בס"ד.

בעזרת ה' נעשה ונצליח.

לישועתך קיויתי ה'.

לה' הארץ ומלואה.

בשם ה' נעשה ונצליח.

הדלקת נרות71:34 :
יציאת השבת71:34 :
רבינו תם71:71 :

יציאת השבת71:22 :
רבנו תם71:11 :

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.

רוצים הקדשה
שנתית?
צלצלו..
0506425002

לאחר שאברהם אבינו מתייצב לפני הקב"ה ומתחנן לפניו בכל תוקף שיציל את העיר 'סדום' ,הוא מזכיר ומציין
ֹּאמר ִהנֵּה נָא הוֹּ ַּא ְל ִתי ְל ַּד ֵּבר אֶ ל ה' וְ ָאנ ִֹּכי ָעפָ ר וָאֵּ פֶ ר" .ומסביר רש"י את דברי אברהם:
בתפילתו" :וי ַַּּען ַּא ְב ָרהָ ם ,וַּי ַּ
"וכבר הייתי ראוי להיות עפר ע"י המלכים ,ואפר ע"י נמרוד לולי רחמיך אשר עמדו לי" – כלומר ,למרות כל
גדלותו של אברהם אבינו וזכיתו לדבר עם השכינה ,הוא מזכיר ומציין שהינו עפר ואפר ואינו מבקש ממנו שיציל
את סדום מפני שהוא ראוי שתישמע תפילתו ,אלא מבקש הוא בחסדי ה' הגמורים שירחם על סדום.
ואמרו חכמים" :דרש רבא :בשכר שאמר אברהם אבינו 'ואנכי עפר ואפר' ,זכו בניו לב' מצות:
אפר פרה ,ועפר סוטה" – מיד שילם לו הקב"ה שכר על כל דיבור ודיבור של ענוה שיצא מפיו.
מפני שאדם שעם כל גדלותו והמעלות והתכונות שבו – מתנהג בענוה ויודע שאין זה כוחי ועוצם ידי ,אלא
הכל הוא רק מתנת ה' ופיקדון שנתן לי והכל רק מידו – אדם זה אהוב על ה' וזוכה להצלחה בכל מעשה ידיו.
ואמרו חכמים" :ולענוים יתן חן" – אדם כזה שאינו מתגאה ויודע ששום דבר לא נעשה בזכותו אלא הכל מאת
ה' יתברך שגלגל הדבר דרכו ,זוכה לחן וחסד בכל דרכיו!.
סיפר הרב יהודה הלוי שליט"א מעשה המלמדנו כיצד
צריך לנהוג בענוה גם אם הינך אדם גדול ובעל מעמד:
"יום אחד הגיע אדם לפני הרב מרדכי אליהו זצ"ל והגיש
תביעת גירושין כנגד אשתו.
הרב שאל את האיש" :מדוע הינך רוצה להתגרש ממנה?".
האיש החל לספר שב"ה בירכו ה' בשפע רב ,אך אשתו,
לעומתו ,הינה חסכנית גדולה אשר קונה בגדים ומוצרים
זולים מאד וחיה חיי פשטות ,עד אשר אינו מרגיש נעים
לחיות עמה ,ועל כן מבקש הוא להתגרש מיד.
"בוא אליי מחר עם אשתך ב 9-בבוקר" ,ביקש ממנו הרב.
לאחר שיצא האיש מהמשרד ,קם הרב אליהו זצ"ל והלך
אל השוק בבאר שבע וקנה פירות וירקות מהסוג הגרוע ביותר ,כאלו שאף אחד לא מעז לקנות והביאם לבית
הדין .הוא קרא למזכירת בית הדין ואמר לה" :אנא ממך ,מחר כשיגיעו בני הזוג הללו ,שימי מטפחת לראשך
והחלי לזרוק עליי את העגבניות הללו" .המזכירה נבהלה מבקשת הרב ,אך לאחר הפצרות רבות הסכימה לכך.
למחרת בבוקר ,הגיעו בני הזוג והתיישבו במשרדו של הרב .לפתע ,נכנסה המזכירה עם מטפחת והחלה לצעוק על
הרב מרדכי אליהו ואמרה" :מה קנית? לא מצאת זבל אחר לקנות ,את כל הזבל שיש בשוק אתה מביא לבית!",
והחלה לזרוק על גופו של הרב את העגבניות הרקובות.
הרב פנה אל הזוג ובחצי חיוך אמר" :אל תשימו לב לכך .היא קצת כועסת ובצדק .אך בואו ונשמע את
טענותיכם" ,אמר הרב תוך כדי שהוא מנקה את החליפה מלכלוך העגבניות הרקובות.
בני הזוג היו המומים מהמחזה .הבעל שהגיע טעון וגדוש לפלוט על אשתו ,נעתק ונעצר דיבורו.
ראה הרב שהבעל לא פותח את פיו ואמר להם" :אין בעיה ,לכו לביתכם ושובו פעם אחרת עם טענות מסודרות".
בני הזוג לא חזרו מעולם .הבעל ההמום שראה את העגבניות שאותם 'קונה' הרב לביתו נאלם דום.
לאחר המעשה ,נכנסה המזכירה וביקשה סליחה בדמעות על כך שזרקה על הרב את העגבניות ,והרב צחק ואמר
לה" :אל תדאגי ,זכית להיות שותפה בשלום בית ,ויהי רצון שתזכי לבנות בית נאמן בישראל".
איזו ענוה! הרב ,שהיה מנהיג ישראל ,מוכן להתבזות ולהשפיל עצמו ,רק כדי שיהיה שלום בין בני הזוג.
אם שילם הקב"ה לאברהם אבינו שכר על כל מילה ומילה של ענוה ,כמה משלם הקב"ה לאדם על כל פעולה
של ענוה ובריחה מהכבוד .וכך אמר דוד המלך כשהומלך למלך" :ה' לא גבה ליבי ולא רמו עיני" ,כי הכל זה
ממך אבי שבשמיים! .אל לו לאדם להתגאות" :אני עשיתי ...בזכותי הכל הסתדר ...בלעדיי לא היה כלום– "..
הכל זה מה' ואתה רק זכית להיות השליח ,ואם נהגת בענוה ,תזכה שישרה ה' חינו עליך!.

