פרשת וישלח
העלון לברכת והצלחת

משפחת חממי
כל הברכות והישועות

"ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך"
שתהא יציאת הנשמה מן העולם בלא חטא כביאתה לעולם .אלא
שיש לדעת שיש שני סוגי עבירות ,האחד זה עבירות בין אדם
לקדוש ברוך הוא ,והשני זה בין אדם לחבירו ,ואפילו יום הכיפורים
עם כל קדושתו ושזה יום כפרה על העונות אומר השולחן ערוך
(אור"ח סימן תר"ו ס"א) שזה מכפר רק על עבירות בינינו לבין בורא
העולם ,אבל עבירות בין אדם לחבירו ,בין אדם לשכינו ,בין אדם
לאשתו אפילו יום הכיפורים לא מכפר.
וזה כולל גם הלואות שלקחנו "ושכחנו" להחזיר ,וכן גזילות שגזלנו
אם בהיותנו נערים ואם לפני שחזרנו בתשובה ואנו זוכרים למי
גזלנו או ממי לוינו ועדיין לא החזרנו ,שאנו חייבים להחזיר ,ואם
אנו לא זוכרים אזי נותנים את הכסף לצרכי רבים ומקוים שאותם
שגזלנו מהם שיהנו מזה.
ומעשה ברבי מרדכי אליהו זצ"ל שהעביר שיעור מהספר אהלי
יעקב ,פירוש על התפילות לימים הנוראים ,ובסיום השיעור ניגש
אל הרב אחד המבוגרים ואמר לו הרב הזה שחיבר את הספר היה
שכן שלי ,והוא היה עני מרוד ופעם אחת הוא ביקש ממני הלוואה
ונתתי לו אלא שהוא לא הספיק לפרוע לי כי הוא נפטר לעולמו
ועדיין השטר של ההלואה אצלי.
כשמוע הרב את הדבר הזה אמר לו ,ואתה מוחל לרב? בודאי שאני
מוחל לו והרי הוא נפטר ,אמר לו הרב אני מבקש ממך כשתגיע
לבית תרשום על השטר מחול או שתקרע אותו .וכך האיש הזה
עשה ,והנה למחרת באה אשתו של האיש שלא ידעה מכל זה,
ואמרה לרב שהיא חלמה בלילה שהרב בעל ספר אהלי יעקב אמר
לה בחלום שבזכות חכם מרדכי אליהו הוא זוכה סוף סוף להיכנס
לגן עדן ,ובתוך כך נכנס גם בעלה לרב וסיפר לו שגם הוא חלם את
החלום הזה בלילה ,ואמר לו הרב שיספר לאשתו את כל מה שהיה
עם השטר ושהוא קרע את השטר .ישמע חכם ויוסיף לקח.

לע"נ חיים אורי בן דליה

ז"ל

מעשה שהיה בנהג מונית שהסיע את הרב
הגאון רבי יעקב ישראל קנייבסקי זצ"ל ,ובאמצע
הנסיעה שואל הרב את הנהג מונית האם אתה קובע
עיתים לתורה? השפיל הנהג את עיניו וענה בבושה,
אני אמנם הולך לשיעור תורה כל יום בשעה תשע
בערב עד לשעה עשר ,אלא שאיך שאני פותח את
הגמרא ,העיניים שלי נעצמות ,וכשמגיע רבי חנניא בן
עקשיא אני מתעורר ,מסתמא זה לא נחשב לכלום,
אבל באמת שאני עייף מאוד.
אמר לו הסטייפלר" :אשריך כל הכבוד ,אתה מוכן
להניח את הרכב בחניה לשעה שלימה למען כבוד
התורה ,אתה נחשב בשמים לגנרל בתורה ,זה שאתה
נרדם זה לא בכוונה אתה קצת אנוס ,ותמשיך ללכת
לשיעור ,אתה חשוב מאוד בשמיים".

ההכנה לַ מצווה  -חשובה מהמצווה עצמה
(ר' לייבל'ה איגר).

אבא אחד שומע את בנו בוכה
ואומר לו:
"למה אתה בוכה ,חמודי?"
הבן" :אבא ,כל החלב נשפך לי"...
אבא" :אתה לא יודע
שלא בוכים על חלב שנשפך?
הבן" :כן אבא ,אבל,
הוא נשפך על הפלאפון שלך"...

