בס"ד.

בעזרת ה' נעשה ונצליח.

לישועתך קיויתי ה'.

לה' הארץ ומלואה.

בשם ה' נעשה ונצליח.

הדלקת נרות91:72 :
יציאת השבת72:19 :
רבינו תם79:22 :

יציאת השבת91:77 :
רבנו תם91:72 :

לרפואה פרנסה
והצלחת :הרב עובדיה
יוסף בן גורגיה .הרב
שמעון בן בכריה .מ"ס
מנשה ואורה אחיאל .מ"א
מיכאל וציפורה אחיאל.
מ"ס מרים בת גליה .אבישי
דוד בן ברכה ,ברכה בת
דורה דבורה .צילה בת
ברכה .יעקב בן לינדה.
משה חיים בן מרים ,יעקב
בן מלכה .עילום שם לביאת
המשיח ,הילה ,לאה ומרים
בנות ליאורה לריסה.
ליאורה לריסה בת זבו
זוליחו .רחל ,יעל ופנינה
בנות אירנה איסטט.
שולמית בת חתון ,ברוך בן
גוריגה .
לזיווג הגון – רפאל בן
מרים ,יעקב ויהודה בני
מלכה ,יהודה צבי בן
דבורה ,חנה אנה בת רעיה
ורותם בת גאולה.
זרע בר קיימא -שלום
בן יונה ,שרון בן מלכה,
פרידה בת עמליה.
לעילוי-נשמת -הרב
יעקב חי בן מרגלית ,מ"ס
צדוק בן נור ,מלכה בת
אסתר ,תמרה בת מזל .מזל
בת דוד ובת שבע .אורי חי
בן רינה 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.

רוצים הקדשה
שנתית?
צלצלו..
0506425002

לפני כ 21-נפטר הרב שמשון פינקוס ,צדיק ודרשן גדול שהרבה לדבר באמונה שהכל מאת ה' לטובת האדם.
ימים ספורים לפני חג הפסח ,יצא הרב עם רכבו לנסיעה שגרתית עם אשתו חיה ובתו מרים ,עד שלפתע רכב
שנכנס בהם גרם לתאונת דרכים קשה שקבעה את פטירתם.
זעזוע רב פקד את עולם התורה ,אך יותר מכל חששו כולם כיצד יקבלו  22ילדיו היתומים את הבשורה המרה.
בצער רב הודיעו ליתומים על כך שאבא ואמא לא יחזרו יותר וחיכו לתגובתם ,אך ראו איזה פלא:
אחד עשר היתומים קיבלו את הידיעה בקלות ואף לאחר השבעה התנהגו כרגיל כאילו לא אירע אסון.
כשנשאל אחד היתומים' :כיצד זה שלא נשברתם והמשכתם את חייכם באופן רגיל?' ,ענה ואמר:
"אבא תמיד היה מחנך אותנו בבית לדעת שכל הנעשה לאדם הוא רק ע"י בורא עולם ,והכל ממנו לטובה.
תמיד הוא היה מתרגל איתנו בבית את עניין האמונה לראות שהכל מאתו יתברך ,לכן לא נשברנו כלל".
בדורנו זה ,על ההורים לחנך ולהחדיר רבות לילדיהם את עניין האמונה ,שיש לנו אבא טוב בשמיים שקבע כבר
הכל ,וכל הנעשה בעולם הוא לטובה ,ויש לקבל זאת באהבה.
מספר הרב זילברשטיין שליט"א" :סיפר לי ראש ישיבה חשוב
על התפעלותו הרבה ממשפחה שאכן ביצעה את הדברים
באופן מוחשי והראו לילדיהם דוגמא אישית נפלאה באמונה.
אותה משפחה הינה משפחה 'ברוכת ילדים' המתגוררת במקום
מרוחק בארץ ,ומחמת כך טורח אבי המשפחה מידי יום לקחת
את ילדיו ל'חיידר' הנמצא בעיר הסמוכה ולהחזירם.
והנה ,לפני זמן מה ,בשעת לילה ,נגנב רכבם של המשפחה.
ההורים שהתעוררו בבוקר וגילו שאין להם יותר רכב ,היו יכולים
להיכנס לפאניקה ולהראות לבני המשפחה סימני צער ומתח
שהרי כיצד יוכלו להסתדר כעת ללא הרכב בעיר רחוקה שכזו,
ומהיכן ישיגו כסף כעת לרכישת רכב חדש.
אך אותו זוג עבד רבות על האמונה ,והרי לפניכם ציטוט הדברים שהשמיעה האם בפני ילדיה כאשר סיפרה להם
על גניבת הרכב ,וכך היו דבריה" :וכי מה לנו להצטער ,ילדיי היקרים? אתם בטח חושבים שהאוטו היה שלנו,
וממילא יש להצטער על גניבתו .אבל ,המציאות היא שהאוטו לא היה שלנו כלל ,אלא השאילו לנו אותו מן
השמים לתקופה מסוימת ,עד הלילה הקודם ,ועכשיו לקחוהו.
ואם כן ,מה יש לנו להצטער? אדרבה ,צריך לשמוח ולהודות לה' על כל מה שהיה עד היום ,ולהתפלל על
העתיד .אבל להצטער?! וודאי שלא"'( .עלינו לשבח')
בבית כזה גדלים ילדים שמצליחים להתמודד עם כל מצבי החיים .בבית כזה גדלים ילדים שדבוקים באמונה
שהכל נעשה מאת ה' יתברך ,וגם אם נגנב הרכב כולם יודעים את הכלל כי" :אין אדם נוגע במוכן לחבירו כמלא
נימה" – אף אחד לא יכול לקחת או לגנוב לנו מאומה ממה ששייכו וייעדו לנו מהשמיים ,ואם אכן נלקח או נגנב
לנו החפץ ,אין זה אלא סימן מהשמיים שתם הזמן בו הקציב לנו ה' דבר זה.
יותר מכך ,עלינו לא לכעוס או לשנוא את הגנב ,שהרי מהשמיים יצא כרוז שהודיע' :משפחת  ....תקבל רכב
'טויוטא' לצורך ייעוד שנקבע לה ,מיום א' בשנת התש"ן ועד יום ג' לחודש שבט בשנת התשע"ג.
הרכב יסיים את תפקידו במשפחה ע"י השליח האלמוני שיטול את הרכב בשעת לילה'.
"אין דבר שמתרחש בארץ ,אם לא שהכריזו עליו בשמיים" ,כותב הזוהר הקדוש.
הרב סגל שליט"א הביא את דברי רבותינו שטרם ירידת האדם לעולם ,גוזר לו הקב"ה כמה רגעים של אושר
והנאה יחווה בחייו ,וכמה רגעי צער ואכזבה ח"ו ירגיש בחייו .כל שנותר לאדם לדעת שהכל הוא בגזירת עליון,
כמה יהנה מכל דבר ומתי תיגמר הנאתו ממנו ,ואם מקבל זאת באמונה – חייו מאושרים ושמחים.
סיים אותו ראש ישיבה ואמר" :אשריה של אותה אם שכך מחנכת את בניה .ראוי להשמיע זאת בראשי חוצות".