סגולות מכתב ידו של הרב כדורי זצ"ל!
אותם פירסם החברותא שלו הרב יוסף גבאי שליט"א

 )1סגולה לרפואה :לשתות מי גשמים היורדים
האם מותר לשתות קפה ,בבית של חבר ,בחודש אייר ,וזו הרפואה הגדולה ביותר בעולם.
או בבית קפה ,כשאינם מקפידים להטביל (וכך נהג רבינו זצ"ל בעצמו).
את הכלים שברשותם?
 )2סגולה להריון :שהאשה תסתכל על סכין
* מותר לאכול ולשתות במסעדה כשרה,
המילה מיד לאחר החיתוך בעודו מלוכלך מדם
(או במקום שמוגש אוכל ללא חשש
המילה .וסגולה גדולה היא להריון.
כשרות) ,אפילו כאשר הכלים אינם טבולים )3 ,סגולה ללידה קלה :יניח בשעת הלידה
מפני שהכלים נועדו לסחורה ,וכל החיוב
"תחַּ ת
תפוח על ראשה של היולדת ,ויאמרַּ :
להטביל הכלים הוא כשקונה אותם על מנת הַּ ַּתפוחַּ עוֹ ַּר ְר ִּת ָ
יך".
לאכול בהם ולא לסחור בהן.
לכן ,אדם המתארח אצל חבירו ,ויודע
שהכלים אינם טבולים ,אסור לו לאכול
 )4סגולה לדלת שנתקעה והמנעול לא נפתח:
בכלים אלה שום דבר .אפילו כשאין שם
יגיד "יוכבד אם משה רבינו"  7פעמים ויפתח.
שום חשש בכשרות המאכלים.
 )5סגולה בדוקה ומנוסה להסיר כל חולי ורוח
***
רעה מחולה מסוכן :להניח דלי עם  9קבין (21
הטבלת כלים במקוה
ליטר) באמצע החדר ,ויקיפוהו  23אנשים
* צריך להזהר שלא תהיה חציצה בין הכלי
במשך  7פעמים .ובכל הקפה צריך לומר" :ויהי
לבין המים שבמקוה ,ולכן בשעת הטבילה,
נועם וכו' ,פרק "יושב בסתר" כולו ,ו"אנא בכח"
צריך שיהיה הכלי רפוי בידו ,שאם מהדקו
בצורה הבאה :בהקפה הראשונה יאמרו רק
בידו ,הרי ידו חוצצת בין הכלי למים ,ומכל
הקטע הראשון ,ובכל הקפה יחזרו מהתחלת
מקום יכול ללחלח ידו במים קודם שמכניס
"אנא בכח" ויוסיפו עוד קטע .ויש לכוין בכל
הכלי ,ואז אין לחוש לחציצה אף כשתופס
קטע את הראשי תיבות של אותו הקטע,
הכלי בידו ,מפני שמים המקוה נוגעים במים
כמובא בסידורים .ואח"כ ישפכו מים אלו על
שבידו שממילא מחוברים לכל חלקי הכלי.
החולה( .מתוך 'אור עליון')

