בס"ד.

בעזרת ה' נעשה ונצליח.

לישועתך קיויתי ה'.

לה' הארץ ומלואה.

בשם ה' נעשה ונצליח.

הדלקת נרות19:11 :
יציאת השבת02:29 :
רבינו תם01:20 :

יציאת השבת19:00 :
רבנו תם19:91 :

לרפואה פרנסה
והצלחת :הרב שמעון בן
בכריה .מנשה ואורה
אחיאל .מ"א מיכאל
וציפורה אחיאל .מרים בת
גליה .יעקב בן לינדה.
עילום שם לביאת המשיח,
הילה ,לאה ,מרים ורבקה
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,
הודיה בת יעל ,אברהם
מאיר בן יעל .נתנאל
שבתאי בן לבנה .ירין אליה
בן בטי.
לזיווג הגון – חנה אנה
בת רעיה ,רותם בת גאולה,
דורין בת שרה ,דורון בת
שרה ,חזקיה איציק בן רחל
רוזה.
זרע בר קיימא -שלום
בן יונה ,רפאל בן מרים.
לעילוי-נשמת :הרב
עובדיה יוסף בן גורגיה ,ר'
אלעזר בן שמחה ,מזיאנה
בת עזיזה ,הרב יעקב חי בן
מרגלית ,מ"ס צדוק בן נור,
מלכה בת אסתר ,דוד בן
מרים ,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 .זוהרה
טימסטית בת מרים .שמעון
בן זוהרה .רחמים בן
צ'חלה .אילנה בת סלטנת,
צדוק בן חסן אחואל ,נפתלי
בן יפה ,אריה בן שרה
זוהרה .אליהו מאיר בן
סימי .יצחק בן שושנה,
שושנה בת שמחה .שמחה
בת חלימה ברכה .בלה בת
נתן אברהם ורבקה.

רוצים הקדשה
שנתית?
צלצלו..

