרבנות הראשית לספק לרב אליישיב טלפון  הרבנות הראשית לישראל.
 .תפקידו ביתי שישמש אותו לערוך טלפונים במסגרת

 הטלפון הזה יהיה שלו ושל משפחתו אישית, כאשר כל תשלומי 
 ע"י המדינה, כאדם העובד בשירות המדינה. ימומנוהשיחות 

 שנה, לרוב האנשים במדינה לא  05-חשוב מאוד לציין, שלפני כ
 סגולה. בביתם, רק ליחידי עם מחוגה' טלפון'היה כלל 

 ם להכניס זאת לביתו הסכי על אף ביתו הפשוט, הרב אליישיב, 
 .מפאת התפקיד המחייב

 מה עושה אדם שקיבל טלפון מהמדינה עם שיחות חינם לכל 
 ללא הרף, הרי ולכל מקום שרוצה היעדים? מתקשר למי שרוצה 

 על חשבון המדינה!... הכל בחינם
 לא כך נהג הרב אליישיב. הרב זצ"ל קרא בני הבית והודיע להם: 

 המדינה לצורך בית הדין, אך מכיוון "את הטלפון הזה קיבלנו מ
 מסכים אני שתתקשרו ממנו  - שקיבלנו אישור להשתמש בו

לשיחות חשובות שתצטרכו, אך בתנאי אחד: ליד הטלפון נעמיד דף חלק עם עפרון, וכל אחד מבני הבית שירצה 
 .ק הוא שוחח בטלפון"יכתוב על הדף בסיום השיחה, כמה דקות ושניות בדיו –להשתמש בטלפון לצרכיו האישיים 

 וכך היה, בסיום כל שיחה פרטית, כתב כל אחד מבני הבית כמה זמן דיבר בטלפון.
בסוף החודש, היה לוקח הרב אליישיב את דף 'פירוט השיחות' של בני ביתו, עושה סיכום למספר הדקות שדיברו 

 .ברגל ה בכבודו ובעצמובני ביתו ומחשב את סך התשלום הכספי ששוות השיחות וניגש אל משרדי הממשל
"זה סך תשלום בכל סוף חודש היה עושה הדיין הגדול את דרכו אל משרדי הממשלה, ניגש אל הפקיד ואומר לו: 

קח נא את זאת בחזרה לרבנות, כדי שלא יהיה  –השיחות שהשתמשנו בטלפון בביתנו לצרכינו האישיים 
 זהירותו העצומה מגזל., אמר הרב לפקיד הנדהם מגדלותו של הרב ומחלילה גזל!"

 שימשו האישי, אך הוא נזהר מאוד מהזגזל.הרב אליישיב יכל לטעון בצדק שהממשלה הביאה לו את הטלפון ל
גזילת תור, השתמשות בשיחות , גזילה אחת שאדם גוזל: ברכות!" 011דוחה  -"גזל אחד אומרים רבותינו: 

להשתמש בחפץ של החבר ללא  ' בלי שידעו,לצאת לפני סוף זמן העבודה ו'להחליקבעבודה ללא רשות, 
ברכות שהיה צריך  055זהו גזל הדוחה מהאדם  – להתבשם על חשבון החנות בלי רצון לקנות הבושם, ידיעתו
   .!מהשמיים לקבלהאדם 

 – "שמורים היתר בכל מיני עניינים"ואמרו רבותינו בגמרא שרוב בני האדם נופלים בגזל, ואומר רש"י במקום: 
 שימוש ללא רשות זה גזל!. –ה לא גזל, סך הכל השתמשתי לו בעט כמה שניות בלי שידע'... 'לא, ז

וכך כותב ה'מסילת ישרים' שאף על פי שרוב האנשים לא גוזלים כמו שודדים, אך עושין הם זאת בדברים קטנים 

ומה גזלתי ולהחזיר לו כעת, שבועיים לפני יום הדין, יש לפשפש ממי גזלתי  –שלפי דעתם אין בהם שום בעיה!. 
 את הגזילה או את שוויה הכספי, ובמקרה שאין אפשרות להחזירה, על האדם לתרום לצדקה וה' ירחמהו ב"ה!
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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 מרים, יעקב בן 

מרים  ,, הילה, לאהמלכה

 בנות ליאורה לריסה.

ורה לריסה בת זיבו ליא

 דליה בת ברוריה, ,זוליחו

ולמית בת חתון וברוך בן ש

, אבישי דוד בן ג'ורג'יה

ברכה, ברכה בת דורה 

לכל הישועות  דבורה.