לכן ,כשמטביל כלי ,יזהר להסיר המדבקות
שעלולים לגרום חציצה.
וגדר חציצה הוא  -כל דבר שמקפיד עליו
שלא יהיה על הכלי.
ואף תוית שכתוב עליה "קריסטל" שמוסיפה
חשיבות לכלי ,דעת מרן הרב עובדיה יוסף
זצ"ל שטוב להחמיר להסירה קודם הטבילה.
* כשיש חלודה על הכלי ,צריך לנקותו יפה
ולהסיר החלודה מעליו ,וכן אולר שלהב
הסכין מקופל בתוכו ,צריך שיפתח אותו
בעת טבילתו כדי שיבואו המים בכל
סביבות הסכין.
האם כלים חד פעמיים ,וקומקום חשמלי,
צריכים טבילה?
כלי אלומיניום חד פעמיים המיוצרים בחוץ
לארץ ,חייבים טבילה בלא ברכה( .ויש
מיקלים) .וקומקום חשמלי ,חייב גם הוא
טבילה בלא ברכה .וניתן לפטרו מחיוב
טבילה ,על ידי שיתן אותו במתנה לגוי,
ויבקשנו לחזור ולתת לו בהשאלה את הכלי.
או באופן שיתן ליהודי חשמלאי שיפרק לו
את הקומקום בצורה מקצועית ,ולאחר מכן
ירכיב אותו שנית ,ואז הכלי פטור מטבילה.

 )6מובא בשם ר' חיים ויטאל זצ"ל ,שלא יהיה
מחוברים לכל חלקי הכלי.
שום צורת 'קשר' בבגדיו וכליו של החתן ,מפני
הצלחת
לגרום לחוסר
קשר קל
קנית לך שונאים .תן להם ליפול ,וזכור! לא נורא.
התערבת -
אסור יכול ח"ו אם
שע"יומה
נשאלתי ,היכן עובר הקו האדום של מה מותר
ואמר
בחופה
קשר
קשרו
בעצמו
ולמהרח"ו
הזוג,
מותר לזוג צעיר ליפול ,יעשו טעות ,ישלמו את המחיר אבל ילמדו.
להורים בבואם להתערב בחיי בני הזוג?
זו.
צרה
לתקן
חודשים
9
לו
שלקח
כלום.
ילמדו
לא
הם
החיים,
כביש
את
להם
תרפד
רק
אתה
אם
התקרב,
אפשר
לקו
שעד
אני אומר :אין קו אדום .קו אדום משמע
אמר אותה כתיקונה ,וימשיך אחריה את כל
אין
וכלה
לחתן
כן
העושה
שכל
כתב
ולכן
שנותנים להם
מתערבים להם,
שבאמת לא
במקרה שלנו – אין להתקרב כלל ,אין להורים להתערב בחיי בני חתנים וכלות החשים
בשופר" ,וכו'.
התפלה" ,תקע
סדר
(הרב פוקס)
כרצונם ,מרגישים -
טוב בבית ההורים ,הם באים בשמחה.
לו חלק לעולם הבא.לחיות
הזוג כהוא זה ,שום כלום.
 ,עליו לחזור שוב לראש התפלה

