בס"ד.

בעזרת ה' נעשה ונצליח.

לישועתך קיויתי ה'.

לה' הארץ ומלואה.

בשם ה' נעשה ונצליח.

הדלקת נרות19:11 :
יציאת השבת12:20 :
רבינו תם12:75 :

יציאת השבת19:11 :
רבנו תם19:75 :

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.
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

כולנו שומעים בכל שבוע ,לצערנו הרב ,על האסונות הרבים הפוקדים את עם ישראל ,החל מתאונות דרכים ועד
מחלות קשות ומקרי מוות פתאומיים המותירים אחריהם משפחות שבורות וכואבות.
הקב"ה מכין את העולם לקראת ביאת הגאולה ,ממש כאישה העומדת לילד ונתקפת בצירים קשים טרם הלידה.
לכן ,המשימה של כל יהודי בדורנו ,היא להחזיק חזק באמונה תמימה ולא להישבר ,ולדעת שלכל
מבזקי החדשות המזעזעים ,ולכל האסונות הקשים יש מנהיג ומבצע מלמעלה ,שקבע זאת ע"פ
ידיעתו האין סופית ,לטובתו של האדם ,שהוא אוהב ומרחם על האדם ,ועושה הכל לטובתו.
אין דבר שלא נעשה בגזירת הבורא .גם המקרים הקשים ,נעשים בגזרתו עם סיבה נסתרת שכולה לטובה.
ישנו מעשה מדהים שאירע עם רבי יעקב כולי זצ"ל ,בעל ה'מעם לועז' ,שחי בדורו של האר"י הקדוש.
ר' יעקב כולי החזיק לפרנסתו עסק פלוני ,והיה לו שותף לעסק זה והרווחים חולקו ביניהם חצי-חצי.
יום אחד גילה רבי יעקב ששותפו גנב ממנו סכומי כסף גדולים
מאוד ,ונעלם עם הכסף ואיננו...
נאלץ רבי יעקב כולי לספוג את ההפסד הגדול ,ומכיוון שלא ידע
אפילו להיכן נעלמו עקבותיו של השותף ,לא היה בכוחו לעשות
מאומה .צערו הרב של ר' יעקב כולי היה איום ונורא.
עברו-חלפו שנים ,ורבי יעקב התאלמן מאשתו ,וזמן-מה לאחר
מכן הציעו לו אשה לזיווג שני.
המשודכת היתה הרבה יותר צעירה ממנו ,והיתה ידועה כעשירה
מופלגת ובעלת הון רב .ניגש רבי יעקב כולי אל האר"י הקדוש,
כדי להיוועץ בדעתו האם לגשת לשידוך זה או לא.
האר"י הקדוש זירזו לכך במאוד ,ואמר שיעשה את כל המאמצים
על מנת להגיע למקום מגוריה של האשה ,ויינשא לה במהרה.
רבי יעקב עשה כדבריו של האר"י ,והתחתן עם האשה הצעירה והעשירה .והנה ,למרות שגילה היה הרבה יותר
צעיר ממנו ,קרה אסון נורא ו 3-חודשים לאחר החתונה נפטרה האשה ...צערו של ר' יעקב היה איום ונורא.
כשפתחו את צוואתה גילו שהנפטרת הורישה את כל רכושה לבעלה רבי יעקב ,והזהירה את יורשיה האחרים
לבל ייקחו מממונה העצום ולו פרוטה אחת .הכל יהיה שייך רק לרבי יעקב.
כשחזר רבי יעקב לרבו האר"י ,וסיפר לו את כל הסיפור ,גילה לו האר"י ואמר לו" :דע לך ,שהאיש שעשק אותך
התגלגל שוב לעולם בדמות אשה ,כדי שתתחתן איתה ,והוא יוכל להחזיר לך את כל הכסף ,וזה יהיה תיקונו
של העושק .לכן זירזתי אותך ללכת ולהתחתן עם האשה ההיא כמה שיותר מהר לגמור התיקון" ,אמר האר"י.
האריז"ל מלמדנו שהכל מנוהל על ידי מי שאמר והיה העולם בדיוק רב ובהשגחה פרטית מיוחדת'( .ברכי נפשי')
יש לך מנהיג בשמיים ,שהוא גם אבא שלך שאוהב אותך ומכוון את כל דרכיך ומאורעותיך בחיים על הצד הטוב
ביותר לטובתך ,אע"פ שלנו הדבר נראה כרע ומזעזע.
הקב"ה קובע לכל דבר בחיינו ,מתי הוא יתרחש :באיזה יום ושעה ,ואף באיזו צורה ואופן ,וכל שנותר לאדם הוא
לבטוח בה' ובישועתו ולהתפלל אליו ,כי אם לא קיבלת מה שרצית – סימן שלא התפללת מספיק .ואם התפללת
ואף על פי כן לא קיבלת – סימן שזה לא רצון ה' כעת .כי רק הקב"ה יודע מה הטוב ביותר עבורנו.
סיפר הרב שלום הרוש שליט"א" :הלכתי לנחם אלמנה צעירה ,ויצאתי משם שאני בעצמי מנוחם ומחוזק.
האלמנה אמרה לי שבחודשים האחרונים לחיי בעלה הם למדו יחד על האמונה ושהכל ביד הבורא לטובה ,והיא
אמרה לי בנוסח הזה" :תשמע ,אני אומרת תודה על הכל .אם לא היה לי לא נעים – הייתי עכשיו רוקדת ושמחה.
בעלי כל כך הכין אותי לזה ואני רואה בכל ממש צוואה ממנו – להגיד לה' יתברך תודה על הכל .תודה לך בורא
עולם! אני מקבלת הכל באמונה ,לא יודעת כלום ולא מבינה כלום .ה' יודע מה שהוא עושה ,והוא עושה רק טוב!",
סיימה האלמנה'( .שערי בתודה' .)250-0062222 -אדם שחי באמונה והתבטלות לקב"ה – הוא אדם מאושר ושמח!

