בס"ד.

בעזרת ה' נעשה ונצליח.

לישועתך קיויתי ה'.

לה' הארץ ומלואה.

בשם ה' נעשה ונצליח.

הדלקת נרות81:45 :
יציאת השבת81:45 :
רבינו תם52:52 :

יציאת השבת81:55 :
רבנו תם81:45 :

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

ביום ראש השנה ,בעוד כשבוע וחצי יכריזו בשמיים על כל אחד ,כמה ירוויח בחודש תשרי ,חשוון ,כסלו ...לשנת
התשע"ד – כמה ירוויח וכמה חלילה יפסיד ,וכדברי רבותינו ז"ל" :מזונותיו של אדם קצובין לו מראש השנה ועד
ראש השנה" – בעוד שבוע וחצי הקב"ה יחלק משכורות מדויקות לכל אחד מאיתנו למשך כל השנה.
עכשיו זה הזמן לעשות צדקות ולבקש מבורא עולם שישלח לנו פרנסה טובה ומבורכת ללא צער והפסדים.
עכשיו אפשר לבקש על הפרנסה ,אך אחר שתיקבע בראש השנה ,אומר רבנו בחיי זצ"ל" :אין אדם יכול להרבות
– את מה שגזר הבורא שיתמעט ,ואין אדם יכול למעט – את מה שהבורא גזר להרבות".
כל שקל נקבע בהשגחה ,כמה ירוויח האדם וכמה יפסיד! .האדם לא ירוויח שקל אחד יותר ממה שנגזר עליו!.
סיפר האדמו"ר מלעלוב ,ר' אלימלך בידרמן שליט"א ,בדרשה שנשא בעיר 'אלעד' ,מעשה מופלא
המודפס בדרשתו של רבנו יחיאל מפריז זצוק"ל ,אחד מבעלי התוספות הקדושים:
"שני צורפי כסף גרו בשכנותו של רבנו יחיאל ,יהודי בשם נפתלי עזריה ושכנו יעקב אבודרהם.
השניים החליטו לערוך "שאלת חלום" בערב ראש השנה,
כדי שיגלו להם מהשמיים כמה נגזר עליהם להרוויח השנה.
הם עלו על יצועם והנה גילו להם מהשמיים" :יעקב אבודרהם
ירוויח  051זהובים השנה ,ואילו נפתלי עזריה הוקצב השנה
מהשמים שירוויח  011זהובים ,ע"פ רצונו יתברך".
השניים מיהרו בבוקר לביתו של רבנו יחיאל מפריז שאמר
להם" :אני ממליץ לכם לרשום השנה את כל הכנסותיכם
כדי לבדוק את חלומכם בסוך השנה הבאה".
השניים הבטיחו לעשות כן ,והחלו לרשום כל רווח קטן.
באמצע חודשי השנה התגלע ויכוח בין בני השותפים.
יעקב טען שחברו נפתלי חייב לו  00זהובים ,ואילו נפתלי
הכחיש בכל תוקף וטען ששילם לו זאת מזמן.
הם נכנסו אל ר' יחיאל שפסק שכיוון שאין ראיות לדבר ,אין להוציא הכסף מנפתלי.
הגיע ערב ראש השנה הבא ,והשניים הביאו את דו"ח הכנסותיהם אל ר' יחיאל .והתוצאות היו מדהימות:
יעקב אבודרהם הרוויח השנה  031זהובים ,ולעומתו הרוויח נפתלי  000זהובים.
"רואה אני" ,פנה ר' יחיאל אל נפתלי ואמר" ,שהרווחת  00זהובים יותר ממה שהוקצב לך בשמים ,וסימן הוא
שאכן חייב אתה ליעקב את  00הזהובים עליכם התווכחתם לפני מספר חודשים!".
נפתלי התעקש ולא הסכים" ,אין פוסקין הלכה ע"פ חלום" ,הוא טען ונפרד לשלום מביתו של ר' יחיאל.
למחרת ,בערב ראש השנה ,היום האחרון בשנה ,נכנסו קונים רבים לחנותו של יעקב אבודרהם וקנו רכוש רב.
בסוף היום ,חישב יעקב את הכנסותיו לאותו יום והשתומם לגלות :רווחו עמד על בדיוק  00זהובים ,כשבסך הכל
הרוויח הוא מתחילת השנה  051זהובים ,בדיוק כפי שהודיעו לו בחלום.
לעומתו ,אל חנותו של נפתלי בקושי נכנסו אנשים ,שרק הביטו ולא קנו מאומה .הוא סגר את חנותו בצער ,אך
לצערו אירע דבר נורא :הוא נתקל בדלת חנותו שהיתה עשויה מזכוכית והתנפצה לחלוטין.
מיד הזמין נפתלי אנשי מקצוע לתיקון הדלת ,שגבו לא פחות ולא יותר –  00זהובים.
ראה זאת ר' יחיאל והתפעל עד כמה גדולים דברי רבותינו" :מזונותיו של אדם קצובין לו מראש השנה ועד ראש
השנה" – הרב קנייבסקי שליט"א אמר שיש רק יום אחד בשנה שהוא משתדל לפרנסתו והוא – ראש השנה.
במשך השנה אדם נמצא בלחץ ,בכעס" :כמה ארוויח? האם אסתדר?" ,אך הוא אינו מבין שהכל כבר נקבע לך
בראש השנה :כמה תרוויח וכמה תפסיד" ,אין אדם נוגע במוכן לחבירו כמלא נימה" – אף אחד לא יכול לקחת
לך שקל אחד שלא שייך לו – מה שנגזר שיהיה שלך ,יהיה רק שלך ולא יקחו לך.
שבוע וחצי זה ניתן לנו לבקש על פרנסת שנה הבאה לנו ולכל משפחתנו! לעשות צדקות ,לבקש חיים ומזונות!
.

