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להכיר טובה

 

חרפת רעב היה מנת חלקה של מצרים
באותה תקופה ,אלמלא פתר יוסף הצדיק
את חלומו של פרעה אודות שנות השבע
והרעב .יוסף הצדיק לא הסתפק בכך אלא
גם יעץ לפרעה עצה חכמה ונבונה כיצד יוכל
להפיק מהחלום תועלת מרובה .בזכות יוסף
הצדיק מצרים הפכה לאימפריה כלכלית
ולמעצמת על .כל העמים סביבות מצרים
היו נתונים לחסדיה של מצרים שתעניק
להם אוכל ומחיה בשנות הרעב הקשים.
פרעה וכל מצרים היו אמורים לזכור את
חסדיו של יוסף הצדיק כל ימיהם .הם היו
אמורים להנחיל גם לבניהם ולספר להם
על כל טובותיו של יוסף הצדיק ,ולנהוג
בו ובמשפחתו בכבוד מלכים עד סוף כל
הדורות .אולם בפרשתינו אנו קוראים שלא
כך היו פני הדברים .לאחר שיוסף הצדיק
נפטר ולאחר שכל שבטי קה הלכו לעולמם,
מזימה נרשעת התרקמה אצל פרעה ועמו.
לא שהם שכחו מטובתו של יוסף ,זכרו
גם זכרו ,אבל הברכה וההתרבות שהיתה
במחנה ישראל ,היתה לצנינים בעיניהם.
כחרב החותכת וכמחט הדוקרת ראו פרעה
והמצריים את הסיעתא דשמיא שאופפת
את מחנה ישראל בכל התחומים .עקב כך
הם החליטו לכפור בטובה ולהשיב רעה
לעם ישראל .בתהליך מתוחכם ובדרך
זדונית החלו המצרים להשתעבד בעם
ישראל" .ויעבידו מצרים את בני ישראל
בפרך .וימררו את חייהם בעבודה קשה
בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה" .ולא
נחה דעתם של המצרים בכך ,אלא גם גזרו
גזרות קשות ורעות על ילדי ישראל .כולם
יודעים מה סופם של פרעה ומצרים שכפרו
בטובה ולא הכירו טובה .נתחזק ונחזק
בהכרת הטוב ונזכה לגאולת עולמים בטוב
ובנעימים!
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כמדומה ,שאין ילד שאינו יודע שמות שנים עשר השבטים הקדושים .לקראת סוף
ספר בראשית קוראים על לדתם ,על מכירת יוסף ועל הירידה למצרים ,ובסוף
הספר מברכם יעקב אבינו איש כברכתו לפני פטירתו .והנה בפתיחת ספר שמות
קוראים אנו שוב" :ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה ,את )עם( יעקב איש
וביתו באו :ראובן שמעון לוי יהודה ,יששכר זבולון ובנימין ,דן ונפתלי גד ואשר.
ויהי כל נפש יוצאי ירך יעקב שבעים נפש ,ויוסף היה במצרים" )שמות א ,א-ה(.
מדוע החזרה ,מה בא הכתוב ללמדנו .הלא אין אות מיותרת בתורה .וכאן ,חמישה
פסוקים! ואמר הסבא מקלם זצ"ל ,שהכל נכתב עבור שלוש מילים האחרונות:
"ויוסף היה במצרים" .שכתב רש"י" :ויוסף היה במצרים" ,והלא הוא ובניו היו
בכלל שבעים הנפשות ,ומה בא ללמדנו ,וכי לא היינו יודעים שהוא היה במצרים,
אלא להודיעך צדקתו של יוסף :הוא יוסף הרועה את צאן אביו ,הוא יוסף שהיה
במצרים ונעשה מלך ,ועמד בצידקו .ונסביר :כל מקום שנאמר" :היה" ,פרושו
בהויה ובצביונו המדוקדק .שעל כן נפסק להלכה שהקורא את שמע למפרע לא
יצא )ברכות יג ע"א( ,היינו אם קראה שלא כסדרה ,משום שנאמר" :והיו הדברים
