בס"ד.

בעזרת ה' נעשה ונצליח.

לישועתך קיויתי ה'.

לה' הארץ ומלואה.

בשם ה' נעשה ונצליח.

הדלקת נרות71:23 :
יציאת השבת71:33 :
רבינו תם71:71 :

יציאת השבת71:33 :
רבנו תם71:71 :

לרפואה פרנסה
והצלחת :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 – חנה אנה
בת רעיה ורותם בת גאולה.
דורין בת שרה ,דורון בת
שרה.
זרע בר קיימא -שלום
בן יונה ,רפאל בן מרים.
לעילוי-נשמת -הרב
עובדיה יוסף בן גורגיה,
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 .נפתלי בן
יפה.

רוצים הקדשה
שנתית?
צלצלו..

0506425002

לאחר שאליעזר עבד אברהם מוצא את הזיווג המתאים ליצחק ומביא אותה אל ביתו של אברהם אבינו ,זוכים
יצחק ורבקה לאחר  02שנה ללדת את יעקב ועשו.
אך להיכן נעלם אליעזר? מה אירע עמו לאחר שסיים את השידוך? הרי אף פטירתו לא מצויינת בתורה?!
את התשובה לכך מדהים המדרש ומגלה" :זכה אליעזר עבד אברהם שלא מת כאחד האדם ,אלא עלה לגן  -עדן
בעודו חי ולא טעם מיתה ,והיה בין העשרה צדיקים היחידים בעולם שעלו ישר לגן עדן" .אך מדוע זכה הוא לכך?
מדעו זכה אליעזר עבד אברהם יותר מכל צדיק בזכות זכו לה עשרה אנשים בכל הדורות?
עונה המדרש ואומר" :כאשר ביקש אברהם אבינו מאליעזר לחפש אשה ליצחק ,היתה בתו הצדקת
של אליעזר יושבת בבית ומחפשת את זיווגה .קפץ אליעזר על ההזדמנות ורמז לאברהם :אולי אתן את
בתי ליצחק בנך? .שמע זאת אברהם ומיד הגיב בחומרה" :אין ארור מדבק בברוך" – אני מבורך ואתה ארור.
איני מוכן לשמוע על כך .צא והבא ליצחק זיווג מיוחד וטוב מבית אבי ומולדתי".
באותו רגע ,אומר המדרש ,עמד אליעזר בניסיון גדול
משמיים ,ולאחר שקיבל שכינוי קשה כזה של 'ארור' ,יכל
הוא לסרב ולומר" :כך מדברים אליי?! אני סיימתי לעבוד
פה" .אך לא כך עשה אליעזר ,להיפך ,הוא שמע בזיונו
ושתק ,והלך לחפש ליצחק זיווג בשיא המרץ.
בשל כך ,אומרים חכמים ,נעשה רעש בשמיים ,והוחלט:
"אליעזר עבד אברהם יזכה להיכנס בעודו חי לגן עדן!".
כי אדם ששומע ביזונו ושותק – נחשב בשמיים לצדיק
הזכאי להיכנס לגן עדן ישירות ,ללא תהליך המוות.
סיפר הרב יצחק זילברשטיין שליט"א מעשה מדהים
המלמדנו את מעלתו של השומע בזיונו ושותק:
"לאחת החתונות החשובות שנערכו לאחרונה ,הוזמן הרב
אברהם כהנא שליט"א ,מנהל סמינר חשוב ב'בני – ברק' ע"י הצד של הכלה.
הרב הוזמן להתיישב בשולחן 'המזרח' של המכובדים ,עד לבואו של החתן .והנה ,לאחר מספר דקות הגיע החתן
עם ראשי הישיבה והרמי"ם לעבר שולחן ה'מזרח' כשאליו מתלווים עשרות חבריו מהישיבה.
הרבנים החלו להתיישב במקומותיהם בשולחן הכבוד ,עד שנעשה צפוף ודחוק.
בחורי הישיבה שלא הכירו את ר' אברהם כהנא ואת גדלותו העצומה בתורה ,אשר גדולי הדור סומכים עליו את
ידיהם ,ניגשו אליו ואמרו לו" :סלח לי ,האם תוכל להתיישב במקום אחר ולא בשולחן הכבוד ,על מנת שהרבנים
שלנו ישבו ליד החתן בשולחן הכבוד?"...
ר' אברהם כהנא שליט"א הינו ענו וצדיק גדול ,ולמרות שכבר החל לסעוד בשולחן ,קם ממקומו לעיני כל מאות
המוזמנים והלך להתיישב בצד ,במקום רגיל ,ככל המוזמנים.
ר' אברהם התבייש מאד מהמאורע והרגיש ביזיון גדול ,אך כיוון שהיה ענו גדול ,לא הרגיש כעס או קפידא ,אך
בכל אופן ידע הוא שברגע זה עומד הוא בניסיון משמיים של קבלת ביזיונות לעיני הקהל הרב ,ובוודאי רגע זה
הוא שעת רצון בשמיים ,כפי שאמר הרב חיים קנייבסקי שליט"א' :כל אדם שמבזים ומביישים אותו והוא שותק
ולא מגיב – כל אשר יבקש באותו רגע יתקיים!'.
מיד הלך לפינת האולם ,ובהתרגשות עצומה החל לבכות ולהתחנן" :רבונו של עולם ,איני מבקש על עצמי.
מתחנן אני על בוגרת הסמינר שלנו שהתחתנה לפני  7שנים ועד היום לא זכתה להיפקד .אנא ,רבונו של עולם,
שנים שכולנו מתפללים שתזכה לזרע של קיימא .אנא ,זכה אותה בבן זכר השנה" ,הוא התחנן בהתרגשות.
לא עברו  9חודשים ...ואותה בוגרת סמינר נפקדה וילדה בן בריא ושלם לאחר  7שנות ציפייה( .יברכי נפשי')
השומע בזיונו ושותק ,נחשב בשמיים כצדיק שמתקבלות כל תפילותיו ואף רשאי להיכנס ישירות לגן עדן!.

