בס"ד.

בעזרת ה' נעשה ונצליח.

לישועתך קיויתי ה'.

לה' הארץ ומלואה.

בשם ה' נעשה ונצליח.

הדלקת נרות71:22 :
יציאת השבת71:22 :
רבינו תם71:65 :

יציאת השבת71:22 :
רבנו תם71:61 :

לרפואה פרנסה
והצלחת :הרב עובדיה
יוסף בן גורגיה .הרב
שמעון בן בכריה.הרב יעקב
חי בן מרגלית ,מ"ס מנשה
ואורה אחיאל .מ"א מיכאל
וציפורה אחיאל .מ"ס צדוק
בן נור ומרים בת גליה.
אבישי דוד בן ברכה ,ברכה
בת דורה דבורה .צילה בת
ברכה .יעקב בן לינדה.
משה חיים בן מרים ,יעקב
בן מלכה .לכל הישועות
ברוחניות ובגשמיות לתורם
ולביאת משיח! .הילה ,לאה
ומרים בנות ליאורה לריסה.
ליאורה לריסה בת זבו
זוליחו .רחל ,יעל ופנינה
בנות אירנה איסטט.
שולמית בת חתון ,ברוך בן
גוריגה
לזיווג הגון – רפאל בן
מרים ,יעקב ויהודה בני
מלכה ,יהודה צבי בן
דבורה ,חנה אנה בת רעיה
ורותם בת גאולה.
זרע בר קיימא -שלום
בן יונה ,שרון בן מלכה,
פרידה בת עמליה.
לעילוי-נשמת -הרב
אלעזר בן שמחה ,הרב
מרדכי אליהו בן מזל,
הרבנית בת שבע בת שיינה
חיה ,מלכה בת אסתר,
תמרה בת מזל .מזל בת דוד
ובת שבע .אורי חי בן רינה
יריב בן גאולה .אברהם בן
אלה .ישעיהו בן יצחק .רות
בת נוסרת יצחק בן עליזה.
יוסף בן אנגלינה .אפרים בן
רחל .ר' יצחק בן טופחה ,ר'
שמעון בן סאסי סופיה,
גבריאל בן סמינה .אסתר
בת עישה ,שלום בן תמו,
דוד בן אסתר ,רחל בת
קלמי .אליהו מאיר בן סימי
איפרגן ,עובדיה כהני.
לואיזה עליזה בת שמחה.
זוהרה טימסטית בת מרים.
שמעון בן זוהרה .רחמים
בן צ'חלה .איל בן טובה,
איריס בת מלכה ועמרם בן
איזה.

