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ג תשפ" ויצא פרשת

 וופלים בטעם לימון 

ַבע " ר שָׁ אֵּ א ַיֲעֹקב ִמבְּ צֵּ  [  כ'ח י' " ] ַויֵּ

מלמד    הפסוק:  על  מביא  רש"י 
.           שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם

את   נשאל  אם  השאלה:  ונשאלת 
צדיק   אם  הרגשנו  מתי  וכי  עצמנו, 
נמצא בעיר או לא???? אז איך רש"י  
עושה   צדיק  שיציאת  אומר: 

 רושם????? 

הקורונה,   שבתקופת  היא:  והתשובה 
יכלת לראות חולה קורונה אוכל וופלים  

אומר:  לימו ואתה  מבסוט,  וכולו  ן, 

לימון!!!! וופלים  זה    �   הלו!!!! 
והסיבה היא: שהוא חולה קורונה, אין  
לו לא טעם ולא ריח, גם אם הוא יאכל  

 .��בורקס במילוי תרד הוא לא ירגיש  

מרגישים   לא  אנחנו  למה  שאלנו 
רושם??????  עושה  צדיק      שיציאת 

חולי קורונה... המצב  סוג של כי אנחנו 
אנחנו   ולכן  כך,  כל  לא  הרוחני  שלנו 

 לא מרגישים... 

צדיק   של  יציאה  שכל  האמת,  אבל 
משנה את כל מערך ההגנה של העיר,  
ולכן תמיד אחרי פטירה של צדיק ל"ע  
ול"ע, הרבנים אומרים שכל אחד יקח  
מה   ולמה?????  עצמו,  על  משהו 

 הקשר?????? 

כיון שעכשיו חסרה ההגנה, קו ההגנה  
ו אנושות,  נתפוס  נפגע  לא  אנחנו  אם 

וזה מה    חזק את ההגנה, אז אוי ואבוי...
עושה   צדיק  שיציאת  אומר:  שרש''י 

 רושם. 

 

מיליון  15מתחם של 
 ????ל"ממ

ל " חֵּ ֹכר ֱאֹלִהים ֶאת רָׁ  " ]כ'ב ל'[ ַוִיזְּ

רש"י על הפסוק מפרש שבורא עולם  
סיפר  ,  זכר לה סימנים שמסרה לאחותה

במירון,    ית י אחד הדרשנים: שבת שהי
אדם שיש לו מתחם הארחה    יסיפר ל 

אירוח,  חדרי  כמה  בו  משכיר    שהוא 
סיפר: וכך  מדהים,  שנים,    סיפור  לפני 
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של וכל    י אמא  מבוגרת,  אישה  היתה 
מגיע אליה ויושב איתה, וכך    יתייום הי 

כל   ואת  שנים,  כמה  נמשך במשך  זה 
הייתיהקניות   זה    אני  אם  לה,  קונה 

ושל אוכל  קניות   תרופות  הכל עם  או 
כמה   אחרי  שבעולם...  הסבלנות  כל 
אושפזה   והיא  החמיר  מצבה  שנים 
קצרה   תקופה  ולאחר  חולים,  בבית 

 נפטרה. 

כל המשפחה ישבו עליה שבעה, והכל  
השבעה לאחר  טובה,  באוירה    , היה 

ו את הצוואה, והתברר שהאמא  נפתח 
עשתה טעות של מתחילים... שרשמה  
שם   על  לה  שהיו  הנכסים  כל  את 

 . אחותי

בקברו,   להתהפך  שרוצה  שמי  כמובן, 
שמי   מכיון  כזו,  שטות  שיעשה 
שמשאיר סכסוך בין בני משפחה, אין  
של   המצאה  לא  וזו  מנוחה!!!  לו 

כתוב    ��  "מקשיבים",  זה  אלא 
 מפורש.

נורא, כיון שמי שהיה עם אמא    י וכאב ל
בכל תקופת הזקנה וסעד אותה יום יום,  
וקנה לה את כל מה שהיתה צריכה זה  

אני היית  והתברר,    י  לא  בלבד,  שזה 
ניצלה את המצב    יאחות קשור לאמא,  

אותה   והחתימה  חולה  היתה  שאמא 
 ד. -ב-ל- שכל הירושה תעבור אליה ב

בחולון   הוילה  כל  את  קיבלה  היא 
פירורים    2.5ששווה   נתנה  ולי    מיליון 

קטנה   אדמה  חלקת  איזו  מהירושה?! 
בעמק יזרעאל, אי שם בצפון הארץ מה  

קרקע בכזה מקום???  אני אעשה עם  
 יודע. הטוב  רק ה' 

עם    זצ"ל  עליתי לבית של הרב וואזנר
הנתונים, ושאלתי אותו איך לנהוג, אני  
שקרית,   היא  שהצוואה  להוכיח  יכול 
האם אני אלך למשפטים... וכל הסד'א  

 ]בלגן[ הזה. 

אמר לי הרב וואזנר זצ"ל: אם לעצתי  
תשמע, תוותר!!! ובורא עולם ישלם לך  
הרבה יותר, גם מבלי לריב, כי מויתור  

מפסידים!!!   שהוא  לא  לך  ושתדע 
זה על  יתפוס  יקר  ישלם  עולם  בורא   ,

מי   כי  במאוחר,  או  במוקדם  אותו 
אדם   שמצער  מי  משלם!!!  שמרמה 
כאלה   דברים  ועל  משלם!!!  אחר 
בצ'קים,   ולא  בתלושים,  לא  משלמים 

 ן!!!- מ-ו-ז- מ- ב ולא באשראי, אלא 

ויתרתי, ולאחר מספר חודשים חיתנתי  
את הבת שלי, והזמנתי את אחותי, היא  
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לא הזכרתי  באה עם כל הילדים שלה ו
 לה כלום. 

אחרי כמה חודשים, אני מקבל טלפון  
שבנו   לי  מספר  והוא  בצפון,  מקבלן 
חנויות   מרכז  שלי  השטח  של  באזור 
ענק, והקבלן צריך גם את השטח שלי,  
יותר נכון לומר שהוא חייב את השטח  

 שלי...

והוא מציע לי שאני אתן לו את השטח  
לי   יתן  בתמורה  והוא  יזרעאל,  בעמק 

שי איזה  שטח  בצפון,  במושב  לו  ש 
 שאלתי, אמר לי: מירון.  מושב??? 

שנה, זה    40צריך להבין, שמירון לפני  
קרקע   פיסת  שכל  שהיום...  מה  לא 
לא   אנשים  אז  מיליונים!!!  שווה 
זה   עכשיו  כיום,  כמו  כך  כל  העריכו 
נהיה מוקד משיכה לכולם, לכל העדות  

כיון ש   לי   איןולכל החוגים, והסכמתי, 
בין יזרעאלק  הבדל  בעמק    לבין   , רקע 

זה מושב    , מירוןקרקע במירון לפחות 
בו שום  שגרים  באמצע  שטח  ולא   ,

 מקום.

היום,   אדם,  אותו  סיים  טוב,  תקשיב 
קיבלה שאחותי    2.5שווה    הוילה 

והשטח   שווה  שלי  מיליון,    15במירון 
דיור,  יחידות  כמה  כאן  בניתי  מיליון, 

והפרנסה,   מושכרות,  הן  שבת  וכל 
לה',   זה  תודה  וכל  בחבילות,  מגיעה 

על שלי,   ולא עמדתי  בזכות שויתרתי 
עולם   מי שמוותר לא מפסיד!!! בורא 

 יתן לו הרבה יותר...

וצריך לדעת, שלא תמיד בורא עולם  
משלם   הוא  לפעמים  בכסף,  משלם 

 בדברים הרבה יותר חשובים מכסף... 

