
ו נכולנו מאמינים בני מאמינים כי כל הקורה בעולמ. עומדים אנו לפני שבוע של הבחירות החוזרות והנשנות
מדוע גילגלו משמיים כי הבחירות אשר יש , תמוה ומשונה, ואם כן, אהינו בהשגחה פרטית מדויקת להפלי

דוקא בחודש כה מרומם  יחולו שנאה ורכילות, בהם כל כך הרבה ניסיונות וקשיים של איסורי לשון הרע
 ...?כחודש הרחמים והסליחות, וטהור

הקרב ובא בעוד  שנתקן את מעשינו ולזכות אותנו בדין' בגלל שרוצה ה, אדרבה –אלא שהתשובה היא 
רכילות ולשון הרע בבחירות , וגם אם דיברנו סרה, סיבוב שני לשפר את מעשינו' נותן לנו ה, שבועיים

ל כי "אשר מגלים לנו חז, הרי שכעת נוכל לתקן את העוון הנורא והקשה הזה, הקודמות לפני כמה חודשים
 . יחדיוגם הוא שקול במשקלו כשלושת העבירות החמורות 

מרן רבנו עובדיה : 'לדוג. ו"כי על ידי הצבעה קלה יכול היהודי לקבל שכר רב או להיפך ח, והוא דבר נוסף
 : יגיע הוא לפני בית דין של מעלה ויראו לו בשמיים, של האדם 021כי לאחר , ל אמר בערוב ימיו"יוסף זצ

עזרת לאלפי , וכולליםאתה מימנת ישיבות , הכנסת אלפי יהודים ללמוד תורה, אתה בנית עשרות מקוואות"
 הלזה יקרא : "תמה ושומם, והוא יעמוד לתומו. "נזקקים

 , והרי מעולם לא ידעתי כיצד נראה מקוה?, עולם האמת
 וכן לא הייתי , ואף לא השפעתי על יהודים ללמוד תורה

 !". עשיר שיכלתי לממן כוללים וישיבות
 אך אז יראו לו בשמיים כי ביום הבחירות שנקבע למטה 

 הוא הצביע למפלגה תורנית וקדושה ההולכת בדרך , רץבא
 כל אחד יעשה כפי )ודואגת לשמירת התורה והמצוות ' ה

 תוך מתן עזרה , הטהרה וקדושת השבת, (שמורים רבותיו
 הפתק הזה שנתת : ויאמרו לו, לנזקקים ולעולם התורה

 וכי כל הכח והפעולות שעשו , נחשב בשמיים להמון
 .ל"חתם מרן רבנו עובדיה יוסף זצ, "כך ממש יהיה!. נחשב לך בצורה אישית –המפלגות הקדושות 

לא רק שלא יקבל שכר עצום , אדם שלא הלך לבחור או שבחר במפלגה שאיננה תורנית, ומאידך גיסא
 . יתלה לפתחו תביעה קשה ונוראה, אלא להיפך, ונורא

כדי לזכות אותנו  –מצעו של חודש אלול שהבחירות החוזרות יהיו דוקא בא' זו הסיבה המרכזית שגלגל ה
 .על ידי בחירה של מפלגה קדושה בשכר נצחי ובהבטחה לשנה טובה

ש חסיד אחד שתינה בפני הרבי כי יש לו הרהורים רעים 'מספרים כי פעם אחת הגיע אל המגיד ממעזריט
שם תיפגש עם , כפר הסמוךלך ל: "שמע זאת המגיד ואמר לו. להתגבר עליהםבתפילה והוא אינו יודע כיצד 

 .שמע החסיד ועשה כדברי הרב". יהודי מסוים שילמד אותך את העצה לכך
מיד הבין . מלבד בית אחד שהיה מואר, אך כל הבתים היו חשוכים, הוא הגיע אל הכפר בשעה מאוחרת

, המשיך לדפוקהוא . אך אין קול ואין עונה, דפק החסיד על אותו בית. החסיד כי לבית הזה הוא אמור להגיע
 . הוא המתין עד שיאיר היום ויכניסו אותו פנימה, בצר לו. אך אף אחד לא הגיב לדפיקות

היכנס פנימה ושתה , ברוך הבא: "איש כפרי פשוט את הבית ואומר לו, בבוקר פותח לו בעל הבית, והנה
 .האם מכפרי כה פשוט התכוון הרבי שאלמד משהו, החסיד נכנס פנימה ומתפלא". משהו

