בס"ד.

בעזרת ה' נעשה ונצליח.

לישועתך קיויתי ה'.

לה' הארץ ומלואה.

בשם ה' נעשה ונצליח.

הדלקת נרות91:91 :
יציאת השבת02:91 :
רבינו תם02:84 :

יציאת השבת91:00 :
רבנו תם91:15 :

לרפואה פרנסה
והצלחת :הרב עובדיה
יוסף בן גורגיה .הרב
שמעון בן בכריה .מנשה
ואורה אחיאל .מ"א מיכאל
וציפורה אחיאל .מרים בת
גליה .אבישי דוד בן ברכה,
ברכה בת דורה דבורה.
צילה בת ברכה .יעקב בן
לינדה .עילום שם לביאת
המשיח ,הילה ,לאה ומרים
בנות ליאורה לריסה .ברוך
בן גורגיה ,ליאורה לריסה
בת זבו זוליחו .רחל ,יעל
ופנינה בנות אירנה איסטט.
שולמית בת חתון .חן בת
דליה רבקה ,ירון שמעון בן
שושנה ,דליה רבקה בת
מלכה ,יחזקאל בן שרה.
חז"ב :יהודה בן נעמי.
לזיווג הגון – רפאל בן
מרים ,חנה אנה בת רעיה
ורותם בת גאולה .דורין בת
שרה ,דורון בת שרה.

זרע בר

קיימא -שלום

בן יונה.
לעילוי-נשמת -הרב
יעקב חי בן מרגלית ,מ"ס
צדוק בן נור ,מלכה בת
אסתר ,תמרה בת מזל .מזל
בת דוד ובת שבע .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 .אייל בן טובה,
איריס בת מלכה ועמרם בן
איזה ,דוד בן זינת שרה,
שמואל בן טובה לאה.
סלימה סניורה בת רחל,
ניסים בן ויקטוריה ,זהבה
בת פני ויחיא בן סעדיה.
אילנה בת סלטנת.

