בס"ד.

בעזרת ה' נעשה ונצליח.

לישועתך קיויתי ה'.

לה' הארץ ומלואה.

בשם ה' נעשה ונצליח.

הדלקת נרות19:31 :
יציאת השבת02:00 :
רבינו תם01:18 :

יציאת השבת19:00 :
רבנו תם19:91 :

לרפואה פרנסה
והצלחת :הרב שמעון בן
בכריה .מנשה ואורה
אחיאל .מ"א מיכאל
וציפורה אחיאל .מרים בת
גליה .יעקב בן לינדה.
עילום שם לביאת המשיח,
הילה ,לאה ,מרים ורבקה
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,
הודיה בת יעל ,אברהם
מאיר בן יעל .ירין אליה בן
בטי .נתנאל שבתאי בן
לבנה.
לזיווג הגון – חנה אנה
בת רעיה ,רותם בת גאולה,
דורין בת שרה ,דורון בת
שרה ,חזקיה איציק בן רחל
רוזה.
זרע בר קיימא -שלום
בן יונה ,רפאל בן מרים.
לעילוי-נשמת :הרב
עובדיה יוסף בן גורגיה ,ר'
אלעזר בן שמחה ,הרב
אלקנה אליאסי בן לאה,
מזיאנה בת עזיזה ,הרב
יעקב חי בן מרגלית ,מ"ס
צדוק בן נור ,מלכה בת
אסתר ,דוד בן מרים ,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.
זוהרה טימסטית בת מרים.
שמעון בן זוהרה .רחמים
בן צ'חלה .אילנה בת
סלטנת ,נפתלי בן יפה,
אריה בן שרה זוהרה.
אליהו מאיר בן סימי .יצחק
בן שושנה ,שושנה בת
שמחה .שמחה בת חלימה
ברכה .בלה בת נתן אברהם
ורבקה .צדוק בן חסן
אחוואל.

רוצים הקדשה
שנתית?
צלצלו..

