בס"ד.

בעזרת ה' נעשה ונצליח.

לישועתך קיויתי ה'.

לה' הארץ ומלואה.

בשם ה' נעשה ונצליח.

הדלקת נרות19:25 :
יציאת השבת22:17 :
רבינו תם21:12 :

יציאת השבת19:22 :
רבנו תם19:57 :

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 .ירין אליה בן
בטי .נתנאל שבתאי בן
לבנה.
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,
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

נמצאים אנו ימים ספורים אחר חג השבועות ,חג מתן תורה ,בה נתן ה' לכל יהודי ויהודי את התורה השייכת לו
ולנשמתו בלבד .לילה שלם ,ישבנו ועסקנו בתורה ,כשאנו מבקשים בתפילה" :ותן חלקנו בתורתך" ,לכן ,כעת
עלינו להוכיח שבקשותינו לא היו מהשפה ולחוץ ,אלא באמת רצינו חלק בתורה הקדושה.
וכבר אמרו רבותינו ז"ל (אבות ו' ,ט')" :בשעת פטירתו של אדם אין מלווין אותו לא כסף ולא זהב
ולא אבנים טובות ומרגליות ,אלא תורה ומעשים טובים בלבד ,שנאמר (משלי ו')" :בהתהלכך תנחה אותך,
בשכבך תשמור עליך ,והקיצות היא תשיחך"' .בהתהלכך מנחה אותך' – זה העולם הזה ,שהיא תנחה אותך תוליך
אותך בדרך הנכונה .בשכבך תשמור עליך' – בקבר ,שתהיה איתך גם תחת האדמה ותשמור עליך' .והקיצות היא
תשיחך' – לעולם הבא ,שכל מה שלמדת בעולם הזה ,יהיו המליצי יושר שלך לעתיד לבוא.
סיפר הרב יצחק זילברשטיין שליט"א מעשה מדהים שאירע לגאון ר' אליהו הכהן מאיזמיר זצ"ל ,בעל ה'שבט
מוסר' ,אותו סיפר אף ר' חיים פלאג'י לתלמידיו ,המלמדנו מוסר מאלף:
"בכל בוקר היה ר' אליהו הכהן משכים קום בשעה מוקדמת
ופותח את יומו בתפילה בכוונה .כל יום היה הוא מתעורר
באותה שעה .לילה אחד ,התעורר ר' אליהו משינתו וחשב כי
הגיע זמן התפילה כבכל יום .הוא הציץ מבעד לחלונו וראה כי
משום מה ,באופן חריג התעורר הוא היום מוקדם יותר מיום רגיל
וכי יש עוד זמן עד לשעת תפילת שחרית.
מה עשה? וכי החליט הוא לחזור לישון? ידע הוא כי אם משמיים
העירוהו מעט יותר מוקדם ,כנראה יש סיבה הוגנת לכך ,ועל כן,
עליו לנצל זאת כראוי ללימוד התורה.
למרות שאור השמש עדיין לא הגיע ,נטל הוא את ידיו וניגש
כבכל פעם ,לחגור את ה'גארטל' ,חוט קשירה הדומה לחגורה,
אותו נהגו צדיקים וחסידים ללבוש סביב הבגד בשעת התפילה.
ר' אליהו לקח את ה'גארטל' בידיו ,אבל הפעם ,כך הוא מרגיש ,שה'גארטל' עבה יותר מהרגיל ,עד שהיה לו
קשה לקושרו סביב למותניים .בשל העלטה הגמורה ששררה עדיין בחוץ ,לא יכל היה לברר את פשר הדבר וכיוון
שרצה כבר לשבת וללמוד ,לא התייחס ולא ניסה להתעמק בשינוי שנוצר ב'גארטל' ,אלא הוא קשר אותו
באיזושהי דרך והתיישב ללמוד תורת אלוקים חיים.
והנה ,לפתע באמצע לימודו ,הוא מרגיש שהקשר של ה'גארטל' מתרופף ,עד שהוא חש ממש שה'גארטל' פשוט
מתחיל להתנועע סביב מותניו ,עד שבשלב מסוים הוא נפל ארצה .מיד הביט הצדיק בעל 'שבט מוסר' לעבר
ה'גארטל' המונח ברצפה ולתדהמתו הוא מגלה מחזה מחריד ...נחש ארסי שוכב לו על הרצפה .מיד הבין ר' אליהו
את הנס הגדול שעשה עמו ה' .נחש ארסי שנכנס לביתו הסתובב לו להנאתו ,ומשמיים ראו זאת והעירו את ר'
אליהו מוקדם ,אם ישכיל וישב לעסוק בתורת ה' ,יזמנו לו משמיים במקום ה'גארטל' את הנחש ובזכות כך ינצלו
חייו ,ואם ישוב לישון ,לא יזכה הוא חלילה להצלה.
החשק ללימוד התורה של בעל ה'שבט מוסר' ,אהבתו ומסירותו לתורה הקדושה היא זו שהצילה את חייו .כשראה
ר' אליהו הכהן את הנס הגדול שנעשה לו ,מיד החליט הוא לחבר את הספר 'אזור אליהו' ,כהודאה על הנס
שעשה לו ה' באזורו ,הרי הוא ה'גארטל' שלו'( .עלינו לשבח'  /הרב יצחק זילברשטיין שליט"א)
כתב הזוהר הקדוש (ויקהל ר')" :וכאשר עוסק האדם בתורה הקדושה ,הקב"ה עומד שם ומקשיב לקולו ,ובאותו
רגע ניצול הוא משלושה דינים :מדינים ועונשים של העולם הזה ,מדינו של מלאך המוות שלא יכול לשלוט
עליו באותו רגע ומדין הגיהינום ,מפני שאין האש של הגיהינום שולטת במי שעוסק בתורה".
כל רגע שזוכה האדם לשהות בעולם הזה ,יש לו את האפשרות הנדירה לעסוק בתורה הקדושה ,אשר כל מילה
שיזכה ללמוד בה ,תגן עליו בעולם הזה ,תשמור עליו בקבר ,ותהיה כל העולם הבא שלו לעתיד לבוא!.