ברוחניות ובגשמיות לתורם 

 ולביאת משיח!

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.

ף בן גוהר. ובת שבע. יוס

 אורי חי בן רינה פואד לוי.

יריב בן גאולה. אברהם בן 

רות  אלה. ישעיהו בן יצחק.

 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  ן צ'חלה.רחמים ב

 בת עישה, שלום בן תמו,

, רחל בת דוד בן אסתר

אליהו מאיר בן סימי  קלמי.

. עובדיה כהני איפרגן,

 לואיזה עליזה בת שמחה.

 זוהרה טימסטית בת מרים.

 שמעון בן זוהרה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ה פרנסהלרפוא

הרב עובדיה :והצלחת

יוסף בן גורגיה. הרב 

הרב שמעון בן בכריה.

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

? שנתית
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 ?מה דינו -מסופק אם ברך ברכת המזון (1
שאכל פת והוא שבע מאכילתו,  אדם *

רכת המזון, ועתה הוא מסופק אם בירך ב
מכיוון  ,חוזר מן הספק ומברך ברכת המזון

לא יחזור לברך אלא  ךא שחיובה מהתורה,
את שלשת הברכות הראשונות של ברכת 

המזון, אבל הברכה הרביעית של ברכת 
אינו חוזר -'( לעד האל אבינו מלכנו)' המזון

 .לברך מן הספק

*** 
 ?מברכים על עוגה בסעודההאם ( 2

ת סעודה עם לחם, כל מאכל הבא בשע *
והוא מענין הסעודה, כגון בשר ודגים וסלטים 

, אין מברכים עליו בשעת הסעודה -דו' וכ
מפני שעיקר הסעודה הוא הלחם, וכל 

 '.המוציא'המאכלים נפטרים בברכת 
וכל זה דוקא במאכלים שהדרך לאכלם עם 
פת, אבל דבר הבא לקינוח בסיום הסעודה, 

רות וכדומה, כגון סוכריות או פיצוחים ופי
. מברכים עליהם את הברכה הראויה להם
 )אבל אין מברכין עליהם ברכה אחרונה(.

והנה, לגבי עוגה מתוקה )שאינה כיס ממולא 
 ואינה נכססת(, נחלקו הפוסקים האם ברכתה

 
 בגדים חדשים אף בשבת.

מלברך שהחיינו על פרי חדש  נכון להימנע *
 .גם בעשירי באב ובגד חדש,

 
 

בימי בין המיצרים שפרי זה הוא  י מי ששכח
חדש, וטעה ובירך עליו בימות החול ברכת 
הנהנין, ולפני שטעם נזכר שהוא פרי חדש, 

יברך שהחיינו ויאכל מהפרי. ]יבי''א ח''ב 
 יו''ד סי' ה' סק''ו[.

 
 

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

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

 מאכל הוא ומותר
 

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

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

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

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

 
 
 
 
 

 

 

 

 

הקשר הטהור בין יעקב אבינו לרחל אימנו מהווה דוגמא וודאי ש
 למגמה אותה האדם שואף להשרות בביתו.  ולנועבור כ

יחד עם זאת, כאשר נולד לרחל בן, לאחר שנים רבות של 
תאמר, אסף אלוקים והמתנה, היא אומרת )בראשית ל כג(: "...

ש"י את הביטוי אסף את חרפתי: "...כל את חרפתי". מסביר ר
זמן שאין לאישה בן, אין לה במי לתלות סרחונה. משיש לה בן, 

 ( בנך. גובתה)לשאלת הבעל( מי שבר כלי זה? )ת תולה בו.
 מי אכל תאנים אלו? בנך". 

  ודוגמא מכאן שאף רחל, המהווה סמל
 אף  –אופן בו על אשה לנהוג עם בעלה ל

 ש לה במה היא נחה דעתה שכעת י
 לתלות "סירחונה".

 שאלת השקר והאמת מצויה גם בהיבטים 
 של המשפחה המורחבת. למשל, כאשר 

 מתפתח עימות בין כלה לחמותה. 
 הכלה אינה מחבבת את חמותה, והחמות 

 מדברת סרה בכלתה.
 כל שיחת טלפון בה הבן מדבר עם אימו 

ה כזו מרגיזה את אשתו וגורמת לה מתח. פעמים רבות לאחר שיח
 הרעיה מפתחת ריב עם בעלה על עצם שיחתו ועל תוכן השיחה. 

