בס"ד.

בעזרת ה' נעשה ונצליח.

לישועתך קיויתי ה'.

לה' הארץ ומלואה.

בשם ה' נעשה ונצליח.

הדלקת נרות81:24 :
יציאת השבת81:24 :
רבינו תם44:81 :

יציאת השבת81:44 :
רבנו תם81:15 :

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

השבח לה' עברנו את חג הפסח הקדוש וכעת אנו נמצאים ב 94-ימים קדושים מאוד ,המכונים ימי ספירת העומר.
כה קדושים ויקרים ימים אלו ,עד שהרמב"ן הקדוש כתב שקדושתם של ימי הספירה הם כקדושת ימי חול
המועד ,וכן כתב המקובל האלוקי בעל ה'נהר שלום' ואמר" :ימי הספירה הם שורש לכל ימות השנה ,ובדרך
שאדם הולך בהם  -בה מוליכין אותו כל ימות השנה" – אם ירבה בהם ברוחניות וקדושה ,כך יזכה כל השנה.
אך מאידך ,כותב הרמב"ן שהימים הללו מעוצם קדושתם הרבה ,הינם ימי דין מסוכנים מאוד שבהם צריך האדם
להיזהר מאוד מכל מחלוקת ומריבה ,שמכיוון קדושתם רבה ,השטן מקטרג בהם להביא חלילה אסונות.
לכן כותבים המקובלים שיש להיזהר מאוד בימים הללו מריב וויכוח קל ,מפני שהדין שולט כעת
ומוויכוח פשוט בבית עלולים להגיע לאסון גדול ח"ו ,וכל שכן שלא להרים יד שיכול להביא אסון.
ישנו סיפור מופלא שהתרחש בבית מרן הרב אלישיב זצ"ל ,אליו הגיע יהודי ובפיו בקשה לסידור גט.
שאלו הרב אליישיב" :מדוע ולמה רוצה אתה להחריב את ביתך?"...
השיב האיש" :יש לי טענה גדולה על רעייתי .אחרי שהיא
משתמשת במסרק נשארות שם שערות ,ולמרות שאמרתי לה
כמה וכמה פעמים שתוציא את השערות לאחר הסירוק ,היא
שוכחת לעשות זאת!!!" ,סיים הבעל הממתין לסידור הגט.
כששמע הרב אליישיב זצ"ל את 'הטענות' החמורות של הבעל
כלפי אשתו ,הוציא מפיו משפט אחד ואמר" :כנראה שיש לך
חיים יותר מדי טובים" ,כלומר ,אם אתה מוצא פנאי להקפיד על
שטויות שכאלו ,אות ברור הוא שהנך חי בשפע גדול.
דברי הרב אליישיב זצ"ל ממש כ'יצאו מפי השליט' ,והנה אך
יצוא יצא האיש מבית הגאון ,על מפתן הכניסה ,שבר את רגלו,
והובהל לבית חולים במהירות.
בתחילה הגיעו רבים מקרוביו לסעדו ,אולם היחידה שהתמידה
לבקרו וסייעה בידו במשך כל הזמן ,היתה ...אשתו ,זו שתמיד שוכחת להוציא את השערות מן המסרק.
בצאתו מבית החולים ,כשהוא בריא ושלם ,סגר האיש את ה"תיק" .מן שמיא זכו ליה לראות באופן הברור ביותר
מי האדם הקרוב לו ביותר ,ומי באמת מוכן להגיש לו עזרה וסיוע ביום צר'( .אשא עיני')
לעיתים האדם רב עם אשתו ,ילדיו וכל היקרים לו על דברים פעוטים ושטותיים ,וזאת מפני שהוא שוכח את
כל הטובות שעשה עמו אותו אדם ,אך אם גם כשנגרם לו צער על ידי אשתו או ילדיו ויקיריו ,הוא יקפיד
להסתכל ולזכור את הדברים הטובים שהם גורמים לו והנחת שעשו לו עד היום – הוא לא יריב על כל דבר.
"ובפרט בימים הקדושים הללו" ,מזהיר באזהרה חמורה הגאון הרב מוצאפי שליט"א" ,יזהר ביותר האדם ממריבה
ומחלוקת ולו הקטנה ביותר ,מפני שהדין שולט בעולם אשר לכן אסרו חכמינו להסתפר ,מפני שהשיער הוא מקום
שליטת הדינים והטומאה אשר כל השנה לא טוב להאריכו ,אך בימים הללו לא נוגעים בו כדי לא להתגרות
במידת הדין ולהראות לה שאנו מסירים אותה.
על האדם לוותר ולהבליג בימים אלו בביתו עם אשתו וילדיו ובמקום עבודתו ,אף שהינו צודק לחלוטין בוויכוח,
וזאת מפני שממילה קטנה וקלה השטן מתערב בימים אלו וגורם להרס וחורבן בתים ל"ע.
ראו רבותיי ,רוב רובם של המלחמות שהיו למדינת ישראל היו בימי ספירת העומר! :המלחמה הראשונה ,מלחמת
ה' באייר תש"ח ,היתה בימי העומר ,בה מתו לעם ישראל  22אלף חיילים בכל שלבי המלחמה.
מלחמת ששת הימים פרצה בימי העומר ,בתאריך טו' באייר .מדוע? כי אלו ימים קדושים שהשטן מקטרג!.
הגאון הצדיק ר' חיים בן בנישתי זצ"ל כותב שראה הרבה זוגות שהתחתנו בתקופה זו וזיווגם לא הצליח!.
על כן יזהר האדם מאוד בימים הללו ממריבה ומחלוקת ,ויהא מן הנעלבין ואינן עולבין ובכך יקנה קדושה לנפשו,
ואף יקפיד שלא להסתפר ולא לשמוע שירים כדי לא לגרות את המזיקים ,וינצל את אלו הימים הקדושים!.

