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משפחת חממי
כל הברכות והישועות

הגמרא במסכת קידושין :שאלו את רב עולא :עד היכן כיבוד אב
ואם? אמר להם :צאו וראו מה עשה עובד כוכבים אחד
באשקלון ,ודמא בן נתינה שמו .פעם אחת בקשו ממנו חכמים
אבנים לאפוד בששים ריבוא שכר ,והיה מפתח מונח תחת
מראשותיו של אביו ,ולא ציערו.
לשנה האחרת נתן הקב"ה שכרו ,שנולדה לו פרה אדומה בעדרו.
נכנסו חכמי ישראל אצלו ,אמר להם :יודע אני בכם ,שאם אני
מבקש מכם כל ממון שבעולם אתם נותנין לי ,אלא אין אני
מבקש מכם אלא אותו ממון שהפסדתי בשביל כבוד אבא .ואמר
רבי חנינא :ומה מי שאינו מצווה ועושה  -כך ,מצווה ועושה על
אחת כמה וכמה.
שואל האדמו"ר מגור :מדוע זכה אותו גוי ,דווקא בפרה-אדומה
על מצוות כיבוד הורים?!
והוא השיב :בשעה שאותו גוי הפסיד ממון רב ,בשביל כיבוד
הורים ...נעשה קיטרוג גדול בשמים על עם ישראל .איך יתכן
שאומות העולם מדקדקים במצוות כיבוד הורים יותר מעם
ישראל ,שקיבלו תורה בסיני ומצווים על כך?! נתן הקב"ה
לדמא בן נתינה פרה אדומה כדי למנוע את הקיטרוג באופן
הבא :אמנם הגוי הוציא ממון רב על מצווה שהטעם שלה ידוע
– הכרת הטוב למי שגידל והביאך עד הלום ...עם ישראל
מוכנים להוציא ממון רב על מצווה שאין בה כל הגיון ואפילו
שהחכם באדם – שלמה המלך לא הצליח להבין את טעמה ,בכל
זאת משקיעים הם ממיטב כספם על מנת לשמרה...
לכן נתן לו דווקא פרה אדומה שלא יתגאה בכיבוד ההורים
שלו ,שיראה בכמה מוכנים עם ישראל לקנותה ממנו...

לע"נ חיים אורי בן דליה

ז"ל

מסופר על הגאון רבי ברוך בער זצ"ל,
שישב באסיפת רבנים ושמע שאחד הרבנים מדבר
בהתלהבות בשבח התורה ,ואומר שהיא לנו כאוויר
לנשימה" .כשם שאי אפשר לחיות בלי אוויר ,כך איננו
יכולים להתקיים ללא התורה!.
ר' ברוך בער ציפה לסיום דברי הרב ,ומיד כאשר
סיים דבריו ,קם ואמר" :אני מוצא חובה למחות על
כבוד התורה ,שנתחלל כאן באופן נורא"...
הכול תמהו על הדברים ,אך הוא המשיך וביאר" :וכי
התורה היא אוויר לנשימה?" שאל ,והוסיף" :אמנם
החיים תלויים באוויר לנשימה ,אך הם תלויים
בדברים נוספים .ולכן אוויר לנשימה עדיין אינו עצם
החיים ,אבל התורה היא עצם החיים .אין זה נכון
לומר שחיינו תלויים בתורה ,אלא התורה גופא היא
החיים' ,כי הם חיינו' כפשוטו ממש"...

החזון איש התבטא פעם" :מחסד ברוחניות – לא מפסידים!"
אם תלמד עם החלש ממך – אינך מפסיד מאומה!
עני-קבצן בא אל הגבאי לשאול
היכן להתארח .אמר לו הגבאי:
כבר חילקתי את העניים שקידמוך
למשפחות ,ולא נשאר אלא להתארח
בביתו של עשיר רע-עין.
הלך העני לשם .כשישבו לסעוד הגישו לבני-הבית
מכל טוב ,ולאורח -העני הגישו מרק-קלוש :מים
הרבה וגריסים מעטים בתחתית הקערה .קם העני
והתחיל פושט חולצתו .נבהלו בני-הבית:
מה אתה עושה?
השיב העני :חשבתי לצלול אל תוך המים
ולהוציא את הגריסים...

על פרשת פרה אדומה אמר שלמה המלך בחכמתו:
"אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני!" אמר המגיד מדובנא משל למה הדבר דומה?
לעשיר כפרי אחד שרצה לנסוע עד סוף העולם .אמר ועשה! הכין מרכבה רתומה לסוסים אבירים
וחזקים ולקח אוכל צידה לדרך .לאחר מכן עלו הוא ומשרתו למרכבה ויצאו למסע אל סוף העולם...
ביום הראשון לנסיעתו נסע העשיר שלוש מאות פרסאות ולעת ערב עצר כדי לנוח במלון .במלון ישב העשיר אל
השולחן והשתתף בשיחת האורחים ובסיפורי מסעותיהם .כל אחד מהם תיאר באוזני חבריו את מטרת מסעו ,כמה
כבר נסע וכמה עוד עליו לנסוע" .אני"  -קפץ העשיר ואמר" -נוסע לסוף העולם וכבר עברתי היום שלוש מאות
פרסאות!" "שוטה שכמוך" -צחקו כולם" -האינך יודע כי העולם הוא עגול?!" אין אתה מתקרב לסוף מסעך כלל
כי ככל שתרחיק ותיסע כן ירחק ממך סוף העולם...
כן הוא גם הנמשל סיים המגיד :שלמה המלך חפץ להבין את סודות התורה אולם ככל שלמד הבין
כי התורה עמוקה מני ים .משום כך אמר" :אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני!"