האם מותר לחמם מאכל לח בפלאטה?
 )1אין לחמם בשבת שום מאכל על גבי אש
גלויה ,אך על גבי כיריים המכוסות בטס של
מתכת או על גבי פלאטה חשמלית  -מותר
לחמם מאכל יבש .אבל מאכל לח ,כגון
מרק  -אין לחממם בשבת.
אדם המניח את המאכלים על גבי הפלאטה
בשעה שהיא כבויה על ידי שעון ועתידה
להידלק – יכול לכתחילה להניח על גבי
הפלאטה אפילו דבר לח כגון מרק.

***
האם מותר להקפיא מים בשבת?
 )2מותר להכניס ביום שבת מים או כל
משקה אחר למקפיא כדי להופכו לקרח,
ובפרט בימי הקיץ החמים שיש בזה משום
עונג שבת ואין בזה משום בונה ,מפני שאינו
***
דבר המתקיים.
האם מותר לרסק קרח וברד בשבת?
 )3אסור לרסק קרח ,ברד או שלג בשבת,
על מנת שיהפוך למים נוזלים ,מפני שהדבר
דומה לסחיטת פירות .לכן גזרו גם על
סחיטת הקרח והפיכתו לנוזל ,אך אם הקרח
נמס מאליו בתוך הכוס אין בכך איסור כלל.

סגולות ללידה קלה! ('עצה ותושיה')
 )1כותב 'השבט מוסר'" :לפני לכת היולדת
לבית החולים כדי ללדת ,תקבל על עצמה
לעשות מכאן והלאה מצוה או הנהגה חדשה,
כגון :לכבד את ראשי החודשים בהכנת מאכל
מיוחד או לספק פתילות לבית הכנסת וכדומה,
ובכוחה של קבלה זו להגן עליה שתלד בשלום.
והוסיף הרב זצ"ל שטוב לעשות לה התרת נדרים
מחשש שמא נדרה או נשבעה".
 )2מובא מפי השמועה " :אדם שאשתו נכנסה
לחדר לידה ,יחל לקרוא את ספר 'יונה' עם
תחילת הלידה והדבר בדוק ומנוסה".