תספורת וגילוח בימי העומר
 )1פשט המנהג שלא להסתפר בימי
הספירה ,עד ליום ל"ד לעומר בבוקר.
בכלל איסור תספורת בימי הספירה נכללת
גם תספורת הזקן ,שנהגו היראים לדבר ה'
שלא לגלח זקנם עד לד' בעומר.
ויש אנשים שקשה עליהם מאד הדבר שלא
לגלח זקנם ,אם מחמת סיבות של פרנסה
ואם מטעמים אחרים ,ואלו נהגו היתר לגלח
זקנם בראש חודש אייר ,שכן דעת הרדב"ז
להקל בזה לענין גילוח הזקן.
ובמקום צער גדול יש להקל בזה אף בכל
ערב שבת לענין גילוח הזקן ,שהרי הפוסקים
שאסרו להסתפר בימי הספירה לא דיברו
כלל מענין גילוח הזקן שלא היה נפוץ אז.

סגולות לפרנסה ועושר בשפע!
 )1כותב "דברי ישראל"" :אדם המקפיד מידי
יום שלא לעסוק בשום דבר לפני תפילת שחרית,
אזי אחר התפילה כשהולך לעסוק במשא ומתן –
הוא מצליח בשפע פרנסה וכל טוב".
 )2כותב ה"אמרי פנחס"" :המקפיד לומר בכל
יום  31עיקרי אמונה מידי יום ביומו – מסוגל
שיפתחו לו שערי פרנסה" ,ובסיום הוא מספר על
אדם שהקפיד לומר בכל יום יג' עיקרים ונפתחו
לו שערי פרנסה ונעשה עשיר ,ואח"כ כשראה
שהתעשר ,פסק מלומר את היג' עיקרים ונעשה
שוב עני גדול".

 )3כתב ה'יקרא דחיי'" :אדם המרגיל עצמו
ללמוד בספרי רבנו בחיי (כגון חובת הלבבות) –
מובטח לו שפרנסתו תהיה מזומנת לו בכל יום".
ורמז לכך' :מאן דיהיב חיי (מי שנותן רבנו בחיי)–
***
יהיב מזונא (נותן פרנסה)".
בעומר?
אשה
בתספורת
ומה הדין
 )4כותב ספר החינוך" :סגולה להתפרנס בכבוד
 )2נשים אינן בכלל האיסור לענין תספורת
וברווח – על ידי שיברך את ברכת המזון
בימי הספירה ,שהרי אף לענין אבלות ממש במתינות ,בקול ובכוונה".
על אחד מהקרובים שנפטר ח"ו ,פסק מרן
 )5כותב הספר 'וימהר אברהם'" :אדם שכלתה
תוך
השלחן ערוך שנשים מותרות בתספורת
פרוטה מכיסו ,יאמר בתחילת היום  7פעמים:
שלשים יום .ואם כן כל שכן לענין מנהג
"מיכאל הכהן הגדול שר ואפוטרופוס של
האבלות בימי ספירת העומר ,שאשה אינה
\ ישראל" ,ובעזרת ה' ירווח לו".
 מתוך הספר 'עצה ותושיה' -31-4737075צריכה להזהר שלא להסתפר.