 .1האם צריך לעמוד בפני אביו? ומתי?
* בעת שרואה הבן את הוריו עוברים לפניו,
חייב לעמוד בפניהם מלא קומתו ,דהיינו,
עמידה ממש .והוא הדין שחייבים לעמוד בפני
הרב כשעובר לפניו באופן שיראהו.
מנהגינו ,וכן דעת כמה מפוסקי אשכנז ,שחייב
הבן לקום בפני אביו ובפני רבו אפילו מאה
פעמים ביום ,וכך דעת מרן השולחן ערוך.
***
 .2לקום לכבוד אביו כשעולה לתורה
* חייב הבן לקום בפני אביו או רבו בעת
שעולה לקריאה בספר תורה.
אף על פי שמן הדין אין חובה לעמוד כל זמן
הקריאה שעולה הרב או האב לתורה ,ודי
בעמידה רק בעת שהוא עובר לעלות לבימה
של הספר תורה ,מכל מקום מנהג הספרדים
ובני עדות המזרח ,לעמוד בכל זמן הקריאה
בספר תורה ,מפני כבוד האב ,וכתב מרן
החיד"א ,שכיוון שכך מנהגינו ,נעשה הדבר
חיוב גמור ,מכיוון שאם אינו עומד בפני אביו
הרי הוא מזלזל באביו שלא נוהג בו גינוני כבוד
***
מקובלים.
 .3האם חייב לכבד את חמיו?
* חייב אדם לכבד את חמיו בקימה והידור,
כאשר מגיע חמיו לתוך  4אמותיו ( 2מטר),

סגולות להיחלצות ממצוקה וצער!
 )1כותב ר' פנחס מקורץ זצ"ל" :אדם הנזהר
בשבת שלא לחשוב על עניינים הקשורים
לימות החול ,ומסיר כל דאגה מלבו ומשתדל
לשמוח – אל לו לחשוש מכל צרה וצוקה,
ויהיה בטוח שכל הגזירות הרעות שנגזרו עליו
בטלות ומבוטלות"'( .עצה ותושיה').
 )2כותב ה'סגולות ישראל'" :סגולה לזכות
לשמחה :ישתה משקה חם ,או יאכל פת חמה,
או יתרחץ במים חמים במוצאי שבת ,וזה כוונת
חז"ל "חמין במוצאי שבת מלוגמא [תרופה]",

