בס"ד.

בעזרת ה' נעשה ונצליח.

לישועתך קיויתי ה'.

לה' הארץ ומלואה.

בשם ה' נעשה ונצליח.

הדלקת נרות81:30 :
יציאת השבת81:45 :
רבינו תם03:54 :

יציאת השבת81:00 :
רבנו תם81:41 :

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 .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 ,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,
צדוק בן חסן אחואל ,נפתלי
בן יפה ,אריה בן שרה
זוהרה .אליהו מאיר בן
סימי .יצחק בן שושנה,
שושנה בת שמחה .שמחה
בת חלימה ברכה.

רוצים הקדשה
שנתית?
צלצלו..

0506425002

נמצאים אנו בימי העומר הקדושים ,ימים בהם כותבים הספרים הקדושים כי מידת הדין מתוחה ,ועל כן יש להיזהר
שלא לריב או להתעמת זה עם זה ,מפני שמכל ויכוח קטן ניתן להגיע לאסונות גדולים.
אחד מהדברים עליהם יש לאדם להקפיד ובפרט בתקופה זו ,הוא להיזהר שלא לקלל עצמו או לומר על עצמו
דברים לא טובים .לדוגמא :לעיתים קיבל האדם הזמנה לאירוע מסוים ,אך נבצר ממנו הדבר מסיבה מסוימת.
והנה ,מספר ימים לאחר האירוע ,מצלצל בעל השמחה לאותו אדם ושואל אותו" :איפה היית? למה לא באת?",
והלה מחוסר נעימות מנמק את היעדרותו במילים המתקבלות בפי כולם" :אל תשאל ,לא הרגשתי טוב".
על אדם כזה ,כותב הזוהר הקדוש (פרשת פנחס) כי בשעה שמוציא דבר לא טוב על עצמו או ח"ו
שמקלל עצמו ,עומדים מלאכים בשמיים ועונים אמן על דבריו ,ולבסוף אירע לו את אשר אמר.
וכתב ספר ה'חינוך' (מצוה רלא')" :גם קללת הדיוט תעשה רושם במקולל ותדביק בו המארה והצער".
על כך מספרת הגמרא (מו"ק יח ).כי באחד הימים ישב האמורא
פנחס באבל על אחד מבני משפחתו.
מנחמים רבים הגיעו מכל רחבי הארץ לנחם את פנחס על האבידה
הגדולה .באחד מימי השבעה ,ראה פנחס בין המנחמים הרבים את
האמורא שמואל ,חברו הטוב ,שגם הוא בא להשתתף בצערו.
התקרב שמואל אל פנחס חברו והחל לנחמו .תוך כדי שיחתם,
ראה שמואל כי ציפורניו של פנחס האבל ארוכות והוא אינו גוזזם.
פנה אליו שמואל ושאל אותו" :אמור נא לי פנחס ,מדוע אינך גוזז
את ציפורניך?! הרי אין זה נאה להיראות כך בפני הרבים".
שמע זאת פנחס ונפגע הוא מאד מהדברים .פנה הוא אל שמואל
ואמר לו בחמת  -זעם" :שמואל ,אם היית אבל השקוע בצער וכי
היית מעז לגזוז את ציפורניך ולזלזל באבל?".
אומרת הגמרא ,יצא הדבר מפיו של פנחס ועלה השמימה ,והיה
הדבר כ'שגגה היוצאת מפי השליט' .לא עברו מספר ימים והנה נשמעת קול זעקה מרה בביתו של שמואל.
אחד מבני משפחתו נפטר והוא הוצרך לשבת 'שבעה' .אבל וחפוי ראש ישב שמואל ,והנה רואה הוא בין
המנחמים את פנחס חברו ,אותו ניחם לפני מספר ימים .והנה ,כאשר ניגש פנחס לנחם את שמואל חברו ,נטל
שמואל את ציפורני ידיו והשליכם על פנחס מרוב כעס" .הכל בגללך!" ,אמר שמואל במרירות וזעם" ,מדוע
כשבאתי לנחמך לפני מספר ימים אמרת לי' :אם היית אבל וכי היית עושה כך?' ,וכי אינך יודע כי 'ברית
כרותה לשפתיים'?! רק בגללך נגרם לי האסון הכבד הזה! בגלל הוצאת דיבורך שלא כשורה!" ,אמר בצער.
לכן כתב הזוהר הקדוש (פרשת צו) כי כל דיבור ודיבור שמוציא האדם מפיו עולה עד לרקיע ועושה רושם ,לכן,
יזהר האדם מאד ,ובפרט בימים אלו ,שלא להוציא משפטים שלילים על אף אדם ,לדוגמא" :אתה צריך פעם
להיכשל וליפול על מנת ללמוד איך להסתדר בחיים! "...או כגון" :כאשר תאבד או תיפול רק אז תעריך זאת!".
כי קבעו רבותינו בתלמוד" :ברית כרותה לשפתיים שלא חוזרות ריקם" ,והדבר חייב להתקיים בעולם.
לכן ,נפסק להלכה כי אדם העוסק בשחיטת בהמות ,לא יהא גם מוהל .ומדוע? שמא חלילה בשעה שיעשה הוא
ברית מילה ,יטעה ויברך 'על השחיטה' ,ומכיוון שהדיבור כוחו רם ונישא יוכל התינוק להיפגע מכך.
וסיפר בעל ה'פחד יצחק' בספרו כי בעירו היה אדם אחד שהיה שוחט בהמות לכל אנשי העיר ,אך למרות ההוראה
ההלכתית ,היה הוא מוהל בבריתות מילה בעיר .והנה ,באחד הימים הוא הוזמן לערוך ברית מילה באחד
המקומות .ניגש הוא אל התינוק והחל בברכה על המילה .והנה ,שגה הוא בלשונו וטעה בנוסח הברכה ,וכאשר
חתך את העורלה ,אמר" :אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על השחיטה" .מיד לאחר כמה דקות החל התינוק לחוש
ברע ונלקח לטיפול .לא עברו כמה שעות והתינוק נפטר לבית עולמו ,והכל בגלל הברכה השגויה 'על השחיטה'.
(הרב חי אביטן שליט"א ' /קול ברמה')
ניזהר מאד שלא לאחל או לומר דברים שלילים על אף אדם מישראל!.