כל הנספחים של המשפחה (חתנים או כלות) – מרגישים בבית כמו
"מה? אין זו זכותנו לדעת?!" ,תמהים הורים אוהבים.
 הסגולות מהספר 'עצה ותושיה' -חופשי חופשי ,אף פעם לא מפחדים שמא
באכילהשבני הזוג ישחררו לכם.
לדעת רק מה
משיב להם:
ואני
בנים ,נכנסים ומדברים ***
זכותכםלהתירם
תחתיה  -יש
המאכלים
יעירו להם
שמא
יוציאו מהם משהו ,או
חיים ,תחפרו.
תחקרו ואל
היואל
שאלות,
תשאלו
אל
בשבת
בישום
המאכלים
בפרט אם
בדיעבד.
.
הערה.
אסור לתת בשבת בושם על גבי בגדים,
*
03
להיזכר
עצמו .נסו
מבושלים,את
לזוג לבנות
תנו
יותר,
להקל בזה
שאז יש
שאינם
 מתוך 'עצה ותושיה' - 83-5787074בשבת.
כי ריח
'הולדת'
כלהעל
שעובר
משום
ונכון
מגיעה,
החמות
היודעת
כלל,
בדרך
שלוש כמה
המאכלים צעיר,
את הייתם זוג
לשטוףאתם
להחמירכאשר
שנה קודם,
 )6כתבו המקובלים :כשמגיע במוסף למילה
'מוליד'.
לפני בזה
ימים שאין
שבעהמותר
מסויטת .האדם
היאאך על גוף
איננה
הביקור
הפריע לכם שהתערבו לכם בחיים.
'איה' יכוון לזכות באחד מהדברים :בנים
להשתמש
שמותר
אוכלת הדין
והוא
בשבתהבית
מסדרת את
שלשום,
כתמול
זיכרון זה ינחה אתכם כיום איך להתנהג.
צדיקים  /עושר  /רוח הקודש( .הרב מוצאפי)
שנתינת הריח
מפני
,
גופו
על
ב"דאודורנט"
שהכתב ונחתם בראש השנה בספרם של רשעים שוב ושוב ,שמא החמות תעיר משהו.
לא מתערבים לזוג בחיים .נקודה.
לאהיא
ארוך ,כי
לזמן
עשויה
אינה
האדם
בגוף
זו
אומרים שרחיצה
במים ,שיש
ח"ו ,אם יבכה ביום זה ,יקרע גזר דינו ויחתם לשנה אם מתנהגים כנ"ל ,אינה חוששת גם
מתערבים?
פעמיםהורים
מדוע
במהרה.
להתנדף
עתידה
שבע דקות" ,שתבוא ,ואם תראה שמלוכלך
אולי הדבר נובע מצורך שליטה.
טובה".
היא הרי לא תגיד שום דבר ,חמותי לא
לפעמים ,מתוך הרגשה כי הזוג הצעיר עדיין
הרוח רעה
לטהרם,מן
מועילה
***
אומרת כלום!".
השורהכביר ,חובה
נסיון חיים
"לי יש
מבין כלום
לא
עליהם.
ברכבת?
יותרהכסא
קל בית
כך ,של
חייםדינו
בניהול מה
נוח
והרבה יותר
בחיים".
יצליחו
כך
רק
ממני,
לשמוע
עליהם
 )3כתב ר' חיים פלאג'י זצ"ל" :ועוד אני נוהג
ההורים,כסא
שברכבת,תוכן בית
לשני הצדדים .וכאשר *
הם עצמם
כסא בנוח בבי
ביתחשים
הילדים
ע"י הזוג
שנעשה
אמת ,כי הורים הרואים טעות של ממש ,או עוול
שנאפו לחג הפסח כדי לאכול
מהמצות
לשמור
שבמטוס ,כיום דינם ככל בית כסא ,וכיון
שיהיה למגן
באיםה' כדי
מהן בראש השנה לזכרון לפני
נכנסים להתייעץ ,מרגישים הכי חופשי שבעולם.
לדבר ,הם
הצעיר ,קשה מאד שלא להתערב.
אך אם ישנו על המיטה  -יש לאסור את
וצינה בעדינו להוציא לאור משפטינו ונזכר ונכתב שאין אפשרות ליטול ידיו מחוץ לבית
בנוח
הילדים חשים
הצדדים.
ועוד פרט כאוב מאד .לשני
הסכמה בין
וכאשרהבנה או
איזושהי אי
כאשר יש
מניסיון אישי שלי ,אומר לכם ,כי לא תמיד קל לראות את
המאכלים אפילו בדיעבד ,שיש בזה חשש
הכסא ,יכסה את מושב בית הכסא ויטול
לראש')
('חיים
טובים".
הטעויות ולשתוק ,לפעמים זה לא רק לכסוסבספר חיים
לדבר ,הם
באים
בבית
סיפרה
שהבת
עצמם זה
הם הפער.
ההורים,את
ומרחיבים
בני הזוג ,הורים מתערבים
ציפורניים אלא
סכנת רוח רעה.
ידיו ,ולאחר שיגיע למחוז חפצו טוב הדבר
טעותאדם
ובמדרש" :גם
ספרה,חופשי
מרגישים הכי
להתייעץ,
נכנסים
אמה
שהיא כבר
אבל לאחר
ראשונה,
 )4אמרו רבותינו בתלמודלאמה ,זו
לשתוק.
קל
לא
אצבעות.
לבלוע
מכל מקום ,אם יש הפסד גדול בדבר –
אך
שיחזור ויטול ידיו שנית.
שחרצו בשמיים את דינו שלא לטובה ח"ו ,יכול
"בתי ש
בעולם.יש לך בעל תסתדרי איתו!" .ולא
היקרה,
רואים דברים שבקלות יכולים לשנות (רק להעיר להם ,זה הכל) ,צריכה לומר לה:
לבטל את הדין מעליו ,על ידי אמירת "אמן יהא
הם הרי ממש נופלים ,אני יודע שהם נופלים וביכולתי לעזור להם .ח"ו לעודדה" :כן ,בעלך לא בסדר" ,בת צריכה לדעת כי אם יש לה
שמיה רבא" ,בכל כח כוונותו ויכוון בזה :א)שיהיה
בעלה ,את הפיתרון תמצא בצוותא עם בעלה בלבד!.
בעיה עם
וילמדו.
שיפלו
במקרה
ויקומו אף
המאכלים
שתוק.את
לא! להתיר
 ,יש
כסאו של ה' שלם .ב) שיהיה שמו שלם.