מנהגי ערב ראש השנה התשע"ד
 )1מנהג ישראל להסתפר בערב ראש השנה
ואף לטבול במקווה לכבוד החג.
כמו כן ,נוהגים לומר 'התרת נדרים' בערב
ראש השנה.
עירובי תבשילין לשנת התשע"ד
 )2השנה ,ראש השנה התשע"ד יחול בימי
חמישי ושישי ,לכן צריך כל אדם להניח
עירובי תבשילין בערב ר"ה קודם שיכניס
החג ,על מנת שיוכל לבשל בר"ה לצורך יום
השבת ,מפני שאסור להכין דבר מיום טוב
לשבת.
כיצד עושים עירוב תבשלין? (מתוך 'אור עליון')
בערב ראש השנה ,יום רביעי ,יש ליקח ביד
ימין פת במשקל  06גרם ,עם מאכל מבושל
(רצוי ליקח מאכל חשוב כגון בשר או דגים)
במשקל  06גרם ,ולברך" :ברוך אתה ה'
אלוהינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו
וצוונו על מצוות עירוב" ,ואח"כ יאמר" :בזה
העירוב יהא מותר לנו לאפות ,לבשל,
להדליק נר ולעשות כל צרכנו מיום טוב
לשבת".
מתי אוכלים את העירוב?
.

.

עצות לראש השנה!
 )1כתב הצדיק ר' יחזקאל לוינשטיין זצ"ל:
"עצה גדולה לזכות בדין בראש השנה :להתחזק
בשמירת שתי השבתות האחרונות של השנה
('כי תבוא' – 'ניצבים וילך') בדקדוק ובכוונה
ויחמיר שלא לדבר בהם דברי חול כלל ויכבדן
באופן מיוחד ויוסיף חומרות שלא נהג בהן בשאר
שבתות השנה' ,ודבר זה מסוגל להצילו ולגאול
אותו שיזכה לשנה טובה ומתוקה'"( .אור יחזקאל)
 )2כתב ה'מטה אפרים'" :גם אדם שהכתב
ונחתם בראש השנה בספרם של רשעים ח"ו ,אם
יבכה ביום זה ,יקרע גזר דינו ויחתם לשנה טובה".

 )3כתב ר' חיים פלאג'י זצ"ל" :ועוד אני נוהג
לשמור מהמצות שנאפו לחג הפסח כדי לאכול
מהן בראש השנה לזכרון לפני ה' כדי שיהיה
למגן וצינה בעדינו להוציא לאור משפטינו ונזכר
ונכתב בספר חיים טובים"'( .חיים לראש')
 )4אמרו רבותינו בתלמוד ובמדרש" :גם אדם
שחרצו בשמיים את דינו שלא לטובה ח"ו ,יכול
לבטל את הדין מעליו ,על ידי אמירת "אמן
יהא שמיה רבא" ,בכל כח כוונותו ויכוון בזה:
א)שיהיה כסאו של ה' שלם .ב) שיהיה שמו שלם.
ג)שימחה זכר עמלק .וזוכה ע"י כך לשמירה
מכל הדינים והפורענויות.