רוצים הקדשה
שנתית?
צלצלו..
0506425002

שר ִ ּב ְש ָׂע ֶר ָׂ
נאמר בתורה" :וְ ָׂש ַמ ְח ּ ָׂת ִל ְפנֵי ה' אֱ לֹהֶ ָׂ
יך וְ הַ ּגֵר וְ הַ יָּׂתוֹ ם
יך אַ ּ ָׂתה ו ִּבנְ ָׂך ו ִּב ּ ֶת ָׂך וְ ַע ְבדְּ ָׂך וַ אֲ ָׂמ ֶת ָׂך וְ הַ ּ ֵלוִ י אֲ ֶ
שר ְ ּב ִק ְר ּ ֶב ָׂך ,"...ופירש רש"י בשם המדרש' :הלוי והגר והיתום והאלמנה' ,הם ארבעה שלי כנגד
וְ הָׂ אַ ְל ָׂמנָׂה אֲ ֶ
ארבעה שלך ,בנך ובתך ועבדך ואמתך  -אם אתה משמח את שלי ,אני משמח את שלך".
אתה משמח את העניים והאביונים של הקב"ה – אף הקב"ה ידאג לשמח אותך ואת משפחתך!.
ולכן כתב הרמ"א ,שנוהגים לתת לפני חג הפסח 'קמחא דפסחא' לעניים המסכנים ,אשר ביתם ריק ושומם והם
מתחננים לפני הבורא בדמעות שישלח להם ישועה ורחמים למזון כדי שיזכו לעבור את שבעת ימי החג בשלום.
סיפר הרה"ג ר' יעקב ששון שליט"א ,מעשה שאירע עם סביו ,מרן רבנו עובדיה יוסף שליט"א:
"היה זה לפני כשלשים שנה ,בעת שמרן ר' עובדיה היה דר בעיר 'תל אביב' ,היה אז המצב הכלכלי קשה ,והיו
תלמידי חכמים בעיר ,אשר עמלו בתורה בישיבת 'תורה והוראה' של ר' אליהו שרים זצ"ל ,שלא היה להם כסף
לקנות למשפחתם את צורכי חג הפסח הקרב ובא.
הרב שרים זצ"ל פנה לר' עובדיה שליט"א וביקש ממנו שישפיע
על עשירי העיר שיתנדבו סכום כסף עבור עמלי התורה.
מרן ר' עובדיה זימן אליו את האנשים האמידים בעיר ודיבר על
ליבם לעזור לתלמידי החכמים ,ואכן רובם תרמו בעין יפה.
היה עשיר גדול אחד בת"א אשר היתה לו חנות עסקים גדולה
ברחוב 'אלנבי' ומרן ר' עובדיה קראו אליו לדבר עמו.
העשיר הגיע אל הרב ,והרב פנה לליבו שיתרום לאברכים הללו
המחזיקים את העולם ,שאין להם במה לעשות את החג.
שמע העשיר את הדברים ואמר שמצבו כעת לא טוב כבעבר,
ויש לו התחייבויות רבות בעסקיו ,לכן הוא לא יוכל לקחת חלק.
רבנו עובדיה שידע שמצבו מצוין ,אלא שמנסה הוא להתחמק
מחובה קדושה זו ,אמר לו" :ראה בני ,הרי אמרו רבותינו במדרש:
"אם אתה משמח ארבעה שלי  -אני משמח ארבעה שלך ,ואם אין אתה משמח ארבעה שלי ,אין אני משמח
ארבעה שלך" ,לכן אני מפציר בך שוב ,שתשמח את אותם העניים שהקב"ה מבקש טובתם ,ובזכות המצוה
תזכה גם אתה לשמוח בחג הפסח" ,ביקש הרב ,אך העשיר חזר על דבריו שמצבו דחוק ואינו יכול לעזור.
ראה רבנו עובדיה שהעשיר אוטם את אוזניו וליבו ונפרד ממנו לשלום בברכת חג פסח כשר ושמח.
והנה ,מיד לאחר חג הפסח ,צילצל הטלפון בביתו של מרן ר' עובדיה .מהצד השני של הקו היה אותו עשיר שנמנע
טרם החג לתרום למשפחת הנזקקות" .כבוד הרב ,אני חייב לפגוש את הרב בדחיפות" ,התחנן העשיר.
הסכים הרב ,והעשיר הגיע נסער ושבור לפגישה עם הרב ,כשצער גדול ממלא את ליבו.
"מה קרה?" ,שאל ר' עובדיה ,ואז פרץ העשיר בקול בוכים ואמר :כשהרב ניסה לשכנע אותי לתרום ,ואמר לי את
דברי המדרש ,שאומר הקב"ה" :אם אתה משמח את הארבעה שלי – אני משמח את הארבעה שלך ,ואם לאו
איני משמח את הארבעה שלך" ,צחקתי בליבי שהרי יש לי עושר רב ,חיי מאושרים ,ואשתי וילדיי מכבדים
ואוהבים אותי ,לכן ,בוודאי תהיה לי שמחה גדולה בחג הזה ,אף אם לא אשמח את העניים .וכך נפרדנו.
והנה בליל הסדר ,חזרתי לביתי מבית הכנסת ,והנה שני בני הגדולים ישבו בסלון הבית ,ולפתע ,כשראו אותי,
קמו ממקומם ,וללא הסבר תפסו אותי משני הצדדים וזרקו אותי מהבית באומרם" :די ,נמאס לנו ממך!".
כל ליל הסדר ישבתי בחצר הבית בוכה ,על אשר עוללו לי בניי ללא הסבר ,וחשבתי בצער ,מדוע עשה לי כך ה'
שדווקא בלילה הזה איני שמח? ותיכף נזכרתי בדברי הרב שאמר לי" ,אם אין אתה משמח ארבעה שלי  -אין
אני משמח ארבעה שלך" ,ומיד התחרטתי והבנתי כמה נכונים דברי רבותינו.
לכן רבנו ,אני חוזר בתשובה ומבקש סליחה ששיקרתי ולא סייעתי ,ואנא התפלל עליי שישוב השלום לביתי".
חשוב להעביר את הקמחא דפסחא למקור נאמן! (מתוך 'הלכה יומית') * לקמחא דפסחא בעיר ת"א – הרב ניסים אביזוב – 353-0003333

מדריך להכשרת הבית לפסח  -המשך
 )1הכשרת תנור\כיריים -חלק עליון (הגז):
יש להגעיל את הברזל שמניחים עליו את
הסירים ומקום יציאת הלהבה .אין צורך
בהדלקת המבערים.
* תנור אפיה :דרוש ניקוי היטב של התנור
מחמץ ,המתנה  42שעות מהשימוש האחרון
בחמץ ,הסקת התנור בחום הכי גבוה למשך
שעה או יותר.
אם אין משתמשים בתנור ,אין צורך בכל
הניקוי ויש רק לוודא אם אין בפנים חמץ
גמור הראוי לאכילה ,ולסגור את דלת
התנור בנייר דבק.
* סירים ,מחבתות ,צלחות וסכו"ם :כל דבר
שלא ישתמשו בו בפסח ,יש להצניעו במקום
סגור או שמור עם תזכורת לא להשתמש בו.
אם יש בהם חשש חמץ ממש ,צריך גם
למכור את החמץ שבתוכם.
* תבניות וסיר אפייה ,שיפודים לצליה:
דרושים ליבון (הבערת הכלי באש עד שיהיו
ניצוצות של אש ניתזין מהכלי) ,במקרה והם
יתקלקלו בליבון – יש לקנות חדשים לפסח.
* פלטה חשמלית :יש לערות מים רותחים

