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מסע ארוך


הכל


לטובה!

נתאר לעצמנו ,פלוגת חיילים יצאו למסע
כומתה ,מסע ארוך ומייגע ,החל מצאת
הכוכבים ועד לצאת החמה ,כשבסופו אמורה
להערך ברוב פאר והדר חגיגת סיום המסע
המפרך בראשו של הר גבוה .והנה בשעה
האחרונה החלו מטפסים במעלה ההר התלול.
הנשימה התגברה ,הדופק עלה והשרירים
ברגלים נתפסו ,יש מהחיילים שחשו שלא רק
המסע הרגלי עומד להסתיים אלא גם פתיל
חייהם ...לבסוף מצאו עצמם החיילים בפיסגת
ההר וכוחות חבויים נמצאו בקירבם עת
החלו לזמר ולשורר בגיל ובשמחה על הסיום
המוצלח .לפתע נשמעה שריקה חדה ובסיומה
שרר שקט מוחלט .סגן מפקד הפלוגה הודיע
שהוחלט במטה לשנות מסלול ולערוך את
חגיגות הסיום בהר הסמוך ...קרוב לודאי
שהתגובות היו נזעמות רטינות וצעקות היו
נשמעות מכל עבר ומסתבר בהחלט שאף היה
פורץ מרד!!!
אחים יקרים ,בפרשתינו קוראים אנו על מסעם
של בני ישראל במדבר הצחיח מקום נחש שרף
ועקרב .והתורה מדברת בשבחים ובחסידות
של בני ישראל שאף שהיו פעמים שהיו הולכים
למסע ארוך ומתיש והנה חשבו שבלילה ינוחו
על משכבותם פתאום באותו הלילה נסתלק
הענן מעל המשכן שזה עתה בנו והיו צריכים
לנסוע שוב ואף על פי כן אין פוצה פה ואין
מצפצף אלא שיעבדו ליבם במקום )עפ"י מעם
לועז( .וכבר לימדונו חז"ל שמעשה אבות סימן
לבנים ואין לנו אלא להתחזק בעשיית רצונו
יתברך גם כשהשרירים כבר תפוסים ויהי רצון
שנזכה לחזות ולשמוע בשירת המשוררים על
הדוכן בבית העולמים.