כוונתם שזו רפואה להסרת העצבות .וכדאי
שיאמר בפיו בעת עשיית הסגולה הנ"ל "חמין
במוצאי שבת מלוגמא"( .כדורי.נט)
 )3אומרת הגמרא (כתובות י')" :סגולה
להסרת העצבות – היא אכילת תמרים".
 )4כותב הצדיק ה'אמרי אש'" :אדם הנמצא
במצוקה וזקוק לישועה מהירה ,יקבל על עצמו
לעשות סעודת מלווה מלכה למניין אנשים
ולהדליק  4נרות בסעודה"( .עצה ותושיה)
 )5כותב ה'אוצר ישראל'" :הרבי מלכוויטש
אמר ,כי כל יהודי הנמצא במצוקה ,יכול
לבקש מה' שיוושע בזכות 'מרדכי בן אדל',
ובתנאי שיבקש מתוך שמחה" (עצה ותושיה)

כמו שיש לכבד את הזקנים.
אבל אינו חייב לכבדו כפי שמחוייב בכבוד
אביו.
וכתב מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל ,שיש נוהגים
לנשק ידי חמיו בדרך כבוד ויקר ,וכן ראוי
לעשות .ובפרט כאשר חמיו הוא בעל תורה
ומעשים טובים.
והוא הדין שחייב אדם לכבד את חמותו כראוי
לה .וכן האשה חייבת לכבד את חמיה וחמותה
***
כמיטב יכולתה.
 .4האם יש לכבד הורים חילוניים או רשעים?
* להלכה ,מרן השולחן ערוך פסק כדברי
הרמב"ם ,שאפילו אם ההורים רשעים  -חייב
לכבדם כדי שיתאהב שם שמים על ידיהם.
אולם ,הוסיף הרב עובדיה יוסף זצ"ל שכל זה
הוא דווקא כשההורים אינם מפריעים לבניהם
שזכו לחזור בתשובה ,אבל אם הם עוינים
אותם על כך שחזרו בתשובה ,וצוררים להם
בגלל שנאתם לדת  -הרי הם בכלל המינים
והאפיקורסים שודאי אין לכבדם ,ועדיף
שיתגורר הבן בעיר אחרת עד שישובו גם הם!

.5איסור 'צביטה' בשבת
* אסור ל'לצבוט' בשבת ,שהרי ע"י כך הדם
נצרב תחת העור ,ואב שהכה את בנו בשבת
וחבל בו ,צריך תשובה וכפרה על כך.

כמו שיש לכבד את הזקנים.

