 www.yahadoot.net • mhbp52@etrog.net.il • 054-848 6661אלול תשע"ח | שנה תשיעית גיליון מס' 107
לעילוי נשמת נפתלי בן שמעה ברזילי | שמואל משה בן אסתר טוטיאן | משה בן שרה בן-פורת .ת.נ.צ.ב.ה.

עצות וסגולות לזכות בשנה טובה
אנו עומדים לקראת ראש השנה .ביום זה נעמוד
בדין על מעשינו במשך השנה שעברה ,וייקבע גורלנו
לשנה החדשה הבאה עלינו לטובה ולברכה ,כפי שאנו
אומרים בתפילה" :ובריות בו יפקדו להזכירם לחיים
ולמוות" .עלינו לדעת שכל המאורעות שפקדו אותנו
בשנה שעברה ,הן לטוב והן למוטב ,הכל נגזר ביום
ראש השנה בשנה שעברה .כמובן ,שהלב מתמלא
ייראה מיום הדין" ,מי לא יירא מיום דין הגדול
והנורא) "...פיוט לר"ה( ,ובצדק ,הרי אנו מכירים את
מעשינו ,ואנו יודעים שאם הקב"ה ישפוט אותנו
כפי מעשינו על פי "מידת הדין" לא נוכל לשרוד
את הדין ,וכבר אמר דוד המלך ע"ה )תהילים קמג,ב(:
"וְ ַאל ָתּבוֹא ְב ִמ ְשׁ ָפּט ֶאת ַע ְב ֶדּ ,כִּ י א י ְִצ ַדּק לְ ָפנֶ י
כָ ל ָחי" .אם כן חובה עלינו למצוא דרכים להינצל
מ"הדין והמשפט" ,שבשעת הדין ה' לא יביט במעשינו
הרעים ,אלא ידון אותנו ב"מידת הרחמים" ,על מנת
שנצא זכאים בדין ,ושה' יכתוב ויחתום אותנו לשנה
טובה ומבורכת .לפניכם לקט עצות מחז"ל לזה ,כפי
שהובאו בספר "שיחות מוסר" להגאון הרב חיים
שמואלביץ זצ"ל )מאמר לח תשל"ב ,מאמר כח תשל"ג(:

הגמרא שם מביאה מעשה להמחשת הדבר :רב הונא
חלה ,בא רב פפא לבקרו ,והנה הוא רואה שרב הונא
חולה אנוש ונוטה למות .חשב רב פפא שקיצו של רב
הונא קרב ובא ,ולכן בקש שיכינו לרב הונא תכריכין
וצרכי קבורה .והנה התחולל מהפך ורב הונא קם
מחוליו .התבייש רב פפא לראות את פניו של רב
הונא .לאחר זמן שאל רב פפא את רב הונא" :מה
היה איתך באותו הזמן שהיית חולה?" .השיב לו רב
הונא" :באמת נקנסה עלי מיתה ,אבל אמר הקב"ה
למלאכים' :הואיל ורב הונא מעביר על מדותיו ,לכן
אל תדקדקו איתו ,ותשאירו אותו בחיים" .מדהים!!
אפילו שכבר נקנסה עליו מיתה והיה גוסס ,ויתרו
לו בגלל שגם הוא ויתר לאחרים.
זו העצה לכל מי שרוצה שלא ידונו אותו בר"ה במידת

עצה ראשונה" :המעביר על מדותיו"

הגמרא )ר"ה יז,א( אומרת" :אמר רבא ,כל המעביר על
מדותיו מעבירין לו על כל פשעיו" .פירוש ,אדם שחברו
חטא כנגדו ונהג עמו שלא כשורה ,ולמרות זאת – הוא
מוחל לו ,מוותר לו ,ואינו נוקם בחברו ,אזי הקב"ה
נוהג עמו ב"מידה כנגד מידה" ,כשם שהוא "עבר"
)דילג( על מעשיו הרעים של חברו ,כך הקב"ה "מעביר"
)מדלג( לו על כל פשעיו ,ואינו מעניש אותו על כך.
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הדין ,ושלא ידקדקו עמו במעשיו ,שיהיה "מעביר
על מדותיו" -מוותר לאנשים שפגעו וחטאו כנגדו.
עצה שניה" :ענווה"

הגמרא )סנהדרין צב,א( אומרת" :לעולם הוי ָק ֵבל
וקיים" .מפרש רש"י – תהיה ענו ותחיה .והגמרא
שם מביאה דוגמא מאד מעניינת לדבר :אדם שיש
לו נגעי צרעת בביתו ,אבל ביתו הוא חשוך ללא
חלונות ,אין הכהן פותח חלונות לראות את הנגעים
ולטמא את הבית ,אלא הבית טהור .כך אדם שהוא
"חשוך"  -ענו העושה את מעשיו הטובים בסתר
ואינו מפרסמם ,אז הבורא יתברך לא מסתכל על
ה"נגעים"  -החטאים שלו.
נמצינו למדים עוד עצה לזכות ביום הדין ,שה' לא
ייפתח את הפנקסים שלנו ויבדוק במעשינו – להתנהג
בענווה!! ואכן זה פסוק מפורש" :בַּ ְקּשׁוּ צֶ ֶדק ,בַּ ְקּשׁוּ
ֲענָ וָ ה ,אוּלַ י ִתּ ָסּ ְתרוּ ְבּיוֹם ַאף ה'" )צפניה ב,ג( .הפסוק
מלמדנו שעל ידי הענווה אנו מתחבאים ביום הכעס
של ה' ,ואנו ניצלים מכעסו .וכן נאמר בתהילים )לו,ז(:
"צִ ְד ָק ְת כְּ ַה ְר ֵרי ֵאלִ ,מ ְשׁ ָפּ ֶטְ תּהוֹם ַרבָּ הָ ,א ָדם וּבְ ֵה ָמה