~

  ~
~ 

 19:22 19:16 19:07 19:25
~ 20:25 20:29 20:25 20:27


20:55 20:58 21:00 20:57



רני ושמחי בת ציון )זכריה ב,יד-ד,ז(

הגמרא ברכות )ס (:מספרת על התנא הקדוש והאלוקי רבי עקיבא זיע"א ,שפעם
היה מהלך בדרך והגיע אל אחת העיירות וביקש מקום ללון ,אך בני המקום לא נתנו
לו .כמובן שצדיק גדול כמו רבי עקיבא לא הצטער ולא התרעם ,אלא אמר בשמחה
ובבטחה :כל מה שהקב"ה עושה – הכל לטובה! הלך רבי עקיבא ולן בשדה והיה
איתו תרנגול ,חמור ונר .באה רוח וכיבתה את הנר ,בא חתול ואכל את התרנגול ,בא
אריה ואכל את החמור ,אך גם הפעם לא נפלה רוחו של רבי עקיבא והוא קיבל את
הדברים באהבה וקרא בקול גדול :כל מה שהקב"ה עושה – הכל לטובה! ממשיכה
הגמרא ומספרת :בלילה פשט גייס בעיר ושבה את כל בני העיר ,עמד רבי עקיבא
ואמר :ולא אמרתי לכם שכל מה שהקב"ה עושה הכל לטובה?! ופירש רש"י הקדוש
זיע"א וכתב )ד"ה הכל לטובה( "אילו היה נר דלוק – היה הגייס רואה אותי ,ואילו
היה החמור נוער או התרנגול קורא – היה הגייס בא ושובה אותי .הגאון רבי חיים
שמואלביץ זצ"ל ראש ישיבת מיר כתב בספרו "שיחות מוסר" על אותו מקרה של
התנא הקדוש רבי עקיבא" :מה נורא היה מצבו של רבי עקיבא באותה שעה ,צריך
הוא ללון בשדה מחוץ לעיר והמקום הוא מקום חיות רעות ,מעון אריות ,בחשיכה
ללא נר .תרנגול מעורר אין והחמור האחד שברשותו נטרף על ידי ארי ועל הכל אמר
רבי עקיבא :כל דעביד רחמנא לטב עביד )כל מה שעושה הקב"ה – לטובה עושה(.
ואכן זכה רבי עקיבא לראות מיד את החשבון הכללי ,צירוף כל פרטי המאורע
הוכיח ,שכל פרט אשר היה נראה רע ומר כשלעצמו היה נס ממש ,והכל יחד היווה
מגילה ערוכה של הצלת נפשות רבי עקיבא ובני ביתו באופן מופלא .וזאת על כל
אחד לדעת כי כן הוא באמת בכל היסורים המקרים הבאים על האדם ר"ל ,אף אם
אין נראה לו כן" .וכתב עוד רבי חיים שמואלביץ על אותו ענין" :וכן יש לפרש את
כוונת הגר"א באגרתו לבני ביתו! "למחר תבכה מאשר היום תשחק" .אסונו של
האדם הוא שדן את המקרה הפרטי ,בעוד שאין המקרה אלא חוליה קטנה ממערכת
כללית גדולה ,והחשבון עלול להשתנות מן הקצה אל הקצה .וזהו הוא ביאור הענין
של אמירת "גם זו לטובה" ,שאינו דן את הפרט לפי מה שהוא נראה ,אלא אומר
"גם זו" – בסופו של חשבון – "לטובה" ,מובטח הוא כי החשבון הכללי הוא לטובתו,
וכמו שכתוב )תהילים יט ,י( "משפטי ה' צדקו יחדיו" ,בראיית כל המעשים "יחדיו",
נראה את צדקת ה' ומשפטיו ,ומשום כן מעלה גדולה היא מאוד" .עכ"ל .פעמים
שאנו מתמרמרים על מקרים ומאורעות שקורים לנו בחיים רוטנים וזועפים ,אך