אברהם אבינו מתייסר וכואב את כאבי
המילה .הקב"ה ,האב הרחמן ,רואה
בצערו ומוציא חמה מנרתיקה .אמר רבי
ינאי" :ניקב הקב"ה נקב מגיהנם והרתיח
כל העולם כולו על יושביו לשעה קלה".
אך אברהם אבינו לא מתייאש .הוא
קורא מיד לישמעאל ומצווהו לצאת
ולחפש עוברי אורח.
ישמעאל יוצא לסיבוב ,אומר המדרש,
וחוזר לאחר כמה דקות בידיים ריקות
כשכולו אדום ומיוזע מחום הכבד.
אברהם אבינו רואה זאת ,ואומר:
"כנראה לא חיפשת היטיב" ,ויוצא
בעצמו לחפש אורחים.
ראה הקב"ה את רצונו התקיף של
אברהם לקיום את המצוה ולכן הוא
שולח לו את שלושת המלאכים.
אך מדוע? מדוע טרח כל כך אברהם
אבינו דווקא במצוה זו של הכנסת
אורחים יותר מכל מצוה אחרת? מה
מיוחד בה כל כך?
כה חשובה היתה המצוה בעיניו ,עד
שמספרים רבותינו שכאשר רצה אברהם
אבינו לחפש שידוך ליצחק בנו ,הוא
שלח את אליעזר ולא עשה זאת בעצמו,
מפני שלא רצה להפסיק לרגע במצוות
הכנסת האורחים.
את התשובה לכך מגלים רבותינו
בתלמוד (חגיגה כז ).ואומרים" :בזמן
שבית המקדש קיים ,מזבח מכפר על
האדם על ידי שמקריב עליו קורבנות.
ועכשיו כשחרב בית המקדש ,שולחנו
של אדם מכפר עליו ,על ידי שמכניס
אורחים לביתו ומאכילם על שלחנו".
כלומר ,אדם המקפיד לפתוח את ביתו
לרווחה לאורחים ,זוכה שמתכפרים
עוונותיו כמו המזבח שכיפר על העוונות.
וכתב המאירי (שבת קכז" :).לעולם
ישתדל אדם בהכנסת אורחים ,שאין
לך מצוה גדולה מזו".
כי הקב"ה שמח מאד שיש שלום בין בניו
והם מכניסים את חבריהם לביתיהם
ומרבים שלום ביניהם.
וכך אומרים אנו בכל בוקר" :אלו דברים
שאדם העושה אותם אוכל מפירותיהם
בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם
הבא :כיבוד אב ואם ...והכנסת
אורחים" .תגמול השכר גם בעולם הזה!