רוצים הקדשה
שנתית?
צלצלו..
0506425002

כל אדם רוצה להיות אהוב ומקובל בחברה .אהוב בעבודתו ,אהוב על משפחתו ועל כל מכריו .אך דא עקא,
שלעיתים ישנן מספר אנשים שאיננו מסתדרים עימהם ,ואף איננו מוצאים חן בעיניהם ,בלשון המעטה.
ורבים הם השואלים" :האם ישנה איזו דרך לשלוט על רגשותיו ומחשבותיו של השני? האם ישנה אפשרות
לחדור לליבו של אדם אחר ע"י כח המחשבה ולשנות את כל הרגשת ליבו אליי ולגרום לו לאהוב אותי?".
אכן כן .סוד גדול טמון בכתבי רבותינו ,אותו גילו החוקרים רק בשנים האחרונות ,המגלה לנו כיצד
ניתן לשלוט ברגשות של אדם אחר ,על ידי מחשבה קלה ופשוטה.
הצדיק ר' אברהם גיניחובסקי זצ"ל ,גילה לנו את הסוד המובא בכתבי המקובלים ,על פי הפסוק בפרקי אבות:
"ואהבת לרעך כמוך" ,וכך הסביר" :ברגע שיכניס האדם אהבה בליבו על חברו ויחשוב עליו דברים טובים וכמה
הוא אוהב אותו ,ובכך יקיים "ואהבת לרעך" – מיד יתקיים "כמוך" ,גם הוא יחל לאהוב אותך באורח פלאי!".
"כמים הפנים לפנים  -כן לב האדם לאדם" (משלי כז ,יט) – "כפי שיהיה הרגש ואהבה שלך לחברך" ,כותב הגאון
מוילנא" ,כן תשפיע ותשלוט ברגשותיו שירגיש אף הוא כן אליך".
סיפר הרב גיניחובסקי זצ"ל מעשה מדהים שאירע עם הגאון
ר' חיים מוולאז'ין ,בעל 'נפש החיים' ,לפני כ 022-שנה:
"ר' חיים מוולאז'ין היה גאון עצום ומקובל גדול.
באחד הימים ,נשבה אחד מיהודי הקהילה בידי הגויים והם
ביקשו בתמורה לשחרורו סכום כסף רב.
ר' חיים אסף את הסכום הנדרש והלך לפדות את השבוי.
והנה ,באמצע הדרך התנפלו עליו שודדים שבזזו את כספו,
קשרו אותו והודיעו לו" :יהודי ,האם יש לך בקשה אחרונה
לפני שאנו הולכים להרוג אותך?" ,אמרו בעיניים שונאות.
ר' חיים ,הבין שעומד הוא להשיב את נשמתו ,ואמר" :מבקש
אני מכם שתתנו לי חמש דקות בהם תתנו לי לחשוב ולהתרכז
בדבר מה ,ואחר כך עשו בי כרצונכם" .השודדים התפלאו מהבקשה והסכימו לכך" ,חמש דקות מעכשיו".
ר' חיים נעמד על רגליו ,עצם את עיניו ,והניח את יד ימין על ריסי עיניו ,כשהוא מאמץ את מוחו ומתרכז במשך
כמה דקות בדבר מה ,בלא תזוזה.
לפתע ,באורח פלאי ממש ,צעק ראש השודדים לחבריו" :בואו נלך מכאן ,אין לנו מה לעשות פה" ,והם הסתלקו
מהמקום .ר' חיים פקח את עיניו ועשה את דרכו בחזרה אל ביתו.
תלמידיו ששמעו על נס ההצלה הגדול של רבם ,התרגשו עד עמקי נשמתם ,כששאלה גדולה מנקרת במוחם:
"רבנו ,גלה לנו! מה עשית באותם חמש דקות שביקשת מהשודדים? מה הקסם בו השתמשת שבגינו הסתלקו
השודדים בלא להרוג אותך? האם היה זה שם קדוש? או אולי סגולה מופלאה? גלה לנו".
עמד ר' חיים וגילה לתלמידיו" :תלמידיי היקרים ,אגלה לכם את הסוד הגדול שהביא להצלת חיי באורח פלא:
'כשראיתי את שנאת השודדים אליי ורצונם להורגני ,הבנתי שאין לי סיכוי לחיות .לכן ,השתמשתי בסגולה
גדולה ובדוקה המובאת בדברי המקובלים .ומהי אותה סגולה? "כמים הפנים לפנים – כן לב האדם לאדם" ,איך
שליבך חושב ואוהב את חברך – כך בדיוק מרגיש הוא אליך .לכן ,ביקשתי מהם חמש דקות של מחשבה,
ובאותן חמש דקות התחלתי לחשוב בכל ליבי כמה אני אוהב את ראש השודדים ,והתחלתי לדון אותו לכף
זכות ולחשוב כמה אדם טוב הוא וכמה מעשים טובים יש בידו ,עד שהגעתי למצב של אהבה וחיבה גדולה של
ממש לראש השודדים .ברגע שהגעתי להרגשה אמיתית של קרבה אליו ,התהפך ליבו והחל אף הוא לאהוב
אותי ,ולכן קרא הוא לשודדיו ואמר להם לעזוב אותי לנפשי" .כך ניצלו חייו של ר' חיים מוולאז'ין'( .אגן הסהר')
יש בידינו את היכולת להשפיע על ליבם של אנשים אשר אינם בקשר טוב איתנו ולהפוך את ליבם לגמרי ,על ידי
מחשבה קלה של אהבה וחיבה אליו ,ומיד באותו רגע גם ליבו יתהפך אלינו .נסו זאת ותישארו פעורי פה! בדוק ומנוסה!