תוֹשׁ ַיע ה'" ,ופירשו חז"ל )חולין ה,ב( כך" :משפטיך
ִ
תהום רבה" משפטיו של ה' הינם קשים כמו התהום
העמוק ,וכיצד ננצל מהמשפט? "אדם ובהמה תושיע
ה'"  -אדם שמחשיב עצמו כבהמה ,כלומר ,שיש בו
מדת הענווה ,אותו ה' מושיע מהמשפט.
עצה שלישית" :המרחם על הבריות"
נאמר בפסוק" :ונתן לך רחמים ורחמך והרבך" )דברים
יג,יח( .חז"ל )שבת קנא,ב( דרשו פסוק זה בצורה נפלאה:

"ונתן לך רחמים"  -ה' יעניק לך את מידת הרחמים
בלב" .ורחמך"  -מאחר שיש לך מידת הרחמים על
הבריות אז גם ה' ירחם עליך .ולכן קבעו חז"ל "כל
המרחם על הבריות – מרחמין עליו מן השמיים".
בואו ונראה כמה חשובה מידת הרחמים :הגמרא )ב"מ
פה,א( מספרת על רבי יהודה הנשיא )מחבר המשנה(,
שפעם אחת בא לפניו עגל שהיה עומד לשחיטה,
העגל ברח מן השחיטה ובא ושם את ראשו בין ברכיו
של רבי יהודה הנשיא והיה בוכה ,אמר לו רבי יהודה
הנשיא" :לך לשחיטה! כי לכך נוצרת" .אמרו בבית
דין של מעלה" :הואיל והוא אינו מרחם – גם אנו
לא נרחם עליו ונביא עליו ייסורים" .ואכן רבי יהודה
הנשיא קיבל ייסורים נוראים כפי המתואר בגמרא.
וכיצד נסתלקו ממנו הייסורים? פעם אחת שפחתו
של רבי יהודה הנשיא הייתה מנקה את הבית ,היו
שם בני חולדה ,והשפחה אספה אותם כדי לזורקם
מהבית ,פנה אליה רבי יהודה הנשיא בבקשה" :הניחי
אותם ,כיון שכתוב :ורחמיו על כל מעשיו" .מיד אמרו
בשמיים" :כיון שהוא מרחם – גם אנו נרחם עליו",
וסילקו ממנו את הייסורין .אם כך העונש והשכר
למרחם על בעלי חיים ,ק"ו למרחם על בני האדם.
איזו עצה נפלאה לזכות ביום השנה לשנה טובה
ומבורכת! הרי אנו בכל התפלות שלנו מבקשים
"רחמים" מאת ה' ,עד שאנו מבקשים "רחמנו כרחם
אב על בנים" ,כי אין גבול לרחמי האב על בנו ,כמו
שראינו אצל דוד המלך ע"ה ,שבנו אבשלום מרד
בו וביקש להורגו ...ואף שכב עם פילגשיו לעיני
כל ישראל ,ואף על פי כן כאשר בישרו לו על מות
אבשלום נאמר" :וַ יּ ְִרגַּ ז ַה ֶמּלֶ  ,וַ יּ ַַעל ַעל ֲעלִ יַּת ַה ַשּׁ ַער
וַ יֵּבְ ךְּ ,וְ כֹה ָא ַמר בְּ לֶ כְ תּוֹ :בְּ נִ י ַאבְ ָשׁלוֹם ,בְּ נִ י ,בְ נִ י ַאבְ ָשׁלוֹם,
מוּתי ֲאנִ י ַת ְח ֶתּיַ ,א ְב ָשׁלוֹם ְבּנִ י ְבנִ י" )שמואל
ִמי י ִֵתּן ִ
ב יט,א( .זהו רחמי האב על בנו – ללא גבול .ואנו
חפצים לקבל מהבורא יתברך כאלו רחמים ,אם
כן כדי לזכות לרחמים כאלו ,מוטל עלינו לנהוג
ברחמים עם בריותיו ,ואז יתעוררו רחמי אבינו
שבשמיים עלינו ,שהרי "כל המרחם על הבריות
מרחמים עליו מן השמיים".