מעשה באלישע בעל כנפיים שהיה מניח תפילין ויצא עימם לרחוב
בזמן שיש גזירה שמי שמניח תפילין דינו למוות ,כי כך גזרו הגויים
כיון שהם יודעים שזה הכוח וזה הניצחון של היהודים ,אבל אלישע לא פחד ,ובדיוק ראה אותו שוטר
והתחיל לרדוף אחריו ,ומיד הוריד אלישע בעל כנפיים את התפילין מראשו והטמינם בידו ,ושאל אותו השוטר מה זה
בידך? כנפי יונה יש בידי ,ופתח את ידו וה' עשה נס ונהפכו לכנפי יונה ,ומאז קראו לו אלישע בעל כנפיים.
והגמרא מסבירה מדוע דוקא כנפי יונה? כיון שיונה כל זמן שיש עליה נוצות ,אף אחד מחיות הג'ונגל לא יכול לפגוע
בה ,כי היא עפה מעל כולם ,אבל ברגע שהנוצות שלה ירדו ,כל חתול יכול לפגוע בה,
וזה עם ישראל שנמשל ליונה כל זמן שאנו עושים מצוות והולכים בדרך ה'
אף אומה ולשון לא יכולים לשלוט עלינו,
אבל אם אנו מתחילים לרדת מהמצוות ,גם אומה הכי שפלה ובזויה מסוכנת בשבילנו.

לברכת והצלחת

יוסף נקי בן שרה וב"ב

לרפואה שלימה
לרפואה שלימה
לרפואה שלימה
להקדשות
ירון דניאל וב"ב
טובה בת חביבה
סוגי שולמית בת חרדה
052-7656075
כל העלונים hamaor.net :רשימת תפוצה hamaor.net@gmail.com

לעילוי נשמת

אפרים אליהו בן מרים

פירש רש"י עם לבן גרתי
ותרי"ג מצוות שמרתי ע"כ .ולכאורה מה אכפת
לעשיו הרשע אם יעקב שומר מצוות או לא?
אלא ללמדנו שעשיו הרשע שכוחו זה
"ועל חרבך תחיה" ,ידע היטב שהוא יכול לגבור
על יעקב רק במצב שח"ו הוא יורד בעבודת השם
לכן אמר לו יעקב
אתה לא יכול עלי כי תרי"ג מצוות שמרתי.

מסופר על רב צדיק שחזר בדבקות
כמה שעות על הפסוק לא תביא תועבה אל ביתך
שאל אותו מישהו ,כבוד הרב איזה תועבה יש לרב
בבית ,למה הרב מפחד? אמר לו הרב" :כתוב
בפסוק תועבת ה' כל גבה לב ואדם שמתגאה יש לו
מום בלב לא מום בבית וזה הרבה יותר גרוע.

מעשה שהיה במרצה מערכים שבאחת מהרצאותיו
הוא הבחין שיש שני אנשים שיושבים בסוף האולם
ומתחילת הדרשה הם לא מפסיקים לדבר אפילו רגע
אחד ,וכמובן שזה הרגיז אותו אבל הוא התגבר ולא
הוכיח אותם ,אלא שבתום ההרצאה ניגש אליו אחד מהם
ואמר לו תשמע אין לי מה לדבר ,נהניתי מאוד מאוד
מההרצאה .כאן כבר הרב לא יכל להתאפק ואמר לו איך
יכולת גם לדבר כל ההרצאה וגם להקשיב למה שאמרתי?
ועוד לבוא ולומר לי נהניתי כשאני ראיתי בעיני שלא
הפסקת לרגע אחד לדבר?
וכאן הרב שמע תשובה שלימדה אותו לחשוב טוב ,אמר
לו הבחור תדע לך כבוד הרב שאני הקשבתי לכל מילה,
והבחור שישב לידי הוא לא מבין עברית
ואני תרגמתי לו את כל הדרשה שלך ולכן דיברתי איתו
בלי הפסקה ,והרב כמובן ביקש סליחה.

כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם ,כלומר אם האדם יעמוד
מול המים שזה המראה ויעשה פנים שמחות ,אזי הוא יראה אדם
שמח מולו ,תחייך מול חבר ותראה גם חיוך...

אדם אחד היה מתפרנס מחטיבת עצים ,מדי בוקר היה פונה אל היער וחוטב עצים
עד שעת הצהרים ויוצא כשעל כתפיו חבילות העצים הכבידות לכיוון העיר למוכרן,
ובכסף שקיבל היה מפרנס את משפחתו .והינה באחד הימים עבד האיש ביער כדרכו ,החום היה כבד מאוד והמלאכה הקשה
התישה את כוחותיו .ולכן כשהגיע שעת הצהרים בטרם שהעמיס את חבילות העצים על כתפיו החליט לנוח קימעא והתיישב
בסמוך לצרורות העצים .ישב האיש והתבונן בחבילות העצים ונחמץ לבו בקרבו ,אוי ,נאנח בקול רם ,מדוע איש שכמוני רק לעמל
יולד .מדוע עלי לעבוד יום יום ללא הרף בקיץ בחום הלוהט ,ובחורף בגשם ובשלג ובקור ,לכרות עצים עבים ולהתייגע כל כך? ומה
כבר משכורתי ,רק ירקות פשוטים ופת לחם יבשה ,כך סח האיש בקול שבור מצער ודמעות זלגו מעיניו ,מרוב בכייתו וצערו נפלה
עליו תרדמה .ובשנתו חלם חלום ,נער נחמד למראה ופניו מאירות ככוכבים קרב לעברו בידו אחז הנער שרביט של זהב ,שמע ה'
את קול אנחתך וראה א ת דמעותיך אמר הנער ,ועתה שלח ה' אותי אליך לומר לך כדבר הזה ,יכול אתה לבקש משאלה אחת
ואמלא אותה! השיב האיש בלי לחשוב יותר מדי ,מבקש אני שכל דבר אשר בו אגע יהפוך לזהב .כדבריך כן יהיה! ענה הנער ונעלם.
הושיט האיש את ידו אל אחד מגזרי העץ שבחבילתו והנה פלא! העץ הפך לזהב! צהל האיש ,זה הקץ לעניות ,לא יהיה עשיר כמוני
אני אגע בביתי וזה יהפוך לזהב ,אגע בעצים ויהפכו לזהב ,כך חשב האיש בליבו ,ובהיותו שקוע בהרהורים הנפלאים הללו הושיט
ידו אל הכד המונח כדי לגמוע מעט מים ,אך רק נגע בכד ,והכד נהפך מחרס לזהב .בשמחה רבה קירב את כד הזהב אל שפתיו
ואולם איה המים? אותם מים שנגעו בשפתיו הפכו גם הם לזהב ,הושיט יד כדי לקחת פרוסת לחם לשבור את רעבונו והנה אך
נגעה ידו בלחם וזה נהפך לזהב!
אז הבין האיש מה גדולה היא כסילותו ,כה רבה היתה תאוותו לעושר עד כי שכח מה עלולה התאווה לגרום .אוי! מה עשיתי! זעק
האיש ,אם כל הנוגע בבשרי יהפוך לזהב לא אוכל לטעום מאומה ולגווע בצמא וברעב ,לשם מה לי העושר? לשם מה לי הזהב?
המשיך לקונן מה טוב היה לי ,כאשר עמלתי בזיעת אפי ונהניתי מיגיע כפי .מתוך בכייתו הקיץ האיש משנתו ,והנה חלום! הביט כה
וכה וראה את חבילת העצים המונחת בשלימותה למראשותיו ואת כד החרס הניצב על מקומו...
אכן חלום חלמתי וממנו עלי ללמוד מוסר השכל ,מן השמים הורו לי כי על האדם לשמוח בחלקו,
לעשות את מלאכתו בשמחה ולא לקנא בעשירים שבתיהם מלאים כסף וזהב...

זיווג הגון
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זיווג הגון

לברכת והצלחת

לברכת והצלחת

לברכת והצלחת

אייל בן יונה

אביב בת שפרה

אוריה בת שפרה

רונן בן רחמים

אסף עקיבא וב"ב

ר' רפאל אלבז וב"ב