סגולות להתגשמות חלומות טובים!
 )1אמרו רבותינו ז"ל (ברכות נה ,ב)" :כל
החלומות הולכים אחר הפה" .כלומר ,כפי
תפילה במקום פרוץ
הפתרון שפותרים את החלום – כך יהיה.
 )1אין להתפלל במקום פרוץ כמו בשדה או לכן ,המעוניין שיתקיים חלומו ,יספר חלומו
בגינה וכו' ,מפני שהמתפלל במקום סגור,
לחברו שאוהבו ,כדי שיפתרהו לטוב ,וכך יהיה.
חלה עליו אימת המלך ולבו נשבר ,ואם בכל  )2מובא בספר 'רפאל המלאך' (אות ח')" :אם
זאת התפלל שם נקרא חצוף .ומכל מקום,
חלם חלום רע ח"ו ,יסיח דעתו ואל יחשוב עליו
לחזור
בדיעבד ,תפילתו תפילה ,ואינו צריך
כלל ,ויאמר בהקיצו משנתו את הפסוק (זכריה
י,ב)" :וחלומות השוא ידברו"  .וזה כלל בדוק
ולהתפלל מחדש( .הלכה ברורה)
ומנוסה :ככל שהאדם מקפיד ודואג על חלומות
לכן ,מראש,לפני שיוצא לטייל עם
משפחתו ,ידאג להתפלל מנחה גדולה בבית רעים שחלם ,כך החלומות הרעים באין עליו ח"ו.
הכנסת .ומכל מקום ,אם לא עשה כן ,ועוד
מעט יעבור זמן תפילת מנחה – יחפש מקום
צנוע להתפלל בו ,כגון בין העצים או ליד
 )3מובא בזוהר הקדוש (פ' ויגש)" :אם חלם אדם
קיר או צמוד לרכב.
חלום טוב ,ומבשר בשורות טובות ,ירשום על
(אומנם ,יש הסוברים שכל האיסור להתפלל פנקס את פרטי החלום ,היום ,המקום והשעה'.
 )4כותב ה'סגולות ישראל' (ק ,מב')" :ילמד
במקום פרוץ הוא דווקא ביחיד ,אך אם
טרם שינתו בספר הקדוש "תנא דבי אליהו",
מתפללים במניין – מותר אף במקום פרוץ,
ויזכה שיהיו חלומותיו מיושבים ואמיתיים.
אך בכל זאת ראוי לכתחילה שלא יגיע
וסגולה זו מועילה גם לעזור לאדם שלא יכשל
למצב זה ,ובשעת הדחק יש להקל).
בעוון הידוע ,וישכב ותערב שנת"ו.
***
 )5כתב ה'סגולות ישראל' (מערכה ח')" :סגולה
ברכת תפילת הדרך
נפלאה למי שיש לו חולי ,צרה ,או שחלם חלום
 )2היוצא לדרך בנסיעה בין – עירונית ,יש לו
לא טוב ח"ו ,שימכור אותו לגוי ,והיא סגולה
לברך תפילת הדרך .במה דברים אמורים?
נפלאה ובדוקה שהעידו עליה גדולי עולם".
כשהנסיעה היא במהלך של 'פרסה' ,דהיינו

כשהנסיעה

שיעור זמן של  27דקות.
לכן ,בכל נסיעה שיוצא ,שזמנה מעל 27
דקות – יברך תפילת הדרך.
אומנם ,אם הנסיעה הבין – עירונית היא
במקום סכנה – מברך תפילת הדרך אף אם
נוסע פחות מ 27-דקות.
ברכת הגומל
הנוסע בנסיעה בין – עירונית בזמן של 27
דקות ויותר ,מברך בחזרתו לביתו בנוכחות
עשרה אנשים (והוא ביניהם) ברכת הגומל.
ואף נשים צריכות לברך ברכת הגומל.

***
בית מלון בשבת
 )3השוהה בבית מלון המצוי חוץ לתחום
עירוב העיר – אין לו היתר לטלטל חפץ
(מפתח החדר ,טלית ,סידור) בידיו או בכיסו,
אפילו מחדרו שלו לחדר חבירו או לחדר
האוכל ,אף שנמצאים כולם בבנין אחד,
אלא אם כן יעשה עירובי חצרות.
אולם אם נמצאים אורחים גויים בבית
המלון מעל  33יום או אורחים מחללי שבת
בפרהסיא מעל  33יום – לא יועיל עירובי
(מתוך עלון 'למען הקהילה')
חצרות.

 ,והעידוגדולי עולםשראושסגולה זונתקיימה.