3

 )3כותב החיד"א הקדוש" :אשה המקפידה
לאכול סעודת מלוה מלכה כהלכה – מובטח לה
שתלד בקלות ,ואף אשה שמקבלת מעתה
לאכול – יסייעוה מהשמיים שתלד ללא קושי,
ואם אינה יכולה לאכול העצמה – תטרח להכין
סעודת מלוה מלכה לאחרים".
 )4כותב 'משפט הכתובה'" :אשה המעוברת
תקרא את כתובתה בחודש השביעי ובחודש
התשיעי להריון ,פעם אחת בכל שבוע ובכך
תזכה לילד בהצלחה ובקלות".
 )5אמרו גדולי הדור" :אשה המקפידה בהכנסת
אורחים בשמחה – זוכה ללידה מהירה".
שמחה וחיות שיציפו אותו".
 )5אמר ה'האח נפשנו' ,ערך 'ביטול גזירות':
"השרוי בצער או דאגה מהעתיד יאמר פסוקים
מפרק קיט' בתהילים הפתחים בשמו".

לכן ,קרח המעורב עם משקה אחר אסור
לבחוש בכלי עם כף כדי למהר את המסת
הקרח ,אך קרח הנמצא בכוס או בבקבוק,
מותר לנענע את הכוס בכדי לגרום להמסת
הקרח במהירות אבל לא לרסק את הקרח.
אולם האשכנזים מחמירים בזה וחוששים
לטעם "נולד" לפיכך אינם מיקלים.

***
האם מותר להזיז אגרטל פרחים בשבת?
 )4מותר להזיז את האגרטל עם הפרחים
בשבת .ולמנהג האשכנזים ,יש מחמירים
שכאשר מטלטלים אותו ,נזהרים שלא
לנדנדו יותר מדאי ,בפרט כשיש שם פרחים
ושושנים .וכן מורה הגרי"ש אלישיב זצ"ל.
אבל מעיקר הדין ,יש להקל בזה.

***
האם מותר לסחוט פירות בשבת?
 )5אסור לסחוט בשבת פירות שהדרך של
לפחות קצת מבני האדם לסוחטן כגון תותים
ורימונים ,אבל פירות שאין דרך בני אדם
בשום מקום לסחטן  -מותר לסחטן בשבת,
שהרי אין זה נחשב למפרק משקה מתוך
האוכל ,אלא כמפריד אוכל מאוכל.