מים אמצעיים – חובה?!
 )1מים אמצעיים אשר בין גבינה לתבשיל –
חובה .לפיכך ,האוכל מאכלי חלב ורוצה
אח"כ לאכול מאכלי בשר ,יקנח פיו בפת
וכדומה ,ידיח פיו במשקים ויטול ידיו או ינקה
אותם היטיב.
אך אם שותה משקה חלבי מתוך כלי בלא
לגעת בידיו בחלב – אינו צריך ליטול את ידיו
ודי לו בהדחת הפה בלבד ,ואף אינו צריך
***
לקנח פיו בפת.
נטילת ידיים בין דגים לבשר
 )2אף בין בשר לדגים – חובה ליטול ידיו,
משום שהדבר קשה לצרעת ,וחמירא סכנתא
מאיסורא (חמורה הסכנה מהאיסור).
וכן יש לנהוג בין בשר עוף לדגים.
לכן ,אדם שאכל דג ,וברצונו כעת לאכול
בשר ,ישתה משקה ,יאכל מעט פת או כל
דבר שאינו נדבק בפה על מנת להעביר טעם
הדג מהפה ואף יטול את ידיו.
ואם שכח ונגע בבשר בידיו לאחר אכילת הדג
לפני שנטל את ידיו – אין לאסור הבשר
באכילה ,אלא יקנח המקום ויטול ידיו.
***
מנהגים נוספים במים אמצעיים
 )3יש לנגב ידיו אחר מים אמצעיים ,ומעיקרא

סגולות לשמירה והצלה!
 )1כותב ר' פנחס מקורי'ץ זצ"ל" :אדם שנזהר
בשבת שלא לחשוב על עניינים הקשורים לימות
החול ,ומסיר כל דאגה מלבו ומשתדל לשמוח –
אל לו לחשוש מכל צרה וצוקה ,ויהיה סמוך
ובטוח שכל הגזירות הרעות שנגזרו עליו – הרי
הם בטלים ומבוטלים" ('טהרת הקודש').
 )2אומרת הגמרא (ברכות ט ,ב)" :המתפלל
כוותיקין ,ומתחיל להתפלל תפילת שמונה
עשרה עם הנץ החמה – מובטח לו שלא ינזק כל
אותו היום" .ואם היו מתפללים ב'נץ' ביום
החורבן – ביהמ"ק לא היה נחרב! ('אורחות יושר').

