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החומוס פול
של המיצריים!

 

על הפסוק המופיע בפרשתינו "...וחמושים עלו
בני ישראל מארץ מצרים" מביא רש"י הקדוש
ז"ל את דברי המדרש שהכוונה שרק אחד מתוך
חמישה אנשים ,דהיינו עשרים אחוז ,מכלל בני
ישראל שהיו במצריים ,זכו להיגאל! ומדוע?
כיוון שהיתר מתו בשלושת ימי האפילה ,אלו
אותם האנשים שהתרגלו לחיי השיעבוד ,ולא
רצו להיגאל!!! והדבר אומר דרשני היתכן
שיעבוד כל כך קשה ,עבודת פרך בילתי מפסקת
ולא רוצים להיגאל?! טוב שומה עלינו לזכור
ולהזכיר החומוס פול של המיצריים ,ממש
"ללקק" את האצבעות ,הפיתה עם שמן וזעתר
גם היא בהחלט ניתן לומר ללא תחליף ואת
עלית על כולנה" ...בקלאווה" לקינוח סעודה
ממש "גן עדן" עלי אדמות! אנחנו צוחקים אבל
בלב עמוק אנו יודעים "שיתכן" שגם בקירבנו
נמצא איזה פרעה קטן ולא מורגש ,יצר הרע
שמו נקרא ,שרוצה להחליף לנו עולם קיים
לעד ,בעולם חולף ,תורת חיים עם מידות
נפלאות בפח זבל של תאוות זמניות ...בספר
השיאים והנפלאות מדווח על גוי משועמם
ששבר שיא עולמי ובמה "כוחו" וגודל גבורתו?!
שלא ישן על מיטה ואף הגדיל לעשות בכך
שלא ישב על כסא במשך יותר משבע עשרה
שנה! זאת ועוד שישן היה בעמידה כשהוא על
הקיר נשען ,ואנו תמהים ושואלים ,מכירים אנו
אנשים שאף שבעים ,שמונים שנה בעמידה
ישנים ,לא מתקדמים לבורא העולמים ומשום
מה מספר השיאים ,הינם נעדרים ,ופלא כיצד
יתכן לחיות חיים כה ריקים ,ואין פוצה פה ואין
מצפצף ועל כך בקלות לסדר היום עוברים...
אין זאת אלא ש"החומוס פול" ,הפיתה עם זעתר
ולקינוח בקלאווה ושאר תאוות החולפות,
אותנו מהאמת מרחיקים!!! אך עדיין לא מאוחר
וכל עוד הנר דולק אפשר עוד לתקן! נתגבר על
התאוות הגשמיות ונרדוף אחר מידות ישרות
ובכך נזכה לטובה וברכה בזה ובבא!!!
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ותשר דבורה )שופטים ה'( | א .מתחילין ודבורה אשה )שופטים ד'(