0506425002

דרשו חכמים ואמרו (בב"מ נח) כי כל אדם היורד לגיהינום ,בסופו של דבר מסיים להתנקות שם מחטאיו ועולה
הוא אל המנוחה והנחלה בגן – עדן .אך ישנם  3סוגי אנשים ,שהם נכנסים לגיהנום ,אך אינם יוצאים משם לעולם!.
מי הם אותם אנשים שאין להם תקנה? "הבא על אשת איש ,המלבין פני חברו ברבים והמכנה שם רע לחברו"!.
אדם שציער את חברו בימי חייו ,הלבין את פניו לעיני הציבור ,כינה לו שם גנאי – לאחר  021שנה כשיכנס הוא
לגיהנום ,לא יוכל הוא לצאת ממנו ,בעבור המעשה החמור והנורא שעשה.
ישנם אנשים רבים אשר הם ה'חברמ'נים של השכונה' היודעים לזרוק מילה מצחיקה ופוגעת על
כל אדם שרק יעז שלא לכבד אותם' .ה'חברמ'נים' האלה הם המסכנים הגדולים ביותר.
וכי יכולים אנו לתאר מהו העונש הנורא ביותר הזה – לרדת לגיהינום לנצח נצחים?!...
הגמרא במסכת שמחות (פ"ח) מספרת כי בשעה שנגזרה הגזירה הקשה על ההוצאה להורג במיתות משונות של
'עשרת הרוגי מלכות' ,החל ר' ישמעאל לבכות בכי מר ונורא.
"מדוע הינך בוכה?" ,שאלו רבו שמעון בן גמליאל שהובל גם הוא
להריגה" ,והלא בעוד מספר רגעים תהיה בין הצדיקים בגן עדן
עליון ,ומדוע לך להצטער ולבכות?".
עצר ר' ישמעאל את בכיו ואמר" :יודע אני שעומדים אנו להיכנס
להיכל מיוחד בשמיים אשר לא כל אחד זוכה לו ,אך בוכה אני
על שאנחנו נהרגים ונשפטים כאנשים שהיו מחללי שבתות
וכשופכי דמים!" ,ילל הוא בבכי" ,והרי יכל ה' להמיתנו כדרך
העולם ,ואם הרגנו בצורה כה קשה ,אע"פ ששכרנו רב ,הרי יש
בכך סיבה ,ועל כך בוכה אני מדוע מגיעה לי מיתה שכזו?!".
פנה אליו רבן שמעון בן גמליאל ושאלו" :אמור נא לי ר' ישמעאל,
האם אי פעם באה אליך אישה לקבלת ייעוץ וברכה ,ואתה אמרת
לה שאין לך זמן כעת ,מפני שאתה כעת צריך לישון או לאכול ,וכתוצאה מכך היא הוצרכה להמתין כל אותו זמן
בצער ובמתח?"" .אני מאמין שקרה לי מקרים שכאלו בחיי" ,השיב ר' ישמעאל.
פנה אליו רבן שמעון בן גמליאל ואמר לו" :אם כן ,דע לך ,שאמרה התורה" :כל אלמנה ויתום לא תענון" ,ודרשו
רבותינו ,כי איסור זה לא נאמר רק על אלמנה ויתום ממש ,אלא בכל אדם שאין לצערו ,שחלילה יש על כך עונש
כבד" :אם ענה תענה אותו ,כי אם צעק יצעק אליי ,שמע אשמע צעקתו וחרה אפי והרגתי אתכם בחרב".
אם אישה שבאה אליך מתוך מתח ודאגה והייתה זקוקה לעצתך וברכתך ואתה דחית אותה ,בשמיים דקדקו עמך
ולקחו את כל צער ההמתנה שנגרם לה כל אותם שעות עד אשר התפנית אליה ,ועל כך משלם ה' במיתה ח"ו".
שמע זאת ר' ישמעאל ונחה דעתו" .כעת מבין אני מדוע יוצא אני להריגה במיתה קשה שכזו" ,הפטיר ואמר.
והדברים מפליאים :וכי הרב לא צריך גם הוא לישון ולאכול? וכי אינו בן אדם? אמת ,גם הוא צריך ,אך אין מה
לעשות ,שהרי יש כלל בידינו :יהודי שמצטער בגלל חבירו ,אף בלא כוונה – יש בכך סכנה ועונש כבד!.
וכך היה ידוע על הגאון הרב יהודה צדקה זצ"ל ,ראש ישיבת פורת יוסף ,שלמרות גילו המופלג ומצב בריאותו
מעולם לא רשם על דלת ביתו שעת קבלת קהל ,אלא כל אדם שהיה מגיע בכל שעה ביממה יכל להיכנס אליו.
ומדוע? מפני שתמיד חשש הרב שמא אנשים מסכנים ושבורים שיגיעו לביתו ויראו שהדלת סגורה והרב כעת לא
מקבל קהל ,יצטערו בליבם ,ועל צער ההמתנה בתור של אותם מסכנים יענישו אתו קשות בשמיים.
כמה צריך האדם להיזהר שלא לצער אף אדם ולא לגרום לו להמתין .לעיתים האדם מקבל שיחת טלפון והוא
מנתק או דוחה את השיחה – דבר זה מסוכן ונורא ,כי מי יודע אם אותו אדם שמתקשר אליך ,זקוק לך מאד וכעת
נגרם לו צער מכך ,וכבר אמרו חז"ל" :כי על הכל יביא האלוקים במשפט"'( .אורות אליהו' ,הרב אליהו רוסתמי שליט"א)
אין טעויות בעולם הזה! גם צדיק כמו ר' ישמעאל כהן גדול קיבל מיתה קשה ונוראה בעבור אנשים שהמתינו לו,
והקב"ה ראה את צערם .כמה צריך להיזהר שלא לגרום צער לאף אדם ,שזוהי סיבת כל הצרות!.

 .1הרוצה לאחר את כיבוי שעון השבת
* אדם שכיוון ביום שישי את שעון השבת על
מנת שיכבה את החשמל או המזגן בליל שבת
בשעה מסוימת ,אך כעת ,בתוך השבת ,חפץ
הוא שהמזגן או החשמל ישארו דולקים שעה
נוספת – מותר לו להוזיז את מחוגי שעון
השבת שעה קדימה ולכוונם לשעה הרצויה,
על מנת שהמזגן או החשמל יכבה יותר
מאוחר.
(אך אם השעון פועל ע"י הברגה ,שע"י
שמרפה את ההברגה נפסקת פעולת השעון –
יש להחמיר שלא לשנות המחוגים בשבת).

***
 .2הרוצה להקדים את כיבוי שעון השבת
* אדם הרוצה להקדים את זמן הכיבוי של
החשמל או המזגן לשעה מוקדמת יותר – נכון
להחמיר בזאת ולא להקדימו ,מפני שהוא
כגורם כיבוי ,אך לצורך חולה שאין בו סכנה
המצטער מהאור או מהמזגן ואינו יכול לישון –
יש להתיר לו.
והמקילים בזה אף שלא במקום חולי – יש להם
על מה לסמוך ,ובתנאי שלא יקרבו את מחוגי
השעון יותר מדאי ,פן יעשה הכיבוי בידיו.