פרי ובגד חדש בימי העומר
 )3אין כל איסור או חומרא ,להיזהר שלא
לברך שהחיינו על פרי חדש בימי ספירת
העומר ,ואותם שנהגו כן ,באו לידי מנהג זה
בטעות מפני שכך הדין בימי בין המצרים,
שבהם אין לברך שהחיינו על פרי חדש ,אך
בימי ספירת העומר אין מנהג להחמיר בזה
כלל ,מפני שימי הספירה אינם ימי אבל,
כימי בין המצרים שהן ימי פורענות ,ולכן אין
להחמיר בזה כלל בימי ספירת העומר.
* לבישת בגד חדש בימי הספירה  -ראוי
להחמיר בימי הספירה שלא ללבוש בגד
חדש ,ואם יש צורך בלבישתו ,נכון להדר
וללבשו בשבת ,ואז יוכל לברך שהחיינו.
וכן במקום שמחת בר מצוה או ברית מילה
יש להקל ללבוש בגד חדש בימי הספירה.
(בהלכה מדובר בבגד חדש שיש שמחה
בלבישתו כמו חולצה חדשה וכדומה ,אבל
בגד כמו גופיה שאין מברכים עליו שהחיינו,
לכל הדעות מותר ללבשו בימי הספירה).
* תפירת ותיקון בגדים בעומר  -מנהגינו
להקל בזה ,ואף מי שמחמיר ,אם עושה כן
לצורך חתן הנישא אחר העומר – מותר!.

***

הינה סגולה
אפיקומן בביתו,
צנעת חתיכת
הוריהם לא רק ה
ל הסדר
בליל
ההסיבה
לכת
הילד עוד
מקצת,
כשההורה מקלקל
אדרבה,
החיצוני אלא
במראה
דומים
דיניילדים
בדרך כלל,
מנהג
ירחיקבזה
לעומר ,אין
בל"ד
אפילולינשא
שעומד
לשמירה ופרנסה טובה".
חורין,
בני
כדרך
הסדר
בליל
גםיש לנהוג
)2
שנשמת הילד חשה טובה ובטוחה
בקלקול שלו .צריך לזכור תמיד,
בהתנהגות .חכמי הגמרא אמרו זאת בדיוק" :מעשיהם של
להחמיר כלל.
לכן חובה להסב בדרך חירות על צד שמאל )6 ,כל האומר את אגרת ר' שמשון מאוסטרופולי
אבות הם סימן יפה לבנים" .כלומר ,ילדים הולכים בעקבות מעשי בסביבה של אמת ועקביות.
זצ"ל בערב פסח – זוכה להגנה כל השנה! .
הגרבצא"ש) ואף הנשים
מעלות –
(54
בית על פי סולם ערכים גשמיים ומודדים את ערכו
שמנהלים
הוריהם' .עצה ותושיה'הורים
ולאו דווקא
הוריהם
עליון' -
ואתר 'אור
בעקבות הפצרות ותוכחות  -מתוך
חייבות בהסבה לכתחילה.