פעמים רבות נכשלים זוגות רבים כאשר הם ממשיכים להתווכח בפני אחד האורחים אמר בתמימות כי הוא חושב שנברשת בסלון תאיר את
אורחים או קרובי משפחה על דבר המצוי במחלוקת ביניהם ,כאשר הבית ותייפה אותו .ככשמע זאת הבעל ,אמר" :לדעתי נברשת ארוכה
 .6מותר לקשור קשר עניבה בשבת?
לומר
כל אחד מנסה לגייס תומכים בעמדתו מתוך תקווה שככל שיצליח וצרה היא זו המתאימה לסלון שלנו".
* מותר לקשור קשר ועניבה על גביו ,כשדעתו
לשנות
יעשהזוגו
הדברפןעל בן
בכך,
את דעתו ,או להיפך ,שמראה כעת ,יכולה האשה ליצור עמדה נגדית ולומר שלדעתה הצעתו של
בידיו.
הכיבוי
ישפיעמדאי,
השעון יותר
לפתוח בתוך שבעה ימים .אבל עניבה בלי
הוא 'מסכן' בחברת בן זוגו.
בעלה הינה מגושמת ומוזרה ,ובכך לפתוח דו קרב ,אשר האורחים יהיו
לסובבים אותו כמה ***
שום קשר ,או קשר אחד בלי עניבה ,מותר
להביע את עמדתם בפני
שעוןהזוג
שני בני
מוסכם על
עקרו.נית ,אם
אלו שיכריע בו – אך תוצאותיו יהיו קשות ופוגעות לזה שלא יקבל
השבת
הדלקת
הקדמת שעת
3
אפילו על דעת להתקיים לעולם.
בהסכמה ביניהם אינו שלילי.
שנעשה
מכובהי כל
אחרים ,הר
עידוד מהאורחים.
קדים את
מהחפץ
והאדם
אנשיםשבת
* שעון
אולם אם לא היתה הסכמה ביניהם על כך
לעומת זאת ,אם תשכיל האשה ותאמר בפני
שיציגו את הנושא לעיני הסובבים ,וכל
האורחים" :כן ,מהי דעתכם על נברשת צרה
אחד מנסה לגייס את הזר לצדד בדעתו,
וארוכה כפי שאומר בעלי – זה יזרוק אור
על הכסא-
השלחן או
כאןבשבת
שנשפכו
מים
מאוד
פעולהעלשלילית
הרי שיש
מספיק? אתם גם חושבים שזה יתאים לסגנון?!",
במגבת או
והרסידי ניגוב
בשבת על
לנקותם
מותר
בשותפות
לניכור רב
הנגרמת
ובכך תציג היא את עמדתה כאילו היא בדיוק
,
מרובים
המים
יהיו
שלא
:
ובתנאי
.
נייר
במפית
המשפחתית ,והתוצאות לכך ישפיעו
כמו הבעל – דבר זה מאד יחבר בינה לבין
שלא יסחוט
לרעהבנחת
וינגב
הארוך..
כדיהחיים
לטווח
בעלה ,ואף כך יוכלו לשמוע את דעת
מאידך גיסא ,אם בני הזוג ינהגו אחרת,
האורחים בלי שאף אחד מהם יפגע.
שכאשר אחד מהם מציג את דעתו בפני
שהרי אם האורחים יטענו שאכן מתאימה
עמדתו
זרים ,לא יעלה בן הזוג בשיחה את
***לא תיפגע האשה,
נברשת ארוכה וצרה ,בכך
בפניהם משקין
יצדדלבנה על
מפית נייר
להניח
להקל
ונהגו
אדרבה,
אלא
הנגדית,
שהציעו
ובעלה
היא
שמההשבת
יודעים,שעון
כללי של
ניתוק
מפני שרק.4
שנשפכו על השלחן ,ואין לחוש בזה לצובע,
האשה.
הוא*של
בעמדה של זולתו שהועלתה ראשונה – הרי יש כאן תרומה נפלאה האורחים הוא היפך דעתה
מזיק לאדם המקדש בסעודת השבת
אם היין
אחר שהוא דרך לכלוך .והמחמיר לחוש בזה
לדעתם מתאימה
ויאמרו
אחרת
כי =.
כולה!
השנה
האורחיםלכל
לשותפות ,שהרי זה שצידדו בעדמתו יודע שזולתו הביע עמדה זהה ומאידך גיסא ,אם יציעו מועיל
לאיסור צובע ,תבא עליו ברכה.
לא משום ששינה את דעתו מכפי שהיא נאמרת בין כותלי הבית
הזוג ,הרי שהבעל
נברשת רחבה וצרה ,לא כפי שהציגו בפניהם בני
***
* אם יש לכלוך דבוק על השלחן  -לא ינקה
הוא לא
ובכך
האמיתית,
כשהם לבדם ,אלא משום שזהו מנהגם שכלפי חוץ הם שותפים
קפיצי
מעורר
יהיה נוכח לדעת שדעתם כדעת אשתו .5שעון
במטלית רטובה.
מותר
ידי קפיץ –
מפני על
אשתו,הפועל
עםמעורר
שעון
יתבייש וירגיש נבזה שה" *
בחכמתה
שהיא
צדק"
ומגינים זה על עמדתו של זה.
 )3מותר לקלף בשבת שום או בצל ,רימון
בשבת את הצלצול ע"י לחיצה על
לדוגמא :בני הזוג מתווכחים ביניהם איזו מנורה כדאי לקנות לסלון .הראתה כאילו זוהי דעתם להפסיק
המשותפת!.
ושאר פירות או ביצים ,ביד או בסכין על מנת
ותב הרמ"א שיש ללמוד גם קודם הסעודה!
ורוצה
מערב שבת
אםשהיה
הכפתור .ואף
נברשת
לקנות
שכדאי
לשיפוטם
סגורהבית
בתוך
הוויכוחים
רחבה ,ולעומתה ,הגבר טוען לכן ,זהו הכלל :לא להציע את
פסולת
כבורר
נחשב
חושבת ,ואינו
האשה לאלתר
לאכול
 )6ראוי לשלוח משלוח מנות דווקא לאדם
שיצלצל
מנת
על
הכפתור
את
ולהרים
לפתוח
ארוכה וצרה.
נברשת
רק
מתאים
שלהם
לסלון
כי
של האורחים – דבר זה יוריד בהרגשת השותפות הזוגית ,ואף יכול
מתוך אוכל ,מאחר שכך היא דרך אכילתו.
שאיתו מסוכסכים שעל ידי כך מתרבית
ובאהבה!.לעשות
בחכמהיש להתיר
לעוררו –
המיועדת
לסעודהעלה הנושא על השולחן.
אורחים לבית,
אליהם
הגיעו
כאשר
,
והנה
זאת
בשעהלעשות
הקשר ,אלא יש
כל
על
להעיב
אבל אין לקלפם על מנת להניחם
האהבה והאחווה ועושה נחת רוח לה'!

