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אשֹנָה...
חות וְ ֶאת-יַלְ ֵד ֶ
ָשם ֶאתַ -ה ּ ׁ ְש ָפ ֹ
יהןִ ,ר ׁ
”וַ ּי ֶׂ
וְ ֶאתָ -ר ֵחל וְ ֶאתֹ -יו ֵסף ַאחֲ רֹנִ ים”
)בראשית ,ל”ג ,ב’(

למה?? למה הוא שם את יוסף אחרון??
אחרון אחרון חביב .מי שהכי אוהבים ,שמים בסוף.
האם יש אבא שמסוגל להגיד" :אותך אני אוהב ,אז תעמוד שם,
אותך אני אוהב פחות אז תעמוד שם???"  -יכול להיות דבר כזה?
י ו ס ף )בשלב הזה( י ל ד
אומר הרב שך  :אנחנו לא
כבן  ,7היה המפונק בבית.
אוהבים לסבול ,אבל
הוא סבל הכי פחות.
אנו צריכים לדעת:
בני השפחות סבלו.
מי שסובל יש לו
ממילא  ,אמר יעקב אבינו
זכויות עצומות!
אם הולכים להיפגש עם
יש מכתבים שהרב שך
עש יו צר יך פה זכויות .
כותב לאנשים חולים:
למי יש הכי הרבה זכויות ?
אני מאחל לך רפואה
שלמה ואני מאחל לך שיותר לא תסבול ,לבני השפחות .אלה הכי פחות מפונקים,
שלא יהיה לך שום בעיות בחיים ,אבל מה א לה סו ב ל י ם הר בה  .א ת ם ת עמ ד ו
שסבלת עד היום – אל תמכור את זה ראשונים ,כי יש לכם הכי הרבה זכויות .
בעד שום הון שבעולם .אין לך דבר יותר יוסף  -אתה המפונק  ,אתה החביב -
יקר בעולם הבא מאשר מה שסבלת פה .ת ע מ ו ד ב ס ו ף – ל ך א י ן ז כ ו י ו ת .
,
אתה מפונק – אין לך זכויות,
זה מטבע שאתה יכול לשלם בו על .
.
אתה סובל – אתה הבן יקיר.
.
הרבה דברים שם.
את אשר יאהב ה' יוכיח-
ובכן ,מבין ילדיו של יעקב אבינו,
מי שמקבל סטירה מהקב"ה,
מי סבל הכי הרבה ומי הכי פחות?
אותו הוא אוהב – איתו הוא מדבר...
” ָקטֹנְ ִּתי ִמ ּכֹל

החֲ ָס ִדים ” )בראשית ,ל”ב ,י”א(
ַ

אין אחד שלא יכול להתגאות
סיפר הרב קרלנשטיין שליט”א :בשיטת העבודה הקודמת של איסוף זבל היתה המשאית
פתוחה ואחד הפועלים היה עומד למעלה בתוך ערימות הזבל עם מגפיים והיה תופס את
הפחים שנזרקו אליו ע"י העובד השני.
פעם  ,כשהגיעו לאסוף זבל בשכונת " מאה שערים "  ,התעכבו ליד
קבוצת פחים גדולה  .העובד שהיה זורק את הפחים לחבירו כלפי
מעלה ,עמל רבות והילדים שהתאספו מסביב החלו למחוא כפיים .
הרגיש העובד אי נעימות על כי הוא מתאמץ קשות ,בעוד חבירו הניצב
מעליו רק עומד ומקבל את הפחים לידיו .פנה העובד לילדים ואמר:
"ילדים ,אתם חושבים שאני לא יכולתי לעמוד למעלה?! אלא שאני לא מחפש כבוד”...
מ

מתוך אש-דת לר' שלמה לוינשטיין

זכות הלימוד בעלון לע"נ מכלוף-דוד ז"ל בן חנה

“וַי ִּּקח ִמןַ -ה ּבא ְביָד ֹו,
ִמנ ְָחה ְל ֵע ָשו ָא ִחיו ”.
)בראשית ,ל”ב ,י”ד(

לעשו ,לוקחים
מכל הבא ליד,
בלא חשבון ומחשבה.
לא כן בעבודת השי"ת,
חסיד צריך
לשאול עצמו
פעם אחר פעם,
מה אני עושה
ולשם מה אני עושה”
~ הר' מקוצק ~

“החרטה
פ
רי המהירות“
~ר
' חיים ויטאל ~

מה גאווה יש
בממון?
בן מלך שיש לו
מליון רובל
בכיסו ,קבצן הוא
בעיני עצמו,
כי סך כזה
שקול בעיניו
כאין וכאפס.
ואף אנו
בני מלכים...
ומה יתגאה יהודי
בעושר מעט?
~ ר' זושא מאניפולי ~.

דיני קריאת שמע
וברכותיה  -המשך

פינת ההלכה
הרב דב ניסים שליט”א,
ראש כולל "פורת יוסף"