 .הוא מחליט לספר לכפרי הפשוט את מטרת בואו ועל כן, עובר יום שלם והחסיד מרגיש כי הוא טעה בכתובת
הדבר היחיד שאני יכול לומר לך הוא שעליך לדעת כי אתה בעל הבית על : "שומע זאת הכפרי ואומר לו

כך , את הדלת בלילה שהגעת וכמו שלא פתחתי לך. מה יהיה איתךלעצמך רק אתה יכול להחליט ו, עצמך

 !'אנו מחליטים לשמור על הפה ולבחור בה". אתה לא חייב לפתוח את הדלת למי שאינך רוצה
 

                                                                                                                                     

 .נעשה ונצליח' בשם ה       –הארץ ומלואה    ' לה         –.     'לישועתך קיויתי ה      -נעשה ונצליח ' בעזרת ה.     ד"בס

 91:91 :הדלקת נרות
 92:33 :יציאת השבת

 99:23 :רבינו תם

 פרנסה, לרפואה    

א מיכאל "מ: הוהצלח

מנשה  .יאלוציפורה אח

ה הדר "א. ואורה אחיאל

אורטל . ליאורה. בת נחמה

. ב"חנה בת הדסה וב

. ב"פנינה בת שושנה וב

. ב"אושרית בת פנינה וב

ב "רחל ובעלה וב

. אסתר בת מזל. וצאציהם

ויקי ויהודה יעיש 

משה שמואל בן  . ובנותיו

ירון שמעון בן . זלדה

חן בת דליה , שושנה

 .רבקה

 

שולמית בת  :ק"זשב

 .זלכה בת מסי. ריסאי
 

הרב : נשמת-לעילוי

, יה'עובדיה יוסף בן גורג

 .ריהחהרב שמעון בן ב

ס "מ, ס צדוק בן נור"מ

מלכה בת  .מרים בת גליה

מזל בת דוד ובת  ,אסתר

. אברהם בן אלה. שבע

ישעיהו בן . רות בת נוסרת

 .יצחק בן עליזה. יצחק

שמעון ' ר. אפרים בן רחל

זוהרה , בן סאסי סופיה

 .טית בת מריםטימס

יוסף בן   .שמעון בן זוהרה

רחמים בן . אנגלינה

 .יריב בן גאולה. חלה'צ

אוסנת . טליה בת שרה

. בת תקוה( אבלין)בתיה 

שרה . יוסף חיים בן סלחה

עזרא בן . רדה בת סאלם

שלום סאלם בן .  פרחה

. רועי בן צדוק.  שמעון

יחזקאל בן . דוד בן מלכה

גבריאל בן . יי'גורג

 .רים בת לובהמ.  סמינה
. שלום בן מנחם שמריהו

יוסף בן . מנשה בן יקוט

. נעמה בת חביבה. יה'נג

קלין בת 'ז. פרחה בת טובה

. אהובה בת טובה. מרגלית

ברוך . שולמית בת חתון

 .יה'בן גורג

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      81:03   :הדלקת נרות
 81:81   :יציאת השבת

  03:30        :רבינו תם
 
 

                                            
                                      81:00: יציאת השבת

 81:91 : רבנו תם

העלון מוקדש 

לעילוי נשמת 

 ,האמא הגדולה

הסבתא היקרה 

 והאהובה

מרים מעודה בת 

 משה וגאולה' ר

בגן תהא מנוחתה 

עדן עם כל 

נשמות הצדיקים 

 !אמן
 

 

 



עלולים להיות הרבה דברים שלא ימצאו חן בעיניך ועכשיו אני 
בודק כמה אתה מבין שאני משקיף עליך עכשיו ורוצה לראות 

 .את המבחן בהצלחה שאתה לא מאכזב אותי ועובר
החל מארבע . איש עובד למחייתו, נתאר לעצמנו את יעקב

אחר כן ממשיך , לת שחריתמשכים לסליחות ותפיהוא  בבוקר
 . ביום עבודה מפרך ולבסוף נכנס לביתו בארבע בצהריים

תיאר לעצמו , כשהוא עייף מהרגיל, יעקב, סוף יום עבודה אחד
 יטעם משהו ויניח את, את הרגעים בהם ישים רגליו בפתח הבית

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .זה הוא יצטרך להיות אחראי למקלחות הילדים וסידורם לשינה
 .הילד שיחק בכדור ושבר אגרטל ולכלך את הקירותבינתיים 