עלינו להתאזר באמונה ובביטחון בבורא ברוך הוא שהוא אבינו מלכינו והוא עושה
את הכל לטובתינו ,וגם אם פני הדברים אינם נראים כן ,זהו בגלל קוצר ראייתנו
ומיעוט השגתינו ואם ימזל מזלנו נזכה לראות ולהבין את דרכי ההשגחה ואת היד
המנחה של הקב"ה בכל פרט ובפרט בחיינו איך שהכל היה לטובתינו .בפרשתינו
אנו קוראים על העם המתאוננים ,שהיו כואבים ,מצטערים ושואלים" :מה נעשה,
ואיך נחיה במדבר הזה ,ומה נאכל ומה נשתה ,ואיך נסבול העמל והעינוי ומתי נצא
ממנו" ,וכלשון הרמב"ן זיע"א )יא ,א( וחמת השם יתברך בערה והוא הענישם ,ורש"י
הקדוש כותב לנו למה השם יתברך קצף עליהם והענישם )ד"ה ויחר אפו( "אני
הייתי מתכוין לטובתכם – שתכנסו לארץ מיד" .אחים ואחיות יקרים ,בואו וננסה
לסגל לעצמינו מידה ברוכה זו – לקבל את כל המאורעות בסבר פנים יפות ולהאמין
באמונה שלימה ,שכל מה שהקב"ה עושה – הכל לטובה!
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"והאיש משה עניו מכל אדם" )יב,ג(
ישנה ענווה פסולה ,שאדם נוהג עניוות על-מנת שיזכה בתהילה,
ועל-כן כשהוא נוכח לראות כי מרננים אחריו שהוא בעל-גאווה
ולא עניו ,הריהו משליך באמת את הענווה מאחורי גוו .אבל העניו
האמיתי נשאר עניו אפילו כאשר הבריות חושדות בו בגאווה.
"ותדבר מרים ואהרן במשה" – הם דיברו במשה ,כי גאווה היא
מצידו שפרש מן האשה ,שכן "גם בנו דבר" – ואף-על-פי-כן נשאר
משה "עניו מאד מכל האדם" ,הרי זה סימן של ענווה אמיתית...
)מעינה של תורה בשם כתב סופר זצ"ל(
"ובהקהיל את הקהל ,תתקעו ולא תריעו" )י,ז(
על פסוק זה היה אומר הצדיק רבי משה אליקים מקוז'ניץ זצ"ל:
"ובהקהיל את הקהל" – כאשר בני ישראל יהיו נקהלים כאחד
ומאוחדים בדעה אחת – התוצאה תהיה" :תתקעו" – תהיו תקועים
ומבוססים על אדמתכם כיתד נאמן" ,ולא תריעו" – ואויבים לא
יוכלו לשבור ולרוצץ אתכם...
)פרפראות לתורה(
"בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת
הנרות )ח,ב(
רמז לחינוך הבנים שהם הם "הנרות" של ההורים ,אם רוצים
להעלות אותם ,אזי "אל מול פני המנורה יאירו" ,כלומר שיחנכו
אותם בתלמודי תורה ובישיבות שיהיו למאורות ,ואז יאירו בעולם
הזה ,וזה תפקידו של כל יהודי להעביר את תורת ישראל לבניו
אחריו ,וכמבואר בתהלים )עח,א-ו(" :משכיל לאסף האזינה עמי
תורתי ...למען ידעו דור אחרון בנים יולדו יקומו ויספרו לבניהם".
הנה המזמור הזה מלמד אותנו מה תפקידו של היהודי .כלומר,
התורה ניתנה לישראל "למען יספרו לבניהם" ויחנכום על דרך
התורה ,וכל יהודי שאינו מקיים זאת הרי הוא מועל בתפקידו בתור
אב.
)תורת הפרשה בשם קול יהודה(

"בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה" )ח,ב(
רש"י פירש שני פירושים בתיבת "בהעלותך" :האחד ,שידליק
עד שתהא השלהבת עולה מאליה .והשניה שמדרגה היתה לפני
המנורה ,עליה היה הכהן עומד ומדליק .רבותינו למדו מקרא זה על
דרך הרמז ,לאורחות החינוך .שהמחנך צריך שיפיח אש בתלמידיו
עד שתהא שלהבת עולה מאליה ,ולא רק כאשר הוא שוהה עמם.
וכדרך שפירש הרב "עבודת ישראל" זצ"ל בכתוב" :לכו בנים שימעו
לי" ,שתשמעו להדרכתי אף בלכתכם ממני ובהיותכם ברשות
עצמכם .וכתב הרב "מאור השמש" זצ"ל ,שזהו הנאמר "אל מול פני
המנורה" ,ופירושו מנגד ,גם אז "יאירו שבעת הנרות" .שמא תאמר:
איך ,באמת ,יגיעו המורה או ההורה ליכולת זו ,שהנחייתם תלווה
את חניכיהם לעד? והתשובה כלולה בלשון השני ברש"י ,אמר הרב
"תולדות יעקב יוסף" זצ"ל :אם המחנך עצמו יעלה מדרגה ,אם הוא
יתעלה ,או אז יוכל להעלות ולרומם גם את שומעי ליקחו .ונמצאו
שני פירושי רש"י משלימים זה את זה!
)מעיין השבוע(