ניתן לאכול את העירוב בראש השנה מיד
אחר שגמרנו להכין את כל צרכי השבת,
אבל יותר טוב לאכול את העירוב בסעודת
ליל שבת או בסעודה שלישית של שבת.

***
הדלקת הנר בראש השנה
 )3מדליקין נר לכבוד יום טוב ,ויקדימו
לברך ואחר כך להדליק ,ויברכו" :להדליק
נר של יום טוב".
והנכון שלא יברכו אז 'שהחיינו' ,אלא יכוונו
לצאת י"ח ב'שהחיינו' של הקידוש.
אכילת הסימנים בלילות ר"ה
 )4נוהגים לאכול בשני הלילות של ראש
השנה מיני פירות וירקות שיש בהם רמז
לסימן טוב לכל ימות השנה.
על הפירות מברכים אחר שנטל ידיים ,בירך
המוציא ואכל כזית פת .אך אז לא יברך
'אדמה' על שום תבשיל של 'לוביא' או
'קרא' או שאר ירקות ,שהרי הפת פוטרתן.
כמו כן ניתן לברך על הפירות אחר ברכת
המזון.
מנהגינו לברך תחילה על המאכל ורק אח"כ
לומר את 'יהי רצון'.

את העירוב ניתן לאכול בר"ה לאחריאכל
סגולה נפלאה למי שיש לו חולי ,צרה ,או שחלם
שתהיהוהיא
אותו לגוי,
חלום לא טוב ח"ו ,שימכור
הכנעה בין ההורים וכך ממילא יהיה כבוד הדדי,
צריך
חשוב להבין ,שלא ניתן להשיג תוצאות חיוביות ולהצליח
***
סגולה
אוירה נעימה בבית ,רוגע ושלווה.
בית .זהו מרכיב חשוב ויסוד
שלום
אין
אשר
כ
ילדים
בחינוך
צריך להיזהר לברך ברכות השחר עם
נפלאה ובדוקה שהעידו עליה גדולי עולם".
מודל ההכנעה בא מהבית ושלום בית זה בעצם הכנעה.
לעבוד כל הזמן על שלום בית
ילדים .צריך
היסודות
הסליחות ,כיון
בחינוךלפני
התורה,
ברכות
ילד שרואה את אמו נכנעת לאביו במצבים מסוימים שלא נוחים לה
להצליח בחינוך הילדים.
מאד
קשה
בית,
שלום
אין
וכאשר
שנכללים בהם פסוקים ,וכמו שכתב השלחן
שבחיים
מבין
ההורים בשל
עולםשראושסגולהלהרמוניה
וחשוף
להם
אפשר
ההכנעה,שאי
תלמידי חכמים,
זונתקיימה.שיש ביןה ,וכן
והעידוגדולי שלו -
הילד ,זה העולם
של
שהבית
שלאלהבין
צריכים
אנו,
פסוק
לומר שום
ההורים,לחוש
ערוך ,שנכון
,
הבוקר
באשמורת
בחודש אלול
להיות יום
לאחרמבין וחושב שמה שקורה צריך לוותר ושלא צריך לקום
במצבים
וכשהילד יתקל
בעליוםגאווה.
שלו .ילד
החיצוני
והעולם
הפנימי
אלא עד
ותחנונים
בקשה
העולםדרך
אפילו
הסליחות,
לאמירת
ואיך הם התמודדו בענווה
או באביו
לא נוחים בחייו ,הוא יזכר באמו
קורה בעולם כולו ,כלומר ,בבתים אחרים.
ברכותכך גם
שיברךביתו,
בתוך
התורה.