האלה" )דברים ו,ו( ,ובהויתם יהיו .ומכאן גם למדו שבתפילין ומזוזות נצרכת כתיבה
כסדרן )מכילתא סוף בא( .כך גם" :ויוסף היה במצרים" ,בהויתו! הנה ,נתבונן – הוא
יוסף בבית פוטיפרע" ,וירא אדוניו כי ה' איתו" )בראשית לט,ג( ,שלא היה שמו של
הקדוש ברוך הוא זז מפיו .היה נכנס לשמשו והיה מלחש ואומר" :ריבון העולם,
אתה הוא ביטחוני אתה הוא פטרוני ,תנני לחן ולחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל
רואי ובעיני פוטיפר אדוני" .ופוטיפר אמר לו" :מה אתה מלחש ,שמא כשפים אתה
עושה לי?" והוא משיבו" :לא ,אלא אני מתפלל שאמצא חן בעיניך!" )תנחומא וישב
ח( .וכשעמד בניסיון אשת פוטיפרע ,אמר" :ואיך אעשה הרעה הזאת וחטאתי
לאלוקים" )בראשית לט,ט( .ואמרו במדרש )במדבר רבה יד,ג( :אין לי אלא ברווחה
)ה' עימו( ,בצרה מניין? "אין שר בית הסוהר רואה את כל המהומה בידו ,באשר
ה' איתו" )בראשית לט,כג( .וכשחלמו שר האופים ושר המשקים ,אמר" :הלא
לאלוקים פתרונים ,ספרו נא לי" )בראשית מ,ח( .וכשהורץ לפרעה לפתור חלומו,
אמר" :בלעדי ,אלוקים יענה את שלום פרעה" )בראשית מא,טז(" ,אשר האלוקים
עושה הגיד לפרעה" )שם ,כה(" ,כי נכון הדבר מעם האלוקים וממהר האלוקים
לעשותו" )שם ,לב( .את בניו קרא על שם פעולות ה'" ,מנשה ,כי נשני אלוקים
את כל עמלי" ,ו"אפרים ,כי הפרני ה' מארץ עניי" )בראשית מא ,נא-נב( .לאחיו
אמר "את האלוקים אני ירא" )בראשית מב,יח( ,וכשהתוודע אליהם אמר" :ועתה אל
תעצבו ואל יחר בעיניכם כי מכרתם אותי הנה ,כי למחיה שלחני אלוקים לפניכם"
)בראשית מה,ה(" ,וישלחני אלוקים לפניכם לשום לכם שארית בארץ ,ועתה לא
אתם שלחתם אותי הנה כי האלוקים ,מהרו אל אבי ואמרתם אליו כה אמר בנך
יוסף שמני אלוקים לאדון לכל מצרים" )שם ז-ט( .ועד לאחר פטירת אביו ,באומרו
לאחיו" :אל תיראו ,כי התחת אלוקים אני ,ואתם חשבתם עלי רעה אלוקים חשבה
לטובה" )בראשית נ ,יט-כ( .ועד לצוואתו" :פקוד יפקוד אלוקים אתכם והעליתם
את עצמותי מזה" )שם,כה( ,אין שם שמים זז מפיו .הוי" :ויוסף היה במצרים"! הוא
בהויתו מתחילתו ועד סופו .כנגדו ,לעומתו ,פרעה" .ויקום מלך חדש על מצרים
אשר לא ידע את יוסף" )שמות א,ח( .ואמרו במדרש )שמות רבה א,ח( :למה קראו
"מלך חדש" ,והלא פרעה עצמו היה .אלא שאמרו המצרים לפרעה :בוא ונשעבד
אומה זו .אמר להם :שוטים אתם ,עד עכשיו משלהם אנו אוכלים ,ואיך נשעבד
אותם .אילולא יוסף ,לא היינו חיים .כיון שלא שמע להם ,הורידוהו מכסאו שלושה
חודשים ,עד שאמר להם :כל מה שאתם רוצים הריני עימכם ,והחזירו אותו .לפיכך
נאמר" :ויקום מלך חדש" .הרי לנו הבנה מחודשת ב"אשר לא ידע את יוסף" :לא
התחבר למידתו של יוסף ,להויה הקיימת והאיתנה .החזיק מעמד חודש חודשיים,
ובשלישי נכנע – ואנו ,מה .יוסף ,או פרעה?!
)והגדת(