סגולות לזכות לבנים מוצלחים!
 )1כותב הבן איש חי" :הרוצה שילדיו
הקטנים יגדלו בטהרה ויהיו גידולי קודש,
 )1האם מותר לפתוח מטה בשבת?
יקפיד ליטול את ידיהם כדין בקומם משנתם".
* מטה מתקפלת המצויה כיום -מותר
 )2אמר הרב הקדוש ר' שלמה מזויעהל זצ"ל:
לפתחה בשבת ,מכיוון שרגילים בכך ,וכל
"ברכת המזון מתוך הכתב ,הינה סגולה נפלאה
החלקים מחוברים לגוף אחד .וכשם שמותר
שכל בניו יהיו יראי אלוקים".
לפתוח אותה ,כך מותר לקפלה.
 )3מובא בשם המהרי"ד זצ"ל" :שדכן העושה
* האם מותר לפתוח כסא ולול בשבת?
את מלאכתו לשם שמיים ולא לשם מטרות
* מותר לפתוח בשבת כסא-נוח או מטה
רווח – מובטח לו שיצאו ממנו בנים תלמידי
מתקפלת ,וכן לול של ילדים ,ואין בזה חשש
חכמים".
של איסור 'אוהל'.
כמו כן ,מותר לפתוח עריסה של תינוקות,
ולהניח על גביה את הקרש והמזרון.
 )4אמר הצדיק רבי זאב חשין זצ"ל" :רבים זכו
והוא הדין שמותר לסוגרם אחר השימוש,
שבניהם ובני בניהם יהיו תלמידי חכמים
ואין בזה חשש סתירת אוהל.
העוסקים בתורה ובמצוות ,בעבור שביקשו על
* האם מותר לפתוח שולחן בשבת?
כך במוצאי שבת בעת סעודת מלווה מלכה,
* מותר לפתוח שלחן מתקפל בשבת ,וכן
שאז הוא עת רצון גדולה מאוד".
שלחן שיש בו אפשרות להגדילו על ידי
 )5אומרת הגמרא" :אדם המהדר בהדלקת
משיכת כנף השולחן .ומותר לקפל השולחן
נרות שבת קודש כפי יכולתו :בשמן מובחר,
או לסוגרו אחר השימוש בו*** .
בפתיליות יפות ובריבוי הנרות – זוכה לבנים
 )2האם מותר לתלות פרוכת בשבת?
וחתנים תלמידי חכמים".
* פרוכת שלפני ארון הקודש  -מותר
 )6אמר ה'זכרון יעקב יוסף'" :הטובלת במקווה
לתלותה בשבת ,ובלבד שלא יעשה אהל
בחודש התשיעי להריונה ,מבטלת
בגג טפח .כלומר ,שהפרוכת לא תתקפל
מהעובר דברים רעים מתקופת הריונה".
ותכפל לרחבה טפח בשעה שתולה אותה,
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שנמצא עושה