 ,שיש לו על מה שיסמוך.
השוני בין בני הזוג והלחצים המלווים את חייהם ,גורמים שלעתים סליחה ולהתנצל כאשר אחד מהם פגע בזולתו.
בקשת הסליחה אמורה להבהיר' :הכישלון לא נבע מרוע לב ,אלא
הם פוגעים זה בזה .בני הזוג חייבים לבנות מערכת חיי נישואין
***
כזאת שבקשת הסליחה וההתפייסות ,תהיה חלק בלתי נפרד
מחוסר מודעות .אני מייחל שמכאן ולהבא לא אכשל'.
וכ"ש מאש ממש.
 )3בנות היוצאות לטיול באוטובוס מאורגן,
בעיקר
ממנה .עובדת חיים היא ,שכמעט כל אדם לומד
תקראנה צידוק
מנסים למצוא
החמירסליחה,
לבקשת
בני הזוג אשר אינם פתוחים
בשבת.
שהנשים לא
נכון ל
מחלוקות
יש להן להיזהר שלא לשיר שירים בקול רם
מכישלונותיו .הכישלון גורם לעצירת מרוץ החיים ,והוא מעורר
להתנהגותם ,ולא יפיקו תועלת מכישלונותיהם.
כשיש נהג באוטובוס ,מפני שמכשילות אותו
מחשבה :האמנם הכישלון היה מחוייב המציאות? כלום אי אפשר בקשת הסליחה מבן הזוג אינה רק מתקנת את העוול מהפגיעה,
היה לנהוג אחרת?'...
אלא אף נותנת לבן הזוג תחושה נעימה של חשיבות ,היא 'משדרת'
אלה.
כתבות
אך לצערנו ,רוב הזוגות ,חוזרים אל השגרה ראיתי בכתבי יד המהרח"ו קבלה שהמאריך
לו שהצדק עמו.
ב'ברוך ה' המבורך לעולם ועד' בערבית של
***
כאשר אחד מבני הזוג נפגע ,יוצר הוא מצבי
וממשיכים את מרוץ החיים ,עד הכישלון הבא.
בכישלון טמונה ברכה .הכישלון יוצר פסק מוצאי שבת
בשבת?
סליחה.
להתבשםלבקש
מותרעל הפוגע
האםלהקל
פתיחות כדי
מושך על עצמו הצלחה ושמירה לכל השבוע".
(כבושם) על
מצויטוב
הנפגע ריח
אסור לתת
)6
גביאף
ופעמים
בסביבתו
משום כך
ושיפור
שבון
אבללח
זמן
החיים.כגון פמוטות
לאיסור,
נפשעשוי
שאינו
דבר
ריח,
מוליד
משום
וכדו',
ובגד
מטפחת
מחייך מעט לעברו .אך אם על אף הכל
ייתכן
זוג ,לא
יקרה,בני
הקיים בין
מפאת
לטלטלם
מותר
השוניתמונה
כסף ,או
של
לעושה
הוא
קרוב
חדש
דבר
[שהמוליד
הפוגע אינו מבקש סליחה ,הופכת הפגיעה
מאדמשפחה.
במסגרת ה
הבנות
אי
תיווצרנה
שלא
בשבת ,אף על פי שזהירים עליהם
בשבת].
דברים
האפשרות להתנצל
חדשהשכן
מלאכהיותר.
החשובים בעיני הבעל ,נראים שוליים דמוצ"ש השרוי בצער או דאגה מהעתיד יאמר לעמוקה
לקלקלם
שלא
והידים,
הפנים
על
טוב
ריח
לזלף
מותר
אך
בעיני בת זוגו .ודברים החשבים לאשה ,נראים
הוגשה לבן הזוג על 'מגש של כסף' ,ובכל
***
פסוקים
שאין דין מוליד ריח בבשר האדם ,ומותר גם
זאת הוא החמיץ אותה!.
בעיניו 3 .סעודות בשבת
ערך אכילת
פעוטי חיוב
מפרק קיט' בתהילים הפתחים בשמו".
לזלף ריח טוב על שערות הראש או הזקן.
ויכוחים,
נוצרים
קשיים,
נערמים
הטבע
בדרך
וזהו כלל גדול לחיי בית מאושרים :ההכרה
חייב אדם לאכול  3סעודות בשבת,
)3
*** האם מותר להכין סודה בשבת? ***
קשים.
ביטויים
ונשמעים
טענות
מועלות
בטעות ובקשת סליחה מקדמות את הדרך
כאשר חיוב שיעור האכילה בכל סעודה הוא
 )7מותר לעשות מי-סודה בשבת על-ידי
למעידה.
שהביאו
הגורמים
45היו
כלומר,מה
מנסים לבחון
לפחותאינם
רבים
ואחד מאושרים.
נישואין
חיי
לבניית
גרם.
כביצה פת,
לקרוא את פרשיות השבוע שניים מקרא
הכלי המיוחד לכך "סיפולקוס" או "סודה
פת בשיעור
כ'זית'
לאכול
וצריך
הציפיות–שהיו
להיות
הופכים
להקפידהם
במקום זאת
מאושריםהודה בטעותו
מעולם לא
שבן זוגם
כל זאת ,רבים מדווחים
מאריכים לו ימיואך עם
נישואין
לבניית חיי
ושנותיו".
ממורמרים ,תרגום
סטרים" ובלבד שיעשה זאת לצורך שבת.
מאחדות72
כלומר ,שיאכל
ה פרס',
'אכילת
של
אותם
נישואין ,אינן
בתחילת
(לעיתים רק במקרים קטנים).
סליחה.
נעלמת ,ולא
מבואר
ביקשה"ב)
(תענית פ"ד,
הסימפטיההירשלמי
גרם עוד )5.בתלמוד
בברכת
להתחייב
כדי
דקות,
2.4
ב
לחם
לחבירו
'שלום'
ולומר
להקדים
המקפיד
שאדם
הקשר העדין והפורה שוקע ,והם מרגישים כקשר מאולץ שעליהם כמה פעמים אדם פוגע בבן זוגו בביטוים מעליבים ,על אי התיחסות
לאריכות
בזמנילו– יזכה
עוד לפני שהם מספיקים לומר
להסתדר עם חובות הבית והילדים.
מבקש סליחה ,ובכך הדבר נחקק בלב הנפגע.
מצוקה ואינו
 ,ואין בזה שום חשש לא של עובדין דחול,
ימים.
האריך
הפתרון להמשך חיי אושר :בקשת סליחה ימים ,וזו הסיבה שר' חנינא
המילה:
את
בפירוש
לשמוע
מחכה
שהנפגע
מבין,
אינו
הפוגע
ולא משום נולד ,ולא משום מכה בפטיש.
אמן
"סליחה ,בעניית
הקדוש" :המאריך
כתב השל"ה
)6
הרחובות,
הרשום
שיקדמו את
לתהליכים
את הכישלונות
שמותלהפוך
בהםשבכדי
ספק,
אין
משתוקק לכך!.
דומות .הוא
ובלבדומילים
ולא כינויים
טעיתי!"
לצורך השבת
שיעשה זאת
כשיעור זמן אמירת 'אל מלך נאמן' – זוכה
בני הזוג לקראת המטרה הנכספת ,עליהם לפתח נכונות לבקש
אחרת הוא נתפס כגאוותן ,ואם יאמר זאת בפירוש ישתפרו חייו!.
לשנים טובות וארוכות".
[כדי לעשות צמות] ,ולא להתיר קליעתה.