של הזולת ע"פ ממונו ,אינם יכולים לצפות שילדיהם יהיו רוחניים.
השאלה השכיחה ביותר המגיעה אליי מפי הורים רבים היא:
יש להסב ב * :בשתיית  5כוסות * .באכילת
אם האב 'דוחף' את האף שלו בעיתון הבוקר ,אין לו שום הצדקה
"למה ילדיי לא מקשיבים לשום דבר שאני אומר(ת) להם?"...
ברכת המצה * .אכילת המצה הכרוכה.
מוסרית לדרוש שבנו ימסור נפשו על הגמרא ,במקום להתעניין
"למה הבן שלי מסרב לפתוח ספר?"" ,מדוע הבת שלי נהייתה
* באכילת האפיקומן ,ושאר כל סעודתו אם
בבורסה ו"בפריימריז" של הליכוד.
חוצפנית פתאום? היא מסרבת להקשיב לי אמצע
ירצה להסב ,הרי זה משובח.
כתב הצדיק בעל ה'שומר אמונים' זצ"ל:
הם בבדיקת
פרטים
חמץהמדויקת של דיוקן
ההשתקפות
ילדים
בכל הנוגע לצניעות!" ...מוכר ,לא?!
^ אדם שהסב על צד ימין – לא יצא ידי
מה נוכל לעשות כדי שילדינו יקשיבו לנו? "אמירת נוסח 'בריך שמיה' בדקדוק ובכוונה
נחמןואם
לבדיקה,
לדבר
*
הברכהרבינו
בין משנת
על פי
אסורלכן
הוריהם.
חובה וצריך לחזור ולהסב על צד שמאל.
בשעת פתיחת ההיכל ,ובפרט בשעת תפילת
בבעיהומברך.
נתקלים– חוזר
כאשרלבדיקה
זי"ע ,שאינו
מברסלבמעניין
דיבר
בעניין
ות
תשובתי היא כפולה :מחד ,צריך להו
^ שכח לאכול המצה או היין בהסבה  -חייב המנחה בשבת שאז הוא שעת רצון גדולה – הוא
המכונית
לבדוק
צריך
–
פרטי
רכב
בעל
*
החינוך ,אין אנו גוערים בילד עד שאנו,
בהסבה.ביעות.
לשתות וללא צ
אישית/ועקבית
דוגמאולאכול
לחזור
תיקון גדול מאוד לעוונותיו ומה שמבקש מה'
הרכב.
שניקה
אע"פ
הנר,
אור
ל
יד'
בליל
ההורים ,עושים חשבון נפש מעמיק בתוך
הילד.
כבוד
על
לשמור
צריך
מאידך,
^ נשים ששכחו להסב – יצאו ידי חובה.
יתברך באותה שעה – מתקבל".
שיצא י"ח
בסדרמכיוון
בדיקה זו,
יברך על
עצמנו לא
אך
אצלנו.
מה לא
ובודקים
אדם
בן
הורים רבים שוכחים שגם ילד הוא
 )4כתב המהר"ל":אילו היה יודע האדם לאיזו
מביתו.
מרחק
שיש
ואע"פ
בביתו,
בבדיקה
מעלות נשגבות הוא זוכה בשעה שמבזים אותו בדרך כלל ,לאחר התבודדות ותשובה –
ונשמה קדושה ,בעל רגש ובעל זכויות.
ביטול
נוסח
יאמר
החמץ,
שבדק
לאחר
*
והוא שותק – היה רודף אחר ביזיון כמרגלית!" .כאשר הורה מבצע את ארבעת שלבי
פרק א' :דוגמא אישית
חמץ  1פעמים בנוסח שמבין.
התשובה ,שהם :וידוי ,חרטה ,בקשת סליחה
וצעקות אינן משיגות כלום.
מוסר
הטפות
לחזור.
חייבות
לא
 מתוך הספר 'עצה ותושיה' -אדרבה ,הן מקלקלות .עונשים גופניים הם שהוא בן העולם הבא"! (עבודת יום הפורים) .וקבלה גמורה להשתפר בעתיד – התנהגותו
קודם
של גם
הואשיש ללמוד
הרמ"א
גרועים אף יותר .ברגע שהורה מרים יד או 5
כותבילדו,
קול) על
הסעודה! מאליה .מעשי אבות הם ציוני דרך לבנים.
מסתדרת
הילד
דווקא
 )6ראוי לשלוח משלוח מנות
מאבד שליטה ללא תועלת.
לאדםת מעשיהם של ההורים ,ואם ישנו ההורים את
מחקים א
הילדים
מתרבית
כך
ידי
שעל
מסוכסכים
תו
י
שא
מצה.
דוגמא מצה
שיעור 2זיתי
הוריםלאכול
מחמירים
יש
מאליה .מעשי אבות הם
שינוימסתדרת
לילדיהם אינם זקוקים לא התנהגותם ,גם ילדיהם של הילד
אישית
המשמשים
אולם,
במעשיהם.
פרטית ,צריך לבדקה בליל
יעשושיש לו מכונית
י
!
לה'
רוח
נחת
ועושה
והאחווה
האהבה
ואף מן
מעולה
חינוך
אין
לבנים.
י''דדרך
ציוני
לשבט המוסר ולא לאיומים .כשהורים מדברים מתוך אהבה
הורים.
של
האישית
הדוגמא
לכן ,אין חינוך מעולה מן
על פי
חז''ל.
כמצות
לאור הנר,
הורים.
האישית
הדוגמא
וכבוד איש אל רעהו ,אזי הילדים יעשו זאת אף הם.
קלטת חינוכית
שלמכל
יותר
זצ"ל.3" :
וכך כתב הסטייפלר הקדוש
המכו
את
היטב
שמנקים
המגילה
קבע קודם
סעודת
כשהורהלאכול
 )3אסור
ובדבקות,
בחשק
מתפלל
ילדיו יחפשו קשר עם הבורא .שבעולם ,מקרינה ברכת 'שהכל נהיה בדברו' שאמא יהודיה אומרת
לא
שבבית
הנשים
ואף
כזית),
מעל
(פת
אולם ,אם ההורה הוא שקרן או דו-פרצופי ,הילד לא ירצה
בקול בבית .2 .ילדים שגדלים בבית שאמא אומרת כל ברכה לאט
אדם המקפיד לגזוז ציפורניו בערב שבת וכן
הקריאה.
אחתלאחר
בע עד
סעודת ק
יאכלו
מפיו.
שיוצאת
מילה
לשמוע ולו
בהצלחה!
ובנחת  -יש להם מידות יותר טובות ופחות חוצפה".
מקפיד לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום עד
מצוות משלוח מנות

