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המפתח
להצלחה!

 

לכל אחד מאיתנו לבטח קרה לפחות פעם
אחת בחייו שהוא חיפש נמרצות דבר
מסוים ,הפך את הבית אך אין ,האבידה לא
נמצאה .הוא המשיך לחפש בקדחתנות
בכל פינה ,הרים את הספות ,חיפש בארונות
ואימץ את מוחו היכן הונח בפעם האחרונה
הדבר .לאחר חיפושים ארוכים ומייגעים
שכבר כוחותיו כלו ,ה' יתברך פוקח את
עיניו והוא מוצא את הדבר במקום שכבר
חיפש ,במקום שקל מאוד היה למוצאו ,רק
שהקב"ה ישתבח שמו לעד רצה אחרת...
מה אפשר ללמוד ממקרים כגון אלו? ובכן
הבעל שם טוב הקדוש ותלמידיו הקדושים
זיע"א לימדונו שאין מקרה בעולם ,אין
דבר שקורה סתם .גם ממקרים שגרתיים
כאלו אפשר ללמוד עבודת השם .פעמים
רבות רצונינו לזכות במשהו ,חפצינו להגיע
לדבר מסוים ,זה יכול להיות בעבודה
שאנו חפצים לזכות למשרה או משכורת
מסוימת ,זה יכול להיות בבית שרצוננו
לזכות לשלום בית ולילדים למופת,
זה יכול להיות במקום הלימודים ובכל
מקום ומקום .פעמים שאנו משתדלים
ומתאמצים ,נלחמים ומכלים את כוחינו
לזכות באותו דבר ,בד בבד שהמפתח לזכות
באותו דבר שרוי באמתחתינו .תפילה היא
אחת מהדברים שעומדים ברומו של עולם
ובני אדם מזלזלים בהם כלשון הגמרא
בברכות .אם נבין ונדע שלתפילה יש כוח
גדול ,עוצמה נפלאה בה נוכל להשיג את
כל מבוקשינו ,ודאי שנקדים תפילה לכל
דבר ,וכמו שהקדים אליעזר עבד אברהם
תפילה לפני משימתו החשובה .נתפלל
ובעזרת השם נצליח!
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התורה ספר דינים היא ,ספר הדרכה .גם פרשיות אלו של ספר בראשית מלאות הן
הדרכה של תורת חיים כיצד לחיות .בכל יום ,כתב רבינו הרמח"ל זיע"א ,חייב אדם
לחשוב חשבון נפשו ולשאול עצמו" :מה עשו אבות העולם ,שכך חשק בהם ה'!"
לחתור למצוא את התשובה ,ולהשתדל ללכת בדרכם .הנה פרט מפרשתנו :אברהם
אבינו עליו השלום מבקש לקבור את שרה ,מתו מוטל לפניו .צריך הוא לנהל משא
ומתן עם עפרון החתי .אבל לפני כן – "ויקום אברהם מעל פני מתו ,וידבר אל בני חת".
הסביר הגאון רבי ירוחם ממיר זצ"ל :ענין "ויקום מעל פני מתו" הוא ,שכאשר אברהם
הוצרך לדבר עם בני חת – הנה "ויקום" ,והיה כאילו לא היה מתו מוטל לפניו! הרי
צריך הוא לדבר עם בני אדם ,ומצד כבוד הבריות הסיר מעליו כל דמעותיו ,רחץ פניו,
וצערו בלבו טמן ,דאגתו בלבו שם ,והיה כלא היה .כי הלא עם בני אדם הוא מדבר,
ואין כבודם שידבר איתם ודמעותיו על לחייו ,לדבר איתם והוא מייבב .אלא שלט על
עצמו ורגשותיו ,דיבר איתם ופניו מסבירות ואף צוהלות – זהו כבוד הבריות! דברים
נפלאים! אבל הם יאירו שבעתיים ,כשנספר אודותם סיפור .היה זה לפני כמאה שנה.