 )3כותב ה'יוסף אומץ'" :אדם הסופר ספירת
העומר במשך כל הארבעים ותשעה ימי הספירה
– נכתב עליו בשמיים כי ינצל ממאורעות
וגזירות קשות ורעות".
 )4מובא ברש"י (שמות כ' ,כב')" :אדם המשכין
שלום בין איש לאשתו או בין אדם לחבירו –
מובטח לו שינצל מכורת ומחבל ומכל
הפורענויות המתרגשות ובאות בעולם".
 )5כותב ר' מנחם מנשה בספרו 'אהבת חיים':
"אדם המקפיד על לבישת טלית קטן כדת
וכהלכה בתמידות – הטלית מצילה אותו
מסכנות רבות".
– מתוך הספר 'עצה ותושיה' – 20-4727075

לא יטול מים אלו על הקרקע.
וראוי לכתחילה ,ליטול ידיו במים אלו ממים
ולא משאר משקים ,ובשעת הדחק שאין לו
מים ,יכול ליטול בשאר משקים.
ואם נטל ידיו למים אמצעיים והסיח דעתו –
נפסלה נטילתו וצריך ליטול שוב.
***
נתינת מאכל ומשקה לאדם שאינו מברך
 )4אין לתת מאכל ומשקה לאדם שאינו מברך
על המאכל .אומנם ,אם בא לביתו אורח נכבד
אשר אינו שומר תורה ומצוות ,אך מוקיר תורה
ולומדיה ,ואם לא יכבדו במאכל ומשקה יגרם
בעקבות כך שהלה ישנא את התורה ולומדיה,
ואף אם ידרוש ממנו לברך או ליטול ידיו ,הלה
יפגע – יש להקל לתת לפניו מאכל ומשקה אף
שאינו מברך.
אך נכון שהמארח בעצמו יברך בקול רם
ויאמר לאורח שישמע והוא יוציאו ידי חובה.
***
מיני מתיקה בתוך הסעודה
 )5האוכל מיני מתיקה בתוך הסעודה ,כגון:
מסטיק ,סוכריה וכדומה ,שאין דרך לאוכלם
עם פת – מברך עליהם ברכה ראשונה.
אך לא יברך ברכה אחרונה ,מפני שנפטר
בברכת המזון.