***
 .3הקדמת שעת הדלקת שעון השבת
* שעון שבת מכובה והאדם חפץ קדים את

סגולות למציאת הזיווג!
 )1כתב בספר 'רוח חיים' (סימן תכו') :אדם
המקפיד על אמירת 'שירת הים' בדקדוק
ובכוונה מידי יום ביומו ,מסוגל למציאת הזיווג
במהירות ובקלות".
 )2כתב הצדיק בעל 'כף החיים' (סימן תכה'):
"אדם האומר 'קידוש לבנה' במתינות ,בדקדוק
ובכוונה במניין אנשים – זוכה למניעת עיכובים
במציאת שידוכו".
ומובא בשם גדולי ישראל כי שעת קידוש
הלבנה היא שעת רצון מיוחדת ,לכן יש לו

לאדם לבקש על צרכיו בשעת קידוש לבנה,
ובעיקר יבקש מה' שיזמין לו את בת זיווגו
האמיתית.
 )3מובא מפי השמועה" :סגולה למניעת
עיכובים במציאת שידוך :הבחור הרווק או
אביו ייחדו כוס לשבירה בליל החופה".
 )4אמר מרן החזון איש זצ"ל" :אדם המקפיד
להוסיף ולהדר במצוות כיבוד אב ואם – זוכה
לסגולה גדולה בדוקה למצוא את זיווגו ולמנוע
עיכובים מיותרים".
 )5כותב בעל ה'אלף הכתב'" :לימוד מסכת
קידושין מזרז את זיוגו של האדם".
– 'עצה ותושיה' – 30-4737075

כיוונון שעת הדלקת השעון שבת על מנת
שהחשמל או המזגן יפעלו שעה מוקדמת יותר
– אין לו לעשות זאת ,אלא אם כן במקום
מצוה לצורך לימוד תורה וכדומה.

***
 .4ניתוק כללי של שעון השבת
* אור חשמל מכובה העתיד להידלק בעוד
מספר שעות והאדם חפץ שהוא לא ידלק
לגמרי – מותר לו למנוע הדלקתו ע"י שינוי
מתג החשמל המחובר לקיר ,אל מצב כיבוי,
ואע"פ שמתג החשמל ושעון שבת הם מוקצה,
מכל מקום מותר להוזיזם כיוון שיש לסמוך על
הפוסקים הסוברים שאין דין מוקצה במחובר.
= וכל זאת רק בתנאי שיתנה מערב שבת
שיוכל להוזיזם אם ירצה .תנאי אחד כזה
מועיל לכל השנה כולה! =.

***
 .5שעון מעורר קפיצי
* שעון מעורר הפועל על ידי קפיץ – מותר
להפסיק בשבת את הצלצול ע"י לחיצה על
הכפתור .ואף אם היה סגור מערב שבת ורוצה
לפתוח ולהרים את הכפתור על מנת שיצלצל
בשעה המיועדת לעוררו – יש להתיר לעשות
כן בשבת.