האם במקרה זה על הבעל להמשיך לשוחח עם אימו בפני רעייתו, 
 ולהתמודד עם התוצאות הקשות של השיחה, כדי להיות אמיתי?

או שעדיף שישוחח עם אמו מחוץ לבית, ואם אשתו תשאל אותו 
 שאינו נכון?  מדוע איחר להגיע הביתה, ייתן לה הסבר

בנוסף, במידה ואשתו תשאל אותו שאלה ישירה, "האם דיברת 
 שעליו עם אמך?", האם לומר לה דבר התואם את המציאות, או 

 

 

 עצות לזכיה בדין בימים הנוראים!
 :אמר הגה"צ ר' יחזקאל לווינשטיין זצ"ל (1  
אדם המתחזק בשמירת שתי השבתות "

)פרשיות 'כי תבוא',  האחרונות של השנה
, ומשתדל שלא לדבר ע"פ ההלכה 'ניצבים'(

הם דברי חול ומוסיף חומרות יותר משאר ב
זוהי סגולה להצילו ולגאול  –שבתות השנה 

 !".ומתוקה אותו שיזכה לשנה טובה
המרחם על הבריות, " כתב ה'לקט יושר': (2

מרחמים עליו  – ואפילו על בעלי חיים
 מהשמיים וכותבים אותו בספרי צדיקים".

 )ואף ביום כיפור צריך להאכיל את בהמתו(.
 

 
 מובא בתלמוד הבבלי וב'היכלות רבתי': (3

יכול  –"גם אדם שחרצו את גזר דינו לרעה ח"ו 
'אמן יהא שמיה לבטל את גזר הדין אם יענה: 

 רבא...' בכל כוח כוונתו.
"אדם שלא הגיב  מובא בשם המהר"ל: (4

בו  – לביזיון שביזוהו, אלא שמע חרפתו ושתק
ברגע הזדככה נפשו מחטאיה והשיגה מעלות 

 ות ועצומות".רב
 -האומר 'שיר : "כתב ה'מילתא טעמא' (5

 , זוכה שמתכפרים השירים' בדקדוק ובכוונה
 עוונותיו, וניצול מדינה של גיהנום".  

 -30-4737075מתוך 'עצה ותושיה'  -         

 כולם שומעים שבקיץ חשוב לשתות המון,
כוסות, ויש  04- 03יש האומרים לשתות 

 מה נכון ומומלץ? – כוסות 03שממליצים אף 
 ,כל עוד מדובר בחיילים או במטיילים במסע *

משום שבתנאי אכן מומלץ לשתות הרבה, 
 .מאמץ וחום באמת מאבדים הרבה נוזלים

 אך ישנה הפתעה גדולה לשאר בני האדם:
 על האדם לשתות לפי תחושתו לצמא!

שתייה מעבר לתחושת הצמא, גורעת מיכולת 
 ת, מעמיסה עלהכליות להפריש חומרי פסול

 

 
הלב, מחלישה את השרירים ואת שאר  

הרקמות, פוגעת באיכות העיכול וגורמת 
להתפתחות עצירות כרונית ולזיהום הדם 

 . !ברעלים מן המעי
על כן מומלץ מאד להקפיד על תזונה נכונה, 

 .שמפחיתה את הצורך בשתיה בלתי פוסקת
 אדם שאוכל נכון לא צריך לשתות הרבה!

בגוף צריכה להתאים לכמות  כמות הנוזלים
יש לשתות יותר ככל , כלומר, חומרי הפסולת

שכמות החומרים המזיקים במזון גדלה, ופחות 
 .ככל שהיא קטנה

מעבר לכך, שתיה מרובה גורמת להאטת 
 תהליכי הניקוי של הגוף.

 
 
 

מומלץ  .שתו הרבה מים  :יום לפני הצום (1 
 .כוסות מים 03לפחות על שתיית 
בהדרגה כמה ימים לפני הצום  יש להפחית

'המוציא' )ואז לא מברך בתוך הסעודה(, או 
 שברכתה 'מזונות' )וצריך לברך בסעודה(.

לכתחילה, ראוי להגישם  –ולכן, עקב הספק 
 .רק אחר ברכת המזון

 –אך אם רוצה לאוכלם לפני ברכת המזון 
 לא יברך עליהם כלל. 