הוא ניגש אליי ,ובמאור פנים גדול שאינני
כולנו מבקשים מבורא העולם בקשות,
יכול לתארו במילים ,אמר לי" :בני ,שמתי לב
מתחננים לזכות בישועה מסוימת ,אך
לעיתים אנו מרגישים כי השערים סגורים ששכחנו את המגבעת שלך בבית ,והרי מכיר
ומחפשים אנו את הזכות שתזכה אותנו אני אותך היטיב ויודע כי לא תרגיש בנוח כל
השבת בלעדי המגבעת שלך" ,ואז הוסיף
בקבלת משאלות ליבנו.
ושאל שאלה שהדהימה אותי" :אמור נא לי
"ישנה זכות אחת" ,כתב ה'חפץ חיים',
"כי בוודאי אם יעשה אותה האדם ,הרי בני ,האם רוצה אתה שאשוב לביתנו כדי
להביא את המגבעת שלך?".
שיזכה להתעוררות רחמי ה'" .ומהי?
נדהמתי .המילים לא יצאו מפי .לא דמיינתי
אמרו חז"ל (ירושלמי סנהדרין נ:).
"רבי יודן בר חנן בשם ר' ברכיה' :אמר להטריח את אבי לעשות דבר שכזה.
הקב"ה לישראל :בניי ,אם ראיתם זכות תחילה ,ניסיתי לסרב ולומר לו כי זה לא נורא
ואסתדר שבת אחת גם בלעדי המגבעת,
אבות וזכות אמהות שנתמוטטו – לכו
ובלבד שלא יטרח לשוב במיוחד לביתנו .אך
והדבקו בחסד".
אז נתקלתי בדבר מדהים עוד יותר.
אתה מרגיש שאתה לא נענה עד
שאפילו זכות אבות לא מועילה לך ,לך אבי היה נחוש בדעתו ואמר לי שהוא חוזר מיד
הביתה ,מפני שיודע הוא כמה הדבר בנפשי.
והידבק במידת החסד ותזכה לראות
ברחמי ה' ,אף כשתמה זכות האבות.
סיפר הרב יצחק זילברשטיין שליט"א:
"את המעשה הבא העביר אלינו בחור
תושב העיר 'בני ברק' ,בן לאחת
המשפחות המפוארות בבני ברק ,אשר
שיבח את אביו ,אשר ידוע לכל כגומל
חסד ,ועם כל זאת ,אף גם בביתו שלו
הוא גומל חסדים עם בני ביתו כפי מידת
הצורך ,וכך היו דבריו" :ביום שישי אחד,
נסענו עם כל בני משפחתי להתארח
שבת אצל קרובי משפחתנו המתגוררים
בפתח תקווה.
העמסנו את הכל על הרכב המשפחתי
ויצאנו לדרך מספר שעות לפני השבת .מי שמכיר את משפחתנו מבין עד כמה זו
כאשר הגענו עם הרכב לאזור ביתם של הקרבה מצידו של אבי שיחיה ,שהרי
קרובי משפחתנו ,התברר לי לפתע
משפחתנו כמעט ולא יוצאת לשבתות מחוץ
ששכחתי את המגבעת שלי בביתנו
לבית ,וכאשר יש כבר הזדמנות להתארח
בבני ברק.
אצל קרובים ,הרי שחבל על כל רגע...
כולם במשפחה יודעים שאני מקפיד
והרגעים הראשונים הם ,כידוע ,היפים ביותר...
מאד על הדברים הללו :מגבעת וחליפה אבי עלה מיד בחזרה לרכב ,התניע ושנינו
כיאות לבחור ישיבה בן תורה ,וכמעט
נסענו בחזרה לבית על מנת להביא את
שמעולם לא תראו אותי מסתובב
המגבעת הנשכחת.
בלעדיהם .אך הפעם ,לא העזתי
בדרך ,אבי פתח עימי בשיחה והחל לדבר
להטריח את אבא שלי ולבקש ממנו
איתי בחשיבותה של מידת החסד ,ואמר לי כי
שיחזור במיוחד מפתח תקווה בחזרה
כאשר האדם עומד לבנות בית בישראל עליו
לבני ברק לשם כך.
לדעת שאת החסד הגדול והאמיתי עושים
אבי החנה את הרכב תחת הבניין ואנו
בתוך הבית פנימה.
החלנו לפרוק את הדברים ולהעלותם
"למד נא ממני ,בני יקירי ,כיצד יש להתנהג
אל הדירה של בני המשפחה.
עם הילדים ,וגם כשתהיה אתה בעז"ה אב
לפתע ,הביט אבי בחפצים והרגיש כי
לילדים ,השתדל להראות להם את אהבתך
שכחנו משהו בבית .הוא מיד שם לב
ועשה עימהם חסד ,לא פחות מהחסד שאתה
לכך שהמגבעת שלי חסרה.
עושה עם חבריך" ,אמר לי אבא והסביר לי