הפטרה :ס .דברי ירמיהו )ירמיה א'( א .הבאים ישרש )ישעיה כ"ז(
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"ויקוצו מפני בני ישראל" )א,יב(
כתב בספר שפת אמת :לפתע חשו המצרים בקירבם שנאה עזה כלפי ישראל,
אף על פי שזה לא היה כל כך מרצונם )בפה רך( .היה זה רצון ההשגחה
העליונה ,כדי לבודד את בני ישראל מן המצרים לבל יתבוללו בתוכם .לפיכך
אומר נעים זמירות ישראל בתהילים" :הפך לבם לשנוא עמו".
)מעינה של תורה(
"ויהי בימים ההם ויגדל משה ויצא אל אחיו" )ב,יא(.
כיון שבזמננו הלבבות פתוחים לקבל תורה ומוסר ,על כן חובה קדושה מוטלת
על כל תלמיד חכם שחננו השם יתברך בלשון לימודים ,להופיע בציבור
ולדרוש את דבר ה' לאותם שטרם זכו להתקרב לתורת ישראל ,ולהטעימם
ממתיקות התורה ולקרבם לצור ישראל .אולם פשוט הדבר שצריך האדם
לדאוג גם לעצמו ,ולמלאות עצמו בתורה ויראה ,ובכך דבריו יתקבלו ביתר
שאת בפני ציבור שומעי לקחו .וזהו שרמז לנו כאן הכתוב "ויגדל משה ויצא
אל אחיו" ,שהנה ידוע שכל תלמיד חכם בדורו הוא בבחינת משה רבינו ,וצריך
הוא לגדול ולהתעלות בתורה ,ובנוסף לזה גם לצאת אל אחיו כדי לקרבם
לתורה.
)תורת הפרשה(
"ותקרא שמו משה ותאמר כי מן המים משיתהו" )ב,י(.
כתב בספר "על התורה" :עשרה שמות היו לו למשה רבינו :טוב ,אביגדור וכו',
שמות שהורתם ולידתם בקדושה וטהרה שנקרא בהם על ידי הקדוש ברוך
הוא ,על ידי הוריו ,על ידי בני ישראל .וראו זה פלא ,הפלא ופלא ,יתר שמותיו
כמעט שנשתקעו ולא נקבע לו אלא שם זה שקראה אותו בת פרעה ,בת מלך
נכר? ולא עוד אלא שגם התורה הקדושה שנקראה על שמו ,על שם "משה"
היא נקראת "תורת משה" ,וכל כך למה? מה הטעם? לפי ששם זה "משה" -
אומר רבי מרדכי בנט זצ"ל  -מרמז על מידת הרחמנות ונדיבות הלב ,לאמר:
"כי מן המים משיתהו" ,שהוא העיקר וזהו יסוד יסודות התורה.
)תורת הפרשה(
"אסורה נא ואראה את המראה הגדול הזה" )ג,ג(.
אמרו במדרש רבי יוחנן אמר ,חמש פסיעות פסע משה באותה שעה .רבי
שמעון בן לקיש אמר :הפך פניו והביט .ואז ,ארע הכל :הבורא יתברך הטיל
עליו את השליחות ,והחל תהליך הגאולה .מבהיל לחשוב ,מה היה לו לא
התקרב ,אילו לא הסב ראשו! כמה גאולות מפסיד האדם ,בגלל שאינו מתקרב
ואינו מתעניין ,בשיעור תורה ,בהתקרבות אל בוראו! ובענין זה ,פירש רש"י:
"אסורה נא מכאן ,להתקרב לשם" .אינך יכול לעמוד "כאן" ולהתקרב "לשם".
אי אפשר ליהנות משני העולמות ,מהצאן ומהסנה הבוער באש כאחד .וככל
שסר האדם "מכאן" ,כך הוא מתקרב "לשם"!...
)מעיין השבוע(
"ויסתר משה פניו ,כי ירא מהביט אל האלוקים" )ג,ו(.
רבינו הרמב"ם ז"ל למד מכאן ,כי "אין ראוי לאדם להתפרץ במדעי האלוקות
)קבלה ופילוסופיה( בהשערה ראשונה ,בלי שיכשיר עצמו בחוכמות וידיעות,
ויטהר כל מידותיו ככל הראוי ,וירסן תאוותיו ורצונותיו ,אז יגש לחקור...
ויבוש ,ויעצר ,ויעמוד ,עד אשר יתקדם לאט לאט .ועל ענין זה נאמר" :ויסתר
משה פניו ,כי ירא מהביט אל האלוקים".
)מעיין השבוע(