לחלק לכל תלמיד בשעת ההפסקה חתיכת
הקב"ה שלח את הנשמה לעולם הזה
לחם קטנה .והנה ,היה שם תלמיד אחד שבכל
למסע של כמה שנים לתיקון מיוחד.
פעם שקיבל את פרוסת הלחם הקטנה ,נקט
האדם המסתובב פה בעולם אינו יכול
לדעת מה מצבו ומעמדו בשמיים ,וזאת במנהג משונה ,והיה זורק את הפרוסה אל
מעבר לגדר.
הוא יגלה רק אחר  021שנה.
חבריו התפלאו מאוד מכך ,מפני שמלבד
אך תארו לכם שהיו מציעים לכם
האיסור של זריקת לחם ,כיצד יתכן שהילד
אפשרות לדעת מה מצבכם בעולם
האמת ברגע זה ע"י פעולה קלה  -וודאי אינו רעב בימי מלחמה שכאלו? הם העירו לו
על כך ,אך הוא לא הקשיב והמשיך במנהגו.
שכל אחד היה קופץ על האפשרות.
כשראו החברים שהדברים אינם נכנסים אל
ובכן ,ישנה אפשרות כזו ,אותה מגלה
לבו ,פנו אל המנהל הרב אויערבך ,סיפרו לו
הצדיק הקדוש ,בכל ה'כתונת פסים'
על המנהג השלילי של הילד ,וביקשו שיתערב
זצ"ל ,ובה גילוי מרעיש בה יוכל האדם
בנושא .גם המנהל הופתע מכך ,וניסה לדבר
לדעת את מצבו בשמיים ,וכה הם
על ליבו של התלמיד ,אבל למרבה הפלא
דבריו" :בזה יוכל כל אדם לדעת את
עצמו ומדרגתו בשמיים :אם הוא דן את הילד אטם את אוזניו והמשיך להשליך את
פרוסת הלחם אל מעבר לגדר מידי יום.
כל האדם לזכות – אזי סימן שנשמתו
נמצאת בהיכל הזכות (בו דנים את
האדם בכל מצב לזכות והצלה) ,ואם
הוא דן את כל האדם לחוב – אזי סימן
הוא שנשמתו בהיכל החובה".
לדון לכף זכות זו לא מעלה או תכונה
טובה ,אלא זוהי ממש גילוי וחשיפה של
מצבנו בעולם באמת ,ממש כחשבונית
של מצב חשבון הבנק המראה ,האם אנו
ביתרה או במינוס.
אם אתה דן לכף זכות אנשים – סימן
שנשמתך בהיכל הזכות ,ואם חלילה
לא ,אז להיפך בדיוק ח"ו.
עד כמה מוטל עלינו ללמד זכות על בני
הגיעו הדברים לידי כך שהמנהל קרא את
האדם ,נוכל ללמוד מהסיפור שלפנינו
שסיפר הרב יצחק זילברשטיין שליט"א :התלמיד לחדרו ,ואמר לו שאם יעשה זאת
המעשה התרחש אצל ר' משה אויערבך פעם נוספת ,הוא יסולק מהתלמוד תורה.
עכשיו ,היו כבר כולם בטוחים ,ייאלץ הילד
זצ"ל ,שעלה מגרמניה וייסד את בית
להפסיק את מנהגו זה .אבל לא.
הספר החרדי הראשון בפתח תקווה.
גם למחרת היום זרק הילד את הפרוסה ,ואז
הרב אויערבך היה אישיות תורנית
וחינוכית יוצאת-דופן ,עד שיש שכינוהו הודיע לו המנהל שהוא מסולק מן הת"ת.
לאבד לחם בידיים בזמנים שכולם רעבים?...
'החפץ חיים של גרמניה'.
והנה מגיע אביו של התלמיד לחדרו של
בתקופה שבה התגורר כבר בפתח -
תקווה ,פרצה המלחמה בין ארץ ישראל המנהל ,כשעיניו דומעות ובפיו הגילוי הבא:
"גם אצלנו בבית שורר רעב כבד ,וכל ילד
לשכנותיה הערביות ,ובמרבית
מקבל מדי יום חתיכה קטנה של לחם" ,סיפר
המקומות שרר רעב קשה.
האב" .והנה ,אחד הילדים הקטנים אינו
גם אני עצמי זוכר שבתקופת לימודיי
מסתפק בפרוסת הלחם שהוא מקבל ,והיות
ב'עץ חיים' ,אכלנו רק את ה'חו ּ ֶּּבזָה',
והרעב מציק לו הוא בוכה כל הזמן.
ובמשך רוב שעות היום היינו רעבים
רחמיו של האח הגדול ,הלומד אצלכם
מאוד ,ולבד מ"כזית" לחם ,ואפילו
בתלמוד תורה ,נכמרו על אחיו הקטן ,עד
פחות מכך ,שהיינו מקבלים בהפסקה,
שהחליט לתת לו מדי יום את הפרוסה שהוא
לא הגיע אוכל משביע לפינו.
גם בתלמוד תורה של ר' משה אויערבך מקבל בתלמוד תורה.