ישנו מעשה נפלא על ר' אליעזר ,אביו של
הבעש"ט הקדוש ,המלמדנו עד כמה גדול
בשמיים אדם המכניס אורחים ומכבדם:
"כולם הכירו את ר' אליעזר ,הזקן הצדיק
שלא זכה להיפקד בילדים.
צדיק גדול היה ר' אליעזר שהקפיד על קלה
כבחמורה ,אך יותר מכל היה אליעזר מקפיד
במצווה אחת ומיוחדת באופן מיוחד ,והיא –
מצוות הכנסת אורחים.
מידי בוקר ,היה שולח ר' אליעזר שליח לקצה
הכפר ופוקד עליו" :כל עובר אורח או עני
שיעבור בקצה הכפר – הביאהו מיד אל ביתי".
השליח היה עומד בקצה העיר ושולח כל אורח
לבית הצדיק.
כשהגיע האורח לבית ,היה מתקבל בסבר
פנים יפות ע"י ר' אליעזר ואשתו הצדקנית.

מטעמים רבים נפרסו לכבודו ,שתיה בשפע
שנמזגה לכבודו ,ואף מקום ללון הוכן בעבורו.
כל זאת עשה ר' אליעזר ,כשהוא נותן לאורח
הרגשה ,שהוא זה אשר גומל עימו טובה.
בשמיים ראו את מעשיו של ר' אליעזר
ונעשתה שמחה גדולה מאד בשמיים ממסירות
נפשו לקיום המצוה.
ראה זאת השטן ועלה לקטרג" :רבונו של
עולם ,מניין שר' אליעזר עושה את הכנסת
האורחים לשם שמיים בלבד ,שמא יש לו עניין
בכך לקבל כבוד והערכה מהאורחים
ולהיחשב כאדם טוב בעיני החברה.
אם רוצים אתם באמת לבדוק את מעשיו –
הבה ונעמיד אותו בניסיון קשה" ,טען השטן.
בשמיים קיבלו את דבריו של השטן ,והוחלט
לנסות את ר' אליעזר ,אך אליהו הנביא הוא
יהיה השליח לבדוק את ר' אליעזר ולא השטן.
והנה ,ביום שבת אחד ,בצהרי היום ,בשעת
סעודה שלישית ,דפק על ביתו של ר' אליעזר

יהודי מחלל שבת כשתרמיל
ומקל בידו" .שבת שלום ,האם
יכול אני להתארח אצלכם?" ,שאל
האיש העומד בפתח הבית.
ר' אליעזר נדהם מהמחזה :מעולם לא הגיע
אליו אורח מחלל שבת בעצם יום השבת.
ר' אליעזר החליט שחלילה לו מלבייש את
האורח .הוא הכניסו לביתו וצירפו לשולחן
העמוס בכל טוב ,תוך כדי שהוא מעלים
עיניו מחילול השבת.
הם סעדו ושרו בשמחה ,עשו עמו הבדלה
ואף הזמינוהו ללון בביתם עד שיאיר היום.
למחרת ,המשיך האורח בדרכו ,כשר'
אליעזר נפרד ממנו בהארת פנים גדולה,
ברכו ואמר לו" :יהודי יקר ,בכל פעם
שתעבור בעירנו ,היכנס לביתי .אתה אורח
כבוד בשבילנו".
באותו רגע ,התגלה אל ר' אליעזר אליהו
הנביא ואמר לו" :דע לך ר' אליעזר ,אני,
אליהו הנביא ,הייתי האורח שלך,
ונשלחתי מהשמיים לנסותך ,האם תכניס
אותי לביתך למרות שנראתי כמחלל
שבת ,וכך יראו משמיים אם אכן מקיים
אתה את המצווה עם כל אדם לשם
שמיים .וכעת שראו בשמיים שקיבלת
אותי בשמחה ולא סילקת אותי או
דיברתי אליי קשות ,כל כך התפעלו
מאהבת ישראל שיש לך ,ולכן החליטו
בשמיים ,שלמרות גילך המופלג – יוולד
לך בן קדוש וטהור שיאיר את כל ישראל.
הלא הוא – ר' ישראל הבעל שם טוב
הקדוש שנולד לאביו בגיל .!011
וכתב בעל 'מנורת המאור'" :והמשובח
שבצדקה זו הכנסת אורחים ושכרה גדול
עד מאוד".
לכן ,כתב ר' חיים פלאג'י שכאשר יגיע
אורח לביתו של אדם מיד יגיש לו 3
דברים )1 :מאכל )2 .משקה )3 .יראה לו
היכן השירותים ,שמא זקוק הוא לנקביו
ומתבייש הוא לבקש.
וגדול מהכל ,הוא ליווי האורח בצאתו
מהבית לפחות מרחק של  4אמות (2
מטר) ,שכתב על כך הסמ"ק" :בוא וראה
כמה גדולה מצוות ליווי האורח ,שאחד
המצווה ואחד המתלווה – אינם ניזוקים
כל היום".
"ואם לא ליווהו – כאילו שופך דמים!".
ובזכות כך זכה אברהם להולדת יצחק!.