ובהכנעה במצבים מסוימים ואז לא יהיה לו
רואה שאביו רוחץ כלים,
לדוגמא :אם ילד ***
רצון למרוד ,אלא לנסות להתמודד עם
גם כן,
תש''תכלים
תשר''תרוחצים
לתקועהאבות
מבין שכל
תר''ת,
הואנוהגים
יש
וכ"ש מאש ממש.
המצבים הללו ,בזכות מה שספג בבית,
שבסליחות.לשבת,
מדותאופה חלות
רואהי''גשאמו
ילד
אם
בעת אמירת
להימנע מחלוקות
שיסמוך.
שיש לו
,
מה יום.
מחייעלהיום
מהוריו,
חלות
אופותיש
האמהותשינה -
גורם לגזל
שכל
הדבר
מבין
הואאם
אך
הדרך.חצי קדיש
לתקוע אחר
מכך.
"כשיש הכנעה בבית – לילד קל הרבה יותר"
הנוהגים על זה
וכןשבת וכן
לכבוד
לשכנים,
בביתאם
הסליחות,
ילד שרואה את הוריו בענווה תמידית ,סופג
רעות
מפריעאחווה,
זהשלום,
שיש
שבסיום גדל
כשילד
.
מזה
ימנעו
הכנעה בליבו .הילד לומד שצריך לוותר
וכבוד בין הוריו ,הוא מבין שכך צריך לנהוג .ראיתי בכתבי יד המהרח"ו קבלה שהמאריך
נכון להחמיר שהנשים לא תקראנה בשבת.
ולקבל את הדברים כמו שהם ,שצריך
הילד יהיה בע"ה מחונך ורגוע משום שספג ב'ברוך ה' המבורך לעולם ועד' בערבית של
להשקיע ולעבוד קשה גם אם לא כ"כ נוח.
את כל המרכיבים לכך בביתו!.
מוצאי שבת
מושך על עצמו הצלחה ושמירה לכל השבוע" .שצריך ללמוד ולהשקיע בלימודים על מנת
הוא ראה זאת אצל הוריו ,שהם הדמויות
להגיע לתוצאות טובות שיקלו עליו בחייו.
המחנכות העיקריות בחייו .וכן חלילה להפך,
כתבות אלה.
עירונית ,יש לו
בין –
היוצא לדרך
אם הילד לוקח את ההכנעה שספג מהבית לכל מקום שילך ובוודאי
בתקיפות ובחוצפה לאביו (או
אמו עונה
בנסיעהאת
שרואה תדיר
ילד
***
לברך תפילת הדרך .במה דברים אמורים?
בנישואין,לו קל
חיוביות וכך יהיה
לתוצאות
להגיע
בעבודה.
בחיים :בת"ת,
שיגיע
יצליח להסתגל לכל מקום
ההפך) וחי באוירה מתוחה וקשה כשאין כבוד הדדי בין הוריו,
האם מותר להתבשם בשבת?
כשהנסיעה היא במהלך של 'פרסה' ,דהיינו
יאמר
מהעתיד
דאגה
או
בצער
דמוצ"ש
בהמשך חייו .אם הילד לוקח את
לו גם
יותר
קל יותר.
גם מבחינה לימודית יהיה
השרוי וזהו
בכל בית
שאין שלום ואין אחווה ,הוא מבין וחושב שכך זה
 )6אסור לתת ריח טוב (כבושם) על גבי
מקום
מהבית לכל
שספג
ההכנעה
מודל
ובבני
למרוד
לידיהם
גורמים
פסוקיםבביתו ,זה מה הורים אין בביתם הכנעה,
דרכו של עולם .בין כך ובין כך ,מה שהילד סופג
במסגרותריח,
מוליד
משום
וכדו',
ובגד
מטפחת
מפרק קיט' בתהילים הפתחים בשמו".
בריא
להיות
ויגדל
יצליח
לבטח
שספגהוא
שילווה אותו הלאה בהמשך חייו .ואנו צריכים להבין שהמפתח משפחתו משום שזה מהשילך,
יודע
אינו
ילדם
הזמן.
בביתו
לעושה
הוא
קרוב
כלחדש
דבר
[שהמוליד
כשהנסיעה
ויהיה לו
טובות
מידות
ובעל
מחונך
בנפשו,
וענו ,הם
ותרן
כנוע,
להיות
אותו
הכנעה מהי .הוריו לא לימדו
לחינוך ילדנו נמצא בידים שלנו.
מלאכה חדשה בשבת].
שהוריויהיה לו
שיהיה,
בכל
קל
יותר
הרבה
שיקפו
מקוםמה
ריחואת
וכו',
גאווה
כבוד,
"הכנעה – היא מילת המפתח"
והידים,
הפנים
על
טוב
לזלף
מותר
"לימדו" אותו אגו ,חוסר אך
לקרוא את פרשיות השבוע שניים מקרא ואחד
בת"ת,
למסגרת
בחיי.
האדם ,רגע
בכל
אישית
דוגמא
הוא יקח
קלמזה
לו מחיי היום יום כהורים,
המרכיב העיקרי להצלחת שלום בית ,הוא ההכנעה.
ומותר גם
בבשר
להסתגל ריח
מוליד
יותרדין
שאין
תרגום – מאריכים לו ימיו ושנותיו".
***