***

* אמרו חז"ל" :כל המבזה את המועדות -אין
לו חלק לעולם הבא' ,לכן יכבד את חוה"מ
לעיתים קרובות אפשר לשמוע אמירה מזלזלת של הבעל על
הבית כאשר הוא חוזר בשעה מאוחרת.
מים שנשפכו בשבת על השלחן או על הכסא-
בבגדים מכובדים ,בסעודות נאות כאשר ידו
עבודת רעייתו בביתה .כשהוא אומר" :את מבזבזת את זמנך
קרובות מאד,
הסעודה" !:לרעייתי יש מנהג משונה ,לעיתים
הוסיף ואמר
מותר לנקותם בשבת על ידי ניגוב במגבת או
הואקודם
ותב הרמ"א שיש ללמוד גם
משגת ,וישמח את אשתו ובני ביתו
חשובים".
שאינם
מתיקה.וננקה יחד את
שלמה ,בוא
'
:
ואומרת
אליי
פונה
היא
,
לילה
בחצות
מרובים,
יהיו המים
בדבריםשלא
בהתעסקות ובתנאי:
במפית נייר.
 )6ראוי לשלוח משלוח מנות דווקא לאדם
בתכשיטים ובמיני
לעשייתה
הערכה
מחוסר
נובעת
ל
"
הנ
ההתייחסות
באמירה
מעיף מבט אחד בשעון ומבט שני עליה בפנים תמהות,
וכשאני
',
הבית
איןשלא יסחוט.
בנחתזוכדי
וינגב
שאיתו מסוכסכים שעל ידי כך מתרבית
אין
,
בבית
הרבה
ההשקעה
שבגלל
מתחושתו
אלא
,
המאמץ
רבת
טוב' !,אינך רוצה לעזור לי ,אעשה זאת לבדי'.
'
:
אומרת
היא
האהבה והאחווה ועושה נחת רוח לה
רעייתו מתייחסת אליו כראוי או שהיא עייפה מכדי להיענות לצרכיו היא פונה לכלי הניקוי ומנקה את הבית שעות ארוכות בתוך הלילה.
ואף מתלוננת הרבה על עייפות זו.
"בשעה כזו" ,הוא פונה אליי ואומר",בוודאי תסכים עימי שאיני חייב
תחושה
גורם לו
לעזור לה .לדעתי יש לעשות את עבודות
ואמיתיתמשקין
קשה לבנה על
מפית נייר
להניח
הדברלהקל
ונהגו
 מתוך הספר הנפלא 'עצה ותושיה' –ועיפה,
רעייתו
שנשפכורע
שאכן
מותשתלצובע,
לחוש בזה
כאשר ואין
עללוהשלחן,
הבית בזמן נורמלי ,בשעות היום ,לפני שאני
,הרוצה הריון ולידה קלים :תנשוך לאחר
לכלוך.מפני
לדעתו ,לא
אחר זאת
וכל
סיבה בזה
שאין לחוש
והמחמיר
שהוא דרך
מגיע הביתה".
שמחת תורה,
עליו ברכה.
אמיתיתצובע ,תבא
לאיסור
רעייתו ,אלא
לעייפותה של
פניתי לחנה כדי לקבל הסבר להתנהגותה
תתן
,
כות
בסו
עליו
שבירכו
אתרוג
פיטם
לא ינקה
מגזימההשלחן -
דבוק על
לכלוך
* אם יש
בהשקעתה
שהיא
שנראה לו
החריגה .היא התקשרה להסביר ,אך היה ניכר
.
)
ע
"
חזו
(
'
לה
ותתפלל
צדקה
ואוכלם ביחד
',
וכו
כהלל
למקדש
זכר
:
ואומר
.
רטובה
במטלית
בטיפוח הבית והפיכתו לאדוניה ,במקום
עליה שיש לה סיבות להסתיר דבר מה.
בהיסבה
ממנורימון
בצל,
שום או
בשבת
)3
הנאה
ותפיק
הבית
לקלףאדון
מותרתהיה
שהיא
לבסוף ניאותה לומר" :מכיוון שבעלי אינו מצוי
מנת
על
בסכין
או
ביד
,
ביצים
או
פירות
ושאר
כפי שיועד לכך.
בבית ,אין לו כל הבנה בקשיים שיש בתפעול
פסולת
כבורר
נחשב
ואינו
לאכול
תיתן
,
תורה
שמחת
אחר
לאלתר,חמישה ילדים .חנה עמוסה
לשלמה וחנה
הבית .זאת אני יודעת על פי הערותיו .לכן אני
.
אכילתו
דרך
היא
שכך
מאחר
,
אוכל
מתוך
בעבודת הבית ,ושלמה ,בנוסף ללימודיו
מוצאת לנכון לנקות בעת שהוא מצוי בבית,
הערבלסעודה
להניחם
מלמד מנת
לקלפם על
אבל
שיעורי
בשעות
איןהיום,
בשעות
 )4השפעה עצומה על כל השנה יש לכך שאב כדי שלא יחשוב שהכל נעשה מעצמו,
והמחמיר לשקעו כולו בחרוסת תבוא עליו
לאחר זמן.
אחרת ,,או
ויראהכולם
ויברך את
פרנסת המשפחה.
להשלמת
תורה
ברכהשצריך למלאן והן אינן קלות ,ושיבין
שיש מטלות
בשמחהשיחוש
המשפחה יכנס לבית וכדי
פתח
'
יאמר
כ
"
ואח
.
טובה
לשנה
פנים
במאור
כתייר
בבית
מתנהג
בעלה
ששלמה
חנה
התלוננה
בביתנו
בפגישה
שאת כל זאת אני עושה למענו.
ברכה.
ואינו מבחין כלל בעבודה הקשה המוטלת עליה.אליהו' עד 'קם רבי שמעון' ויוסיף
אכן נראית חריגה במקצת ,אבל החריגה היא לא
פסוקיחנה
התנהגותה של
אסרו חכמים לכבס בגדים בחול המועד ,ואף
!
ין
חול
דברי
מהמחזורים.
על מה
הדבר מתבטא גם בהערות שהוא מעיר לה מפעם לפעם
לדברהציפיה לתגובה נאותה מצד בעלה ,אלא רק בצורה שבה היא
ויזהרו שלאבעצם
לצורך המועד ,כדי שלא יכנס האדם לרגל
 )5נוהגים לקנות סכין חד וחדש לר"ה.
שהיא עושה ואינה עושה בבית.
מנסה להשיג את תגובתו .בעל הבית המחלק לכל אחד חתיכה,
.
המועד
מנוול ויסמוך על גילוחו בחול
ומבורכת ב"
שנה
וההוראה –
שלמה הסביר שעקב העומס המוטל עליו – הלימודים
השגתה!תגובה ,יש נשים המשאירות את הכסאות על השולחן ,עד
טובה לשם
* מותר לכבס מגבות ידיים וגוף ,ויש אומרים
דברי חול ולא לכעוס על האשה ח"ו.
הוא מגיע הביתה בשעה מאוחרת ,ולדעתו חייבת להיות חלוקת
לבואו של בעלה ,על מנת שיבחין ששטפו את הבית.
שכעת יש להחמיר מכיון שגם בשאר השנה
עבודה ביניהם .אם הוא עובד מחוץ
לבית ואינו מבקש מחנה שתעזור יש נשים המבקשות בפירוש את תגובתו ,אולם גם הנשים שאינן
אין מחליפים אותם אלא משבת לשבת.
ידברו דברי חול ולא יכעסו על האשה
בעבודות
לעזרתו
לצפות
צריכה
לו בכך ,הוא סבור שגם חנה אינה
אומרות כלום ,זקוקות להתייחסותו.
* מותר לכבס בגדי קטנים מפני שדרכם