כלי אלומיניום חד פעמיים המיוצרים בחוץ
לארץ ,חייבים טבילה בלא ברכה( .ויש
אסרו חכמים לכבס בגדים בחול המועד ,ואף
מיקלים) .וקומקום חשמלי ,חייב גם הוא
אישה
אודות
מובא
לצורך קדום
סיפור
מבושל".
לרגלשהוליכה את ביתה  -הכלה ,שכך לא תקפידו לאכול אף-
האדם
יכנס
ונפלא,שלא
המועד ,כדי
ברכה .וניתן לפטרו מחיוב
תבןבלא
טבילה
הרגע בו האימא נפרדת מביתה
לעצמינו את
נתאר
לבית החתן
ואוה,בת
אותו'שיגרה'
שונאת
לאיש)
בניגוד
למדנו כי האישה (
קודםזה
מסיפור
המועד.
גילוחו בחול
ויסמוך.על
מנוול
במתנה לגוי
שיתן
על ידי
טבילה,
הסעודה!
ותב הרמ"א שיש ללמוד גם
.
לבת
והן
לאם
הן
נשכח
בלתי
רגע
זהו
.
החדש
לחתנה
אותה
ומוסרת
',
ענייה
'
מכונה
לכך
הכמהה
האישה
.
טובה
ומילה
,
הערכה
,
מחמאה
אומרים
ויש
,
וגוף
ידיים
מגבות
לכבס
מותר
*
ויבקשנו לחזור ולתת לו בהשאלה את הכלי.
 )6ראוי לשלוח משלוח מנות דווקא לאדם
חייה
בשנות
שנחלה
המורשת
עיקרי
את
מתמצתת
האם
זה
ברגע
חשמלאיממש
ליהודי -עידוד,
שיתןשנקרא
הנפשין הזה
חייבת את המזון
שהיא
שכעת יש להחמיר מכיון שגם בשאר השנה
מתרבית
מפני כך
שאיתו מסוכסכים שעל ידי
כמולו
שיפרק
או באופ
של
בדברי
ממנה
נפרדה
היא
משבת לדרך.
אלא כצידה
לביתה
אותם
ומעבירה
לשבת.
אותם
מחליפים
אין
שאין
בממון
שלו
הכלכליים
החסכים
את
למלאת
חייב
הפסיבי
שהעני
האהבה והאחווה ועושה נחת רוח לה'!
את הקומקום בצורה מקצועית ,ולאחר מכן
מפניביתי עמ
קטנים"ל" :
המאור' זצ
לכבס בגדי
מותרמנורת
*בעל '
נקיבה"-
שנית,הוא
זכר ,ועני
ספר.
מטבילה
בחינתפטור
ואז הכלי
בחינתאותו
שדרכםדי לפניו כאמה (שפחה) לפני לו משל עצמו"( .עשיר הואירכיב
.
כאחות
ויאהבך
כגבירה
ויכבדך
כעבד
לך
יהיה
הוא
ואז
,
המלך
המידות ערך ממון אות ק"ב).
ואם תתגדלי עליו  -יהיה לך כאדון בעל
כאן ,האיש כיצרן ומשפיע נכנס לתפקיד
 מתוך הספר הנפלא 'עצה ותושיה' –כורחך וישנאך!" (מאמר 'הזיווג').
שיועד לו וכגבר אמיתי נותן לאשתו את 'צבא
לאחר
תנשוך
:
קלים
ולידה
הריון
הרוצה
,
מסיפור זה למדנו את הצורך הגברי החיוני
הכוכבים המאירים' לפייס נפשה -את
שמחת תורה,
בהכרת סמכותו ועליונותו האקטיבית
מחסוריה הכלכליים והנפשיים בשפע כיד ה'
באמצע
על בוצע
ההגדה,
בצערבקודם
שכח ולא
אם
תתן
,
בסוכות
עליו
שבירכו
אתרוג
פיטם
האישה.
השפעה
דומיננטי
כגורם
הטובה עליו.
תחת
אותה
ונותנים
.
שנזכר
במקום
ההגדה
צדקה ותתפלל לה' (חזו"ע).
גבר שלא מרגיש כך הופך לאדם עם מבט
זאת עלינו לדעת! אישה אפילו אם תנסוק
המפה .ויש נוהגים לכורכה במפה ולהניחה על
כבוי בעיניים המנסה לשרוד בשארית
למעמד של ראש ממשלה ,ובעלה יהיה
כתיפם ,זכר ליציאת מצרים .ויש שנוהגים
כוחותיו את מערכת הנישואין שלו.
במקצועו צבעי או אינסטלאטור ,עדיין היא
לומר לנושאה על שכמו ,מאין באת ,והוא
תיתן
,
תורה
שמחת
אחר
המועדות -אין
את
המבזה
כל
"
:
ל
"
חז
ו
אמר
*
אגדה עממית מספרת אודות אשת איכר
תהיה חייבת את המשענת ואת התמיכה
עונה ,ממצרים .ולאן אתה הולך ,לירושלים.
הבא ,'.לכן יכבד את חוה"מ
לעולם
חלק
לו
אמיד ,שהייתה שופתת מידי יום קדירה
המתמדת שלו ,נקודה!
ועונים :לשנה הבאה בירושלים [הבנויה
כאשר ידו
נאות
בסעודות
,
מכובדים
בבגדים
שאב
לכך
יש
השנה
כל
על
עצומה
השפעה
)
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מלאת תבשילים ערבים לחיך ,בעבור
אישה שלא מקבלת מחמאה ותשומת לב
ביתו
אישהאשתו ובני
וישמח את
כולם
אדםאת
ויברך
המשפחה יכנס לבית בשמחה
בעלה.
בשדותיו
הפועלים
מוצלחת
קרייריסטית
משגת,להיות
היא יכולה
שבור.
הופכת ל
דקדוקיה
שלבכל
פת,
שעבדולאכילת
נטילת ידים
דין
.
מתיקה
ובמיני
בתכשיטים
פתח
'
יאמר
כ
"
ואח
.
טובה
לשנה
פנים
במאור
לצלחות
המנות
את
מזגה
ו
המהביל
ר
הסי
את
להם
הגישה
,
אחת
פעם
ומרשימה ,או עקרת בית למופת ,אבל את חוט השדרה המרכזי בחייה
ופרטיה ,כדי לטבל הכרפס במשקה ,שכל דבר
פסוקי ברכה.
ויוסיף
שמעון'
במוקם רבי
בצלחתם עד '
כדרכה ,ומה רבה התדהמה כשהפועלים ראו אליהו'
עיניהם...
הגברית אין לה! ומכאן ועד למרירות כרונית ומחלות
המשענת
שהוא
שטיבולו במשקה צריך נטילת ידים ,ובכל זאת
חולין!
לדבר דברי
מהמחזורים.
וקלס
עדרטנו" :ללעג
ישיחואף
המוזר
השינוי
על כולם
תמהו
תבן!.
בעטיים של מחלות נפשיות הדרך קצרה מאוד!.
הנגרמות
ויזהרו שלאגופניות
שלא
לפשר וטוב
נטילת ידים,
יברך
לא
.
ה
"
לר
וחדש
חד
סכין
לקנות
נוהגים
)
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דתיכףלהם האישה" :במשך 02
משום ענתה
נדמינו".
ואכילתהשדה
לבהמות
נהפכנו,
פסיכולוג ידוע אמר כך" :בני אדם מתקשים בניהם בתקשורת ,מפני
הכרפס,
ברכת
אחר
ומבורכת ב"
ברכה.אני למענכם בכל ליבי ,את תמצית נשמתי שנה
משקיעה
טורחת
שנה
בוניםה!חומות -במקום גשרים!".
טובה שהם
לנטילה
דברי חול ולא לכעוס על האשה ח"ו.
***
אני במאכלים למען יהיו ערבים לחיככם ,ואף פעם לא שמעתי מכם הבה נדביק את הפערים ונגשר בניהם באמצעות :פתיחות (בעיקר -
הסדר
בליל
סיבה
ה
מחמאה או מילה טובה המחממים את הלב על האוכל הטעים.
תקשורתית) ,סבלנות וסובלנות ,הכרה במעמד האחר ,והענקת
ידברו דברי חול ולא יכעסו על האשה
שאינכםחירות,
הסדר דרך
בליל
לכך האדם
*אייתנהג
ומכיוון
יודעיםעלמהכןמוגש לפניכם,
לתומי
חשבתי
כבודו הראוי לו -למען שלום האנושות ושמירת המרקם העדין שבה.