מידי יום נוספים באכזריות אין קץ תינוקות שלא זכו
לצאת לאוויר העולם .אבל מישהו קיבל עליו להביא את
זעקתם לעולם ,להציג את כאבם ולמנוע ככל האפשר
את הרצח ההמוני הזה  -אגודת "אפרת" ,בראשות
דוקטור אלי יוסף שוסהיים שיחי' .ד"ר שוסהיים נולד
בארגנטינה ואת תואר הרופא רכש לאחר שבערה
בו השליחות להציל חיי אדם .את התמחותו עשה
בכירורגיה ,ולאחר שעלה לארץ ,היה למנתח בכיר בבתי
החולים "הדסה" ו"שערי צדק" .במלחמת יום הכיפורים
זכה להציל חיי אדם ,והוא היה סבור שלאחר המלחמה
ישוב לעבודתו  -מנתח מצליח .ואולם בשנת תשל"ז -
חוקקה הכנסת את חוק ההפלות ,שאיפשר רצח חוקי
של עוברים במעי אמותיהם 60,000 .עוברים נספו בשנה
אחת! וכדי להדגיש את הקלות הבילתי נסבלת שבה
מורים הרופאים לבצע הפלה  -הגיעה אז אל מרפאתו
של ד"ר שוסהיים אישה עם בנה בן השמונה ,שהיה
פצוע בידו .לאחר שסיים ד"ר שוסהיים לטפל בילד,
פנתה האישה אל הרופא ואמרה לו" :דע לך שהילד
הזה קיים בזכותך" ...למראה הפליאה שהצטיירה על
פניו ,הסבירה" :זה היה לפני יותר משמונה שנים .לא
ידעתי שאני הרה ,ובשל בעיה מסוימת שסבלתי ממנה,
שלח אותי הרופא לצילומי רנטגן .כאשר נודע לי בעת
הצילום כי אני הרה ,היו הרופאים פסימיים והורו לי
לבצע הפלה ,שכן לדעתם ודאי ניזוק העובר ונגרם לו
מום מן הצילומים .למרבה המזל ,באתי להתייעץ איתך,
דוקטור ,ואתה טענת כי אין לי סיבה לדאגה וכי מחקרים
מעודכנים כבר הוכיחו כי הצילום אינו גורם שום נזק.
שמעתי בקולך ,ילדתי את הילד ,והרי הוא לפניך!".
המפגש הזה עם מעשה פשוט שנעשה שנים קודם לכן,
זעזע את ד"ר שוסהיים ,והוא החליט לבסס את הייעוץ
ואת התמיכה ולהקים את אגודת "אפרת" ,המצילה אלפי
עוברים בשנה .האגודה אף תומכת באמהות המתקשות
לשאת בנטל הכלכלי שמביא עימו תינוק ומעניקה סיוע
רגשי ואישי לכל פונה .בהזדמנויות רבות תמך הרב
כדורי זצ"ל באגודה המופלאה המנוהלת בהתנדבות
ובחן ,ובהמשך אף הוכתר לנשיא האגודה .תדיר חיזק
הרב כדורי את ידי דוקטור שוסהיים ,שהקדיש את חייו
למענה ,ומידי פעם ,במקרים שלא סבלו דיחוי ,היתה
האגודה שולחת אליו נשים ,והרב היה מברך אותן
ומבטיח שהכל יעבור בשלום ,ובכך משיב את שלוות
הנפש לאישה המודאגת.