סגולות שיכבדוהו ויתפרנס ברווח!
 )1כותב ספר 'חסידים'" :אדם שכל דיבוריו הם
רק דברי אמת ומקפיד שלא להוציא דבר שקר
מפיו – זוכה שהקב"ה מקיים את כל דבריו ,וכל
מה שגוזר למטה ,הקב"ה מקיימה".
 )2כתב ה'פלא יועץ'" :אדם הנזהר שלא לבזות
ספרי קודש ומרבה בכבודם ,יזכה שבני ביתו,
ידידיו ושאר הבריות יכבדוהו כבוד רב".
זהירות בכבוד הספרים מהי? אין לשבת על
ספסל או מיטה שמונח עליהם ספרי קודש ,אלא
תחילה יגביהם ואח"כ ישב( .שו"ע ,יו"ד ,רפב',ז).
לדעת ספר 'חסידים' (סי קנז') אף אין להניח

ספרים על ספסל או מיטה המיועדים לישיבה,
וכל שכן שלא יניחם על גבי הריצפה.
 )3אומרים גדולי ישראל" :אדם המכבד את
אשתו ,מספק לה את מחסורה ,ומשמחה בדברים
המשמחים אותה ,יזכה לעשירות ,ואף מזלו
ישתנה לטובה ,ורמז לדבר" :ממשבצות זהב
לבושה" – ראשי תיבות 'מזל' ,ללמדנו ,שהרוכש
תכשיטי זהב לאשתו – מזלו מתגבר.
 )4כתב בספר 'וימהר אברהם'" :אדם שכלתה
פרוטה מכיסו ,יאמר בתחילת היום  7פעמים:
"מיכאל הכהן הגדול שר ואפוטרופוס של
ישראל" ,ובעזרת ה' ירווח לו".

 -מתוך הספר 'עצה ותושיה' -

ישירות מהאש ,או לצפות בנייר כסף עבה.
* מיקרוגל ביתי :יש להרתיח מים עם חומר
ניקוי במשך מספר דקות ,עד שדפנות
המיקרוגל יספגו את האדים .ונכון להשתמש
בפסח רק באמצעות כלים סגורים.
* מדיח כלים :דרוש ניקוי יסודי ,ונכון
להפעיל את המכונה ללא כלים בשטיפה
ברותחין עם חומרי ניקוי.
* מטחנת בשר :פירוק המטחנה ,ניקוי יסודי
בחורים ובסדקים ,הכנסת כל החלקים למים
רותחים שעל האש .רצוי לעשות ליבון
לחלק המנוקב בנקבים דקים.
* סידורים ,ברכונים ,ספרי קודש וספרי
קריאה :העולים על שולחן אכילה ,היכולים
להכיל פירורי חמץ ,צריך להניחם עם כלי
החמץ ,ולמכור את החמץ שבתוכם.
שאר ספרים אם יש בהם חשש פירורי חמץ,
טוב לבדקן ,ומותר להשתמש גם בלי
בדיקה ,אך לא על שולחן בשעת אכילה.
ואם בדקן מותר להביאם לשולחן.
* צעצועים :אין צורך לנקותם כיון שאין בהם
כזית ,אלא שלא יביאם בפסח לשולחן,
שמא יפלו פירורים' -.אור עליון' -yahadoot.net

שהוא בן העולם הבא"! (עבודת יום הפורים).
 )5כותב הרמ"א שיש ללמוד גם קודם הסעודה!
 )6ראוי לשלוח משלוח מנות דווקא לאדם
ישירות מהאש ,או ציפוי בנייר כסף עבה.
מתרבית
שעהכך
שעל ידי
תכונותיתו
שא
קודם ,כך גם אם היא תאחר עדיין יגיעו בזמן.
לפחות
מסוכסכים זה
בן זוגו ,לולי
כל
ולדעת את
ללמוד
בן זוג
על כל
חובה
המגילה
קבע קודם
סעודת
לאכול
אסור
)3
הכנסת!
שני:רוח לה'
חלקנחת
נפשועושה
והאחווה
האהבה
אורחים.ללא תהליך הכשרה נוסף.
.
במריבות ואכזבות ,מפחי
פעם
אחר
פעם
יתקלו
הנישואין
חיי
(פת מעל כזית) ,ואף הנשים שבבית לא
ואלמנות
וגרים,כשנכנס למטבח.
בעלך
ויתומים ,שואל
"למה כל כך הרבה סלטים חנה?"
משברים נפשיים.
לאחראף
והגרוע מכל
הקריאה.
תקוות,קבע עד
וניפוץ סעודת
יאכלו
"מי יאכל את כל האוכל הזה? הם סה"כ זוג?! ,"...ואשתו עונה לו:
חיי היום יום שבו כמעט כל בני זוג
ה
במאורעות
נדון
זה
במאמר
מצוות משלוח מנות
"אל תדאג יאכלו ,יאכלו ,רק אם לא אכפת לך לקפוץ לסופר
והסיבה למריבה ,כיצד
השונה
מהכתובהראיה
נדון בזווית
במגילה" :ומשלוח
נתקלים,חז"ל
 )4למדו
אדם המקפיד לגזוז ציפורניו בערב שבת וכן
יפות
פנים
ובסבר
יפה
בעין
לקנות גלידה למנה אחרונה!"" ...מה??? ,"...זועק הבעל.
ההבדלים ביניכם!
לאישאת
מנות מצא
המשימה:
ומתגברים.
פותרים
אחד.
שתי
לרעהו"
איש
מנות
מקפיד לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום עד
דו שיח זה די מוכר :החלטתם להזמין לארוחת ערב או שבת את
ראשון:
חיצונית.שונים או
הופעהמאכלים
היינו שני
חלקמנות"
שתי
חצות היום –
ויש נוהגים לתת גם עבור עוברים שבמעי
ההורים \ הגיסים \ החברים ,ם בקושי שנים
משפט די מוכר המצוי אצל חלק מהזוגות:
אימם.
משגת.
שאין
בכבוד למי
לתת
ואולי יותר ,אך את כמות האוכל שרעייתך
מה את
ידושעה,
לחצי
קופצים
"אנחנו רק
הרב בן פורת –