ברצונך לקבל מידי חודש את העלון לאימייל שלך? שלח בקשה לmhbp52@etrog.net.il -

1

כוחה של תפילה:
"תביאו את המשפחה להיפרד מאסתי הקטנה"
לפני כ 14-שנה ,כשהייתה אסתי ויספיש בגיל ,9
הרופאים אמרו להוריה להביא את המשפחה להיפרד
ממנה .לפני כמה שבועות ,גב' אסתר מושקוביץ )זהו
שם משפחתה כיום לאחר נישואיה( בת ה ,23-יחד עם
בעלה ,ר' דודי מושקוביץ ,אשר גם לו סיפור חיים
מופלא של ישועות משל עצמו ,ערכו "פדיון הבן"
לבנם בכורם ,הנולד להם במזל טוב מעל לדרך
הטבע .זו כמובן רק הכותרת ,שמאחוריה סיפור חיים
מיוסר אבל מופלא של תפילות ,ישועות ,דילוגים
מעל הטבע ,והשגחה בלתי נתפסת.
"הכל התחיל בגיל  9וחצי ,לפני כ 14-שנה ,ואני
בכיתה ג' ,"...חוזרת גב' אסתר מושקוביץ לרגעים
הנוראים" ,פתאום התחלתי לצלוע ,לא יכולתי ללכת
על הרגל והלכתי על קביים .הלכתי לבדיקות ,אבל
לא ראו כלום .אמרו ,אולי כאבי גדילה ,אבל המצב
החמיר ,עד שבכלל לא יכולתי ללכת .עושים בדיקה,
אבל לא מוצאים כלום .עשו עוד אחת ,אותה שלחו
למקום מסוים בארצות הברית ,שם מתמחים בסוג
הזה ,שזה סוג מאד נדיר אצל מבוגרים ,ואצל ילדים
כמעט ואינו קיים .זו הסיבה שלא רצו לחשוב שזו
הבעיה ,כי אני ילדה ,והבעיה לא מתאימה לגיל".
"תביאו את המשפחה להיפרד"
"כשהגיעו התשובות המפחידות מאמריקה ,כבר
היה נראה מאוחר מדי .המחלה הגיעה לראש,
לריאות ,ולכל הגוף .לא הייתה ברירה והתחילו
בטיפולים קשים .תוך שבועיים כבר לא היה לי שיער.
הטיפולים הראשונים לא הצליחו ,ולכן המסקנה
של הרופאים הייתה קשה :הם אמרו להורים שלי,
שלא נותר להם אלא לקחת אותי לטיולים ,לפני
שאני ...כי מצד הרפואה אין מה לעשות ,ונותרו לי
רק שלוש שבועות של חיים".
"יום אחד הרופאים אמרו שזה היום האחרון,
וההמלצה שלהם הייתה" :תביאו את המשפחה
להיפרד ."...המצב היה באמת חמור ,כי גם נוצר
זיהום .הסיפור היה ,שהגעתי ביום שישי עם חום
מאד גבוה .בשבת החום התחיל לרדת ,והיה מתוכנן
שבמוצאי שבת כולם יבואו לבקר אותי .אבל לפתע
פתאום איבדתי את ההכרה ,החום טיפס ל,41.8-
והרופאים אמרו ש'זהו זה' ,אין חזרה ,אין מה לעשות,
'תתחילו להיפרד' .הצוות הרפואי שם מגבות קרות,
וזה אפילו לא מתחיל לקרר את הגוף .הרופאים
הורו" :תוציאו את הילדים ,שלא יקבלו טראומה
כשיבוא הרגע" .בחדר נשארו אמא שלי ואבא
שלי ושני דודים ,שישבו לידי והתחילו להתפלל.
ואז ...מתרחש משהו שהרופאים לא יכלו לתת לו
הסבר .פתאום ,בלי סיבה ,החום ירד .ממש לפני
הסוף כביכול ,ולפתע מתחולל שינוי .אני זוכרת
את הרופא אומר שזה נס גלוי ,ושהוא אינו יכול
לתת לזה הסבר".
"אבל זה עדיין לא פתר את הבעיה .הרופאים
המשיכו להגיד להורים שלי ,כי זה לא דבר שחיים
איתו ,ולפי מה שידוע בעולם הרפואה לא ניתן
לצאת מזה ,ושאף אחד בעולם לא חי יותר מחצי
שנה עם המחלה הזאת .ההורים שלי לא קיבלו את
לעילוי נשמת