סגולה   זו  סנדק  שיושב  שמי  ידוע, 
בסקי  לעשירות, ושאלו את ר' חיים קניי

פעמים   הרבה  יושב  הרב  הרי  זצ"ל: 

  �   סנדקאות, איפה המרצדס?????? 
אמור   היה  הרב  העשירות???  איפה 

 ��  להיות מינימום ביל גייטס???? 

על   מצביע  כשהוא  הרב,  להם  אמר 
הספרים שהוא חיבר, ואמר להם: לזה  

 אתם לא קוראים עשירות????? 

בנחת   משלם  עולם  בורא  לפעמים, 
לכל   בבריאות  זה  לפעמים  מהילדים, 
בסייעתא   זה  לפעמים  המשפחה, 
שמוותר   שמי  שברור:  מה  דשמיא, 
ירויח   רק  והוא  משלם,  עולם  בורא 

 מהויתור הזה!!! 

מל"מ   של  הכלל  את  בכיס  לשים 

 פסידים. מא לויתור מ
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 באמסטיבבה כל בו 

ן עֹוד ַהיֹום  " ת  ַויֹאֶמר הֵּ גָׁדֹול לֹא עֵּ
כּו   ּולְּ ַהצֹאן  קּו  ַהשְּ ֶנה  ַהִמקְּ ף  סֵּ אָׁ הֵּ

עּו   " ]כ'ט ז'[ רְּ

מעשה   שליט"א:  מורי  אבי  הביא 
כאשר   זצ"ל,  חיים  החפץ  עם  שהיה 
שנמצאת   מעיירה  אנשים  אליו  הגיעו 
על גבול פולין שנקראת "אמסטיבבה"  

שמונים    בעיירה הכל  בסך  היו  זו 
בעלי  היו  שברובם  יהודיות,    משפחות 

מהכלכלה   רציני  חלק  והיו  חנויות, 
שלה, כל גויי הסביבה היו קונים אצלם,  

 והם היו מתפרנסים בכבוד.

האנטישמיות,   התחילה  כאשר  ומיד 
לכל   להטיף  המקומי  הכומר  התחיל 
הגויים האיכרים הנבערים מדעת, שלא  
יקנו אצל היהודים, ודאג להם לתחליף  
טוב בהרבה יותר, הוא דיבר עם הפריץ  

עם    שיפתח משהו  ענק,  בו  כל  איזה 
טובים...  מחירים  עם  מבצעים... 
ובמקום נגיש... מקום עם חניות ותאורה  
טובה, כך הוא רצה לדאוג באמת שלא  

 יקנו אצל היהודים. 

היהודים התחילו להרגיש   יומיים,  תוך 
נכנסים לחנויות   בכיסם... שהגויים לא 

עם   חוזרים  אותם  רואים  והיו  שלהם, 
 כל בו שפתח הפריץ.עגלות עמוסות מה

בתיבות   להם  שחילקו  ובפרוספקטים 
הדואר, הם ראו איזה מבצעים עושה  
הפריץ, הוא היה עושה מבצעים שהיה  
מפסיד עליהם, במחירים כאלו הם כבר  

 לא יכלו להרשות לעצמם להוריד. 

החנויות,   בעלי  כל  אסיפה  קיימו  הם 
להמשיך   לעניין  לא  שזה  והחליטו, 
ככה, הם חייבים לעשות משהו בנידון,  
והחליטו לשלוח שליח ל"חפץ חיים"  
מכולם   אספו  הם  הדור,  גדול  שהיה 
כדי   שקלים  כמה  נתן  אחד  כל  כסף, 
שיהיה לשליח כסף לנסיעות ולשהייה  
שם, הם שלחו אדם מנכבדי הקהילה,  

הו של  שגם  בו  הכל  מנפגעי  היה  א 
 .הפריץ 

כאשר   ומיד  חיים,  לחפץ  הגיע  הוא 
נכנס אליו, פרץ בבכי וסיפר לחפץ חיים  
על כל מעלליו של הפריץ, שפתח חנות  
בשביל   אלא  להרויח,  בשביל  לא 
לשבור את מטה לחמם, והמצב שלהם  
ממש לא טוב, ומכיון שהגויים קונים רק  

 אצלו, הם נשארים ללא קליינטים. 

רב,    החפץ  בקשב  והאזין  ישב  חיים 
, ולאחר שסיים, שאל  םוהשתתף בצער
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לכם   יש  תגיד,  חיים:  החפץ  אותו 
תורה?????   שלומדים  ילדים  בעיירה 
לפחות   יש  בטח,  לרב:  ענה  השליח 
קטנים,   ילדים  עם  משפחות  עשרה 

 שכל יום הם לומדים תורה.

אמר לו החפץ חיים: אם ככה, אין לכם  
שעם   שמאז  כיון  לדאוג,  ישראל  מה 

נמצא בגלות, ישנה זכות שכאשר היא  
עומדת להם, אף אחד לא יכול לפגוע  
של   תורה  לימוד  זכות  והיא  בהם, 
כזו, אתם   זכות  לכם  יש  ואם  הילדים, 

 יכולים להיות רגועים. 

לבני   דחוף  מברק  שיגר  השליח 
התשובה   את  פירט  הוא  ובו  העיירה, 

 של החפץ חיים ויצא לדרך.

יצאו   לעיירה,  בחזרה  כשהגיע  מיד 
וסיפרו לו   כשהם  לפניו כולם שמחים, 

מאושר,   הגיעה  קורנים  שהישועה 
חזר שהוא  לפני  לו:    אפילו  סיפרו 

את   קבלו  שהם  אחרי  שעה  שכחצי 
בירך   חיים  שהחפץ  כך  על  המברק, 
לדאוג,   מה  להם  שאין  ואמר  אותם 
התגלות   לו  שהיתה  סיפר:  הפריץ 

ס לחלק  לו  שאמרה  חורה  אלוקית 
בחינם, והוא פתח את הכל בו, ואמר:  

קניות בחינם, כל  כל ה מי שרוצה היום  

דים באו ומילאו עגלות ורוקנו את   והיה 
הכל בו, חינם אין כסף, כמו שאומרים  
"נותנים לך תיקח, מרביצים לך תברח,  

אחרי כמה    �  , מבטיחים לך תשכח" 
ריקים מדפים  נשארו  ו שעות,  לא  , 

בר העיירה  לתושבי  אלא  נשאר  ירה, 
 לחזור לחנויות הישנות והמוכרות.

שהכל   בעיירה...  התפרסם  שהיה  מה 
וגם   בירך,  חיים  שהחפץ  אחרי  קרה 
הכומר שמע על זה, ויצא מזה קידוש  

 ה' גדול. 

רואים, מהו כוחו של לימוד תורה של  
זכות   יש  שאם  רבן,  בית  של  תינוקות 

 כזו, אין מי שיכול לעמוד כנגדה!!! 

וזה מה שביאר ר' חיים מוואלוזי'ן: את  
פירוש:   גדול"  היום  עוד  "הן  הפסוק: 
עת   "לא  ולכן  ארוכה,  אדום  שגלות 
האסף המקנה" דהיינו, עדיין לא הגיע  
זמן הגאולה, ומהי העיצה כדי לשרוד  
"השקו   הזו?????  הקשה  בגלות 
בית   של  תינוקות  את  תלמדו  הצאן" 
  רבן תורה, ואז "לכו רעו" תוכלו ללכת

יוכל   לא  אחד  ואף  ובבטחה,  בהשקט 
 להציק לכם.  
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  דירה בירושלים או דמי ביטול
         מה עדיף???   