הסיפור הבא מתורגם מספר "המגיד מדבר" והובא ב"לקח
טוב על התורה" .הוא סופר מפי יהודי שניצול בהשגחה
פרטית מיוחדת :כשהמנשביקים )הלבנים( ברוסיה
השתלטו על המדינה אחרי מלחמת העולם הראשונה,
היה זה לראשונה מזה שנים רבות שהיהודים נהנו
מחופש .התעשרו במיוחד יהודים שנתמזל מזלם לעסוק
בעסקי יהלומים ותכשיטים .כל בוקר הייתי במשרדי
בבורסת היהלומים בשעה שמונה ,והייתי עסוק כל היום.
בוקר אחד היה בכוונתי להגיע למשרד מוקדם .מזוודת
היהלומים והתכשיטים היתה אתי כרגיל ,אך כשהלכתי
שמעתי מישהו צועק .סובבתי את ראשי וראיתי אדם עומד
בפתח בית כנסת קטן ,ומחפש עשיר להשלמת מנין .והוא
צעק לעברי וקרא לי לבוא להשלים מנין .חשבתי שיש
לי מעט זמן ,ונכנסתי כדי להיות העשירי ,אך כשנכנסתי
ראיתי שהיו שם רק שלושה אנשים מלבדי ומלבד האדם
שקרא לי ,אשר שוב עמד בדלת וחיפש "עשירי" ."...מה
זה?" טענתי לעברו" :אני לא עשירי ,אני חמישי .הדבר יקח
את כל הבוקר להשיג עשרה אנשים!" "אל תדאג" ,ענה לי,
"יהודים רבים עוברים ברחובות אלה כל בוקר" .התחלתי
לומר תהלים .במשך עשר דקות ,הוא השיג עוד אדם אחד.
פניתי לעזוב ,אך הוא התחנן" :הקשב ,זה "היאהרצייט" של
אבי ,עלי לומר "קדיש" ,בבקשה השאר .אני מנסה לארגן
מנין במהירות"" .איני יכול להשאר עוד" ,מחיתי" ,אני חייב
להיות במשרדי בשעה שמונה ,ועכשיו כבר שמונה" .הוא
אמר לי בתקיפות" :הקשב ,אינני נותן לך לצאת ,יש לי
יאהרצייט ,עלי לומר קדיש ,ברגע שיהיו לי עשרה אנשים
נתפלל ותוכל ללכת" .לא רציתי להרגיזו יותר ,ובאי-רצון
חזרתי לאמירת תהלים .חלפו עוד עשר דקות והוא הצליח
לקרוא לעוד שני אנשים .שוב התחלתי להתקדם לעבר
הדלת ,והפעם הצביע לעברי ואמר" :הקשב עכשיו ,לו
לך היה יאהרצייט לזכר אביך היית רוצה שאני אשאר,
נכון? והייתי נשאר? עכשיו אני רוצה שאתה תעשה אותו
דבר בשבילי!" .לאחר ששמעתי את דבריו הסכמתי כבר
שחלק מהבוקר ומתוכניותי במשרד ילכו לאיבוד ,יהיה
מה שיהיה – אשאר .בערך בשעה שמונה ושלושים השיג
לבסוף את כל המנין .חשבתי שיגיד משנה וקדיש ,אך
לא! הוא התחיל מראשית התפילה .חסר סבלנות הבטתי
בשעוני ,וחשבתי שאגיע למשרדי מאוחר מאוד .מספר
פעמים הסתכלתי סביבי לראות אולי הגיע עוד מתפלל,
כך שאוכל לצאת משם ובכל זאת ישאר לו מנין ,אך לא
הגיע אף אדם .כשסיימנו ,הודה לנו מאוד ,הגיש עוגה
ומשקה ואז נתן לנו לעזוב .התחלתי לעשות את דרכי
למשרד ,נושא את מזוודתי מלאת התכשיטים .כשהגעתי
למרחק שני בניינים ממשרדי ,אץ לעברי אדם שהכרתיו
כשהוא מנופף בידו בבהלה" .מהר! הסתלק מכאן!" – צווח
לעברי בפראות" .הבולשביקים )הקומוניסטים( השתלטו
היום על הממשל ,כמה מהם באו והרגו יהודים בבורסת
היהלומים ,ועכשיו הם עסוקים באיסוף השלל ,המלט
על חייך!" אני אכן נמלטתי על נפשי ,הסתתרתי במשך
כמה ימים וכפי שהנכם רואים הצלחתי בחסדי ה' לצאת
מרוסיה .אתם בוודאי מתארים לעצמכם מה היה קורה לי,
לו הייתי עוזב את המנין מוקדם.
EEE
רבי גדליהו דסלר זצ"ל מתלמידי רבי שמחה זיסל מקלם
זצ"ל ,היה מעסיק בביתו בחור עני .באחד הימים נעלם
מביתו גביע ,והחשד נפל על אותו בחור .ואכן הלה הודה
תוך בכי כי הוא נטל את הגביע ,אך התנצל שהיה זקוק
להלוואה ולכן נטל בלית ברירה את הגביע כדי להפקידו
כמשכון ,ועם פרעון החוב הוא יחזירנו .רבי גדליהו לא
גילה את הדבר לאיש כדי לא לביישו ,אולם הוא מנע
מהבחור להמשיך לעבוד בביתו מטעמי זהירות .מאידך,
הוא קיבל על עצמו לתמוך בו כדי שיוכל להתבסס.
כבר אמר החכם מכל אדם" :שלח לחמך על פני המים,
כי ברוב הימים תמצאנו" )קהלת יא( .ההשגחה סיבבה
שהודות לוותרנותו וחסדו צמחה לו מכך ישועה והוא
ניצל מהוצאה להורג .לאחר שנים ,בזמן המהפיכה
ברוסיה כאשר הקומוניסטים עלו לשלטון" ,נאשם" רבי
גדליה באי ציות לפקודת השלטון החדש ,בכך שהשהה
בביתו מכונת כתיבה .הוא נידון ב"עוון" זה להוצאה להורג.
אימה חשיכה נפלה על ביתו ואשתו התדפקה על דלתות
ראשי המדינה בעיר המלוכה פטרבורג ,כדי להשיג עבורו
חנינה ולפדותו ממיתה .והנה כשהתרוצצה במשרדים
ולשכות שרים ,נפגשה בצעיר העני שעבד בביתם במשך
השנים הוא נתמנה לתפקיד גבוה בשלטון הקומוניסטי.
בהוודע לו הסכנה שבה עומד מטיבו לשעבר ,הוא נסע
מיד למקום מאסרו בעיר טולא ו"סידר" שירשם האסיר
רבי גדליה בפנקסי בית האסורים שכאילו כבר בוצע גזר
דינו ,מיד לאחר מכן הוא הבריח אותו ואת כל משפחתו
מחוץ לרוסיה.
)מורשת אבות ,תנועת המוסר(