אלי ליאון בן זעירא
ת.נ.צ.ב.ה.
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דברי הרופאים ,והם אמרו שוב ושוב" :תראו ,שיצא
מזה רק טוב" .האמונה שלהם הייתה חזקה כסלע.
על אף שזה נשמע ממש לא ייאמן .גם האופטימיות
הייתה גדולה ,הבית היה מלא שמחה ,שהייתה
חלק מהנצחון .אני אחת משלישייה ,ומעלינו עוד
שלושה ילדים ,גם הם היו חלק מאותה אופטימיות,
וההורים ממש מילאו אותם בתקווה .כשהוציאו
אותי לכמה שעות להתאוורר בבית – התקבלתי
בשמחה אדירה".
"המצב באמת היה מבהיל ,ירדתי מ 28-ל 17-קילו.
ממש שלד .אחת הרופאות אמרה שלא שווה להמשיך
בטיפול .אבל אמא שלי אמרה לרופאים בפשטות:
"אתם השליחים של הקב"ה ,והוא )ולא אתם( יחליט
אם היא תחיה" .והאמונה ניצחה .הוחלט להמשיך
בטיפולים ,ואז התרחש
הדבר הפחות צפוי
שיכול להיות :הקב"ה
שלח משום-מקום רופא
עם תרופה ניסיונית,
התרופה הייתה ממש
בתחילת הדרך .ובאמת,
התחיל להסתמן שיפור.
המחלה התחילה לסגת.
המצב נהיה סטאטי.
נשארו כמה מקומות,
גם הם סטאטיים.
כך זה נמשך ,ובגיל
ר' דודי מושקוביץ עורך
"פדיון הבן" לבנו
 13המצב נהיה יותר
טוב ,עד שהחליטו שאחזור לשיגרה ,לשיגרה של
לימודים ,בתקווה שהמחלה לא תחזור ותתפרץ".
"השיגרה לא הייתה בדיוק שיגרה של אנשים
רגילים ,כי נגרם נמק לרגל ,וכל הרופאים הסכימו
פה אחד שאין אפשרות לשקם את הרגל ,ואין ברירה
אלא לקטוע את הרגל .בתחילה לא הייתי הולכת
ישר ,אבל בסיעתא דשמיא ולאחר שהלכתי לחדרי
כושר ,הגעתי למצב של ללכת נורמאלי ככל האדם.
אנשים מבחוץ לא מאמינים שיש לי רגל פרוטזה.
זאת לא הייתה הבעיה היחידה ,כי במהלך המחלה
נוצר קריש ליד הלב ,ברוך השם הקריש לא פרץ
עד היום ,על אף שהוא עוד קיים .הכל נעצר כי כך
הקב"ה רצה".

אמרתי לה'" :זאת הילדה שלך"
כאן נכנסת לשיחה האמא ,גברת שרה ויספיש
מירושלים ,והיא מספרת את הסיפור של אסתי
מהזווית שלה" :מה לא עשינו .הבאנו למצב שבאותו
זמן כל עם ישראל התפלל .בכל מקום היו מודעות
להתפלל עליה" :אסתר ציפורה בת שרה" .לא ויתרנו
על שום עצה ,עשינו כל סגולה ,הפרשות חלה ומה
לא .אבל הכל היה נראה שחור .הרופא קרא לנו
אחרי שלושה חודשים של טיפולים ,והודיע כי
הטיפול החזק ביותר לא עוזר .אמרנו" :הקב"ה הוא
הרופא" .זה היה בחודש אייר ,וטסתי בל"ג בעומר
להתפלל על ציונו הקדוש של רבי מנדל מרימינוב,
)היארצייט שלו היה למחרת( ,משם נסעתי לליז'נסק.
הייתי שם עשרים וארבע
שעות ,והבטחתי שאחזור
לעילוי נשמת
אברהם מימוני ז"ל
להודות כשיתרחש הנס ותבא
בן ר' יצחק ורומיה ז"ל
הישועה .מיד כשאני חוזרת
ת.נ.צ.ב.ה.