מי גזר עליי שלא אוכל ? מי עשה כל אלו" :וא נזכראך לפתע ה
מי גזר שאשתי תשכח  ?מי גזר שלא יהיה אוכל מוכן ?לישון

ביעקב מתלבשת  -? מהאירוע ולא אוכל להתכונן כראוי למצב
אשתי : "הוא לא חושב ,ה למלך"הוא מכתיר את הקב, האמונה

' ובהכל הוא רואה את ה, "כי היא לא אחראית, שכחה מהאירוע
 .זה אדם שעומד במבחנים והניסיונות הרגעיים –וממליכו 

 

וידוע מה שכתוב , בפתחו של יום הדין הגדול אנו עומדים
שעיקר העבודה של ראש השנה היא , בספרים הקדושים

מלכותו בכל ", "אמרו לפני מלכויות" -ה עלינו"המלכת הקב
 ".המלך המשפט", "המלך הקדוש: "פילה אומריםתוב, "משלה

!". אתה המלך: "אין כמעט מקום בתפילה שאיננו צועקים
, נשים החושבים שניסיונות זה רק בעבודהישנם א, וצריך לדעת

הם לא יודעים שהבית הוא מפעל , רק שיוצאים מהבית
קטנים  -ניסיונות בכל הרמות ,הניסיונות הגדול ביותר

 .המוכיחים מיהו האדם באמת, וגדולים
 ,האישה\ניסיונות בכבוד הבעל, ניסיון בדיבור

 , חסד, צרות עין ,גאווה, ניסיונות של כעס
 אנכיות , דרך ארץ, אונאת דברים, עצלות

 ...והרשימה עוד ארוכה
 בכל יום אני אטמין לכם : "יתברך' ואומר ה

 את תהיי . מספר לא מבוטל של ניסיונות
 , אבל אם תתעמקי היטב', הוא'בטוחה שזה 

 אם את תלבשי משקפיים של אמונה את 
אין לי על מי לכעוס , אין לי מה לחפש אשמים -תביני

אני , ה בודק אותי עכשיו"זה הקב -את תביני, תלונןולה
 . נמצאת כרגע במבחן

ִלְרָגִעים "(: יח,איוב ז) כתוב בפסוק, לזכור היטבנו עלי
ּנו שלא תחשוב שאני בודק אתכם רק , ת"אומר השי -"ִתְבחּנֶּ

בכל , אלא בכל שעה ושעה', ...פעם ב'רק , בדברים הגדולים
 ... מינים ביאני בודק כמה אתם מא, דקה ודקה

 ', בוחן פתע'ת בבית עלול להיות \ה נמצא\כל רגע שאת

 בערב ראש השנהמעלת הטבילה 
מצווה על כל אחד מישראל לטבול  (1

 ,בערב ראש השנה במקווה טהרה כשר
ויועיל לו להשליך מעליו כל הטומאות 
והמחשבות הזרות שנדבקו בו במהלך 

ויש בעניין זה סודות ורמזים . כל השנה
, נפלאים לתועלת האדם ביום הדין
 .ובלבד שיהרהר בתשובה בשעה זו

                           *** 
אף שבטבילת האנשים כל השנה  (2

 אולם, במקוה לא מקפידים על חציצה
יש אומרים שבטבילת ראש השנה ויום 

בן איש חי והליכות )יש להקפיד  הכיפורים

אולם להלכה דעת , (ב"ח ומשנ"מועד בשם כה
זוהי  )רכה' ב עמ"ע ח"הלי)מרן הרב עובדיה 

 .רק מידת חסידות שטוב להחמיר בה
                         *** 

טבילות ויכוון  5שיטבול  ח"אכתב הב (3
למתק  (ג. תיקון הכעס (טהרה ב (א :בהם

לפשוט בגדי ( ד .הדין והגבורה בחסדים
הארת ( ה. החול ותכלה שנה וקללותיה

 .ויכוון שתחל שנה וברכותיהה "רקדושת 
 
           .מזה ימנעו, אם זה מפריע לשכנים 

*** 

 מידות' אמירת יג דיני
 

מדות של  'יגהיחיד יכול לומר  אין( 4
 פסוק

, בדרך תפלה ובקשת רחמים 'ויעבור'

 מפני
 
 

  ,תנו רבנן 

 ?בעל אמונה משקיע בביתו
 
 
.  
 