 .1האם מותר לקפל את הטלית בשבת?
* מותר לקפל את הטלית בשבת שלא כסדר
הקיפול הראשון ,אפילו אם אינו חוזר
להתעטף בטלית בו ביום .והנוהגים לקפלו
כסדר קיפולו הראשון ,אין למחות בידם ,שיש
להם על מה שיסמוכו.

***
 .2האם מותר לסדר את החדר בשבת?
* מותר לקפל את השמיכות ולסדר את
המטות מליל שבת לשבת.
אבל אין מציעין את המטות משבת למוצאי
שבת ,ואף אם יש שהות ביום כדי שיוכל לישן
על המטה בשבת ,מכל מקום כיון שאין דעתו
לישן על המטה עד למוצאי שבת ,הרי הוא
כמכין משבת לחול ואסור .ואם דעתו להסב
על המטה ,מותר לסדרה ,ואפילו הן עשר
מטות .וכן אם המטה עומדת בבית ,והוא דבר
מגונה וביזיון לשבת שהמטה תעמוד כך ,מותר
להציע המטות ,דזה מיקרי צורך שבת.

***
 .3כיצד מותר לנקות מים שבשולחן?
* מים שנשפכו בשבת על השלחן או על
הכסא -מותר לנקותם בשבת על ידי ניגוב
במגבת או במפית נייר .ובתנאי :שלא יהיו
המים מרובים ,וינגב בנחת כדי שלא יסחוט.

סגולות לשמירה בדרכים!
 )1מובא בשם הקדמונים :סגולה לשמירה
בדרכים :לפני היציאה לדרך ,ישלשל לצדקה
מספר פרוטות ויאמר" :צדק לפניך יהלך וישם
לדרך פעמיו".
 )2כותב ספר 'הזכירה'" :לפני יציאה לדרך
מסוכנת ,יניח את ידו על המזוזה ויאמר" :הנני
מקבל עליי שכשאגיע למקום פלוני (יפרט)...
אומר 'נשמת כל חי' עד 'האל בתעצומות
עוזך' ,וכשיגיע למקום חפצו יקיים נדרו.
 )3כתוב ב'טעמי המנהגים'" :משפחה שאחד