כבר למדנו שלכתחילה צריך
לקרוא קריאת שמע סמוך להנץ החמה )זריחת השמש(
כדי לסמוך גאולה לתפילה ,ולהתפלל תפילת עמידה
בהנץ החמה ,כמו שמובא בתלמוד )ברכות ט :(:ותיקין )אנשים
ענוים ומחבבים המצוה .רש"י (.היו קוראים אותה עם הנץ החמה כדי
שיסמוך גאולה לתפלה ונמצא מתפלל ביום.
ענין זה נלמד מהפס' )תהילים עב ה( ייראוך עם שמש ולפני
ירח דור דורים .והחשיבו חכמים דבר זה מאד,
עד שאמרו )ברכות ט (:כל הסומך גאולה לתפלה  -אינו ניזוק
כל היום כולו.
ישום הדבר בפועל בזמנם לא היה פשוט כלל ,שהרי
ללא לוחות זמנים ושעונים ,כמו בזמנינו ,קשה מאד
לדעת מתי להתחיל לקרוא קריאת שמע וברכותיה,
באופן שיסיים עם הנץ החמה ויתפלל תפילת עמידה
בהנץ החמה בדיוק .ולכן ,רוב האנשים בזמנם לא יכלו
לקרוא קריאת שמע בזמן זה.
וכך מצינו בתלמוד )יומא לז (.שאימו של מונבז המלך תרמה
לבית המקדש נברשת של זהב שהייתה תלויה על
פתחו של ההיכל )הפונה למזרח( ,ובשעה שהחמה זורחת
ניצוצות יוצאים ממנה והכול יודעים שהיגיע זמן קריאת
שמע ,ואם כן אנשי ירושלים היו קוראים קריאת שמע
לאחר הנץ החמה ,מחמת הקושי לכוון לקרוא קודם הנץ
החמה בדיוק.
ואולם בזמנינו הדבר קל מאד לביצוע ,ולכן כדאי מאד
לקרוא מעט קודם הנץ החמה ולהתפלל תפילת עמידה
בהנץ החמה בדיוק ,ונמצא קורא קריאת שמע כתקנתה
מצווה מהמובחר.

פעם פגשו
מקורביו
של ר' אריה לוין
אותו כשהוא
הולך ללוויה.
שאלוהו“ :מי הנפטר? “
ענה“ :איני יודע “.
הביטו בו תמהים,
והוא הסביר להם:
“ ראיתי במודעות האבל
שפורסמו בחוצות,
כי האיש נפטר לאחר
ייסורים קשים ,מכאן
שהוא "בעל מדרגה",
והולך אני לגמול עמו
חסד של אמת.”...
“העיקר ,מה יגידו בשמים!”

סגולת קבלת שבת מוקדמת
בזמנו של החפץ חיים  ,היו בעל ואשה
הנשואים כבר שנים רבות ולא זכו להפקד
בבנים ובבנות  .שניהם הרבו לפנות לבורא
עולם בתפילות ובדמעות על מנת שיזכו לפרי
בטן ואמנם תפילותיהם נענו .ואכן זכו להוושע
והאשה הרתה ובשעה טובה נולד להם בן .
אבל דא עקא שמיד לאחר הלידה  ,אבחנו הרופאים
שהילד אינו כשאר הילדים ,אלא נולד עם מום בלב ובעיה
רפואית קשה ללא יכולת החלמה .הרופאים בדקו וניסו
אבל לא מצאו תרופה לחולי זה .בני הזוג ניסו לפנות לעוד
רופאים ולא התייאשו ,אבל ללא הועיל.
לאחר זמן נודע להם שיש להם אפשרות להכנס לברכה
לחפץ חיים שיברך את הילד שיהיה בריא ,כיון שכבר נודע
בצדקותו ובברכותיו  ,ואכן החליטו ללכת לחפץ חיים
לבקש את ברכתו  .כשהגיעו אליו  ,אמר החפץ חיים
לאשה  ,דעי לך  ,יש סגולה גדולה של קבלת שבת
מוקדמת ,ולכן אם תקבלי על עצמך לקבל שבת מוקדם,
וכל ההכנות לשבת יהיו מוכנות כבר מחצות יום  ,וגם
שולחן שבת יהיה מוכן לשבת ואת בעצמך תקפידי
להכניס את השבת יותר מוקדם מהרגיל ומרגע של
הדלקת נרות לא תעשי כל מלאכה ,תראי ישועה.
היא אכן קיבלה על עצמה את הקבלה הזו .וביום שישי
הבית היה מוכן לשבת כבר מחצות יום ,היא קבלה את
השבת כבר משעה מוקדמת המותרת על פי ההלכה
ומהרגע של הדלקת נרות הפסיקה מעשיית מלאכה.
מהשבת הראשונה מצבו של הילד השתפר ולאט לאט
הבריא עד שמחלתו נעלמה כליל.

עד היכן כבוד אב?
אין לנו מושג עד היכן מגיע חיוב כבוד אב ואם.
יעקב אבינו פחד מעשו ,לא בגלל גבורתו ,אלא בגלל זכות מצוות
כבוד אב ואם שלו .אף אחד בעולם לא כיבד את הוריו כמו עשו
הרשע .כשהיה עשו הולך לאביו ,לא היה לבוש בבגדיו הרגילים,
אלא ה יה לובש בג די ם מיו חד ים  " -ב גד י ע שו ה חמו דות " ,
וכך היה משרת אותו!
על התנא ר ' טרפון  ,מסופר בגמ ' ) קדושין לא ( שבכל פעם שאמו
רצתה לעלות למיטה ,היה מתכופף כדי שתעלה על גבו ,וכשהיתה
יורדת מהמיטה ,היה שם את ידיו מתחתיה ,כדי שתלך על ידיו!
ומצינו בגמ ' " שאלו את ר ' אליעזר  :עד היכן כבוד אב ואם ?
אמר להם  :עד שיטול את הארנק שלך ויזרוק לים
בפניך  ,ואינו מכלימו "  -אסור לגעור באב וגם
לא לסתור את דבריו .אם הוא עושה טעות,
אפשר להעיר לו בעדינות  ,אך צריך לדעת איך ,
ובכלל ,עדיף שמישהו אחר יאמר זאת.
יש להזהר בכבוד האב והאם גם כשהם מצדם
אינם נותנים לך כבוד .זה קשה ...אבל זו מצווה גדולה
עד מאד..
~ הר' ניסים יגן ז"ל ~

הגרי''ז מבריסק זצוק''ל
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