נמצאים אנו שבוע וחצי לפני ראש השנה .בורא את האדם מחדש ,וזה לא המשך משנה
אך רק אדם שמבין את ערכו והשפעתו
שעברה  -תקבל גב חדש! אבל תכין תצהירים
של יום זה יכול לנצל אותו כראוי.
משפטיים! תגיד לאלוקים" :אבא! אולי לי לא
מספר הרב מנחם שטיין שליט"א:
מגיע גב בריא ,אבל הילד שלי יוני אין לו אבא
בשם
"אני מכיר אברך מפתח תקווה,
שילמד איתו גמרא .הוא בוכה למה אבא שלו
דניאל ,הבנאדם הזה סובל (ל"ע)  21שנה מפסיק ללמוד אתו כל  01דקות?!.
מכאבי גב תחתון נוראיים ביותר!.
הרי לאשתי מגיע בעל עם פרצוף מחייך ולא
אצל כל הרופאים הוא היה ,אפילו אצל
חמוץ!"  -תכין תצהירים על דף ותוסיף את זה
מומחים באמריקה ,ולאף אחד אין מושג
למחזור שלך בראש השנה! תעבוד ,תילחם!".
מה הבעיה 21 .שנה של סבל נורא!.
המשכתי לומר לו" :תראה פה את בית המדרש,
הוא לא מסוגל לשבת יותר מרבע שעה
בראש השנה יהיה עמוס לחלוטין .כשיגיעו
בכסא .כשהוא מתיישב מתחילים לו
לקריאת התורה בראש השנה ,מה יקראו? אתה
לחצים בגב שמתגברים עד חוט השדרה
יודע? על אשה זקנה שנפקדה ,שרה – תגיד לי
הצווארי ,ואז הוא חייב לשכב במיטה.
למה מדברים על זה בראש השנה? אני מצפה
במשך  6שנים שלמות שהוא לוקח
שבראש השנה יקראו בתורה על עניינו של יום,
וולטארנים כתרופות וזריקות!.
על משפט! למה מדברים על אשה שנפקדה...
אין לו ברירה ,זה תוקף אותו והוא לא
מצליח ללמוד גמרא עם יוני ,בנו הקטן בן
ה .21-אחרי רבע שעה הוא זועק מכאבים
ונשכב במטה.
הוא לא מצליח להיות סימפטי לאשתו
בגלל הכאבים! הוא לא מצליח ללמוד
כרגיל בכולל בפתח תקווה".
ממשיך הרב שטיין שליט"א" :ניגשתי
אליו ושאלתי אותו :אתה מאמין שבראש
השנה הקב"ה בורא כל אדם מחדש?
האם אתה אתה מאמין שהאדם לא
ממשיך לחיות כרגיל כבטריה ,אלא
שבראש השנה הוא נוצר מחדש?
שרה אמנו נולדה בלי רחם ,ואומרת
הגמרא שבאחד מימיי ראש השנה היא
אחרי כמה דקות יוציאו ספר הפטרות ויקראו על
שיכנעה את אלוקים שהיא רוצה להעמיד עוד אשה שנפקדה ,חנה! מה זה קשור למילוני
עם ,ובאותו יום היא קיבלה רחם ונפקדה! .יהודים בראש השנה שנמצאים בדין?
היא שכנעה את אלוקים שהיא רוצה חיים תשובה :רוצים ללמד את הציבור שזו הזדמנות
חדשים ,היא לא הקשיבה לרופאים
חייהם! .בראו את חנה מחדש ביום זה ,גם
שאמרו לה שחבל לה על הזמן ,זקנה בת לחנה לא היה בית וולד בכלל כמו אצל שרה.
 09חושבת שהיא תלד".
היא ניצלה ראש השנה אחד .כמו שאומרת
שאם
יודע
"אתה
המשכתי לומר לדניאל:
הגמרא" :ג' נשים נפקדו בראש השנה :שרה
לא ראית את חברך שאתה אוהב מאוד
רחל חנה" .אומר רש"י" :נפקדו בתפילה".
שנה שלימה אתה צריך לברך עליו 'ברוך הם נלחמו על ההזדמנות שיש בראש השנה
אתה ...מחיה המתים' .אבל תגיד לי רגע ,להיברא מחדש! ולכן משדרים לכל הציבור
מי מת? מתי הוא מת שצריך לברך זאת? בקריאת התורה' :עכשיו אתה נברא מחדש!
עונה החפץ חיים בשם המהרש"א :מברכים אתה רוצה כישרון? ילדים? זיווג? בריאות?
מחיה המתים כיוון שעבר עליו ראש השנה תתפלל! תתחנן! עכשיו מייצרים הכל מחדש!".
ויום כיפור–הוא נברא מחדש בראש השנה! דניאל קלט את המסר ,הלך לישיבה בראש
זו לא בטריה שממשיכה משנה שעברה!
השנה ,קיבל על עצמו תענית דיבור :רק תורה
המשכתי ואמרתי לו" :דניאל הבורא יכול ותפילה ,סעודה ושינה והוא נלחם  84שעות.
בראש השנה לתת לך גב חדש אחרי  01הרי כל שעה בראש השנה זה כשבוע וחצי של
שנה! תתבודד עם הבורא! תתחנן!
השנה! יומיים שקובעים את כל השנה!
אם תאמין בכך שבראש השנה הקב"ה
דניאל כל כך בכה ,כל כך ביקש בראש השנה!