לארץ ,הפרופסור קורא לנו ואומר" :יש לי תרופה
ניסיונית ,אמנם של מבוגרים ,אבל אין מה להפסיד
ושווה לנסות" .התחלנו עם התרופה ,ואז הסתמן
שינוי .היא התחילה לעלות במשקל .בסך הכל חצי
קילו .אבל זה היה היפוך מגמה ,אחרי שירדה עד
 17קילו .כשעלתה בחצי קילו ,כל המחלקה רקדה
משמחה ,כי זה היה סימן טוב ראשון על שינוי".
"השיפור לא הביא להפסקת התפילות ,להיפך,
כשרואים שהתפילות עובדות מגבירים אותם .לא
היה קבר צדיק בארץ שלא הייתי בו ,כולל קברים
בכפרים ערביים .השיפור נמשך ,התחלתי לדמיין את
אסתי עולה על סולם של מתקן משחקים וגולשת
למטה ושוב עולה .זה היה החלום שלי .ואז באמת
הכל נעצר ,ו...חזרתי לרימינוב ,הפעם כדי להודות.
ואז דמיינתי אותה עם שמלת כלה ...הדימיונות עלו
מדרגות יחד עם השיפורים .לא היה רגע של ייאוש".
"באותם הימים אמרתי לקדוש ברוך הוא" :זאת
הילדה שלך ,הרופאים אומרים שזאת בעיה נדירה
בלי פתרון ,אבל אצלך שום דבר לא נדיר ."...מצאתי
את עצמי יושבת מול הכותל ,בלי כח להתפלל,
ואז אמרתי לקדוש ברוך הוא ,איתו דיברתי כל
הזמן" :רבונו של עולם! אתה יודע למה הגעתי
לכותל ,תושיע אותי ."...בכל אותו זמן התפללתי
דרך שירים ,שירי רגש .הייתי כל יום בכותל ,בקבר
רחל ,בשמואל הנביא .היה לי בטחון ואמונה שלימה
שהילדה הזאת תישאר בחיים .כי הרגשתי שהקב"ה
הולך איתי יד ביד .המסקנה ,אני אומרת לאנשים
שנמצאים בצרה" :אסור להתייאש מתפילות ,וגם
כשהרופאים מייאשים  -לא להיכנע".
הפרק השני בשרשרת הניסים  -השידוך
כאן אנו מגיעים לפרק השני בסיפור הלא יאומן
הזה  -פרק "האישה נישאת" .אחרי שבסייעתא
דשמיא מופלאה דילגה אסתי על כל התהומות
האפלים ,כעת עמדה היא מול בעיית החיים  -מה
עם שידוך? רגל אין ,היסטוריה רפואית יש ,ומי יסכים
להינשא לה?! "אחרי שהורידו לי את הרגל אמרו כי
אני לא אוכל להתחתן ,"...משחזרת גב' אסתר את
אותם ימים חשוכים" ,ההורים היו בטוחים ,שאני
אשאר בגיל ארבעים בבית .כי עדיין לא הכל הודבר,
והייתי מקבלת טיפול דרך הווריד ,למנוע חזרת
התפרצות המחלה .זה היה טיפול מניעה ,כדי לא
לקחת סיכונים) .כל זה נמשך במחזוריות סדרתית עד לפני
שנה( .זאת בנוסף לכל הרזומה המפואר שלי ,וגם אין
רגל ,אז לך תחשוב על שידוכים ,כאשר הטבע של
אדם לא לראות את הבנאדם אלא את הבעיה."...
"גם הסיכוי ללדת היה מפוקפק .כבר בגיל  14אמרו
לנו ,שהסיכוי שלי ללדת מאד קלוש .אמרו שיכול
להיות מצב כזה שאלד ,אבל בסיכויים נמוכים.
כשהציעו שידוכים ,אבא אמר" :אני לא מוכן לשמוע
שידוך שיכניס אותה לבעיה נוספת" .וכאן ראינו
שוב איך שתפילות פועלות ,ועוד איך פועלות .מה
שחיזק אותי היא הידיעה שבין כה 'קשה זיווגו של
אדם כקריעת ים סוף' .ועובדה היא ,שיש כאלה
שמתארסים בשידוך ראשון ,ואילו אחרים גם בגיל
שלושים לא מתארסים ,ואין לזה קשר לאיכות
האישית ולנתונים ,הכל מכוון משמים ...אם קשה
זיווגו של אדם כקריעת ים סוף ,הרי בסופו של דבר
בני ישראל הגיעו לצד השני של ים סוף ,אז גם אני
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אגיע לצד השני."..
האמא ,גב' ויספיש ,מוסיפה" :במצב כזה עדיין
לא באמת חושבים על העתיד ,עם האמונה והכל
 על חתונה לא הייתי בטוחה .חשבתי שתתחתןעם מישהו על כסא גלגלים או נכה בצורה קשה.
קיבלתי את הדבר  -גם אם זה מה שיהיה ,אבל
גם ידעתי שהקב"ה יעשה מעל הטבע ,והוא עשה.
הרבנית קניבסקי אמרה לי להשתמש ב"אין עוד
מלבדו" ,וזה ליווה אותי".
אז איך באמת הגיע השידוך? על כך מספרת לנו
גב' אסתר" :ובכן ,הכרתי חסידת בעלז ,שהייתה
חולה ומצבה לא היה טוב בעבר ,וכעת היא במצב
סטאטי .למרות הכל ,היא התחתנה וגם נולדו לה
ילדים .הכרתי אותה בגלל הרקע המשותף ,והפכנו
לחברות .היא כל הזמן שאלה אותי" :מתי את
מתחתנת?" .היא גם שאלה" :אם אסכים להתחתן
עם בחור חסידי?" .אמרתי לה ,שלעולם לא .מה לי
ולחסיד? הרי אני ליטאית ,ויספיש ...עד שיום אחד
חשבתי ,מה זה בעצם משנה ,אם מדובר בבחור ירא
שמים .יום אחד ,כשהיא דיברה איתי ,אמרתי לה
ששיניתי כיוון ,ואני מוכנה לשמוע על חסיד ,ואז היא
הציעה לי את השידוך .אבל עדיין לא עברנו את ים
סוף .כי בתחילה אבא שלי אמר" :מה לי ולשידוך
עם חסיד?!" .לקח לו זמן להסתגל ,ואז גם לבדוק
את הפרטים ,והשידוך יצא לפועל".
נסתרות דרכי האל  -הסיפור של דודי
כאן נכנס לסיפור ההשגחה הנפלא הזה " -הצד
השני" ,השותף להקמת המשפחה ,על אף התנאים
הבלתי אפשריים .הלא הוא דודי מושקוביץ .גם דודי
עבר מסכת חיים מופלאה משלו .זה הפרק שלו,
וגם 'רשות הדיבור' שלו" :בגיל שמונה עברתי דלקת
פרקים .ניתוחים פה ושם ,פיזיותרפיה ,שגם הוציאו
אותי ממסגרת הלימודים בחיידר ובישיבה .אבל בגלל
שהייתי חברותי וחייתי טוב בחברה  -הסתדרתי עם
זה .בגיל עשרים טסתי לאנגליה לניתוח מפרקים,
ואחרי כמה חודשים השתקמתי לגמרי".
ואז מגיע זמן השידוכים" :ברור שזה הפריע בשידוכים.
עוברות שנים ,היו לי הצעות ,אבל כולן היו חולות.
אמרתי ,את זה אני לא מוכן .ואז מגיע גיל  ,25והנה
משהו קורה לי .הולכים לרופא ,שמאבחן מחלה,
ועוד במקום רגיש .הדבר הראשון שאמרתי לעצמי:
"מי אתה שמתיימר לנהל את העולם ,ולהגיד
ששידוך עם מישהי שהייתה חולה אתה לא רוצה.
כנראה שהוא )הקב"ה( רוצה אחרת .במצב דברים
כזה אמרתי לעצמי' :שום דבר לא משנה ,העיקר
שאשאר בחיים'".
"כל דבר שעשיתי היה לפי ההוראות של הרבי
מבעלז .כבר מלכתחילה נראה היה שהרבי מקבל
את הבעיה כלא כל כך חמורה .חששתי אולי הרבי
בכלל חושב שאין מה לעשות ,אבל מסתבר כי להיפך,
וכך היה .זה התחיל בסביבות אדר ,ובחודש אייר
התקיימה ברית לאחד הנכדים של הרבי ,ניגשתי
אליו ,ומישהו הזכיר לרבי את העניין ,והרבי אומר
לאותו יהודי" :מה אתה רוצה ,הוא לגמרי בריא."...
באותם הימים הייתה סכנה שייפגע העתיד ,כלומר,
שלא אוכל להביא ילדים לעולם ,כי הרופאים דיברו
על  95אחוז סיכונים .אבל הרבי אמר במקום" :בני,
חיי ,מזוני" ,והייתי רגוע .ובאמת ,הניתוח שהיה
אמור לארוך שבע שעות וחצי ארך שלוש שעות
וחצי .הכל עבר בקלי קלות ,כאילו לא נוגע בי ,רק
עובר לידי .בשנה לאחר מכן בחודש שבט עברתי