יש ליזהר שלא להיפרד מחבירו או מקרובו מתוך בכייה ,כי יש בזה סכנה גדולה .ואם אינו יכול לעצור את עצמו
בכובידו.
ומקל
כשתרמיל
מחלל
מלבכות ,יבכה קודם הפרידה .וכתב 'כףיהודי
שניהם בשעת פרידתם ,לכן נהרג יהונתן במלחמת
ויהונתן
שבתשדוד
שבגלל
החיים'
מחבירו ,אני
הנפרדהאם יכול
"שבת :שלום,
להתארח "לך בשלום" ,אלא "לך לשלום".
לא יאמר לו
פלשתים .ואמרו רבותינו

בקבלת הפנים של מרן הרב עובדיה זצ"ל" .העולם הבא הוא עולם שיתגלה לאחר סיומו
עם ישראל מתקשה להתעורר מהאסון
הכבד בהעלותו בסערה לשמימה של רבנו "מדוע?" ,שאלתי את אבא בחלום" ,מה
של העולם הזה ,אשר כידוע בדברי חז"ל
הסיבה שדוקא אתה ,אבא ,לא קיבלת את
שהעולם יכול להתקיים רק  0,666שנה,
הקדוש מרן הרב עובדיה יוסף זצוק"ל.
מאות אלפי מנחמים נהרו לסוכת האבלים פניו של מרן בכניסתו לגן עדן?".
כאשר אנו היום נמצאים בשנת התשע"ד,
ושמעו סיפורים מופלאים ודרשות מרתקות ואז השיב לי אבי הקדוש ואמר" :דע לך,
שהוא  4,,,5שנה לבריאת העולם.
שאני נמצא במדור אחר ,הנקרא 'מדור
 220שנה ,זה הזמן שנותר עד לסוף האלף
על גדולתו ומעלתו של מרן זצ"ל.
אך רגע השיא של ה'שבעה' הגיע במאורע חסידות' ומשם לא יכולתי להגיע למדור בו השישי ,כאשר בזמן זה אמורים להתרחש:
תחיית המתים ,ביאת המשיח ובניין בית
מצמרר ומזעזע שהדהים את כל הסובבים .נערכה קבלת הפנים למרן"'( .כיכר השבת')
המקדש ,כמובא בדברי רבותינו ז"ל.
הקהל הרב בסוכת האבלים שמע את
היה זה בצהרי יום ה' ,היום השלישי
מי שיהיה זכאי וראוי יקום בתחיית המתים
ל'שבעה' על מרן .אל סוכת האבלים הגיע הדברים כשצמרמורת עוברת בגופו.
וימשיך לחיות בעולם הבא.
תיאור של הגעתו של מרן לגן עדן! מדהים!.
הרב דוד כדורי שליט"א ,בנו של זקן
העולם הבא ,יתנהל כרגיל כמו בימינו ,ע"י
המקובלים ,הרב יצחק כדורי זצוק"ל.
גוף והחיים בו ימשכו לעד ,בשונה מגן עדן,
הרב דוד כדורי שליט"א קיבל את רשות
שהוא מקום של הנשמות ואין בן לא אכילה
הדיבור בסוכת האבלים הגדושה בגדולי
ולא שתיה.
תורה ובמאות המנחמים ,ואמר שברצונו
נצטט קטע קצר ממסכת 'גן עדן'" :אמר ר'
לגלות לציבור הקדוש דבר נורא ואיום,
יהושע בן לוי :שני פתחים שערי כדכוד יש
וכך היו דבריו:
בגן עדן ,ועליהם ששים ריבוא כתות של
"אמש ,יום ד' ,יום אחר פטירתו של מרן,
מלאכי השרת.
נגלה אליי בחלום אבי הקדוש ,ר' יצחק
בשעה שהצדיק בא אצלם הם מפשיטים
כדורי זצוק"ל.
מעליו הבגדים שהיו עמו בקבר ומלבישין
אבי פנה אליי בחלום ואמר לי" :דע לך,
