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יש לברך ברכת המזון בהתבוננות מרובה ,ויש לדייק
בנוסח הנפלא של הברכה ,ואין זה מהדברים הקלים
להגיע להרגשה בפרטיה .הרי איפה אנו מבחינים ''טובו''
''חן'' ''חסד'' ''רחמים''?
האם מלים אלו מושגים מופשטים? בודאי לא! הרי
לחם ,חלב ,פרי בהם מתלבש טובו ית' וחסדו! הלחם
משביע ,החלב מבריא .זה טוב וזה חסד! ואת הפרי
הגיש לנו הקב''ה בקליפה ,שלא יתלכלך תוכנו ,והפרי
נחמד למראה וגם נותן ריח טוב זהו חן''!
הרי כל מה שאכלנו הוא התלבשות מידותיו ית',
ממקום קדוש קבלנוהו ותוכו רוחניות .והוא נותן לחם
לכל בשר לכל תולעת ,ואפילו לכל חיידק הכין את
מאכלו המיוחד לו והכל הכין הקב''ה ,הרי לעולם חסדו!
ועד היום לא חסר לעולם מזון ,וכן לעולם
מוכן לכל אחד מזונו,
כי הפרנסה באה משמו הגדול ית'.
די לנו להתלמד בהתבוננות רבה בברכת הזן ,ונשקיע בה
מחשבה מרובה במשד זמן ממושך,

החפץ חיים היה רגיל לומר,
כי אם קרה לאדם איזה מקרה ,אסור לומר
שהוא רע ,רק שהוא מר ,כי כל דעביד רחמנא
לטב עביד .אבל אפשר לומר שהוא מר,
שהרי רפואה ,גם אם היא מרה ,יכולה להיות
לטובת האדם .אבל אם אומר שהמקרה רע,
הרי זה נגד הכלל שהכל לטובה ,נוסף לכך,
אוחז הוא במידת השקר ,באומרו על דבר
שנעשה לטובת האדם ,שהוא לרעתו.

לבורא יש שיקולים וסיבות שונות מדוע להנהיג כל
אדם בדרך שהוא מנהיגו.
יוסי חזר ממסיבת יום ההולדת
של חברו .אימו , ,פנתה אליו
כשהיא מסתכלת ישר לתוך עיניו:
"אני מקווה שלא ביקשת מנה נוספת של עוגה!"

עד שהברכה עצמה ''תגיד'' לנו משהו.

"לא!" ענה יוסי" ,רק ביקשתי מגברת
כהן את המירשם ,כדי שגם את תוכלי
לעשות עוגה כזאת,

המשיכו בחזרה על הלימוד!!

והיא נתנה לי שתי פרוסות
בלי שביקשתי!"...

"כי לא נוכל לראות פני האיש  -ואחינו הקטן איננו אתנו"
פחד גדול נפל על תושבי העיר קעלין :אדם הרוג נמצא בעיר ולידו מונחת סכין.
הח קירה הנמרצת העלתה,שהסכין נלקחה מביתו של הרב שמואל לוי ,רבה של העיר קעלין.
יהודי העיר הבינו מיד שמדובר בעלילה שפלה ,שמטרתה להאשים את הרב הנערץ בהריגת האיש ,ולשם כך גנב,
כנראה ,הרוצח השפל את הסכין מבית הרב כדי לבצע את זממו .באו חשובי העיר וייעצו לרב להכחיש כי הסכין שלו
ובכך יסור ממנו החשד .אך ,הרב סירב והודה שאכן ,הסכין שלו ,אך הוא אינו מעורב בפרשת הרצח .ואכן ,בדקו וחקרו
וראו שאמת הדברים ,והרב שוחרר לביתו נקי מכל אשמה .לאחר זמן מה ,אמר הרב לאנשים שייעצו לו להכחיש:
יודעים אתם מדוע לא שמעתי להצעתכם?
למדתי זאת מיהודה ,שאמר" :כי לא נוכל לראות פני האיש ואחינו הקטן איננו איתנו"
הרי לכאורה ,יכל יהודה לקחת איתו למצרים ילד אחר ולומר ליוסף כי זהו אחינו הקטן.
אך ,יהודה לא רצה לשקר גם במקום סכנה ,כך גם אני נהגתי...
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לברכת והצלחת

טובה בת חביבה תחי'

סוגי שולמית בת חרדה

"אני יוסף העוד אבי חי ולא יכלו אחיו לענות אתו"
הרב מבריסק שאל איזה תוכחה יש בפסוק הזה?
הסביר הרב :יהודה טען ליוסף שאינו יכול להשאיר את
בנימין במצרים מפני דאגתו לאביו" :והיה כראותו כי אין
הנער ומת!" כאשר יעקב יראה שאנו חוזרים בלי בנימין,
בטרם יסביר לו את אשר ארע ,עלול הוא למות מרוב צער...
על זאת השיב יוסף ואמר" :אני יוסף"!
אני הוא יוסף שמכרתם למצרים" ,העוד אבי חי?!"
כשמכרתם אותי ,האם אז לא חשבתם שאתם
מסכנים את אבא בכך שתחזרו בלעדי?!!!
ועל דברי התוכחה האלו,
לא היה לאחים מה להשיב...