 ם:שלושה תנאיאם יש בעוגה את אך 
פריך )כלומר  הבצק .0. הבצק שלה מתוק .0

היא ממולאת, )כגון מעמול . 0. קשה קצת(
אז, אם סילקו את המפה  - ובקלווה וכדומה(

יברך ואחר כך הגישו את העוגות הללו, 
  עליהן בורא מיני מזונות.

אין ואם הגישו אותן בלי לסלק את המפה, 
 לברך עליהן כלל.

*** 
 הידעת?

 ואינו לועס אותו בשיניו,ו בפיהמוצץ פרי  *
מברך  -כגון המוצץ בפיו תפוז או אשכולית 

 .שותה מיץ פירותה, כדין 'שהכל'עליו 
, שהרי ואינו מברך ברכה אחרונה כלל וכלל

בכדי לברך ברכה אחרונה על משקה, צריך 
נו שישתה רביעית בבת אחת, דבר שאי

 .שייך מבחינה מעשית במציצת פרי
 
 

קול על ידי כוח  שדבר שמשמיע כידוע,
 .להשתמש בו בשבת אסור - חשמלי

לתת בידי ילדים קטנים לשחק  אסורוכן 
כיון שיש איסור לעשות כן  ,במשרוקית

וחובה לחנך את הקטנים לשמור את  ,בשבת
 השבת.

אבל משחקים שאינם משמיעים קול שיר 
בנעימה, אלא מרעישים, כגון מכונית 
שמרעישה בנסיעתה, ובובה עם פעמון 

המשמיעים רעש, אבל אינו קול  ,דומהוכ
שיר מסודר בנעימה, ואין בהשמעתו כוונה 

לתת אותם ביד ילדים בשבת  מותר - לנגן
שישחקו בהם. )עד גיל בר או בת מצוה, ואין 

 הם לצורך הילד(.איסור מוקצה לגעת ב
לילדים להפעיל בשבת מכונית ויש להקל 

 כשאין ניצוצות אש. מתיחת קפיץ "יהממונעת ע

 
 צעצועים אלה לצורך הילדים(.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

תהיה רק  "ש השנה,שתפילת ערבית במוצ

 

 

 

 לומר לה שכבר זמן רב הוא לא דיבר עימה? 

במקרה זה ברור שכפי שעל הבעל לשוחח עם אמו מצד כיבוד 
חובתו לדאוג  הורים, כך מצד שמירת שלום הבית, ומשום

 .עליו להסתיר את שיחתו מפניהלנעימות רעייתו, 
בנוסף, על פי העיקרון שקבע הרב דסלר, האמירה שאומר הבעל 

לאשתו באין ברירה שהוא לא דיבר עם אימו, אינה נחשבת לשקר 
 זאת משום שהאמת .אלא לאמת שנכון לאמרה!שמותר לאומרו, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ו לו, אלא שהמשקר עצמו מפתח בסופו של דבר לא רק בזה ששקר

 זוגו. -תחושת זרות וחוסר קרבה לבן
לפיכך, יש לתת את הדעת, ורק במקרים מיוחדים ולא תכופים, 

  בהם שינוי האמת ימנע מחלוקת ותגרה, מותר לשנות מן האמת.
יותר מפעם  כך במשפחה בה אדם נתפס בשקר, והדבר חוזר על

עד שהאמון בדבריו יחזור.  אחת, גם אם יפסיק לשקר, יעבור זמן רב
ביותר, שבמצב רגיל לא  קטן תוך כדי כך יווצר מצב שאף על דבר

 באמיתות דבריו.עניין, מתפתח וויכוח ודרישה להוכיח  מנועושים מ
 

אינה בדווקא היצמדות להתרחשות 
המאורעות כפי שהיו במציאות, אלא 

היצמדות לחיובי, ואם זה במקרה אי אמירה 
לרעייה על קיום השיחה תוליד מציאות 

 חיובית, כך יש לנהוג.