אבל ברגע שמחטטים בה ,,מוציאים החוצה את הצד השלילי שלה,
האם על אדם לנסות לשנות ולעצב את התנהגותו של בן/בת
וזה גורם להעלבתה והכפשתה בשמים וכאן בעולם הזה".
הזוג שלו ,גם אם הוא חושב שזה יועיל בטווח הרחוק?
הרשום בהם שמות הרחובות,
אלה.ממנה רע?" ,שאל התלמיד.
ולהוציא
הנשמה
את
להזיז
יכול
"מה
אנקדוטה חסידית נותנת לנו את התשובה:
כתבות
לקרוא את פרשיות השבוע שניים מקרא ואחד
קליעתה.ואחד מתלמידיו טיילו
הקדוש זי"ע
ולאטוב
מות] ,שם
ישראל צהבעל
טוב" .ביקורת היא הגורם המעליב
"ביקורת" ,ענה הבעל שם***
להתיר
רבי לעשות
[כדי
תרגום – מאריכים לו ימיו ושנותיו".
שבאוקראינה.
מז'יבוז',
הציורית
העיירה
שבשולי
ביער
להנאתם
נשמתו של
את
והמכפיש
האדם".אם מותר להתבשם בשבת?
ה
השערות
את
בשבת
לקלוע
אסור
וכן
 )5בתלמוד הירשלמי (תענית פ"ד ,ה"ב) מבואר
ימים.
כמה
בעוד
תתקיים
ש
לחתונתו
התכונן
הצעיר
התלמיד
כראוי
ולהשתמש
זהיר
להיות
הצעיר
לתלמידו
אמר
ש"ט
הבע
 )6אסור לתת ריח טוב (כבושם) על גבי
בהנחת סיכות מיוחדות הגורמות שהשערות שאדם המקפיד להקדים ולומר 'שלום' לחבירו
שיעור
בחכמתו
טוב,
הבעל שם
אשתו!.
לבקר את
ולעולם לא
הנישואין שלו,
יזכהבחיי
לו–הזה
במסר
מוליד ריח,
וכדו' ,משום
מטפחת ובגד
לאריכות
מספיקים לומר
תלמידושהם
המיוחדת לימד אתעוד לפני
בקבוקים קטנים.
כמו
מגולגלות
יהיו
אם הוא
במיוחד
דבר של
תפקידו
"האין זה
שמהווה
לעושה
הבעל,הוא
חדש קרוב
[שהמוליד
מוצלחים .ימים ,וזו הסיבה שר' חנינא האריך ימים.
לנישואיןהמפוזרות
מפתחהשערות
לקבץ את
חשובמותר
אבל
לעצב ולכוון את
לעזור,
תורה,
תוך כדי הליכתם ,הבעש"ט הרים ענף יבש  )6כתב השל"ה הקדוש" :המאריך בעניית אמן לומד
בשבת].
חדשה
מלאכה
מהאדמה והשתמש בו כמקל הליכה .כעבור כשיעור זמן אמירת 'אל מלך נאמן' – זוכה
והידים,
התלמיד.
שאלהפנים
טוב על
אשתו?",
לזלף ריח
מותרשל
התנהגותה
אך
פטרייה גדולה לשנים טובות וארוכות".
גם
ומותר
הגיבריח
לאמוליד
ש"טדין
שאין
ביער.
האדם,עמו
בבשרללכת
והמשיך
הבע
הצביע
דקות,אוהוא
מספר
על גומי או
בסרט
לקשרן
ולתקנן ביד,
"אדם
ה'מרדכי':
בשם
'חרדים'
הספר
כתב
)
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הזקן.
שערותנההראש
חוטבעל
ריח טוב
ורקובהוכדומה
בקשת
בקתתאועץ.
עצים בו
לזלףראו
שם הם
שהייתה מונחת מתחת לערימה של
ברכת
טרם
אחרונים
למים
ידיים
ליטול
המקפיד
על***
בשבת?
כין סודה
עץלה
מותר
**
והניח אותו
גדול
האם בול
החוטב*הרים
עלים יבשים .הוא סימן לתלמידו להתקרב
המזון – מאריכים את חייו".
ידי
על
בשבת
סודה
מי
לעשות
מותר
)
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בול עץ נוסף .חלק בולט במשטח העץ הפריע
אל הפטרייה ולהתבונן בה .כשהבחור הצעיר
העץ.סיפולקוס" או "סודה
בולילכך "
המיוחד
הכלי
לחיבור שני
התכופף ,הבעש"ט הכה עם הענף בפטרייה.
שבת.
לצורך
זאת
שיעשה
ובלבד
"
סטרים
במקום לחתוך אותו ,חוטב העצים לקח סכין
וזו ,הדיפה ריח נוראי ובלתי נסבל .כשהוא
חונן,
בברכת
נזכר
שנא אם
לא
מחודדת ,ויצר חריץ בבול העץ התחתון.
לאואמר:
ש"ט
אתהלבע
התלמיד
פנה
מהריח
מזועזע
הברכות,
משאר
אחת
בברכה
נזכר
אם
שנא
עכשיו ,שני בולי העץ התמזגו והתאחדו.
"רבי ,זה מריח נורא!" ...חיוך מלא חכמה
אותה
כגון באמצע השיבנו או רפאינו ,יגמור
 ,ואין בזה שום חשש לא של עובדין דחול,
האיר את פניו הקדושות של הבעש"ט" .בני ,האם אתה מבין את פנה הבעש"ט לתלמידו" :קורת העץ מסמלת את בן הזוג .וכמו
ברכה שהתחיל בה ,ויחזור לשל שבת .בין
ולא משום נולד ,ולא משום מכה בפטיש.
הפטרייה הרקובה?".
השיעור שה' מלמד אותנו בעזרת
שבבול עץ ישנן בליטות והפרעות ,כך גם לכולנו יש .ועדיין ,קל
בערבית בין בשחרית ובין במנחה .אבל אם
ובלבד שיעשה זאת לצורך השבת
התלמיד הנבוך הניד ראשו ואמר" :לא ,רבי ,אינני מבין".
ובטוח יותר להסתגל ולהתאים עצמנו ,ל'סדקים' של בני הזוג
טעה במוסף והתחיל באתה חונן ,פוסק
זיעה
ביקורתאגלי
מאוחדת.
אותםקורה
כאילו היו
שלנו ,מאשר לנסות ,
השיב לו הבעש"ט ואמר" :כל עוד שלא חיטטנו והזזנו את
כואבת.
אחתעם
מהשורש
לכרות
באמצע הברכה ,ומתחיל ''תכנת
יקומן בביתו ,הינה
חתיכת אפ
שבת''.היפה הצנעת
הכריז:
הנישואין ובגאווה
בחיי הקורנות,
על פניו
סגולה ליצורנראו
ברגע
והריחני .אבל
הפטריה ,היא הייתה עוד חלק מהיער
החיים.
עליהם לכל
ובזוגיות
סדקים
ביקורת מסוגלת
שם
אומר
ואף אם נזכר אחר שהגיע לרצה,
מספרים או
ונעליים ,שרשום
גרביים
לשמירה
בין
תפריד
לא
גבולביותר
החזקה
הסערה
ופרנסה טובה" .ראיתי הרבה זוגות שחיי"אפילו
הנוראי.
שהתערבנו וחיטטנו בה ,הוצאנו החוצה את ריחה
אך
וההרס,
הפירוד
על
היו
הם
נישואי
תכנת שבת וכו' ,וחותם מקדש השבת.
אותיות ,ובמשך זמן לבישתם וההליכה בהם
 )6כל האומר את אגרת ר' שמשון מאוסטרופולי
האלה!"
שלבולי העץ
ברגע שישמו את העצהשני
אותו דבר קורה עם נשמתו של האדם .כל עוד לא חובטים,
וחיו
מדהים
שינוי
עברו
הם
הבעש"ט,
האותיות נמחקות ונעלמות  -מותר ללובשם
***
זצ"ל בערב פסח – זוכה להגנה כל השנה! .
עושה חוטב
היטב
שידע
טוב,
שם
הבעל
מזיזים ומחטטים בנשמתו של האדם ,יש לה את ריח בריאת ה'.
לבקר!".
בזכות עצה
והכל
אושר
חיי
מה כלל.
מוחק
איסור
"לאבזה
אחת:ואין
בשבת,
 מתוך 'עצה ותושיה' ואתר 'אור עליון' -האם מותר להפריד דפי ספר שנדבקו?