ללמוד לדון כל אדם לכף זכות ,כלומר,
לחפש בכל אדם את הטוב שבו ,ולנסות להצדיק את
מעשיו -אולי טעה ,אולי לא ידע ,אולי מה שמספרים
שעשה אינו מדויק וכן כל כיוצ"ב.
אדם שמרבה להיטיב ודן את חברו לכף זכות ,גם
בסיפור של עצמו ימצא נקודות טובות ,ויהפוך את
הדין לרחמים ,וממילא ישפיע הדבר עליו עצמו.

תירוץ פשוט לכל הקושיות " -אני יוסף!"
החפץ חיים אומר :בשעה שירדו האחים למצרים בפעם
הראשונה ,התנכר אליהם יוסף והאשימם כי מרגלים
הינם .תמהו האחים איש אל אחיו ושאלו מדוע קרה לנו
הדבר הזה?! מיהו האשם בצרות הפוקדות אותנו?!"
גם בפעם השנייה שירדו שאלו "מה זאת עשה ה' לנו?!"
אך ,כששמעו האחים את המילים "אני יוסף",
מיד נתיישבו להם כל הקושיות משום שמכרו את יוסף...
גם כיום ,הוסיף החפץ חיים :יש אנשים התמהים על
הנהגת ה' מדוע ,צדיק ורע לו? רשע וטוב לו?
אך ברגע ,שנישמע לעתיד לבוא את המילים:
"אני ה'" מיד יתורצו כל הקושיות
והכל יובן לנו...

כשעושה אדם מצוות צריך להתחשב בבני אדם ,שלא יעשה מצוות על
חשבון אחרים .יש ההולך באשמורת לסליחות ,ועל הדרך מרעיש ומעיר
את בני ביתו ואת השכנים ,ועל זה נאמר "אל תהי צדיק הרבה".

להצלת חיים של ילד נדרשו  055,555דולר להוצאות רפואיות:
טיסות ,ניתוח בחו"ל ,אישפוז והחלמה .הכסף שנאסף
לא הגיע ל 055,555 -דולר ומצב הילד מידרדר מיום ליום .גבאי הצדקה נאלצו לפנות
לר' שמעון הגביר ולבקש את תמיכתו .זה הסכים בתנאי שיפורסם הדבר בכל ערוצי התקשורת ופרסום
בעיתונים ובמקומונים שר' שמעון הגביר הציל חיים של ילד בן שבע.
בלית בררה נענו הגבאים לדרישתו וחיי הילד ניצלו .באותו הרחוב של ר' שמעון הגביר גר יהודי בשם יוסף העני.
לא שפר עליו מזלו כשכנו המכובד וחי הוא 'מהיד לפה' .יום אחד כשיצא מקופת חולים פגש יהודי שנראה לחוץ" .מה
קרה?" שאל יוסף העני את האיש" .סוגרים את בית המרקחת בעוד  3דקות חסרים לי  05שקלים כדי לקנות תרופה
לא אספיק ללכת הביתה ולחזור ,אם לא אשתה את התרופה היום חיי בסכנה" .יוסף העני לא חיכה לבקשה ,וויתר על
התרופה שלו ונתן את ה 05-שקלים האחרונים לבן שיחו ובכך הציל את חייו .לאחר  025שנה עלה ר' שמעון הגביר
לשמים .איך שהגיע ראה הוא ספריות על גבי ספריות ומלאך עומד בכניסה" .סליחה מה יש בספריות הללו?" שאל את
המלאך" .אהה כאן רשומים כל המצוות שעשו האנשים במהלך חייהם" השיב המלאך בסבר פנים" .אם כך ,ראה אם
אני רשום בבקשה?" ביקש ר' שמעון לדעת .המלאך שאל" :מה המצווה שאתה רוצה לבדוק?" "אוהו ...הצלתי חיים
של בן אדם!" התרברב מיודענו המלאך התרגש "להצלת חיים יש ספר מיוחד המונח במקום שמור בהמשך
המסדרון" ...לא אחד כמו ר' שמעון הגביר התמהמה .הוא רץ ונכנס להיכל מפואר בו ניצב על הבמה ספר ענק ושני
מלאכים עומדים ניצבים לפניו" .בדקו אם אני רשום בבקשה?" ביקש ר' שמעון .המלאכים שמעו את הסכום העצום
ששילם האיש ופתחו בדף הראשון והשני והשלישי ובין השמות האחרונים נכתב שר' שמעון הגביר הציל חיים.
סקרנותו גברה ושאל "מי הראשון?" לאחר בדיקה השיבוהו:
"יוסף העני שכנך ב 05-שקלים הציל גם הוא חיי אדם!" "סליחה אמרתם שזה עולם האמת כאן?
הכיצד הוא לפני?!" שאל אותם חייכו המלאכים וענו בפשטות" :כאן אנו לא מסתכלים על הסכום
אלא על המטרה שלשמה הוא ניתן .אתה ביקשת פרסום וקיבלת כבוד הוא עשה זאת לשם שמים!"...
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