~**




מה יעשה מי שהתחתן עם מרור?

הילד אינו קורבן "תמיד"

באים רבים ושואלים אותי מה לעשות עם האישה? היא קשה!
היא ממררת לי את החיים! ועוד ביטויים שאין הדף יכול
לסבלם ,הנה דברים מלוקטים מספרי רבותינו הפלא יועץ ועוד
למען יצאו מלב טהור ומי שיש בו יראת שמים דבריו מתקבלים,
וזו לשונם :מי שזכה ויש לו מה' אישה משכלת ומצא אישה
טובה ,בודאי שחוט של חסד משוך עליה וחביבה על בעלה.
אמנם ביותר צריך ליזהר גבר שנפלה בחלקו אישה קשה,
הנה הוא עומד בנסיון גדול ,וצריך חוזק להתנהג עמה בשלום
ובריעות לכבוד השכינה ,כי הדברים עתיקים ,ויתן אל ליבו
כי בארזים נפלה שלהבת ,עד שאמרו" :דיינו שמצילות אותנו
מן החטא ,ומגדלות את בנינו" ,וגם יתן אל ליבו מאמר חכמינו
ז"ל ,שדעתן של נשים קלות ,לכן ממנו צריך שיבוא השכל ,ואם
עוברת על דעתו ומכעיסתו ,ישמור רוחו לבל יכעס עליה ,ואין
צורך לומר לבזותה ולקללה ולהכותה חלילה וחס ,כי זה מנהג
בורים וריקים ופוחזים ,ונפשו הוא חובל ,רק בפה רך וחיך
מתוק יוכיחנה ,ועל כל פנים עול יסבול ויהיה עלוב ולא עולב,
ויקבל עליו דין שמים בשמחה ,כי מה' אישה לאיש .ולפי מאמר
רבותינו ז"ל שאמרו שמי שיש לו אישה רעה אינו רואה גיהנם,
היה ראוי לבקש אישה רעה אם היה יכול לעמוד בניסיון ,לפי
חומר דין גיהנם ,וכיון שעומד בניסיון לא ירש שני גיהנם ,אלא
יקבל באהבה ויקבל שכר טוב בעמלו .וגם צריך להתחזק לעורר
את האהבה ,למען לא יהיו בניו בני שנואה חס ושלום ,ולפי גודל
הצער כן גודל השכר .והגדר למנוע דברי ריבות מביתו ,הוא לא
לדקדק כל כך בהוצאות הבית על כל פרוטה ופרוטה ,כי גורם
לה לקנאות מרעותה .לכן איש אשר כברכתו ירבה כבוד ביתו
דבר בעתו ,ויפייס את אשתו ,כי אין הברכה שורה בתוך ביתו
אלא בשביל אשתו ,וגדול שלום הבית עד שהותר למחוק השם
הגדול ליתן שלום בין איש לאשתו ,ולכן בכח יגבר איש להעביר
רעה מביתו ולהשרות שכינה בביתו .ובתוספת תפילה לבורא
יתברך בודאי שתבוא הישועה והמר יהפוך
למתוק והחושך לאור והשיעבוד לגאולה
ולכל טוב לעד.

נאמר בתורה )דברים ד ,ב(" :לא תוסיפו על הדבר אשר אני
מצוה אתכם ולא תגרעו ממנו" ,ואמרו רבותינו :אם אתה
מוסיף עליו ,סופך שתגרע ממנו ,וכמו כן אם ההורים מכבידים
על ילדיהם יותר מהנורמה המקובלת ,סופם שיקלו מעליהם
בדברים שאסור להקל .ולכן יש להורים ליזהר ,שגם כאשר
צריכים למתוח ביקורת ,חייבים הם להפריד בין המעשה
לעושה ,כגון שנשברה צלחת על ידי הילד ,אין להם לומר
"כמה אתה חסר אחריות" ,או "כמה שובב אתה" ,כיון שבכך
הם מדביקים תוית לילד של חוסר אחריות או שובב וכו' ,אלא
צריכים הם לומר "חבל שהצלחת נשברה" ,וכן אם הילד עשה
מעשה לא טוב ,אין להם לומר "אתה ילד רע" ,אלא אם רוצים
להעיר יאמרו" :המעשה שעשית הוא מעשה רע" ,וההבדל
הוא גדול מאוד ,שאם אומרים לילד שהוא רע ,הרי הופכים
אותו בגלל מעשה שלילי לאדם רע ולאישיות רעה ,ואין זה
צודק כלל וכלל ,כיון שאין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא
יחטא ,ואין הוא נהפך ל"רע" בגלל מעשה שלילי ,אלא מעשיו
הם רעים ,ויסבירו לו שצריך הוא לשפר את מעשיו .וכן
צריכים ההורים להמנע מהכללות ,כגון לומר לילד" :תמיד
אתה מפוזר" ,או "תמיד יש בעיות איתך" ,כיון שבכך מאמתים
הם לילד שהוא מפוזר ,ואם היה לו ספק כלשהוא בתוך תוכו
שמא הוא מפוזר ולא מסוגל להיות מסודר ,הרי שהוריו נתנו
לו גושפנקא שהוא מפוזר והסירו כל ספק מליבו ,ועלול
הוא לאבד את בטחונו ,ולכן עליהם להמנע מהכללות.
קראתי דבר מבהיל מזה שאפילו אם ההורים רק "חושבים"
על הילד שהוא מפוזר או לא מוצלח וכו' כבר הם פועלים
זאת בנפשו ולכן צריכים להזהר מכל משמר רק לעודד
ולטפח ולמנוע הכללות ותמידין עד שנזכה כולנו לשנים
ליום עולה תמיד בבנין בית המקדש במהרה
בימינו אכי"ר.