אדם אחד הגיע על הבוקר לעבודה שמח חילוקי הדעות הלכו וגדלו ,כאשר פתרון לא
נראה באופק .תלמידי הישיבה הרגישו כי
וטוב לב .והנה ,לפתע ניגש אליו חברו
לעבודה ולעיני כל העובדים החל לירות משהו בוער מתרחש בין גדולי העולם.
אווירת מתח שררה בישיבה ,והכל חיכו
בו חיצים" :מי צריך אותך בכלל
בעבודה הזאת ,אתה בקושי מתפקד!" ...לראות מה יעלה בגורלה של הישיבה.
אותו אדם עמד בניסיון קשה :מצד אחד ,לא עברו מספר ימים והישיבה הייתה
עומד הוא מבויש לעיני כולם ,ורוצה הוא כמרקחה .הגאון הגדול ר' פסח פרוסקין יצא
בהודעה חסרת תקדים" :אני עוזב את
להשיב מנת אפיים לאותו אדם ,אך
הישיבה! .איני מוכן להסכים עם שיטתו של ר'
מצד שני ,יודע הוא כי אם יתחיל הוא
איסר זלמן מלצר .על כן ,הולך אני לפתוח
במחלוקת הדברים יגיעו למחוזות לא
ישיבה חדשה משלי!" .הישיבה כולה הזדעזעה.
טובים ובשנאה עקובה מדם.
הגמרא במסכת סנהדרין (ז ).מגלה דבר הגאון הגדול ר' פסח פרוסקין שהיה עמוד
התווך של הישיבה וגידל עשרות בני תורה,
מרעיש :אדם שפוגעים בו ומבזים אותו
עוזב את הישיבה ופותח ישיבה משלו.
והוא אינו משיב מאומה ,אלא שומע
תדהמה! .אף אחד לא האמין שהוויכוח בין
חרפתו ושותק – באותו רגע מבטלים
שני גדולי עולם יסתיים כך.
מעליו בשמיים  011גזירות קשות
ודברים מצערים שהיו אמורים לבוא
עליו בחיים ,בעבור שהעביר על
מידותיו ולא השיב.
"הפיטורים מהעבודה ...הפנצ'ר בגלגל...
החוב בבנק ...הילד שהיה צריך להיות
חולה ,"...וכך  011דברים לא טובים
שהיו אמורים להתרחש לו – מתבטלים!.
הבטחה מפורשת וגדולה של הגמרא!.
שהרי לא לחינם דרשה הגמרא את
הפסוק" :תולה ארץ על בלימה" – אין
העולם מתקיים אלא במי שבולם עצמו
בשעת מריבה'.
ניסיון כה קשה שלא להגיב בשעה שכזו,
ועל כן השכר הטמון בה רב ונשגב.
הגאון ר' פסח ניגש אל ר' איסר זלמן מלצר
לפניכם סיפור מדהים שאירע לפני
ואמר" :לפני שאעזוב את הישיבה ,אני רוצה
מספר שנים המלמדנו מהי גדלות
לקחת עימי מספר בחורים ,עמם אפתח את
אמיתית בשעת ניסיון:
ישיבתי החדשה".
"ישיבות גדולות וחשובות היו לאורך
ר' איסר זלמן מלצר שמע את הדברים ,אך
מהם
ההיסטוריה של עם ישראל .אחת
סירב בכל תוקף לבקשה" :אני מכבד את
הייתה 'ישיבת סלוצ'ק' המעטירה.
החלטתך לפתוח ישיבה ,ר' פסח ,אך איני
היה זה לפני כ 54-שנה ,כאשר את
מסכים לשחרר אף בחור מהישיבה".
הישיבה הנהיגו שני גאוני עולם :האחד ,שני גאוני העולם החליטו לפנות אל הגאון ר'
ר' איסר זלמן מלצר זצ"ל ,והשני ,ר'
דוד פיינשטיין זצ"ל על מנת שיכריע בנידון:
פסח פרוסקין זצ"ל.
האם יוכל ר' פסח לקחת עמו בחורים
והנה לפתע ,באחד הימים הניח היצר
מהישיבה או לא .ר' דוד שמע את הצדדים
.
בישיבה
את ידו והחליט לעשות מאומה
ואחר דיון מעמיק פסק" :ר' פסח רשאי לקחת
מחלוקת גדולה פרצה בישיבה בין שני
עמו רק ששה בחורים בלבד ,עמם יבנה את
ראשי הישיבה בנושא הנהגת הישיבה.
ישיבתו החדשה".
הגאון הגדול ר' איסר זלמן מלצר החליט הגאונים קיבלו את החלטתו של ר' דוד והחלו
שיש לנהל את הישיבה באופן אחד,
בביצוע העסקה .ר' פסח פרוסקין בחר לו 6
ולעומתו ,הגאון ר' פסח פרוסקין התנגד בחורים מהישיבה ופנה לו אל העיר 'שקלאו'
וסבר כי יש לנקוט בשיטה אחרת.
שם פתח ישיבה חדשה ומשגשגת.

