נמצאים אנו כעת בימי האביב המתחממים לעיתים נדירות ,מורשה הנפטר לבוא לאחד ומשוחח עם מספר אנשים ,תושבי השכונה.
שבהם נוהגים בכל קהילות ישראל לקרוא מקרוביו בחלום ולמסור לו מסר מיוחד.
התעוררתי בפחד גדול ,ותהיתי מאוד לפשרו
כשנה
'פרקי אבות' ,וזו על מנת להזכיר לאדם סיפר חיים שקדי ,מעשה שאירע לפני
של החלום.
בימים אלו ,אשר בהם מנסה היצר לפתה בעיר 'בני ברק'" :לפני כשנה ,בשנת
בבוקר ,מיד לאחר תפילת 'שחרית' ,פניתי
התשע"ב ,כאבה אחת השכונות המרכזיות
את האדם לצאת ולראות בעולם היפה
לרב השכונה ורב בית הכנסת שלנו וסיפרתי
בבני-ברק את פטירתו של אחד מחשובי
והפורח שבחוץ ,להזכיר לו שנצמא הוא
להם את דבר החלום המוזר שאירע לי בדיוק
בעולם זמני ,והעיקר הוא להשקיע בתורה ,התושבים בשכונה ,שנפטר בעודו צעיר ל"ע .בלילה שאחר העצרת.
במצוות ובמידות המובילים את האדם גם המנוח ,היה אברך חשוב שעסק יומם ולילה
רב שכונתי התרגש מהדברים ומיהר למעונו
לאחר פטירתו מהעולם אל העולם הבא .בלימוד התורה ובמסירת שיעורים ,ונפטר
של מרן הגאון ר' אהרון לייב שטיינמן
לאחר חודשים ספורים בהם לקה במחלה
שליט"א וסיפר לו את דבר החלום המסעיר,
רבים הם השואלים ,מה קורה לאדם
לאחר פטירתו מהעולם ומה עובר עליו? קשה ואכזרית ,ה' ישמרנו.
ותהה לפשר העובדה שרק לאחר קיום
העצרת הגיע הנפטר בחלום.
מגלה הזוהר הקדוש" :אין הנשמה יוצאת
מרן הרב שטיינמן שליט"א שמע את
מהגוף ,עד אשר הקדוש ברוך הוא מתגלה
לה בכבודו ובעצמו ,ואז בשמחה ובאהבה
הדברים ואמר" :הרי תחיית המתים זה דבר
יוצאת הנשמה לקראת הבורא".
טוב ,אם כן ,זה שהוא נראה חי ומהלך זה
"ולכן" ,אומר הרב מוצאפי שליט"א,
סימן שיהיה טובה וברכה למשפחתו ולכל
"אסור להסתכל בפניו של הנפטר מפני
שכניו ומכריו"'( .מתוך כיכר השבת')
שזכה לראות את השכינה".
תושבי השכונה קיבלו בשמחה את דברי
"כי לי תכרע כל ברך" – אומרים חז"ל,
הרב שטיינמן שליט"א והבטיחו להתמיד
זהו יום המיתה ,שברגע הפטירה רואה
בקבלות שקיבלו לעילוי נשמת הנפטר".
הנשמה את הקב"ה וכורעת לפניו.
כמה אושר ונחת יש לנפטר שמתחזקים
מיד אחר כך משביעים את הנשמה שלא
בעולמנו בזכותו ,שכך ביקש מרן הרב שך
תגלה מאומה מכל מה שתראה בעולם,
זצ"ל בצוואתו מכל יודעיו ומכיריו שיחשבו
אלא אם כן יתנו לה רשות.
בכל יום מחשבה אחת של מוסר לעילוי
את
רחצו
שלא
וכתבו המקובלים שכל זמן
נשמתו ,כי אף מחשבה של תשובה ומוסר
ביום ה'שלושים' לפטירתו ,ארגנו בשכונה
הנפטר ,הוא רואה ושומע הכל כבחיי
קטנטנה ,גורמת נחת רוח עצומה לנפטר.