נמצאים אנו בשיאו של הקיץ
ומאיים ואמרה לו בחלום:
החם ,לספר" ,באחד הימים נפטר בבגדד איש זקן
ימים ספורים טרם כניסת חודש 'אלול' .ואנשי ה'חברא קדישא' הגיעו למקום על מנת "איך אינך מתבייש?!
האם אתה יודע שבמשך כל ימי חיי
זהו הזמן שהיצר מפעיל את כל חילותיו לטפל בו ולחפור לו קבר.
לא היה מעולם גבר זר שנגע בי אפילו
על מנת להכשיל את האדם בכל ענייני בבגדד העפר היה מאד תחוח ,ממש כ'חימר',
קדושה וצניעות.
באצבע קטנה! וכיצד זה העזת לגעת בי?!"
על כן היו רגילים לבנות את מצבות הקבורה
הקברן לא ידע את נפשו מבהלה ,והצדקת
אחד הנושאים המבולבלים בדורנו ,הוא מטיט ובצורת פירמידה ,על מנת שהגשם לא
חומרת איסור נגיעה בנשים ולחיצת
המשיכה ואמרה בתביעה קשה" :דע לך,
יהרוס את המצבות .ומידי שנה היו מחדשים
ידיהם אף שלא בדרך חיבה.
ה'חברא קדישא' את הטיט שהתפורר.
שכבר עשרים שנה שאני שוכבת בקבר
קבעו חכמים (ברכות סא" :).המרצה
והנה ,הגיעו ה'חברא קדישא' לחפור לאותו
ואף אדם לא העז לגעת בי .ומכיוון
לידו,
מעות לאשה ,מידו לידה ומידה
זקן את הקבר ,עד שלפתע ,נפל עפר מאחד
שעשית כך ,אתה מזמינה אותך מחר לדין
כדי להסתכל בה ,אפילו גדול בתורה
הקברים הישנים שהיו בסמוך ,הישר אל תוך
בבית דין מעלה על מעשיך שנגעת בי!",
כמשה רבינו ע"ה שקיבל תורה מהר
הקבר החדש של הזקן.
היא זעקה והסתלקה מהחלום.
סיני ,עליו הכתוב אומר" :יד ליד לא
אנשי ה'חברא קדישא' הביטו אל הקבר
הקברן התעורר בפחד אימים ובבהלה רבה
ינקה רע" (משלי יא) ,ולא ינקה מדינה הסמוך שהתפורר ונדהמו לראות בתוכו
ורץ לספר את החלום לאנשי בית הכנסת.
תכריכים הנראים נקיים וצחים ממש כמו של
של גיהנום".
כולם הזדעזעו ונבהלו מהחלום הנורא וקיוו
איסור חמור וגדול הוא לגעת או ללחוץ נפטר טרי שנקבר זה עתה.
שהיה זה רק דימיון דברים ותו לא.
את ידיהן של נשים רווקות וכל שכן
הקברן התפלל תפילת שחרית ,ובסיום
נשואות ואף בדרך כבוד והערכה!.
התפילה נפטר בפתאומיות לבית עולמו.
בעת שנבחר מרן הרב עובדיה יוסף
סיים הרב סלמאן מוצאפי זצ"ל ואמר
שליט"א להיות הרב הראשי למדינת
שמעשה זה החריד את כל העיר בגדד
ישראל ,ניגשה אליו ראש הממשלה,
והראה לכולם כמה חומרת הנוגע באשה
'גולדה מאיר' והושיטה את ידה על מנת
ואף לאחר מותה ,שבשמיים מקפידים על
ללחוץ את ידו ולברכו.
כך מאד ,ואף אם יהיה אדם גדול כמשה
מרן הרב עובדיה שליט"א שידע את
רבינו ,יצטרך לתת הוא את הדין ל"ע.
חומרת האיסור אף בדרך כבוד ,הנהן
לכן נפסק להלכה שאסור לאיש לגעת
ידו.
בראשו כהערכה אך לא הושיט את
באשה וכן אשה באיש (מלבד אם ובנה),
מפני שקבעו חכמים ,שבכל איסור גיליו
וברוב המקרים הרי זה ה'יהרג ואל יעבור,
עריות – יהרג ואל יעבור!".
ואפילו אם היא נגיעה שלא בדרך חיבה.