לרגל פתיחת הישיבה החדשה
של ר' פסח ,הודיעו בחוצות עיר
על 'חנוכת בית לישיבה החדשה'.
המונים הגיעו מכל רחבי האזור אל המעמד
לכבודה של תורה ,תלמידי חכמים ובעלי
בתים.
והנה ,כולם התיישבו במקומות והמתינו
לפתיחת האירוע.
אל הבמה ניגש ראש הישיבה החדש,
הגאון ר' פסח פרוסקין שהודיע:
"הריני מתכבד להזמין את אחד מגאוני
הדור ,לומר כמה דברי תורה וברכה לרגל
פתיחת הישיבה" ,ואז המשיך הרב ואמר:
"אני מתכבד להזמין את הגאון הגדול....
ר' איסר זלמן מלצר!".
הקהל הרב שנכח במקום היה המום.
כולם חשבו כעת שני גאוני עולם אלו הינם
יריבים הצרים זה לזה .והנה ,מי מגיע
להיות נוכח ולברך על פתיחת הישיבה?
ר' איסר זלמן מלצר בעצמו!.
הגאון ר' משה פיינשטיין זצ"ל שהיה
באותה העת נער צעיר ונכח במקום ,אמר
בזקנותו" :לעולם לא אשכח את המעמד
הזה .כל מי שנכח במקום נדהם לראות
את גדלותו והעברת מידותיו של הגאון ר'
פסח פרוסקין .גם אחר שעזב הוא את
הישיבה בפחי נפש ,לכאורה ,היה צריך
לשמור הוא איבה בליבו לר' איסר זלמן
מלצר ,והנה הראה הוא לכולם כי אין לו
קפידא כלל וכלל בליבו ,אלא מקבל הוא
את הכל באהבה גמורה מה' ,וכדי
להבטיח שאין בליבו מאומה ,הזמין הוא
את ר' איסר זלמן מלצר למעמד הגדול.
זוהי גדלות אמיתית והעברת המידות
שאין כמוה"( .מהעלון 'אור האמונה').
כתב הגאון ר' יהונתן אייבשיץ זצ"ל
שאומנם היצר הרע מסית ומדיח בכל
מחלוקת לומר שהיא לשם שמיים ,אך
רבותינו נתנו סימן לדבר לדעת איזוהי
מחלוקת לשם שמיים? זוהי מחלוקת בית
הלל ובית שמאי ,שאע"פ שהיו חולקים
בדבר הלכה ,נשארו ידידים ואוהבים זה
לזה.
מה שאין כן במחלוקת שאינה לשם שמיים
כקורח ועדתו ,שבסיום הוויכוח שני
הצדדים נעשים שונאים וצרים זה לזה.
וכל הבולם עצמו בשעת מריבה מבטל
מעליו  011צרות ואסונות!.