מבניה יוצא לדרך מסוכנת ,תמנה אותו
לשליח מצווה ותמסור לידו מטבע שינתן
לצדקה בהגיעו למקום חפצו ,ובזה ינצל מן
הסכנות האורבות בדרך ,כפי שאמרו חז"ל:
'שלוחי מצווה אינם ניזוקים".
 )4כתב ה'אוהב ישראל'" :סגולה לשמירה:
בעת הגיעו  /צאתו מהבית וטרם לכתו לישון-
יניח את אצבע האמה על השם ש-ד-י הכתוב
על המזוזה ,ויאמר" :ש-ד-י ישמרני מכל דבר
רע".
 )5כותב 'קב הישר'" :היוצא לדרך מסוכנת
יאמר לפני צאתו פרשת העקידה וב"ה יחזור
בשלום"' – .עצה ותושיה' – 30-4737075

ונהגו להקל להניח מפית נייר לבנה על משקין
שנשפכו על השלחן ,ואין לחוש בזה לצובע,
אחר שהוא דרך לכלוך .והמחמיר לחוש בזה
לאיסור צובע ,תבא עליו ברכה.
* אם יש לכלוך דבוק על השלחן  -לא ינקה
במטלית רטובה.

***
 .4מותר לנגב השולחן והרצפה בנגב?
* מותר לנגב בשבת את השולחן במגב
פלסטיק .וכן מים או שאר משקים שנשפכו
לארץ ,מותר לנגבם בשבת במגב.
וטוב ליזהר שהמים לא ירדו לחצר הבית דרך
הצנור שבמרפסת[ .והיינו כשהמים יורדים
לגינה שלו ,שלא הישקו אותה מער''ש].
ובמקום צורך ,כשהרצפה התלכלכה  -מותר
לשפוך מעט מים מכוס ,וינגב במגב גומי.
* מותר לאדם לרחוץ את זקנו בשבת ,אך
יזהר שלא יסחט המים שבזקן .והשותה מים
ושאר משקים ,מותר לקנח השפם בשבת.

***
 .5דיני העולה לתורה
* העולה לעלייה בספר תורה ,חייב לקרוא
בפיו ביחד עם הקורא ,ואם אינו קורא עמו ,יש
לחשוש שכל ברכותיו הם לבטלה ,ומצווה רבה
לפרסם הדבר.