המחזור שלו היה מלא דפים
שהוסיף לשכנע את בורא העולם:
"השם! אני לא מבקש בשביל עצמי גב
בריא ,יוני שלי בן  01לפני בר מצווה אין מי
שילמד אתו גמרא ,תוך  01דקות אבא שלו
מתמוטט ונופל על המיטה.
לאשתי אין לה בעל .רק עצבים וחוסר
סבלנות – תעשה למענה! תן לי גב חדש
למענך!" ..הוא נלחם באמת ובכנות!.
עבר יום כיפור ,סוכות ושמחת תורה...
התחיל חודש חשוון והוא בא לבקש את
הוולטרנים שלו לשלושת החודשים הקרובים.
וכשהבורא רוצה והגיע הקץ לחושך ,אז הוא
לא צריך שום דוקטורים להבאת הישועה.
דניאל מגיע ,והנה יושב ממלא מקומו של
הרופא שלו .היה זה בחור צעיר בן  ,10רופא
מתחיל שהרגע סיים את לימודי הרפואה.
הוא פונה אליו בבקשה" :אני צריך וולטרן
ל 3חודשים .שים חלק טיפות ,חלק זריקות".
הרופא הצעיר נדהם" :מה? יותר מידי וולטרן
הורס את הגוף".
דניאל הבין שהרופא התמים חדש במקצוע,
שהרי הוא כבר  6שנים לוקח פה קבוע ,אך
הרופא התעקש" :אולי תעשה אולטרא-
סאונד על הכליות .לפעמים הכליות
מקרינות כאב על כל הגב".
דניאל גיחך ,הרי הוא היה אצל כל הרופאים
ואפילו באמריקה שלא גילו מה זה.
אך הרופא הצעיר התעקש וקבע לו תור.
הלך דניאל ועשה אולטרא-סאונד במקום,
שכב על הבטן ,והרופא המקומי נבהל:
" 11%מהכליה שלך סתומה ,ודבר כזה
עושה כאבים עזים בגב!".
דניאל שומע זאת ורץ לרופא הבכיר ,שרואה
את הבדיקות ,ונבוך כולו" :אני מתנצל ,על
זה לא חשבנו כל השנים!!!".
זה לא הרופאים! זה הבורא שסתם לרופאים
בכל העולם את הראש  21שנה ,כי כנראה
הוא לא היה ראוי לישועה 21 .שנות סבל!
עד היום ,בתאריך ד' חשוון ,הוא עושה
מסיבת הודיה לבורא עולם בביתו.
כי בראש השנה ובעשרת ימי תשובה אפשר
לזעוק! ולשכנע את בורא העולם :תן לי
בריאות כדי שאוכל להתפלל וללמוד...
תן לי שמחה כדי שאוכל לקיים מצוותיך
בשמחה וכדי לשמח את אשתי וילדיי."...
תכין תצהירים משפטיים לפני בורא עולם ,כי
זה יום שאתה נברא מחדש ויכול לקבל הכל
מחדש! שרה ,רחל וחנה נפקדו! .תשקיע
ביומיים אלו ותוסיף קטעים במחזור שלך!.

אומרת הגמרא שלשרה וחנה לא היה בכלל בית וולד ,והם ניצלו את אחד מראשי השנה וזעקו' :תן לי ,בשביל
עם ישראל' – והם נושעו ונפקדו .כי שנה זה מלשון שינוי .אם דניאל רק היה יודע ,שבראש השנה הוא נברא מחדש ,הוא היה
תתחנן ושופך נפשו כבר לפני  01שנה! הכינו תרשימים משפטיים ,שכנעו את בורא עולם! למענך ,אבא!