ל " חֵּ ֹכר ֱאֹלִהים ֶאת רָׁ  " ]כ'ב ל'[ ַוִיזְּ

התורה מספרת לנו: על לאה שויתרה  
לה   שילם  עולם  בורא  זה  ועל  לרחל, 
במזומן, ואם נתבונן, הקב"ה לא סתם  

שכר משלם לה, אלא נותן לה את יש 
שזה השבט שהכי דבוק בבורא עולם,  

ב יום  יום  שמגיע  עד    9:00-השבט 
ועוזב את    19:00עד    15:30  -, ומ13:00

הסידורים   כל  את  העולם,  ענייני  כל 
ואת   אחרים,  לזמנים  משאיר  הוא 
לבורא   מקדיש  הוא  האלה  השעות 

 .עולם

דודים"    המזל של עם ישראל, שה"בני 
שלנו, לא מודעים לעוצמה של לימוד  
יודעים על   היו  הם  כיון שאם  התורה, 
תופת, הם   כך, במקום לשלוח פצצות 
ישראל   עם  את  לבטל  מנסים  היו 
ה'   ואז  יורדת...  ההגנה  ואז  מתורה, 
לפרק   יכול  קטן  דבר  כל  ישמור!!! 

 . נואות 

"מקשיבים"   לקוראי  בלעדי  סיפור 
ס חכם  תלמיד  השבוע,  לי  יפור  סיפר 

גר   שהיה  אדם  מקרוב:  מכיר  שהוא 

הדירה   את  למכור  ניסה  הוא  בדרום, 
שנים פרסם בכל מקום    4שלו, במשך  

פתק על   תלה  אפשרי, אפילו במקווה 
מקום   בכל  ממש  דירה...  מכירת 

 . אפשרי

זה היה מאוד חשוב לו, כיון שהעבודה  
בוקר   וכל  אחרת,  בעיר  היתה  שלו 

ד  היתה לו נסיעה ארוכה וגם בחזרה, ע
לו   לוקח  היה  לבית  מגיע  היה  שהוא 
דירה   לעבור  החליט  ולכן  זמן,  הרבה 
לעיר שהוא עובד בה, אבל הוא רצה  
ואחרי   לו,  שהיתה  מהדירה  להתפטר 
בנרות,   מחפש  שהוא  שנים  ארבע 

הנרות   לו  נגמרו    לו  הגיע ,  �כמעט 
  את   לשלם  מוכן  והיה  רציני  שהיה  קונה
 . ביקש שהוא   מה

  חוזה   של  סוג   דברים   זכרון  ועשו  ישבו
  ואם,  הקניה  את  לבטל  אפשר  שאי
  10%  משלם  הוא   מבטל  מהם  אחד
חתימת  אחרי    ימים   באותם,  השני  לצד

  שמח   והיה...  בעננים   היה  הוא החוזה,  
  דירה   לעבור  יוכל  הוא   סוף  שסוף

ויוכל    שהוא   העיר  לאותה בה,  עובד 
לקום קצת יותר מאוחר להתפלל במנין  

עד היום    וללכת לעבודה,   יותר  המאוחר 

תרח"   ב"מנין  מתפלל  היה    � הוא 
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שמתפללים   שחרית  לתפילת  ]ביטוי 
הוא כבר לא    מנין פועלים[ -לפני הזמן

האלה הקשות  הנסיעות  את  ,  יצטרך 
דירה   לחפש  התחיל  הוא  במקביל, 

 לקניה. 

ש אדם  אותו  חודש,  לא סיפר  חר 
לו:   ואומר  הקונה,  אליו  מתקשר 
אסגור   אני  אם  יודע  לא  אני  תשמע, 
,  בסוף, אני מסתפק, לא נראה לי כל כך

הייתי בהלם!!! עד שמצאתי קונה, עד  
שכמעט זה היה מאחורי, הוא מתחרט,  

נפגשתי איתו, ולא היה    מה עכשיו???? 
הביטול,   על  כסף  לו  לקחת  לב  לי 

 .10%ויתרתי לו על כל ה  

רי שבוע, אני מקבל טלפון מעורך  אח
שלפני   קנ   15דין  איזו    יתישנה  דרכו 

שכח וכמעט  קרקע  ממנה,    תיחתיכת 
ל  מציע  הדין  את    י ועורך  למכור 

שמוכן   קליינט  שיש  כיון  הקרקע, 
 . מתילשלם טוב... כמובן שהסכ

שק  הסכום  עם  טוב,    תי בליותקשיבו 
ולא    יתיקנ בירושלים,  גדולה  דירה 

היא    תימכר הראשונה,  הדירה  את 
ל  וקנ  ינשארה  במזומן    יתי לשכירות, 

 דירה גדולה בירושלים. 

הביטול,    תי ויתר  דמי  על  אדם  לאותו 
ל שילם  עולם  ומכופל,    יובורא  כפול 

זה   שויתור  זה  על  חוזר  אני  ותמיד 
שאתה   חושב  שאתה  איפה  דווקא 

!! ומי  צודק, דוקא שם זה נקרא ויתור!
שטיינמן   הרב  מרוויח!!!  רק  שמוותר 
זצ"ל אומר: נער הייתי גם זקנתי ולא  

 ראיתי שמי שוויתר הפסיד מכך.

 

מצליח להרים שילד  
 מכונית???

ַעל ִפי  " ֶאֶבן מֵּ ֶגל ֶאת הָׁ ַוִיַגש ַיֲעֹקב ַויָׁ
ר  אֵּ  " ]כ'ט י'[. ַהבְּ

האבן   את  הסיר  שיעקב  רש"י:  אומר 
שמעביר פקק מעל  הכבדה כמו אדם  

 פי צלוחית להודיעך שכוחו גדול. 

הביא אבי מורי שליט"א: שאין הכוונה  
מבלה   היה  לא שיעקב  זה  רגיל,  לכח 
בחדרי כושר ומרים משקולות חלילה,  
ופנימי,   מהותי  בכח  פה  מדובר  אלא, 

 מה שכולנו מכירים "כח הרצון". 

שמואלביץ  חיים  ר'  :  זצ"ל  אומר 
יש   האדם,  של  ברייתו  לו  שמטבע 

יותר ממה שהוא חושב,   כוחות הרבה 
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כוחות   לו  שיש  יודע  לא  האדם  אבל 
מנסה   לא  אפילו  הוא  ולכן  כאלה, 
אותו באמת   כיון שמה שחוסם  אותם, 
אלא החסימה   שלו,  היכולות  לא  אלו 
לו:   שאומרת  שלו,  במוח  היא 
להגיע   שתוכל  מצב  אין  אתה?????? 
לשם... אבל אם הוא יהיה מודע לכך  

כוח  עוד  לו  ינצל  שיש  הוא  רבים,  ות 
אותם, ויהיה בהלם!!! כאשר הוא יגלה  

 לאן הוא יכול להגיע. 

מביא דוגמא:  זצ"ל  לביץ  א ר' חיים שמו
ול"ע  בשעת שריפה אתה רואה    ל"ע 

שיש   והלחץ  ההכרח  שבגלל  אנשים 
להם, הם עושים דברים שאחרי זה הם  
לבד,   זה  את  עשו  מאמינים שהם  לא 

  אז הם יכולים לעשות או  ואם נשאל:
לא????? התשובה: שבשעת לחץ הם  
ולכן   יכולים,  לא  שהם  לרגע  שוכחים 
הם מוציאים את הכוחות שלהם מהכוח  
הם   שבאמת  הכוחות  את  לפועל, 
שהם   מה  את  רק  ולא  יכולים, 

 "חושבים" שהם יכולים. 

לפני שנים, בחצר האחורית של אחד  
חובבן...  מוסכניק  אדם שהיה  הבתים, 

  החליט   הוא [  � ]ביטוי מכובד לחסכן  
  עם   אותו  והרים,  רכבו  את   לתקן  לנסות 

[  רכב  להרמת   מכשיר]   מאולתר   ליפט
  הרכב   לפתע ,  לרכב  מתחת   נכנס  הוא 
  אותו  לתפוס  ניסה   האיש,  עליו  נפל

  לעשות  הצליח  לא   הוא   אבל,  באויר
  הילד  היה,  זה  את   שראה  ומי,  כלום
א  ב  מיד   הוא ,  איתו  שהיה  שלו  הקטן

כדי   ותוך  זעק  והרים את הרכב קצת, 
הגיעו   הם  הצלה,  ויביאו  לו,  שיעזרו 

שלו אבא  את  שמה    , ופינו  והתברר, 
שהוא הרים קצת את הרכב הציל את  

 אבא שלו. 