 Eמשפחה שאין באפשרותה להכין כל
הכנות לשבת ביום שישי ממתי אפשר להתחיל
בהכנות לשבת?

~

עיקר מצוות ההכנה היא ביום שישי ,אולם
אם קשה הדבר אפשר להקל אף מיום רביעי
או חמישי ,וכל שביכולתו להכין בשישי עדיף
יותר.
 Eעד כמה צריכים להתאמץ ולטרוח לכבוד
שבת?
ישתדל לעשות הכל בעסק גדול כאדם
המקבל כלה לביתו ברוב פאר והדר ,וידמה
בדעתו אילו היה בא להתאכסן אצלו המלך
בכבודו ובעצמו כמה היה טורח לכבודו ,כל
שכן לכבוד השבת.
 Eמי שלא מסדר שולחנו בצפון ומנורה
בדרום ,האם ידלג "אסדר לדרומא וכו' " באזמר
בשבחין?

טוב להשתדל שיהא שולחנו בצד צפון ומקום
הדלקת הנרות בצד דרום ,והעירו כמה
מגדולי המקובלים שאם אינו נוהג כן יאמר
"אסדרו לדרומא".

אולם מי שיודע שהדבר יגרום לו שלא תהיה
לו הנאה ממאכלי שבת – ימנע מזה.
 Eהאם יש איסור בגזיזת ציפורניים ביום
חמישי בגלל שמתחילים לגדול בשבת?
טוב להיזהר משום כבוד השבת ,ויש שהקלו
שלא לחשוש כלל ,ובימות החורף הקצרים
שיש חשש שלא יספיק ליטלם בערב שבת,
אפשר להקל בשופי.

 Eבימינו שאפשר לכבס בנקל במכונת כביסה,
האם יוכל לכבס לכתחילה ביום השישי?
לכתחילה ראוי להימנע מלכבס בגדים בערב
שבת אלא יקדימו ליום רביעי או חמישי
לקיים תקנת עזרא )בבא קמא פב (.ובמקום
אונס אפשר להקל ביום שישי.

 Eבאלו זמנים יש להימנע מגזיזת הציפורניים?
לכתחילה יש להימנע מליטול ציפורניים
בלילה ,וכן טוב להיזהר שלא ליטול ציפורניו
בראש חודש ,והמקל יש לו על מה לסמוך.

 Eהאם כל הקפידא שלא לאכול בערב שבת
שיעור קביעת סעודה אחר שעה תשיעית
דווקא בפת או גם בפירות?
מותר לאכול פירות ולשתות ללא הגבלה,

 Eהאם די בטבילה במים חמים בערב שבת?
הטבילה חשובה רחיצה במים חמים ,אך
השל"ה הקדוש ומרן החיד"א ועוד ,הצריכו
לרחוץ כל גופו בחמים בלי קשר לטבילה.