שבני הבית תלויים באב
וזקוקים כל כך לחסדים שלו בתוך
הבית ,שהרי אם הוא לא יסייע להם,
מי יסייע להם?! .ואף עדכן אותי ואמר לי:
"דע לך ,כי החסד בתוך הבית הוא קשה.
מפני שבדרך כלל בני הבית לא מעריכים
את החסד והמאמץ שאתה עושה עימהם,
מפני שהם רואים זאת כמובן מאליו שהינך
צריך לעזור להם ,בשונה מהאנשים בחוץ
המעריכים ומשבחים אותך על כל צעד
ומאמץ ,לכן ,דווקא משום שאינם יודעים
להעריך את החסד – זהו חסד של אמת
שערכו גדול יותר" ,סיים ואמר.
וכך עם שיחה שכזו בילינו את הדרך והגענו
לביתנו בבני ברק.
עלינו במדרגות ,פתחנו את הדלת,
ונדהמנו לגלות את הבלתי – יאומן...
כשנכנסו לדירתנו הרחנו ריח חריף וחזק
מאד של גז...
התברר ,שאמי ,שכחה לסגור את האש
תחת הסיר אשר בו בושלו כמה ביצים...
המים התאדו ,הביצים והסיר נשרפו
לחלוטין ,האש כבתה והגז דלף והתפשט
בדירה.
היה זה נס של ממש! לא קשה לתאר מה
היה קורה אילו לא היינו חוזרים לביתנו
להביא את המגבעת ...ה' ישמור ויציל
איזה אסון היה מתרחש!.
מיד התפעלנו כל כך לראות כמה שכרם
של גומלי חסדים.
"ידוע ,שלפי מה שמתנהג האדם עצמו
במידותיו בעולם הזה" ,כותב ה'חפץ
חיים'" ,כך הוא מעורר כנגדו למעלה
בשורשים העליונים ,שאם דרכו להתנהג
במידת החסד והרחמים ,הוא מעורר כנגדו
למעלה את מידת הרחמים ומרחם ה'
יתברך על כל העולם בשבילו".
וכתב ר' חיים ויטאל זצ"ל כי כאשר יגיע
האדם לבית דין של מעלה ויראו את
החסדים שעשה עם כל בני האדם ,יעצרו
ויאמרו" :האם גם עם בני משפחתך עשית
חסדים? או שהיה זה רק עם החברים
והקרובים שהעריכו ופרגנו?" ,כי החסד
האמיתי הוא בתוך הבית ,כשקשה ואין
פרגון .חסד שכזה עושה רעש בשמיים
ושקול יותר מכל ,ואף יכול להציל בית
שלם משריפה ומדליפת גז.
אתה עושה חסד וה' משלם לך בחסד!.

וזקוקים
באב
תלויים
מאד הבית
"ועתה שמידת הדין גברה שבני
כךל" ,ואין שום עצה להינצל מידי צרות
חייםכלזצ"
החפץ
כותב
בעולם",
הוא לא
החסדהבית
במידתבתוך
לחסדים שלו
תתעורר מידת החסד העליונה ,דהיינו שיתעורר
אם זה
שהרי ידי
כדי ,שעל
המתחדשות יום ויום ,מה מאד יש להתחזק
ואמר
אותי
עידכן
ואף
.
יסייע
מי
,
להם
יסייע וישפיע לנו שפע של חסדים לפנים משורת הדין"'( .אהבת חסד')
חסדו של ה' יתברך עלינו