שאין בדברים אלו רמז קל  חשוב מאד לציין
זוג רשאים לנהל מערכת -שבקלים שבני

 יס אמירת שקרים באופן שיטתי. חיים על בס
ולא 'זה בוודאי ובוודאי נוגד לחלוטין את ה

 , והמהלך כולו נוגד את שלום'יעלימו זה מזה

 המשפחה ושלמותה. הנהגה שכזו פוגעת בסופו 
 
 

של דבר לא רק בזה ששקרו לו, אלא 
 שהמשקר עצמו מפתח תחושת זרות וחוסר

 זוגו. -קרבה לבן
 

הדעת, ורק  לפיכך, יש לתת על כך את
במקרים מיוחדים ולא תכופים, בהם שינוי 

האמת ימנע מחלוקת ותגרה, מותר לשנות 



 שיהיה מישהו שיענה אמן לברכתי!. 
בני הבית השעה היתה מאוחרת בלילה, כל 

 ,ישנים, ואנשים ברחוב מזמן לא מסתובבים
 אז מה עושים? וכיצד את הצימאון מרווים?

תשתה...  –היצר לחש באוזנו: "פיקוח נפש 
 –הרי אתה אנוס כיוון שאין אנשים, ואנוס 

 חזק בליבו.היצר רחמנא פטריה..", כירסם 
אך היהודי לא וויתר וחשב, מי יוכל לענות 

 מאוחרת שכזו?... אמן על ברכתי בשעה
וכאשר האדם לא מוותר ורוצה לקיים רצון 

 .הקב"ה שולח לו סיוע ועזרה..  ,ה'
הוא רץ לטלפון, כשבידו  הנה, עלה לו רעיון!ו

 ...1-4-4השמאלית כוס מים קרים, ומחייג 
"מודיעין שלום", עונה לו טלפנית מהצד השני 

צריך של השפופרת. "שלום", הוא עונה, "אני 
 , זה ממש דחוף"...את עזרתך

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"אין בעיה, איזה מספר אתה צריך?", היא 
 מוסיפה לשאול.

"זה לא מספר. הקשיבי, אני אדם דתי, 
המברך את בורא עולם לפני כל אכילה 

ושתיה. לפני כמה ימים, התחזקתי וקיבלתי 
על עצמי שלא להכניס דבר מה לפי, עד 

ת שיענו לי אמן על ברכתי. לפני מס' דקו
התעוררתי כשגרוני צמא ויבש ואני חייב 

לשתות, אך לצערי אין מי שיענה לי אמן, לכן 
התקשרתי לשאול האם תוכלי לעשות לי 

  ", התחנן.?בבקשה טובה ולענות בשבילי אמן
הטלפנית שלא היתה שומרת תורה ומצוות 

ולא הכירה את עניין הברכות, נדהמה 
מהשיחה הלא שגרתית באמצע הלילה, 

: "אממ... בסדר, מה אני צריכה ושאלה
 לעשות?", אמרה במבוכה.

"כל שאת צריכה לעשות, זה רק לשמוע את 
ברכתי ובסופה לענות 'אמן', כאדם המקבל 

 הוא שאל.ומאמין בדברי המברך... בסדר?", 
 ביקש היהודי, והטלפנית לא סירבה..
 
 
 לביתך, בית נשיא בית המשפט הגבוה לצדק. 

  

זה הזמן שנותר לנו לנסות  –יום  11רק 
לשפר כעת את כל מה שיכתבו לנו שנה 

הבאה: מצב הבריאות, מצב הרוח, 
 הפרנסה, הנחת והשמחה.

מעניין לדעת: מה היה עושה ה'חפץ 
חיים' זצ"ל בחודש אלול? ומה היה 

 מייעץ בזמן כה חשוב שכזה?
יד של  -לשמחתנו הרבה, נמצא כתב 

 ץ חיים' זצ"ל, וכך הם דבריו:ה'חפ
"ואין לשער כמה ישועות היו מביאין 

לישראל, לו באמת היו מתכנסין כל 
הקהל בכל עיר, אנשים וטף לבית 

תפילות והיו עונין המדרש להתפלל ג' 
קהל  "ברכו" ו"אמן יהא שמיה רבא"

ודאי היו ניצולים בזה וובגדול בכל יום. 
 ."אלפי אנשים ממוות

אמן, יכולים ישראל על ידי עניית 
 להינצל ממיתה של אלפים!.