בישלה אפשר להאכיל את כל הבניין ואתה
מתלבשת?"...
***
מובטח לו שלא יבוא לידי עבירות חמורות
עומד ותמה מה קרה למה כל כך הרבה?
אישהאישה חשוב מאד ההופעה
מנותאצל
כן,
האם מותר להוציא הגרעינים מהפירות?
כל השבוע".
סלטים?...
סוגי
למה) 31
החיצונית שלה ,כיצד היא לבושה ,כיצד
בשבת את הגרעינים מן
להוציא
מותר
3
 )4כותב הרב שטרנבוך שליט"א" :בני זוג
עיניה צרה
או בגמרא:
כתוב
אך כך,
לאכלם
"אישהמנת
המשמשים ,על
התמרים
היא מאופרת ,כיצד היא נראית וכו´ ,ולכן שלא נפקדו בפרי בטן ,יחזרו אחר מוהלים
שלילי
משפט
נשמע
לכאורה
באורחים",
בשעת
ברירה
איסור
מפני שאין
מיד,
אפילו ליציאות קצרות כמו קניה בסופר וסנדקים ויבקשו מהם שלפני המילה יתפללו
לרעהו"
מהפירושים
שאיןלפי חלק
וכן אך
האישה,
בגנות
יציאה למקום מסוים ,חשוב לאישה
או
זו עם
הפרי
אפשרות לאכול
האכילה,
עליהם שיזכו לזרע של קיימא".
?
שמע
ולא
אנוס
שהיה
מי
יעשה
ומה
"אישה
הביטוי
הטמונה
חיובית
תכונה
כאשר יש
בה ,בזה
להקל
בפרט יש
הגרעין ,ו
להראות טוב ,שלא נדבר על אירוע חגיגי )5 .אמר האדמו"ר 'בית ישראל'' :מי שלא
 )2אדם שנאנס ואינו יכול לבוא ולשמוע
פירושו ,כמו אדם
באורחים"
צרה
עיניה
צורך לבדקם מן התולעים.
רמת השקעתה בהופעתה תלויה ביציאה .נפקד בזרע של קיימא ,יקפיד שלא לשוחח
קריאת פרשת זכור ,יכוון לצאת ידי חובתו
למטרה
שלאמנת
החץ על
המותח את
מעט
לקלועאלא
לעשות כן
להחמיר
המדרש מספר שכאשר הקב"ה לקח מאדם בעת התפילה ,וידאג שאף אחרים לא ישוחחו' .ונכון
בפרשת 'כי תצא' שתחול בעוד מספר
יודעת
אישה
עיניו,
את
מצר
את לב
היטב
יודעת
אישה
אבלה
המדויקתכך
מצר את עיניו -
והביאה
קישוטים
אחת.
בבת
גדולה
כמות
הואלא
מעט,
הואניס
המדויקתהמכ
מבעלז'" :אדם
מהרי"ד
42אמר ה
צלע ובנה ממנו את האישה ,הוא קישטה ב)5-
שבועות ,כשקוראים בה פרשת זכור.
תכיןחדמספר סוגי
היא
לבכיאור
סוגיאת
היטב
האורחים
יודעת שא
היא
דגים
ילכומספר
תכין
היא
חיה ***
בלתי נפרד
לפני אדם הראשון ,ללמדנו שהטיפוח והיופי הם
בניו
אורחיה,כל
ומכבדם כראוי –
חלקלביתו
אורחים
ואז ,צריך שיאמר לשליח ציבור שיכוון
שימורים
מקופסאת
נוזלים
ברירת
אוהב
האורחים
יודעת
היא
דגים כי
מסוימת
עוגה
שאחדאו
מאכל
להכין
תטרח
אחר ,היא
כזה או
יסטוסוג
אוהב
הישר".
מדרך
ולעולם לא
התורה
בדרך
המותרת,
ובדרך
מהאישה וזה טבוע בדמה .כמובן הכל בצניעות
להוציאו ידי חובה.
לאורחותושיה' -
מתוך הספר 'עצה
הסגולות
לא רועש מדי ,לא צבעוני מדי ,אלא טיפוח ויופי -
כולם.או
מלפפונים
שימורים של
קופסאות
מאכל או
להכין
היא
אחר,
או
תטרח את
לרצות
רוצה
היא
כזה כי
סוג)4הזו,
שאוהב את העוגה
בעלה
לכבוד
ומרן הרב עובדיה יוסף שליט"א הוסיף,
המים
שאוהב את
כימהם
לשפוך
מותר
נקראת-
זיתים
העוגה הזו,
את
לאורח
מסוימת
עוגה
של
עיקרו
היא
בית
עקרת
זאת ועוד ,כידוע האישה
תכונה זו ולהחמיא לה על
שיקראהבעל
לאחרים .ועל
שמכלח"ו
ולא
להביןמתוך
פרשת זכור
מקום נכון
המאכל,
שהיאאת
בתוכם רק
ולהשאיר
בשבת,
כולם.
לרצות את
היא
כי
יכולה
למה
רוצה עבורה
ביטוי
האירוח זה
הבית .האוכל וכל
בביתו.להעיר לה שהיא מטפחת את עצמה
לרגוז או
הופעתה
ולאזכור
בשבת
חומש
מהפסולת,
הכלהמאכל
שברר את
מפני
שיהיה מושלם
שנחשבתעשה
ולכן היא
לעשות ,למה שיש בתוכה,
לחתונה...
איחור
חשבון
האםעל
אפילו
הקריאה?
בשמיעת
חייבות
נשים
שלה.בידיו.
שנשאר
התוכןהדבר
מפני שזהו
הפנימי
יתכנן את זמן היציאה חצי וטעים כי בזה בה לידי ביטוי
מתעכבת,
שהיאאםתמיד
נחלקו יודע
אם הוא
לשמוע
נשים חייבות
הפוסקים
)3
הגאון הקדוש ר' משה טיטלבוים זצ"ל הקפיד
ובקופסאות דג טונה ,יש להקל בזה באופן