לאחרונה ,נתקלתי בתופעה חמורה –
בשעה שבע ,מתפללים ערבית בבית הכלה,
ביטול שידוכים .ישנם החושבים שאפשר ועד השעה שמונה ,רוב האורחים כבר הגיעו.
להחליף חתן או כלה כמו 'גרביים'.
והנה ,נכנס הרב כאשר שטר האירוסין בידו.
ע"פ ההלכה מותר לבטל שידוך רק
השעה כבר רבע לתשע ,והחתן עדיין לא בא.
בתנאי של "מקח טעות" ,כלומר,
חלק מבני משפחתו ,שלא ידעו על רחשי
שהתברר לקונה שנמכרה לו סחורה
ליבו ,אף הם נכחו במקום וחיכו לבואו.
פגומה מבלי ידיעתו.
בשעה תשע ,דמעות החלו למלא את עיני
לכן ,בשידוכים ,למשל ,אם החתן טוען הכלה ,והוריה החלו לדאוג מפני הגרוע מכל.
שהוא בריא אך משפחת הכלה מגלה
גיסו של החתן ,איש ישר ונעים הליכות ,נסע
שהוא סובל מסכרת וחייב זריקות
בדחיפות אל בית החתן.
אינסולין כל יום ,זהו מקח טעות.
החתן ,שלא התייעץ עם דעת תורה ולא הבין
החוזר בו משידוך או מכל עסקה או
את חומרת מעשיו ,הכריז בפני גיסו ואמר:
הסכם אחר ,בין בכתב ובין בעל פה,
"היא מכוערת ,אני לא רוצה אותה.
נקרא "ממחוסרי אמונה ואין רוח חכמים אי אפשר לסבול את המשקפיים האלה".
נוחה הימנו" וגורם צער גדול לשני
גיסו ניער אותו וגער בו ,אך ללא הועיל.
המעורר עליו קיטרוג רב בשמיים.
הגיס חזר לבית הכלה בשעה עשר!.
ועל האדם לדעת כי 'מידה כנגד מידה
לא בטלה מן העולם' ,והקב"ה סוגר
מעגלים בחיים כדי לרצות את הנפגע,
עד שיבוא הפוגע ויבקש סליחה.
אספר לכם מקרה מזעזע שאירע בשנות
קום המדינה המראה את חומרת העניין:
"בימי הצנע ,לאחר קום המדינה ,באו
שתי משפחות בקשר שידוכין .סיכמו
פרטים וקבעו תאריך לאירוסין.
בימים ההם ,כסף לא היה בנמצא וכולם
חיו בצמצום .המשפחה המצויה בישראל
לא חלמה על קייטרינג או אולם
שמחות .לפיכך ,משפחת הכלה עבדה
ימים ולילות כדי להכין במו ידיהם את
במבוכה ובושה רבה הודיע לאבי הכלה את
כל המעדנים עבור סעודת האירוסין.
הבשורה" :לא תהיה חתונה  -החתן חזר בו".
בינתיים ,רגשות-ספק חמורים החלו
אי אפשר לתאר את הבושה ,הכלימה והביזיון
לכרסם בליבו של החתן שהושפע מן
של הכלה ובני משפחתה בפני בית מלא
הרחוב ,והתחיל להתחרט שלא בחר
אורחים ,ידידים ושכנים שהמתינו מס' שעות.
כלה יפה יותר.
הון תועפות הושקעו בשמלה החדשה של
מקצת מבני משפחתו שהתעניינו רק
הכלה ובשולחנות העמוסים מכל טוב.
במראה החיצוני ולא במידות וביראת
כך ירדו לטמיון ההשקעה ,עם כל שעות
שמיים ,חיזקו את דעתו ואמרו כי
העבודה המרובות ,המון תקוות וציפיות לטוב.
לדעתם הכלה לא מספיק נאה ואף היא הכלה פרצה בבכי מר .המשפחה התרסקה
בעלת "מום" – היא מרכיבה משקפיים .נפשית לחלוטין והתמלאה בבושה רבה.
ליבו של החתן נחמץ בקרבו .לבסוף,
גיס החתן והרב עודדו את המשפחה ואמרו:
השתכנע שיוכל למצוא כלה נאה ממנה" .היא עוד תמצא טוב ממנו .גם זו לטובה".
כל זאת ,מבלי להתייעץ עם דעת תורה .והם צדקו ...כעבור  8חודשים ,הכלה קיבלה
יום האירוסין הגיע .בשעה שש בערב,
הצעה העולה על קודמתה מכל הבחינות,
בית הכלה היה גדוש בשולחנות עמוסים ברוחניות ובגשמיות.
מכל טוב ,דברי מאפה ומעדנים,
בעת כתיבת שורות אלו ,היא סבתא מאושרת
משקאות וממתקים בשפע רב.
שכבר צברה למעלה  04שנות נישואין
ההשקעה וההוצאות היו רבים עד למאד .מתוקות מדבש עם בעל מכובד ומצליח.