כל פעם שנעמול על הלימוד יתגלה לנו עוד חידוש ועוד חידוש ונתענג על הלימוד...
לברכת והצלחת

יוסף נקי בן שרה וב"ב
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לרפואה שלימה

לרפואה שלימה

לילוי נשמת

לעילוי נשמת

סוגי שולמית בת חרדה

טובה בת חביבה

יוסף בן עישה

אפרים אליהו בן מרים

שואל ה' את שלמה :מה אתה בוחר?
כסף ,את אויביך ,או חכמה? שלמה ביקש חכמה
החיד"א שואל -מה הגדולה ,ברור שחכמה עדיף?
וכי אם היו שואלים אותנו לא היינו אומרים חכמה?!
משיב החיד"א במתק שפתיו:
גדולתו של שלמה המלך הייתה בכך שהוא אמר את
זה בחלום ,זו הגדולה..
יהי רצון שנחלום גם אנו על

מה יהיה כשיבוא מלך המשיח
אומרת הגמרא במסכת פסחים נ :.אמר רבי אחא
בר חנינא לא כעולם הזה העולם הבא העולם הזה
על בשורות טובות אומר :ברוך הטוב והמטיב .ועל
בשורות רעות אומר :ברוך דיין האמת .לעולם הבא
כולו הטוב והמטיב...
גם על הרעות ,נברך 'הטוב והמטיב'  -כי יתגלה
לנו ,שמה שנראה לנו רע ,זה טוב!

"ויראו כל העדה כי גווע אהרן"
בספר אוצר החיים מובא מעשה :פילוסוף אחד שאל את
רבי ישראל מרוז'ין זצ"ל ,מדוע היו ענני כבוד בזכות
אהרן דווקא ,ועל שום מה נקראו ענני כבוד?
הסביר לו הצדיק ,כבר חוקרי הטבע מאשרים כי האדים
שיוצאים מפיות שני אוהבים כשמדברים ביניהם
מתחברים באוויר .ואהרן הכהן הרי היה רודף שלום
ומרבה שלום ,ובהשפעתו אהבו כל ישראל איש את
רעהו ,ומן האדים שעלו מפיות שישים ריבוא ונתחברו
יחדיו נוצרו ענני כבוד...
הדבר היה אמנם בזכות אהרן אך הוסיף כבוד
גם לבני ישראל שהם עם האוהבים
והמכבדים אחד את חברו...

"אין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית עצמו עליה"
על האדם לחשוב כאילו הוא מת ,ואז יתבטלו מאליהם כל
התירוצים והסיבות המעכבים אותו מהלימוד.

האדמו"ר הבית ישראל מגור ,היה גאון הגאונים ,היה יהודי מיוחד מאוד,
היו לו הרבה חסידים מכל סוגי החברה ,למרות שהוא היה קנאי גדול,
הרבה חסידים תל-אביבים ,היו מתייעצים איתו .אמנם הוא לא הציל אותם ,לפחות הוא הציל
חלק מהילדים שלהם .יום אחד ,אחד החסידים שלו אמר לו שהוא נוסע לחוץ לארץ לצורך עסקים.
שאל אותו הרבי – "עם מי אתה נוסע?" אמר לו החסיד – "עם אשתי .אסיים את העסקים יומיים-שלוש,
ואשאר עוד כמה ימים" .אמר לו הרבי – "אם אתה נוסע לשם ,אני צריך ממך טובה! יש לי שעון ,אני מחפש
גלגל של השעון ואי-אפשר להשיג את זה בארץ .אמרו לו ששם אפשר למצוא אחד כזה .תשלם על זה כל הון! ואני
אחזיר לך! אבל תביא רק את הגלגל המקורי!" החסיד גמר את העסקים שלו .הוא הבטיח לאשתו לעשות איתה טיולים.
אמר לה – תשמעי ,בשישי אני הולך לחפש את הגלגל של השעון שהרבי ביקש .אני מקווה למצוא מהר ,יש כאן הרבה
שענים באזור ,ואם לא ,אחפש גם ביום ראשון ,ואז נלך שני-שלישי-רביעי לטייל .הוא כיתת רגליו בין כל בעלי המקצוע
באיזור ולא היה בנמצא קפיץ שכזה .שבוע שלם הסתובב במנהטן ולא מצא קפיץ אורגינל .חזר אחרי שבועיים ,הגיע
לרבי ואמר לו – "רבי ,לא מצאתי רבי .אני מתנצל .אמרו לי שאין אורגינל!" נענע הרבי בראשו ואמר לו – "לא נורא.
תבורך על המאמצים!" לאחר פרק של זמן ,בא חסיד אחד לרבי ואמר לו – "שמעתי שכבודו מחפש קפיץ כזה וכזה .יש
לי בן-דוד ,שהוא שען גדול בשוויץ ,תן לי את הקפיץ ,ואני אביא לך אחד כזה".
חייך הרבי ואמר לו – "אני לא צריך קפיץ ,אם הייתי רוצה ,היו פותחים עבורי חברה מיוחדת שתייצר את הקפיץ הזה...
פשוט רציתי שהוא לא יטייל יותר מידי ,אז נתתי לו לחפש קפיץ ,כי אם לא הייתי נותן לך לחפש קפיץ,
מי יודע מה היה קורה איתו."...
כל שליח צריך לדעת לאן הוא נישלח .הקב"ה שלח אותנו לעולם הזה ,לתפקיד מסוים ומוגדר,

אל לנו להעביר את הזמן בהבלי העולם הזה אלא לנצל אותו בכל רגע...