עוד ניתוח ,ואחרי חג השבועות עלה השידוך על
הפרק .מי שהציעה את השידוך הייתה זו הגיסה של
אחי ,שגם הייתה חולה ,והתחתנה .היא חשבה שזה
מתאים ,כי כמו אצלה גם לי הייתה בעיה ברגליים
עם מפרקים מושתלים".
"מיד כששמעתי על ההצעה אמרתי לעצמי" :רגע,
הקב"ה אומר לך משהו מאד חזק :שכל העסק
עבר עליך ,כדי שתסכים לשידוך שקודם לא רצית
לשמוע בכלל משהו מהסוג הזה ,אז הקב"ה אמר,
אני אשלח לך סיבות שיעשו את השידוך להכי
מתאים בעולם" .ובאמת ,כבר בהתחלה היה ברור
שזה השידוך ,ותוך שבועיים הכל נסגר .השבועיים
היו נדרשים כדי לעיין עיון עמוק בתיק הרפואי .הרבי
בירך אותי שלוש ברכות" :שיהיה בניין של קיימא,
שתהיה רפואה שלימה ,ובשעה טובה ומוצלחת",
לא שמעתי עד עכשיו מישהו שקיבל כאלה ברכות".
הפרק השלישי בשרשרת
הניסים – לידת התינוק
אחרי שאסתי ודודי עברו את שני הפרקים הראשונים:
הרפואה מהמחלה והחתונה ,כעת אנו מגיעים לפרק

התינוק של דודי ואסתר מושוקוביץ ב"פדיון הבן"