פגעו בך? הכלימו אותך לעיני כולם? ביישו אותך? חשוב לרגע :מה הינך מעדיף – האם עדיף להשיב מנת-
פסח,
הייסוריםשל ר'
הישיבה החדשה
פתיחת
עוונות ולזכות לכך ש 011-אסונות וגזירות -
ככפרת
לקבל את
לרגל או,
אפיים לאותו אדם ולשכך את חמת כעסך,
לישיבה
בית
חנוכת
'
על
עיר
בחוצות
הודיעו
קשות שנגזרו עליך יתבטלו וימחקו באותו רגע? ...התשובה פשוטה ,רק צריך לזכור זאת בזמן ניסיון!

"גדולה תפילה שמגיעה עד כסא הכבוד" ,התרופה הנדרשת ,אך יהודי שכמוהו החסר
אמצעים ,מניין ישיג תרופה נדירה שכזו?".
קובעים רבותינו בתלמוד.
"ומהי אותה תרופה?" ,שאל הגאון.
כוחה של התפילה כה גדול ועצום ,אשר
היא יכולה לשדד מערכות הטבע ולשנות "ישנו עוף אחד" ,אמר הרופא" ,מיוחד במינו
וקשה להשגה ,הנמצא ביערות הרחוקים.
סדרי בראשית.
יש כמה בודדים כמוהו בעולם .רק אם יצודו
הקב"ה ברא את האדם עם חסרונות על
את אותו עוף ,יבשלו את בשרו וישקו אותו
מנת שיתפלל אליו ויבקש את עזרתו,
ואילו רק יאמין כי בתפילתו לה' יכול הוא לחולה – רק אז יוכל להבריא.
להשיג אף דברים גדולים ונשגבים – יזכה אם היה המלך חולה בחולי זה ,היו שולחים
לראות כיצד ה' עונה לתפילתו בכל מצב .ציידים לכל היערות בעולם ומנסים למצוא
אותו ,אך כיצד ישיג יהודי פשוט זה עוף כה
בספר "נפלאות ר' עקיבא איגר" סופר
המעשה המדהים הבא" :לפני מספר שנים נדיר וקשה להשגה? אין לו תקנה ועתיד הוא
בעיר 'פוזנא' נערכו תפילות ותחינות.
אחד מיהודי העיירה חלה במחלה קשה,
אשר כל הרופאים קבעו פה אחד" :אין
לחולה הזה סיכוי לחיות ,אין רפואה
למחלתו .הכינו כבר את קברו!".
מצבו של אותו יהודי הדרדר והוא הגיע
עד שערי מוות.
הגאון הגדול ר' עקיבא איגר שהתגורר
בעיר העתיר גם הוא בתפילה על החולה
וקיווה כי משמיים אולי יקבל החולה
חנינה ורחמים.
והנה ,לא עברו ימים ספורים ובעיירה
הודיעו כי שיירת המלך תעבור היום
למות!" ,סיים הרופא ושב לשיירת המלך.
בעירם ,בעיר 'פוזנא'.
ר' עקיבא איגר נכנס לחדרו ,פתח את ספר
אנשי העיר פנו אל רופאו האישי של
התהלים והחל להתחנן בדמעות לה' שירחם
המלך וביקשו שיבוא לבדוק את החולה.
לאחר בדיקה קצרה הודיע הרופא" :אין לו על החולה .בעודו מתפלל לפתע נשמעו
קולות מוזרים מארובת הגג.
סיכוי! הוא לא יחיה עם מחלה שכזו!".
אחד מבני הבית עלה אל הארובה והנה הוא
ר' עקיבא איגר שהיה נוכח במעמד ,פנה
מוצא שם ציפור מוזרה וגדולה שנתקעה
אל הרופא ואמר לו" :יאמר לי כבודו
בבקשה ,לו חלילה חלה המלך במחלה זו בארובה ואינה מצליחה להשתחרר.
נטל את העוף ונכנס הוא אל חדרו של
האם גם אז היית אומר זאת או שהיית
הגאון .הגאון ראה את העוף ופניו זרחו.
מייעץ דבר אחר?".
"מהר שחטו את העוף הזה כהלכה והכינו
הרופא נותר דומם לאור השאלה והשיב:
ממנו מרק לצורך החולה ,אך את הנוצות
"אומר לרב את האמת ,למחלתו של
יהודי זה יש תרופה ,אך היא קשה ונדירה שלו שמרו במקום מוצנע" ,ציווה הרב.
בני הבית עשו כדברי הרב והכינו את המרק.
למציאה .אילולא היה המלך חולה
במחלה זו אולי היה סיכוי קטן להשיג את ר' עקיבא איגר מיהר לביתו של החולה