"ופרעה הקריב ...ויאמר משה אל העם אל תיראו ,התייצבו וראו את ישועת ה'
אשר יעשה לכם היום ...ויאמר ה' אל משה מה תצעק אלי ,דבר אל בני ישראל
ויסעו" )שמות יד ,י-טו( .והנה לא מוזכר שמשה רבינו צעק .ועוד ,שאל
ה"אור החיים" הקדוש זצ"ל ,מהו שאמר" :אל תצעק אלי" ,וכי למי יצעק אם
לא לה' אלוקיו .ובפרט בעת צרה ]שהתפילה בעת צרה מצות עשה )רמב"ן,
בספר המצוות([ שנאמר" :קראתי מצרה לי" )יונה ב,ג(" ,מן המצר קראתי
יה" )תהילים קיח,ה(! והנראה ,שקושיא אחת מתורצת בחברתה .שאמרו
בזוהר הקדוש )ח"ב כ,א( שהצעקה גדולה מכולם ,מכל סוגי התפילה.
הצעקה שבלב ,שנאמר" :צעק ליבם אל ה' " )איכה ב,יח( ,והיא קרובה
לקדוש ברוך הוא יותר מתפילת ואנחה ,שנאמר" :כי אם צעוק יצעק אלי
שמוע אשמע צעקתו" )שמות כב,כג( .וכן מצינו שבשעה שאמר הקדוש
ברוך הוא לשמואל" :ניחמתי כי המלכתי את שאול למלך" )שמואל א טו,
יא( נאמר" :ויחר לשמואל ויצעק אל ה' כל הלילה" ,הניח הכל ולקח צעקה,
משום שהיא קרובה לקדוש ברוך הוא יותר מהכל .זהו שנאמר" :ועתה הנה
צעקת בני ישראל באה אלי" )שמות ג,ט( .גדולה צעקה ,שקורעת גזר דינו
של אדם מכל ימיו ,ומושלת על מידת הדין של מעלה ובשבילה נוחל האדם
העולם הזה והעולם הבא ,שנאמר" :ויצעקו אל ה' בצר להם ממצוקותיהם
יצילם" )תהילים קז,ו(] .וזהו שאמרו )ראש השנה יח ע"א( שאין תפילת יחיד
מועילה לאחר גזר דין ,אבל יפה צעקה לאדם בין קודם גזר דין בין לאחר גזר
דין .וכתב ה"שפת אמת" )ראש השנה טז ע"ב( ש"צעקה היא יותר מתפילה,
כמובן"[ .ואם כן ,מיושב הכל .שבאמת לא ראוהו צועק ,אבל היתה זו צעקה
בלב ,בגדר" :תצעק אלי" .ואספר – לפני כמה שנים תקף אותי חיידק ,התנחל
באוזן ומאן לעזוב .טיפלו בי במסירות ,אבל בלי תוצאות .יום אחד ניגש אלי
הפרופסור" :הרב גלינסקי ,נכון שכתוב בגמרא "שלכם" :טוב שברופאים
לגיהנום?" כמה כעסתי על ההתבטאות "בגמרא שלכם" ,לכם ולא לו .עניתי:
"נכון ,אבל במה זה נוגע אליך .תביא את הטוב שברופאים ,ואסביר .דוקא
הבין" :אתה ודאי כועס שלא הצלחנו לרפא אותך ,יש דברים שאינם בידינו".
לזה התכוונתי .אמרתי" :אתה ,לא תהיה בגיהנום .כי הטוב שברופאים הוא
זה שחושב שהכל בשליטתו! לכן ,מקומו בגיהנום!" בכלל ,באחד הטיפולים
הוא חיטט באוזן ,מה אומר ,יסורי תופת! בצד ישב המתמחה ,עקב אחרי
הטיפול .כשהסתיים ,אמר" :הרב גלינסקי ,אתה לא הראשון שעובר טיפול
זה ,אבל כולם זועקים זעקות מחרישות אוזניים .אתה היחיד שלא צעק!"
אמרתי לו" :הם צעקו ,כדי שאתה תשמע ,והפרופסור ישמע – וזה עזר
להם? ודאי שלא! אבל אני צעקתי ,ועוד איך צעקתי! אבל לא צעקה שאתם
שומעים ,אין לי עניין בשמיעתכם .יש צעקה בבחינת "צעק ליבם אל ה' "
)מיכה ב,יח( .והוא שומע ,ויכול לעזור ,ואני מקווה שיעזור!" למחרת הגיע
לבקרני אדם דתי ,לא מוכר .הציג עצמו :הוא שכנו של אותו רופא ,בפתח
תקווה .הרופא סיפר לו בהתפעלות על החולה שצעק בליבו ,שיווע אל ה',
והוא בא להכיר אותי .אמרתי לו" :תראה ,אני אחזור בעוד כמה ימים לביתי,
לא אראה עוד את הרופא .אתה שכן שלו ,ואם הוא סיפר לך הרי זה משום
שהתעורר בו זיק חבוי וכבוי .תציע לו שילמד איתך שעה בשבוע .תלבה את
הזיק ,שישתלהב ויאיר!" והרופא כיום שומר תורה ומצוות!
)והגדת(

