פנינים ורעיונות יקרים מבית היוצר של סדרת הספרים
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העלון טעון גניזה

אין לקרוא בשעת התפילה!

העלון בחסות רשת הכוללים "תפארת יוסף ובנימין" בני-ברק ,פתח-תקוה ורמת בית-שמש בראשות הרה"ג נצח מהצרי שליט"א

להצלחת שלמה בן יהודית ומשפ'
יהי רצון שתרבה השמחה במעונם ויראו ברכה והצלחה בכל מעשי ידיהם

"מלאך ה' ניצב בדרך" (כב ,כג)
סיפור שהתפרסם לפני כמה שנים על אשה שלא זכתה בילדים והלכה
לאחד מגדולי הדור לבקש ברכה ,אמר לה אותו גדול שתחפש מישהו
שהעליבו אותו ולא ענה על היעלבותו ,והיא תבקש ברכה מאותו הנעלב ,וכך
הווה ,היתה אותה אשה מחכה להזדמנות זו ויום אחד ראתה איך מביישים
אשה אחת בשוק ,ואותה אשה רצתה לענות אך היא רצה אליה והתחננה
בפניה שלא תענה ובמקום זאת תברך אותה שתזכה בפרי בטן ,לאחר
שהתחננה והפצירה הסכימה האשה לשתוק על עלבונה ובמקום זאת ברכה
אותה מעומקא דליבא שתזכה לפרי בטן ,ואכן לפקודת השנה זכתה ונולד
לה בן למזל טוב.
חכמינו אומרים כי בלעם הרשע נתחייב מיתה ,כי הרי לא לחינם בא המלאך
וחרבו שלופה בידו ,ואולי מפני שנגרמו לו לבלעם בזיונות מפני תוכחת
אתונו ,ניצל ממוות לחיים.
מקובל מאת האריז"ל שאם היו העולם יודעים כמה טובים הם הבזיונות
לאדם ,היו רצים בשווקים וברחובות לחפשם ,אלא שאסור לעשות כן משום
שמכשיל ועובר על לאו דלפני עיוור לא תיתן מכשול ,אבל אדם שכבר קיבל
בזיונות צריך לשתוק ולא לענות ולקבל בזיונותיו באהבה ,וכן כתב הבית
אהרן בשם הגלאנטי שכתב 'מרגלא בפומיה דמורי זלה"ה (הרמ"ק זיע"א)
שהיה אומר ,שבכל התשובות שבעולם ,המעולה שבכולם למרק בחטאות
והזדונות והפשעים ,היא סבילת העלבונות והחירופים והגידופים ,והיא
מעולה יותר מכל מלקויות וסיגופי תעניות שבעולם' עכ"ד ,ובליקוטי
מוהר"ן כתב 'ועיקר התשובה כשישמע בזיונו ידום וישתוק'.
אם ידע אדם לנכון כי בזיונותיו המה לו רפואה ,אזי כשבאים עליו בזיונות
הרי ממש 'יחטוף' אותם כמוצא שלל רב! שהרי אפילו בלעם הרשע ניצל
ממוות בגלל שקיבל בזיונות מהאתון ואפילו שלא קיבלם באהבה ,כ"ש אם
יהודי מקבל ביזיונות באהבה ,ובולם את פיו ,כמו שדרשו חז"ל על הפסוק
'תולה ארץ על בלימה' שהעולם תלוי במי שבולם פיו בשעת מריבה ,כמה
גדול שכרו ,וכדברי הגמרא 'הנעלבים ואינם עולבים שומעים חרפתם ואינם
משיבים ,עליהם הכתוב אומר 'ואוהביו כצאת השמש בגבורתו''.

"מה טובו אהליך יעקב משכנותיך ישראל" (כה ,ה)
ופרש"י 'מה טובו אהליך – על שראה פתחיהם שאינן מכוונין זה מול זה'.