בחור ישיבה ,כבן תשע עשרה ,שב לעירו ל"בין הזמנים" ,לחופשת הקיץ ,ומצא שם
אברך צעיר שנישא לפני כשנה לבת המקום והתגורר בבית חמיו .אישיות קורנת,
כובשת ,דמות מופת .אברך תלמיד חכם ,שבקיאותו נרחבת ועיונו מעמיק .היה בן
הישיבה סר לביתו ,לפלפל עימו בדברי תורה ולהעפיל במחיצתו בנתיבות מחשבה.
ערב אחד עלה למעונו ומצאו לומד ,כדרכו .שמחו בדברי תורה ,ולפתע באה חותנתו
של האברך ,עמדה בפתח והסתכלה לעברם בהקפדה .ראה האברך ,התעלם ממבטה,
והמשיך בשיחתו בשלוות נפש ובפנים קורנות ,כדרכו .נסוגה החותנת .עברו כמה
דקות ,והחותנת שוב בפתח ,ומבטה זועף כפליים .והחתן רואה ,ואינו שם לב .שבה
החותנת ונבלעה באפלולית המסדרון .השיחה נמשכה בנועם ,והחותנת מציצה
שוב ,עיניה כשיפודים .והאברך משוחח באדיבות ובשלווה עד שהשיחה הסתיימה
בשעת לילה מאוחרת ,ובן הישיבה שב לביתו .למחרת ,בתפילת השחרית ,נודעה
בבית הכנסת הבשורה ,כי לאברך נולדה הלילה בתו הבכורה .והוברר ,כי כל אותה
עת ,במשך כל השיחה ,ישבה הרעיה על המשבר בחדר פנימי ,וניתן לשער את סערת
רוחו של האברך .ודאי היה עצבני כדרכם של העומדים להיות אבות ,ודאי ביקש
לומר תהילים למען האם והעובר ,ביקש להוודע מה שלומה ,מה אומרת המיילדת,
האם הלידה קרובה .לכן באה החותנת ,ביקשה לרמוז שיש לסיים את השיחה ,שאין
זו העת המתאימה .והיא צדקה .אבל כשהאדם עולה לשמים בבוא עתו ,הוא נשאל:
"המלכת את חברך בנחת רוח?!" ,המלכת ,להחשיבו כמלך! אם היה המלך משוחח
אתך ,האם היית משלחו מעל פניך? והוא המשיך את השיחה ,בנחת רוח ...מקרה זה
הותיר חותם כה עז בנפשו של בן הישיבה ,עד שהחליט ללכת בדרכי האברך .עזב
את ישיבתו ,ישיבת טלז ,ונסע ללמוד בקלם ,בית היוצר של אישי תנועת המוסר,
מקום לימודו של אותו אברך .לימים היה למשגיח נודע בישיבת לומז'א המעטירה,
וכשפירסם את ספרו "יסודי הדעת" ,יסודות בעיקרי ההשקפה הנכונה ,מצא לנכון
לפרסם בהקדמתו את הסיפור ,כדי להכיר טובה לאותו אברך שגילם בעיניו את
תנועת המוסר ,את השליטה המוחלטת של האדם על רוחו למען כבוד הזולת .שמו
של האברך :רבי ירוחם ממיר .הוא אשר אמר את הדברים שהובאו לעיל ,על הפסוק
"ויקום אברהם מעל פני מתו" ,שהשכיח מלבו את אבלו וצערו בבואו לדבר עם בני
אדם – מפני כבוד הבריות! הנה כי כן ,לא דרשה היתה זו ,אלא אורחות חיים! ואנו,
אם מותר לומר ,כל דכדוך ניכר על פנינו .כל עננה בלבנו מקרינה מיד סביבותינו.
וכבר משדרים אנו קוצר רוח ,מרירות ,עוקצנות .מענישים את הסביבה ,את החברה,
את בני המשפחה בדכאוננו ובמצבי רוחנו .מתי יגיעו מעשינו למעשי אבותינו ,ולו
בשטח זה בלבד?...
)מעיין השבוע(