לילד   לתת  ניסו  הזה,  המקרה  אחרי 
אבל   כבדים,  דברים  מיני  כל  להרים 
הוא לא הצליח להרים, ולא הבינו לאן  

 כל הכוח שלו הלך??? 

ר'   כמו שאומר  ומה באמת התשובה: 
שההכרח   זצ"ל,  שמואלביץ  חיים 

הגדול הצורך  לאדם    , והרגשת  נותנים 
תנופת כח אדירה הרבה למעלה מכוחו  

 הרגיל. 

חיים   ר'  עם  שהיה:  מעשה  והביא 
פרצה   כאשר  אחת,  שפעם  מבריסק, 
שריפה בוואלוזי'ן, ר' חיים שהיה ראש  
ישיבה בוואלוז'ין בשעת השריפה הוא  

להיות ראש מערך הכבאות... הוא  הפך  
ושולח אנשים   לרחוב  רץ מרחוב  היה 
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את   שאיבדו  לילדים  ודואג  שיכבו, 
ילדים   כמה  לוקח  היה  הוא  הוריהם, 
ביחד ומביא אותם להורים שלהם, וכך  

 .חוזר

הוא נעלם,  באמצע פעולת הכיבוי    והנה
לו משהו, לפתע,   כולם חששו שקרא 
מתוך   פורץ  שהוא  אותו  רואים  הם 
נמצאים   ילדים  כששני  הלהבות 
פעולת   שבאמצע  התברר,  בזרועותיו, 
הכיבוי הוא שמע בכי של ילדים מתוך  

בוער   והציל  ב בית  קפץ  והוא  להבות, 
 אותם. 

 

 פטנט לקידום עצמי 

ן  " בָׁ נֵּי לָׁ א ַיֲעֹקב ֶאת פְּ יֶננּו  ַוַירְּ ִהנֵּה אֵּ וְּ
שֹום  מֹול ִשלְּ  ]ל'א ב'[ "  ִעמֹו ִכתְּ

איך יעקב ידע??? יש אומרים שראה  
לומר   כועסות, אפשר  את הפנים שלו 
שיעקב הרגיש שהוא עדיין כועס עליו  
ואמר לעצמו אם אני כועס עליו פירושו  
שגם הוא כועס עלי, מזה הוא ידע שפני  

 לבן איננו כתמול שלשום.

אדם שעבד בחברת ל.ס.   סיפור שסיפר
חברת שיווק באור יהודה: היה לו חבר  

 בשם שימי שעבד איתו ביחד. 

יום אחד, מספר לי שימי, שהוא במתח  
נורא, מה קרה???? שאלתי, אמר לי:  
שהוא ממתין לקבל תשובה מהמנכ"ל  
קידום   יקבל  הוא  אם  החברה,  של 
בעבודה, ובשבילו, זה מאוד משמעותי,  

ת הלחץ הפיננסי  כיון שזה ישחרר לו א 
שהם    ישפקד אותו לאחרונה, ונראה ל

נס קפה למה נס?????    ניחושבים שא 

 .�  יכי הם מערבבים אות

לו: תשמע, אם המנכ"ל לא בא    תיאמר
לך טוב בעין, אז אל תתפלא שאתה לא  
בא לו טוב בעין, ואם אתה רוצה, אני  
את   שתשנה  עיצה  לך  לתת  יכול 
מה   איך????  עליך,  שלו  ההסתכלות 

 אתה קוסם????? שאל. 

בטיך!!!    תי אמר ולא  קוסם,  לא  לו: 
עם   ותשב  ועט  דף  קח  היטב,  תקשיב 
של   המעלות  את  ותרשום  עצמך, 

ל אמר  מעלות  יהמנכ"ל,  איזה  על   :
כנראה שאתה לא   אתה מדבר????? 

אמר  אותו,  בדיוק    תימכיר  זאת  לו: 
לו   שאין  חושב  אתה  אם  הנקודה!!! 

יך  מעלות, אז אותו הדבר הוא חושב על
 בדיוק!!! ולכן הוא לא מקדם אותך. 

אם תתבונן היטב, ברור שתמצא שיש  
אדם   למצוא  ונדיר  אין,  מעלות,  לו 
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שאין לו מעלות כלל, וברגע שתרשום  
את המעלות שלו, על ידי שתחפש בו  
את הטוב, באותו רגע אתה יוצר שהוא  
יתנהג אליך בהתאם, וגם הוא יחפש בך  

את  את המעלות, וברגע שהא יחפש בך  
 המעלות, מיד הוא ירצה לקדם אותך.

לב   "כמים  אומר:  המלך  שלמה  וזה 
הפנים אל הפנים כן לב האדם לאדם"  
]משלי כ'ז י'ט[ הגאון מוילנא מסביר:  

 מה הדמיון למים?????? 

כמו שהמים זה כמו מראה לפנים שלך,  
פנים   אותם  את  לך  ויראה  ישקף  וזה 
עיקמת   אם  לדוגמא:  להם,  שהראית 
ויראו לך   את הפנים, אז המים ישקפו 

הפנים העקומות, אותו הדבר, אם  את  
חיובית   חשיבה  מכניס  אתה  בליבך 
כלפי אדם, ואפילו שהוא לא יודע מה  
יש בליבך עליו אם טוב ואם רע, אתה  
דבר   אותו  ירגיש  שלו  שהלב  גורם 
את   תשנה  אתה  אם  ולכן,  כלפיך, 
המחשבה שלך עליו, באותה מידה הוא  
ישנה את המחשבה שלו עליך, תנסה  

 ותהיה המום!!! 

הלכתי לביתי, ועשיתי מה  מספר שימי:  
אילו   וחשבתי  ישבתי  לי,  אמר  שהוא 
דואג   שהוא  כמה  לו,  יש  מעלות 

די  למפעל, לעובדים, ונזכרתי איך שמי
כל   עם  העובדים  את  מפנק  הוא  פעם 
מיני ת'שופרים, ותאמינו לי הדף הלך  
והתמלא, פתאום גיליתי שאני על גבול  

 המעריץ שלו...

ימים,  במטבח של    יתיהי ש   אחרי כמה 
לפתע   קריאה    אניהחברה,  מקבל 

חושש,    יכול   תימהמנכ"ל, ואיך שנכנס
פונה אלי המנכ"ל: מה שלומך שימי?  

אותך  ראיתי  לא  רואה  מזמן  אני   ,
שאתה נותן את הנשמה לחברה, אתה  
מזה,   שמח  מאוד  ואני  פה  משקיע 
ורציתי לבשר לך, שאנחנו נקדם אותך  
משכורת   שזו  כמובן  ניהולי,  לתפקיד 
שיש   התוספות  כל  בלי  וזה  אחרת, 

 למנהל...

וגם מהיום אתה יכול להיכנס למשרד  
דלת   לך  יש  תור,  לקבוע  בלי  שלי 

ך אני כאן   פתוחה אצלי, מה שאתה צרי
לשתות   לך  נכין  לך,  לעזור  כדי 

 �  משהו??? 

ה שלו  - ו-מ- הייתי  היחס  איך  ם!!! 
השתנה כלפי, וכל זה כמובן בסייעתא  
אז   דשמיא  סייעתא  בלי  כי  דשמיא, 
כמה שאדם יהיה חכם ומוצלח ומבריק  
והשינוי   להתקדם,  יצליח  לא  הוא  אז 
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כלפי המנכ"ל, שהוא    י בהסתכלות של
גרר שגם המנהל    ישב ועבד על כך, זה 

 שינה את כל היחס כלפי. 