ובעבור משפחתי".
הוא החל לחזק את בני משפחתו
בכך ואמר להם" :מדוע נכעס ונהיה
עצובים בלילה הקדוש הזה ,אם ה' עשה
שלא יהיה לנו מקום ,אולי הוא לא רוצה
שנשב אלא שנעשה דבר אחר .אולי הוא
רוצה שאנחנו נעזור לכל החולים בעריכת
הסדר ולא נשב .זה היעוד שלנו כעת .איזה
חסד גדול זה! לעזור לחולים בלילה הקדוש
הזה ועל ידי כך נזכה לשמחם .מה אתם
אומרים?" ,הוא פנה אליהם בשמחה.
בני המשפחה נדהמו מגבורת נפשו והם
השתכנעו ללכת אחר אביהם.
מיד הם ניגשו אל חדר האוכל והחלו לעזור
בשמחה לכל החולים ולהגיש להם את כל
צורכיהם ,ואף שהם לא זוכים בעצמם
לערוך את ליל הסדר ,אך כעת עושים הם
דבר גדול לא פחות – לעזור לכל החולים
לקיים את ליל הסדר.
שמחה מילאה את ליבם והם שכחו כלל
מכך שאין להם מקום.
לפתע ,לאחר כמה דקות ,נפתח שולחן
נוסף בחדר האוכל ,כשאחד המתנדבים
הציע לגיא ומשפחתו לשבת ולערוך הסדר.
כה שמחו הם לראות זאת ,ואף הסבא
והסבתא הצטרפו לשולחן הערוך בשפע
רב ובכל סימני הסדר והחלו לערוך הסדר.
ליל סדר כזה מהנה מעולם הם לא חוו.
ביום למחרת ,העניק גיא לאביו את הספר
'בגן השלום' של הרב הרוש שליט"א
העוסק בענייני שלום בית ,ובכל זמן שהותו
של אביו בבית החולים ,הספיק הוא ללמוד
את כל הספר כולו .לאחר כמה ימים
התקשרה אמו של גיא ואמרה לו בשמחה:
"משהו מוזר קרה ...זה לא הבעל שאני
מכירה ...הוא החל לכבד אותי ולהתייחס
אליי כל כך יפה ...יודעת אני שזה בזכות
הספר שהבאת לו .תמיד שהצעת לו
לקרוא את הספר ,לא היה לו זמן לכך,
מפני עיסוקיו היומיומיים ,אך כעת שהיה
בבית החולים בלא אפשרות מעש ,היה לו
זמן לקרוא את כל הספר ,ומה אומר לך –
חיי השתנו מהקצה לקצה ב"ה."...
גיא היה כה מאושר ,שהרי ידע הוא כי
בעיות רבות בין הוריו הפרו את שלום
הבית שלהם .הוא הרגיש שהוא מתחיל
לראות כיצד הפאזל מתחבר לו.
בורא עולם מכוון הכל ורק לטובה!.

