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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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ס" .דברי ירמיהו" )ירמיה א'( הבאים ישרש )ישעיה כ"ו(
תמנים ובבלים :בן אדם הודע )יחזקאל ט"ו א'(

הגאון הקדוש ה"דברי חיים" מצאנז זצ"ל ,סיפר פעם סיפור :בעיר הבירה וינה היה
יהודי עשיר ,נודע לתהילה .שמו היה רבי שמשון וורטהיימר ,אבל כולם קראוהו "השר
היהודי" .הוא היה בנקאי עתיר נכסים ,ובעל השפעה בחוגי השילטון .הן בכספו והן
בהשפעתו גמל חסד ללא שיעור עם הכלל והפרט ,היה לאחיו לפה בפני השלטונות,
והירבה צדקות לעניים ואביונים .זקן ושבע ימים נפטר בשם טוב ,ונספד כהלכה.
באותו יום ,נפטר גם חברו .אף הוא בנקאי יהודי עשיר ,אך בכך הסתיים הדמיון ביניהם.
עלו שתי הנשמות למרום ,עמדו שתיהן לפני כס המשפט ,והשר רבי שמשון נידון
בראשונה .התבקש לפרוט בפני בית הדין את סדר יומו" .ובכן" ,פתח ואמר" ,הייתי
קם בחמש לפנות בוקר ,לומד מעט ,והולך לבית הכנסת למניין של שש .למדתי פרק
משניות אחר התפילה ,אמרתי חמישה מזמורי תהילים ,ושבתי לביתי לארוחת בוקר.
עליתי לבנק ,לסידרת פגישות עם מנהלי המחלקות ,ולהכרעות חשובות .ובשתים
עשרה – קבלת קהל לענייני צדקות ,גמילות חסד והחזקת תורה .באחת וחצי ,לערך,
הלכתי הביתה ,לאכול ולנוח .בשלוש וחצי הייתי קם ,ומתחיל בסידרת הפגישות
הבלתי רשמיות ,ואז הייתי הולך לבית הכנסת ,למנחה וערבית ,ואחר כך הייתי מתיישב
ללמוד – אלא אם הפריעו לי .אם זה רב המבקש תרומה לישיבה ,שתדלן המבקש
להמתיק גזירה או קהילה המבקשת לבנות מקווה טהרה ...זהו .הייתי קורא קריאת
שמע והולך לישון .אין לי מה להוסיף" .שמעו הדיינים ,שקלו ופסקו" :עולם הבא
מלא .גן עדן מושלם" .שמע הבנקאי השני ,ואמר לנפשו :אם כן ,אין מצבי רע כל כך...
פנו אליו ,ושאלוהו" :ואתה ,מה היה סדר היום שלך?" .ענה ואמר" :ממש זהה ,מלבד
הבדלים זעירים .קמתי ,אמנם לא למדתי ולא התפללתי ,אבל הלכתי לבנק ושהיתי
בו עד לצהרים ,כמוהו .אכלתי ארוחת צהריים והלכתי לנוח ,כמוהו .ופתחתי בסידרת
פגישות בלתי רשמיות ,כמוהו .אמנם לא הלכתי אחר כך להתפלל ולא למדתי בלילה,
אבל חוץ מזה הכל זהה" ...שמעו ,ופסקו" :גיהנם מושלם ,אובדן מלא!" ...התקומם
וקרא" :היכן הצדק?! לחברי קצבתם גן עדן מלא ,גם עבור שעות עבודתו! והרי בהן
אנחנו זהים ,מגיע לי לפחות חצי גן עדן!" .ענו ואמרו" :פסק הדין יעמוד בעינו ,אבל
הרשינו להסבירו לך .משל למה הדבר דומה? במחוז אחד שרר רעב נורא .הדבר
נודע לסוחר תבואות ,שהיה אדם בעל עקרונות :לעולם לא יפקיע מחיר התבואה,
לא יספסר באוכל נפש! אם מחיר הקרון אלף זהובים ,לא ידרוש פרוטה נוספת .אבל
מחיר של סובין ,קש ותבן ,מוכן הוא להפקיע .בהם מוכן הוא לספסר .מה עשה ,נסע
לשם עם ארבעה קרונות טעונים חיטה ,ושישה קרונות סובין וקש .שאלוהו :בכמה
תמכור את הסחורה? ענה ואמר :אלף זהובים לכל קרון .מחיר מציאה .אבל לא אמכור
קרון בודד ,אלא את כולם יחדיו! היה שם פיקח אחד ,שערך חשבון מהיר :הלא בתנאי
הרעב השוררים כאן שווה כל קרון חיטה חמשת אלפים זהובים .אשלם לו עשרת
אלפים ,כדרישתו ,וארכוש את ארבעת קרונות החיטה – ועימם הסובין – וארויח על
אתר סכום כפול מהשקעתי! קיבל הסוחר את הכסף ,מסר את הקרונות ,והלך לדרכו
שמח וטוב לב .בדרך פגש בסוחר תבואה ,וסיפר לו כיצד מכר תבואה וסובין באלף
זהובים הקרון ...שמע אותו סוחר ,ותמה לטיפשותם של הקונים הרוכשים קש ותבן
במחיר אלף זהובים .הטעין עשר קרונות סובין ודהר לאותו מחוז .הציע את הסובין
ודרש את המחיר :אלף זהובים הקרון .צחקו עליו כולם ,ולעגו לטפשותו ...התקומם
וטען" :מה ההשוואה?! הוא מכר תבואה משובחת המבוקשת כאן עקב הרעב ,אבל
כרך אותה בקניית כל המטען .הסכמנו לעיסקת החבילה .אבל אתה מציע סובין בלבד
– בהם ,אין לנו צורך" ...הוא הדין בכאן ,אמרו לאותו בנקאי .רבי שמשון למד בכל עת
פנאי ,גמל חסד ככל יכולתו ,היה לעזר לאחיו" ,מכר תבואה משובחת" – וגם "סובין"
היו לו :שעות מסחר ותגרות ,מאכל ושינה .קנינו הכל יחדיו ,ושילמנו במיטב .אבל
אתה – הן רק "סובין" תמכור .בהם אין לנו חפץ ...והגאון הרב "ישמח משה" זצ"ל,
מגאבס שבטוניס ,פירש בכך פסוק בפרשתנו" :קחו לכם תבן מאשר תמצאו" ,אם בכל
עת פנאי שתמצאו ,תקחו לכם תבונה ותלמדו תורה – "כי אין נגרע מעבודתכם דבר",
תקבלו שכר גם עבור שעות עבודתכם!!!
)מעיין השבוע(