מספר הרב בן ציון מוצאפי שליט"א:
* איסור נגיעה נוהג אפילו בילדה קטנה
"לפני כ 05-שנה ,בעודי נער ,זוכר אני הקברן נדהם מהמחזה .הוא הכיר את בית -
מגיל  3ומעלה ,ובמיוחד נאמר האיסור
העלמין וידע שהקבר שהתפורר קיים במקום
אשה זקנה בעירנו שהגיעה לגיל !110
בקרובות ,כגון :בגיסתו ,חמותו ,כלתו,
אשר היתה מתגוררת בשכונת 'מקור
כבר למעלה מעשר שנים .הוא הסתקרן לדעת דודתו ואחייניתו וכדומה ,ואף בנגיעה בה
לגעת
ידו
את
שלח
ולכן
,
מת
אותו
הוא
מי
ברוך' ברחוב רש"י פינת 'תחכמוני'.
דרך בגד – אסורה לחלוטין".
ולמשש את התכריכים שנראו כחדשים .הוא
אותה זקנה היתה צדקת שהתלבשה
* "מסירת חפץ מאיש לאשה או מאשה
בצניעות גדולה ובשכבות רבות של
נגע בתכריכים והרגיש שזו גופה שלימה ממש .לאיש – מותרת מעיקר הדין ,אך יזהרו
ממש כמו אשה חיה הישנה במיטתה.
בגדים .היא היתה מגיעה בקביעות
מאד שלא יגעו זה בזה ,שזהו בכלל נגיעה
לתפילות בבית הכנסת 'אוהל רחל' ואף הוא הבין שמדובר באשה קדושה שגופה
שלא לצורך .ומצד זהירות ,יש מחמירים
נשאר שלם כמה שנים ולא נרקב.
היתה מוסרת שם שיעורים בכל שבת.
גם שלא למסור חפץ מידו לידה ,אלא
הוא סתם מיד את קברה בטיט ,המשיך
ביום שנפטרה לבית עולמה ,הגיעו
מניחים החפץ על משטח".
ביתו.
אל
ו
רכ
ד
את
ועשה
הזקן
בקבורת
דרכה
אנשים רבים לביתה ללוותה ב
* "הניסיון מעיד במשרדים שכאשר
האחרונה ,וביניהם היה גם אבי ,ר' סלמן באותו הלילה כשעלה לישון על מיטתו ,הוא
מעיינים יחד במסך המחשב ,באים חלילה
רואה בחלומו את אותה אשה צדקת שהיה
מוצאפי זצ"ל ,ואני הקטן הייתי עימו.
לידי נגיעה ומהנכון להנהיג שיעמדו זה מזה
היום בקברה.
בעוד ה'חברא קדישא' מטפלים
במרחק צנוע".
היא ניגשה אליו בפנים זועפות ואמרה לו
בנפטרת ,החל אבי לספר לנוכחים
בזכות מה זכה יוסף הצדיק להיות איש
מעשה נורא שזוכר הוא לפני כמה שנים ברוגז" :איך העזת לגעת בי היום?".
מצליח בכל דרכיו? בזכות שנשמר
שאירע בעיר 'בגדד' שבעיראק:
"אני מתנצל" ,הוא אמר ברעדה" ,ראיתי
מלגעת ולהתקרב לאשת פוטיפר.
שנים
"מעשה זה היה לפני מספר
.
זה"
מה
לדעת
ורציתי
חדשים
תכריכים
אדם ששומר עצמו בקדושה – זוכה
בתקופת ה'בן איש חי' זצ"ל" ,החל אבי אך הצדקת הסתכלה עליו במבט רועם
לברכה והצלחה ונפתח לו מזלו!.
ברגליו האם
מתבייש?!
ואמרה:
(לאשה) ,או לרמוז בעיניו לאחת מן העריות
אינך או
"איךבידיו
לקרוץ
ומאייםלאדם
נפסק בשו"ע (אבן העזר ,כא')" :אסור
גבר
שום
היה
לא
שלי
החיים
שכל
יודע
או לשחוק עמה או להקל ראש כנגדה אתה
ואפילו להריח בשמים שעליה או להביט ביופיה – אסור!" .ובכלל זה איסור נגיעה בנשים
בדרךהעזת
שלאוכיצד
קטנה,
באצבע
אפילו
שנגע בי
זר
חיבה ...שאדם זה חשוד על העריות".
כבוד,
בדרך
ואפילו
איסור גמור
או לחיצת ידיהן שהוא