לכולנו יש תוכניות ורצונות כיצד יתנהלו ולאחר דיונים רבים ,הסכימו כולם פה אחד:
גיא ,אשתו ושלושת ילדיהם יעשו את ליל
חיינו .אחד מתכנן שלאחר שיצליח
הסדר בבית החולים עם סבא וסבתא.
בלימודים הוא יפתח עסק משלו...
גיא ידע שישנו ארגון חסד גדול העורך לכל
השני חושב כי אחר שירוויח כסף הוא
יפנה לבנות את ביתו ולחפש את זיווגו ...חולי בית החולים את ליל הסדר עם כל
קרוביהם השוהים בבית החולים .לכן ,החליט
אך 'יושב בשמיים ישחק' -בורא עולם
הוא ללכת עם כל בני משפחתו בלא לקחת
הצופה עתידות ,יודע מה הטוב ביותר
עבור האדם לעתידו הרחוק ולכן משנה דבר מיוחד עמו .גיא ובני משפחתו הגיעו
לבית החולים לבושים בבגדי חג והתכוננו
הוא את תוכניותינו ,כי רואה הוא
שפונים אנו אל המסלול שלא שייך לנו .לערוך את ליל הסדר ב ...בית החולים.
בכניסה לחדר האוכל נתלה שלט גדול" :אם
לכן ,על האדם לעשות השתדלות ,אך
לא תקדים – לא תמצא מקום לשבת" ,בפרט
עליו לדעת כי כל שינוי בדרך הינו
בלילה זה שכולם רוצים ליהנות מליל הסדר.
מאתו יתברך לטובתו הבלעדית ,לכן
לאחר תפילת החג החלה נהירה לחדר האוכל.
אל לו לכעוס או להישבר ,כי הכל
סבא וסבתא מצאו את מקומם בחדר האוכל,
מאתו יתברך לטובה.
אך לצערנו ,גיא ,אשתו ושלושת ילדיו עמדו
לפנינו מעשה נפלא שסיפר הרב שלום
הרוש שליט"א ,המלמדנו כיצד
להתמודד מול שינויים בחיינו:
"את ליל הסדר האחרון גיא ומשפחתו
תכננו לעשות עם הוריו בביתו שלו.
ההכנות היו בעיצומן ,הכל כמעט מוכן.
לאחר ימים שלמים של עמל וקניות,
הביט גיא בסלון ביתו וחשב" :הנה ,תוך
פחות מ 42-שעות וכולם כבר ישבו
מסביב לשולחן החג בשמחה" ,אלא
שלפתע צלצול הטלפון שינה את הכל.
מצידו השני של הקו ,הייתה אמו של
גיא .היא הייתה נסערת ומבוהלת כמי
שתקפה שד ובפיה בשורה לא קלה:
בפתח ולא מצאו כסא פנוי.
"גיא ,גיא" ,זעקה אמו בבהלה" ,אל
תשאל מה קרה? אבא שלך עבר אירוע "מה עושים?" ,עברה המחשבה בליבם" ,וכי
בלילה הקדוש בשנה ,אותו היינו אמורים
מוחי ,וכעת אנו בבית החולים".
גיא קיבל את שוק חייו .ממש כרעם ביום לעשות בביתנו בנחת ובשמחה ,נעשה כעת
בהיר .גיא מיהר אל בית החולים לבקר מספר שעות בעמידה?! הרי באנו לעשות חסד
עם סבא וסבתא שבאנו לערוך עימהם הסדר –
את אביו ובישר לאשתו וילדיו על
וכעת אין לנו מקום?!".
המאורע הקשה.
יצר הרע ניסה לייאש את אשתו של גיא
אך כעת צצה לה השאלה הקשה מכל:
וילדיו והעצבים והמתח החלו לגהות.
"מה עושים בליל הסדר?" – אם הוא
גיא שראה ששום דבר לא מסתדר כשורה,
יערוך את הסדר עם אשתו וילדיו לבד
וישאיר את אמו לבד בבית החולים עם נזכר מיד בשיעור ששמע מהרב שלום הרוש
אביו ,הרי שברור לו שאמו השבורה לא שליט"א ,כי כל דבר הנעשה הינו בהשגחת
תשרוד את זה ,היא לא תוכל להתמודד עליון לטובת האדם ,ואם כך רוצה ה' שיהיה
לי כעת – סימן שזה הטוב ביותר בעבורי ,ולכן
עם אבא לבד ,היא זקוקה לעזרה.
ואם יעשה הוא את ליל הסדר לבדו עם יש להודות לו על כך ,גם כשאיני מבין.
הוריו בבית החולים ,מה יעשה עם אשתו ואדם שמודה ברגעים הקשים ,מפני שהינו
מאמין כי הכל לטובתו – זוכה ורואה ישועות!.
והילדים? וכי ישאירם לבד בבית
גיא הביט השמימה ואמר" :בורא עולם ,תודה
לעריכת הסדר?...
גיא העלה את הדיון בפני בני המשפחה רבה! כנראה שזה המצב הטוב ביותר בעבורי
כפימשפחתי
ובעבור
שתכננו – .עלינו לדעת כי כך בדיוק הוא רצונו של הבורא יתברך.
גם כאשר הדברים לא הולכים
לפני שרוצים להעניק לאדם מתנה משמיים ,שולחים לו ניסיון באמונה לראות אם יעמוד בו או לא ,לכן על האדם לזכור כי
כל הנעשה בחייו הוא פרי כפיו של ה' יתברך למענו ולטובתו הניצחית ,כי כל מה שעושה ה' לטובה עושה.