בימים אלו ,משתדל כל אדם לתקן מעשיו הוא נכנס דרך הפרוזדור של בית המדרש
שהיה חשוך לחלוטין ,מפאת השעה
על מנת להגיע ליום הדין מוכן.
המאוחרת ,ולפתע הוא מרגיש שהוא דורך
אך יש לדעת ,כאשר יעמוד כל יהודי
על דבר מוזר וגדול.
למשפט בעוד שבוע וחצי ,ישנו עוון
שמגיע לפני כל העוונות לקטרג על האדם .הוא התכופף לאט לרצפה ,והחל למשש
בחושך את הדבר המוזר שהיה שם.
מהו אותו עוון?
לפתע הוא שומע קול מוזר שזעזע אותו
אומרים חז"ל" :גזל – מקטרג בראש".
הדבר הראשון שיבוא לקטרג על האדם זה לחלוטין :היה זה הצדיק ר' נחום מהורדנא
האם גזל בשנה האחרונה? ממי? וכמה גזל? ששכב וישן על רצפת המזדרון החשוך.
אותו יהודי נבהל עד למאד ושאל את הצדיק:
לכן ,חובה קדושה על כל אדם הרוצה
לזכות בדין ,להשיב את הגזילות שחושב 'רבי ,מה הינך עושה על הרצפה בשעה שכזו?'
שגזל בשנה האחרונה.
וכך כותב רבנו יונה :מעשה הגזילה הוא
'סגולה מיוחדת' למהר את העונש ח"ו.
ויש לדעת שגזל הוא לא רק בממון.
מספרים על ר' ישראל מסלנט ,ששנה
אחת כשעמדו הציבור להתפלל תפילת
מוסף של ראש השנה ,נעמד אחד
מתלמידיו בפתח בית הכנסת.
מיד זעק לעברו ר' ישראל ואמר" :מזיק!,
הרי בעמידתך בכניסה לבית הכנסת
הינך מונע מהאוויר להיכנס ומצער בכך
את המתפללים .כיצד אינך מפחד לגזול
את הרבים ביום ראש השנה עצמו?".
הוא הדין באדם הגורם לאובדן החום בבית
ר' נחום התעורר ואמר לו" :בני היקר ,הלילה,
ביום חורפי ע"י פתיחת חלונות.
כן ,כן ,יש גזל חום בחורף וגזל אויר בקיץ! .בשעה שתיים אחר חצות ,עשיתי את דרכי
דוגמא נוספת לגזל שאינו בממון ויכולים לבית המדרש על מנת ללמוד את דברי
תורתנו הקדושה.
להיכשל בו רבות ,הוא :גזל שינה.
אף גזל שינה הוא גזל ,ועל כן יש להיזהר והנה ,כשהגעתי נוכחתי לראות שני יהודים
שלא לטלפן לחברו בשעת לילה מאוחרת יקרים שכנראה שקדו בלילה על תלמודם על
שעל ידי צלצול הפלאפון מתעוררים שאר שחטפה אותם השינה והם נרדמו בבית
בני הבית ,והוא הדין בשעון מעורר המכוון המדרש.
לשעה מוקדמת בבוקר ,אשר יכול להעיר מיד אמרתי לעצמי" :הרי אם אלמד כעת ,הם
יתעוררו מהלימוד ובכך אעבור על גזל שינה,
את אלו החפצים להמשיך לישון.
לכן ויתרתי על הלימוד היקר.
ישנו מעשה נפלא שאירע עם ר' נחום
אך אז חשבתי" :אך גם לביתי איני יכול
מהורדנא זצ"ל ,רבו של ה'חפץ חיים':
"באחד הלילות בעיר 'הורדנא' שבמדינת לחזור בשעה שכזו ,שהרי אם אצא כעת
'בלארוס' ,הלך יהודי אחד בשעת לילה מבית המדרש ,אולי יתעוררו הם מקול הדלת
הרועשת ,ואז שוב אעבור על גזל שינה
מאוחרת ללמוד בבית המדרש שבעיר.