EEE
מספר הרב שמעון מלול" :באחד הימים צלצל הטלפון
בביתי .מעבר לקו היה אחד מידידיי שרעייתו שכבה
בבית החולים בתל אביב ,קודם ביצוע הפלה" .הרופאים
טוענים כי אין לעובר דופק" ,אמר הידיד" ,ולכן הורו
לבצע את ההפלה מייד ...אולם רעייתי אינה מוכנה לכך
כל עוד לא תשמע את דעתו של הרב כדורי!"" .ניגשתי
אל הרב" ,ממשיך הרב מלול" ,והוא הורה שלא לבצע
את ההפלה" .אינני מבין" ,אמר הרב" ,והרי התינוק חי!
אני שומע את הדופק שלו עד כאן! שתאכל שקדים עם
סוכר והכל יהיה בסדר" .לאחר חודשים מספר ילדה
האישה בן בריא ושלם ,למזל טוב! את הדופק ,שאותו
לא הצליחו הרופאים לשמוע מקרוב ,שמע הרב כדורי
ממרחק של שישים קילומטר!

EEE
אחד האנשים שעמד מאחורי דלת חדרו של הרב נראה
לחוץ .רעייתו ,שעמדה לפני לידה ,עברה זה מכבר את
המועד המשוער ,ומכיון שחלפו ימים רבים ,החליטו
הרופאים כי יש להתערב ולבצע זירוז .כאן התערב
הבעל ואמר כי הוא מבקש להתייעץ באדם גדול.
הרופאים משכו בכתפיהם והסכימו להמתין שעה -
שעתיים עד שישוב האיש לבית החולים .מיהר האיש
לעצור מונית שתוביל אותו במהירות אל ביתו של
הרב ,כדי לקבל את הוראתו .שמע הרב את דבריו ,צחק
ואמר" :כלל אין צורך בזירוז ,היום היא יולדת!" .האיש
שב אל בית החולים ,מבקש לעכב את הזירוז עד ליום
המחרת ,אולם למחרת  -כבר לא היה בכך צורך .באותו
יום ילדה האישה בן ,למבוכת הרופאים...
)הרב כדורי(
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המפתח האמיתי והמרכזי לשלום בית

מתי נדע אם הצלחנו לחנך?

הגאון רבינו יוסף חיים זצ"ל כותב" :צריכה האישה להיות פניה
שוחקות וליבה שמח ובמיוחד לפני בעלה" )חוקי הנשים פ"כ(.
וידוע הדבר ומפורסם הענין שמידת השמחה גורמת לאושר
ולשלוה בבית .ברור מאליו שאם מידת השמחה גורמת לאושר
ולשלוה בבית ,אזי המצב רוח הירוד והכעס גורמים לפירוד
ומחלוקת ,על כן יש לעשות הכל כדי למצוא נקודת אור שממנה
תשתפך השמחה לבית .וכמו כן אדם שניחן בחוש הומור ,יוכל
לנצלו להשתמש בו בשעת הצורך בביתו כדי להפיג את המתח.
וידוע שמידת השמחה גורמת לפתוח ליבו של האדם ולהתרכז
בלימודו ,וכפי שמסופר בתלמוד )שבת ל ,(:על רבה שהיה אומר
לתלמידיו דברי בדיחות לפני שהיה פותח השיעור ,וזאת כדי
לפתוח ליבם מחמת השמחה .וגדול מאוד שכר השמח ומשמח
אנשים עצובים ,וכפי שמסופר בגמרא )תענית כב :(.רב ברוקא
היה מצוי בשוק של בית לפט .היה מצוי אליהו הנביא אצלו .אמר
לו רב ברוקא לאליהו :האם יש בשוק זה בן עולם הבא? אמר לו:
לא .בינתיים באו שני אנשים .אמר לו אליהו :אלו בני העולם הבא.
ניגש אליהם רב ברוקא ,ושאל אותם :מה מעשיכם? השיבו לו:
אנשים בדחנים אנחנו – שמחים ומשמחים בני אדם .אנו משמחים
עצובים ,וכן כאשר אנו רואים שניים שיש להם ריב ביניהם ,אנו
טורחים ועושים להם שלום .נמצינו למדים מהמעשה הנ"ל את
גודל הזכות של אלו העוסקים לשמח אנשים ולעשות שלום בין
אנשים שיש מריבה וקטטה ביניהם .ואם המשמח אנשים זרים
ועושה שלום ביניהם זוכה להיות "בן העולם הבא" ,כל שכן
המשמח את אשתו ,וכן אישה המשמחת את בעלה ,בודאי שיזכו
להיות בני עולם הבא .ובפרט בדורינו שהמרירות גוברת מבית
ומחוץ ,יש חיוב כפול ומכופל להשרות בבית אוירה של שמחה הן
על ידי שמיעת שירים ,ריקוד עם הילדים ,מילתא דבדיחותא )לא
ליצנות ח"ו( ובדרך כזו יסלק את הרע מביתו ויפתח את כל אוצרות
הטוב המזומנים להשפיע עליו ועל ביתו שפע טובה וברכה חיים
חן וחסד ,וה' יזכנו.