קנה לי את האבטיח העליון ביותר .בו בלבד
באחד הימים ,פנה ר' ישראל הבעל שם
חפצתי!".
טוב זצ"ל אל תלמידיו ושאל אותם:
"אמרו נא לי ,מדוע ברא אותנו ה' באופן השמש נדהם מהתיאור המדויק של הצדיק,
כזה שאנו חייבים לאכול ולשתות ,הרי זמן וידע כי יש סוד גדול בדבר ,לכן ,מיהר הוא
לקיים את דברי הצדיק.
יקר וחשוב מחיינו בעולם מושקע רק
באכילה ושתיה ,והרי יכל ה' לברוא אותנו הוא נכנס במהירות אל רכבו ועשה את דרכו
לחנות המיועדת בעזה .כשהגיע למקום,
באופן כזה שנוכל לחיות בלא להצטרך
נכנס לחנות ,ולמול עינו התנוסס אבטיח רם
לאכילה ושתיה?!".
הביטו התלמידים זה בזה והסכימו לשאלה ונישא מעל כל האבטיחים .נטלו השמש
מעל הערימה ,שילם עליו כסף מלא וחזר
הקשה .או אז ,המשיך הבעל שם טוב
אל רבו הצדיק.
הקדוש והשיב לשומעי לקחו ואמר:
"תשובה זו מגלה לנו דוד המלך הקדוש
בספר התהילים ואומר" :רעבים גם
צמאים ,נפשם בהם תתעטף".
מדוע ברא ה' אותנו" :רעבים גם צמאים"!?
משום ש"נפשם בהם תתעטף" – מפני
שבכל מאכל ומשקה שמזמן הקב"ה
לאדם ,ישנן נשמות קדושות המגולגלות
ומשוועות לעזרה ותיקון.
רצה ה' שחלק מחיי האדם יושקעו באכילה
ושתיה ,מפני שעל ידי שיברך האדם לאט
ובכוונה על כל מאכל ומשקה ,הוא יתקן
בכך את הנשמות המגולגלות לפי שורש
נשמתו ויעלה את הניצוצות למנוחת
עולם" ,סיים הצדיק בהתפעלות.
לכן ,תמיד נזהרו צדיקים ואנשי מעשה
"רבנו ,הנה האבטיח שהרב ביקש" ,אמר
לברך לאט ובכוונה על כל דבר מאכל,
השמש בשמחה .ר' ישראל אבוחצירא הביט
ואף היו מחלקים כל ברכה ל 3-חלקים
באבטיח ומיד אמר" :לא! לא זה האבטיח
לצורך הכוונה" :ברוך אתה ה'  -אלוקנו
אשר בו חפצתי .אנא קח אותי לחנות
מלך העולם ".... -
ואבחר בעצמי את האבטיח" .השמש
מובא
הפסח
חג
על
'
מצליח
במחזור 'איש
השתומם והתפלא ,שהרי עשה הוא בדיוק
המעשה הבא" :באחד הימים ישב לו ר'
כדברי הצדיק ,אך ידע שהבבא סאלי רואה
ישראל אבוחצירא בביתו ועסק בדברי
דברים הנשגבים מבינתו.
אלוקים חיים.
נסע השמש עם הבבא סאלי לעיר עזה והגיע
לפתע ,עצר הצדיק מלימודו וקרא לשמשו אל חנות האבטיחים .השמש החל להראות
בבהלה" :אנא ממך ,לך וקנה לי אבטיח ,לצדיק כמה אבטיחים ,אך ר' ישראל פסל
אך לא מאזורנו ,איזור 'נתיבות' .אלא לך אותם לאלתר ע"י מראה עיניו בלבד,
בבקשה אל העיר 'עזה' ,שם ברחוב פלוני באומרו" :לא זה האבטיח שאני מחפש".
ישנן מספר חנויות של מוכרי אבטיחים.
הרב התבונן בערימת האבטיחים הגדולה,
היכנס לחנות האחרונה שברחוב ושם
ולפתע ,הצביע לעבר אבטיח אחד שעמד

תקנה לי את האבטיח העליון ביותר .בו
בלבד חפצתי!".
חשבון בנק דואר .222-387-22
העלון מוקדש לרפואת מורנו משה בן שרה.
ולעילוי נשמת :הזקן הכשר עבד ה' ר' יעקב
ועקנין בן פרחה .והצדיק ר' דוד חי בן מרים.
משפחת אלקריף.