וכך סיכם עם האח הקטן
שיעמוד מדי יום מעבר לגדר
התלמוד תורה בשעה היעודה בה
מחולקת פרוסת הלחם ,והוא [האח הגדול]
יזרוק לו את הפרוסה .וכך הוא עושה מדי
יום ביומו.
הרב אויערבך שמע את הדברים ,הזדעזע
ופרץ בבכי גם הוא כנגד האב הדומע.
לאחר מכן נשא דברים בפני המחנכים
בתלמוד תורה ודיבר על חובת לימוד זכות
המוטלת על כל יהודי ,ובמיוחד על
מחנכים ,ולמרות שאף אחד לא היה מסוגל
להעלות בדעתו סברא שכזו ,שהילד
הגדול משליך את הפרוסה כדי להשביע
את רעבונו של אחיו ,בכל זאת היינו
צריכים למצות את הדברים עד תומם".
גם שהדברים נראים מוזרים ומשונים – אל
לו לאדם לפסוק בדבר ,אלא עליו לנסות
לדון לכף זכות ולא לפסול מיד.
וכבר אמרו חכמינו ז"ל שעל כל פעם שדן
האדם את חברו לכף זכות על מעשים
משונים שרואה זוכה לשכר בעולם הזה
ובעולם הבא (שבת קכז).
סיפר הרב מרדכי אליהו זצ"ל" :אני גר מול
מאפיית "אנג'ל" ,ובמוצאי שביעי של
פסח ,אני רואה רעש גדול ותור ארוך של
אנשים החפצים לקנות לחם.
אמרתי בליבי ,אלה אין להם שכל ,מה כל
כך מתלהבים לקנות לחם? ואחר כך
אמרתי' :להיפך ,אלמד עליהם זכות.
שבעה ימים הם אכלו מצה ,למרות שהדבר
היה קשה עליהם ,וכעת הם רוצים לאכול
חמץ ,אשריהם ששבעה ימים לא אכלו
חמץ ,והתאפקו ולא אכלו לחם".
ופירש החוזה מלובלין זצ"ל (דברי אמת ל):
"ומפני שאין לו אהבה לאבינו שבשמים
הוא מוצא חובות בבניו ,שאם היתה לו
אהבה אל ה' ,הרי מדרך הטבע מי שהוא
אוהב את האב ,הוא אוהב את בניו
ומכסה על כל פשעיו — ״ועל כל פשעים
תכסה אהבה״ ,וזה משנת חסידים ״הוי״
דן ,פי׳ שתהיה כן בעצמך שתמצא זכות״.
וכן כותב הרב דסלר זצ"ל' :כפי שהאדם
אוהב את עצמו ותמיד מוצא על עצמו
תירוצים שהיה בסדר ,כן מחויב הוא
לאהוב את חברו ולחשוב שלא עשה זאת
מרוע לב אלא מסיבה שונה' .וכדברי הפסוק:
'לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל בישראל״.