המרכיב החשוב ביותר ביחסי אנוש,
שהוא גם מצווה וזכות גדולה היא:
הקשבה לזולת.
הבה נבדוק את עצמנו :מה קורה לנו
בד"כ כאשר אנו שומעים את חברנו
מדבר על ענייניו? האם אנו מקשיבים לו
בתשומת לב מירבית או שאנחנו פשוט
קוטעים אותו באמצע דבריו ומכניסים
את עצמנו ואת הנושאים החשובים לנו
בתוך השיחה?
בדרך כלל כשאנחנו שואלים את
זולתנו" :מה שלומך? איך אתה
מרגיש?" ,אנו מצפים כמובן שיענה לנו
בקצרה" :הכל בסדר ,ב"ה" ויסיים יפה.
אך אם התשובה שלו היא" :לא הכל
בסדר! יש לי צרות וקשה לי בחיים" ,ואז
הוא ממשיך במסע הבעיות בחייו –
האם אנו נשארים לשמוע את ההמשך
או שמא כבר אחד המשפט הראשון
והשני ,אנו קולטים שעשינו את 'טעות'
חיינו ,אנו ממשיכים בדרכנו והוא נשאר
לדבר עם עצמו?
כולם מכירים את הדוגמא עם הגננת,
שניגש אליה אחד מילדי הגן ומראה לה
ציור שהוא צייר ,והיא מחמיאה לו
בחיוך" :יפה ,יפה ,צוללת מהממת" ,אך
הוא מגיב" :אבל הגננת זו בכלל פרה",
והיא ממשיכה בעיסוקיה ויורה לאוויר:
"כן ,כן כל הכבוד" .בינתיים היא
ממשיכה לסדר את הגן כשראשה שקוע
בקניות שתעשה היום ,ואז קוטעת את
מחשבתה אחד מילדות הגן" :הגננת את
יודעת מה קרה?" ,והגננת עונה תוך כדי
שטיפת כוס כתומה" :מה חמודה?",
"סבתא שלי נפטרה"" ,יופי יופי נועה,
את ממש מקסימה" ,עונה הגננת.
האם הגננת מקשיבה באמת לילדיה?
הבה נלמד רעיון נפלא שמגלה ה'מכתב
מאליהו' (הרב אליהו דסלר זצ"ל),
שבאמצעותו נהפוך לאנשי שיחה
מעולים ,וכל אדם שישוחח עימנו ,ירגיש
כיף בחברתנו ואף תמיד יתייעץ עימנו:
"כאשר ניפגש עם אדם כזה שיבוא ויחל
לדבר עימנו על עצמו ועל כל הדברים
החשובים לו – לא נעצור אותו באמצע
דבריו ,אלא רק נקשיב .נקשיב ללא
הפרעות ,ותוך כדי נהנהן בראשנו
ונוסיף משפטי קישור" :מה אתה אומר?

איך זה קרה? פששש ...הבנתי אותך!".
לאחר שיחה שכזו ,יתרחש מהפך של ממש,
ואותו אדם ירוץ לספר לכולם" :הבן אדם הזה
פשוט יודע לדבר! הוא איש שיחה מעולה!".
מדוע הוא מרגיש כל כך טוב? כי האדם אוהב
את עצמו ,וכאשר בשיחה זו הקשבנו רק
לסיפורים על עצמו ,ונתנו לו הערכה  -הוא
מאושר שיש מי שמבין אותו.
אחד מתלמידיו של 'פרויד' ,היה הפסיכולוג
קרל רוג'רס ,הוא פיתח שיטה ייחודית
ומעניינת להוציא בני אדם מבעיותיהם.
הוא פתח קליניקה ,כאשר כל מטופל היה
מגיע אליו למספר מפגשים.
בכל משך המפגש ,היה קרל רוג'רס רק
מקשיב לדבריו של המטופל ,מהנהן בראשו
וחוזר על דבריו.