0506425002

עם ישראל כואב ומזועזע מהבשורה הקשה והמרה על אובדן שלושת הקורבנות הקדושים :יעקב נפתלי בן רחל,
גיל-עד מיכאל בן בת גלים ואייל בן איריס תשורה ,ה' יקום דמם.
 81יום של תפילות 81 ,יום של קבלות ו 81-יום שכל עם ישראל התאחד בתפילות לה' יתברך.
התפילות ,לימוד התורה והקבלות לא הלכו לחינם – הקב"ה חשף את האמת הקשה רק לאחר  81ימים ,למרות
שמותם התרחש זמן קצר אחר חטיפתם ,כי הוא יתברך ראה בחוכמתו העליונה כי התפילות הרבות ,ההתחזקות
הגדולה של מאות אלפי יהודים יבטל גזירות קשות ורעות שונות ויחיש את גאולתנו" .הנסתרות לה' אלוקנו".
אביו של אייל יפרח אמר לציבור" :בעת הצרה הזו אנחנו מרגישים שהבנים שלנו :אייל ,גלעד ,ונפתלי ,הם הבנים
של כל עם ישראל .כל עם ישראל בוכה ,כל עם ישראל מצטער וכל עם ישראל מתעלה בזכות הנערים הקדושים
האלה .יש להם זכות גדולה ,כמה מצוות ,כמה תפילות ,כמה העם הזה התעורר ,כמה העם הזה התאחד בזכות
הנערים הקדושים האלה ,אנחנו כנראה לא הכרנו בקדושתם .זה משהו עצום מה שקורה עכשיו בעם ישראל".
ישראל נירט ,עוזרו האישי לשעבר של הרב דוד גרוסמן
שליט"א ,רבה של העיר 'מגדל העמק' ,אמר בראיון לרדיו
'קול חי'" :לפני כ 3-שנים שימשתי כעוזרו האישי של הרב
גרוסמן .הייתי עונה לטלפונים של הרב ואחראי על ביקורים
במעונו של הרב .והנה ,לפני  3שנים אני מקבל טלפון של נער
צעיר שאומר לי" :שלום ,שמי גיל-עד שאער ,אני נער כבן 83
מהעיר 'טלמון' ואני מבקש להיפגש עם הרב גרוסמן לפגישה
קצרה וחשובה של  5דקות".
הייתי רגיל לקבל טלפונים שכאלו ממאות ואלפים שביקשו
להיפגש עם הרב רק לכמה דקות ,אך סדר יומו של הרב היה
עמוס ,ובפרט שבאותה תקופה שהה הרב בחו"ל והיה מגיע
לזמן קצר לארץ ולא לכל אחד ניתנה האפשרות להיפגש עם
הרב .אמרתי לנער שזה לא פשוט וצריכים לבדוק אם הדבר אפשרי .את אמת ,לא הבנתי מה כל כך בוער וחשוב
לילד כבן  83להיפגש עם הרב .מה הוא רוצה מהרב .סיימנו את השיחה ,והנה ,לאחר זמן קצר קיבלתי טלפון
אחר" .שלום ,מדבר אביו של גיל-עד ,הנער כבן  83מהעיר 'טלמון' שדיבר איתך לפני זמן קצר".
"כן ,מה בפיך?" ,שאלתי את אביו .ואז אביו פתח וסיפר לי" :שמע נא ידידי ,בני חוגג בקרוב את חגיגת בר -
המצוה עם היכנסו לגיל המצוות .קנינו לו טלית ותפילין חדשות ,ושאלנו אותו איזו מתנה אתה רוצה שנקנה לך
לבר המצוה .היינו בטוחים שהילד יבקש טיול מיוחד או כל הפתעה אחרת שילד רוצה כמו אופניים וכדומה ,אך
גלעד בא אליי ואל אמו ואמר" :אבא ,אמא ,אני לא רוצה כלום לבר המצוה חוץ מדבר אחד – אני רוצה
להיפגש עם הרב דוד גרוסמן שליט"א .זו המתנה הכי גדולה שאני יכול לקבל" .אביו של גיל-עד פנה אליי
ואמר" :לכן ,אני מבקש ממך בכל לשון של בקשה ,אנא סדר לנו פגישה למען בני עם הרב גרוסמן".
התרגשתי כל כך מבקשתו של הנער והבטחתי לו שאסדר לו פגישה .הפגישה נקבעה ליום בשבוע ושעה מסוימת.
גיל-עד שאער הגיע עם אביו ונכנס לחדרו של הרב גרוסמן בהתרגשות רבה.
הפגישה שהיתה אמורה להימשך דקות ספורות בלבד ,ארכה כשעה וארבעים דקות! .גיל-עד שאער ישב עם הרב
ובהתרגשות שאל אותו" :כבוד הרב ,כיצד זוכים לעשות חסד? ...כיצד אפשר לזכות להגיע לעשות חסדים
ברמות הגבוהות? ...וכיצד אפשר לקדש את ה'? ,"...הוציא מפיו הקדוש והטהור.
הרב גרוסמן נדהם מדבריו של גיל-עד וישב עמו במשך שעה וארבעים וסיפר לו כיצד יש לעשות חסד בדורנו...
מהו חסד גדול ...ואף הסביר לו כיצד זוכים לקדש את ה' ...אביו של גיל-עד הסריט את האירוע והוא קיים
באמתחתו עד היום .זוהי היתה משאלתו ומנת חלקו לדעת :כיצד זוכים לקדש את ה'.
שלושתם מהווים כקורבן על כל עם ישראל ומקומם בשמיים גדול יותר מכל אחד .יהי זכרם ברוך  -ה' יקום דמם!.

סגולות לקבלת סימנים מהשמיים!
 )1כותב ה'נועם אלימלך' זצ"ל (שמות):
"אדם המעוניין לדעת האם ה' יתברך עמו –
 )1האם מותר לשטוף כלים בשבת?
* במסכת שבת (קיח ).למדנו ,שאסור להכין עליו להתבונן מה עולה במחשבתו בשעה
שמספרים לו על מעלתו של תלמיד חכם כל
משבת לחול .כלומר ,אסור לעשות דבר
שהוא (כיצד הוא עוסק בתורה ,כיצד הוא
בשבת ,כאשר אין בו צורך ליום השבת
מתפלל ,כיצד הוא מקיים מצוות וכדומה):
עצמו .ולמשל ,אסור לחמם מאכל בשבת
 אם בשעת הסיפור לבו חושק ומתלהבלצורך מוצאי שבת.
ולכן ,מותר לשטוף כלים בשבת ,כאשר יש להדמות לאותו תלמיד חכם ,כותב הצדיק:
"באמת זהו סימן טוב שה' עמו!".
צורך בכלים אלה ליום השבת עצמו ,כגון:
מותר לשטוף בליל שבת צלחות ,שעתיד
להשתמש בהם ביום השבת.
אבל לאחר סעודה שלישית ,באופן שנראה  )2כתב הצדיק בעל ה'כתונת פסים' זצ"ל:
שאין עוד צורך בכלי הסעודה ,אסור להדיח "אדם המעוניין לדעת איה מקום משכנו
בשמיים :האם בהיכל הזכות בו דנים את האדם
את הכלים.
***
בכל מצב לזכות ,או שמא בהיכל החובה ,בו
חשוב לציין ,שמותר לשפוך מים (בלא
דנים את האדם בכל מצב לחובה:
לשפשף) על קערות וסירים שאינו משתמש "בזה יוכל כל אדם לדעת את עצמו ומדרגתו-
בהם יותר ביום השבת  ,כדי ששיירי המאכל אם הוא דן את כל האדם לזכות ,אזי הוא
לא ידבקו בהם .ואף שעושה כן בכדי
בהיכל הזכות בשמיים ,ואם הוא דן כל אדם
שלאחר השבת יהיה קל יותר לשטוף את
לחובה ,אזי ידע שהוא בהיכל החובה בשמיים'.
הכלים ,מכל מקום אין בדבר איסור.
 )3כותב הצדיק בעל 'אהבת חיים' זצ"ל:
וכוסות וכדומה ,העשויים לשתיה ,מותר
"אדם המקפיד ללבוש טלית קטן על גופו
לשטפם אפילו לאחר סעודה שלישית (קודם בתמידות – מונעת סבל וצער נורא בשעת
שקיעת החמה) .הואיל ויתכן שישתמשו בהם גסיסת האדם טרם פטירתו" (פ' שלח לך).
 מתוך הספר הנפלא 'עצה ותושיה' -עדיין ביום השבת עצמו.