”והמלך דוד זקן“ )מלכים א‘ ,א‘(
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"וכל טוב אדוניו בידו" )כד,י(
רבינו הרלב"ג זצ"ל כתב ,שיש לנו לימוד רב מהפרשה ,שהרי ודאי הזיווג
מן השמים ,וברכת אברהם ליוותה את אליעזר ,שמו של אברהם נודע
לתהילה ואין זכות גדולה מלהינשא ליצחק .ועם כל זאת לקח עימו עשרה
גמלים נושאי כל טוב ,ושטר מתנה על נכסי אדוניו ,ותכשיטי זהב לרוב.
ללמדנו שגם כאשר יש ברכת שמים וההצלחה כמובטחת ,יש לנקוט בכל
האמצעים הארציים ,ואין לסמוך על הנס!
)מעיין השבוע(
"ועשה חסד עם אדוני אברהם" )כד,יב(
כתב רבינו בחיי זצ"ל :אליעזר פתח בתפילתו בחסד" ,ועשה חסד עם אדוני
אברהם" ,וסיים תפילתו בחסד" ,ובה אדע כי עשית חסד עם אדוני" .כי
חכם גדול היה ,דולה ומשקה מתורת רבו ,וידע את הסוד כי כשם שהאדם
נוהג כן נוהגים עימו ,וכל המרחם על הבריות ,מרחמים עליו מן השמים.
והואיל ואברהם אבינו גמל חסד עם כל הברואים ,ומידתו מידת החסד,
ככתוב "חסד לאברהם" ,ראוי שתהיה ההנהגה עימו בחסד!
)מעיין השבוע(
"שתה וגם גמליך אשקה" )כד,יד(
הרב "שפתי כהן" זצ"ל פירש ,שחוכמה טמונה היתה מנסיונו של אליעזר.
אם יבקש מהנערה להשקותו ,וישתה כמה לגימות  -מה תעשה בשאר
המים שנותרו בכד? תשאם לביתה  -מנין יודעת היא אם בריא הוא ,אם
אינו חולה במחלה מדבקת? תשפכן  -בכך תעליב אותו קשות .אבל
אם תציעה להשקות את הגמלים ,תרוויח מכל הצדדים :גם תגדיל את
חסדה ,וגם תשמור על נקיון המים .בכך תוכיח טובתה ,נקיונה ,עדינותה
וחוכמתה!
)מעיין השבוע(
"ואומר אל אדוני אולי לא תלך האישה אחרי" )כד,לט(
אמר האדמו"ר רא"מ מגור זצ"ל :נשאלת השאלה בפי העולם ,מדוע לא
רמז אליעזר לאברהם דבר זה בתחילה ,בשעה שאמר דברים אלה אליו
 ששם נאמר "אולי"  -כי אם אך עכשיו ,בשעה שחזר על דברים אלה?השיב על כך הרבי מקוצק ז"ל ואמר ,כי בתחילה ,בעת שהיתה בו נגיעה
זו ,לא הרגיש כלל שמחמת הנגיעה הריהו אומר" :אולי לא תאבה האישה
ללכת" ,אולם עכשיו משכבר הצליח בשליחותו ונתבטלה הנגיעה ,התחיל
להרגיש שמחמת הנגיעה אמר זאת קודם ...בתחילה ,כשהיה אליעזר שרוי
במחיצתו של אברהם אבינו ,היה מושפע מקדושתו ולא היתה לו שום
נגיעה .אולם ,עכשיו משנתרחק ממחציתו של אברהם ,נולדה בו נגיעה
זו...
)מעינה של תורה(

"ויוצא העבד כלי כסף וכלי זהב ובגדים ויתן לרבקה"