נאמר בתורה" :ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום ונברכו
בו כל גויי הארץ .כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו
ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט,
למען הביא ה' על אברהם את אשר דיבר עליו" ,ופירש
רש"י" :כי ידעתיו" – לשון חיבה ,כמו מודע לאישה .הנה
אברהם אבינו נתנסה בעשרה נסיונות ,ועם כל זה לא אמר
הכתוב לשון חיבה ,אלא רק עבור "אשר יצוה את בניו
ואת ביתו אחריו" .למדים אנו כמה גדולה מעלת חינוך
הבנים .ודקדק הכתוב לומר "אחריו" ,כי לפעמים אדם
מחנך את בניו ,אבל החינוך לא חודר פנימה ,ורק "בפניו"
למראית העין בלבד הם מתנהגים כשורה ,אבל "אחריו"
לאחר שהוא פונה ,עושים מה שליבם חפץ .לכן בא הכתוב
ומדגיש "אחריו" כי זה העיקר ,דהיינו שהעיקר הוא שידע
האב לחנך את בניו שיהיו שומרי צדקה ומשפט גם אחריו,
וגם כשהולך לעולמו ,יהיה בטוח שבניו אחריו ממשיכים
דרכו .ובזה ביארו את הכתוב )משלי כ,ז(" :מתהלך בתומו
צדיק אשרי בניו אחריו" ,ודרשו רבותינו :אל תיקרי
"בתומו" אלא "במותו" .מי נקרא צדיק? – מי שהוא יודע
שהוא מתהלך לעולמו ובניו ממשיכים את דרכו ,ואדם
כזה אשריו ואשרי חלקו .זוהי נקודת המבחן האמתית
לדעת אם הצלחנו לחנך או לא? בזמן שהילד לא לידינו,
בזמן שהוא עם החברים ,האם גם אז הוא מקיים את אותם
דקדוקי הלכה ,הנהגות או חומרות אותם הנהגנו בביתינו.
האם על אותם עקרונות והשקפות הוא בונה את ביתו?
אם כן – הרי שהצלחנו ואם לא?...
וה' יזכנו לראות כל בנינו לימודי ה' עושים רצונו כרצונו,
אכי"ר.


~
 Eהאם מותר לקצוץ ציפורניים בלילה?
המקובלים הקפידו בזה ולכן הורו לי
להחמיר כ"ק מרן מורי ורבי הקוה"ט זיע"א
והאדמו"ר רבי אלעזר אבוחצירא זצ"ל
בשם אבוה"ק.
 Eהאם יש איסור/ענין שאישה לא תלבש
בגד בצבע אדום? והאם יש חילוק בין גדולים
לקטנים?
יש להחמיר בזה.
 Eהאם יש איסור/ענין לאישה לא להיכנס
לקניון לצורך קניית חפץ?
בודאי שזה נוגד את המעלה של כל כבודה
בת מלך פנימה ,ואמר לי מרן שר התורה
הגר"ח קנייבסקי שליט"א שיש לקחת זאת
בחשבון לענין שידוכים וכו'.
 Eמה מברכים על "טבעות בצל"?
כפי המבואר במילואים לשו"ת יביע אומר
ח“ז יש כאן תרתי לגריעותא נשתנה טעמו
ומראהו ולכן יברכו שהכל.

 Eהאם באמצע קריאת שנים מקרא ואחד
תרגום אפשר לקרוא רש"י?
לפי דברי מרן בשו"ע )סי רפ"ה( אדרבא ראוי
לעשות כן.
 Eהיכן רצוי לבקש בקשות פרטיות בתפילת
עמידה?
מר"ן החיד"א זיע"א כתב שבשומע תפילה
טוב לבקש על ג' דברים שהם :בני ,חיי
ומזוני .וברש"י )ע"ז ח (.מובא שאפשר לבקש
חוכמה בברכת אתה חונן לאדם דעת וכן
זיכרון ואותו דבר בברכת רפאינו .ותשובה
בברכת השיבנו ושאר בקשות יאמרו אחרי
יהיו לרצון השני ובלבד שלא יפסידו חזרת
הש"ץ.
 Eהטס במטוס ורוצה לאכול לחם האם יטול
ידיו בתוך השירותים?
מסקנת האחרונים שבדיעבד יכולים להקל
ורק שימצאו ברז אחר יחזרו ליטול בלי
ברכה.