* כלים שאין בהם צורך בשבת .אולם ,יתכן
ויהיה בהם צורך ,כגון לצורך אורחים שיכול
להיות שיקלעו לביתו וכדומה ,מותר
לשוטפם בשבת.
***

 )2האם מותר לשטוף כלים לצורך השבת,
גם כאשר יש ברשותינו כלים אחרים שניתן
להשתמש בהם לכל סעודה וסעודה?
* בזמנינו ,שלרוב בני האדם יש די כלים
לצורך שתי סעודות ויותר ,המיקלים  -יש
להם על מה שיסמכו ,וכן המנהג ,שמדיחים
את הכלים המלוכלכים לצורך המשך יום
השבת ,אע"פ שיש ברשותם כלים אחרים.
ועל כל פנים באופן שיש צורך ממשי באחד
הכלים ,ויחד איתו שוטף את שאר הכלים,
יש מקום להקל בזה יותר בריוח.
***

חשוב לדעת! כתב הגר"ע יוסף שליט"א
בשם הרב אוירבך זצ"ל :שמי שקשה לו
לסבול חוסר נקיון ,או שמצויים בביתו
נמלים ,או שחושש שמא יבאו אליו אורחים
וימצאו שביתו אינו מסודר ,מותר לו לשטוף
את כלי הסעודה בשבת ,הואיל ואין זה
לצורך מוצ"ש ,אלא לצורך השבת עצמה.