ומי שקצת מבין בנושא של יחסי אנוש,  
כמה שכל אדם   נכון,  כמה שזה  יודע 
יכול להשפיע על זולתו, ורק על ידי כך  

 שישנה את הגישה שלו כלפי הזולת. 

 

 מעל המחירון  200,000

קֹום " ַגע ַבמָׁ  " ]כ'ח י'א[ ַוִיפְּ

מביא  הפסוק  על    רבותינו  :רש"י 
תפילה מלשון  יעקב  ש  , שפירשו  פה 

תיקן תפילת ערבית, צריך לדעת שנכון  
צריך  אבל    , שרבותינו תקנו ג' תפילות 

כל    לדעת  דבר,  בכל  שייכת  שתפילה 
פרויקט, כל מיזם, כל ארגון, כל דבר  

  , כל דבר אם אתה מצרף תפילה  , ממש
תהילם  פרקי  כמה  נראה    , איזה  הכל 

מפוצצ מילים  צריך  ולא  ות,  אחרת, 
לא  ז   !!! ממש  לבורא    ו תפילה  פניה 

 עולם גם במילים הכי פשוטות. 

סיפר הרב אלקריף: על אדם המתגורר  
ביום  ,  ברחוב באר מים חיים בבני ברק

ניגש   הל א בהיר,  שגר  יו  דירה  בשכן 

הראשונה,  לידו   בקשה  בקומה  עם 
מוזרה, אמר לו: תשמע, ההורים שלי  
התבגרו, ואני לא רוצה להכניס אותם  

 . לבית אבות 

שאל   אלי????  קשור  זה  כל  ומה 
חשבתי   אני  תשמע,  לו:  אמר  השכן, 
להביא את ההורים שלי לגור פה לידי,  
כדי שאני אוכל לטפל בהם בכל רגע  
נתון, או אני או אשתי, ואם אתה מוכן  

  רוצה   למכור לי את הדירה שלך,  אני
,  ין הדירות שבור את הקיר שמפריד בל

 וכמובן שאני אשלם לך. 

יייתי המום מהאומץ!!! זה לא לבקש  ה
כוס סוכר או לבקש פטישון, זה לבקש  
במשך   בו  גר  שאני  בית  למכור  ממני 

 שנים. 

מבין   אני  תשמע,  לי:  אמר  הוא  אבל 
שזו בקשה לא פשוטה, ולכן אני מוכן  

לך   מעל    200,000לתת  שקלים 
שאני   זה  על  חשבתי  שלה,  המחירון 

  200,000מוכר ומיד קונה, ונשאר עם  
וח נקי, איך אומרים: למה לא?! אם  רי

 . אפשר! הסכמתי

היו   כבר  שלו  וההורים  חוזה,  חתמנו 
אמורים להגיע, הם גם מכרו את הדירה  
שלהם, אני לבנתיים לא מצאתי דירה,  
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כך   כדי  עד  מהענין,  לחוץ  והייתי 
שיכול   לו  ואמרתי  לשכן  שניגשתי 
להיות, שאני אבטל את החוזה, כי אני  

אחרת,  דירה  מוצא  שזה    לא  חשבתי 
יותר   ילך קל, אך מסתבר שזה הרבה 
קשה ממה שדמיינתי, אבל השכן אמר  
יכול לעשות את זה, כי   לי: שאני לא 
ההורים שלו כבר מכרו את הדירה על  
למכור,   שהסכמת  שלך  הדירה  סמך 
של   ריוח  לך  שיש  תשכח  אל  וגם 

 שקל.   200,000

הזמן הלך והצטמצם, ואני בלחץ: מה  
אני   עושה?  את  אני  לפנות  צריך 

ללכת?   לאן  עדיין  לי  ואין  הדירה, 
רציתי,   לא  ממש  לשכירות  וללכת 
ולנשום   משלי  לדירה  להיכנס  רציתי 

 קצת עם הסכום הזה. 

ליד,   ברחוב  הכנסת  לבית  נכנסתי 
ועם בכי ודמעות   תפסתי ספר תהילים 
לו,   ואמרתי  עולם,  לריבונו של  בכיתי 
אני   אותי,  תושיע  לפניך,  מתחנן  אני 

ר איך  פונה  תמצא  שאתה  אליך  ק 
להוציא אותי מהלחץ הזה, ותמצא לי  

 דירה טובה. 

ם,  ילאחר שסיימתי את כל ספר התהיל 
יצאתי מבית הכנסת וראיתי על עמוד  

שהיתה   מאובקת  מודעה  החשמל 
דירה   "למכירה  עליו:  שם  תלויה 

כהנמן   מספרי  64ברחוב  שם  היו   "
טלפון על גזירי נייר לתלישה, תלשתי  

יס, אמרתי לעצמי, אני  אחד ושמתי בכ 
 אגיע לבית ואתקשר.

אך   הדף,  את  וחיפשתי  לבית  הגעתי 
של   הכיסים  את  הפכתי  נעלם,  הוא 
של   הכיסים  את  הפכתי  המכנסיים, 
החליפה, ואין, אין, לא מצאתי, אמרתי  
לעצמי, לפחות אני זוכר את הכתובת:  

!!! אני אעבור לשם, ואשאל  64כהנמן  
למכירה?   דירה  שם  יש  אם  אותם: 

 מסתמא הם יודעים.

הזו בשעות הערב,   לכתובת  הוא עבר 
והתחיל מהקומה הראשונה, הוא דפק  
וכשפתחו לו, הוא שאל: שלום! האם  
יש לכם מושג אם יש כאן בבנין דירה  

 למכירה???? 

עליו   מסתכל  הבית  שבעל  רואה  הוא 
מה   הלו!!!!  בהלם!!!!!  וכולו 

הבית    אמרתי????  בעל  אליו  פנה 
 לי, אתה נביא???? ואמר לו: תגיד  

הוא הכניס אותו, וסיפר לו שהוא קיבל  
בישיבה   שיעור  מגיד  להיות  משרה 
בדרום הארץ, והנהלת הישיבה התנתה  
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הישיבה,   ליד  במגורים  התפקיד  את 
לדרום,   עוברים  שאנחנו  והחלטנו 
ואמרנו: מה נעשה עם הדירה? ועכשיו  
ישבנו אני ואשתי והחלטנו, חמש דקות  

שאנחנו  שבאת,  את    לפני  מוכרים 
הדירה, אשתי טענה: מי יקנה אותה?  
אופניים   זה  דירה  לך,  נראה  מה 

שאתה מוכר אותה    �   חשמליות???? 
 תוך כמה שעות???? 

ה'   תקצר????  ה'  היד  לה:  אמרתי 
יעזור, ותראי שנמכור בקרוב, אני לא  
סיימתי לדבר, וכבר אתה דופק בדלת,  
ולא פחות ולא יותר, אתה שואל אותנו  

דירה למכירה, עכשיו, אתה    אם יש פה
 מבין למה אני המום??? 

אמר בעל הבית,  מה שאני לא הבנתי,  
הדירה   על  לדפוק  אותך  הביא  מה 
שלנו, ולשאול אם יש דירה למכירה,  
לדפוק   נורמלי,  לא  שזה  איתי  תסכים 
כך בדלת ולשאול אם אתם יודעים על  

 דירה למכירה בבנין.