חשבון בנק דואר .222-387-22
ותראו כל טוב בחיים ב"ה

החמור המקטרג בראש בדינו של האדם,
ועל ידי כך תהיה לאותם יהודים עייפות
במשך היום הבא בגללי.
על כן ,החלטתי לישון בפרוזדור על מנת
שלא אעיר אותם ,ובלבד שלא אעבור על
עוון הגזל הנורא המקטרג ביום הדין!".
תלמידו ,הֶ "חָ פֵ ץ חַ יִּים" הָ יָה אוֹ מֵ ר" :הַ ֵּמ ִעיר
ש ָגזַל ִמ ֶמנו אֶ ת
אֶ ת חֲבֵּ רוֹ ִמ ְּׁשנָתוֹ ִ ,הנוֹ גַזְּׁ לָ ןֶ ,
ֲשבָ ה!".
שאֵּ ין לָ ה ה ָ
ְּׁמנוחָ תוֹ  ,וְּׁ זוֹ ִהי ְּׁגזֵּלָ ה ֶ
לכן ,חשוב בימים אלו לעשות חשבון הנפש
ולהחזיר גזילות שגזל בממון ,ולעשות
תשובה מכל הלב על גזל שינה שגזל במשך
חייו" ,שאין לך דבר העומד בפני התשובה!".
וישתדל לקבל על עצמו להיזהר בכך מכאן
והלאה ,ובזה יכופר לו בעז"ה.
"שלוֹ ם" ,וְׁ הוא -
כמו כן יש לדעת שי ְֶׁשנוֹ ֶגזֶל ָ
ש ִּה ְׁק ִּדים ְׁל ָך ָשלוֹ ם וְׁ ַא ָתה לֹא הֵ ַש ְׁב ָת לוֹ .
ִּמי ֶ
סוג גזל נוסף שיש להיזהר בו ,הוא" :שואל
שלא מדעת – נקרא גזלן" ,שפירושו ,אסור
לאדם להשתמש בחפץ של חבירו ללא
רשות ,ואף אם ברור לך שהוא ישמח
כשיודע לו שהשתמשת בחפץ ,אלא אם כן
זה דבר שהינכם רגילים להשתמש בו אחד
מהשני זמן רב ואין מקפידין בו (יו"ד סי' רנח') .
לכן ,אין להשתמש בעט או בפלאפון של
חברך ללא רשות ,שנקרא בשמיים גזלן!.
ומה הדין בהשתמשות בחפצי מצוה?
של חֲבֵ ְׁר ָךְׁ ,כגוֹ ן טַ ִּלית ו ְׁת ִּפ ִּלין,
ְׁבחֶ ְׁפצֵ י ִּמ ְׁצוָה ֶ
מֻ ָתר ָא ְׁמנָם ְׁל ִּה ְׁש ַת ֵמש ְׁלל ֹא ְׁרשות ,אולָ ם
שזֶה ְׁב ַא ְׁק ַראי וְׁ לֹא ִּב ְׁק ִּביעות.
ִּב ְׁתנַאי :אְׁ .כ ֶ
שלֹא יוֹ ִּציאֵ ם הַ חוצָ ה ְׁל ָמקוֹ ם ַאחֵ ר.
בֶ .
ש ְׁל ָקחָ ם .דִּ .אם
שהָ יו ְׁכ ֶ
ג .י ְַׁק ְׁפלֵ ם ַב ֲחז ָָרה ְׁכ ִּפי ֶ
ש ַב ַעל הַ ְׁת ִּפ ִּלין ַמ ְׁק ִּפיד ָ -אסור ִּל ְׁטלָ ם.
יוֹ ֵד ַע ֶ
שלֹא נִּ ְׁמצָ א ָשם ַב ַעל הַ חֵ פֶ ץ .אולָ ם
הַ .דוְׁ ָקא ְׁכ ֶ
ָ
ִּאם הוא נִּ ְׁמצָ א ָשםָ ,עלֶ יך ְׁלשוֹ אֲ לוֹ ק ֶֹדם
מש( .שו"ע או"ח סימן יד ד' ,ובמ"ב שם)
ש ִּת ְׁש ַת ֵ
ֶ
שבוע וחצי – זה הזמן שנותר להחזיר
גזילות וחובות ,על מנת להגיע ליום הדין
נקי ושמור מהעוון שקופץ לו ראשון והוא
עוון הגזל הנורא!(.מהספר 'נקי כפיים' ,הרב לוגאסי)

ברצפהה ופרנסה :משפחת
לישוןה ,הצלח
החלטתילרפוא
לכם מוקדש
העלון
שרעבי ,ניסים ויפה אשוואל ,גאולה בת דבורה ,אנהפשפש ולבדוק
בת סופיה ,משפחת קורוטה ומשפחת מאירוב ,ניסים
ונופר רוקח ,אורה בת גמילה ,אסתר בת מזל.
זרע של בר קיימא :סיגלית בת מזל.
לעילוי נשמת :שושנה בת סעדה ,צדוק בן יחיא.