 Eהאם יש ענין לקרוא סיפורי צדיקים לפני
השינה? ומהו?
ככלל :טוב לישון מתוך דברי תורה כי
המשביע עצמו בדברי תורה ניצול מדברים
לא טובים והעוסק בסיפורי צדיקים כעוסק
במעשה מרכבה ואשריו.
 Eכולל  /מקומות עבודה שחלק רוצים מזגן
בימי קיץ חמים וחלקם אינם רוצים מהי דעת
ההלכה וההנהגה בזה?
תמיד טוב לוותר וגדול השלום ויעשו פשרה
שתהא טובה לכולם.
 Eהאם יש עניין ללמוד תורה עם תפילין?
אם יודע לשמור את עצמו בנקיות האמורה
בהלכה יש חשיבות עצומה ללמוד עם
תפילין )רבינו תם( ושכרו רב מאוד.
 Eהאם מותר ליטול ידיים לאכילת פת עם
מים בטעמים?
לא עונה על הלכות שיש בהם מחלוקות.
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 Eמפורסם בשם גדולים וצדיקים שעיקר יום
השבת הוא להיתדבק בהשי"ת בתורה ובתפילה.
ועל כן צריכים להיזהר מאוד בתפילות השבת
להתפלל בכוונה יתרה ובשמחה גדולה ,כי
זהו עיקר יום השבת .ובפרט מי שטרוד בימי
השבוע בצורכי פרנסה יזהר להאריך יותר
בתפילת שבת ולהתפלל ביתר שאת ובתוספת
כוונה .ומקובל בשם גדולים שתפילות שבת
בכוונה גורמים עליה לתפילות ימי החול.
 Eהאריז"ל היה רגיל להתפלל תפילת החול
בלחש ,כדי להראות הכנעה לפניו יתברך ,אולם
ביום שבת היה מרים את קולו מעט ומתפלל
בנעימה ,מפני כבוד השבת .ולכן ראוי לומר את
הזמירות מעט בקול גבוה יותר מימות החול
ורק יזהר שלא לגרום טרדה לסובבים אותו.
 Eבתפילת שחרית של שבת אומרים את כל
סדר הקורבנות ואת פרשת העקדה כבכל ימות
החול ,אע"פ שיש שנהגו לדלג קטעים מסוימים
בסדר הקרבנות ,מנהגנו פשוט לאומרם כבכל
יום.

 Eאחר סיום הקורבנות יקפיד כל אדם לשמוע
קדיש על ישראל ,מפני שהוא נחוץ מאד לעליה
בסדר העולמות ,ולאחריו מיד יתחיל באמירת
"הודו לה' קראו בשמו" בקול ערב ובניגון מיוחד.
 Eלאחר אמירת "ה' מלך" נוהגים להרבות
באמירת מזמורים ,לפי שבשבת אין בו
ביטול מלאכה לעם וידוע שלא בחר הקב"ה
ביום השבת בתשבחות מלאכי השרת ,אלא
בתשבחותיהם של ישראל.
 Eיזהר האדם שלא להפסיק בדיבור או
בקריאת דברי תורה )כגון :גמרא ,חמש ,תהלים,
עלונים וכיו"ב( מתחילת אמירת המזמורים ועד
סופם ,משום שיש בהם סודות נשגבים.
 Eמתחילים באמירת "למנצח מזמור לדוד
השמים מספרים כבוד אל" ,שהוא מדבר
ממעשה בראשית והוא נתקן לאומרו אך ורק
בשבת ויום טוב.
 Eלאחר מכן אומרים "רננו צדיקים" ו"מזמור
לדוד בשנותו את טעמו" ואמירתם נשגבה
מאד עד שהגה"ק בעל הבן איש חי זיע"א
הזהיר שהמחסיר מהם תיבה אחת מפסיד
טובה הרבה ,משום שהמזמור הראשון מכוון
כנגד י"ג מידות של רחמים ואותיותיו מאירות
מאוד בנשמת האדם האומרים בכוונה ובמזמור
השני יש כוח לבטל מהאדם את כוח היצר הרע
והסיטרא אחרא ואשרי הזוכה לאומרם במיתון
ובנעימה ובכוונה יתרה.
 Eאומרים מזמור "תפילה למשה" שהוא
מדבר ממעשה בראשית ,שנאמר בו" :בטרם
הרים יולדו" וגם חברו משה רבנו ע"ה שנפטר