השכן   עם  שהיה  מה  על  לו,  סיפרתי 
כדי  שלי,   הדירה  את  לקנות  שרצה 

והתכנית   לו קל לטפל בהוריו,  שיהיה 
שלו היתה לשבור את הקיר בין שתי  
הדירות, ואני רציתי לקנות דירה ולא  

מצאתי   לא  שחיפשתי  וכמה  מצאתי, 
משהו שאהבתי, ואפילו חשבתי לבטל  
שבוע   עוד  שנשאר  מכיון  החוזה,  את 
רוצה   לא  ואני  להיכנס,  צריכים  שהם 

לשכי רציני  להיכנס  בלחץ  הייתי  רות, 
להתפלל,   הכנסת  לבית  ונכנסתי 
וכשסיימתי את ספר התהילים בתפילה  
ואיך   אותי,  שיושיע  עולם  לבורא 
שיצאתי אני רואה על עמוד החשמל  
ברחוב   למכירה  "דירה  של  מודעה 

ושמתי  64כהנמן   מספר  תלשתי   "
לי   בכיס, הרגשתי שבורא עולם שלח 

 את המודעה הזו. 

מצאתי את הדף,    כשהגעתי לבית לא 
וכמה שחיפשתי לא מצאתי אותו, אך  
הרחוב   זוכר את  אני  נזכרתי שלפחות 
להיכנס   החלטתי  הבנין,  מספר  ואת 
שכן,   שכן  אחד,  אחד  ולשאול  לבנין 
למכירה,   דירה  על  יודעים  הם  אם 

 ואתם הראשונים שדפקתי אצלם. 

היתה   שפירסמו  הדירה  לו:  אמר 
כמה   לפני  ונמכרה  רביעית  בקומה 

 שנים. 

אמר לו: תשמע, עכשיו אני מבין איזו  
סייעתא דשמיא שאיבדתי את הפתק,  
הייתי   מאבד,  הייתי  לא  שאם  כיון 
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לי   אומרים  והיו  הזה  למספר  מתקשר 
עולה   היה  ולא  אקטואלי,  לא  שזה 

 בדעתי לחפש באזור פה דירה.

אחרי   הפתק???  את  ראה  הוא  מתי 
שהוא התפלל מעומק הלב, ישב ופנה  

שליחים!!!  לכתובת   בלי  האמיתית!!! 
ישיר לבורא עולם!!! רק אחרי שהוא  
את   רואה  הוא  עולם,  לבורא  פנה 
לדירה   ומגיע  אותו,  מאבד  הפתק, 
מזה,   שיודע  הראשון  והוא  שנמכרת 
את   מהם  קנה  הוא  לבסוף  ובאמת, 

 נקי ביד...  200,000הדירה, ונשאר עם  

 

 ??עקיצה  אושידוך 

ֱאֹלִהים " ֹכר  ַמע    ַוִיזְּ ַוִישְּ ל  חֵּ רָׁ ֶאת 
ֶליהָׁ ֱאֹלִהים   " ]ל' כ'ב[ אֵּ

רש"י על הפסוק מביא: שבורא עולם  
הסימנים שמסרה   מסירת  זכר לה את 
שהיא   הזה  המעשה  את  לאחותה, 
שהספיקה   ואפילו  שנים,  לפני  עשתה 
לא   עולם  בורא  אבל  ממנו,  לשכוח 
ויתרת, וקמת בבוקר   וגם אם  שוכח!!! 

  חנייה, ועדיין לא ראית את המרצדס ב

תדע, שבורא עולם משלם על כל    �
 מעשה ויתור.

לפני שנים, באחת העיירות היה עשיר  
והיה לו בן ממש מוצלח, ואחד   גדול, 
הזה,   הבן  על  עינו  שם  השדכנים 
והחליט להשיג לו שידוך בכל מחיר...  
לו   משיג  היה  שהוא  פעם  בכל  אבל 
מסרב   היה  העשיר  טובה,  הצעה 

והיה   יורדת,  היתה  לו  וההצעה  אומר 
 . שזה בגלל כל מיני סיבות צדדיות 

דוחה   שהעשיר  לשדכן  נראה  והיה 
אותו בקש, ולאחר תקופה של נסיונות  

העשיר,   לבן  לשדך  כשבכל  חוזרים 
הוא  היה  העשיר  פעם   אותו,  דוחה 

החליט ללמד את העשיר לקח שהוא  
 לא ישכח...

הוא הלך לשואב המים שהיה איש טוב  
בת   לו  והיתה  פשוט,  אבל  לב 

רודף  ב היה  הוא  פעם  וכל  שידוכים, 
בחור   שידוך  לו  שישיג  השדכן  אחרי 
כל   לא  השדכן  ותמיד,  בשבילה,  טוב 
שמי   כיון  ברצינות,  אליו  התייחס  כך 
שישמע, שואב מים זה לא כל כך כבוד  
השדכן   את  רואה  הוא  ועכשיו  גדול, 
מגיע עד אליו, הוא היה מופתע, ושאל  
בשבילי????   משהו  לך  יש  נו,  אותו: 
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מר לו: כן, אל תשאל, יש לי את הבן  א 
רוצה   הוא  העיירה,  של  העשיר  של 
להשתדך עם הבת שלך, הוא שמע על  
הבת שלך דברים טובים והוא לא מוכן  

 לוותר. 

שואב המים פונה לשדכן ואומר לו: רק  

לשים איפה  לי    כי  �  סמיילי  תגיד 
  כוסית  איזה  אחרי   לי  נראה  אתה

] פסטיס "    אמר...[  מבינים  של  ערק" 
  לך ,  רציני  אני!!!  צוחק  לא   אני:  לו

  שהיא   מה  ותראה  אשתך  עם  תתיעץ 
המים  שוא   הלך ,  אלי  ותחזור  תאמר ב 

בן   של  ההצעה  על  לאשתו  ואמר 
עליו   ושמעתי  העיירה,  של  העשיר 

   .שהוא בחור טוב

שהוא   לי,  נראה  לו:  אמרה  אשתו 
עושה עליך איזו מתיחה, אבל אין מה  

זה   חבל שנפספס  להפסיד, אם  רציני, 
לו:   ואמרו  חזרו לשדכן  הזדמנות,  כזו 
שהם מוכנים בשמחה, אמר להם: אני  
אחזור אליכם, ואגיד לכם באיזו שעה  

 תבואו עם הבת שלכם לסגור. 

שהעשיר   בירר  שהוא  יומיים,  אחרי 
יהיה בבית באותו יום, הוא חזר אליהם  
ואמר להם: ביום חמישי, בשעה שמונה  

עם הבת, ותביאו    בערב, תגיעו לעשיר

וז'בן"   "שבק'יה  עם  מגשים  כמה 
 לכבוד המאורע. 

הבגדים   לחנות  הגיע  המים  שואב 
אשתו   את  הלביש  הוא  היחידה, 
נשאר   לא  שהמוכר  וכמובן  והילדים, 
מזל   מגיע  מה?!  אותו:  ושאל  סקרן, 

המים   לו סיפר  טוב?   שהם    שואב 
העשיר   של  הבן  עם  לסגור  הולכים 
שידוך לבת שלהם, המוכר שומע וכולו  
המום, אמר לעצמו, נו, טוב, אולי הוא  

נסתר,   צדיק  לא  איזה  העשיר  אחרת 
 היה לוקח אותו כמחותן.

עם   לצאת  ובאו  מתארגנים,  הם  וכך 
עקבו   העיירה  אנשי  וכל  כרכרה, 
היו   הם  הולכים,  הם  לאן  אחריהם 
לעיירה,   מחוץ  יוצאים  שהם  בטוחים 
יוצאים, אז לאן הם   אבל לא, הם לא 
שהכרכרה   רואים  הם  הולכים???? 
פונה לכיוון השני של העיירה, ועוצרת  

הבי של  ליד  ריבונו  העשיר,  של  ת 
 עולם, מה הקשר??? 

הם מגיעים ורואים שכל התאורה של  
אולי   מוזר!!!!!  מכובה,  הכל  הכניסה 
הם מכינים להם איזו הפתעה!!!! אבל  
הם מתקרבים עם כל המשפחה, וכולם  

 .לבושים חגיגית 
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דקות   כמה  ואחרי  בדלת,  דופקים  הם 
לו:   אומרים  הם  המשרת,  להם  פותח 

הגענו,   שזה  שלום!  לנו  אמר  השדכן 
היום בשמונה, מה בשמונה???? שאל  
המשרת, אמרנו לו: שקבענו בשמונה  
כנסו,   הגביר, אמר להם:  עם  להיפגש 
ואמר   בסלון  אותם  הושיב  המשרת 
הבית   לבעל  קורא  כבר  אני  להם: 

 שיבוא.