זה הכלל :אדם שיש לו מה
לומר – לא פתוח להקשיב לנו!.
לפנינו מעשה המראה את הנזק העלול
להיווצר מחוסר הקשבה ,שסיפר הרב צבי
רפפורט שליט"א:
"באחד מתלמודי התורה בארץ ,ישנו מורה
מסור ואוהב ,שהגיע באחד הימים באיחור
של חצי שעה לכיתה ,עקב סיבה מסוימת.
כשנכנס לכיתה ,היו התלמידים בסיום
תפילת שחרית.
והנה ,ניגש אחד התלמידים אל המורה,
ותוך כדי שהוא מפשיל את שרוולו ,הצביע
על השעון שבידו לעבר המורה.
המורה נדהם מחוצפתו של התלמיד ,כיצד
הוא מעז להעיר לו על האיחור בפני כל
הכיתה ,והורה לו לצאת מיד מהכיתה,
ולגשת אל חדר המנהל.
כעבור שעה נקרא המורה אל חדר
ההנהלה ,שם חיכו המנהל עם הורי
התלמיד ה'חצוף'.
התלמיד ישב ליד הוריו בוכה ,והמורה
פתח ואמר" :לא נרשה חוצפה שכזו,
שתלמיד יעיר למורה בפני התלמידים".
שאל האב את המורה בכאב" :האם אתה
יודע למה הוא הצביע על השעון?
סבא שלו הגיע אתמול מחו"ל ,ונתן לו
שעון חדש במתנה .ומכיוון שאתה המורה
האהוב עליו ביותר ,הדבר הראשון שהוא
רצה לעשות היה להראות לך את השעון
החדש שקיבל".
אך הצלקת כבר תישאר לב הילד לעולם.
ומה שכרו של אדם המקשיב לזולתו?
כותב הצדיק הקדוש ר' צבי אלימלך
זצ"ל ,בעל הספר הקדוש 'בני יששכר':
"כשאדם מקשיב לאנשים אחרים ושומע...
את כל צרותיהם ומצוקותיהם – הקב"ה...
שמח כל כך במעשה הזה ,עד אשר הוא..
דואג שלאדם שהקשיב לו ,לא יהיו כאלו.
צרות ,בעבור שהקשיב לליבו של השני!".
הבטחה נוראה של הצדיק ר' אלמילך
זצ"ל :אתה מקשיב לצרותיו ,שומע את
מכאובי ליבו – הקב"ה שמח כל כך מכך,
ומבטיח שכל הצרות ששמעת – לא יבואו
עליך ,בזכר השמיעה והאזנה לצרותיו.
אדם השומע את דברי חברו ברצון ולא
נכנס לדבריו ,אלא מהנהן בראשו ,חוזר
על דבריו – נעשה איש שיחה מוערך
ואהוב בעיני הבריות ובעיני הקב"ה!.

בהתחלה חשבו המטופלים שזה אדם מוזר
שמבזבז את זמנם וכספם ,אך הם המשיכו
לבוא למפגשים ,עד אשר יצאו לחלוטין
מבעיותיהם והרגישו מאושרים .ומדוע?
קרל רוג'רס גילה כי ההקשבה לזולת,
התעניינות וחזרה על דבריו בלבד ,מקילה
מעליו את רוב הבעיה ונותנת לו הרגשה
טובה שיש מי ששומע אותו ומעריך אותו וזה
כבר נותן לו את הכח לצאת מכל בעיותיו.
אך אם ישאל השואל :מדוע בכלל חשוב
להקשיב לזולת? הרי גם אני רוצה לדבר
ולהוכיח לו שאני הוא הצודק?
את התשובה לכך מגלים רבותינו" :איידי
דטריד למפלט – לא בלע" ,כלומר :מי
שעסוק לפלוט ולהוציא את דבריו – אינו
מסוגל לקלוט את דבריהם של האחרים.
רק אם תתן לו הקשבה והוא יוציא את כל מה
שיש לו לומר ,רק אח"כ הוא יוכל להקשיב
לך ,אך לפני כן ,הוא לא מסוגל לקבל דבר
כותב ר' אליהו דסלר זצ"ל ,בספרו 'מכתב מאליהו' את הסוד בו כל אדם יכול להפוך להיות איש שיח מיוחד אשר
כל אדם יהנה להיות בחברתו ויבוא להתייעץ עמו" :כאשר ניפגש עם אדם שיבוא לדבר עימנו על עצמו ועל דבריו החשובים שלו
שי לו
לפלוט .אדם
לו על
אחר,רקכשיש
ונוסיף משפטי קישור" :מה אתה אומר?"...
בראשנו
הלבונהנהן
לדבריו
נקשיב
לא נעצור אותו באמצע דבריו ,אלא