, 'אמן' בגימטריא שווה 'מלאך'ומדוע? 
שעל ידי עניית אמן נברא מלאך קדוש 

 אדם.שמיים ומסנגר על ההעולה ל
ואפילו רשע שמחזק "ואמרו רבותינו: 

ועונה 'אמן', מכניע שתקום ענוותו 
 ."ותעורר את האל לסליחה ולמחילה

יט"א: "יהודי סיפר הרב אליהו כהן של
ירא שמיים המתגורר בארץ, למד על 

עד כמה היא חשיבותה של עניית אמן ו
 גורמת להתקבלות ברכת המברך,

עצמו קבלה: "בלי נדר, ולכן קיבל על 
לא אברך על מאכל או משקה, , מהיום

 .אמן לברכתי" ענהעד שיהיה מישהו שי
ואכן, מאותו יום, בכל פעם שרצה לברך 

קה, היה מבקש על דבר מאכל או מש
מאחד מבני משפחתו או מהסובבים 

אותו, אם יואילו בטובם לענות אמן על 
 ברכתו. וכך נהג במשל כמה ימים.

אך תמיד, כאשר האדם מתחזק ומקבל 
על עצמו קבלה, מגיע היצר הרע ומביא 

 בדבר. לו ניסיון כדי לראות את רצינותו
בזמן שישן את והנה, באחת הלילות, 

רר בפתאומיות ורץ הוא מתעושינתו, 
וצימאון יובש  ..לכיוון המקרר בביתו.

אותו משינתו,  רעור שתקף אותו,חזק 
דרכו אל המקרר, על והוא עשה את 

 את צימאונו.מנת להרוות 
הוא מוזג לו כוס מים קרים ורעננים, 

ובפה יבש רוצה לברך ולשתות ואז הוא 
 נזכר בקבלה שקיבל: לא לשתות עד

 
 
 
 

 והטלפנית הסכימה.
 "אני מתחיל", הוא הכריז כאשר 

הוא תופס את כוס  המים הקרה ביד ימין, 
"ברוך אתה ה'... אלוקינו, מלך העולם... 
שהכל נהיה בדברו!"... הטלפנית האזינה 

 היטיב לכל מילה וחתמה: "אמן!".
, והודה קריםהמים את ההיהודי גמע לרוויה 

 ה את השיחה.מאוד לטלפנית וסיים עמ
לאחר השיחה, המשיכה הטלפנית לשבת 

במשרד, כשהיא נדהמת ומבולבלת 
דופן, והרהרה: "היתכן  תמהשיחה היוצא

שברכות ועניית אמן הם כה חשובות, עד 
אשר יש אדם שמוכן לחסום את עצמו 

  ...מלשתות עד שיענו אמן על ברכתו?"
היא החלה לקרוא ולעיין בנושאי הברכות 

וגילתה עולם חדש של  ועניית האמן,
אמונה, והכרה בטובות ה' ורחמיו, עד 

ולבסוף, שלאט לאט החלה להתחזק... 

 חזרה בתשובה שלימה!.
והכל בזכות, מסירות נפש של יהודי, בעד 

 כוס מים קרה!.
כמה זכינו בדורנו שכל הקפדה שמקפיד 

יהודי במצוות הוא גורם לקידוש ה' לעיני 
ם כך הציבור העומד מהצד ונדהם: "א

 גם אני רוצה!". –נראים אנשים דתיים 
 וזהו כוחה של עניית אמן הגדולה!.

שנה, נפטר בליל שבועות, ר'  11לפני 
משה הורוביץ זצ"ל, אחד מרבני הכולל 

, שהיה שקדן החשוב 'חזון איש', בבני ברק
 .עצום וצעיר לימים

רבות עם ת"ח מפורסם  הוא למד שנים
 החפץ בעלום שמו.

של ר' משה זצ"ל, נגלה לאחר פטירתו 

הוא בחלום אל ידידו הנ"ל שלמד עמו 
חברותא. החברותא שאלו, אולי תוכל 

לומר לי, מה אתה רואה משם שיש צורך 
לתקן במיוחד? השיב לו ר' משה: 

"להקפיד על עניית אמן כהלכתה 
 שבשמים כועסים שלא עונים אמן"!

לפעמים אדם חולם בזמן עניית אמן והוא 
אך אם הוא היה  – שפתייםמזיז מעט את ה

כל יודע שבשמיים הדבר הזה כל כך יקר! 
כך מקפידים על זה וכועסים על הזלזול 

 !ומצד שני המקפיד בזה קורע גזירות בכך!
שבועיים ויום בלבד להתחזק בעניית אמן 

 בתפילות האחרונות של השנה!.
ובטוח שהמלאכים שיבראו מעניית האמן 

 משפחתו!יעוררו רחמי שמיים על האדם ו
 
 
 
 