~~*~~~




"ויקצו 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 עמו 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(

~**




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 שנים 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.

 Eילמדנו רבינו האם יש ענין לקפל
טליתו במוצאי שבת?
נוהגים לקפל את הטלית במוצאי שבת,
כדי להתעסק במצוה מיד .ויש אומרים
שהיא סגולה לשלום בית ויקפיד כל
אחד לקפל את טליתו בעצמו ולא על
ידי שליח.

 Eהאם ראוי להכין תבשיל מיוחד לכבוד
סעודה רביעית?
מצוה לאכול ולשתות בסעודה זו
מאכלים טובים וחשובים ,כמו בסעודות
שבת ויהדר כל אדם לאכול מין מאכל
שערב לו ביותר .וגם יקפידו להכין
תבשיל חדש מיוחד לסעודה זו ולא
יאכלו משאריות של מאכלי השבת.




~

ובגמרא מסופר שרבי אבהו היה שוחט
עגל מיוחד לכבוד סעודה זו ,ואשרי מי
שזוכה להוציא ממון בעבור סעודה זו.

 Eמתי הזמן הטוב ביותר לקיים סעודה
רביעית?
אף על פי שזמן סעודה זו הוא במשך
כל הלילה ,מצוה מן המבחר לעשותה
כמה שיותר סמוך להבדלה ולכל הפחות
קודם חצות לילה .ובזמן החורף שחצות
לילה הוא מוקדם יותר ,יש להיזהר בזה.