לעילוי נשמת שרה בת חבצי כא' בניסן תשע"ח ת.נ.צ.ב.ה
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הליכות והנהגות לברכת הלבנה
מאת מו“ר עט“ר שליט“א
 Eמצות ברכת הלבנה יקרה וחביבה
היא עד מאוד שהוא כמקבל פני
שכינה ,ועל כן יברך בשמחה ובטוב
לבב ובנחת ובשפה ברורה ,וגדולי
החכמים בדורות עברו היו מתקבצים
לברכה כבמזמוטי חתן וכלה משום
שיש בה עילוי לשכינה ,ושכרו גדול
שלא ימות מיתה משונה באותו
החודש ,ואם ברך על הלבנה במוצאי
שבת קודש ,יהא החודש הבא עליו
מוצלח ומבורך בכל מכל כל.
 Eלמנהג הספרדים אין לברך ברכת
הלבנה עד שיעברו ז' ימים מהמולד,
ואין להקדים את הברכה אף אם
יצטרך לברך ביחיד.

 Eלכתחילה יברכו על הלבנה
במוצאי שבת קודש או במוצאי יום
טוב )כגון במוצאי חג השבועות( ,ואם
יש לאדם אפשרות לברך במוצאי
שבת ביחיד או ביום חול בציבור
יעדיף לברך במוצאי שבת.

שלא לברך ברכת הלבנה אלא לאחר
שיטעמו משהו וינעלו נעלי עור.
 Eלא מברכים על הלבנה בשבת
וביום טוב ,ואם הוא יום אחרון
אפשר לברך.

 Eבימים גשומים יברך ביום חול
מיד כשיתאפשר לו ולא ימתין
למוצאי שבת.

 Eיברכו במקום נקי כיוצאים לפני
מלך ,ויקפידו בשעת הברכה להיות
תחת כיפת השמים ולא תחת גג או
מקום מקורה.

 Eזמן ברכת הלבנה הוא במשך כל
הלילה ואפילו לאחר חצות רק שיהא
לילה ודאי.

 Eעל אף שמעיקר הדין אפשר
לברך ברכת הלבנה יחיד ,מכל מקום
עדיף לברכה ברוב עם הדרת מלך.

 Eבהיות שצריך המברך להיות
לבוש ומבושם ונעול נעלים ,לכן
יקפידו במוצאי צום תשעה באב

 Eמברכים מעומד ולא יסמוך על
שום דבר אלא אם כן הוא זקן או
חולה.

~ 
’בכוח התורה ותפילה ,אפשר לשבר ולנפץ את כל כוחות הרע שבאדם‘

קוּמה ה‘ וְ יָ ֻפצוּ אֹיְ ֶבי וְ יָ נֻ סוּ ְמ ַשׂנְ ֶאיִ מ ָפּנֶ י.‘
משׁה ָ
ֹאמר ֶ
בפרשתינו נאמר ’וַ יְ ִהי ִבּנְ ס ַֹע ָה ָארֹן וַ יּ ֶ
ומפרש רבינו האור החיים הקדוש ,כי מטרת המסעות של עם ישראל היה לברר ניצוצות
הקדושה השבויים על ידי כוחות הטומאה שבמדבר ,שעל ידי המסע הם משתברים ונפוצים ,וזה
הרמז ’ויפוצו אויבך‘.
כמו כן ,כוחות הרע שמפתים האדם לחטוא והם משניאים את דרך ה‘ בלבות בני אדם ,מסתלקים
ובורחים ונסים באמצעות כוחות הקדושה ,והוא הרמז ’וינוסו משנאיך מפניך‘ ,והכל בכוח הארון
שבו היו שני לוחות הברית ,המסמל את הכוח של התורה הקדושה.
אולם בנוסף ,צריך לזה תפילה שיהיה לנו את הכוח להילחם ,וכפי שמשה רבנו התפלל ’ויהי
בנסוע הארון‘ שאכן יהיה לבני ישראל ,כוח רב ועצום לסלק את כל הקליפות והטומאות.
נמצינו למדים :כדי להינצל מפיתויי היצר ,שני דברים עלינו לעשות.
א ,להתחזק בתורה.
ב ,להתפלל לה‘.
]אור החיים בהעלותך ,פרק י פסוק לה[
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