הבית,   בעל  נכנס  דקות,  כמה  אחרי 
כל   עם  יושב  המים  שואב  את  ורואה 

כמו  לבושים  שלו  שצריך,    המשפחה 
שאל   הוא  עוגות,  מגשי  רואה  והוא 
לו   אמר  לעזור???  אפשר  מה  אותם: 
שואב המים: השדכן אמר לנו שנבוא  
זה בקשר   בערב,  היום בשמונה  לכאן 

 לשידוך של הבן. 

  העשיר הבין שהשדכן בישל לו משהו, 
אותו,  לעקוץ  לעצמו,    כדי  ואמר 

מסכנים, לא מספיק המצב שלהם עוד  
נתיים, הכלה  הוא צוחק עליהם??? לב

שלא היתה טיפשה הבינה שהוא עשה  
והתעלפה   חשבונם,  על  צחוק  פה 
במקום, נהיה שם בלגן, והעשיר צעק:  
"מים, מים" מיד נכנס הבן של הגביר,  
הוא   אותה,  והעירו  מים  להם  הביא 
פה?   קורה  מה  שלו:  אבא  את  שאל 

הבת   ולמה  כך?  לבושים  הם  למה 
 התעלפה? 

שעבד   השדכן  על  האבא  לו  סיפר 
רוצים   שאנחנו  להם  אמר  עליהם, 
שאנחנו   להם  ואמר  איתם,  להשתדך 
בשמונה   היום  יהיה  שהוורט  ביקשנו 
בערב, אבל הם באו וגילו שאין כלום!!!  

 והכל עבודה בעיניים. 

הבת של שואב   ??? אמר לו הבן: מי זו
שהיא   כמה  מפורסמת  היא  המים?! 

 צדיקה, אני מוכן להתחתן איתה.

רציני אתה  לו:  אמר  שהבן  אביו   ???
של הגביר ישתדך עם הבת של שואב  
הרי   אבא,  הבן:  לו  אמר  המים???? 
זה   הבעייה שלהם  יודעים שכל  כולנו 
אנשים   הם  אבל  כסף,  להם  רק שאין 
טובים, ויש להם בת טובה וצדיקה, ואני  
בורא   אם  אותה,  לבייש  כך  מוכן  לא 

 עולם סידר כך כנראה שזו לא טעות. 

ו אמר  הוא לקח את אבא שלו לחדר, 
להם: אני מתנצל, התבלבלנו בתאריך,  
ונבוא,   להתארגן  דקות  מספר  לנו  תנו 
נפגשו...  ההורים  וכן  נפגש...  הזוג 

 ולבסוף... נשברה הצלחת!!!

הראשון   האדמו"ר  נולד  הזה  מהזוג 
 לחסידות בעלזא!!! 
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כזה ויתור בורא עולם שילם לו שיצא  
 ממנו חסידות כזו מפוארת.

 

שנעלם!!!                 זקן מסתורי 
 דמיונות או אמיתי???

אחד מהשמות של עם ישראל זה "עם  
סגולה" אנחנו אוהבים סגולות, אוהבים  
לראות:   יכול  אתה  דרך,  קיצורי 

לא    40אמרתי.....   ואני  ונושעתי,  יום 
בא להוריד ח"ו מעוצמתם הגדולה של  
סגולות   אלה  האלה,  הסגולות 

 בדוקות!!!  

למצוא: נדיר  בכוונה    אבל,  התפללתי 
יום ונושעתי, כי????? כי זה יותר    40

זו   בכוונה,  שתפילה  והאמת  קשה, 
והעוצמה   במסירות,  שבאה  תפילה 

 שלה היא ללא גבולות. 

''ולא   זצ"ל:  וואזנר  הרב  על  בספר 
שבט הלוי'' הביאו סיפור מדהים שהיה  

הסיפור על אברך שהיתה לו  ,  עם הרב
בבית  בוגרת  שבת  לשידוך  ,  חיכתה 

בא,   לא  עדיין  והוא  שיבוא,  שלה 

  היה   וזה,  �כנראה הרב קו שלו נגמר  
ת כולם הם  שא   מכיון ,  קשה  מאוד  להם 

חיתנו, וכולם כבר הקימו משפחות, ורק  
 . עם הבת הזו השידוך לא זז

עוד   הם  מה  וחשבו,  ישבו  ההורים 
שתמצא   הבת  בשביל  לעשות  יכולים 
את זיווגה, והם שמעו על הסגולה של  
בעל   לייב  ר'  של  קברו  על  התפילה 
היסורים, שנמצא קבור בצפת, אנשים  
גדולים ודברים  ישועות  שם  ,  ראו 

את    החליטוו ויגמרו  לשם  ילכו  שהם 
ספר התהילים להצלחת זיווגה של הבת  

 . כך יחזרו לביתם שלהם, ואחר

הם התחילו לצאת, ולפתע הם קולטים  
שזה לא היום הכי מתאים... כיון שזהו  
עם   שהיו  וכמה  במיוחד,  גשום  יום 
הכי   רעיון  לא  זה  ומטריות,  מעילים 
טוב, אשתו אמרה לו: תשמע, אני לא  
לא   אני  לחזור,  רוצה  אני  שורדת, 
לה   אמר  הזה,  בקור  לשרוד  יכולה 

תח בעייה,  אין  אני  בעלה:  אבל  זרי, 
עליה,   ואתפלל  אמשיך  שאני  חושב 
אמרה לו אשתו: אשריך שאתה הולך  

 במסירות. 

בצפת,   ובינתיים  לצפת,  הגיע  הוא 
התחיל לרדת שלג, הוא עטף את עצמו  

  �� ועוד צעיף    רציני... שם עוד צעיף...
לייב   ר'  של  הקבר  את  לחפש  ונכנס 
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, הוא מחפש ומחפש ולא  בעל היסורים
והבעייה כלום,  למצוא  שלא    , הצליח 

 . היה לו את מי לשאול

ולפתע, הוא רואה יהודי מבוגר שעומד  
אליו,   התקרב  הוא  קבר,  איזה  ליד 
וראה שגם הוא אומר תהילים, הוא בא  
ר'   הקבר של  זה  איפה  אותו:  לשאול 
גילה   הוא  ואז  היסורים?  בעל  לייב 

הילים,  שבמקום שהזקן עומד ואומר ת
התחיל   הוא  הזה,  הקבר  נמצא  שם 
ושמח   הזקן,  עם  ביחד  תהילים  לומר 

 . שהוא לא נמצא לבד

את   סיים  שהוא  וחצי  שעתיים  אחרי 
בדמעות   בכה  הוא  התהילים,  ספר 
לבורא עולם שישלח שידוך טוב לבת  
שלו, ובדיוק באותו זמן גם הזקן סיים,  
חיה   נפש  העלמין  בית  בכל  כשאין 

אל האברך את  מלבדם, רק שניהם, ש
מגיעים   איך  מושג  לו  יש  האם  הזקן: 
מכוסה   שהכל  כיון  אוטובוס?  לתחנת 

יודע את הדרך חזרה    אני בשלג, ו לא 
 לתחנה. 

הזקן אמר לו: בוא איתי, אני אראה לך  
את הדרך, וכך הראה לו איפה נמצאת  
התחנה, כשהגענו סמוך לתחנה רציתי  

נ הוא  אבל  לו,  ם!!!!  -ל-ע- להודות 

לכל   מצאתי  הסתכלתי  ולא  הכיוונים 
האדמה,   בלעתו  כאילו  נעלם  אותו, 
הענין היה מוזר לי, איך שבזמן קריאת  
אמר   וגם  לידי,  עמד  הוא  התהילים 
מגיע   שאני  לפני  ושניה  תהילים, 

 לתחנה הוא נעלם...