גם החתן מצא אישה אחרת,
כביכול ,נאה מן הראשונה ,ובלי
משקפיים .והנה ,מספר חודשים בלבד
לאחר החתונה חלה הרעה בראייתה של
רעייתו ,והיא נזקקה ל...משקפיים!.
כעבור שנה ,נולד להם במזל טוב בנם
הבכור .הילד נולד עם פזילה חמורה בשתי
עיניו ונזקק לטיפולים יקרים ולניתוחים
במשך שנים ,וגם הרכיב משקפיים עבות.
צריך לציין ,שהחתן מעולם לא פייס את
הכלה הראשונה או את משפחתה.
 52שנה לאחר שהשאיר כלה בזויה,
שבורה ואומללה וחזר בו מן האירוסין ,תוך
שהוא חוצה את הכביש ,פגעה בו מכונית
והעיפה אותו למרחק של עשרה מטרים.
הוא שכב בטיפול נמרץ מחוסר הכרה.
הרופאים הודיעו למשפחה שאם יחיה,
קרוב לוודאי שיהיה צמח.
בחסדי שמים הוא יצא מכלל סכנה ,אך
נגרם נזק בלתי הפיך למרכז המוח  -החלק
השולט על הראייה.
כשהתעורר ,ראייתו הייתה מטושטשת
ביותר .וכך ,קרוב לעשר שנים עד אשר
נפטר ,הוא היה רואה דמויות כפולות.
עיניו היו חשוכת-מרפא ושום משקפיים לא
עזרו לו .גרוע מכך ,ראייתו הכפולה הייתה
מעייפת ,מתסכלת והרגיזה אותו מאוד עד
ליומו האחרון.
מידה כנגד מידה לא בטלה מן העולם.
אין שכחה לפני כסא כבודו .כל מעשה
נזכר ונרשם בשמיים ויחזור לאדם בחייו.
אתה השארת כלה אומללה ובוכה ביום
חופתה בגלל זוג משקפיים – אותם זוג
משקפיים ירדפו אותך כל חייך!.
הקב"ה סוגר מעגלים גם לאחר עשרות
שנים ,הוא זוכר הכל וממתין לאדם אם
ישוב בתשובה ויבקש סליחה מהנפגע.
כמה צריך להיזהר מביטול שידוך (ללא
דעת תורה) ומכל צער שגורמים לאדם
אחר שסמך עליי וחיכה רק לי ולבסוף
ציערתי אותו ואיכזבתי אותו.
אם הינך סובל בחייך ,חשוב היטיב אולי
פגעת באחד הימים ביהודי :אולי זה היה
לפני חתונתך ,אולי מתקופת התיכון או
הישיבה ואולי אירע זה אתמול בעבודה.
ועל האדם הנפגע לקבל הצער באהבה
ולמחול לרעהו ,שכן אותה כלה כיום היא
סבתא מאושרת הנשואה מעל  04שנה.

