פרשת
אחרי מות קדושים
העלון לברכת והצלחת

משפחת חממי

"וְ נ ַָתן ַאהֲ רֹן עַ לְ -שנֵי הַ ְשעִ ִירים ,גֹ ָרלוֹת  -גו ָֹרל אֶ חָ ד לַה',
וְ גו ָֹרל אֶ חָ ד לַעֲ זָאזֵל".
השווה הכתוב גורל לה' לגורל לעזאזל.
על השעירים להיות זהים במראם (בצבעם) ,בגודלם
ובדמיהם (בערכם הכספי) ,ויש לקנות את שניהם ביחד ורק
אז לעשות גורל.
ספר "על התורה" מבאר :שבאה התורה לומר לנו שיש המון
פעמים העדפה של הדברים הגשמיים ,על פני הדברים
הרוחניים.
לא פעם מעדיף האדם להשקיע בדירה מאות אלפי שקלים
אך כשמגיעים לרכישת מזוזות מחפש הוא
את הזול והפשוט ביותר...
הוא לא יתפשר על אביזרי הרכב היוקרתיים ביותר והחנות
האמינה ביותר .אך כשיגיע לקנות תפילין הוא יסמוך לפתע
על כל אחד ואף יתפשר על הפשוט ביותר...
כאן באה התורה לומר תשווה את הדברים שאין
בהם ממש שהולכים כמו קורבן לעזאזל,
אל הדברים שיש בהם חיי עולם הבא =
שהם בחינת קורבן לה'...

לע"נ חיים אורי בן דליה

ז"ל

"ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין
את רוע הגזירה".
תשובה  -צום תפילה  -קול צדקה  -ממון.
"צום" בגימטריה " ,136קול" גם הוא בגימטריה
 136ו"ממון" בגימטריה  .136אם נחבר את
שלשתם נקבל את המספר ,408
שהוא גם המילה "זאת"
אומר הגאון מוילנא" :בזאת יבוא אהרון אל
קודש" אם יקיימו בני ישראל את שלושת
הדברים הללו :תפילה ,תשובה וצדקה כדבעי,
הרי כשיבוא הכהן הגדול ביום כיפור "אל
הקודש" הוא מגיע ב" -זאת" הרי שמתכפרים
עוונותיהם של עם ישראל.

את החסדים של חברינו נרשום על דף ,את
העלבונות נרשום על חול.
עשיר עשה הילולה לחתונת בנו.
הזמין גם שני קרובים עניים ואמר להם:
אורחים חביבים תהיו לי.
אבל בקשה יש לי אליכם:
לכו והחליפו את הבגדים תחילה.
הלכו שניהם והחליפו את הבגדים זה עם זה.
וכשגמרו אמר הזקן שבהם לחברו:
שמא אתה יודע ,מה צורך היה לו
שנחליף בנינו את הבגדים?...

מעשה במשפחה שהביאו את הסבא לגור עימהם .בתחילה הכל היה טוב,
אך אט אט הזדקן הסבא ונזקק לעזרת המשפחה בכל הפעולות היום-יומיות.
ידיו רעדו ,הלכתו התקשתה ועייפותו ניכרת .הנכד החמוד התרוצץ מסביבו ,עודדו והביא כל מה
שנדרש והשתדל מאד למלא את מבוקשו של האב לשמחת הוריו .שבת אחת הוזמנו אורחים לסעודה,
האם חילקה את האוכל וכשהגיע תורו של הסבא האם הגישה לו את האוכל לידיו הרועדות .לפתע
נפלה הצלחת וכשניסה להצילה שפך את כוס היין ישירות לחליפתו של האורח המכובד .האב שהתבייש
מאוד ,צעק על אביו וביישו לעיני המסובים ,מעתה עברו לאכול בכלים חד פעמיים .הילד שם לב
לדמעה שיצאה מעיניו של סבו ,הדבר השאיר עליו רושם חזק...
למחרת בבוקר ההורים ראו את הילד משחק בפלסטלינה בריכוז רב ,שאלו אותו" :במה אתה משחק?"
הילד השיב" :אני לא משחק אני מכין לך ולאבא קערות שיהיה לי במה לתת לכם לאכול...
ההורים הזדעזעו ,הם הבינו את טעותם ומעתה נהגו כבוד בסב הזקן...

הבה נשתדל יותר בכיבוד הורים ,וננסה לחשוב מה טוב להם...
לברכת והצלחת

יוסף נקי בן שרה וב"ב

להקדשות
052-7656075

לרפואה שלימה

לברכת והצלחת

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת

סוגי שולמית בת חרדה

משפחת מערבי

יעקב בן עישה

אפרים אליהו בן מרים

למה פותחת התורה בפטירת בני אהרון?
כותב האר"י הקדוש ,שהמילה אָ נָא ,היא ראשי
תיבות – אליהו ,נדב ,אביהו.
אומר הספר אור גדליה – כתוב באר"י הקדוש,
שיסוד הכניסה של הכהן הגדול לקדש הקדשים,
נובע מ -אָ נָא  -אליהו ,נדב ,אביהו ,כיוון שגם
אליהו הנביא ,כידוע לכולם ,נתעברו בו ,נשמות
נדב ואביהוא – בשעה שהרגו את זמרי בן-סלוא,
נאמר בזוהר הקדוש ,שפרחה נשמתו של פינחס,
ונתעברו בו נשמות נדב ואביהוא.
ספר החינוך :משרשי מצווה זו ,שראוי לו לאדם
שיכיר ויגמול חסד למי שעשה עמו טובה ,ולא יהיה
נבל ומתנכר וכפוי טובה ,שזו מידה רעה ומאוסה
בתכלית לפני אלוקים ואנשים.
ושייתן אל לבו כי האב והאם הם סיבת היותו
בעולם ,ועל כן באמת ראוי לו לעשות להם כל כבוד
וכל תועלת שיוכל ,כי הם הביאוהו לעולם ,גם יגעו
בו כמה יגיעות בקטנותו...
דברי הגאון הרב ראובן אלבז שליט"א
לוקט משיעורו השבועי