מספיק כח ואז לא אלמד טוב היום תורה.
כולנו קמים מידי בוקר ליום עבודה ארוך
לא פשוט שמותר לי להשתמש בכסף שנותנת
ומייגע ,כדי להביא טרף לביתנו.
לעיתים האדם נלחץ ודואג :האם המשכורת לי הישיבה לצרכים שכאלה.
אבל מצד שני ,אם אשקיע בכרטיס של הלוטו
מספיקה לי להסתדר בחיים או שאצטרך
ואזכה – ...לא יהיה חסר לי כלום כל החיים!
לעבוד שעות נוספות או להחליף עבודה?
מה כדאי? מה עושים? מהו רצונו של הקב"ה?
מה יהיה בעתיד כשהילדים יגדלו?
אמר רבי זוננפלד זצ"ל :יש לנו כלל בתלמוד:
מה עושים כשהבוס רוצה לפטר עובדים?
'ברי ושמא – ברי עדיף' ,כלומר :כשיש לך
אבל חז"ל הקדושים מלמדים את האדם
המאמין בבוראו שהמחייה אותו ,כלל גדול :דבר ספק ודבר וודאי – לך על הוודאי.
"מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה כאן וודאי שאם אשחרר את הכסף – אשאר
רעב ואחלש בלימוד התורה שלי ,ולעומת
ועד ראש השנה!".
זאת ,הזכייה בלוטו היא רק ספק אם אזכה!
הקב"ה כבר קבע כמה בראש השנה לכל
אחד ואחד כמה ירוויח ,כמה הוצאות יהיו
לו ,מה האוכל והרהיטים שיקנה ובאיזו
כמות 65 :לחם פרוס 84 ,גבינות סקי ,6%
מזנון חדש דגם 'אלוני'....
האדם הנמצא בשגרת יומו ,לעיתים שוכח
שהכל כבר מוכן לו מלמעלה לכן הוא
לפעמים נלחץ ,מודאג ,חושש – אך הקב"ה
מביט בו ואומר" :רבות מחשבות בלב איש,
ועצת ה' היא תקום!"  -בני היקר ,אתה
תעשה את ההשתדלות שלך ,אך את
התוצאה הסופית – תזכור שתקבל רק את
מה שנקצב לך ,לא פחות ולא יותר!.
מספר הרב יצחק פנגר שליט"א את המעשה
המחזק הבא שסיפר רבי יוסף חיים זוננפלד לכן הלכתי על בטוח ,כדברי ההלכה ,ולא
קניתי כרטיס כדי שיהיה לי כח ללמוד תורה.
זצ"ל ,הרב של ירושלים ,לבנו :כשהייתי
הגיע יום חמישי ,יום פרסום תוצאות הלוטו.
עדיין נער ולמדתי בישיבה ,חלמתי באחת
אמרתי לעצמי' :בוא נלך לראות ,בשביל
הלילות על המספרים הזוכים שבלוטו.
החוויה ,מה היו המספרים הזוכים'.
באותה תקופה הלוטו לא היה כמו היום,
ממשיך רבי זוננפלד זצ"ל לספר לבנו" :אני
אלא היה צריך לנחש רק  3מספרים.
מגיע למפעל הפיס ,ואני רואה שם ששלושת
והנה בלילה ראיתי בחלומי את שלושת
המספרים הזוכים – זה בדיוק שלושת המספרים
המספרים הזוכים בלוטו!
שחלמתי באותו לילה!"...
קמתי בבוקר והתחלתי להתלבט מה
נחשוב רגע :איזו אכזבה נוראית מרגיש אדם
לעשות :למדתי בישיבה ב'פרשבורג',
כזה באותו רגע -היה לו את הכרטיס הזוכה
ישיבתו של ה'כתב סופר' זצ"ל ,והיינו
ביד! ורק לחשוב מה הוא יכל עכשיו לעשות
מקבלים כל יום מהישיבה תקציב מינימלי
עם כל הכסף הזה ...ועכשיו אין לו כלום!
ביותר לאוכל ושתייה.
אך שמעו מה אמר רבי זוננפלד לבנו" :לא
ואני התלבטתי' :אם אבזבז את התקציב
היומי שאני מקבל מהישיבה על הכרטיס של הייתה לי נקיפת מצפון ולא אחת באותו רגע.
הלוטו – לא יהיה לי היום מספיק אוכל .ואם ולמה? כי שאלתי את עצמי ישר :מי הבוס
כאן? מי המנהיג של העולם?...
לא יהיה לי מספיק אוכל – לא יהיה לי