:( לג)ומבואר בגמרא במסכת מנחות 
  .שבית שאין לו תקרה פטור ממזוזה

 
*** 

 ?כיצד יש להגיב שהכל לא הולך
משמים לטובה להאמין שהכל , אשיתר

, וכל העיכובים, ואין עוד מלבדו
, הצרות, העלבונות, המכשולים
 הצמא, הרעב, הקשיים, הבלבולים

 
 
 

                  

     

 

 מעלת הצדיק והצדקה
כי צדיק הוא אדם  'החיים'כתב בספר  (1 

 .הנושא בעול עם חברו
' דומה לאות נ' סימן לדבר הוא כי האות צ

ר כלומ', כפופה הנושאת עליה את האות י
את שלשהאדם הצדיק מכופף את גבו כדי 

 .עליו את היהודי
כי הרושם והאור  זל"כתב רבנו הארי( 2

מצות המופיע על מצחו של אדם לאחר 
 אינו מתבטל מהר כבשאר המצות, הצדקה

 

 
  .אלא מאיר במצחו כל אותו שבוע

כי נתינת צדקה  א"כתב המהרשעוד 
וכבר אין , ה כביכול"משחדת את הקב

, אפשרות בשמיים לראות עליו חובה
 .וממיא הוא יכול לפעול ישועות

ואמר כי אדם  'הטהור שולחן'ההוסיף 
ההולך לאסוף כספים לנזקקים מארבע 

 –מזרח ומערב , דרום, צפון: צדדי העיר
 .נתכפר לו על ארבע מיתות בית דין

 כי אדם שאינו נותן  'מאור עיניים'הכתב 
 .רכושו מסריח ממש –צדקה לעניים  

           - 33-5737075 ' הפלא ופלא'מתוך  -        

 
 ה

 וכתב כי ' עיניים מאור'הוסיף ה

 
: 'רוח הקודש'ל בשער "י ז"האר כותב (2
 ,בחודש אלול מתגלה אור גדול מאוד"

, ג תיקוני עתיקא קדישא"הנקרא בשם י
 ".כאור העליון המתגלה במנחה של שבת

כל האומר : "'שער הרחמים'כתב בעל  (3
עד ' אורי וישעי ממי אירא' לדוד ה'מזמור 

א שנתו ימובטח לו שיוצ -שמחת תורה 
ה "וימיו בטוב ובנעימים ומובטח לו שהקב

ומובטח לו שלא יחסרו , יעשה בקשתו
 ". מזונותיו כל השנה כולה

 כי טוב בימים ' אביעה סגולות'כתב ה( 5  
 .אלו לקרוא בתיקוני הזוהר    

 
  
אלול  ראש חודש מיום: 'אביעה סגולות' 

טוב אם יקרא דפים ", ועד שמיני עצרת
 ."'תיקוני הזוהר'ספורים מספר 

 
 
 ('שערי רחמים')

ישמור יין מקידוש : סגולה לחיזוק הראיה
 , או בביתו שבת הנערך בבית הכנסת ליל

 .(פ האחרונים"ע)ובמוצאי שבת ימרח על עיניו 
: א"בשם המהרש' תורה וחיים'אומר ה (5

 –האומר דברי תורה בשם החכם שאמרם 

 התרת נדרים בערב ראש השנה
נוהגים לעשות התרת נדרים בערב  (4

כדי , ראש השנה ובערב יום הכיפורים
י יום נלפלהינצל מעוון נדרים החמור 

 .הדין הגדול והנורא
רק לנדרים התרת נדרים מועילה 

אך , שנשכחו ולא זוכרם בזמן ההתרה
וכדי , לנדרים שזוכר אין מועילה ההתרה
  ח"ת להתיר את הנדר שזוכר ילך אצל

וכן יכול לפרט הנדר לאחד מהמתירים 
 .הנמצאים באותו מעמד כדי שיתיר לו

*** 

ני נודר אומר בלשון או)הנודר או הנשבע 
צריך לבוא ...( אני נשבע שאו ... ש

ואין , בעצמו לפני האנשים המתירים לו
 .י שליח בשמו"להתיר לו את הנדר ע

מכל מקום על מנהג טוב שנהג ולא אמר 
שבאופן כזה גם כן צריך , "בלי נדר"