מסופר שכשהגיע בפעם ראשונה הצדיק רבי אברהם
יהושע העשיל מאפטא לעיר אחת .קיבלוהו בסבר פנים
יפות שני בעלי בתים עשירים .כל אחד מהם רצה שהצדיק
יבוא לביתו ,וכך יצא מריבה בניהם מי יזכה לארח את
הצדיק ...האחד היה מוכר כבעל גאווה ו "אפו מורם מעם"
ואילו השני בעל ענווה אך אינו מדקדק כל כך במצוות .כל
העיר התעניינה במי מהם יבחר הרב לקבוע את מעונו.
להפתעת כולם בחר הרבי להתארח בביתו של השני אף
שאינו מדקדק במצוות .הידיעה הפליאה את החסידים
ובחירתו של הרב עוררה "גלים" בקרב חסידיו.
הרבי הרגיעם ואמר :על אלו שהם בעלי עבירה נאמר
בפרשת השבוע" :השכן אתם בתוך טומאותם" למרות
שהם טמאים שכינה ביניהם .ואם נאה לו להקב"ה להיות
בתוכם בודאי שגם לי נאה ויאה להיות עימהם...
אך על בעלי הגאווה אומר הקב"ה" :אין אני
והוא יכולים לדור בכפיפה אחת!"

אילו לא היו נפטרים  24,000תלמידי רבי עקיבא,
היינו היום ברמה רוחנית של דורות קודמים!
על זה צריך לבכות...

ישראל אע"פ שחטא ישראל הוא

ָארץ
ִירשּו ֶ
יקים לְ ע ֹולָם י ְ
כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא שנאמר "וְ עַ מֵ ְך ֻּכלָם צַ ִד ִ
נֵצֶ ר מטעו מַ טָ עַ י מַ עֲ ֵשה יָדַ י לְ ִה ְתפָ ֵֽ ֵאר" (סנהדרין פ"י ,מ"א).
יש להתבונן ,מדוע חז"ל לקחו את המשנה בסוף מסכת סנהדרין והכניסוה לתחילת פרקי אבות ,ועוד,
הרי יש המשך למשנה "ואלו שאין להם חלק לעולם הבא "..ומדוע לא העתיקו גם את החלק הזה?
אלא ,יש אנשים שכשאומרים להם לבוא ללמוד ולהתחבר בחזרה לשושלת המופלאה של התורה הקדושה
והעם היהודי ,להמשיך את דרך אבותינו של "משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים,"..
הם אומרים שזה לא שייך אליהם ,להם כבר אין חלק בתורה כיון שהם עברו הרבה עבירות ואין להם עוד סיכוי לחזור.

לכן באו חז"ל והדגישו שזו טעות" ,כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא" ,לכל אחד יש עדיין חלק ומקום ,עליו רק לבוא
ולקחת את חלקו .לפני יותר מארבעים שנה ,מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל היה מוסר ביום שבת שיעור בבית הכנסת
בורוכוב שבירושלים ,ובעוונות הרבים ליד בית הכנסת היו הנערים משחקים בכדור ומעשנים סיגריות ועושים רעש
גדול .פעם אחת בדרכי לשיעור ראיתי נער צעיר בגיל חמש עשרה שנה בערך יושב וצופה במשחק ,ניגשתי אליו ושאלתי
אם הוא מעוניין לבוא ולשמוע שיעור תורה ,השיב לי הנער שיש לו קשיי הבנה והוא לא יבין כלום ,כבר מכיתה ד'
סילקו אותו מבית הספר ,ואין לו שום סיכוי .השבתי לו שאם הוא יתאמץ וילמד את התורה ,הוא יקבל שכל ויבין הכל,
ברוך ה' הוא השתכנע ונכנס לשיעור .לאחר מכן הוא הגיע לישיבה ולאט לאט לימדתי אותו להניח תפילין וללמוד
גמרא ,במשך שלוש שנים הוא היה בשיעור א' ,ופעמים רבות הר"מ שלו פנה אלי בתחינה "הרב אלבז ,תפטור אותי
ממנו ,בבקשה ,אני חוזר לו על כל דבר שלושים פעם והוא לא מבין ,אני כבר לא יכול".
אמרתי לרב "לא נורא ,נתאמץ עוד קצת ,יש לו רצון טוב ,הוא יצליח בסוף ,בסוף הוא יקלוט ויהפוך לתלמיד חכם".
היום אותו תלמיד בקי עצום בהלכה ,דיין ומורה הוראה בישראל ,כל שו"ת יביע אומר מונח על כף ידו
ופונים אליו בשאלות דחופות מכל רחבי העולם .ללמדך שלכל אחד יש חלק בתורתנו הקדושה,
עלינו רק לפתח ולשבח אותו.
יהי רצון שיתקיים בנו בקרוב בקרוב נבואת ישעיה הנביא,
ָארץ דֵ עָ ה אֶ ת ה' כַמַ יִם ַליָם ְמכ ִַסים (ישעיה יא ,ט) ,ונזכה לביאת משיח צדקנו ,אמן.
כִ י מָ לְ ָאה הָ ֶ