ונהגו להקל להניח מפית נייר לבנה על משקין
* אמרו חז"ל" :כל המבזה את המועדות -אין
לצובע,של רעייתו ,עשוי לסבור
בזההרגשי
הצורך
בהבנת
שאינועלמתעמק
מי
לכן ,בעל האוכל את המאכלים שרעייתו בישלה ומצוי בדירה
לחוש
השלחן ,ואין
שנשפכו
לו חלק לעולם הבא' ,לכן יכבד את חוה"מ
עוצמתו של הבעל.
מול
לכלוך.האישה
חולשתה של
אחר היא
שזו
שרעייתו טיפחה ,ואינו מגיב בשבחים לפעולותיה אלא של רעייתו,
לחוש בזה
והמחמיר
שהוא דרך
בבגדים מכובדים ,בסעודות נאות כאשר ידו
ותב הרמ"א שיש ללמוד גם קודם הסעודה!
אלא "
לאיסור אין
אולם,
שרעייתו מצפה
וישמחסוג
משגת ,,שהרי
צורך מקשר" הבונה את קשר הנישואין .הוא למעשה עושה פעולת גניבה
ברכה.
חולשהעליו
זו ,תבא
צובע
התשלוםובני ביתו
את אשתו
 )6ראוי לשלוח משלוח מנות דווקא לאדם
עצמה
את
קושרת
הייתה
שלא
מסתבר
,
לכך
זקוקה
הייתה
לא
במסכת ברכות ו.):
עיין
(
החיוביות
תגובותיו
הוא
טירחתה
תמורת
אילו יש לכלוך דבוק על השלחן  -לא ינקה
* אם
בתכשיטים ובמיני מתיקה.
שאיתו מסוכסכים שעל ידי כך מתרבית
ואף
בבית
קשות
לעמול
אותה
מחייבים
הנישואין
שהרי
,
לבעלה
הבורא ברגשותיה את הצורך לתחושת שותפות עם
שזר
לכך
בנוסף
במטלית רטובה.
האהבה והאחווה ועושה נחת רוח לה'!
מכינה .הבורא יצר בה צורך
שהיא
כך גם
מותרלו.
מחוצה
בעלה ,וצורך זה מסייע לה לשמור על קשריה אליו אף כאשר היא
רימון
האוכלבצל,
לגבישום או
בשבת
לקלף
)3
מאוד
לה
קשה
היה
בלעדיו
.
הבישול
באמצעות
עצמה
את
להוכיח
נתקלת בקשיים בקשר הנישואין.
ושאר פירות או ביצים ,ביד או בסכין על מנת
על אותן
החזרה
ואינועם
 יוםלהתמודד יום
פסולת
כבורר
נחשב
לאלתר,
לאכול
אילו לא היו משולבים צרכים אלה באישיותה
 מתוך הספר הנפלא 'עצה ותושיה' –תוך
מהשטח
נעלמות
שתוצאותיהן
פעולות
אכילתו.
דרך
שכך היא
אוכל ,מאחר
מתוך
של הרעיה ,ללא ספק כמעט כל אישה הייתה
לאחר
תנשוך
:
קלים
ולידה
הריון
הרוצה
,
ברגשותיה
נוצרת
מכך
כתוצאה
.
קצר
זמן
אבל אין לקלפם על מנת להניחם לסעודה
מעדיפה לחיות את חייה לבדה בלא כל העוול
שמחת תורה,
הכנת האוכל,
לאחרעל
לתגובה
זמן.
ציפייה ,או
אחרת
הכרוך בהיותה עקרת הבית.
פיטם אתרוג שבירכו עליו בסוכות ,תתן
ולהתייחסות לטעמו.
ניתן להבחין בצורך נוסף הקיים ברגשותיה של
.
)
ע
"
חזו
(
'
לה
ותתפלל
צדקה
לכן ,כשהבעל אינו מגיב ,היא מסיבה את
אישה ,והוא ,לפרוק מצוקות באמצעות תיאור
ביחד
ואוכלם
',
וכו
כהלל
למקדש
זכר
:
ואומר
ף
איך ,וא
המועד
בגדים בחול
ליבולכבס
חכמים
אסרו
בשאלה" :
למעשיה
תשומת
המועקות שהיא חשה ,כל זאת לא במטרה
בהיסבה
לרגל
האדם
יכנס
שלא
כדי
,
המועד
לצורך
האוכל" וכדומה .הצורך שלה בתגובות
לקבל עצה אלא לקבל תמיכה והבנה ,והיא
מבעלהגילוחו
ויסמוך על
מנוול
תיתן
,
תורה
שמחת
אחר
המועד.להכין
בחולהמרצה
מוסיף לה
חיוביות
מוצאת בבן בריתה ושותפה לחיים את האדם
אומרים
ולהטעיםוגוף,
מגבות ידיים
וישלטעמו
אותו
לכבסאותו
מותר לגוון
*אוכל,
המתאים והמסוגל להעניק לה אוזן קשבת
השנה
בשאר
שגם
מכיון
להחמיר
יש
שכעת
בעלה .לולא צורך זה ייתכן
של
 )4השפעה עצומה על כל השנה יש לכך שאב ותמיכה רגשית.
.
לשבת
משבת
אלא
אותם
מחליפים
אין
שאינו כולם
ויברך את
מבטל בדיבורו את סיפורי קשייה ,אלא מצדיק את
בשמחהמאזין
לבית בעל
יכנסהייתה
המשפחהוהיא
שהתייחסותה להכנתו הייתה כאל דבר טפל ולא ערכי,
והמחמיר לשקעו כולו בחרוסת תבוא עליו
שדרכם
מפני
קטנים
בגדי
לכבס
מותר
פתחמהר מאוד בסיוע הגדול שהוא מעניק לרעייתו
יאמר 'יגלה
הקשיים,
נכונות
ואח"כ
לשנה טובה.
פניםגברים
במאוראצל
*נתקלת בקשיים רגשיים בהכנתו ,כפי שאנו מבחינים
ברכה
הרגשיים .אחת התכונות החשובות ששזר הבורא
קשייהברכה.
ובהפחתת פסוקי
קם רבי שמעון' ויוסיף
לבשלעד '
רבים הנתקלים בקשיים רגשיים בעת הזדקקותםאליהו'
אוכל
אישה ,חוסר רגיעה כאשר תינוקה הפעוט בוכה.
ברגשותיה
שלחולין!
דברי
ויזהרו שלא לדבר
מהמחזורים.
ניתנה
למשפחתם בדרך קבע .הקשיים נוצרים משום שלהם לא
הרגיעהה.נוצר על ידי הורמון המופרש במוחה הגורם למתח
חוסר
וחדש לר"
אנוסכין חד
לקנות
נוהגים
אותה המרצה לכך מאת הבורא כשם שניתנה )5
כמו כן
לאישה.
בילדה הרך.
לטפל
אותה
להמריץ
ומבורכת ב"ה!
טובה ואיבוד
מבחינים אצל רוב הנשים באכפתיות לקיום הסדר בדירה שנה
ולטיפוחה.
חתיכה,
לכל אחד
המחלק
הבית
השלווה ,וזאת כדי בעל
.
ו
"
ח
האשה
על
לכעוס
ולא
דברי חול
הורמון זה מופרש גם במוחו של גבר אך בכמות פחותה יותר ,ולכן אנו
לשהות
כאמור ,אין זו חולשה אלא יתרון היוצר את הרקע הנוח
אם שכח ולא בצע קודם ההגדה ,בוצע באמצע
באישיותה לטיפוח הבית ,גורמת מגלים גברים רבים מאוד הרגישים לרעשים ו"משום מה" מאבדים את
הקיימת
ההמרצה
בבית.
והמגורים
אותה תחת
נותנים
שנזכר .ו
במקום
ההגדה
ולא יכעסו
דברי חול
האשההופעתו של תינוקם הראשון בביתם.
עלמרגע
רגישותם
המאמץ.
ידברורבת
ששמועללב לעשייה
שתשדר
תגובה
לקבל
יה
לציפי
לה
המפה .ויש נוהגים לכורכה במפה ולהניחה