 ,יכול לעשות לעצמו שליח, התרה
הקילו בה ו, מדרבנן הינהשהתרה למנהג 

למנות שליח לעשות יכול , לכן. חכמים
 .ובלבד שיאמר שהוא שליח, התרה

 
 

, הרוצה למנות שליח להתרת נדרים
 יכול ויאמר השליח

 
 

י "פ הגרע"כ(שספק דרבנן לקולא , 
, )יא' ראה הל' פר(ח "ע ח"ל בהלי"זצוק

 י בשם"כ הב"ציין למש', עב' ושם בעמ
  

 העוסקים בתורה ומלמדי תינוקות
מלמדי ות או בחורי ישיב ,אברכים (6

 .יקומו במעט ימי הסליחות תינוקות
 

 שאם יקומו לסליחות עלול הדבר, 
 לפגוע בסדר

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

הראש למנוחה שעה קלה כדי שיהיה לו כוח 
אמנם כשהגיע לביתו חיכתה , היוםבהמשך 

 ...לו הפתעה

הוא מוצא את עצמו עומד בתוך ערימות של 
הילדים מגיעים בדיוק מהגנים , בלאגן

אשתו נזכרה שיש ? ואשתו. ותלמודי התורה
לה אירוע משפחתי מחוץ לעיר שבשום פנים 

ששינה כבר , מה שאומר... לא יכולה לפספס
 מקוםוב, השיעור כבר לא יהיה, לא תהיה

 
 
 והשיעור הקבוע שהוא כל כך 
 
 
 
הוא  ,מה שכן יהיה. אוהב גם כן לא יהיה 

, סידור ואירגון כל הלכלוך והבלאגן
 מקלחות לארבעה ילדים

https://www.tehillim-center.co.il/%D7%A8%D7%90%D7%A9-%D7%97%D7%95%D7%93%D7%A9
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עומדת לה בת ישראל כשרה באמצע 
 9102-דור ה, ט"חודש אלול התשע
הנה בעוד : "המתקדם וחושבת

שבועיים אעמוד למשפט בראש השנה 
ושם הוא יקבע לי איך , ה"אצל הקב

, בבריאות: תיראה השנה הקרובה שלי
 . בעבודה, בילדים, בזיווג, בפרנסה

אך מה אני יכולה לעשות והניסיונות 
בכל פינה : בדור הזה כה גדולים וקשים

וצות על ברחוב יש פרסומות ושלטי ח
ובפרט שבדור הזה , אופנה מסוימת

שלנו יש כל כך הרבה ניסיונות 
כשהמון חברות ובנות משפחה אינן 

 , !מקפידות בכל כללי הצניעות
וכי כיצד יכולה אני לעמוד כנגד הזרם 

אני יחסית , הלא במצב שלי. החזק הזה
 !".?צדיקה לאחרים

: יתברך שומע את קולה ואומר' אך ה

ים אנו בבירור עומד, ראי בתי"
בדור ההסתרה , האחרון של הגאולה

אשר רק מי שתחזיק חזק , האחרון
היא זו , ותהא נאמנה לי בצניעות

, שתזכה לאושר הנצחי בעולם הבא
 ". ולחיים מאושרים בעולם הזה

אשה הרוצה להגיע מוכנה ליום 
יכולה , המשפט של ראש השנה

בשמירת שבת , להתחזק בברכות
הדבר היחיד אך תדע כי , וכדומה

. הצניעותשתתחזק בו הוא ' שמתחנן ה
את ' ה לכך היא שכאשר ברא היהרא

, על כל איבר ואיבר שברא בה, האשה

 ".בו תהיי צנועה: "ציוה עליו ואמר
א כי "ג הרב חיים רבי שליט"סיפר הרה

כמה פעמים מתקשרות אליו נשים 
בחודש התשיעי ומבקשות ברכה 

ושואלות האם , וסגולה ללידה קלה
לת אתרוג וכדומה הוא סגולה אכי

 . ללידה קלה
ואני עונה ": א"אומר הרב חיים שליט

להם כי ההבטחה ללידה קלה 

ולהצלחה בכל מעשייך זה רק על ידי 
צניעות זה במלבושים . חיזוק בצניעות

, לא בצבעים בולטים, לא צמוד –
באיפור מושך ובולט . גרביים לרגליים

 וכמובן, בבושם ברחוב שאסור, ברחוב
 ".בצניעות בדיבור ובמעשים

 
 
 
 