 בשבילוצריך להשתדל לרוץ א שמה רבא, צריך שיזדעזע בכל איבריו כשאומר אמן יהכותב השל"ה הקדוש: "          
 עמ' קטז(.) "ה נמחלין עוונותיושעל ידי ז, כי הוא שיר ושבח גדול לפני הקדוש ברוך הוא ומצוה רבה הוא, לשמוע הקדיש     

 "אמןהשנה לרעה שהיה עליו, נקרע בכח  כל העונה אמן יהא שמיה רבא בכל כוחו אפילו גזר דין של שבעים"            

 ו  



 

 

 

 

 
פרק משניות ודף זוהר כל יום, מרבה בצדקות, 

 מתכונן ברצינות רבה!  –חסדים וזיכוי הרבים 
אך אומר המקובל האלוקי: אשריו של אדם 

כזה, אך אין זה מבטיח שהוא יזכה ביום הדין 
לאך מליץ טוב אחד הנורא, כיוון שהוא צריך מ

 הוא לא יזכה ח"ו. –בעדו בשמיים, ואם לא 
רק רגע, וכי כל המלאכים הרבים שנבראו 

 מכל המצוות הללו לא יועילו לו?
בא המקובל האלוקי ר' שמעון לביא ומגלה 
את האטום הגדול: "כוונת הפסוק היא כך: 

איזה מלאך טוב אחד צריך כדי לקבל 
 הבטחה לשנה נוספת? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     . אך ורק אם יקבל עליו האדם לקחת עבירה
 . עבירות קבועות 00111-אחת מהתיק של ה

 ןשעשה במשך השנה0 יקח אחת בלבד! ויתקן
 ןןמהעבירות הוא עדיי 999אפילו אם  –אותה 

       !ם!     באותו רגע נחתם הוא לחיי –תיקן לא 
זו הבטחה מפורשת בגמרא  –זו לא סגולה 
 מקובל הקדוש!שמגלה לנו ה

 דבר קבוע שנכשלת בו0 אשר תמיד מגיעקח 
בראש השנה ומקטרג עליך0 ותקבל עליך לא 

 וזכית בדין! –יותר  ולעשות אות
 לדוגמא: יש אדם שרגיל לשקר תמיד. 

אם הוא יקבל עליו מהיום להפסיק לשקר, 
 0,111-באותו רגע הוא הופך את אחד מ
 ין!וניצל בד –מלאכי החבלה שלו למלאך טוב 

הרש"ש הקדוש כותב שאדם ששונא את 
 מקטרגים כל דקה! 011חברו בורא 

 אם יש מישהו קבוע שאתה שונא אותו ולא

 
 
 

 חוץ, מאותו מלמד 
 
 

לעשות זאת  לא הבין את פשר הדבר, אך 
 עשהו.

 , אך עשה
 

 

 

אם תגיע לראש השנה הזאת  –מדבר אתו 
כשיש בינך ובינו שלום וללא המקטרגים 

 ! גתשע"הניצלת לשנת  –הקבועים 
 .קבלה אחת כעת0 לפני המשפט0 שיותר לא

 !!  וניצלת! ניצלת –לעשות עבירה מסוימת 
ישנו אדם שמגיע קבוע, אך קבוע באיחור 

לתפילה, או שלא מקפיד על תפילה במניין, 
או חלילה מדבר דברי חול עם התפילין 

אם ברגע זה הוא מקבל על עצמו  –הקדושות 
הוא מגיע ללא המקטרג  –להפסיק עם זאת 

 וחייו ניצלו!הקבוע ליום הדין, 
אשה שעדיין קשה לה לכסות את ראשה 

ראש יפה, או נערה שעדיין קשה לה בכיסוי 
שלא ללבוש חולצות עד למרפק או חצאיות 
תחת לברך או חלילה בגדים צמודים )או ח"ו 
הליכה לים מעורב(, שאומרת הגמרא שכמה 

הקב"ה מצטער מזה שגברים נכשלים, וזה 
 הדבר שהוא הכי שונא.

אם אותה יהודיה אוזרת אומץ ואומרת: "עד 
י יודע איך יראו חיי מתי אכעיס את בוראי? מ

בשנה הקרובה? הרי איני רוצה שמשפחתי או 
אני מקבלת על עצמי  –אני ניפגע בגלל כך 

 להפסיק עם כך".
 באותו רגע0 היא הבטיחה לעצמה זכיה בדין!