אומרת הגמרא (ברכות ט ,ב)" :המתפלל
כוותיקין ,ומתחיל להתפלל תפילת שמונה עשרה
אחד ממהסימנים של קשר טוב בין בני-זוג הוא נתינת מתנות.
בענייני המתנות ישנו הבדל רב בין גברים לנשים .גבר סבור שאם הוא
עם הנץ החמה – מובטח לו שלא ינזק כל אותו
בצער חורבן ירושלים ,ותקע בעצמו הסכין
מנת
מאד על
הוא
בסעודה או אם
המתנה היא רק חפץ ותו לא ,אך כשאדם נותן משלו לחברו ,הדבר קנה לרעיתו מתנה השווה כסף רב
ככרות.
התאמץעל 2
יש לבצוע
שלישית
היום" .ואם היו מתפללים ב'נץ' ביום החורבן –
 .3הקדמת שעת הדלקת שעון השבת
מבטא את ההערכה שיש לו לזולתו ,ומהווה הוכחה שהוא מצוי
אוהבת
בלחםכה
חייבותשהיא
הנשיםאו חפץ
אוהבת
להשיג
הרילהם
ואם –אין
משנה.
עבורה מאכל שהיאוגם
ביהמ"ק לא היה נחרב! ('אורחות יושר').
* שאע"פ שאין מקדשים על היין בסעודה
כגדולה
המתנה
נחשבת
בוודאי
נראה
שיהא
חלות,
בעיניה 2חצאי
גם יצרפו
משנה,
במחשבתו .כך שנינו בגמרא" :ואמר רבא בר מחסיא אמר רב חמא הוא פעל הרבה למענה ואףלחם
שלישית ,מכל מקום ראוי על פי הקבלה
***סובר.
שלם.לו .כך הוא
כלחםנתנה
בר גוריא אמר רב :הנותן מתנה לחבירו צריך להודיעו" (שהמתנה פי כמה מכל מתנה קטנה שהיא
של הרעיה
רגשותיה
הזכרת 'על
אולם האמת אינה כן! לרוב ,השפעת.5המתנה
ממנו) .מבאר רש"י" :שמתוך כך יהא אוהבו".
והחליצנו'
רצה
 )3כותב ה'יוסף אומץ'" :אדם הסופר ספירת
לחשיכה .של
שלישית
סעודה
תלויה בצורת הענקתה * ,אם
במסגרת המשפחה תופסת המתנה מקום רב יותר מאשר בכל
עדשעלתה
והסכום
גודלה
נמשכהלה
ופחות חשוב
העומר במשך כל הארבעים ותשעה ימי הספירה
הפעמיםויזכיר
להמשיך לאכול
רשאי
השבת,
מוצאי
מערכת אחרת .כיוון שהרגישות והצפיה
יותר מספר
קובע
האשה,
כלפי
מים שנשפכו בשבת על השלחן או על הכסא – -נכתב עליו בשמיים כי ינצל ממאורעות וגזירות
שהתחיל
והחליצנו
בברכה '
גדולות ועמוקות יותר .לכן ,בן זוג שציפה
נתינה
כיווןאם כל
מתנות' ,,גם
רצהלה
מעניק
שבעלה
מותר לנקותם בשבת על ידי ניגוב במגבת או קשות ורעות".
השבת' ,דבתר תחילת הסעודה
בזמן
הסעודה
לקבל מתנה ולא קיבל ,עלול להיעלב
היא קטנה ופעוטה.
במפית נייר .ובתנאי :שלא יהיו המים מרובים )4 ,מובא ברש"י (שמות כ' ,כב')" :אדם המשכין
הולכים).
תחילת
לתתאחר
אזלינן' (
קשותעל חוסר
למסקנות
ולהגיע
מאד,
הסעודהתתרגש
פרח והיא
לרעיה
אפשר
יסחוט.
כדי שלא
מאד בנחת
וינגב
שלום בין איש לאשתו או בין אדם לחבירו –
***
לא
המתנה
אם
ובעיקר
,
הזוג
בן
עם
הקשר
משום שהיא מתייחסת להענקת הפרח
מובטח לו שינצל מכורת ומחבל ומכל
 .6שכח להזכיר 'רצה והחליצנו'
ניתנה בימים ובהזדמנויות שמקובל בהם
כהוכחה על הנכונות לתת לה ולעשות
הפורענויות המתרגשות ובאות בעולם".
* מי ששכח לומר 'רצה והחליצנו' בברכת
להעניק מתנות.
 )5כותב ר' מנחם מנשה בספרו 'אהבת חיים' :עבורה דברים שימצאו חן בעיניה ,וכראיה
המזון של סעודה שלישית ,אם נזכר אחר
לבנה על
נתקלותנייר
להניח מפית
ונהגו
בנושא
בקשיים
להקלרבות
משפחות
שהיא מצויה במחשבתו.
משקין "אדם המקפיד על לבישת טלית קטן כדת
שחתם 'בונה ירושלים' וטרם שהחל את
לצובע,
לחוש בזה
זאת,ואין
השלחן,
שנשפכו על
שההנחה היא
משום
מתנות.
נתינת
לכן ,מהראוי שבעל לא יסבור שהוא יוצא ידי
וכהלכה בתמידות – הטלית מצילה אותו
הברכה הבאה – יוסיף ויאמר" :ברוך אתה ה'
בזה
לחוש
והמחמיר
.
לכלוך
דרך
שהוא
אחר
שנתינת מתנות צריכה להיות ספונטנית
החלבכמה
כברפעם
לאשתו
גדולה
חובתו
מסכנות רבות".
אך אם
מתנה,"...
בקניתשבתות
אשר נתן
ברכה.
צובע,
לאיסור
מתנה בלא
עליוקונה
תבא הזוג
ולכן בן
ומפתיעה,
קטנות
מתנות
להעניק
אלא ינהג
– מתוך הספר 'עצה ותושיה'  – 30-4737075שנים,
יחזור.
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* אם
להתייעץ עם בן זוגו ובלא לדעת את ציפיותיו כרגע ,וכשהוא מעניק בזמנים תכופים .מאידך גיסא ,גם על האשה להבין את בעלה ,כי גם
רטובה.
במטליתמקבל
אותה,
המתנה מגיב באיפוק או אפילו בזלזול כלפי התשורה כאשר נדמה לה שבעלה כמעט לא מעניק לה מאומה ,הרי מזווית
רימון
,
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מותר
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רגליים
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הרבה
העניק
שהוא
לו
נראה
שלו
הראיה
להתפלל תשלומין בתפילה הבאה ,אלא
על ,מנת
בסכין
ביצים ,ביד
כךאו
פירות
ושאר
רגליו של
המוטלים
החיובים
לקיים את
עוד.
שלא יקנה
והוא מחליט
קשה
המתנהאונפגע
מעניק
בעקבות
שהיא
בגללה
אך כן
עשה
של ואם
הבית,
עבורה או עבור
עלגדולה
כספית
להתפלל
אסור
בשבת
נדבה,
בתנאי
פסולת
כבורר
נחשב
ואינו
,
לאלתר
לאכול
ולבקר חולים,
עלכגון:
אדם,
ללכתאינו
שבן זוגו
בכל זאת פעמים רבות מי שזילזל במתנה מתריס
זמן.
לזכור זאת
ללכת הבעל
ביקשה זאת,
יתפלל תפילת
לאורךלא
אפילו – לכן
תפילת נדבה
ולנחם עשוי אף
מתוך אוכל ,מאחר שכך היא דרך אכילתו.
".
וכדומה
וכלה
חתן
לשמח
ללכת
,
אבלים
מוצע
זה
כ
במקרה
מעניק לו מתנות ,אף על פי שהוא זה שגרם לכך.
מיני
או
כעוגה
קטנות
מתנות
לבית
פעם
מידי
להביא
הנוהגים
יש
תשלומין ,אלא יכוון בברכת 'מעין שבע' של
אבל אין לקלפם על מנת להניחם לסעודה
אדם
שם אריה"" :
המתנה,ת "
כותב השו"
הזוג )2
כדי
לקניית
לוותר על גורם ההפתעה ,ולצאת עם בן
בכך.הזוג המקבל המתנה הקטנה
חשובלוכי בן
שסובל מבורך ,אך
וזהו מנהג
מתיקה
החזן ודי
אחרת ,או לאחר זמן.
ירבה
–
רגליים
מכאבי
או
ברגליים
מבעיות
,"...ויבוא
יעלה
שלא הזכיר
דווקא
וכל
מתחשק לי
כשנזכרלא
לא טרי..
זה "זה
שליליות:
שירכוש אותה לפי טעמו .מן הנכון שמקבל המתנה ישבח ויודה מאד לא יעיר עליהן הערות
לתרום נרות לבתי כנסיות – ושב ורפא לו".
השבת! .יחד עם
הערה את
קיבל עליו
שזהשכבר
מצפה לשמועאחר
על המתנה שניתנה לו.
פוגעת בו
נהדר וכל
כיוון שהנותן