 ולאחר כמה שנים , להשתנות
– אחד מגדולי עולם לבן שהיה זכתה 

 אשר זכה , ל"עקיבא קורניצר זצ' ר
. והאיר את כל עולם התורה בכל מקום

בעל , עקיבא קורניצר' של ר חמיו
 כתב אודותיו, 'מכתב סופר'ה

הוא יושב ועוסק בתורה ": בהתפעלות
כמעט לא שח שיחה , יומם ולילה

, כל יודעיו ומכיריו אומרים עליו.. בטלה

 ".בקרבו עקיבא איגר כי נשמת רבי
ם סופר ואמר כי הבן הזה גדל "ידע החת

בזכות הויתור של להיות מוצלח ומיוחד 
ובכייתה שלא להכשיל , אמו על היופי

 . אף אדם מישראל
ל כי זו הבטחה "ועל כך אמרו רבותינו ז

מפורשת לאשה המתגברת על רצונה 
ושומרת , הטבעי להראות את יופיה לכל

אשתך " :שמובטח לה, זאת רק לביתה
בניך  -כגפן פוריה בירכתי ביתך 

שבניך יהיו  מתי תזכי, "כשתילי זיתים
צדיקים הנמצאים תמיד , כשתילי זיתים
יה בעת שאשתך תה -? סביב הוריהם

 ".בירכתי הבית, צנועה
, ל"אליהו מני זצ' ר, כותב הצדיק הקדוש

וכל אשה ": 'מעם לועז'בעל ה
המשתדלת וזהירה בדברים אלו של 

תזכה  –הצניעות במלבושה ומעשיה 
ובעלה יהיה מבורך , לבנים חשובים

ובברכות , בכל הברכות מן השמיים
 ".בבנים ובבנות, בעושר: הארץ

רבנו בחיי , שכמו כן כתב החסיד הקדו
כשתראה אדם "(: 'ושם אמו'ה "ד, אמור)

הנה  –בעל ענוה ומידות טובות , צדיק
זה מופת על אמו שהיתה צנועה ובעלת 

 ".ועל זכתה אליו, מחשבה טובה
עדיין , ימים לפני ראש השנה 01, כעת

, כמה רגעי נחת :אפשר לקבוע הכל
 –וכמה ישועות ושמחות יהיו לנו השנה 

הכל על ידי  עובת ישראל יכולה לקב
 .חיזוק והתעוררות קטנה בצניעות

, בלי בושם ברחוב, גרביים לרגליה
זה הניסיון והקושי של  –צניעות בלבוש 

אך ככל , 9102-האשה ובעיקר בדור ה
כך בהתאם יהיה  –שהצער והקושי גדול 

 .גודל השכר
 !.כעת אפשר לשנות הכל

 
 
 
 

 –ל "ם סופר זצ"מספרים על בתו של החת
ועם כל זאת , שהיתה צדיקה וקדושה', גיטל'

עד כדי כך שהעידו עליה , התברכה ביופי
. כי היתה יפת תואר ויפת מראה חברותיה
ם סופר הקדוש אל "כשהגיע החת, יום אחד

. כי מעומק הלבבהוא שומע קול , ביתו
, סופר וחיפש את מקור הבכי ם"נבהל החת

עד אשר הגיע אל סלון ביתו וראה שם 
 -יושבת עם ספר, גיטל, להפתעתו את בתו

. תהילים וקוראת מזמורים בבכי מעומק הלב
שאל אותה , "?מה קרה? מדוע את בוכה"

: והיא מיררה בבכי והשיבה, אביה הקדוש

נתן לי ' ה. אני לא רוצה את היופי הזה, די"
  רי הוא רק גורם למכשוליםיופי אבל לצע

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

' לכן אני מתחננת לה, רבים אצל הסובבים
היופי הזה יכול להפסיד . שיקח אותו ממני

, את כל המצוות והמעשים הטובים שלי
 ". אני מרגישה את זה

ואז היא פנתה ישירות לאביה הקדוש 
אתה תמיד מתפלל על , אבא: "ואמרה לו

, כל מי שבא אליך ותפילותיך מתקבלות
יקח לי את היופי ' תתפלל גם עליי שה, אנא

 ".ואהיה רגילה לחלוטין ולא בולטת
ם סופר מהדברים שיצאו "התרגש החת

מעומק ליבה של בתו הטהורה ואמר לה 
אם רק היית , יקרהגיטל בתי ה: "בהתרגשות

יודעת איזה שמחה ורעש את גורמת כעת 
היית  –כך מצטערת על בשמיים שאת 

ודעי לך שאת אהובה עד . מאושרת ושמחה
וכעת , מאד בשמיים שיש לך בקשות כאלה

' שעת רצון בשמיים ואני מבקש מה היא
ובמקום זה יתן לך , שיקח ממך את היופי

אמן  גיטל ענתה". גדולי עולם בנים צדיקים
  .מכל הלב ונרגעה קמעא

 ואכן מעידים כי מאותה עת החל תואר פניה
 
 
 