שנמצא עושה אוהל בגג טפח .ולכן יש
לתלותה ע"י שני אנשים כאחד כדי שלא
***
תתקפל.
 )3האם מותר לפתוח מטריה בשבת?
* אסור לפתוח מטריה ולנושאה עליו בשבת
להגן מפני החמה או הגשמים ,ואפילו הייתה
המטריה פתוחה מערב-שבת אסור לנושאה
מעליו בשבת .וכל-שכן במקום שאין עירוב,
שיש לאסור משום טלטול ברשות הרבים.
***

 )4האם ראוי לאכול גלידה בתוך הסעודה?
* לכתחילה ,אין ראוי לאכול גלידה בתוך
הסעודה או בסיומה ,אלא יניחנה לאחר
ברכת המזון ,ואז יברך שהכל ,שהרי יש מי
שכתב שאין לברך על הגלידה באמצע
הסעודה ,שדינה כמשקה ,תדע ,שהרי לא
מברכים אחריה ברכה אחרונה כיון שלא
אכלו ממנה רביעית בבת אחת.
***

האם מברכים על וופל בסיום הסעודה?
* האוכל וופלה בסוף הסעודה לקינוח,
והמתיקות בעיסה עצמה נרגשת ,ורוצה
לברך עליה מזונות  -יש לו על מה לסמוך,
שהרי ברכת הוופלה היא מזונות.