~~*~~~




"ויקראו בית ישראל את שמו מן" )טז,לא(

האדמו"ר רבי יצחק מאיר מגור זצ"ל )בעל "חידושי הרי"ם"(

היה מקפיד כל ימיו ,שלא לתת שם לבת באחד מימות החול,
כי אם בשבת קודש .וכך היה אומר :לבן זכר יש שם בשמים,
כמובא בראש מסכת סוטה" :ארבעים יום קודם יצירת הוולד
בת קול יוצאת ואומרת :בת פלוני לפלוני" .מלשון המאמר "בת
פלוני לפלוני"  -ולא "פלונית לפלוני"  -נמצאנו למדים שלבת אין
שם בשמים ,ולכן ראוי להקפיד שהשם לבת יינתן דוקא בשבת,
ובזכות שבת קודש תזכה כל בת ישראל לשם הראוי והנכון.
כיוצא בזה מצינו בפרשת המן :קודם השבת לא ידעו בני ישראל
את שמו של מזונם החדש ואמרו זה לזה" :מן הוא" )ט"ז,ט"ו(,
ופירש רש"י :הכנת מזון הוא .ורק בשבת קודש העניקו למזונם
היומי את השם "מן".
)פרפראות לתורה(
"וישם הים לחרבה ויבקעו המים" )יד,כא(

כתב "הדרש והעיון" :לכתחילה לא רצה הים לציית

ולהיבקע ,שכן טען כלפי משה :גדול אני ממך ,שאני נבראתי
ביום השלישי ואתה  -האדם  -אך ביום השישי .ברם ,משראה
את ארונו של יוסף נוכח לדעת ,כי הקשישות איננה סימן ליתר
גדלות ,כי הנה יוסף צעיר מאחיו ובכל זאת היה הוא המושל
עליהם ,עד שהוכרחו לכרוע ולהשתחוות לפניו ,ומתוך שמירה
על פקודתו בתור מלך ,לקחו איתם את ארונו .ארונו של יוסף
הוכיח ,כי אף על פי שהאדם צעיר הנהו מן הים ,בכל זאת יכול
הוא לצוות עליו ולאלצו שייבקע.
)מעינה של תורה(
"ובמשה עבדו" )יד,לא(

כתב בעל "קדושת הלוי" :משראו את עלייתם הרוחנית של

האנשים הנחותים ביותר ,כי "ראתה שפחה על הים מה שלא
ראה יחזקאל הנביא"  -החלו להאמין ,כי אדם בשר ודם מסוגל
להגיע למדרגה גבוהה כזו של משה רבנו...
)מעינה של תורה(
"נורא תהילות עושה פלא" )טו,יא(

גאון עוזינו מרן החיד"א זצ"ל הביא את דברי הגאון מהר"ש

פרימו זצ"ל ,שאומנם לכאורה היתה בקיעת הים מאורע חד
פעמי ,אבל אנו אומרים שירת הים בכל יום ,משום שהיתה זו
הקדמה ודוגמה לגאולה העתידה במהרה ,ככתוב "כימי צאתך
מארץ מצרים אראנו נפלאות" .וזהו שנאמר "נורא תהילות,
עושה פלא" :הפלא היה אחד ,אבל תוצאותיו תהיינה תהילות
רבות ,במהרה!
)מעיין השבוע(