אותו ז' בגדים של ענני כבוד ,ונותנין
אמש בלילה כשנפטר מהעולם שלכם
בראשו שני כתרים :אחד של אבנים טובות
מרן הרב עובדיה יוסף ,נשמתו עלתה
ומרגליות ,ואחד של זהב פרויים.
לשמיים ומיד יצאו לקראתו כל גדולי
ונותנים ח' הדסים בידו ,ומקלסין לפניו
עולם וקיבלו את נשמתו של מרן".
כי כך הוא שכרו של מי שניצל את שהותו
ואומרים לו :לך אכול בשמחה לחמך וגו'".
הקהל הרב שנכח במקום היה המום
והמשיך לשמוע את הדברים המופלאים :בעולם הקצר והחולף שלנו ולא נפל ברשת
מיד מכניסין אותו במקום נחלי מים מוקף
"אבי המשיך וסיפר לי בחלום :משה רבנו יצרו ,שכל גדולי עולם מקבלים את פניו
ב 088 -מיני ארזים והדסים ורדים,
ואושרו ושמחתו בעבור שכרו היא לנצח!.
וכל אחד ואחד מן הצדיקים יש לו חופה
יצא לקראתו של מרן וקיבל את פניו.
ל'עולם
עדן'
'גן
המושג
בין
הם
הטועים
רבים
בפני עצמו לפי מה שבידו ,שנאמר" :כי על
אחריו יצאו לקבל את פניו כל התנאים
מהעולם
האדם
של
נשמתו
פטירת
עם
–
הבא'
כל כבוד חופה".
והאמוראים הקדושים המוזכרים בתלמוד,
אשר
חייה,
כל
על
הגדול
לדין
נשמתו
עולה
ומכל חופה מושכים הימנה ארבע נהרות:
יצאו בשמחה מגן עדן לקבל את פניו של
בסופה נקבע האם תלך היא למנוחה ונחלה
אחת של חלב ,ואחת של יין ,אחת של
מרן.
בגן עדן או שעליה לכבס את הלכלוך
אפרסמון ואחת של דבש".
כל פמליא של מעלה יצאה ביום שני
שהצטבר בנשמתה ע"י הזיכוך בגיהנום או
זכה מורנו ורבנו ,ר' עובדיה יוסף זצוק"ל,
בלילה לקבל את נשמתו של מרן",
שתרד שוב לעולם בגלגול לתקן את מעשיה .שאהובה ומקובלת נשמתו בשמיים מאד.
מספר לי אבי זצוק"ל בחלום.
מתענגת
עדן,
לגן
והגיעה
הנשמה
זכתה
אם
ומדוע? מפני שניצל את שהותו בעולם הזה
"רק אדם אחד לא יצא לקבל את פניו
התורה.
ואור
השכינה
מזיו
היא
בלימוד התורה וקיום מצוותיה כראוי.
של מרן" ,המשיך הרב כדורי זצ"ל לספר
עד
זמני
מצב
הוא
וגיהנום
עדן
גן
של
זה
מצב
אם נשתדל גם אנו בעולם הקצרצר בלימוד
לבנו בחלום" ,וזה היה אני! .אני היחיד
הבא'.
'העולם
זמן
שיגיע
התורה ובמצוותיה – נזכה גם אנו לכל זאת!.
מכל פמליא של מעלה שלא הייתי

חשבון בנק דואר .228-307-28
ותראו כל טוב בחיים ב"ה

הרמבם:
לרפואה ,הצלחה ופרנסה :רותי נזהד
כתבמוקדש
העלון
בת פרחה ,שלמה בן מטילה פיטוסי ,אפרים פרדי בן התקבלה
מטילה ,שלום סאלם ויפה שושנה בני זוהרה.
זרע בר קיימא :סיגלית בת מזל.
לעילוי נשמת :מרן ר' עובדיה יוסף בן גורג'יה ,מ"ס
צדוק בן יחיא.
חא ם