 מאותו רגע נפסק מעליה אותו קיטרוג!
 ברכות וישועות זורמות אליה מאותו רגע!
ת אדם שלא היה הולך לשיעור תורה בקביעו

עד היום, שעליו אומרת הגמרא: "כל שיכול 
הקב"ה מביא עליו  –לעסוק בתורה ואינו עוסק 

 ייסורים מכוערין ועוכרין אותו", ה' ישמור!.
אם הוא מקבל על עצמו מהיום ללכת 

כל הייסורים שרוצים לבוא  –לשיעור תורה 
 !עליו0 בורחים ונגזר דינו לטובה

ם אל תפספסו את סוד חייכם! הסוד העצו
 שקיים עלי תבל שגילה המקובל האלוקי0 

 ר' שמעון לביא זצוק"ל.
אם יקח האדם עבירה אחת שתמיד עושה 
אותה0 והשנה הזאת הוא יגיע לדין כאשר 

מובטח הוא  –אותו מקטרג נעלם והפך לזכות 
 שיזכה בדין לשנה נוספת!

יום אחרונים לקבלת קבלה שיכולה  01
שלנו0 להציל את חיינו ואת כל השנה הבאה 

 השנה שב"ה משיח צדקנו יתגלה אכי"ר.

 

 
 

  תעשר
 

 
 

 
 
 

-ויום המשפט מתקרב בעוד כ הזמן אוזל
יום בלבד. מה אפשר לעשות כדי  01

באמת לזכות בדין? האם ישנו דבר שכל 
אחד מאיתנו יכול לעשות בימים הללו 

 (שליט"א פיא)הרב מוצ?ליום המשפט רגועולהגיע 

 כדאי לכם לקפוץ על המציאה:ואכן כן! 
"ואלו הן אומרת הגמרא במסכת שבת לב: 

ן בעולם העליון(: פרקליטין של אדם )בדי
תשובה ומעשים טובים. ואפי' תשע מאות 
ותשעים ותשעה מלמדים עליו חובה ואחד 

ניצול0 שנאמר )איוב  –מלמד עליו זכות 
לג(: "אם יש עליו מלאך מליץ אחד מני 

אלף להגיד לאדם ישרו ויחננו0 ויאמר 
 פדעהו מרדת שחת מצאתי כופר".

יגיע האדם  כאשראומרים רבותינו ז"ל: 
ח"ו יום: אם  01 משפט ביום הדין בעודל

מלאכי חבלה ויפסקו עליו:  999יגיעו 
"ימות!"0 בעוד שמלאך אחד בודד יפסוק 

אותו אדם ניצל  –אחרת ויאמר: "יחיה!" 
 ויזכה לשנה נוספת!

מקטרגים  0,111אך אם יהיו לאדם, חלילה, 
 –ביום הדין, ואפילו לא מלאך טוב אחד 

 ח"ו. אותו אדם ימות באותה השנה
כל מי שלומד את דברי רבותינו הללו, מיד 
שואל ותמה: "כלומר, כל אדם שנפטר, זה 

בעקבות כך שבראש השנה לא היה לו 
מלאך מליץ טוב אחד? והרי מכירים אנשים 

שומרי תורה ומצוות המלאים בזכויות 
שנפטרו בשנה האחרונה, וכי ניתן לומר 
 שלא היו להם אפילו מלאך טוב אחד?".

לה הזו, כבר שאל המקובל האלוקי את השא
שנה,   011-רבי שמעון לביא זצוק"ל לפני כ

 מחבר הפיוט 'בר יוחאי' ומפרש ספר הזוהר.
והנה מגיע המקובל ומגלה לנו את הסוד 
הגדול שמסתתר בדברי רבותינו, שאם 

הוא מובטח מאת יעשה אותו האדם, 
התנאים הקדושים שיזכה הוא לשנה נוספת 

 .ורא העולמיםוטובה ב"ה מאת ב
את דבריו מסביר הגאון הרב מוצאפי 

שליט"א: "כל אדם מגיע לראש השנה עם 
מיליוני מצוות, ולצורך הדוגמא, גם עם 

מקטרגים ח"ו. והנה, מגיע חודש  0,111
 אלול: אותו אדם קם לסליחות, לומד פרק

 

   
 

דאי שהיינו מקדישים זמן רב ו, בו
למחשבה על השאלות כיצד עלינו להגיע 

אל המשפט, מהם הנימוקים אותם נטען 
והאם לדעתנו יש עוד משהו שניתן לעשות 

 כדי להטות את הכף לטובתנו.
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