לכל אדם יש משאלה וחלום ,אותו הוא
היה רוצה לקבל בחייו ,אך לצערו הדבר
נראה לו כחלום דימיוני ומרחיק לכת.
אדם אחד משתוקק לדירת גן משלו ללא
חובות ...השני חולם לקנות רכב חדש...
השלישי חולם לסיים את כל הש"ס...
אך לכל אחד הדבר נראה כחלום ודימיון.
ומדוע? כי חסרה לו באמונה ,שבורא עולם
הוא הכל יכול ,והגם שלפי דרך הטבע,
הדבר נראה כבלתי אפשרי ,אך ע"י פניה
ותפילה לבורא כל העולמות ,תקיף ובעל
היכולת ובעל כל היכולות כולם – אפשר
לקבל כל דבר שבעולם ובקלות רבה.
אם רק יתפלל האדם ויאמין שה' שומע
את תפילתו והוא מסוגל לתת לו כל דבר
שבעולם – הוא יזכה לראות בישועת ה'.
הבעיה היא שהאדם לא מאמין בתפילתו.
סיפר האדמו"ר ממעליץ שליט"א מעשה
מדהים המלמדנו שאדם המתפלל ומאמין
שה' יושיעו ,רואה ניסים של ממש:
"פעם בשנה ,היה מנהגו בקודש של הצדיק
הקדוש ,ה'חוזה מלובלין' לשבות את יום
השבת במחיצת חסידיו על מנת לחזקם
ולרומם את רוחם.
העגלון הותיק והמנוסה של הצדיק ,היה
בקיא בכל פינה בפולין הגדולה ,וחיכה
לצאת אל היעד שיאמר לו הצדיק.
שנה אחת ,קרא ה'חוזה מלובלין' לעגלון
והודיע לו" :השבת נשבות אצל אחד
מחסידי ,אנא קח אותנו לשם בבקשה".
הם יצאו ביום ג' ,על מנת להגיע לפני
השבת .ה'חוזה מלובלין' ותלמידיו עלו
לכרכרה ,והעגלה יצאה לדרכה.
יומיים שלמים עברו ,אך הם עדיין לא
הגיעו ליעד .כשהעריב יום חמישי ,פנה
במבוכה העגלון הותיק אל החוזה מלובלין
ואמר לו" :רבנו ,אני מצטער ,אך למרות
ניסיוני הרב ,חוששני שטעיתי בדרך .איני
מכיר כלל את המקום אליו הגענו".
ה'חוזה מלובלין' לא נרתע וביקש מהעגלון