)כד,נג(
כתב בספר "מן המעיין העתיק" :בכל ה"תנאים" שכתב רבי שלום מבעלזא
זצ"ל לאחד מבניו היה אומר תורה זו :הכתוב מספר שאליעזר הביא
עמו בגדים בשביל הכלה ,למה עשה כן? שהרי אפילו אם הכלה תהיה
עניה מרודה ,שאין לה בגדים  -בדין היה שיקח אותה לבית אברהם ,ושם
יעשה לה בגדים כפי מידתה .אלא הוא הביא לה בגדים מבית אברהם כדי
להורות לה דוגמא באילו בגדים משתמשים בבית אברהם :בגדי צניעות
בלי הדר המושך את העין.
)תורת הפרשה(


השמועות על ה"עילוי מרודניק" ,נינו המופלא של מרן הרב
הקדוש מצאנז ,בעל ה"דברי חיים" ,וחתנו של בעל ה"עצי
חיים" זיע"א ,עשו להן כנפים למרחקים ...רבים שמעו
כי האברך הצעיר עלה לכהן פאר כרבה של קלויזנבורג
שברומניה למרות גילו הצעיר .יחזקאל ,בחור צעיר ,התגורר
בעירה קטנה הסמוכה לקלויזנבורג .הוא גם שמע סיפורים
מופלאים אלה ...כמיהה עזה התעוררה בליבו "לקלוט משהו"
מעבודתו הקדושה של גאון וצדיק זה ...בהחלטה נחושה
של בחור צעיר ,שלהט נעורים תוסס בעורקיו ,שכר עגלה
ונסע לעיר קלויזנבורג .בערב ניצב יחזקאל בפתחו של בית
המדרש .אפלולית השתררה בחוץ ,אך בבית המדרש של
קלויזנבורג דלק אור ,שבקע מן החלונות והאיר את הסביבה
כולה .אנשים רבים החלו נוהרים לתפילת מעריב .יחזקאל
נבלע בתוך זרם הנכנסים לבית הכנסת .הוא התקרב למקום
מושבו של הרב הצעיר והביט בו בסקרנות ...הרב עבר
לפני התיבה בתפילה נלהבת .יחזקאל לא הסיר את עיניו
מפניו של הרב אשר בערו כיקוד אש לוהטת מרוב דבקות...
בסיום התפילה חש יחזקאל בהתרוממות הנפש ...התפילה
נסתיימה ...אט אט החלו המתפללים לעזוב את בית הכנסת,
אך יחזקאל נותר על מקומו ...אישיותו של הרב משכה אותו
כבכבלי קסם ...הוא החליט כי עליו לעקוב אחר מעשיו של
הרב ,ויהי מה! הוא הביט כה וכה ...מבקש מקום "מחבוא"
לבל יראה אותו הרב וינסה להעלים את מעשיו מפניו ...מצא
ספסל בקצה בית המדרש ,מוסתר על ידי שולחן ...יחזקאל
נשכב עליו ...עשה עצמו ישן ...מבעד ריסי עיניו העצומות
למחצה עקב בדריכות אחר מעשיו של הרב! בית הכנסת
התרוקן ...אחרוני המתפללים כבר שבו לבתיהם ...הרב נשאר
לבדו בבית הכנסת! הוא נטל גמרא והחל ללמוד ביגיעה
עצומה ...שעות אחדות למד הרבי ברציפות ,בלי הפוגה,
אפילו לא הקלה ביותר !...השעון שבבית המדרש השמיע קול
נקישה עמומה ,שהדיה נשמעו ברחבי בית המדרש הריק...
אחת אחר חצות ...הרב קם ממקומו ,סגר את הספר ...השיב
אותו לארון הספרים ...עתה החל לקרוא "קריאת שמע" בקול