הגעתי לבית, אשתי שאלה אותי, איך  
שהיה   השלג  עם  הציון  את  מצאתי 
בצפת, וסיפרתי לה על הזקן שעמד שם  

כל  לי את  ביחד  איתי  ואמר  די, 
אותי   ליוה  הוא  כך  ואחר  התהילים 
לתחנה, וכשבאתי לומר לו תודה, הוא  
אליהו   היה  שזה  לי  נראה  נעלם!!! 
נעלם   הנביא... אשתי ששמעה שהוא 
אחרי   היית  אתה  תשמע,  לי:  אמרה 
נסיעה ארוכה, כנראה שלא שמת לב  
לפעמים   קורה,  זה  ממך,  נפרד  שהוא 

אל  אבל  לב,  שמים  לזה,    לא  תיכנס 
לך   ויאמר  יבוא  הנביא  שאליהו  למה 

 איפה התחנה. 

לא קיבלתי את מה שאשתי אמרה לי  
זוכר   כן  שאני  כיון  מדמיין,  שאני 
נעלם   פשוט  והוא  בפוקוס,  שהייתי 
לרב   נכנסתי  שבוע  באותו  פתאום, 
לי   שהיה  מה  על  לו  וסיפרתי  וואזנר, 
בצפת עם הזקן הזה, ושאלתי אותו: אם  

 אליהו הנביא???? זה יכול להיות 
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סתם   שזה  וואזנר:  הרב  לי  אמר 
נעלם   שהאיש  וכנראה  דמיונות, 
בזריזות ולא הבחנת בו, אני ששמעתי  
את הדברים שאמר הרב וואזנר זצ"ל  
ואמרתי   מהמקרה,  לשכוח  החלטתי 

 לעצמי, אם הרב אמר נגמר.

למחרת בבוקר, אני שומע דפיקות על  
הדלת, פתחתי, ואני רואה אדם שאומר  

רב וואזנר שלח אותי לקרוא לך  לי: ה
בטוח?????    דחוף!!!! אתה  לי???? 

בא    !לא  על  פשוט  איתך  לצחוק  לי 

  !!! לך  קורא   שהוא   בטח  �הבוקר  
הזדרזתי להגיע לבית של הרב וואזנר, 

 כשכולי סקרן למה הרב קרא לי??? 

שאלת   אתמול  וואזנר:  הרב  לי  אמר 
אותי מי זה היה שם בצפת? והאם זה  

הנביא? ואני אמרתי לך שאלו  אליהו  
סתם דמיונות, אז אני מתנצל שאמרתי  

 לך כך, כיון שזו לא האמת.

הנביא????  אליהו  היה  זה    מה, 
הרב וואזנר אמר לי: לא, זה    שאלתי, 

היה ר' לייב בעל היסורים, הייתי בהלם  
הרב   וואזנר,  מהרב  דבר  כזה  לשמוע 
המשיך וסיפר לי: שהלילה נגלה אליו  

 .ב בעל היסוריםבחלום ר' ליי

ואמר לו: תדע לך, שמשמיים נתנו לי  
להתגלות לאותו אברך, ולומר איתו את  
כל התהילים, מכיון שראו את מסירות  
ולכן   שלי,  לציון  לבוא  שלו  הנפש 
עמדתי לידו ואמרתי איתו ביחד את כל  
התהילים, ואפילו הורשיתי ללוות אותו  

 עד התחנה. 

וכעת אני מבקש ממך שתודיע לאותו  
התקבלה,  א  שלו  שהתפילה  ברך 

תתארס,   שלו  הבת  הקרוב  ובחודש 
עם   נפגשה  היא  חודש  תוך  ובאמת 
בחור צדיק ומעולה, ובסוף החודש כבר  
והיום   התחתנו,  ובסוף  אירוסין  קבענו 

 .�הם חיים באושר ועושר  

מסירות נפש על רוחניות יוצרת דברים  
כשיש   קושי,  כשבא  גדולים, 
ונדע   ניקח נשימה ארוכה  התמודדות, 
לנו   מחכה  הנסיון  את  נעבור  שאם 

 סייעתא דשמיא ענקית. 

 



  

 

 והצלחה  לרפואהש  גיליון זה מוקד 

 לאה בת חסידה חסיבה תחי' 

 

 אבי מורי  
 ר' שלום בן עישה שליט"א  

 

 אימי מורתי  
 דינה בת ריקה תחי' 

 
 ר' רפאל ישראל בן מזל הי"ו 

 

 ר' רחמים בן ריקה הי"ו  

 

להצלחת משפחת התורם   
 בעילום שם 

 
 'לינוי בת שירה תחי

 

 הילד 
 י"ו נבן לינוי מאיר הראל 

 

 הילדה מוריה בת רחל תחי'    

 

רבקה בת חסידה חסיבה תחי'  
לזיווג הגון                     

והצלחה בכל מעשי ידיה 

 

 לרפואת  
 מרגלית בת סוזן תחי' 
 סוזנה בת רחל תחי'

 

 מכלוף בן גיגי בן מרים הי"ו   

 

לזיווג הגון                       
 ישראל עמר בן תמר הי"ו

 

 סוליקה תחי' שולמית בת  

 
 

 יצחק בן רבקה הי"ו   
 הצלחה ברו"ג 

 

ן  להצלחת ר' שלמה זלמן ב
חיה ורעייתו                    

 שיעלה זיווגם יפה 
 

 לזיווג הגון  
 שירל בת דינה תחי' 

 

 דינה בת סימה תחי'  

 

 גיליון זה מוקדש לע"נ הנפטרים 

הרה"ג רפאל אדרי   ר חמי מו
 זצוק"ל 

 הצדיק מרעננה 

 

 הרבנית  חמותי  
  חסידה חסיבה בת סוליקה
 ע"ה לבית הרב אדרי זצ"ל 

 

 הסבא 
 ר' מרדכי פרץ בר שמחה ז"ל  

 

 הסבתא   
ע"ה      עישה בת סולטנה  

 לבית פרץ 

 

 הסבא 
ר' פינחס אליהו כהן בר  

 שמחה ז"ל  

 

 הסבתא 
 ריקה בת עזיזה ע"ה 

 לבית כהן 

   

 הצדיק מרעננה 
ר' יצחק הכהן הוברמן בן  

 זלאטא אסתר זיע"א  

 

 אייר בת מרגלית ע"ה 
 לבית שריקי 

 

משה סרג' עטיה בן אורידה   
 ז"ל

 

 חיים בן גיגי בן מרים ז"ל 

 

 יגאל בן יוסף ז"ל לבית בוכנר  

 

 ר' אורן בן רחל רשל ז"ל 

 

 לע"נ 

 

 לע"נ  

 
 

 לע"נ  

 



  

 

 

 מי שבירך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב
 הוא יברך את

 "עמודי התווך"
 המחזיקים ותומכים בהוצאת הגיליון לשבוע זה 

 

 

 

 
 

 

 

 

      
 
 
 
 
 

 
 , ה' ישמרם ויחייהם, וישמור להם בני משפחותיהם הנעימים 

 , יצליחם במעשי ידיהם ובפרנסתם 
 ולברכה,  ימלא האל כל משאלות ליבם לטובה 

 ,וזכות התורה תהיה מגן וצינה בעדם 
 וכן יהי רצון ונאמר אמן.

 הורי היקרים 
 הרב שלום ודינה פרץ הי"ו

 

 ר' פינחס ולינוי
 כהן הי"ו  

 

 איתמר ואסתר
 אילוז הי"ו

 

יורם ומיי                           
 עטיה הי"ו
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