***
 הסגולות מהספר 'עצה ותושיה' -לפרנסהלטעום קודם הקידוש
מותר לנשים
האםהבעל
אחריות
פעמים רבות כאשר אדם מתלונן על בזבוזה של רעייתו ,אני
בבוקר
ומוסף
שחרית
המתפללות
נשים
*
הסכום שהוא עשוי לחסוך אילו גם כאשר שני בני-הזוג דואגים לפרנסת המשפחה ,בכל זאת
מה הוא
מדוקדק
חשבון
עורך
לאכול עד
להמשיך
רשאי
עמואלא
אכילתו,
.
שנוטל תה
זהקפה או
לשתות
רשאיות
השבת,
מתברר שכאשר קיימת יום
על
הבעל הוא
כספית,
מצוקה
חסכנית.
רעייתו
הייתה
סוף זמן בין השמשות .כלומר ,עד כרבע
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התפילה
ולאחר
התפילה.
לפני
ומעשית.
רגשית
מבחינה
לכך
עצמו את האחריות והדאגה
שאינם משמעותיים עד
על פי רוב מתברר שמדובר בסכומים
שעה (ומעט פחות) מזמן שקיעת החמה( .כיון  )6כתבו המקובלים :כשמגיע במוסף למילה
.
מאומה
לטעום
ואסורות
בקידוש
מחוייבות
האישה אף מעבירה אותה אליו באופן טבעי ,גם אם היא שותפה לו
בגללם.
את שלוות
שיהיה
הביתאסור
מחלוקת אם
להפר יש
כדאיבזמן זה
שבלאו הכי
'איה' יכוון לזכות באחד מהדברים :בנים
ואשה שאינה מתפללת כלל בבוקר יום
בחיי המשפחה.
בדברים רבים
המבוזבזים כלולים בנושאים שבלאו
הדברים
משום
זאת,
שביארנו) .אבל
שרובוכמו
בסעודה,
להתחיל
צדיקים  /עושר  /רוח הקודש( .הרב מוצאפי)
השבת ,מפני שהיא טרודה בטיפול בילדיה,
שאשתו מגלה חסר בשותפות בהתייחסותה הלא-
הסבור
לכן ,גבר
ונחתםתמיד
שהכתבשאינה
תוספת מזון
למשל,
עליהם,
צאתלהוציא
זמןצורך
לאחרהיה
הכי
סיום
כלומר ,עם
הכוכבים,
רשעים
בספרם של
בראש השנה
מותר לה לשתות קפה או תה כדי להתחזק.
ח"ו ,אם יבכה ביום זה ,יקרע גזר דינו ויחתם לשנה אחראית להוצאה הכספית ,כדאי שידע
עד
בחשמל.
אכילתו,
עודף
שימושאת
השמשות ,יפסיק
הכרחית ,או
בין
הכוס.
על
שיבדיל
לא מדובר בדברים שלא היו קונים כלל.
שדאגתו החיובית בנושא הפרנסה ,היא
טובה".
על כך ראוי לכל בעל לשים לב לדברי
מתנת שמים שרקם הבורא ברגשותיו,
בקומה משנתה בכדי לחזק את כוחה ,אף
'בברכת
הגשמים
לבקש על
ששכח
מי
ממנו כלפי
המצופה
ההתנהגות
בדבר
חז"ל
ברמה נמוכה
דאגה זו
פי רוב
על היין.
פועלתקידשה
שעדיין לא
ושעל פי
על
'ברכנו':
אלא
עלינו',
'ברך
אמר
ולא
השנים'
יותר ברגשותיהן של מרבית הנשים.
רעייתו בנושא פרנסת הבית (בבא מציעא  )3כתב ר' חיים פלאג'י זצ"ל" :ועוד אני נוהג
א) אם נזכר באמצע ברכת השנים ,יחזור
רעייתו בלבד ,אלא כך
נט)" :לעולם יהא אדם זהיר באונאת אשתו לשמור מהמצות שנאפו לחג הפסח כדי לאכול אין זו התנהגות של ***
לראש הברכה ויאמר את הנוסח הנכון.
בורא
הכסאטבע
ביתלולא
עצמו,
ברכבת?
הואשל
אףדינו
(שלא לצערה) שמתוך שדמעתה מצויה ,מהן בראש השנה לזכרון לפני ה' כדי שיהיה למגן היה נוהגמה
קרובה" .שהזכיר שם ה' של סוף
נזכר לאחר
ב) אם
וצינה בעדינו להוציא לאור משפטינו ונזכר ונכתב
אונאתה
לפרנסת
באישיותו
העולם
כסא
אחריותוכן בית
שברכבת,
בית כסא
*
בספר חיים טובים"'( .חיים לראש')
וכן כתוב" :איתתך גוצא  -גחין ותלחוש
המשפחה.
שבמטוס ,כיום דינם ככל בית כסא ,וכיון
אדם
גם
"
:
ובמדרש
בתלמוד
רבותינו
אמרו
)
4
לה).
לה (אשתך נמוכה? כופף עצמך והאזן
לביתיותר
מחוץהאם,
האחריות של
שאיןדומה
הדבר
ליתרליטול ידיו
אפשרות
לימות הגשמים.
שחרצו בשמיים את דינו שלא לטובה ח"ו ,יכול
כלומר ,גם אם הנך גדול ,חשוב ומבין יותר
הכסאאין זה
הבוכה –
התינוק
כלפי
האב,
משל
ויטול
שב בית
את מו
יכסה
הכסא,
לבטל את הדין מעליו ,על ידי אמירת "אמן יהא
בורא
שיגיעחיובית
ולאחרנטייה
מבעלה ,זוהי
מפני שהיא טובה
ממנה ,בכל זאת ,בעסקי הבית האזן לעצתה".
הדבר
שנטעטוב
למחוז חפצו
יותר ידיו,
שמיה רבא" ,בכל כח כוונותו ויכוון בזה :א)שיהיה
בתינוקה.
להמריצה
העולם
ועוד אמר ר' חלבו" :לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו ,שאין
לטפלשנית.
ויטול ידיו
ברגשותיה על מנתשיחזור
כסאו של ה' שלם .ב) שיהיה שמו שלם.
לשמירה הרעיה להבין את מצוקתו של בעלה בעת קושי
כךזאת ,על
ע"יעם
יחד
שנאמר
ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל
עמלק .וזוכה
אשתו,זכר
ג)שימחה
והפורענויות.כלכלי .כיון שהבורא נטע בטבעו אחריות לפרנסת הבית ,הוא פגוע
דאמר להו
והיינוהדינים
(בראשית יב ,טז); "ולאברם היטיב בעבורה" ,מכל
בתחושת גבריותו אם אינו מצליח לפרנס בכבוד את משפחתו כפי
רבא לבני מחוזא אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרו (כבדו את
שהיה מצפה מעצמו ,או כפי שבני ביתו מצפים ממנו.
באכילהה"מאירי"" :מכאן אמרו
כתב על כך
שתתעשרו).
המאכלים כדי
נשותיכם
להתירם
תחתיה  -יש
ומזונות בניו ובנותיו ומלבושיהם ,תחושת האחריות בחוסר הפרנסה ,ובעיקר כשרעיתו מתלוננת,
בצרכי ביתו
שאדם
שכל
המאכלים חיים,
עושה היו
בפרט אם
בדיעבד.
להם
אפשר
שאי
חכמים,
תלמידי
וכן
ה,
צרה ,או
שיש לו חולי,
נפלאה למי
שלוםסגולה
שחלם שתצרוב התרסתו אליה על חסרון בנשיותה.
בדיוק כפי
צורבת לו
ביתו".
מצוי בתוך
שמתוך כך
אשתו,
עצת
בהם אחר
ילך
יותר,
להקל בזה
שאז יש
מבושלים,
שאינם