גדול ובהתעוררות עצומה ...הוא האריך ב"שמע" בדבקות
עילאית ...עד כלות הנפש ממש! בהתרגשות רבה האזין
יחזקאל ל"קריאת שמע" של הרב ...הוא חש כי פניו נשטפות
בדמע ...ליבו הולם בחוזקה ...מעולם לא שמע "קריאת שמע"
כזאת ...כמו היה זה "וידוי של יום הכיפורים" !...רק לאחר
שעתיים תמימות ...בשעה שלוש אחר חצות ...סיים הרב לומר
"קריאת שמע"! וניגש לכבות את האור ...ליבו של יחזקאל
החסיר פעימה ...לרגע חשש שיבחין בו הרב ...הוא עצם
את עיניו בחוזקה ...דרוך כולו למשמע הפסיעות הקרבות
והולכות למקום משכבו ...הרב הבחין עתה לראשונה בבחור
ה"ישן" ...הביט בו רגע ...ופנה אל מחוץ לבית המדרש .אבל
יחזקאל לא ויתר" ...אקום חרש מן הספסל ואגש אל הדלת,"...
אמר בליבו" ,חייב אני לדעת מה הם מעשיו של הרב המופלא
הזה ."!...ביתו של הרבי היה סמוך לבית המדרש ,מעברו השני
של הקיר ,ויחזקאל לא התקשה לעקוב אחר מעשיו בתוך
ביתו ...הרבי נשכב לנוח ...הוא לא טעם דבר ...למרות השעות
הרבות שעברו עליו בלא שסעד את ליבו ,לא יבזבז אפילו רגע
מיותר ל"דברים בטלים" !...יחזקאל לא מש ממקומו ,ממשיך
להתבונן ברב הישן ...לאחר כמחצית השעה התבונן בשעון:
"אולי כדאי שאחטוף תנומה קלה ...הרי בודאי יישן הרב עוד
שעות אחדות לאחר יום עמוס ומיגע כל כך" ...אך לא! לפתע
זע הרב על משכבו ...פקח את עיניו ...התרומם במהירות...
חיש נטל ידים ...ובקול רם החל לומר "ברכת התורה" ...עד
מהרה נישא קול ניגון הגמרא הערב בחלל החדר ...וצליליו
הענוגים חדרו לתוך בית המדרש הסמוך ...הרבי למד כשהוא
יושב בביתו :אסור להפריע לשנתו של הבחור "הנם את שנתו"
בבית הכנסת ...הוא הרי צריך לישון !...סיפורים מופלאים
שגורים בפיהם של שרידי קלויזנבורג על התמדתו המופלאה
של הרב ,התמדה רצופה עד לשעות הקטנות של הלילה...
פעמים רבות  -הם מספרים  -היו שומעים את קולו מתנשא
בהתלהבות עצומה מבין כתלי בית המדרש ,והיו לילות
שבהם למד הרבי בדממה ,אצבעו שם על אותיות הגמרא,
ועובר שורה אחר שורה ...מדפדף ושותק ...ולימוד בדרך
זה קשה מאוד ,שכן הלימוד שלא בקול רם אינו מעורר את
האדם ומניח לו להרדם ...וכעבור שעה קצרה בלבד של שינה,
עת כל בני העיר עדין נמים עמוק את שנתם ,נהג הרבי לקום
כארי ...ואת יומו החדש התחיל שוב בשבע שעות רצופות של
לימוד ...הכנה נכונה לתפילת שחרית!!!
)מה אהבתי תורתך(
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בעלך רע? מה עושים?