לא לפגוע בשכנים
מעשה באדם אחד שבאמצע עבודות בניה יצא קצפו של שכנו עליו
בדרישה שישנה את תוכניות הבניה כי צורת בניה זו מפריעה לו.
וכשבאה הדרישה מהשכן הגיבו בני הבית אשר שבעו מרורים מאותו
שכן זה רבות בשנים ,שלא מוכנים הם לשנות את התוכניות ,יתירה מזו
טענו בתקיפות שאם יסכים לשנות את תוכניות הבניה הרי ששינוי זה
להבנתם יגרום נזק להרחבת הבית אזי שבמקום הקפדת השכן הם
עצמם יקפידו עליו .הבין אותו אדם שבכל כיוון אליו יפנה לא ימלט
ממחלוקת וקפידה .בצר לו הגיע אל מרן ראש הישיבה הגראי"ל
שטיינמן זצ"ל בבקשה לעצה שתוציא אותו מן המיצר .אמר לו מרן
נחרצות כי למרות שלכאורה שני הצדדים שקולים ,מה שביכולתו
לעשות זה אצלו בבית כלפי בני משפחתו ,ושם צריך לפעול ולומר להם
שחייבים להיזהר מפגיעה.
כיון שראה ראש הישיבה שאותו אדם חושש שבני ביתו לא יסכימו,
הוסיף ואמר שאם ימשיכו ויתעקשו שיאמר להם בזו הלשון" :מחלוקת
זה דבר שנוגע לחיים של בן אדם ובמצבים כאלה אין לעשות חכמות
ולהתעקש".
וע"מ לעורר אותו ואת בני ביתו ולהמחיש את הסכנה ממחלוקת סיפר
לו ראש הישיבה את המעשה הידוע בפטירת האריז"ל שנבע הדבר
ממריבה של נשים שהאר"י הק' לא היה שייך אליה ,וחזר מרן שוב
והדגיש באומרו "נשים בשכונה רבו ואפילו שלא היה שייך לזה ולא היה
קשור למריבה נפטר בה' באב".

(ע"פ טיב התורה – בלק)

(מזקנים אתבונן ח"א עמ' )61 – 60

"וירא את עמלק וישא משלו ויאמר ראשית גויים עמלק ואחריתו עדי אובד" (כד ,כ)

הרב מזא"ה זצ"ל רבה של מוסקבה ,סיפר כי בנו של הצאר ,חלה במחלה אנושה .שליח מאת הצאר הגיע לרב ,עם בקשה מפורשת ומחייבת ליהודים ,להתפלל
לרפואת בנו של הצאר.
המתין השליח עד לביצועו של הצו ...אולם המתפללים ,כמובן ,לא התלהבו ,בלשון המעטה ,להתפלל לבריאותו של בן הצאר שהלך בדרך של רשעות כמו
אביו ,ואף ניסו להתחמק...
אמר להם הרב מזא"ה ,בואו נפתח את ספר התהילים והיכן שיפתח – שם נתפלל ...ואמנם כן עשו ,פתחו את ספר התהילים ונפתח להם פרק ק"ט בתהילים...
והם התפללו פסוקים ח' -ט"ו...
"יהיו ימיו מעטים פקודתו ,יקח אחר .יהיו בניו יתומים ואשתו אלמנה .ונוע ינועו בניו ושאלו ודרשו מחרבותיהם .ינקש נושה ,לכל אשר לו ויבוזו זרים יגיעו.
אל יהי לו ,מושך חסד ואל יהי חונן ליתומיו .יהי אחריתו להכרית בדור אחר ,ימח שמם .יזכר ,עוון אבותיו אל ה' וחטאת אמו ,אל תמח .יהיו נגד ה' תמיד,
ויכרת מארץ זכרם".
היהודים התפללו בדבקות כה רבה ,עד כדי כך ,ששליח הצאר העיד ,שמעולם לא ראה תפילה הנאמרת בדביקות כה רבה...
(עובדות והנהגות לבית בריסק ח"ג)
'כתיבתם של חידושי תורה והפצתם מהוה קידוש ה' גדול ,ויש בכך כדי להציל מהמחלה הנוראה'.
(מדברי מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א)