טובה כשהוא מסמן לו ביד 'שלום' וממשיך
ישנו איסור חמור בתורה הנקרא" :לא
תונו איש את עמיתו" – כלומר ,אין לכם לדרכו .אדם זה עבר על איסור מפורש
מהתורה של 'לא תונו'!.
לצער זה את זה .אונאה ,מלשון צער.
מדוע אשמים כל הסובבים אותך במצב רוחך
אדם שמצער את חברו עובר על לאו
הירוד? אתה מצווה להאיר פנים ולא לצער אף
מפורש מהתורה ,בדיוק כאדם האוכל
אדם במראה פניך!.
חמץ בפסח.
ישנו מעשה מדהים שאירע לפני מספר שנים
אפילו על צער של ילד קטן יש כל כך
להיזהר ולהישמר שעוונו מגיע השמימה .הממחיש לנו זאת בצורה מאלפת:
מספרים על הסטייפלר הקדוש ,ר' יעקב "הייתה זו תקופה לא קלה בביתו של הגאון
קנייבסקי זצ"ל ,שבאחד הימים חשב כי ר' שלמה זלמן אויערבך זצ"ל ,אחד מגדולי
הפוסקים בירושלים.
ילד אחד עשה מעשה לא טוב וגער בו.
אשתו התאשפזה כבר כמה ימים בבית
לאחר בירור קל ,הבין הסטייפלר כי
החולים 'שערי צדק' ומצבה הלך והדרדר.
הייתה זו טעות והילד הינו חף מפשע.
תפילות רבות נשאו עם ישראל באותה
הזדעזע הסטייפלר עד עומקי נשמתו
תקופה על מצבה ,ובלבד שתשוב לביתה
ורצה לבקש סליחה מהילד ,אך ישנו
בריאה ושלימה.
כלל הלכתי בידינו ש"קטנים לא בני
מחילה הם" ,ילדים קטנים לא יכולים
למחול על עלבונם ,אלא רק כאשר יהיו
בני  31שנה.
הסטייפלר זכר זאת ולא שכח .לאחר
מספר שנים ,כשהגיע הנער לגיל
המצוות ,ערך הוא בר מצווה באחת
האולמות .לפתע ,באמצע השמחה,
רואים את רבן של כל ישראל,
הסטייפלר הקדוש מגיע אל האולם,
ניגש אל הנער ,מבקש ממנו סליחה על
כך שציער אותו לשווא לפני מספר שנים
ומעניק לו מתנה לבר המצווה.
דבר זה היה לפלא בעיני הרואים .כי
אומנם בעינינו נראה הדבר כקל וזניח,
והנה ,היה זה לקראת צאת השבת.
אך בשמיים רואים אף צער של ילד קטן ר' שלמה זלמן אויערבך ערך הבדלה לבני
אין לו מחילה עולמית ,עד שירצוהו
ביתו ,ומיד אחר כך נשמע צלצול הטלפון
כאשר יגדל.
בבית .היה זה טלפון דחוף מבית החולים.
לא
'
של
גמור
איסור
זה
הזולת
לצער את
טלפון שלא בישר טובות.
תונו איש את עמיתו'.
"הרבנית אויערבך ע"ה השיבה את נשמתה
אך ישנו דבר מפתיע וגדול עוד יותר,
ליוצרה .עוד הלילה אמורה להיערך ההלוויה",
אותו כותב הגאון בעל 'ציץ אליעזר'
הודיעו לבעלה הצדיק.
זצ"ל ,האומר כי כל אדם הרואה את
ר' שלמה זלמן אויערבך שמע את הבשורה
חבירו ולא מאיר לו פנים ,אלא מראה
הקשה ,ובלב כואב ושבור ברך ברכת דיין
לו פנים כבדות וחמוצות – עובר על
האמת ועשה את דרכו במהירות אל בית
איש
איסור גמור מהתורה של 'לא תונו
החולים ,על מנת להיפרד מאשתו ,טרם
את עמיתו' ,על כך שציער את חברו
לקיחתה לעריכת ה'טהרה' לנפטרים.
ולא השיב לו הארת פנים.
הרב הגיע במהירות אל בית החולים 'שערי
אדם יורד במדרגות ביתו ,ולפתע הוא
צדק' בירושלים ועשה את דרכו אל המעלית.
נתקל בשכנו מהקומה התחתונה ומברך שבור ורצוץ ,אבל וחפוי ראש היה הרב כל
אותו בשלום חינני.
הדרך ,כשהוא חושב על פטירתה של רעייתו
השכן שקם עם כאבי ראש ומצוברח
הצדקת ,אשר כל מה שעשה בחייו ניזקף
ממצבו בעבודה ,מסתכל עליו בקרירות לזכותה .היא הייתה כל חייו!.