 Eשמענו שיש הנוהגים להדליק נרות
לכבוד סעודה רביעית ,מדוע?
נוהגים להדליק נרות לכבוד הסעודה
וסגולה נפלאה להדליק ד‘ נרות לכבוד
דוד המלך ונר נוסף לכבוד אליהו הנביא
זכור לטוב .ומקובל בשם צדיקים שאם
מספרים בסעודה זו סיפור מהבעל שם
טוב הקדוש זיע“א סגולה היא להצלחה
ולפרנסה במשך ימות השבוע.

 Eהאם אפשר להחליף בגדי שבת לבגדי
חול מיד במוצאי שבת?
אין להחליף את בגדי השבת ,עד לאחר
שיסיים סעודת מלווה מלכה.

לעילוי נשמת שרה בת חבצי כא' בניסן תשע"ח ת.נ.צ.ב.ה
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 Eצריך לשתות מכוס של קידוש שיעור
כמלוא לוגמיו שהוא רוב רביעית )ארבעים
וארבעה גרם( .וכל זה מעיקר הדין ,אבל מצוה
מן המובחר לשתות רביעית )שמונים ושישה
גרם(
 Eלא ישהה מתחילת השתייה עד סופה
שיעור שאפשר לשתות רביעית הלוג ,ולכל
הפחות לא ישהה שיעור אכילת פרס.
 Eלכתחילה צריך המקדש לשתות בעצמו
רוב רביעית ,ואם אינו יכול לשתות בעצמו ,יתן
לאחד מן המסובים שישתה רוב רביעית .ולפני
שהמקדש נותן לאחד מן המסובים לשתות
רוב רביעית ,יטעם המקדש מעט מהיין ואחר
כך יתן לאחד מן המסובים .ועל פי הסוד עדיף
במקרה כזה )שהמקדש עצמו אינו יכול לשתות
רוב רביעית( שיתן לשתות רוב רביעית לזכר
ולא לנקבה .ובדיעבד אפילו לא שתה אחד
מהמסובים רוב רביעית ,אלא כל המסובים יחד
שתו רוב רביעית – יצאו ידי חובה .ובלבד שלא
ישהה על ידי שתיית כולם זמן של יותר מכדי
אכילת פרס.

 Eמצוה מן המובחר שגם כל אחד מן
המסובים יטעם מעט יין מכוס הקידוש ,אף על
פי שהמקדש שתה ממנו כשיעור.
 Eעדיף יותר שהמקדש ישתה מאותו כוס
שקידש עליו )ולא שישפוך לכוס שני וישתה
מהכוס השני( .ובזמן הזה לא נמנעים לשתות
מכוס ששתה ממנו חבירו מחשש חולי ,כיון
שברור להם כי בעל הבית שקידש ושתה מן
הכוס הוא בריא ואין בו חולי .ומכל מקום
העצה הטובה היא שימזוג המקדש לאחר
הקידוש חלק מהיין לכוס אחר ,ומיד ישתה
מהכוס שקידש עליו לפני שהמסובים שותים,
ואחר כך ימזוג מהכוס השניה לכוסיות הקטנות
עבור כל אחד ואחד ,וכל זה הוא בתנאי שהכוס
גדולה שישאר בה רוב רביעית לאחר שימזוג
לכוס השניה ,שאם לא ישאר ,ישתה תחילה רוב
רביעית ואחר כך ימזוג להם.
 Eאם האישה אינה טהורה ,יש להקל בקידוש
אפילו שהיא תשתה ישר אחרי בעלה ואחר כך
כל בני הבית .ואם נוהגים בביתם למזוג הקידוש
לכוסיות נפרדות לכל אחד ,ויש עמהם אחרים,
ימזוג בעל הבית לכולם ,והאישה תיקח בעצמה
כוסית אחת.
 Eאם המסובים לא שמעו בליל שבת את
ברכת בורא פרי הגפן מהמקדש אלא שמעו רק
את ברכת אשר קדשנו במצוותיו ורצה בנו וכו',
יצאו הם ידי חובה .כיון שאין כוס של קידוש
תלוי בברכת בורא פרי הגפן ,כי ברכת בורא
פרי הגפן הוא רק בכדי שיוכל לטעום מן הכוס.
אבל אם הקידוש ביום לא שמעו ברכת בורא
פרי הגפן – לא יצאו ידי חובה ,כיון שביום ברכת
הגפן היא גוף הקידוש ,ונמצא שלא שמעו