אורי רווח כתב הערוץ שיזם את הביקורים
מידי יום עובר האדם קשיים וניסיונות
"אנחנו אנשים שמאמינים שהתפילות
שמשנים את מצב רוחו והופכים את
סיפר" :הביקור בקברי צדיקים זה מנהג שלנו דוחפות ומסייעות ,"...סיים המפיק עמירם.
רשות
עובדי
בשנה
פעמיים
לקבע.
שהפך
שמחת חייו .מדוע? מדוע הוא אינו מאושר?
יגאל אייזן ,בן  ,31עורך בכיר בערוץ
השידור הולכים לביקורים בקברות צדיקים.
הראשון ,שלדבריו חיפש זה זמן רב שידוך
מפני שהוא שכח דבר אחד :הוא שכח
לפני ארבעה חודשים היינו בביקור כזה שיועד סיפר שגם הוא החליט לפעול בכח התפילה
שהוא יהודי! הוא שכח שהוא הבן של
המלך של כל הבריאה הזו ,ששומע אותו לנושא של זוגיות ומציאת בני זוג.
לבורא וזכה לראות תוצאות ,ואף הוסיף
וצופה בו בכל עת ומצפה שיפנה אליו .נסענו לעמוקה ,היינו במקווה האר"י בצפת
לספר" :היתה מישהי שניסתה זמן רב
וכך כָׁ ַתב הַ "חֲזוֹ ן ִּאיש"ּ ִּ " :כנ ֹּור ּ ָּתלוּי ְ ּבלֵּ ב ובהר עיבל ,ואנשים התפללו.
להיכנס להריון ואחרי תפילות שם זה קרה.
ימת זְ ִּמירוֹ ֶׁתיהָּ  .לא עברו ארבעה חודשים והנה זכינו לראות אני בהחלט מאמין שלצדיקים יש הרבה כוח
הנֶׁה הוּא ִּמ ְ ּנ ִּע ַּ
ָּּכל אֱ נוֹ ש ,וְ ֶׁנ ֱ
בשלושה
הרשות
עובדי
של
חתונות
ארבע
בשמיים ,ועם עובדות אי אפשר להתווכח.
ו ַּּמה ִּ ּנ ְפלָּ א הַּ דָּּ בָּ רּ ִּ ,כי ִּביכֹלֶׁ ת הָּ אָּ ָּדם
ְלהָּ ִּשיחַּ דַּּ אֲ גוֹ ָּתיו ִּל ְפנֵּי אֲ דוֹ ן עוֹ לָּ ם י ְִּת ָּּב ַּר ְך ,שבועות".
יש אווירה מחשמלת מאוד במקומות האלה,
אנשים חוזרים משם קורנים ,זה עושה
שר הוּא ֵּמ ִּשיחַּ ְל ֵּר ֵּעהוּ ,וְ הַּ ּ ָּמקוֹ ם ָּּברו ְּך
ַּּכאֲ ֶׁ
לאנשים טוב".
הוּא ְמכַּ ּנֵּה ּו יֶׁלֶׁ ד ַּש ְעשו ִּּעים".
אורי רווח ,כתב הערוץ הראשון הוסיף וסיפר:
הקב"ה נותן לנו קשיים בחיים כדי שנפנה
"פעם קרה שהיה לנו עיכוב במשכורות של
אליו ונחזק את הקשר עמו ,שבל נשכח
עובדי הרשות ,ובדיוק עלינו לקברו של
שהוא אוהב אותנו ותמיד לצידנו.
יהודה בר עילאי בצפת .מיד כשיצאנו
וכבר התבטא על כך החפץ חיים זצ"ל
מהקבר קיבלנו טלפון שהמשכורות יועברו
ואמר" :כמה מאושר האדם שיש לו
ושנפתרו הבעיות"( .מתוך 'אור עליון' )yahadoot.net
אפשרות לדבר עם אלוקים (אדון הכל),
זוהי כוחה של תפילה של כל יהודי ויהודי!
לפנות אליו בכל בקשותיו ולהתנות
"בית יַעֲ קֹב"ָׁ " :ש ַמ ְע ִּתי מֵּ הַ ַצ ִּדיק
וכתב ה ֵּ
לפניו את כל לבו".
יסחָׁ א זַצַ "ל ֵּעצָׁ ה ְלכָׁ ל ַבר
הַ ָׁקדוֹ ש ִּמ ְפ ַר ִּש ְ
תהיה מאושר ותדבר איתו ,עם אבא שלך!
שלֹא י ְֶׁחסַ ר לוֹ ַמ ְחסוֹ רוֹ וְ ִּל ְהיוֹ ת ָׁת ִּמיד
ִּש ָׁראֵּ ל ֶׁ
י ְ
בחסדי ה' ,הרי לפניכם מעשה מדהים
ְ
שי ּ ְַּר ִּ ּגיל ּ ָּת ִּמיד
ָׁדבוק ַבעֲ בוֹ ָׁדתוֹ י ְִּת ָׁב ַרך  -הוּא ֶׁ
שהתפרסם בעיתון "ישראל היום",
ְ
ַּע ְצמוֹ ְל ִּה ְת ּ ַּפ ּ ֵּלל ו ְּלבַּ ֵּּקש ִּמ ּ ֶׁמ ּנ ּו י ְִּת ָּּב ַּרך ַּעל ָּּכל
בתאריך  11/3/33על כחה של תפילה:
עמירם כהן ,בן  ,13מפיק ברשת "מורשת"
דָּּ בָּ רִּ ,מ ָּּקטָּ ן וְ ַּעד ּגָּדוֹ ל .וְ ַאל י ְַחשֹב ָׁא ָׁדם
כותרת מיוחדת בעיתון 'ישראל היום'
ש ָׁצ ִּר ְ
משכה את עיניהם של קוראים רבים ,וכך של קול ישראל שהתחתן לפני זמן קצר עם