פגיעה ביהודי ,היא פגיעה בנשמתו הקדושה החצובה מתחת כסא הכבוד .הקב"ה מקפיד מאד על צער נשמות
בניו בנותיו ,ואין הוא מוחל לאדם עד שיפייס את חבירו וירצה אותו .כי מידה כנגד מידה לא בטלה מן העולם ,ולעיתים מחכה ה'
כמה שנים עד שסוגר הוא את המעגל .מה שעושה האדם לאחרים – חוזר אליו ברבות הימים!

כאשר חלקו קורח ועדתו על משה רבנו ,עוד מספרים על אביו של הרב מצליח מאזוז
זצ"ל ,שכאשר היה נזקק לכתוב הלכה
ניסה משה רבנו ע"ה לכבות את אש
המחלוקת ולהגיע להבנה בעניין ,לכן הוא מסוימת שמצוין בה דבר לא טוב ,היה מוסיף
קורא לדתן ואבירם שהיו מראשי החולקים מעצמו ורושם" :רחמנא ליצלן" (ה' יצילנו),
לדוגמא ,כאשר ציטט את המשנה שאומרת:
על משה ,ואומר להם שיבואו אליו כדי
"שליח ציבור שטעה – סימן רע לשולחיו",
ללבן ביניהם את הנושא.
הוסיף הצדיק וכתב" :שליח ציבור שטעה –
דתן ואבירם סירבו לבקשתו של משה
רבנו" :ויאמרו לא נעלה" (במדבר טז ,יב) .סימן רע ,בר מינן (חוץ מאיתנו) ,לשולחיו".
מפרש רש"י במקום" :פיהם הכשילם שאין כמה צריך האדם להיזהר ולשמור על פיו
להם אלא ירידה" – אומר רש"י הקדוש ,ממילים שליליות ,לא לומר" :קרה היום
משהו רע" ,אלא" ,קרה היום דבר לא נעים...
מכיוון שהשתמשו בשפה זו ואמרו 'לא
נעלה' ,פיהם הכשילם ובאמת נבלעו
באדמה עם קורח ועדתו ולא עלו ממנה.
כמה צריך אדם להיזהר במוצא פיו שלא
תהיה בו משמעות שלילית ,שכן לעיתים
ישנה עת רצון בשמיים ,ומלאך העומד
לצידו של האדם עונה אמן על דבריו
והדברים מתקיימים.
לכן קבעו חכמים שאל יזלזל אדם בברכת
אדם פשוט ,כיוון שלעיתים ישנה שעת
רצון והדברים מתקבלים ,לכן ,תמיד יענה
אדם 'אמן' על ברכת חבירו ,ואף יוסיף
לומר" :וכן לאמר" ,כלומר ,גם עליך תחול
הברכה שברכת אותי.
מסופר על אביו של הרב מצליח מאזוז
זצ"ל שהיה נזהר מאוד שלא להוציא מפיו אירע לי היום דבר לא משמח (ח"ו)".
וכבר הזהירונו חכמינו ז"ל (כתובות ח:):
מילה שיש בה משמעות שלילית.
תמיד היה נזהר הצדיק מלומר" :כבו את "אמר רב חנן בר רב :הכל יודעין כלה למה
נכנסה לחופה ,אלא כל המנבל פיו ומוציא
האור" ,אלא היה מבקש" :סובבו את
הכפתור"  -אף על פי שאין במילה 'כיבוי דבר נבלה מפיו ,אפילו נחתם לו גזר דינו
של שבעים שנה לטובה ,נהפך עליו לרעה".
אור' דבר מגונה ,אך על האדם להיזהר
תמיד מלהשתמש במילים שמשמעותם אדם המנבל את פיו ,ל"ע ,מבטלים ומהפכים
לו חיי אושר ושמחה של  07שנה ,הכל בגלל
שלילית.
דיבור לא טוב!.
דוגמא נוספת לדבר ,היא ביטוי הנשמע
רבות מפי הורים לילדיהם" :אל תלך יחף ,לפה של האדם יש כח רב בשמיים שיכול
אתה עלול להיות חולה" – צורת אמירה לשנות גזר דין לטוב או חלילה להיפך.
זו אינה חיובית ועלולה ח"ו לתפוס שעת נתאר לעצמנו תינוק שטרם לידתו בא מלאך
רצון בשמיים ,לכן ,אם ירצה אדם להזהיר שליח ה' ומכריז לנשמת התינוק" :בורא
את בנו יאמר לו בלשון" :אל תלך יחף ,העולם גזר עליך  07שנה של אושר ושמחה:
פרנסה קלה ומבורכת ,אשה טובה ,ילדים
כדי שתוכל להישאר בריא".