יצחק אבינו גדול הדור ,מבקש מעשו בנו הנערה כה שמחה שזכתה לקיים את צוואת
להכין לו מטעמים ,על מנת שיברכו
אמה ולקבל את 'עילוי' הישיבה ,והוא שמח
בברכה מיוחדת שתחול על כל זרעו.
שזכה בצדקת שתתמוך בתורתו כל חייו.
יעקב אבינו נכנס ונוטל את הברכות.
והנה ,ימים בודדים אחר האירוסין ,שומעת
כשמגלה יצחק שבירך הוא את יעקב
הנערה שמועות שהבחור הטוב ביותר בישיבה
ולא את עשו ,אומר הוא" :גם ברוך הוא הוא שמעון ולא ראובן שהכירה.
יהיה" – איני מתחרט על כך שבירכתי
ראובן אומנם מוכשר ,אך אין הוא משתווה
את יעקב ,כי אכן אם קיבל הוא את
לערכו של שמעון ,העולה עליו בכמה רמות.
הברכות – הן היו מגיעות לו משמיים.
מיד כששמעה זאת היא נתקפה בבלבול
"אין אדם נוגע במוכן לחבירו" ,קובעים ודאגה' :הרי הצוואה של אמי היתה שאתחתן
חכמים .אף אחד לא לקח לך מה שאינו רק עם הבחור הטוב ביותר ,ולא פחות מכך.
אמנם ,ראובן מצא חן בעיניי ,אך אם אינו הכי
שלך ,כי אם זה שלך הוא יגיע אליך.
טוב ,הרי שעוברת אני על צוואת אמי ואסורה
מספר הרב יצחק זילברשטיין שליט"א
אני להשתמש בירושתה' ,היא נחרדה.
מעשה מדהים שאירע לאחרונה:
גם כאשר היא דיברה עם ראובן בטלפון
"באחת הערים בארץ מתגוררת לה
ונפגשה עמו ,היה ניכר על פניה שאינם
נערה צדיקה ויראת שמים אשר החלה
לחפש את זיווגה .הנערה הינה בת
יחידה ,יתומה מאב מזה שנים ,אשר חיה
כיום עם אמא האלמנה .דבר אחד לא
היה חסר בבית כלל ,והוא – כסף!.
הם התברכו משמיים בעושר רב שעזר
להסתדר לבדן.
לאחר זמן מה ,הדרדר מצבה של האם
והיא קראה לבתה ואמרה לה" :בתי
היקרה ,עומדת אני בסוף חיי והנני
משאירה לך את כל העושר הרב
שהותיר לנו אבא .אך בקשתי וצוואתי
היא אחת" :כל הנכסים והכסף יהיו
שלך ,בתנאי אחד :שתיגשי לישיבה
כתמול שלשום ודבר מה מעיק עליה ומפיר
המסוימת שאומר לך ,ותאמרי לראש
את שמחת חייה .לאחר כמה בירורים
הישיבה שיציע לך את הבחור הטוב
התגלתה לראובן פשר הדבר.
והמוצלח ביותר ,ואת מבטיחה לפרנסו
ראובן שהיה בעל מידות וירא ה' פנה אליה
כל ימייך ובלבד שישב לעסוק בתורת
ואמר לה" :ארוסתי היקרה ,אכן חושב אני
ה' ,ובלבד שיהא הטוב ביותר'".
הבת התרגשה מהדברים והבטיחה
שאת צודקת ואינני הבחור הכי טוב בישיבה.
לקיימם .לא עברו מספר ימים והאמא
אומנם שמחתי כל כך לזכות בבת ישראל
נפטרה לבית עולמה.
מיוחדת שכמוך ,וכן התרגשתי למשמע
עברו ימי השבעה והבת עשתה את
הדברים שכסף רב שיש ברשותך יאפשר לי
דרכה אל הישיבה ,שם קבעה זמן לדבר לשבת ולשקוע בתורת ה' כל חיי ,אך כנראה
עם ראש הישיבה ,על מנת לקיים את
שמשמיים את לא שייכת לי ,ואף הכסף הזה
צוואתה של אמא.
לא מיועד לי" .אין אדם נוגע במוכן לחבירו
ראש הישיבה שמע את בקשתה ואמר
כמלא נימה" .אם הגעת למסקנה שאיני
לה" :אין בעיה ,יש לי בישיבה את
הבחור הכי טוב ,כנראה שאין זה שייך לי.
הבחור מספר  ,1בחור מצוין ומיוחד
ובלב שלם אני אומר לך שאין הקפדה או
מכולם בלימוד ובמידות ,שמו 'ראובן'.
צער בליבי ,מפני שיודע אני שהכל נעשה
צאו לפגישה וראו אם זהו זיווגכם".
בהשגחתו העליונה של מלך מלכי המלכים.
של
ובסופו
השניים נפגשו מספר פגישות
הריני מתיר לך לפרק את השידוך ולהיפגש
דבר החליטו להתארס בשעה טובה.
עם שמעון ,על מנת לקיים את צוואת אמך.