עצרת מספד ענקית לעילוי נשמת האברך.
חיותו ,את כל המתרחש מסביבו.
וכך אמרו חז"ל" :בשעת פטירתו של אדם
ולאחר שרחצו אותו הוא כמתעורר מחלום גדולי הרבנים הוזמנו ,והכנס גרם להתעוררות אין מלווין לו לאדם לא כסף ולא זהב ולא
ושומע את הנעשה בעולמנו כאדם השומע עצומה לתשובה ,כאשר אנשים רבים קיבלו אבנים טובות ומרגליות ,אלא תורה
דיבורים סביבו בזמן שינה בחלומו.
על עצמם קבלות שונות לזכותו של הנפטר .ומעשים טובים בלבד" (פרקי אבות ו' ,ט').
דבר שגורם אור ונחת גדולה מאוד לנפטר.
מיד מראים לו את 'אור מעין גן עדן'
לכן אמרו חכמים (ברכות יח)" :אמר רחבה
אחד
המספד,
עצרת
לאחר
ש
לילה
אותו
ב
כל
וכשרואה זאת מיד מתבטלים בעיניו
אמר ר' יהודה :כל הרואה את המת ואינו
ענייני העולם הזה :כסף ,מכוניות ,מזון,
משכניו בבנין של הנפטר ,שאף היה ממארגני מלווהו – עובר על' לועג לרש'.
בגדים – היא רואה את הכל כהבל הבלים .העצרת המיוחדת לזכרו ,עלה על יצועו.
ואם הלווהו ,מה שכרו? אמר רב אסי' :עליו
ר' יעקב חי שאלתיאל ('אמת ליעקב') כתב :והנה הוא חולם חלום בו הוא רואה שכנו,
הכתוב אומר' :מלוה ה' חונן דל'".
"מלבוש האדם בעולם העליון הוא ציצית האברך שנפטר ,כשהוא פוגש אותו ברחוב,
כלומר ,הרואה מת ולא מלווהו ,נראה כלועג
ותפילין ,ולכן זהו הטעם למנהג לעטוף את לוחץ את ידו ודורש בשלומו.
לו ,מפני שהאדם יכול להמשיך לקיים
הנפטר בטלית .וטעם נוסף ,מפני שהטלית "לאחר מכן" ,ממשיך השכן ומספר" ,אני
מצוות ,ולעומתו ,המת סיים את תפקידו
הכנסת
היא אור מקיף ,ושומרת על האדם מפני רואה כי הנפטר ממשיך לעבר בית
ואינו יכול יותר לצבור לו הון רוחני.
המזיקים"'( .אמת ליעקב')
השכונתי ,במקום בו התקיימה עצרת המספד ,לכן כל דבר למען הנפטר גורם לו נחת רוח!
בספרו
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ומשוחח עם מספר אנשים ,תושבי השכונה.
העלון מוקדש לרפואה ,הצלחה ופרנסה :רבקה בת
"אנחנו אנשים שמאמינים שהתפילות
דוחפות נשמת המת גורמת לו נחת רוח!
לאה ,אליהו בן טובה ,בנימין ויוסף בני שושנה,
ומסייעות."...
בן אסתר ,שמחה בת חגי ,אברהם בן
רפאל אטדגי

כל עניני העולם הזה
מתבטלים מלפניו .בנימין ,ישי בן רות ,ניסים ונופר רוקח ,ניסים בן
ותראו כל טוב בחיים ב"ה
גמילה ,מ.ס .צדוק בן נור.
שאו
ל בר קיימא :סיגלית בת מזל.
של
זרע
לידה קלה :שירן בת אלישבע אנג'לה.
כל מה שתראה ותשמע כעת בעולם
לע"נ :נוי בן אירית כהן ,שמואל בן טובה לאה.

ְּ ,בחָ ְּשבוֹ ָמה וְּ ַעד הֵ יכָ ן ְּת ִפ ָלה ַמג ַַעת.