הרי אני עשיתי את הדבר הנכון ע"פ ההלכה,
אז אני הייתי בסדר -אין לי על מה להצטער.
אם נקצב לי שארוויח – כל הכסף הזה יהיה
שלי ,ולא יעזור לאף אחד! שהרי אמרו חז"ל:
"הרבה שלוחין למקום"  -לקב"ה לא חסר
דרכים ושליחים להעביר לי את הכסף ששמור
לי – ואם לא ע"י מפעל הפיס ,אז יגיע לי בדרך
אחרת ,בזמן המדויק ביותר!.
אומר התנא הקדוש בן עזאי (יומא לח:).
"בשמך יקראוך ,במקומך יושיבוך ומשלך
יתנו לך .אין אדם נוגע במוכן לחבירו ,ואין
מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלא הנימה".
אומר התנא בן עזאי לדורות הבאים' :בשמך
יקראוך ובמקומך יושיבוך' – אף אחד לא יכול
לקחת לך את המקום שייעד לך בורא עולם,
את המשרה והתפקיד שקבע לך בורא עולם,
אז אל תתרגש מאנשים שינסו לתת לך
הרגשה שהם שולטים על הפרנסה שלך.
ואז אומר בן עזאי" :אין אדם נוגע במוכן
לחבירו!" – מה שכתוב לך בשמיים שהוא
שלך – אף אחד ,אבל אף אחד לא יכול לגעת
לך בו! את הפרנסה שנקצבה לך – אתה תקבל
עד האגורה האחרונה!.
הבגד או הרהיט שקבעו בשמיים שהוא שלך –
אף אחד לא יגע בו ,כתוב עליו כבר 'משה'.
וכך כותב ה'אורחות צדיקים'" :צריך שיבטח
בהשם יתברך שיצליחהו במלאכתו ובעסקיו,
ולא יבטח על מלאכתו ועסקיו .אך יחשוב
אשר מלאכתו ועסקיו הם דרך לפרנסתו מאת
השם יתברך .כמו אדם הבוקע עצים בגרזן,
אף על פי שהגרזן חותך את העץ ,אין הכוח
בא מן הברזל ,אלא מן האיש הבוקע עם
הברזל לחתוך בו את העץ".
וממשיך האורחות צדיקים" :ואיזה דבר מביא
שיבטח האדם באלוקים? זה האמונה! מתוך
שמאמין בבורא ,שכל הצלחתו בעולם הזה
ובעולם הבא הכל הוא ממנו ואין אחר זולתו,
נותן ליבו לאהוב אותו בכל לבבו.
ואיזה דבר מביא אדם לידי אמונה שלמה?
הוא שלא יתנועע מדבר רע ,שיקבל כל הבא
עליו בשמחה" - .ישתבח שמו לעד ,שהוא הזן
והמפרנס מקרני ראמים ועד ביצי כינים!

להם מקום ב"ה.

".

חשבון בנק דואר .222-387-22
העלון מוקדש לרפואת הילה בת חנה
ולהצלחה בכל הישועות למשפחת דואק.

עילוי נשמת המנוח יפת בן שלום
ותראו כל טוב בחיים ב"ה
אשואל ת.נ.צ.ב.ה

ציפתה
" ,.מיד
בנושא חשוב
בעלאסתר בת
ופרנסה:
הצלחה
לרפואה
איתך מוקדש
העלון
מהרבנית
ביקורת
של
מטח
לחטוף
הביתמזל בת נור ,מרים בת גאולה ,יפה שושנה בת
מזל,
קורוטההרבנית
המשיכה
לכך .ואז
עצמה
ומאירוב.
משפחות:
סופיה,
את בת
והכינה אנה
זוהרה,
עורכיםשרה.
אברהם בן
יפה,
שושנה בת
יפה
אתם
שראיתי
שושנה",כפי
פאליבתואמרה:
.
לילה
בן
מנשה
הרחבה בדירתכם וכתוצאה מכך בוודאי
סיגלית בת מזל.
נליה .זשב"
יצחק בן
לכםלוי
נגרםהגון:
זיווג
עוגמתק:נפש
רב ואף
לכלוך
לע"נ :שלום סאלם בן דוד ,אליאס אליהו בן מונבר ,המדם חמדה בת חטונג'ן.
לילדים הרבים שלכם המתקשים להסתדר
בבית בימים כאלו של בניה אינטנסיבית.