הרוצים לזכות את הרבים בהפצת העלון ,להנצחות ולתרומות ,טל052-7179954 :

לקבלת העלון במייל-שלח בקשה ל:
halachayomit@gmail.com

להערות ,הארות והוספת חידושים:

lehitaden@gmail.com

א .מתי אומרים לאדם להתפלל תפילת שמונה עשרה של ערבית ,שלוש פעמים ברציפות – התפילה הראשונה לשם תפילת החובה (שזמנה כעת),
והשתיים הנוספות לשם תשלומין?
ב .היכן מצינו בתפילת שמונה עשרה אב ונכד?
תשובות
א .מבואר בפרי מגדים (סי' ק"ח מ"ז סק"ה) ,שאם איחר מחמת שלא הרגיש טוב או אונס שינה וכדומה ,ולא התחיל להתפלל את תפילת הנעילה ביום
הכיפורים עד לאחר צאת הכוכבים ,שוב אינו יכול להתפלל נעילה ,אלא מתפלל ערבית שתיים ,הראשונה לערבית והשניה לתשלומי נעילה .ואם שכח
להתפלל ביום הכיפורים גם מנחה וגם נעילה – מתפלל ערבית (של חול) שלוש פעמים :הראשונה לשם ערבית ,והשתיים הנוספות לתשלומי מנחה ונעילה.
("ופריו מתוק")
ב .1 .אתה חונן ל"אדם" דעת ומלמד ל"אנוש" בינה.
 .2את "צמח" "דוד" ,שצמח הוא מלך המשיח מזרעו של דוד.
 .3אלוקי "אברהם" אלוקי יצחק ואלוקי "יעקב".

בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו
את הסיפור הבא סיפרה מורה בתיכון ב"פתח תקוה":
בבית הספר בו אני מלמדת שמנו לב כי רוב הבנות שלא המשיכו מהתיכון לסמינר ויצאו לעבוד ,בהמשך הדרך פרקו כל עול ויצאו לתרבות רעה רח"ל .ואילו אותן
בנות שהמשיכו בסמינר בנו בתים לתפארת .בשל כך המורות היו משכנעות את הבנות שתמשכנה בלימודים בסמינר ועל ידי זה תוכלנה למלאות את ה'מצברים'
הרוחניים להמשך החיים .אחת הבנות מאוד רצתה להמשיך בסמינר ,אך דא עקא ,היא באה מבית עני שלא יכל לממן את הלימודים בסמינר ,וגזירת מוות רוחנית
איימה על גורלה...
המורות לא התייאשו וניסו לחפש לה מימון ע"י אחד מארגוני החסד שיתמוך בה כלכלית .אך לא מצאו...
שעון החול הולך ואוזל ,והימים לתחילת הלימודים הולכים וקרבים ,והבת עדיין איננה מסודרת בסמינר!
בעלה של המורה מכהן כראש כולל חשוב שממומן ע"י גביר גדול שמחזיק את הכולל לע"נ אביו .בכל שנה ביום היארצייט מגיע הגביר עם משפחתו לסעודה שבה
מתאספים האברכים וראש הכולל לברך ולומר דברי תורה לע"נ אביו.
המורה בקשה מבעלה שינסה להתרים את הגביר לטובת הבחורה שחייה הרוחניים נתונים בסכנה ,והוא השיב לה שעדיף שהיא תנסה לדבר על ליבה של אשת
הגביר .ומדיבור למעשה המורה ספרה לאשת הגביר על הקשיים הכלכליים שיש להורי הבחורה ,עוני ומחסור זועק עד לב השמים ,ואף כסף לקניית מחברות אין
להם לתת לה ,ומי מדבר על מימון חודשי לסמינר .היא אמרה לה אף את הנתונים הסטטיסטיים שגילו שרוב הבנות שלא ממשיכות בסמינר מתקלקלות וגורלן
הרוחני נמצא בסכנה! אשת הגביר הזדעזעה כדבעי ובקשה מבעלה שיכנס לתמונה...
הגב יר לא האמין שישנם כאלו עניים בדורנו ואמר לראש הכולל שהוא רוצה לראות זאת במו עיניו .הסעודה לעילוי נשמת אביו נגמרה וברכב הנוסע לכיוון פתח
תקוה ישבו הגביר ,ראש הכולל ונשותיהם.
דלת מטה לנפול קבלה את פניהם בשעה שדפקו בביתה של הבחורה ,ומשזו נפתחה ,לא האמינו למראה עיניהם; עניות זעקה מכל פינה ,ריצוף ישן ולא תואם
ובחלקים מסוימים אין כלל ריצוף אלא מלט ...מקרר ריק לגמרי פרט לבקבוקי מים ...אין שמפו ,אין אבקת כביסה ,ורוב מוצרי החשמל מקולקלים...
הילדים מוזנחים להחריד ואין להם משחק אחד להפיג את השיעמום ולהשכיח צערם הנורא.
הגביר לא יכל לראות זאת ויצא בסערת רגשות ,פנה למתווך שיארגן למשפחה דירה בדחיפות ומשזו נמצאה קנה להם מוצרי חשמל ,ריהוט ומלא את ביתם בכל
טוב .ולאותה בחורה נתן כסף לכל שנות הסמינר כולל טיולים ובגדים.
במסיבת הסיום של אותה הבחורה בסמינר עלתה היא וספרה את הקשיים שליוו אותה לפני ההחלטה ,את הלחץ החברתי שמשך לכיוון השני "אין לכם כסף זו
הזדמנות בשבילך לצאת לעבוד באיזה קניון ולהביא קצת כסף הביתה "!...אמרו חברותיה בדאגה...
עד שנפלה בליבי ההכרעה" :אני ממשיכה ויהי מה!!"
ואז הגיעה העזרה ממרום "בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו" כל אותם מלאכים שנבראו מאותה 'הכרעה' הוציאו לפועל את שאיפותי על ידי אותו גביר בעל
חסד שתרם מהונו ביד רחבה.
מה למדנו ממעשה זה? יש לעבוד להבעיר רצון וללבות אותו ללא הפוגה לבל ידעך חס ושלום לעולם ,וכפי עוצמת רצונו של האדם כך יסייעו לו משמים ויתנו לו
את כ ל הכלים והאמצעים הנדרשים להצליח לבצעו ,ובדרך שבה הוא חפץ לילך – מוליכין אותו...
לע"נ ר' שלמה בן סעדה ז"ל
עלון זה יוצא
להצלחת
הרב הגאון

בקניית הסטים

"להתעדן באהבתך"
ו"תוכו רצוף אהבה"
הספר החדש על המועדים  -מתנה!
להשיג בטלפון052-7179954 :
ניתן להשיג את הספרים בשעות הערב בב"ב בטל052-7179954 :
ב"ב ,שיכון ה'  • 052-7685864ירושלים –  02-6513701נתניה – 055-6683104
• רכסים –  057-3168397קרית ספר –  • 052-7612885נתיבות –054-8481239

נצח בן תורקיה שושנה
הדסה בת פרחה שושנה מהצרי
לעילוי נשמת
ר' סעדיה בן נחום
תורקיה שושנה בת מהדי
יוסף בן ר' סעדיה
שלום בן ר' סעדיה

ת.נ.צ.ב.ה.

ולהצלחת
רבקה בת הדסה והילדים
אהוד יצחק בן הדסה והילדים
מרים בת הדסה והילדים
משה בן הדסה
חדוה בת הדסה והילדים
רינה בת הדסה
ברכה בת הדסה
שמעון אלעזר בן הדסה
שלמה דוד בן הדסה
חנה מרים בת ברכה
יעקב בן חנה מרים