מגלה הצדיק בעל ה'כתונת פסים' גילוי מרעיש" :בזה יוכל כל אדם לדעת את עצמו ומדרגתו בשמיים :אם הוא דן
את כל האדם לזכות – אזי סימן שנשמתו נמצאת בהיכל הזכות (בו דנים את האדם בכל מצב לזכות והצלה) ,ואם הוא דן את כל
האדם לחוב – אזי סימן הוא שנשמתו בהיכל החובה" .לדון לכף זכות זו לא רק מצווה ,זה היצג מיקומך בעולם הבא!

האם פעם שאלת את עצמך :איך אני
מתנהג להורים שלי?
האם היחס שאני מעניק להם הוא אכן
היחס המגיע למי שהשקיע בי כל חיי
והעניק לי גם כאשר הייתי תינוק קטנטן
שציער והדיר שינה מעיניהם?
האם אנו אכן מעריכים את הורינו או שאנו
מעלמים מכך ונותנים לחיים לזרום?
דבר אחד ברור עלינו לזכור :גם הורינו
היקרים ,יגיע יום שיגיע זמנם להיפרד
מהעולם ואז כבר לא נוכל לחזור לאחור!.
וכך אמר רבי שמעון בר יוחאי זצוק"ל
במדרש שמואל" :כשם שמתן שכרן
מרובה ,כך עונשן מרובה!".
הורגלנו להיות עם הורינו מרגע לידתנו,
אך השכר הרב שיש בכיבודם הוא עצום,
אך גם העונש למזלזלים בהם גדול מאוד.
לכן חובה עלינו לזכור את דבריו
החמורים של אליהו הנביא" :אם אין אדם
מכבד את אביו ואת אמו – גזירות קשות
באות עליו!" .ה' יצילנו( .תנדב"א פר' כד).
אדם שלא מצליח בחיים ח"ו ,יבדוק כיצד
נראה כיבוד ההורים שלו!.
שכן כתב אליהו הנביא בספרו 'תנא דבי
אליהו'" :כל המבקש ימים ושנים ועושר
ונכסים וחיים (טובים) בעולם הזה ,וחיים
ארוכים לעולם הבא שאין לו סוף – יעשה
רצון אביו שבשמיים ורצון אביו ואמו".
"ואם ראית רשעים שמקילים בכבוד
אביהם ואמם ,ואף על פי כן הם
מצליחים" ,אומר הספר חסידים" ,דע לך
כי לרעתם היא הצלחתם ,כדי שיהיה
עונשם גדול!".
ישנו מעשה מזעזע שאירע בארץ לפני
כמה עשרות שנים המראה לנו את חומרת
המזלזל בכבוד הוריו (מתוך 'מעיין השבוע'):
"באחד הימים הסתכסך אדם אחד עם
הוריו עקב ויכוח ומריבה שהיתה בביתם.
לאחר המריבה ,עזב הבן את הבית וניתק
את הקשר לגמרי עם הוריו לחלוטין.