מעולם לא הכרתי אישה בשם זה ולא את
על כל אדם להאמין כי רגליו הינם
המשפחה הזו .אך משהו בער בקרבי והרגשתי כי
שליחות של בורא העולם להוביל אותו
אני חייב לחזור לקרוא את המודעה שוב.
למקום בו עליו לבצע את שליחותו
חזרתי למכולת עם הרכב והבטתי במודעה.
ותיקונו ,וכפי שאנו מברכים בכל יום:
אמת ,לא הכרתי את הנפטרת ,אך רגליי לא
"ברוך אתה ה' ...המכין מצעדי גבר" –
נתנו לי לחזור לירושלים ,והרגשתי שאני חייב
שאתה מכין את צעדיי ומוביל אותם
לנחם אותם ,אין לי מושג למה.
למקום עליי נגזר לטוב או ח"ו להיפך.
"יושבים שבעה בבית המנוחה ברח´ ים-סוף
"מה' מצעדי גבר כוננו יחדיו" ,אמר דוד
 ,"93נכתב במודעה.
המלך – צעדיו של האדם אינם ברשותו,
אלא הן מכוונות מהשמים ע"י בורא עולם .הייתי בטוח שאני מבולבל ועובר עליי משהו.
סיפר הרב קובי לוי הי"ו את המעשה הבא אולי זה האוויר של חיפה שמבלבל אותי ,אך
הובלתי את רגליי והלכתי לנחם.
שקיבל מאחד מנהגי המוניות בארץ:
הפעלתי את ה G.P.S-ונסעתי למקום.
"שלום ,שמי שמוליק ,גבר נשוי בן ,52
מסורתי ,העובד כנהג מונית בחברת 'שער הגעתי למקום .היה זה בניין מיושן בעל שתי
קומות .עליתי במדרגות ואז חשבתי :רגע ,מה
 הגיא' הנמצא מרבית שעות היום עלאני אומר להם? הם ישאלו אותי מי אני?
הכבישים הירושלמיים.
להיות נהג מונית זו עבודה מתישה ואף
לפעמים מתסכלת ,לפעמים אתה עושה
קופה יפה ,ואז מגיח שוטר ורושם לך דו"ח
על עקיפה לא חוקית .הנוסעים לעיתים
נוחים ולעיתים כאלה שהם בלתי נסבלים.
אבל מפעם לפעם ,ישנה "סוכריה".
"סוכריה" זו נסיעה לעיר רחוקה ,עבור
תשלום טוב .נסיעה על כביש רחב ופתוח,
ללא פקקים ועצבים ,עם קליינט נחמד
שמשעשע אותך בדברי תורה.
ובכן ,לפני חודש ימים ,בשעת בוקר
מוקדמת ,עמדתי ברמזור בירושלים
ולפתע דפיקה בחלוני .היה זה יהודי חרדי
ששאל' :האם תוכל להסיע אותי לחיפה?' .הרי אני לא מכיר את הנפטרת כלל ,רק שלא
פניי נהרו משמחה .חיפה? על הבוקר? זו
יחשבו שאני רעב ובאתי לאכול עוגיות ולשתות
לא סוכרייה אלא גלידה ענקית.
כוס תה .לפתע ראיתי שני בחורים שעלו לנחם
,
שלנו
דווחתי לצחי אזולאי ,המוקדן
ונכנסתי יחד איתם .המזרון שבסלון ישבו להם
שבשלוש השעות הקרובות לא יחפשו
שלושה בנים ,אביהם ,ושני אחיה של הנפטרת.
אותי ,כי אני בדרך לחיפה .תענוג! השמש הגישו לנו כוסות תה ועוגת טורט.
זורחת ו ₪ 933-זורמים לתוך ארנקי.
האבלים הביטו בי ולא הבינו מי אני .רציתי
הגענו לחיפה ,הורדתי את הנוסע ונפרדנו באותו רגע שתבלע אותי האדמה ,לא ידעתי
לשלום .לפתע הרגשתי צמא וחיפשתי
מה לעשות" .האם הכרת את אמי?" ,שאל בנה
מכולת באזור.
בן העשרים וחמש.
"המכולת של אבגי" עמדה לה בפינת
התביישתי והחלטתי לומר את האמת" .שמי
רחוב קטנה .קניתי פחית ועשיתי דרכי
שמואל בן גיל .לפני חצי שעה הגעתי לחיפה עם
ממולי
לעבר המונית .והנה ,על גדר אבן
המונית וראיתי את מודעת האבל של אמכם
אני מבחין במודעת אבל בגודל בינוני:
ומשום מה הרגשתי שאיני יכול לחזור לביתי
´בצער רב וביגון קודר אנו מודיעים על
וחייב אני לנחם את המשפחה .תאמינו לי שאיני
פטירתה של סבתנו אמנו אחותנו שושנה יודע מדוע ולמה .זה לא קורה לי בדרך כלל".
חנה בת שרה רחמנינוב ע"ה´.
האבלים ברכו אותי והחלו לספר לי על אמם:
סיימתי לקרוא את המודעה ונכנסתי
"ההורים שלנו גם גרו בצעירותם בירושלים,
למונית ,כשאני מתכוון לנסוע חזרה
ועברו לחיפה לפני  52שנים .אמא ע"ה הייתה
והשם
לירושלים .לא הרחקתי  533מטר,
עקרת בית פשוטה שעבדה הרבה בנקיון בתים,
הזה 'שושנה חנה' הדהד בקרבי שוב ושוב .אך היה לה מנהג מיוחד :פעמיים בשבוע היא