הרב נכנס אל המעלית וחיכה
להגעתה אל הקומה היעודה.
לפתע ,באחת הקומות עצרה המעלית
למספר אנשים שהזמינו אותה.
היא נעצרה בקומת ה'יולדות' ואליה נכנס
תלמידו של הרב שלמה זלמן אויערבך
שלא ידע כלל וכלל מפטירת רעייתו של
הרב.
"הרב ,הרב" ,קפץ התלמיד בשמחה בעודו
במעלית" ,בשעה טובה ,אשתי ילדה בן
זכר בדקות אלו" ,אמר באושר והתרגשות.
ואז אירע מחזה שלא ישכח..
הרב שהיה עד עתה טרוד ושבור באבלה
של אשתו המונחת בקומה העליונה ,חייך
חיוך רחב ,התמלא באושר ולחץ את ידו
של התלמיד" .מזל טוב ,מזל טוב" ,אמר
הרב אויערבך לתלמידו כשהוא קורן
מאושר" .איך הייתה הלידה? מה שלום
התינוק? באיזה משקל הוא נולד?"" ,מתי
תיערך הברית?" התעניין הרב כשחיוך של
אושר ממלא את ליבו ,וכאילו שאין מתו
מוטל לפניו.
הוסיף הרב לשאול ולהתעניין ונפרד ממנו
מתוך אושר ושמחה.
מחזה זה היה לפלא בעיני רבים.
לאחר מכן כשנודע העניין לתלמיד
התפעל הוא עד עומקי נשמתו ,כמה נזהר
הרב שלא לגרום צער לתלמיד המאושר
שזה עתה התבשר בהולדת בנו.
אז נכון ,אני בצער ,אך למה השני צער
להיפגע מכך? מה הוא אשם?...
על כן כתב בעל חובת הלבבות" :מנהגו
של החסיד – צהלתו בפניו ואבלו בליבו",
גם אם קשה לך ומר לך ,אך אין הסובבים
אותך אשמים בכך ,מחובתך להאיר להם
פנים ולשמחם.
על כך אמר הרב מבריסק זצ"ל כי מכל
גופו של האדם ,החלק היחיד שאינו מכוסה
הוא הפנים ,כי הפנים הם המראה של
הנפש ,כדברי הפסוק" :חכמת אדם תאיר
פניו" ,ואם האדם מסתובב ברחובה של
עיר עם פנים חתומות ועצובות ,הרי הוא
'בור ברשות הרבים' ממש!.
הוא גורם להורדת המצב רוח והשמחה של
אנשים אחרים ואחראי לצערם ולכן עובר
הוא על איסור מפורש מהתורה.
על האדם להתרומם מהרגשותיו האישיות
ולהיזהר שלא לצער אף יהודי!.