הוא לא דיבר איתם ואף לא התקשר כלל.
סיים הרב את דבריו באמירת דברי ה'ספרי':
הדבר הכאיב מאוד להורים שאהבו כל כך
'אם כבדתם – יאריכון ימיך ,ואם לאו –
את בנם ,אך הם הבליגו על יגונם.
יתקצרו ימיך!' ,והוסיף" :אין מענישים אלא
צערו של האבא הרקיע שחקים כאשר היה
אם כן מזהירים .תן לבך לשנות אורחותיך
הולך להתפלל בבית הכנסת בשבת ,ושם
עד השבת הבאה ,תוך שלושה ימים!".
היה עובר ליד בנו ,אך בנו התעלם ממנו
הבן שמע את דברי הצדיק שטרח לבוא עד
לגמרי ואף לא בירכו בברכת 'שבת שלום'.
אליו ,אך לא היה מוכן לשנות את התנהגותו
האב כל כך התבייש מהמחזה כאשר כל
והמשיך להתעלם מהוריו.
המתפללים חוזים בנתק הגמור שביניהם.
עברו הימים ,וביום השלישי ,בשבת קודש,
בצר לו ,פנה אל הצדיק ר' סלמן מוצאפי
המשיך האיש בהתעלמותו מאביו.
זצ"ל והתאונן בפניו בלב כואב ונשבר:
חרה אפו של ר' סלמן מוצאפי שראה את
התעלמותו וביום ראשון בבוקר סר לחנותו
של האיש להוכיחו על פניו.
הגיע ר' סלמן לחנות וראה שהיא מלאה
קונים ,ולכן לא רצה לביישו ואמר לעצמו:
"אצא ,ואשוב עוד מעט להוכיחו".
כעבור רבע שעה חזר לחנות ,ומצא
אמבולנס עוזב את המקום בצפירה בהולה
נושא את הבן ,ללא רוח חיים!.
בצער רב נפרדו ההורים מבנם וישבו עליו
שבעה .ככלות ימי ה'שבעה' ראהו אחד
מקרוביו בחלומו ,והוא רומס את עשרת
דיברות… ה' ירחם ויציל.
כותב ההליכות מוסר" :השומע לאביו ואמו
אפילו בדבר הרשות – מקיים מצות עשה,
"רבנו היקר ,מה אעשה שכך קורה לי ,הרי
כאילו קיים מצות סוכה ולולב .אשריו ואשרי
כולם רואים זאת ומה הם חושבים להם?! אולי חלקו של מי שיש לו אב ואם שיכול להרוויח
לה לאותה בושה ,אוי לה לאותה כלימה!" ...כל כך חבילות חבילות של מצוות".
הזדעזע ר' סלמן מוצאפי זצ"ל מהמאורע
מסופר על ה'חזון איש' זצ"ל שהיה מבקר
וישב וחשב מה ניתן לעשות.
את אמו בכל יום ויום ומשוחח עמה.
והתחיל
התיישב
עד שעלה לרב רעיון ,הרב
לכן ,כמה יזהר האדם לכבדם בדיבור ושלא
להעתיק לבחור במשך זמן רב קטעים בענין ידבר אליהם בלשון ציווי" :תביא ..תעשה",
גודל וחשיבות מצות כיבוד אב ואם – מן
שכן אסור להשתמש בהורים למעני.
הגמרא ומן המדרשים ,מספרי מוסר
ומצווה רבה להודיע גם על כיבוד הורים
כ"ראשית חכמה" ו"שבט מוסר"!.
במחשבה ,שבו אסור לאדם לזלזל בהוריו
סיים הצדיק לכתוב את החיבור הגדול ועשה אף במחשבתו ,אלא תמיד צריך לחשוב
את דרכו בעצמו אל מקום הימצאו של הבן .בדברים בהם הם מצטיינים ומצליחים.
פגש אותו הצדיק ואמר לו" :רוצה אני
שכן עלינו לזכור את דברי השל"ה הקדוש:
להשמיע לך כמה דברים חשובים וגדולים,
"איך שיכבד האדם את הוריו – כך יכבדו
אנא הסכת ושמע" ,והחל בקריאת הדברים .אותו לעתיד לבוא ילדיו".

ְּ ,בחָ ְּשבוֹ ָמה וְּ ַעד הֵ יכָ ן ְּת ִפ ָלה ַמג ַַעת.

שהסתכסך עם הוריו עקב מריבה
העלון מוקדש לרפואה ,הצלחה ופרנסה :אברהם
משפחתית ,ונמנע מלבוא אל
ביתם .הדברבן מיכל ,אהרון בן יצחק ,בנימין בן אסתר ,משה בן
חשבון בנק דואר .222-387-22
כאב להורים מאוד ,אך הבליגו על יגונם .עופרה ,שמחה בת חגי ,אברהם בן בנימין ,ישי בן כשראו אותי חי!!
הגיעו הדברים לידי כך,
שכאשר פגש הבןרות ,ניסים ונופר רוקח ,משפחת לוי ,צדוק בן לילה,
ותראו כל טוב בחיים ב"ה
היו מלאים באבק.
ברכו
ולא
ממנו
באביו בשבת ,התעלם
צוריאל בן נורית ,ביבי סטאר ,ניסים בן גמילה.
בברכת "שבת שלום"!
זרע של בר קיימא :סיגלית בת מזל.
שהתפילות דוחפות
שמאמיניםבת מוניק.
אנשיםאביגיל הגר
"אנחנו וזיווג:
להצלחה
ומסייעות."...בן סאלם אשוואל.
לע"נ :יפת