היתה מסתובבת בבתי חולים
ומחלקת מממתקים לילדים חולים,
עומדת ליד מיטתם ומתפללת עליהם".
התפעלתי מהנפטרת ,ניחמתי אותם וחזרתי
לכיוון ירושלים.
בדרך החלטתי לבקר את אבא שלי שגר
בבית שמש ולספר לו על כל אשר עברתי.
אבי ישב במרפסת עם תהילים בידו .אבי
הוא איש חכם הנותן עצות ותובנות.
סיפרתי לו על מודעת האבל המוזרה
שמשכה אותי משום מה ועל ניחום האבלים.
אבי התבונן בי ואמר בחכמה" :רגליו של
אדם מוליכות אותו לאן שהוא צריך להגיע.
לפעמים הן מוליכות למלאך המוות ל"ע,
לפעמים למקום שיש בו פרנסה טובה,
לפעמים יש איזה חוב כמוס שצריך להחזיר,
לעיתים איזה תיקון אלוקי שיהודי צריך
לתקן שם .אין סתם ,הרגליים הן שליחות
נאמנות בני ,נאמנות מאד."...
לפתע ,בעודי יושב עם אבי במרפסת,
מתקשר אליי צחי אזולאי המוקדן ואומר לי
שעל הקו ישנו אדם בשם 'רחמים רחמנינוב'
מחיפה המחפש אותך בדחיפות.
הוא העלה אותו אל הטלפון והלה פנה אליי:
"שלום ,זה בעלה של שושנה ע"ה .ניחמת
אותנו לפני כשעה .רציתי לשאול אותך:
האם אי  -פעם נפצעת בתאונת דרכים?".
"כן" ,השבתי" ,טרגדיה קשה מלווה אותנו
עוד מלפני  52שנה .אמא שלי רבקה ,נהרגה
בתאונת פגע-וברח בכביש שבשכונת נווה-
עוז ...אני הייתי אז תינוק בן שנה והיא טיילה
איתי בעגלה כשהגיעה רכב שדרס אותה
למוות והעיף אותי מהעגלה ,ומאז גדלנו
כיתומים .מדוע אתה שואל?" ,השבתי.
רחמים שתק כמה שניות ,ואז אמר" :תראה
שמוליק ,אנחנו לא מכירים ,אבל משמיים
שלחו אותך היום לנחם אותנו בחיפה.
אני ואשתי גרנו לפני  52שנים בירושלים ,עד
שבאחד הימים הלכה אשתי לשמח חולים
בבית חולים באיזור ,והנה ,היא עברה
בכביש של שכונת 'נוה – עוז' ולפתע היא
רואה רכב שהעיף אישה עם העגלה שלה.
הוזמן אמבולנס למקום ובינתיים אשתי רצה
אל התינוק ועצרה את הדימום שלו ע"י בגד.
האשה נפטרה ,אך התינוק ניצל בזכות
אשתי ,קבעו אנשי מד"א.
מאז היה לה טראומה וביקשה שנעבור
לחיפה .כן ,כן ,אתה היית אותו תינוק ואשתי
היא זו שהצילה את חייך! ומשמיים שלחו
אותך היום לבוא ולנחם אותנו!.