אם משמיים גזרו עליי עושר –
הוא יבוא ממקום אחר ב"ה".
הנערה ההמומה לא האמינה למשמע
אוזניה .היא הודתה לו וביקשה שיכתוב לה
מכתב בו הוא מוחל לה בלב שלם ,על
מנת שלא תהיה עליה קפידא משמיים.
ראובן שקיבל הכל באהבה ,הסכים לדבר
בשמחה והשניים נפרדו לדרכם.
לאחר מספר ימים נפגשה הנערה עם
שמעון ,הבחור המוצלח ביותר .השניים
מצאו חן אחד בעיני השני ולאחר מספר
חודשים הם התחתנו ברוב פאר והדר.
באותם ימים ,הגיע לבקר בישיבה של
ראובן ,ראש ישיבה חשוב שבא ממרחקים
כשהוא מבקש מראש הישיבה המקומי
עזרה" .זקוק אני לבחור הטוב ביותר
בישיבתך שישמש כרב חשוב בישיבתי
ואף יזכה למשכורת מכובדת ביותר".
ראש הישיבה לא התבלבל והציע מיד את
ראובן .ראובן שמע את ההצעה המפתה,
אך הדהים את כולם ואמר" :לא .אינני
מסכים לקבל מינוי זה".
ראש הישיבה ההמום פנה לראובן ואמר לו:
"ראובן יקירי ,קיבלת הצעה לשמש כרב
בישיבה מפוארת עוד לפני חתונתך.
זוהי הצעה שרק יחידים בדור מקבלים ועוד
בגיל צעיר ,ומלבד זיכוי הרבים והרבצת
התורה הגדולה".
ראובן סירב שוב ואף גילה את סיבת
סירובו ,אשר הדהימה את כל הנוכחים:
"רוצה אני כל כך במשרה זו .זוהי הצעת
חיי ,שאיני יודע אם אקבל כמוה בעתיד,
אך כיצד יכול אני ליטול משרה זו?! והרי
כאשר תשמע אותה נערה שהתחתנה עם
שמעון שהתמניתי לרב חשוב בגיל כזה
ולא בעלה ,היא תבין שאכן אני הייתי
הבחור הטוב ביותר וברור לי שהדברים
יגרמו לה לצער ולבלבול שלא קיימה את
צוואת אמה ,ואף בוודאי שלום הבית
שלה עם שמעון יהרס .לכן ,מוותר אני
על המשרה החשובה ,ובלבד שלא לצער
יהודיה ולא להרוס בית בישראל!".
ראשי הישיבות נשארו פעורי פה מגדלותו
של ראובן ,שאכן זכה לסיעייתא דשמיא
גדולה במשך חייו בזכות כך.
אדם שחי באמונה שהמגיע לו – הוא אשר
יקבל ,אינו לוקח משרות ודברים שיכולים
לפגוע ולא לצער יהודי אחר!.