המכבד את המלך ,מכבד את ספרי חוקיו
ומשפטיו .והמזלזל בהם ,מחלל חלילה את כבוד
המלך עצמו .לפיכך יש לנהוג כבוד בספרי קודש
ולשוב בתשובה על זילזולם .מסופר כי הגאון רבי
יצחק מרדכי זצ"ל ,רבו של בית הכנסת הגדול
צלאח-אל-כביר בבגדד ,יושב אוהלים היה ,ולא
פקד שום בית מחוץ לביתו ולבית המדרש .לא
הלך לביקורים ושמחות ,כי אם בתורת ה' חפצו.
ולמרות שבית המדרש היה כביתו ,ולמרות
שהחום מימי הקיץ היה כבד מנשוא ,ולמד עם
תלמידיו שעות ארוכות וגרונו ניחר ,לא שתה
אפילו לגימת מים בבית המדרש .ומדוע? משום
ששתה בצעירותו קפה בבית המדרש ,ונשפך
מעט מהמשקה על הגמרא שלפניו .ומאז קיבל
על עצמו שלא לשתות אפילו מים בבית המדרש!
EEE
הגאון רבי אברהם חכם זצ"ל ,רבה של כרמנשאה
שבפרס היה .בבואו לעיר רבנותו ,מצא שם
רופא משכיל ,יהודי במוצאו ,שהתאסלם עם
כל משפחתו – תופעה חריגה ומוקעת .שאלו
הרב" :מה ראית לבגוד באמונת אבותיך ולהוציא
עצמך מן הכלל?" .ענה" :אענה לכבודו .האמת,
שהאיסלם אמונת הבל הוא .אבל פעם שמעתי
רב דורש ,ומספר שכאשר יונה הנביא הושלך לים
ובלעו הדג ,ביקש הלוייתן לבלוע את הדג ואת
יונה כאחד .אמר לו יונה" :ראה ,שאני מהול" .ברח
הלוייתן מפניו .כך ניצלו יונה והדג .כששמעתי
זאת ,אמרתי" :מה הדבר ,וכי אפשר לשוחח עם
דג ,ונבהל הוא מפני ברית המילה?" .החלטתי
שאין בדברים ממש .ואם כאלה סיפורים יש
ביהדות ,במה טובים הם מאגדות האיסלם ...אם
כן – אתאסלם ואחיה בכבוד ורווחה ."...הזדעזע
הרב ,ואמר" :בגלל טיפשותך איבדת עצמך משני
העולמות ,הסכלת עשו! חכם היית בעיניך ,ולא
ידעת שאין חוכמתך מגעת לקצה ציפורנם של
חכמינו! אם לא הבנת דבריהם ,חייב היית להניח
שדיברו בחידה ובמשל ,והנני לגלות עיניך אף על
פי שאינך ראוי לכך! דע לך ,שהבריאה כולה נבראה
בשישה ימים וביום השביעי שבת .שבעת הימים
מורים איפוא על עולם הטבע ,והבריה הגדולה
ביותר בטבע היא הלוייתן .האדם למולו הרי הוא
כגרגר חרדל .מבחינת הטבע" ,בולע" הלוייתן את
האדם .ולא רק הוא :הארי חזק מהאדם ,הצבי
מהיר ממנו ,והנמלה זריזה ממנו .מה ייחודו של
האדם ,מדוע נחשב הוא לנזר הבריאה? מדוע
הלוייתן הוא שבורח מפניו ולא להיפך? משום
שכל בעלי החיים מתוכנתים בטבעיהם ואינם
יכולים לחרוג מהם ולגבור עליהם .האדם הוא
בעל החיים היחיד היכול לשלוט בעצמו ולהכריח
עצמו למשול ביצרו נגד טבעו .והוכחה לכך היא
מצות המילה ,חותם הברית שהאדם מטביע
בעצמו ובבנו נגד טבעו .ולפיכך מצוותה ביום
השמיני ,מעל לטבע! בכך גובר האדם על כל
שאר ברואים ,ומוכיח את עליונותו! והביעו זאת
במליצה ,שהלוייתן ברח כשראה שיונה מהול.
הכיר בעליונותו עליו! ראה מה עמקו דברי
חכמים וחידותם ,ואיך הביעום במשל כה נפלא!".
שמע הרופא והתפעל ,וניחם על מעשהו הנמהר.
)מעיין השבוע(

~**




שמור וזכור!!!

מחמאות? רק באמת!