אמא – האחריות עליך

כתב רבינו הפלא יועץ וזו לשונו :אישה אשר נפל בגורלה בעל
רע ,תקבל עליה דין שמים ,ותסבול ואז תוכל לכפר על נפשה,
כי טוב שכרה לעולם הבא .ואשת חיל אישה משכלת לא תגלה
חרפת בעלה ורוע מיזגו וטבעו לבריות ,וקולה לא ישמע ,למען
לא יתבזה בעלה ולא יוסיף לשנוא אותה על אשר גילתה חרפתו,
כי אז יעשן אפו וחמתו בערה בו ,ויוסיף להכותה על אלה מכה
רבה .וכל שכן שלא תגלה לאביה ואימה ואחיה ,שום דבר מרעתה
ודוחקה וצערה ,כי מה בצע לה בצער אביה ואמה ואחיה שיצטערו
צער בנפש ,ועוד שאש תוקד בקירבם על צרת הבת ,ויצאו לקראת
נשק ,ויעשו מריבה עם בעלה ,עד שתהא שלהבת המחלוקת עולה,
והאישה ההיא תשא את עוונה ,ואוכלת פירות בעולם הזה שתהא
שנואה על בעלה ,ויוסיף להרע לה על אשר גילתה דברים שבינו
לבינה .ולכן אביה ואימה וקרוביה ,אם דעת ותבונה להם ,אף אם
הוגד להם רעת הבת כי רבה ,יעשו עצמם כאילו לא ידעו כלל,
ויקבלו את בעלה בסבר פנים יפות לטובת ביתם ,ואף אם ירצו
להשמיע קולם ולהוכיחו על פניו ,יבקשו אופן להראות כאילו
הקול נשמע מן השכנים ששמעו בעד החלון וכדומה .והיותר טוב
שהבת לא תגלה כלל ,כדי שלא לצערם ושלא ישנאו אותו בליבם,
אלא תהיה ככלה שנמצאת שלימה בבית חמיה ורדופה לילך
להגיד שיבחה בבית אביה ,ותאמר להם שהכל טוב לה בביתה,
ולמצוה תחשב לה שתשמח לב אביה ואימה וקרוביה ,וראויה היא
שתגן ליתן לה אחרית טובה .ויותר טוב שתוכיח אותו היא בעצמה
בעת רצון בנועם שיח בחן וחסד ,בודאי עושים פירות יותר ,כי
אמרו "לשון רכה תשבר גרם" ,וגם תשפוך נפשה לפני ה' מידי יום
ביומו ,אולי יאזין ה' לה ותפילתה תעשה פירות להחזיר את בעלה
לדרך טובה ,והיא גם היא תמצא מנוחה.
דומני שהדברים חוצבים להבות אש ומורים לנו את הדרך אשר
נלך בה ,איך להפוך את הרע לטוב ואת המר למתוק ,וככל
שתרבה האישה להיטיב עם בעלה ,כן יתהפך
ליבו ,וכמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם,
ולה' הישועה.

נאמר בגמרא ברכות )יז :(.אמר לו רב לרבי חייא :נשים
במה זוכות לעולם הבא? – בזכות שמגדלות ומוליכות את
בניהם לתלמודי תורה ,ובזכות ששולחות את בעליהן לבית
המדרש ללמוד תורה וממתינות להם עד שיחזרו מבית
המדרש .ונאמר בתלמוד ירושלמי :אמר רבי סימון :אלו
הנשים האומרות :לא נכניס בנינו לבית הכנסת )לתלמוד
תורה( ,אם ראוי הוא ללמוד – ילמוד ממילא ,לא טוב הן
עושות ,אלא )ישעיה כח ,כו(" :ויסרו למשפט אלקיו יורנו",
)אתה צריך ליסרו ולחנכו למשפט התורה ואחר כך אלקיו
יורנו ללמוד( )חלה פרק א הלכה א( .ונאמר במדרש" :כה
תאמר לבית יעקב" – אלו הנשים" ,ותגד לבני ישראל" –
אלו האנשים .למה לנשים תחילה? שהן מזדרזות במצוות.
דבר אחר – כדי שיהיו מנהיגות את בניהן לתורה )שמות
רבה כח ,ב( .כשנגלה הקדוש ברוך הוא לתת תורה לעמו
ישראל ,ציוה למשה לפנות תחילה לבית יעקב אלו הנשים,
ואחר כך לפנות אל בני ישראל אלו האנשים ,כי הנשים
הן הן השומרות על פיקדון החינוך שהופקד בידיהן.
בידי הנשים תלוי חינוך הדור הצעיר של הבנים והבנות
בתור יהודים נאמנים ,שכן הנשים מהוות את המחנכות
העיקריות המשפיעות על ילדיהן להדריכם בדרכי חינוך
נאותים ,לכן ציוה ה' לפנות תחילה אל בית יעקב אלו
הנשים ,שכן אם הנשים תאותנה לקבל על עצמן את עול
התורה ,ולהדריך את בניהן בדרך היהדות ,אז אפשר לומר
בבטחה גם לבני ישראל משום שהכל תלוי בנשים.
אמא יקרה! בידך המפתח לאהב את התורה על בניך,
לתת חשיבות לתפילה ,לברכות ,לברכת המזון ,לכיבוד
אב וחכמי ישראל .אשרי האמא המשכילה בבחינת "אל
תיטוש תורת אימך" ,שתזכה לרוב טוב בזה ובבא.