 ,להשתנות 

    

 האם תרגישי, אחד אחר השני, כשיתגלה משיח צדקנו במהרה בימינו וכולם יעברו לפניו: הלא נחשוב               

 ?  במראה ובאיפור כפי שהוא כעת, אשר יריח את היראת שמיים של כל אדם וידע עלייך הכל', נוח לעמוד לפני שליח ה      
 !.אלא יש להידבק בדרך אמותינו הקדושות, אסור לעשות חשבון לרחוב ולאוירה הקלוקלת                     

 

http://chabadpedia.co.il/index.php/%D7%A2%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%90_%D7%90%D7%99%D7%92%D7%A8
http://chabadpedia.co.il/index.php/%D7%A2%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%90_%D7%90%D7%99%D7%92%D7%A8


: תארו לעצמכם את המחזה הבא
מלאכי מרום מובילים אתכם עד כסא 

שם אתם מגיעים לפני ולפנים , הכבוד
ום שאין רשות לאף נברא להיות עד מק

אתם נעמדים מול ספר המעשים . בו
שלכם בשנה האחרונה שהוכן לפני 

, פ"המשפט בראש השנה של שנת התש
ובו אתם רואים כיצד התייחסו לכל 

דיבור ומחשבה שדיברתם , מעשה
. לטובה או לרעה, בשנה האחרונה

, האם הייתם כעת: אמרו בבקשה
ים את מוחק, שבועיים לפני הכתיבה

העוונות והמעשים שמקלקלים את כל 
ההתייחסות אליכם ומונעים מהשנה הכי 

 . בוודאי שכן... ?טובה לבוא אליכם
הבה ונתעורר כעת מהמחזה , אם כן

בשבועיים שנותרו מבקש , הדמיוני ונבין
בן אדם מה לך ': מאיתנו אב הרחמים

, שפוך שיחה, קום קרא בתחנונים, נרדם
 . 'דוניםדרוש סליחה מאדון הא

ולו , כעת אם תשפר ותתחזק במעשיך
תשנה את כל השנה , בדבר אחד

 !.הבאה שלך לטובה
: א"מספר הרב גואל אלקריף שליט

נוסעת לחוץ לארץ ' אמא שלי שתחי"
. פעמים רבות בכדי לזכות את הרבים

היא עושה שם חוגי בית ומטהרת בתים 
 .'רבים על ידי היכולות שבירכה ה

טיסה בשעת לילה  היה לאמי, ערב אחד
ולשם כך היא הזמינה מונית , מאוחרת

על מנת שתקח אותה , כשעה לפני
 . לשדה התעופה

אמי שתהיה בריאה ישנה כמה שעות 
' אלא שמאת ה, לפני כדי שיהיה לה כח

והחלה , יצא שהיא לא התעוררה בזמן
הגיע נהג , בינתיים. להתארגן במהירות

המונית והחל לצפצף ללא סוף בשעת 
 .ה מאוחרת כדי לזרזהליל

אמי היתה בלחץ נורא והחלה להוריד 
 .את הדברים למונית בבהלה

 

 
 
 
 
 

 
 
 

, היא הורידה את המזוודה ואת התיק צד
והנה היא שמה לב כי בניסה לבית יש 

מיד היא אמרה כי אין . שקית זבל גדולה
, לזה כבוד שבעלה הצדיק יסחב את הזב

היא החליטה לקחת איתה את , על כן
השקית זבל לפח ולבקש מנהג המונית 
 .שימתין כמה רגעים עד שתזרוק אותה

והנה היא יורדת עם כל הדברים אל 
והנהג מתחיל להשתולל ולצרוח , המונית

והוא , מפני שהוא ממתין כבר רבע שעה
 . אפילו רגע אחד עוד מתיןמוכן להלא 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