אמר הסטייפלר זצ"ל" :אין אדם יכול להוזיז אפילו זיז ,אם הקב"ה לא גזר עליו שיזיז את הזיז" – מה שמגיע
לאדם ושייך לו ,יהיה שלו ואף אחד לא יוכל לגעת לו בכך" .מזונותיו של אדם קצובין לו מראש השנה ועד ראש השנה".
יבוא
לרגע:עליי
משמיים גזרו
לפני שמגיע לך ניסיון של אם
זאת? האם זה לטובה? אז מדוע אכעס?".
הוא לי
עושר –עשה
"האם ה'
כעס ,חשוב

יצחק אבינו קורא לעשו בנו ומבקש ממנו מחוץ לעירו ,בני ברק ,ולפיכך פשוט היה
שהסבא לא ישתתף בברית .לכן ,ביקשו בני
להכין לו ציד על מנת שיברכו.
המשפחה שלפחות הסבתא ,הרבנית בת -
רבקה אמנו הצדקת ,רואה זאת ויודעת
שעשו הינו רשע ,אך רק מעמיד הוא פני שבע קניבסקי ע"ה ,תכבד את האירוע השמח
של המשפחה בהשתתפותה.
צדיק ,ויעקב בנה התמים – הוא הזכאי
הרבנית הסכימה בשמחה ,אך בתנאי אחד:
לקבל את ברכותיו של אבא.
"רק אם בעלי הצדיק יסכים לכך".
משבחים רבותינו את רבקה הצדקת
"איזוהי אשה כשרה?" ,אומרים חז"ל" ,זוהי
המלמדנו פרק שלם כיצד נראית אשה
אשה העושה רצון בעלה".
כשרה בישראל ,אם האומה ישראלית.
הרבנית נכנסה עם אחד הנכדים ושאלה את
אומרים רבותינו :יכלה רבקה ללכת
פיו של מרן ,בעלה הצדיק.
ליצחק ולומר לו" :בעלי היקר – אתה
טועה! .עשו מרמה אותך וצד אותך בפיו
ואתה נופל בלשונו החלקלקה.
אני לעומתך ,רואה את המצב כראוי,
ויעקב הוא הראוי לקבל את הברכות".
במקרה כזה ,היה הדבר פוגע בבעלה
יצחק הצדיק ומורה על חיי זוגיות פגומים.
לא כך נוהגת אשת חיל כשרה.
לכן ,מה עשתה רבקה?
היא ידעה שגם אם בעלה שוגה בראית
עולמו ,הרי היא רעייתו העושה רצון
בעלה ,לכן ,לא הלכה לומר לו זאת
ולהוכיחו ,אלא קראה ליעקב וביקשה
ממנו לחטוף את הברכות ,ואף הסתכנה
באומרה" :עלי קללתך בני".
הרבנית החלה לספר לבעלה הקדוש על
כי אשת חיל לא מוכיחה את בעלה
הברית ועל רצונה להשתתף בשמחה.
ומראה לו את חסרונותיו והתרשלותו
במעשיו ,אלא מנסה להציל את המצב הרב קנייבסקי שומע את בקשתה ,חושב
מעט ואומר" :איני חושב שכדאי שתסעי".
ללא שירגיש שנפגע מעמדו.
הרבנית מחייכת ומנסה לשכנע את הרב,
כך נראה בית חזק ויציב בישראל!.
ישנו מעשה נפלא שאירע עם הרבנית בת שהרי זה ישמח מאד את הנכדים ,והרב משיב
לה בצחוק ובחיוך שאולי בכל זאת עדיף
שבע קנייבסקי ע"ה המלמדנו פרק
שהיא תישאר עמו בבני ברק.
בהנהגת בית יהודי אמיתי:
".אחזור עד עשר ,בעזרת ה'" ,הציעה הרבנית
"באחד הימים הוכנס בשעה טובה אחד
לשר התורה שליט"א ור' חיים מאיר פנים" :נו
מנכדיו של מרן הרב חיים קנייבסקי
טוב ,תחזרי עד עשר ,תסעי לחיים ולשלום"...
שליט"א בבריתו של אברהם אבינו.
הם הגיעו להסכמה מתוך חיוך זה לזה ,ממש
הסנדק היה הסבא-רבא ,מרן הגרי"ש
כזוג הנשוי טרי.
אלישיב זצ"ל.
ידוע הוא לכל ,שהרב קנייבסקי שליט"א הרבנית יצאה מהחדר עם נכדה ההמום
מהמחזה שלא יכל להתאפק ושאל בסקרנות:
אינו נוסע בשנים האחרונות לבריתות