קידוש כלל.
 Eנהגו בכל תפוצות ישראל לברך את הבנים
והבנות בליל שבת ,ורשאים ההורים לברך את
ילדיהם בברכת כהנים כשהם סומכים יד אחת
של ימין על ראש המתברך ,או בשתי הידיים
ביחד ,ואין להקפיד על כך ,כיון שאין כאן
נשיאות כפיים ,ולא כוונה לקיים מצות ברכת
כהנים.
 Eאם קידש ולפני שטעם ממנו נשפך כוס
היין ,מביא כוס אחר ומברך עליו בורא פרי
הגפן ואינו צריך לחזור ולברך ברכת מקדש
השבת .אבל אם היה בדעתו בשעת הברכה
לשתות אחר כך עוד יין בנוסף לכוס הקידוש,
אינו צריך לברך בורא פרי הגפן ,אלא ישתה
תיכף כוס אחר בלי ברכה ,ובלבד שלא יפסיק
בדיבור שלא מענין הקידוש.
 Eכוס של ברכה צריך שיהא בו לפחות
רביעית הלוג יין .והשיעור הוא שמונים ושישה
גרם במנין "כו"ס" .ויש מחמירים ולוקחים כוס
המכיל מאה שלושים ושבע גרם .והנוהגים
כדעת החזון איש זצ"ל ,מחמירים ולוקחים כוס
המכילה מאה וחמישים גרם כמנין "כוס הגון".
 Eכוס של קידוש טעון הדחה מבפנים
ושטיפה מבחוץ ,כלומר שלא מספיק שהכוס
יהיה נקי מבפנים אלא צריך להיות נקי גם
מבחוץ ,ואם הוא נקי ואין בו שיורי כוסות – אינו
צריך שטיפה והדחה .וכן אם קנחו במטלית
משני הצדדים ,כשר הוא לקידוש ונחשב כאילו
נשטף והודח .ועל פי הקבלה נוהגים להדיח
ולשטוף גם כאשר הכוס נקי וצח.
)השבת והלכותיה(

~ 
'תוכנית פרעה הסמויה ,להחטיא את עם ישראל'

'וַ יְ ַצו ַפּ ְרעֹה לְ כָ ל ַעמּוֹ לֵ אמֹר כָּ ל ַה ֵבּן ַהיִּ לּוֹד ַהיְ א ָֹרה ַתּ ְשׁלִ יכֻ הוּ וְ כָ ל ַה ַבּת ְתּ ַחיּוּן'
פרעה המלך הרשע ,ציוה להרוג את הזכרים הנולדים לישראל ,כדי שישארו הנקבות לבד ,ואז יהיו
מוכרחות להתחתן עם המצריים ,ולא ירצו לעלות מארץ מצרים .ומטרתו הפנימית ,היתה לפגום בכך את
נשמות ישראל הקדושות ,וממילא לא יוכלו לעלות מארץ מצרים גם מבחינה רוחנית ,שלא יהיה לישראל
תקומה חס ושלום .כתב רבינו האור החיים הקדוש וזה לשון קודשו' :עצה חכמה יעץ פרעה בדבר זה ,לבל
יוכלו עלות מהארץ ,והוא ,כי באמצעות שיהרגו כל זכר ויתרבו הנשים ,ויתחברו נשי ישראל עם המצריים
ויתחתנו בהם ,ומעתה אין מציאות לעלות מן הארץ כשיהיו לעם אחד ,גם יפגמו הנפשות הקדושות
בערבוב הנפשות ,ויהיו שם עד עולם בר מינן ...ואם היו מתחתנים עם המצריים לא היתה בר מינן תקומה
לשונאיהם'.
]אור החיים שמות פרק א פסוק כב[

להצלחה ברוחניות
ובגשמיות ופרנסה בשפע

לעילוי נשמת

שמואל בביוף
בן בלור

שמעיה כוסיוף
בן יעל

ובני ביתם

ת.נ.צ.ב.ה

ת.נ.צ.ב.ה

רוני בן מננה
קים מזל טוב
בת עליזה

לעילוי נשמת

להצלחת

כל התורמים והמסייעים
לעלון בליל שבת
מבית הכנסת
זכור לאברהם
חולון
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