בשבת .ואחריו אומרים מזמור "יושב בסתר
עליון" שהוא מכון כנגד שבט לוי שהיו זוכים
ללון בבית המקדש והוא גם נקרא "שיר של
פגעים" וסגולתו להכניע את כל המזיקים
שמתגברים ע"י חילול שבת רח"ל.
 Eמזמור "שירו לה' שיר חדש" יש לאומרו
בכוונה עצומה ובמתינות ,משום שהוא מרמז
על היות הקב"ה עם השכינה וישראל בגלות
ומורה על חבור מידת היסוד עם השכינה ורומז
שבשבת קודש אין שום תערובת זרה באורות
העליונים.
 Eלאחר מכן אומר ארבעה מזמורים שהם:
"שיר למעלות אשא עיני"" ,שיר המעלות
שמחתי באמרים לי"" ,שיר המעלות לדוד אליך
נשאתי את עיני" ו"שיר המעלות לולי ה' שהיה
לנו" .והם רומזים אל השכינה ואל הספירות
העליונות ויחוד העולמות ולכן יש לאומרם
בכוונה ובנעימה ויזהר שלא לאומרם במרוצה,
אלא במתינות.
 Eאומרים מזמור "הללויה הללו עבדי ה'
" להורות שעתה לאחר עלית כל העולמות
משבחים כולם להשי"ת בורא העולם אין סוף
ברוך הוא.
 Eלאחר מכן אומרים מזמור "הודו לה' כי טוב
כי לעולם חסדו" הנקרא הלל הגדול ויש בו כ"ו
פסוקים ונתקן על סדר מעשה בראשית ומתן
תורה שנתנה בשבת קודש ובשמים ישנם כ"ו
מלאכי עליון גדולים ועצומים המשבחים את
השי"ת כל אחד בפסוק אחד.
)באר השבת(
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’הקדוש ברוך הוא השפיל את כבודו ,בשביל הצלת עם ישראל‘
’וָ ֵא ֵרד לְ ַה ִצּילוֹ ִמיַּ ד ִמ ְצ ַריִ ם‘:
לכאורה קשה מהו לשון ’ירידה‘ ,והרי מלוא כל הארץ כבודו???
ומבאר רבנו האור החיים הקדוש זיע“א ,כי לפי ערך גדולתו של ה‘ יתברך ,אין זה כבוד שיעשה כל הפעולות והאותות
והמופתים ,כדי שיבואו לאדם נבל כפרעה ולומר אליו דברים בשמו של ה‘ יתברך ,ובפרט שידע ה‘ יתברך ,שפרעה ימאן
אחר כך ויאמר ’מי ה‘ אשר אשמע בקולו ,ולכן כתבה התורה לשון ’וארד‘ כלומר שהוריד ה‘ מכבודו ,הסכים על מיעוט
כבודו יתברך כביכול ,לצד הצלת ישראל.
ומכאן יש ללמוד’ ,שכשיהודי צריך עזרה ,צריך אדם להיות מוכן להשפיל את כבודו בשביל לעזור ליהודי חבירו‘.
ובלשון קודשו של רבינו’ :טעם אומרו וארד ,כי לפי ערך גדולת אל עליון ,אינו מכבודו לעשות כל הנעשה שיבואו דבריו
לאדם נבל כפרעה ,ולומר אליו דברים משמו ,ומה גם כשיגיע למדרגת מיאון עד הגיעו לומר מי ה‘ חס ושלום ,לזה אמר ה‘
וארד ,הסכים על מיעוט כבודו כביכול לצד הצלת ישראל כאומרו להצילו‘.
]אור החיים שמות פרק ג פסוק ח[

ניתן להקדיש
את העלון לכל ענין

052-7606586

לרפואת והצלחת

נביאה בת חנה

להצלחת

להצלחת

משה בן שושנה

הר' נסים בן קטרין

בכל הענינים

וכל בני ביתו
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