 Eהאם מותר לגרום בשבת ברכה שאינה
צריכה להרבות בברכות?

~

אומנם נחלקו בזה הפוסקים אך למעשה
הקילו בזה בשבת קודש.

 Eהאם מותר לטבול במקווה חם בשבת?

 Eראינו בכמה מקומות וכן אצל מו“ר
שמקפידים שהרב יפתח ההיכל?

נתפשט המנהג לטבול בשבת במים צוננים
וכשאין מקווה עם מים צוננים טובלים אפילו
בחמין כיוון שטבילה אינה בכלל רחיצה ,אך יש
להיזהר ולהקפיד שלא ישהה במים אלא יטבול
בזריזות ויצא.

מה טוב הדבר שאת ההיכל יפתח הגדול
בחוכמה או בשנים משום שבשעת פתיחת
ההיכל נפתחים השערים העליונים וככל
שפותח ההיכל גדול יותר ,כך יורד שפע גדול
יותר.

 Eמתי בתפילת שחרית מכוונים לקבל נפש
רוח ונשמה ביום?

 Eהנוהגים לאכול מיני מזונות אחר הקידוש
ביום לפני הסעודה ,האם ימשיכו במנהגם?

באמירת נשמת כל חי יכווין לקבל נפש יתירה
דשבת ,ואחר שאומר ה‘ שפתי תפתח וכו‘ יכווין
לקבל שם תוספת הרוח היתירה וכשאומר
”איה“ במוסף יכווין לקבל תוספת נשמה יתירה

הנכון יותר שלא להפסיק בסעודות מזונות בין
קידוש לנטילת ידיים ודבר זה מדוקדק יותר הן
על פי הפשט והקבלה.

 Eמי שקשה עליו שתיית היין ,האם יש
להתאמץ לקדש דווקא ביין בקידוש היום?
לכתחילה יש לקדש על היין אך שאין היין מצוי
או מזיקו יכול לקדש על חמר מדינה )בירה
לבנה או משקה שכר( אך על הפת לא יקדש
ביום.

 Eמדוע לא אומרים קדושת ובא לציון אחרי
אשרי בשחרית?
מפני טורח ציבור ,ועוד שלתפילת שחרית
נוספת קדושה על ידי תפילת המוסף ,ולכן
הניחו לתפילת המנחה את קדושת ובא לציון.

 Eבהכרזת החודש ,האם המכריז יאחז הספר
בידו?
הספרדים לא נהגו כן ,אך מרן הראש“ל הגר“א
בקשי דורון נר“ו אמר לי שיש למנהג זה סמך
וטוב לקיימו ,וכן אנו נוהגים בקהילתנו יע“א.
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 Eאמרו חז"ל ששינה בשבת תענוג
ומנוחה זו נועדה לתלמידי חכמים היגעים
והעמלים בתורה במשך כל ימי השבוע.
וגם בזה לא ירבה אלא מעט שינות ומעט
תנומות ,למען תשבע נפשו .אולם בעלי
בתים אשר עמלים לפרנסתם במשך כל
ימות השבוע ובקושי לומדים תורה ימעיטו
בשינה ויקדישו את רוב היום ללימוד
התורה ,כי גדול היום לאדונינו.
 Eנהגו חלק מעדות הספרדים וגם
מהאשכנזים לקבוע מדרש ולקרוא
בנביאים ובכתובים וגם לדרוש בדברי אגדה
ומחלקים זאת בסדר מיוחד ,כדי לסיים זאת
בשמיני עצרת .ומנהג זה יסודתו בהררי
קודש והמקיימו מה טוב חלקו.
 Eאמרו במדרש" :אמרה תורה לפני
הקב"ה" :ריבונו של עולם כשיכנסו ישראל
לארץ ,זה רץ לכרמו וזה רץ לשדהו ואני מה
תהא עלי? אמר לה :יש לי זוג שאני מזווג