בספר אהבה ורעות הביא ,שאי אפשר להשיב על כל החסדים
שאדם מקבל מבן זוגו .שהרי כיצד בעל ישיב לאשתו על כל מה
שהיא עושה עבורו – שרותיה המסורים בנושא הנקיון ,הבישול,
הכביסה ,עריכת קניות וגידול הילדים? ובדומה ,כיצד אישה תוכל
להשיב לבעלה על תמיכה נפשית וכספית ,תיקונים בבית ,לימוד
עם הילדים ועזרה בעבודות הבית? כל כסף שבעולם אינו יכול
להחזיר את האהדה והמסירות שבני הזוג מביעים אחד לשני .כשם
שה' רוצה שנביע את הערכתינו על מה שקיבלנו ,עלינו להביע
הערכה גם לבן זוגנו .גם דבר סמלי מוכיח לבן הזוג שאיכפת לנו
ממנו .הרגשת ההערכה בלב בלבד אינה מספקת .יש צורך להודיע
לבן הזוג תמיד ,הן במילים והן במעשים ,כמה אתה מעריך את
כל מה שהוא עושה עבורך .הכרת הטוב צריכה לבוא בתמידות,
בדרך מיוחדת משלך .כמובן ,אין דורשים ממך להביא לאשתך
טבעת יהלום בכל יום ,כשם שה' לא ציפה מאיתנו לבנות לו ארמון
כשהוא ציוה על משכן .אלא נדרש ממך להביע תמיד איכפתיות
והערכה על העובדה שמישהו מסור אליך .אם תראה לבן הזוג ,גם
בדרכים קטנות ,את הערכתך וכמה הוא חשוב לך ,הקשר ביניכם
כזוג יתחזק ויפרח .אם אין משוב ,הרצון להתמסר נעלם לאט לאט.
בן הזוג יהסס לעשות דברים בשבילך ,כי הוא ירגיש שאין מעריכים
את השתדלויותיו ,ואם כן למה לנסות? כדי להביע הערכה לבן הזוג,
צריך קודם להרגיש אותה בלב .בכדי לגרום להרגשה זאת ,הקדש
זמן לחשוב על הדברים הרבים שבן זוגך עושה בשבילך .אפשר
להגיע לזה מתוך תירגול .רשום את כל הטובות שבן הזוג מטיב
עימך ושנן אותן לעצמך יום יום .כאשר תחשוב על פרט נוסף שלא
היה כלול ברשימה ,הוסף אותו .אם תשנן בכל יום את כל הטובות
שבן הזוג עושה עבורך ,תתחיל להרגיש עם הזמן הערכה אמיתית,
ואז תוכל גם להביע זאת באופן הנכון .חז"ל אומרים שהמכבד את
הוריו ,כמכבד את המקום .מאמר זה מרמז על הקשר בין כבוד
הורים לכבוד ה' .מי שאינו מכבד את הוריו ,ימצא קושי בכבוד ה'.
הרעיון דומה גם ביחס לבן הזוג .אם אינך מכבד את בן זוגך ,הרי לך
סימן שאינך מעריך את מה שהוא עושה בשבילך.

בשיח חינוכי להורים ,אמר הגאון רבי שמשון פינקוס
זצ"ל ,רבה של קהילת אופקים :כל אחד מבין ,שגם
כאשר מתווכחים בדברי תורה ,יש לנהוג בדרך ארץ
כלפי השני ,ולא לסתור את דבריו בצורה נחרצת .אך
כאשר הדבר נוגע לילדים ,ישנם הורים הסבורים כי
ניתן "להצליף" בהם ללא רחם .ילד עלול לשמוע ,מגיל
חמש ועד גיל חמש עשרה ,מאות ואלפי פעמים את
המשפט –"אתה לא יוצלח ,אתה 'גורנישט' )=כלום(."...
הדברים חודרים עמוק בתוכו ,עד שהוא מחליט שהוא
אכן כזה .ישנם גם ילדים ש"חינכו" אותם שהם "רעים"!
אין פלא אם אחר כך אותו ילד יתדרדר ,חס ושלום ,כי
מה כבר יכול לצפות מעצמו  -ילד הסבור שהצלחתו
נמצאת אך ורק בעשיית מעשים רעים !?...כלפי חוץ,
בתחילה ,לא ניתן להבחין בכלום ,אך הדברים חודרים
אט אט לתוך המודעות של הילד ,עד שנוצרת אצלו
תדמית של "ילד רע" ,שהרי אפילו הוריו העידו עליו
שהוא כך ...מאידך ,כשהורים מחמיאים לילדים
"אתה ילד טוב ,אתה מוצלח" ,אפילו כאשר המציאות
אינה בדיוק כך ,עלול הילד להבחין בחושיו החדים,
שההורים אינם חושבים כך באמת ,אלא רק פועלים
על פי הוראות שקיבלו מהמרצה בסמינר...
ולכן העיצה הנכונה היא למצוא נקודה חיובית-
אמיתית הנמצאת בילד ואותה לפתח ולרומם ,ומדבר
טוב אחד ,ירצה הילד לזכות בעוד מילים טובות
ומעודדות ונרויח בכפליים ,שכן לא שיקרנו ולא פגענו
ברגשותיו ואף גרמנו לו לרצות להוסיף בקודש ,והיה
זה שכרינו.