"סבתא ,סבתא ,הרי את אשה מבוגרת,
ומדוע את צריכה להתייעץ עם סבא אם
תוכלי לנסוע לברית של הנכד שלך? הרי
את מחליטה לעצמך מה לעשות?
ובכלל ,מדוע מעדיף סבא שלא תסעי ,הרי
זה שמחה של הנכדים שלכם?."...
הרבנית חייכה והשיבה לו" :סבא אומר
שכשאני נמצאת בבית ,הוא לומד הרבה
יותר טוב"...
הרב עשה אותה מלכה ונתן לה תמיד
הרגשה שבלעדיה הלימוד שלו לא מושלם,
והיא החזירה לו ועשתה אותו כמלך
המתייעצת עמו לפני כל יציאה שלה מחוץ
לבית.
ממש כדברי הרמב"ם" :צוו חכמים שיהיה
אדם מכבד את אשתו יותר מגופו ואוהבה
כגופו ,ומרבה בטובתה ,ויהיה דיבורו עמה
בנחת ולא יהיה עצב ולא רוגז.
והאשה תהיה מכבדת את בעלה ביותר
מדאי ויהיה לו עליה מורא ,ותעשה כל
מעשיה על פיו ויהיה בעיניה כמו שר או
מלך מהלכת בתאות לבו ומרחקת כל
שישנא ,וזה הוא דרך בנות ישראל ובני
ישראל הקדושים והטהורים".
אם יעשה בן הזוג את משנו כמלך ,וידאג לו
בכל ,הוא יקבל זאת בחזרה!.
"אין הברכה מצויה בביתו של אדם ,אלא
בעבור אשתו" ,קובעים חכמים.
הבריאות ,הפרנסה ,ההצלחה של הגבר – כל
הברכה הזו ,באה בזכות אשתו.
לכן כתב הצדיק ר' אליהו לופיאן זצ"ל:
"יזהר האדם ביותר מלצער את אשתו,
שאם היה יודע כמה סבל וצרות ח"ו הוא
מביא על עצמו בכך שגורם לה לבכות
ולהצטער – הוא היה מוכן לעבור את כל
ייסורי העולם הזה" – מפחיד!!!.
רבקה אמנו מלמדת אותנו על הכבוד הרב
שעשתה לבעלה ולא הוכיחה אותו והראתה
לו על טעותו ,ובוודאי שזה מפני שאף הוא
כיבד אותה ביותר! כך נראה בית יהודי!.

מחוץ לעיר ולפיכך פשוט היה שהסבא לא
ישתתף בברית ,ובני המשפחה ביקשו
העלון מוקדש לרפואה ,הצלחה ופרנסה :שלום סאלם
שלפחות הסבתא ,הרבנית
קניבסקי ע"ה ,ויפה שושנה בני זוהרה ,מרדכי בן רינה ומשפחתו.
חשבון בנק דואר .222-387-22
בהשתתפותה.
תכבד את האירוע השמח
זיווג הגון ,הצלחה ורפואה :אביעד בן עופרה.
זרע בר קיימא :רחלי בת לאה ,סיגלית בת מזל.
חא ם
ותראו כל טוב בחיים ב"ה
לעילוי נשמת :אוראל בן מזל ,צדוק בן יחיא.
חוסר תקינות בחיי זוגיות
ותיר מום בחיי הנישואין.
לא כך