והשקה אותו במרק .לא עברו ימים בודדים
והחולה הנואש הבריא לגמרי ממחלתו.
לאחר מספר חודשים הגיע רופאו של המלך
לעיר ושאל" :אמרו נא לי ,מה עם אותו
חולה קשה? מתי הוא נפטר?".
"הוא חי ונושם!" ,בישרו לו באושר ושמחה
כל בני העיר.
הרופא הזדעזע והתקשה להאמין" .באיזה
תרופה טיפלתם בו ,הרי התרופה היחידה
היא עוף נדיר וקשה להשגה?!" ,שאל.
"איננו יודעים ,הרב הביא לחולה עוף ועל ידו
הוא הבריא" ,אמרו לו בשמחה.
שמע הגאון על בואו של הרופא וניגש אליו
כשהנוצות ששמר מאותו עוף בידו.
בדק הרופא את הנוצות ,ואמר כשהוא המום
וחסר נשימה" :הרי זה אותו עוף נדיר! כיצד
השגת אותו?!" .או אז סיפרו לו כי בעת
שהתפלל הרב על החולה נחת העוף בגגו.
מיד אמר הרופא המוכה בתדהמה" :עתה
יודע אני כי יכול האדם להשיג כל חפצו
בתפילה – ואף עוף נדיר שהמלך וכל
חייליו לא יכולים למצוא!"'( .בנועם שיח')
הרי שאתה מתפלל ,אל מי אתה מתפלל?
אל בורא כל העולמות .מי שמחיה אותך
ואת כל היקום ,אשר בידו העושר והזהב,
הבריאות והאושר ,הילדים וכל שאר ענייני
החיים.
גם אם נראה לך שהדבר אשר אתה כוסף
אליו ומבקש אותו ,הינו מצרך נדיר שאין
סיכוי שתוכל להשיגו ,דע כי בכוח תפילתך
להשיג כל דבר שבעולם ואף את העוף
הנדיר ביותר בעולם.
כמו כן למדו חכמים (ברכות יב,ב)" :כל
שאפשר לו לבקש רחמים על חברו ואינו
מבקש  -נקרא חוטא .ואם תלמיד חכם הוא
 צריך שיחלה עצמו עליו".וכתב על כך בעל ה'פלא יועץ'" :ומה נענה
ליום פקודה כי אין איש שם על לב להתפלל
על חבירו" .יש לך חבר בצרה? חובה קדושה
להתפלל עליו ,כי התפילה יכולה להושיע!.

העלון מוקדש לרפואה ,הצלחה ופרנסה :נטלי
התרופה ,אך יהודי שכמוהו החסר
בודדיםבת
ימיםשושנה
עברו יפה
אלי לוי,
בת מי
אמצעים ,מניין ישיג תרופה נדירה שכזו?" .מרים
מנוחה,לא
אותוליבמרק.
והשקה
חשבון בנק דואר .222-387-22
קורוטה ומאירוב.
משפחות:
בת סופיה,
והחולהאנה
זוהרה,
ממחלתו.
הבריא לגמרי
הנואש
המלךשרה.
אברהם בן
בת יפה,
שושנה,
יפה
העלון מוקדש לעילוי נשמת
רופאו של
שושנההגיע
חודשים
בתמספר
לאחר
.
לילה
בן
מנשה
ה
.
כלפו גבסו בן מאלו ת.נ.צ.ב
לעיר ושאל" :אמרו נא לי ,מה עם אותו
" :.סיגלית בת מזל.
שב?"ק
הוא.ו .ז
מתיבת ד
א .ב.
חולההגון:
זיווג
נפטר
קשה?
מאור בן אילנה  -שיזכה להיכנס לתלמוד תורה.
לע"נ :שלום סאלם בן דוד ,אליאס אליהו בן מונבר,
עילוי נשמת המנוח יפת בן שלום
ותראו כל טוב בחיים ב"ה
המדם חמדה בת חטונג'ן.

אשואל ת.נ.צ.ב.ה