 Eהאם הענין של ”והיו עיניך רואות את
מוריך“ דווקא במציאות או אפילו בתמונה?
המקור האמיתי שכתבו הקדמונים הוא
בציור דיוקנו של רבו כפי שארע אצל
יוסף הצדיק ,או לראותו במציאות .ובדורינו
נעשה הכל זול וכדי בזיון וקצף שעושים
מחזיקי מפתחות וכיוצא בזה.
 Eהאם מותר לצאת לחוץ לארץ לצורך
מנוחת הנפש?
ראוי שלא לצאת לחו“ל כי בקושי התירו
לקברי צדיקים ,אולם עיננו הרואות שגדולי
ישראל יוצאים לנוח בחו“ל אך ראוי לשאול
חכם ולא לתת תורת כל אחד בידו כי בימינו
כולם צריכים לנוח ב“ה.
 Eהאם צריך להוציא ציצית מחוץ לבגד?
הספרדים לא נהגו בזה והאשכנזים
מוציאים .ואמר לי מרן הגר“ע יוסף זצ“ל
)בשנת תשמ“ז( שמי שגר באיזור שאין שם
שומרי תורה ומצוות רשאי הוא להוציאם
כדי לחזק את עצמו.
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 Eלמד בספר של בית מדרש ולא החזירו
למקומו ועל ידי כך נגרם ביטול תורה כיצד
יתקן?
הגה“ק הסטייפלר זצ“ל כתב שאין לך
אכזריות גדולה מזו וראוי לקבל כפרה על
עצמו להיזהר בזה מכאן ולהבא וגם לסדר
מעט את הספרים בבית המדרש.
 Eכמה פעמים יש לחזור על הלימוד כדי
לזכות לזכרון בלימוד?
בגמ‘ עירובין )נד (:מוכח שצריך לחזור ד‘
פעמים .וסיפר לי מרן הגר“ע יוסף זצ“ל
)בשנת תשמ“ח( שגם גדולי עולם שחזרו על
כל מסכת  80פעמים ושלא רצה אחד מהם
להמשיך לחזור ?
 Eהאם ההצלחה בחינוך הילדים תלויה גם
בשלום הבית של ההורים?
בבן סורה ומורה נאמר :איננו שומע בקול
אביו ובקול אימו .ודרשו בעלי המוסר

שכאשר יש בבית ”קול אביו“ וגם ”קול אימו“
זו סגולה שיצא משם בן ...וכאשר יש אחדות
בבית ,הדבר משפיע ביותר.

 Eהאם מותר בשבת להרים או להוריד
כפתור המאוורר הגורם לו להסתובב
לצדדים?
אנו נוהגים לאסור זאת.
 Eהאם מותר לקנות ספרי קודש מכספי
מעשר?
בדיעבד גדול ,וגם אם קנה זאת צריך לכתוב
שנקנה מכספי מעשר ולהשאילם לאחרים.
 Eהאומר ק“ש שעל המיטה ותיקון חצות
מיד לאחר מכן ,היכן יאמר את התחנון?
לא יאמר פעמיים וידוי שלא יהיה ככלב שב
על קיאו.
 Eהאם מה שכתב מרן החיד“א סגולה
ללידה קלה בפתיחת ההיכל האם יש ענין
בכמה פעמים או שמספיק פעם אחת?
די בתחילת חודש תשיעי.
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 Eבתלמוד ירושלמי נזכר שבשתי
פרשיות של קריאת שמע כלולים כל
עשרת הדברות וטוב להשתדל ולכוין
בכל אחת מהם במקומה .ויש בזה
תועלת גדולה לכפר אם חטא או פגם
בהם.
 Eנוסח "אמת ויציב" נתקן ע"י עזרא
הסופר ויש בו סודות רבים ונעלמים
וצריך לאומרו במיתון ,כמי שמונה
מרגליות ויש בו ארבעה פעמים אמת
כנגד ארבעה לשונות של גאולת
מצרים ויוצאים ממנו שמות קודש
המסוגלים לשמירה ולרפואה והצלה
ואמירתו מעוררת את אהבת השי"ת
ומחזקת לאמונה תמימה וטהורה
בבורא ואשרי הזוכה לאומרו בנחת.
 Eבאמירת "עזרת אבותינו" יכוין