דבריו עתיד ליתן את הדין.
 Eבמקום שאין רב או מגיד שיעור וגם
האדם אינו יכול ללמוד לבדו ,ירבה בלימוד
הזוהר הקדוש וטוב יותר אם יתכנסו כמה
אנשים ויקראו את הזוהר בצוותא ,אשריהם
ואשרי חלקם.
 Eמעלה נפלאה יש בשבת קודש לעסוק
בספרי קבלה וחסידות ,אך אין מעלה
זו מועילה אלא למי שמילא את כרסו
בש"ס ובפוסקים והלומד בספרי קבלה
ללא הקדמות וללא שעבר את התנאים
המוכשרים לחוכמה זו ,הרי זה מקלקל ולא
מתקן ועתיד ליתן את הדין על כך.
 Eצריך כל אדם לחדש חידושי תורה
בשבת ,משום שבמוצאי שבת הנשמה
היתרה חוזרת למעלה והקב"ה שואל
אותה איזה חידוש התחדש לה למטה ,ואם
אומרת חידוש ששמעה בשבת אשריה,
משום שהקב"ה מאסף לפמליה שלו ואומר:
"שמעו חידוש של תורה שאמרה נשמה זו
של פלוני" ,ומעטרין לאביו בגן עדן ,אשריו
ואשרי חלקו ,ומי שלא יכול לחדש בעצמו
ילמד על כל פנים משהו חדש שלא ידע עד
כה.
 Eיזהר אדם בכל השעות והדקות והרגעים
של שבת קודש שלא יאבדם לריק ,משום
שגורם הפסד גדול ועצום לו ולנשמתו.
)באר השבת(

לך ושבת שמו ,שהם בטלים ממלאכתם
ויכולים לעסוק בך" .וכך אמר הקב"ה
למשה רבנו" :רד ועשה לי קהילות גדולות
בשבת ,כדי שילמדו כל הדורות הבאים
אחריך להקהיל קהילות בכל שבת להיכנס
בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ללמד בהם
תורה לרבים" ,וכשעושים כן שמח הקב"ה
ואומר" :מעלה אני עליכם כאלו המלכתם
אותי בעולמי" .
 Eחובה קדושה לקבוע שיעור תורה
ברבים או לשמוע את דרשת רב המקום
בבית הכנסת ואין לקבוע שום סעודה בזמן
זה.
 Eעיקר השיעורים והדרשות צריכים
להיות בענייני הלכה ,שגדול תלמוד שמביא
לידי מעשה ,ומיום שחרב בית המקדש
אין לו להקב"ה בעולמו אלא ד' אמות של
הלכה .והרב הדרשן ישלב בתוך דברי
ההלכה תוכחות ואמרי מוסר השובים את
לבבות השומעים ומלהיבים אותם לשמר
את חוקי האלוקים ואת מצוותיו ואשריו
ואשרי חלקו .ושיעור זה עדיף מלימודים
אחרים בשאר מקצועות תורתנו הקדושה.
 Eיזהר כל רב בעירו ובמקומו לעשות בדק
הבית ולהוכיח את הציבור על כל ענייני
הדת ובפרט אם נפרצו חומות הכשרות
והצניעות ודומיהם ,ויישר את דרכם
בהשקפה טהורה המסורה לנו מרבותינו
זיע"א ויעשה זאת באהבה ובחיבה ולא
יחניף לשומעי ליקחו ,משום שהכובש
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