ותראו כל טוב בחיים ב"ה

בתוך הערימה ואמר" :זה האבטיח
שחיפשתי!" .השמש הסתכל על האבטיח
והתפלא ,הרי אבטיח זה לא היה אדום
במיוחד ולא ניכר בו דבר מיוחד ,אך ידע כי
אין זה אבטיח רגיל.
הרב חזר לתלמודו וביקש מהשמש שיזמין
לסעודה הבאה בביתו תלמידי חכמים
ורבנים חשובים לצורך סעודת מצווה
שתלווה בדברי תורה וחידושים .לאחר כמה
שעות נערכה סעודה כיד המלך אליה הגיעו
אנשים מורמים מעם ,צדיקים וחכמים אשר
נהנו משהיה במחיצתו של הצדיק.
לפתע ,באמצע הסעודה ,קרא הבבא סאלי
לשמשו ואמר לו" :אנא ,הבא לי את
האבטיח שקנינו היום בעזה" .השמש מיהר
לעשות כדברי הרב והגיש חתיכה מהאבטיח
לרב .עיניהם של כל המסובים נסובו אל
הצדיק ,שהחל לברך בכוונה גדולה ומיוחדת
על האבטיח" :ברוך אתה ה' ...אלוקנו מלך
העולם ...בורא פרי האדמה".
הבחינו המסובים כי יש כאן עניין לא שגרתי
והמשיכו לעקוב אחר הצדיק .לאחר שטעם
ר' ישראל אבוחצירא מהאבטיח ,נעמד
ואמר למסובים" :דעו לכם ,שבאבטיח זה
שלפנינו הייתה נשמה אומללה ומיוסרת
שבמשך שנים רבות הסתובבה בעולם ולא
מצאה תיקון ומרפא .במשך שנים רבות
חיכתה מספר פעמים להזדמנות שיתקנו
אותה ויאפשרו לה לעלות למנוחת עולמים
בעולם האמת ,ועתה נגזר עליה שתתגלגל
בזה האבטיח .וכעת ,כאשר ברכנו על
אבטיח זה בכוונה ,הגיעה הנשמה לתיקונה
השלם וברגע זה מכניסים אותה אל נחלתה
ומנוחתה בעולם העליון – בזכות הברכה!".
בימינו ,כותב ה'שומר אמונים' זצ"ל ,כי בכל
דבר מאכל ומשקה יש נשמות מגולגלות
המשוועות לכך שהאדם יברך עליהם בכוונה
ויגרום לתיקונן ,ואם מברך במהירות ובלא
כוונה גורם לנשמה לחזור שוב בגלגול.
ומאידך ,אם מתקנה ,היא תשיב לו על כך!.

אותה נשמה תשיב לוגורם לתיקונה ,היא
בתוך הערימה ואמר" :זה האבטיח
תשיב לו
הסתכל
מוקדשהשמש
שחיפשתי!".
האבטיחהילה בת
עלופרנסה:
הצלחה
לרפואה,
העלון
אדום
היה
לא
זה
אבטיח
הרי
,
והתפלא
חנה ,משה ועינב נגר ,אלי לוי ,ניסים ונופר רוקח,
אך ידע
מיוחד,
בו,דבר
בתניכר
ולא
במיוחד
משפחות:
סופיה,
אנה בת
זוהרה
שושנה
יפה
הינו עד למעשה מופלא עם רבו
כי כעת
הוא
ומאירוב.
קורוטה
במיוחדרבקה.
טליה בת
פנינה,
הדר בן
הגון:
זייוג
לשוק
עצמו
הטריח
אשר
הצדיק
מזל ..חז"ב :ישי בן יהודית פירחה.
בת
ית
סיגל
:
ק
"
שב
זבעזה לבחירת אבטיח
לע"נ :אמנון בן עליזה ,ברכה בת סאלם ,שלום
סאלם בן דוד ,אליאס אליהו בן מונבר ,המדם חמדה בת חטונג'ן.