שהמילה "עזרת" בגימטריא כ"ו
פעמים שם הויה ברוך הוא וגם היא
עולה כמספר רעו"ת עם הכולל לבטל
תרע"ו תיבות שיש בצ"ח קללות
שבמשנה תורה שעל ידי כן ינצל מהם.
וכשיאמר "עוזר דלים" יחשב על עצמו
שהוא עני מתורה ומצוות וישתף עצמו
עם השכינה הקדושה הנמצאת בגלות
ועל ידי כן תתקבל תפילתו .ומיד
כשיאמר "תהילות לאל עליון גואלם"
יעמוד ויכוין שהוא קם לכבוד המלך,
זה הקב"ה ,ויתפלל במחשבתו שתקום
השכינה מעפרה ותחזור למקומה
והמכוין כן שכרו עצום ורב.
 Eכשאומר "ה' שפתי תפתח" יכוין
לקבל שם תוספת הרוח היתרה
דבחינת יום.
 Eגם בשבת יש להיזהר ולסמוך
גאולה לתפילה ולא להפסיק אפילו
בשתיקה.
 Eיש לכוין ביותר באמירת "ישמח
משה במתנת חלקו" ,משום שבזוה"ק
הפליגו מאוד בשבח אמירתו שעל ידו
מתחברים העולמות וחוזרים אלינו
הנשמות היתרות של שבת שהפסדנו

בחטא העגל והכל נעשה על ידי משה
רבנו רעיא מהימנא.
 Eבחזרת השליח ציבור יכוין האדם
באמירת הקדושה לקיים מצות עשה
של "ונקדשתי בתוך בני ישראל" ויש
לאומרה בנעימה ובהתלהבות וכוונה
עצומה ,משום שרבי רבבות מלאכים
ממתינים לשמוע את עם ישראל
מקדישים את שמו יתברך .ורק לאחר
מכן יש להם רשות לשבח ולקלס את
השי"ת ,שהרי חביבין ישראל יותר
ממלאכי השרת .ומנהגנו לנגן כל
הציבור באמירת "נקדישך" בקול נעים
גילת ורנן ואשריהם כל עדת ישראל
איש על מחנהו ואיש על דגלו.
 Eכשאומר "וקרא זה אל זה ואמר"
יפנה קודם לימין ולאחר מכן לשמאל.
 Eכשאומר "קדוש קדוש קדוש" ידלג
ג' דילוגים וכשאומר "ברוך" "וימלוך"
די בדילוג אחד.
 Eבברכת הכוהנים ישתדל כל אדם
לעמוד באימה וביראה שהוא אחד
משלושת הזמנים שיש בקבלה שהוא
עת רצון גדול.
)באר השבת(
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’סגולת ומעלת המצוה ללוות אורחים‘
וַ יְ ִהי ְבּ ַשׁלַּ ח ַפּ ְרעֹה ֶאת ָה ָעם וְ א נָ ָחם ֱאקים ֶדּ ֶרֶ א ֶרץ ְפּלִ ְשׁ ִתּים:
חכמינו הפליגו בגודל מעלת וסגולת ליווי אורח כשיוצא לדרכו ,כי היא מגינה ושומרת על האורח בדרך.
ומבאר רבינו האור החיים הקדוש פרעה הרשע ליוה את בני ישראל כשיצאו ממצרים ,וזכות זו שליווה אותם ,עלול לגרום נזק
לעם ישראל ,כי כל שכר שיקצוב לו ה‘ ,זה יגרום רעה לכן נתחכם ה‘ והוליך את עם ישראל בדרך אחרת ממה שחשב פרעה
שהם הולכים ,שמסתמא פרעה חשב שהולכים דרך קרובה ,ועל ידי כן בטלה מחשבתו ומצוותו של פרעה ,והרי זהו כאילו לא
ליווה אותם.
ובזה מובן לשון הפסוק ’ויהי בשלח פרעה את העם‘ ,כי לכאורה קשה למה אמר ’ויהי‘ שהוא לשון צער ,הרי יש כאן שמחה
שעם ישראל יוצאים מעבדות לחרות???
ועוד קשה שהרי ה‘ הוציאם ממצרים ,ולמה אמר הפסוק בשלח פרעה את העם ,שמשמע שפרעה שלח אותם???
אלא הכוונה היא ,שפרעה ליוה אותם לדרכם ואם כן יש לו שכר וחלק בשילוחם ,וזה יגרום צער ונזק לעם ישראל .לכן נתחכם
ה‘ ולא נחם דרך ארץ פלשתים שהיא קרובה ,כדי שלא יטול פרעה את שכרו .נמצינו למדים:
א .אין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר כל בריה ,ואפילו פרעה הרשע אם עושה מצוה מגיע לו שכר.
ב .כמה גדול שכרו וכוחו של המלווה אורח בצאתם לדרכו.
]אור החיים בשלח פרק יג ,פסוק יז[
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