יך ְלזֶׁה ִּה ְתבוֹ ְדדות ְבטַ ִּלית ו ְת ִּפ ִּלין ַּ -רק
ֶׁ
היה תוכנה" :עובדי הערוץ הראשון ביקרו כרמית פולק סיפר ל"ישראל היום"" :אנחנו
שעוֹ ֵּמד אָּ ז ,אֲ ִּפ ּל ּו ַּּב ּשוּק (ובפרט
ְ ּבכָּ ל ָּמקוֹ ם ֶׁ
ְ
בקברי צדיקים והתפללו לזיווג מוצלח .קבוצה מרשות השידור שיוצאת בערך
שהמקום נקי) ,וִּ יבַּ ֵּּקש ֵּמה' י ְִּת ָּּב ַּרך ,ו ְּבוַּ דַּּ אי
התוצאה 4 :חתונות בשלושה שבועות" .פעמיים בשנה לקברות צדיקים .זו קבוצה
י ְַּמ ּ ֵּלא ְשאֵּ לָּ תוֹ שוֹ ֵּמ ַּע ְּת ִּפ ַּּלת ָּּכל ּ ֶׁפה .וְ ַעל י ְֵּדי
שמורכבת מאנשים חילונים ודתיים,
זֶׁה י ְִּהיֶׁה ָׁת ִּמיד ָׁדבוק ַבה'".
הכתב יהודה שלזינגר המשיך במאמר
של
בקבוצה
שמדובר
הוא
הברור
והמשותף
לבקש על הכל ,כי הקב"ה שומע ומאזין!
וכתב" :חגיגה כזאת גם ותיקי רשות
אחר
מהריצה
להתנתק
שבאים
אנשים
אלא שיש תנאי גדול שתתקבל התפילה
השידור לא זוכרים .בשלושת השבועות
האחרונים חגגו העובדים בארבע חתונות הקריירה והנישואים למיקרופון או למסך.
והיא" :לו הָׁ יָׁה הָׁ ָׁא ָׁדם ַמאֲ ִּמין ֶׁבאֱ מונָׁה ְשלֵּ ָׁמה
לפני ארבעה חודשים היינו בעמוקה ,בקבר
שאֵּ ין שום מוֹ נ ֵַּע אֶׁ ת ְת ִּפ ָׁל ֵּתנו ְל ִּה ְת ַק ֵּבל ,וַה'
ֶׁ
שונות של עובדים ברשות .אלא
ְ
רבי מאיר בעל הנס ,ואצל האר"י הקדוש.
י ְִּת ָׁב ַרך שוֹ מֵּ ַע אוֹ תוֹ  ,הָׁ י ְָׁתה ְת ִּפ ָׁלתוֹ ִּמ ְת ַק ֶׁבלֶׁ ת.
שהעובדים לא תולים את האירועים
אנשים באים להתפלל על הכל ובין השאר
שאֵּ ין
אֶׁ ָּּלא הַּ ּמוֹ נ ֵַּּע הוּא הָּ אָּ ָּדם ַּע ְצמוֹ ּ ְ ,בחָּ ְשבוֹ ֶׁ
המשמחים בצירוף מקרים נדיר ,אלא
ְ
גם על מציאת זיווג מוצלח".
ְּת ִּפ ָּּלתוֹ ַּמ ּג ַַּּעת ְלאָּ זְ נָּיו י ְִּת ָּּב ַּרךּ ִּ ,כ ְביָּכוֹ ל,
בביקור מתוכנן שערכו בקברי צדיקים
ְ
בקברי
הביקור
לאחר
יום
כי
מספר
כהן
ֲשיבוּת וְ ֵּע ֶׁרך ִּל ְת ִּפ ָּּלתוֹ ".
ו ִּּמ ּ ֵּמילָּ א לֹא ְמיַּחֵּ ס ח ִּ
בצפון ,שהתמקד בתפילה לזיווגים
כרמית...
אשתו
את
הכיר
הצדיקים
ה' שומע אותנו ואוהב מאוד את תפילותינו!
מוצלחים ולפוריות.
זרע של בר קיימא :סיגלית בת מזל,
פרידה בת בתיה וציון בן צילה סלים.
"אנחנו אנשים שמאמינים שהתפילות דוחפות
זינת
לע"נ :אורי נהוראי בן ניצה ,דוד בן
העלון מוקדש לרפואת והצלחת :הרב שמעון
ומסייעות."...
אורלי גור בת
רציתיאהרון
שרה,
יך!
שגרמת לי.
זהבה,הבושה
לצאתבןבגלל
חוה .חירארי בן בכריה ,הרב יעקב חי בן מרגלית,
תענישו אותו עכשיו ,אני מבקש!".
צוריאל בן נורית ,נחמן בן נעמי ,שחר בן יעל (חזרה
חשבון בנק דואר .222-387-22
לקחו אותי לחדר בו היו אנשים ששפטו בתשובה) ,ישי בן רות ,ניסים ונופר רוקח ,אברהם בן
שאול
שושנה עגמי בת עידן ,לאה בת בתיה ,משפ'
אותם על שציערו וביישו אנשים ברבים .שרה,
ותראו כל טוב בחיים ב"ה
מלאכי .פרנסה מרובה :משה שמואל בן אסתרְ , .בחָׁ ְשבוֹ ָׁמה וְ ַעד הֵּ יכָׁ ן ְת ִּפ ָׁלה ַמג ַַעת.
ראיתי שם אדם שסבל והצטער נורא
ברבים,
ואמר לי שהוא בייש וציער אדם
להצלחה וזיווג :שלמה בן ניצה ,תומר ,ארז ודקל
בני אריאלה ,ערן בן צפורה ,יהודית בת בתיה .כשראו אותי חי!!
ולכן הוא מקבל כעת עונש מידה כנגד