, לחץ ממנו וניסתה להרגיעואמי נכנסה ל
היא הכניסה אל תא , אך בלא להשים לב

המטען של המונית גם את שקית הזבל 
 . השחורה והגדולה

ואמי חששה מאד , השעה היתה מאוחרת
היא הגיעה אל . להפסיד את מועד הטיסה

שדה התעופה ומרוב לחץ היא סחבה את 
והכניסה , המזוודה ושקית הזבל איתה

טרם כניסתה , שיקוףאותם אל מכונת ה
החלה המכונה לצפצף ללא , ואז. לטיסה

, היה שם מלא קופסאות טונה ריקות. הרף
 .קופסאות שימורים ועוד

הסדרנים . אמי לא הבינה מה קורה
, גברת": מסתכלים במסך ואומרים לה

מדוע הבאת שקית ... ?האם את בסדר
וכי ראית אי פעם אדם ? זבל לחוץ לארץ

ועוד ? חוץ לארץ שלוקח זבל מהארץ אל
 !".?עד פהמהבית סחבת את זה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

   

 

     

  

 

 

       

        

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 אמי מספרת כי באותו רגע היא חשה
כשכל , בושה נוראה וביזיונות קשים

הסדרנים רואים שהיא הביאה עימה שקית 
נה נוחשבו שהיא אי, זבל עמוסה וגדולה

היא החלה להתנצל . בריאה  בנפשה
אך כל אשר היא , ואמרה כי היא טעתה

 .רצתה באותו רגע הוא שתפתח האדמה
: א ואומר"ם הרב גואל אלקריף שליטמסיי

: כל כך התחזקתי מאותו מעשה ואמרתי"
אם לאמי היתה בושה כה גדולה מכמה 

על כך שראו , סדרנים שאינה מכירה
על , במכונת השיקוף שהביאה עמה זבל

אחת כמה וכמה תהיה הבושה והצער 
לאדם שיבוא בראש השנה עם כל 

ושם יעבירו את הכל לפני , המעשים שלו

ויראו כמה שקיות של זבל ועבירות , 'ה
 .עשה עליהם תשובה אהביא עמו ול

יביאו שקיות שלימות של דיבורים 
של ברכות , של ראיות אסורות, אסורים
: ויגידו לאדם. של שמיעות אסורות, בזויות

למה לא זרקת ? מה הבאת איתך זבל"

למה לא ... ?את זה לפני שהגעת לפה
שית ישבת בחודש אלול כמה דקות וע

אי אפשר שנכון . חשבון נפש ותשובה
אבל למה , להשתנות ברגע ולהיות מלאך

מתוך חודש שלם לא ישבת כמה רגעים 
... ?לבד עם בורא עולם וזרקת את הזבל

אני מתנצל על ' ה: אם רק היית חושב
אני ' ה... אני ישתדל, הדיבורים האסורים

מספיק התשובה בלב ... מתנצל על הכעס
אתה רוצה להיות אדם להראות לפחות ש

והחלטת , מדוע לא עשית את זה. ראח
 !".לבוא עם כל הזבל הנה

יש , אנחנו עדיין לא בראש השנה, רבותיי
וכעת על ידי , לנו עוד שבועיים וקצת

חשבון נפש ושיחה אמיתית עם הבורא 
שאנו לא רוצים את הזבל שהבאנו כל 

 .אפשר לשנות שנה שלימה –השנה 
ה ושינוי קטן של על ידי השתדלות קטנ

 !.נזכה לשנה יפה ומאושרת, המעשים
 

ללא בעיות וללא , נה יפה ומאושרת
כי הייסורים נועדו לעורר את , צרות

 !.אך אנו התעוררנו לבד בעצמנו, האדם
 

 
 
 
 

, דניאל בן חיה: פרנסה, הצלחה, העלון מוקדש לבריאות
רוחמה ויוסף חיים , נועם ומיכאל בני טליה, טליה בת רחל

אבשלום בן , אלונה בת פלינה, שלמה בן אלה, בני חיה
ניסים רוקח , ב וצאצאיו"יואב חי אברהם ב ,ויולט
 . מוטי אטדגי ומשפחתו, פחתוומש

 מ.ב.ע: זיווג הגון
, שלמה בן מורי סלימאן, אסתר בת לאה, החלבן :נ"לע

 .פרחה יונתן בן, אמיר מאיר בן מרים
 

 

 ה.ב.צ.נ.ב אבישי ביטון בן ציפורה ת"לעילוי נשמת הרס
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