הניסי השלישי – לידת התינוק ,על כך מספרים לנו
ההורים הטריים:
האב הטרי ,ר' דוד" :היו פחדים אם יהיו ילדים .לא
ידעו אם החומרים פגעו בסיכויים" .האמא הטריה
מספרת" :אמרו לשנינו שאי אפשר לדעת ,והסיכויים
ללדת לא ברורים .גם אמרו לי ,שיכול להיות שלפני
הלידה הכל עלול להתפרץ מחדש .וזה החזיר
אותנו לאותו מקום ,אל התפילה .חזרנו לעיקר,
שצריך להתפלל .פשוט להתפלל ...כשהלכנו לר'
פירר לשאול ,מה הוא אומר על הבעיה? הוא אמר
לנו" :מה? כשנכנסת לשידוך ,לא דיברו איתך על
ילדים?" .התחלתי לבכות .ואז בעלי אומר לי ,שזה
שפירר אומר לא אומר כלום ,כי לנו יש את הקב"ה,
ומה שבן אדם אומר לא אמור להפיל אותנו".
"אמרנו ,אם הקב"ה השאיר אותנו בחיים ,הוא לא
ישאיר אותנו בלי שרשרת הדורות ,הוא הרי רוצה
שנמשיך את החלק שלנו בעם ישראל ...ואז הגיעה
הבשורה ש"יש חדשות"! גם הרופא שלא מאמין,
והוא שמאלני ,הוא כל הזמן אמר" :אני לא מאמין,
אבל זה רק תפילות ,כי הוא שמה למעלה עוזר לכם".
כל הזמן הוא היה אומר להורים שלי" :תמשיכו
להתפלל ,אני רואה את זה ."...ושוב התפללנו,
שהתינוק יהיה בריא ושלם .בכל התשעה חודשים
שמנו את התינוק על הקב"ה .ובאמת נולד לנו ילד
בריא ושלם ,ואז התפרצה שמחה עצומה .אבל הוא
לא הילד שלנו ,אלא ילד של הקב"ה ,שעשה אותנו
רק שליחים לגדל אותו."...
האמא ,עכשיו הסבתא ,גב' ויספיש" :כשנולד הילד
בכיתי כמו ילדה קטנה ,כולי רעדתי ,עד שלא יכולתי
להחזיק את הבייבי ,הבלתי יאומן קרה .אמרתי
לקדוש ברוך הוא" :עשית איתנו מעל לטבע ,ואנחנו
מודים לך על ניסיך ועל נפלאותיך" .ואני מסתכלת

על התינוק הזה ועיניי זולגות דמעות חמות ,ואני
מדברת עם הקב"ה ואומרת לו" :זה הילד שלך ,ילד
של תפילות" .התינוק נקרא שמו בישראל "יהודה
אריה לייב" ,על שם הסבא רבא ,ר' לייבל'ה וייספיש,
מדמויותיה המיוחדות של ירושלים של פעם.
המסרים של האמא והסבתא
לציבור הקוראים
וכעת למסרים החשובים של האמא והסבתא
הטריים לציבור הקוראים ,ותחילה רשות הדיבור
לאמא הטריה" :זו הסיבה שהסכמתי להתראיין,
אחרי השלמת המעגל עם לידת הבייבי .כי מה
שאני עברתי ,בניגוד לכל הסיכויים ,זה שיעור חי
בכוח התפילה ,שתפילות משנות עולם .ההורים
לא הפסיקו להתפלל ,הלכו לקברי צדיקים ,לכותל,
ובעיקר התהילים לא מש מידיהם בכל הימים הללו.
ככה הם שינו את העולם .אני חיה בזכות התפילות,
של ההורים ושל כל היהודים הטובים שהתפללו
עבורי ,וניצחו את כל התחזיות ,גם כאשר כבר דיברו
על "תקראו למשפחה להיפרד" .אנחנו ראינו את
יד ה' בכל צעד ושעל".
"זה אומר שכאשר אתם רואים מודעה קטנה,
באינטש על אינטש בעמוד ראשון של העיתון ,עם
שם – בבקשה תתפללו! זה עוזר .אל תגידו" :מה כבר
תעזור התפילה שלי?" ,כי זה באמת עוזר .כשאני
רואה מודעה כזו אני אומרת פרק תהילים ,כי מי
כמוני יודעת שהתפילה הקטנה הזאת והבקשה
לרפואה שלימה עוזרת .זה יכול לשנות את המצב,
גם כאשר "חרב חדה מונחת" ,וגם כאשר הרופאים
מרימים ידיים ואומרים שאין סיכוי ,הקב"ה יכול
הכל ,והוא שומע תפילה."...
הסבתא הטרייה ,גב' שרה ויספיש" :הייתי בקבר רחל,
והייתה לידי אישה מהרב אהרל'ך שנראתה עצובה.
סיפרתי לה משהו על הניסים שעברנו ,היא התרגשה
ואמרה" :את נותנת לי תקווה ,ואמשיך לבוא ."...זה
כל כך עודד אותי ואמרתי לעצמי" :דברים כאלה
צריך לפרסם ,כי אנשים ששומעים ,אומרים :וואו
זה אומר שצריך להתפלל ."...לכן אנחנו מדברים
עכשיו בעיתון ,כדי לספר כי הכל היה התפילות,
שהובילו אותנו צעד אחרי צעד .אי אפשר להסביר
אחרת את שרשרת הנפלאות שעברנו .אבל אני
רוצה לומר כי אסתי בעצמה נתנה לנו המון כוח.
היא הייתה ילדה מלאת שמחה ,ואף פעם לא נתנה
לנו ליפול .גם כשלא הלכה על הרגל תמיד הייתה
מכניסה בנו שמחה .הקדוש ברוך הוא נתן את המכה
יחד עם התרופה למכה".
א .שטרן ,מגזין 'שעה טובה' ,פר' מטו"מ תשע"ח ,גיליון מס' .744
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עניית אמן אחר ברכותיו
שאלה :שמתי לב ,שלפעמים אנו עונים אמן בסיום
הברכה שברכנו בעצמנו ,ולפעמים לא מסיימים באמן.
רציתי לדעת ,מדוע זה כך? ומה הכלל בזה?
תשובה :העונה אמן אחר ברכותיו ,והיא רק ברכה אחת,
הרי זה מגונה .שאחרי שבירך כבר בעצמו את הברכה
 מה לו לאמת את הברכה באמירת אמן?! אולם ,העונה אמן אחר ברכותיוכשהן ברכות הרבה ,שבירך רצף ברכות ועונה אחריהן אמן ,הרי זה משובח.
ואלו הברכות שאנו עונים אמן אחרי ברכת עצמנו:
א .אחר ברכת "בונה ירושלים" שבברכת המזון אנו אומרים "אמן" בלחש,
כיון שהיא סיום שלוש ברכות של ברכת המזון) .וברכה רביעית אינה מן המניין,
כיון שחיובה מדרבנן בלבד(.
ב .אחר ברכת "המברך את עמו ישראל בשלום" ,שהיא סוף הברכות של
תפלת שמונה עשרה.