סיים שמוליק בהתרגשות ואמר" :הנגלות לנו והנסתרות לאלוקינו .בן אדם מהלך בעולמו של בוראו עם המון
שיגעון
שלנו ,היה
לאמא
רבות.
רגליו מונעות וזזות על ידי החוטים העליונים
לדעת כי
האדם
אבל .על
אלוקנו
כנשיםלה'
תמיהות ושאלות ,אך הוא שוכח שהנסתרות
בשעות
בשבוע
שלוש
או
פעמיים
,
מיוחד
של ההשגחה העליונה שרוצה שיגיע למקום מסוים על מנת לעשות תיקון מסוים .הכל מאת ה'".

לכל אדם בעולם יש שם .מלבד כך ששמו היא בחורה טובה ,הגיעה למשרה עם הכנסה
של האדם הוא אות הזיהוי שלו ,שמו של טובה ,בעלת תואר שני ומלאת חן.
האדם מגלה עליו סודות גדולים ועצומים" .מה לא בסדר איתי ,כבוד הרב? מה עוצר
רבותינו במסכת ברכות (ו,ב') מגלים לנו
את הרכבת?" ,ביקשה לדעת.
כי שמו של האדם הוא הגורם לכל אשר
כדי לברך אותה שאלתי לשמה ,והיא אמרה
מתרחש עליו בחיים" .מניין לנו ששמו של לי שקוראים לה 'לי-לית' (אין לאומרו בפה).
האדם הוא הגורם לכל?" ,שואלת הגמרא פקחתי את עיניי והיא שאלה מה לא בסדר.
ומשיבה מהפסוק' :לכו חזו מפעלות ה'
הסברתי לה שהשם "לי-לית" הוא השם של
אשר שם שמות בארץ'.
אשת השטן .ההורים שלה רצו שם "מודרני"
כותב המדרש (תנחומא ,האזינו) על הפסוק:
אבל לא ביקשו לדעת מה המשמעות שלו...
"זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור' –
בכל אופן ,היא ביקשה שאחליף את שמה
'על כן הזהירו אותנו חז"ל שלעולם יבדוק ואני הסכמתי .ביום שבת ,אחרי הוצאת ספר
אדם בשמות לקרוא לבנו הראוי להיות
התורה ,החלפתי את שמה של "לי-לית"
צדיק ,כי לפעמים השם גורם טוב או גורם
רע לבניו שיהיו כך'.
המלאך שהתגלה למרן ה'בית יוסף',
המכונה ה'מגיד' ,אמר לו כי השם שמקבל
הילד – משפיע על כל מהלך חייו ,ואמר
כי אדם שנקרא בשם 'אברהם' יהא נוטה
לעשיית חסדים.
כמו כן ,אדם הנקרא בשם 'יוסף' יהא גיבור
בעריות או שיזון ויפרנס אחרים.
הצדיק הקדוש ,בעל ה'נועם אלימלך' אמר
בשם הזוהר הקדוש כי שמו של האדם
מורה על נשמת האדם.
לשם "לאה בת מנחם".
הוכחה לכך מביא הזוהר כי כאשר נרצה
לא עברו שלושה חודשים והיא כבר היתה
להקיץ אדם משנתו ,אם נדחף את גופו,
בתוך הריצות לחתונה המיוחלת!...
בקושי רב הוא יתעורר ,אך כשנקרא לו
כי שמו של האדם גורם ומשפיע על חייו!.
בשמו ,יותר קל הדבר להעירו ,והוא
מתעורר לשמע שמו ,וזהו מחמת שנשמתו המדרש (רבה ,פר' נשא) אומר :מפני מה נקרא
שמו של 'נחשון בן עמינדב' בשם זה?
של האדם יוצאת מגופו כשהוא ישן,
עונה המדרש :מפני שעתיד לירד הוא
וכשקוראים לה בשמה היא חוזרת.
סיפר הרב אליעזר ברוידא שליט"א" :לפני תחילה לנחשול שבים.
כמה חודשים הלכתי להחליף את הטלפון השם שניתן לו על ידי הוריו הקנה לו את
הכלים והכוחות לירד תחילה לים.
הסלולארי שלי .מנהלת החנות ,בחורה
וכתב האר"י הקדוש (שער הגלגולים ,כג')
צעירה ,שאלה אותי אם אני רב.
שכל שם שקוראים ההורים לבנם בעת
אחרי שהשבתי בחיוב היא ביקשה ממני
היכנסו לבית המילה ,אינו במקרה ,אלא
שאברך אותה שתזכה להתחתן.
היא סיפרה לי שהיא בת  82ומחפשת את הכל בהסכמה מאתו יתברך שכך יהיה שמו
והמלאך לוחש להורים את השם.
החצי השני שלה ,אך לא הולך לה.
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שנם כאלו המרגישים צורך עז לצאת
המרגישים צורך
ישנם
לטייל
מביתם
בחיים ב"ה
כל...טוב
ותראו