בית שמאי אומרים" :והווי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות" ,לכאורה היה מתאים הדבר לבית הלל
המתנהגים לפנים משורת הדין ,אך בכל זאת נאמרו הדברים מפיו של בית שמאי ,ללמדך ,כי להאיר פנים היא הנהגה על פי
הדין ומחובתו של כל אדם בכל מצב שיהיה להאיר פנים לסובבים אותו ולקבלם בשמחה.

כאשר יגיע כל אדם לפני בית דין של
מעלה לאחר  021שנה ,יצטרך הוא לענות
על  6שאלות קשות וגורליות.
במידה ויענה בחיוב ,מצבו טוב עד למאד.
"נשאת ונתת באמונה? ...קבעת עיתים
לתורה? ...עסקת בפריה ורביה?...
ציפית לישועה? ...פלפלת בחכמה?...
הבנת דבר מתוך דבר?( "...שבת מא).
אך זה לא הסוף! .אומרים רבותינו ,כי גם
יהיה האדם צדיק וקדוש שיצליח לענות
בחיוב על כל השאלות ,אם לא היה הוא
ירא ה' בימי חייו – אין זה שווה מאומה
בפני בית דין של מעלה ,קובעת הגמרא.
"יראת ה' היא אוצרו" ,אומרים חז"ל,
אדם הירא את ה' ונזהר שלא לקיים
עבירות ,ואף אם עבר עבירה מפחד הוא
ומצטער – הוא האדם האהוב בעיני ה',
הירא אותו ועובדו כראוי.
לפניכם מעשה מדהים הממחיש לנו עד
כמה עבדו צדיקים על יראת שמיים
שלהם" :היה זה בתקופת קום המדינה
בעיר הקודש ירושלים.
הצדיק ר' דוד בהר"ן היה אחד מצדיקי
הדור ,איש תמים וירא אלוקים.
בכל חצות לילה היה מתעורר ר' דוד
ולומד עד אור הבוקר ,אז היה מצטרף
לתפילת וותיקין וממשיך בסדר יומו.
ר' בצלאל היה מהמתפללים הקבועים
שהתפללו עם ר' דוד בהר"ן מידי יום ,והינו
עד למעשה המופלא הבא :היה זה באחד
מימי חול המועד סוכות.
המתפללים הרבים שהשכימו לתפילה
בנץ ,עשו את דרכם עם ארבעת המינים
על מנת לברך עליהם.
ר' בצלאל הגיע אף הוא לתפילה ,הוציא
את ארבעת המינים מהנרתיק והחל לברך
עליהם בכוונה רבה.
לפתע ,שומע הוא קול בכי מר.
הוא הסתובב מיד לראות מה אירע ,ואז
התגלה לעיניו מחזה מפעים ומדהים:

חשבון בנק דואר .222-387-22
היה זה הצדיק ר' דוד בהר"ן אשר עמד
נשמת
לידלעילוי
קדש
העלון מו
והחל
הסטנדר
הקבוע
ליד מקומו
מאלו ת.נ.צ.ב.ה
בן
גבסו
כלפו
לבכות בדמעות שליש.