יעלה ויבא בברכת המזון
שאלה :אנו עומדים לפני חגי חודש תשרי הרבים ,נשאלת השאלה ,מה דינו
של מי ששכח לומר "יעלה ויבא" בברכת המזון ביום טוב )ואלו הן הימים טובים
במעגל השנה :שני ימי ראש השנה ,יום ראשון של סוכות ,חג שמחת תורה ,יום ראשון של

פסח ,שביעי של פסח ,וחג השבועות(?
תשובה :מי ששכח לומר יעלה ויבוא בברכת המזון ביום טוב ,דינו כדלהלן:
א .אם נזכר מיד כשאמר "ברוך אתה ה'" ,לפני שיחתום "בונה ירושלים" ,יסיים
"למדני חקיך" שיראה כאומר פסוק ,ויחזור לומר "יעלה ויבוא".

ג .אחר ברכת "השכיבנו" בתפילת ערבית ,אנו אומרים" :שומר את עמו ישראל
לעד ,אמן" ,שהיא סוף ברכות אחרונות של ק"ש של ערבית.
ד .אחר ברכת "ישתבח" שאחרי פסוקי דזמרה בתפילת שחרית ,אנו אומרים:
"מלך אל חי העולמים ,אמן" ,שיש כאן שתי ברכות רצופות :ברכת "ברוך
שאמר" וברכת "ישתבח.
ה .אחר ברכה אחרונה שאחרי הלל גמור ,אומרים" :מלך מהולל בתשבחות,
אמן" .שיש כאן שתי ברכות רצופות :ברכה שלפני ההלל וברכה שלאחר ההלל.
ו .אף אחר ברכות ההפטרה בשבת ויום טוב יש לומר" :מקדש השבת ,אמן",
וביום טוב יש לומר" :מקדש ישראל והזמנים ,אמן" ,שהרי יש כאן הרבה
ברכות בזו אחר זו.
זהו מנהג הספרדים ובני עדות המזרח ,אבל מנהג אחינו האשכנזים ,שאין
עונים כלל אמן אחר ברכת עצמם ,מלבד ברכת "בונה ירושלים" בברכת המזון,
שעונים אמן אחר ברכת עצמם ,כדי להבדיל בין שלוש ברכות ראשונות של
ברכת המזון שהן מהתורה ,לברכה רביעית שאינה אלא מדרבנן) .שו"ע ורמ"א
סי' רטו ס"א ,וחזו"ע ברכות דף צז(.
ב .אם נזכר לאחר שסיים "בונה ירושלים" ,יאמר שם בשם ומלכות נוסח הברכה
הנ"ל ,שהיא" :ברוך אתה ה' ,אלהינו מלך העולם ,אשר נתן ימים טובים לעמו
ישראל לששון ולשמחה ,את יום חג פלוני הזה ,את יום טוב מקרא קודש הזה,
ברוך אתה ה' מקדש ישראל והזמנים".
ג .אם נזכר לאחר שהתחיל ברכת הטוב והמטיב ,שאמר "ברוך אתה ה' אלהינו
מלך העולם" ,ומיד נזכר ,יסיים" :אשר נתן ימים טובים וכו'".
ד .אבל אם התחיל לומר "לעד האל אבינו מלכנו וכו'" ,ואפילו אמר מילת
"לעד" בלבד :בליל ראשון של פסח ובליל ראשון של סוכות ,יפסיק ,ויחזור
לראש ברכת המזון ,אבל בשאר ימים טובים יסיים ברכת הטוב והמטיב ,ולא
יחזור כלל ,שספק ברכות להקל) .חזו"ע ברכות דף קג(.

מבצע "זיכוי הרבים" לימים נוראים
כל הרוכש עשרה ספרים ומעלה לחלוקה לזיכוי הרבים ,יקבל את הספר במחיר סימלי של  ₪ 10בלבד
לספר )בתוספת דמי משלוח( .המבצע בתוקף עד לחג שמחת תורה תשע"ט.

צלצלו 054-8486661
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ביום ראשון ,ז' תשרי תשע"ט
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עיצוב גרפי:

ברצונך לקבל מידי חודש את העלון לאימייל שלך? שלח בקשה לmhbp52@etrog.net.il -
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