וכך הובא במכילתא (בא ,טז)" :קדש לי כל
בכור'  -שהקב"ה מכריז על כל שם
למעלה ,ואביו ואמו קוראים לו למטה".
מעשה שהיה ברבנו הרמב"ן שהיה עומד
ודורש בפני תלמידיו כי שמו של כל אדם
בעולם מופיע בפרשת 'האזינו' שבסוף
התורה ובה מרומז כל מה שיעבור על כל
אדם למשך כל חייו.
אחד התלמידים שנכח בשיעור ,שמע את
הדברים והתרעם על כך בליבו" :אם שמי
מוזכר בפרשה זו וכבר הכל נגזר עליי בסופי,
מה לי להתאמץ בתורה ובמצוות".
לא עברו ימים רבים והתלמיד עזב את
הישיבה ופרק מעליו כל עול תורה ומצוות,
עד שנעשה שר גדול של הכותים.
לאחר שנים פגש הרמב"ן את תלמידו
ברחוב ושאל לשלומו ומה מעשיו היום.
אמר לו התלמיד שעזב הוא את היהדות
וכיום הוא שר גדול של דת הכותים.
"מה גרם לך לרדת מהדרך?" ,שאלו
הרמב"ן ,ואז סיפר לו תלמידו כי אותה
דרשה שמסר הרב האומרת כי כל אדם
מוזכר בפרשת האזינו ומה יעלה בגורלו ,לא
התאימה לרוחו ולא הסכים עם הדברים.
"איני מאמין בדברים הללו! וכי יכול אתה
להראות לי היכן מוזכר שמי ומה יעלה
בגורלי?" ,שאל התלמיד בזלזול.
הרמב"ן פנה לצד ,ביקש רחמים מה' שיאיר
לו ,ומשמיים האירו לו את הפסוק הראוי.
"שמך הוא אבנר ,והינו מרומז בפסוק בו זעם
ה' על ישראל ורצה לכלותם על עוזבם את
דרכו" :אמרתי אפאיהם ,אשביתה מאנוש
זכרם" – אם תקח את האות השלישית
תקבל את שמך ,ובו רואה אתה בגלוי כי
תצא לתרבות רעה וה' יכעס על דרכך.
על כן יקפידו ההורים לקרוא לילדיהם
שמות עבריים ,ובמיוחד שמות של צדיקים
הגורמים מזל טוב לילד.
ואף אם רוצה האדם לשנות את שמו ,יש לו
להתייעץ על כך עם חכם הבקיא בנושא.

מנשה בן
ופרנסה
הצלחה
לרפואה,
מוקדש
העלון
ובזה :יינצל
עצמו,
ידחוק
מכל מקום
ושתיה,
ומשקיםפהמישושנה
בת חנה ,י
הילה
,
גמילה
בת
אורה
לילה
שלא ,יצטרך לאכול מאכלים
בת זוהרה ,אנה בת סופיה ,משפחות :קורוטה ומאירוב.
המרים לרפואה".
יפה בת שושנה ,שושנה בת יפה ,אברהם בן שרה,
אלעד בן אסתר ,חיה בת אילנה.
זיווג :איתי בן אילנה ,גילה בת אורה ,ארז בן מזל.
זשב"ק :סיגלית בת מזל.
?L
לעילוי נשמת :שלום סאלם בן דוד ,אליאס אליהו בן
מונבר ,המדם חמדה בת חטונג'ן.