שיקח אותם לכפר היהודי הקרוב ביותר ,שם
יעשו את השבת .הם הגיעו לעיירה יהודית
לא מוכרת והתכוננו לקראת השבת.
"יהודי לעולם לא טועה בדרכו – אין זו כי
אם יד ההשגחה שהביאה אותו למקום זה",
הרהר החוזה מלובלין .ברוגע ושלווה.
"גוזרני עליכם" ,פנה ה'חוזה' לתלמידיו,
"שלא תגלו לאף אדם מאנשי העיר מי אני.
השבת אני סתם יהודי! .הראשון שיזמין אותנו
נעשה אצלו את השבת".
הם טבלו במקווה וניגשו לתפילת ליל שבת.

החוזה התפלל בדבקות עצומה ובאריכות.
כשסיים את התפילה ,רוב הציבור עזב את
המקום ,מלבד זקן אחד שלמד תורה בצד.
"גוט שאבס ,ר' יהודי" ,פנה ה'חוזה' אל הזקן,
"האם אוכל לסעוד אצלך הלילה?".
"אומר לך את האמת" ,ענה לו הזקן" ,הייתי
שמח לארח אותך ,אך עני מרוד אני ,ובקושי
יש לי זוג חלות ומעט יין"" .אין בעיה" ,השיב
הצדיק" ,מספיק לי כזית פת ואת הקידוש
אשמע ממך" .שמע זאת הזקן ואמר" :אם כך,
ברוך הבא ,בוא איתי".
הם נכנסו לבית הזקן ,סעדו יחדיו והחלו
לדבר בדברי תורה .הם טיילו ממש בכל
חלקי פרד"ס התורה .הזקן מעולם לא זכר
מתי נהנה כל כך כאותו הלילה.

כשסיימו לדבר ,שאל הזקן את החוזה:
"אמור נא לי ,מהיכן אתם?"" .מהעיר
לובלין" ,השיב החוזה.
"באמת? האם מכיר אתה את הצדיק ,בעל
'החוזה מלובלין'?" ,שאל הזקן בהתלהבות.
"אכן ,שמעתי עליו" ,השיב החוזה.
"דע לך" ,המשיך הזקן ואמר" ,בצעירותי,
ראיתי את החוזה מלובלין כשהיה עוד בן .6
עיניו היו תכולות ככסא הכבוד ,והוא
התפלל בדבקות עצומה ובכוונה גדולה
כאחד הצדיקים .לאחר התפילה עקבתי
אחריו ,וראיתי אותו חומק אל היער הקרוב,
ושם צפיתי בו מדבר עם הקב"ה בתמימות
ובהשתפכות הנפש כשעתיים שלימות.
נדהמתי .ידעתי שיצמח הוא לצדיק גדול.
כיום ,לאחר שהתפרסם ,ליבי משתוקק
לבקרו ,אך לצערי הפרוטה כלתה מכיסי
ומצב בריאותי לא מאפשר לי.
אומנם איני מתייאש .כבר  31שנה שאני
מתבודד בכל יום במשך שעה שלימה,
ומתחנן לבורא עולם ,שיזכה אותי לפגוש
את ה'חוזה' טרם אפרד מן העולם הזה".
החוזה מלובלין שמע את הדברים בתדהמה
והרהר לעצמו" :כעת מבין אני ,מדוע
העגלון הכל כך ותיק ומנוסה איבד את
דרכו ,ומדוע הביאה אותי ההשגחה למקום
זה .תפילותיו מעומק הלב של הזקן – הם
שמשכו אותי לכאן בעל כורחי".
"דע לך יהודי" ,השיב החוזה" ,הקב"ה שמע
לתפילותיך – אני הוא החוזה מלובלין!".
ליהודי אסור להתייאש .גם כשאינו רואה
פתרון הגיוני להגשמת משאלותיו – יתפלל
וישליך את מבטחו בה' ,הכל יכול!.
לתפילה יש כח עצום לגרום לעגלון ותיק
לטעות בדרכו ולהביא עד אליו את הצדיק.
על כן ,צריך האדם להרגיל עצמו להתפלל
על כל דבר ,מתוך אמונה שבורא העולם
שומע אותו והוא יכול להגשים את כל
רצונותיו ,וגם את הדבר שנראה לו כלא
הגיוני .רק תבקש ממנו כי הוא הכל יכול!
 -בטח בו ותבקש ממנו!

העלון מוקדש לרפואה ,הצלחה ופרנסה :יפה בת
ביקש מהעגלון
אספרון אסתר ,לונה בת דורית ,כלפו בן מיסה,
חשבון בנק דואר .222-387-22
ג'ינה בת שרה ,שמחה בת פרי ,ליאורה בת מרים,
משפחת בן אהרון ,א .בת שרה ,משפחת חדד,
אני ממש
"רבנו
ואמר
הקדוש ,ב"ה
טוב בחיים
לו :כל
ותראו
אהרון בן אסתר.
מצטער ,אך למרות ניסיוני הרב מזה
שרה.
בן
אלירן
:
במהרה
הגון
זיווג
שנים ,חוששני שטעיתי בדרך .איני מכיר
ואפשרות לבקשת
זרע של בר קיימא :סיגלית בת מזל.
כלל את המקום אליו הגענו" .החוזה
מלובלין שפחד מאד מחשש חילול שבת ,לעילוי נשמת :יוסף חיים בן תמר ,יגאל בן שרה,
אוריאל בן מזל.