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

היה זה הצדיק ר' דוד בהר"ן אשר עמד ליד ר' בצלאל חזר למקומו ור' דוד בהר"ן חזר
מקומו הקבוע ליד הסטנדר והחל לבכות
לנענע שוב על ארבעת המינים.
בדמעות שליש.
חלפו להם מספר שנים .היה זה בחג הסוכות.
ר' בצלאל נבהל עד למאוד ושאלו בחרדה :ר' בצלאל עשה את דרכו אל תפילת הנץ
"רבנו ,מה קרה? האם אירע אסון ח"ו?".
עם ארבעת המינים והנה מוצא הוא את
או אז עצר ר' דוד את בכיו ואמר" :ההדסים הצדיק ר' דוד בהר"ן עומד במקומו בבית
והערבות נפלו לי כעת מה'קושיקל' (המתקן הכנסת ושוב הוא בוכה ללא הפוגה.
של עדות אשכנז בו אוגדים את הלולב עם ר' בצלאל נבהל עד למאד ,מה לו לאדם
ההדסים והערבות) ולא הבחנתי בדבר
צדיק וירא ה' בגיל שכזה להצטער.
וברכתי על הלולב בלי ההדסים והערבות,
רץ הוא אל ר' דוד ושאלו" :מה קרה רבנו?".
ואם כן ברכתי לבטלה" ,אמר כשדמעות
אך ר' דוד סירב לספר את פשר בכיו.
רותחות זולגות מעיניו.
ר' בצלאל לא וויתר וניסה להרגיע את
הצדיק ,עד שגילה לו ר' דוד ואמר" :ר'
בצלאל ,לפני ארבע שנים בדיוק ,בשעה זו
– בירכתי ברכה לבטלה .לכן אני בוכה".
ר' בצלאל השתומם מהמחזה ואכן נזכר כי
דבר זה אירע בדיוק לפני ארבע שנים.
"רשמתי לעצמי את התאריך" ,מספר ר'
בצלאל" ,ואף לשנה הבאה הגעתי באותו
היום ובאותה השעה לבית הכנסת ,והנה שוב
אני מוצא את הצדיק עומד באותו מקום
ומתייפח בבכי מר ...הפעם כבר לא
הוצרכתי לשאול מפני מה הוא בוכה."...
זוהי יראת שמיים אמיתית! לבכות
ולהצטער על עבירות ,מפני שחטאתי
ר' בצלאל נדהם מהמחזה ושב למקומו ,הוא למלכו של עולם ועברתי על רצונו.
הבין שר' דוד הוא ירא שמיים גדול ,ובמה
מיד בשעת העבירה יכל היה ה' להפסיק
יוכל לנחמו?.
את זרימת החמצן לגופי ,אך הוא עושה
לאחר כמה רגעים כאשר נרגע ר' דוד
עימי חסד וממשיך להחיות אותי גם בשעת
בהר"ן ,ניגש שוב ר' בצלאל אל ר' דוד
עשיית העבירה.
ואמר לו" :רבנו אל לך להצטער ,כעת
"לעולם יהא אדם ירא שמיים בסתר
נזכרתי כי יש דעה בהלכה שיוצאים ידי
כבגלוי" ,אומרים אנו כל יום בתפילה.
את
חובת הברכה על הלולב גם אם נוטלים
גם אם אינך נמצא בסביבת אנשים ,צופים
ארבעת המינים זה אחר זה ולא יחדיו.
בך בשמיים ובוחנים את מעשיך ,האם
ממילא ,אפילו אם נפלו לרב ההדסים
תקפיד ותדקדק בצניעות ובמצוות גם שהינך
והערבות – אין זה נחשב לברכה לבטלה!" .נסתר מעיני בני האדם.
ר' דוד שמע את הדברים אך לא נרגע ,עיניו "יראת ה' היא אוצרו" – מה היא אוצרו של
היו אדומות ודומעות והוא השיב" :כן ,ר'
האדם בזה העולם? אם היה ירא ה' ,גם
בצלאל יקירי ,אומנם יש דעה כזאת ,אך
כשיגיע לשמיים ,יזכה הוא לחנינה ורחמים
ההלכה אינה כך" ,השיב בדמעות.
בעבור שהיה ירא את ה' כשהיה בארץ!.

העלון מוקדש לרפואה ,הצלחה ופרנסה :נטלי
מרים בת מימי מנוחה ,אלי לוי ,ניסים ונופר רוקח,
יפה שושנה בת זוהרה ,אנה בת סופיה ,משפחות:
קורוטה ומאירוב .יפה בת שושנה ,שושנה בת יפה,
אברהם בן שרה.
זיווג הגון :א.ב .בת ד.ו .זשב"ק :סיגלית בת מזל.
מאור בן אילנה  -שיזכה להיכנס לתלמוד תורה.
לע"נ :שלום סאלם בן דוד ,אליהו בן קלרה ,אליאס
אליהו בן מונבר ,המדם חמדה בת חטונג'ן.