בריאים ומוצלחים ,אהדה ואהבה רבה מכל
הסובבים והרבה שמחת חיים".
והנה יוצא לו אותו תינוק לאוויר העולם,
ואכן מהיום שנולד ,כל דבר שהוא רק נוגע
בו מצליח ופורח .נולד עם מזל טוב!.
לאחר כ 07 - 07 -שנה גדל התינוק והופך
לגבר .חייו מוצלחים ומבורכים ,עד שלפתע,
ביום בהיר אחד ,התעורר הוא ללא מצב רוח
ובירידה מביתו ,נתקלה רגלו באופניים של
אחד מילדיו וטיפות דם החלו לבצבץ מגופו.
מרוט מעצבים וגדוש בכס הוא זורק את
התיק מידו ופולט מפיו מילים עסיסיות:
"איזה חיים אלה ,נמאס לי מהילדים האלה,
הלוואי ויקרה להם ,"....ה' ישמור ויציל.
באותו רגע ,אומרת הגמרא ,לוקחים את כל
ה 07-שנה שגזרו עליו לטובה ולאושר
והופכים אותם ל"ע לחיי מרירות וצער –
והכל בגלל פתיחת פה ואמירת דברים
מגונים ,שעשתה רושם בשמיים באותו הרגע.
"כל המנבל פיו ומוציא דבר נבלה מפיו,
אפילו נחתם לו גזר דינו של שבעים שנה
לטובה ,נהפך עליו לרעה" ,גילו לנו חז"ל.
הרה"ג הרב מאזוז שליט"א סיפר שהחיד"א
הקדוש זכה לחבר  86ספרים ,כמניין
הגימטריא של שמו 'חיים' ,וכולם נדפסו
ויצאו לאוויר העולם עד ימינו ,חוץ מ0-
ששמם" :אור הגנוז"" ,העלם דבר" ו"חדרי
בטן".
ומספר הרב מאזוז שליט"א ,שאביו סיפר לו
ששמות הספרים הם אלו שגרמו לכך שלא
התפרסמו" :אור הגנוז" – שנשאר גנוז ולא
התפרסם" .העלם דבר" ,שדברי הספר הזה
נשארו נעלמים ולא ידועים לציבור.
ו"חדרי בטן" ,שירדו לחדרי בטן ולא נגלו
לעולם כולו.
כי אפילו בקריאת שמות שקורא האדם
גורם הוא להשפעה רבה ונותן כח בדבר.
לכן ,כמה צריך האדם להזהיר מלהוציא
מפיו דיבורים שלילים ומגונים ואף מילים
שאין משמועתם חיובית!.

בריאים ומוצלחים ,אהדה ואהבה רבה מכל
העלון מוקדש לרפואה ,הצלחה ופרנסה :פייג
הסובבים והרבה שמחת חיים".
אומרה
חשבון בנק דואר .222-387-22
שמחה בת חלימה ברכה ,משפחת גבאי ,יאיר
והנה יוצא לו אותו תינוק לאוויר העולם ,ואכן
שמעון בן אנבל ,ויקטוריה בת אסתר ,משה בן מזל
מהיום שנולד ,כל דבר שהוא רק נוגע בו
ותראו כל טוב בחיים ב"ה
טוב .זרע של בר קיימא :סיגלית בת מזל.
מצליח ופורח ,והנה לאחר כ 07 - 07 -שנה
זיווג הגון ופרנסה :רונן והדס שרה בני אנבל ,יוסף
פשו ומזיק
מוצלחים
חייו
חנהלגבר.
והופך
התינוק
 ,סיפר האבא סיפור מרטיט על אביו ,סב בןגדל
ציפורה.
בנות
ואורטל
הודיה
ליליאן,
ומבורכים,
המשפחה.
ביום ראובן בן שרה,
שלפתע ,מזל,
נשמת:עדאוריאל בן
לעילוי
בעיירה שבה התגוררו בגרוזיה ,סיפר,
צדוק בן לילה ,מ.ס .צדוק בן יחיא.

