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שיהיו דברי תורה ”מחודדין בפיך“...
אל ,לָ מ ּות “ )בראשית מ“ז ,כ“ט(
ש ָר ֵ
”וַ ִּי ְק ְרב ּו יְ ֵמי-יִ ְ ׂ

ימי ,משמע לשון רבים.
וכי כמה ימים האדם מת? הרי ביום אחד ובשעה אחת מת...
אלא כשרוצה הקב"ה לאסוף אליו רוח האדם כל אותם ימים שחי קרבים ובאים לפני ה'...
מסופר על ר ' לייב מסאסוב
זצ " ל  ,שהיה נוסע לפרקים
למ רחק ים לצ רכי צ יבו ר .
פעם התעכב בנסיעתו זמן
רב וכאשר חזר לביתו
הקיפוהו ילדיו מכל הצדדים
בשאלה ” אבא מה הבאת
לנו?“
הוא השתמט וניסה לדחותם...
אך כאשר לא הרפו ממנו
והמשיכו לתבוע ביתר שאת
בצעקות ובתחנונים..
הוא התעלף פתאום..
לאחר שאשתו העירה אותו ,
שאלה אותו אשתו” :ממה התרגשת כ"כ?
האם נגעה ללבך כ"כ בקשתם של הילדים
שהתעלפת?!“

ענה ר' משה לייב” :לא מפני
וחרפתם
בקשתם
התעלפתי  ,אלא באותה
שעה ציירתי לעצמי בדמיוני
איך יהיה כאשר אבוא
לעולם הבא לאחר הדרך
הרחוקה והארוכה של
העולם הזה וישאלוני מה
הבאת מדרך רחוקה זו ?
כמה תורה ומצוות אתה
נושא עמך? כמה בושה
תכסה את פני אם אומר
שהמטען שלי ריק“...
והחי יתן אל לבו...
~ מתוך אוצרות התורה ~

ֹאמר ְל ֹיו ֵסף ִה ּנֵה ָא ִב ָ
יך חֹלֶ ה “
”וַ ּי ֶ

)בראשית מ“ח ,א‘(

מסופר שפעם מסר ר ' נתן מברסלב שיעור ובאמצע השיעור נכנס אחד
שלא היה בריא בנפשו והפריע קצת כדרכם של חולי נפש ,
ואח"כ נסתלק לו.
אחר שיצא אמר ר' נתן לתלמידיו” :לא רק הוא חולה בנפשו,
כולנו משוגעים ...אחד חולה בכעס ...אחד חולה בקנאה...
אחד חולה בעצבות ...אחד חולה בשנאה...
~ מתוך "שעריו בתודה“ ~

פעם נגשו יהודי ורעייתו לרב ואזנר שליט"א לבקש ברכה שיהיו להם ילדים.
היו להם שניים אך הם רצו עוד.
אמר להם הרב  :מה שהקב"ה נותן זו ברכה
וגם מה שהוא לא נותן גם זו ברכה..
~ מתוך ומתוק האור ~

עלון מס‘ 116
ד‘ טבת תשע“א

ויחי
” ּולְ ֶבן ׁ ִש ַ ּניִ ם
ֵמ ָחלָ ב”
)בראשית מ“ט ,י“ב(

אמר ר' יוחנן
אל תקרי לבן שיניים,
אלא ליבון שיניים.
פעמים שאדם לא
צריך את הכסף שלך
או את הבית שלך,
אלא הוא צריך מילה
טובה שתעזור לו
להיות שמח
במקום בעצבות
~ מתוך פרי חנן ~

שכר ,חֲ מֹר ָּג ֶרם...
ש ָ
”יִ ּ ָ ׂ
וַ ּיֵט ׁ ִש ְכ ֹ
מו ִל ְס ּבֹל “
י)בראשית ,מ“ט ,י“ד-ט“ו(

גם מהשור
והחמור ניתן
ללמוד דרכי
התורה והעבודה.
הם אינם
מדקדקים בטיב
המשא שבעליהם
מעמיסים עליהם,
הם אינם
מוגבלים בזמן,
עובדים ביום
ובלילה ,ואין להם
בעולם ,אלא
לעשות רצון
בעליהם..

זכות הלימוד בעלון לעילוי נשמת שאול מאיר בן ר' חיים בהגלי ז"ל

זמן תפילת שחרית

פינת ההלכה

~המשך~

הרב דב ניסים שליט“א,
ראש כולל "פורת יוסף"

כבר למדנו שזמן תפילת
השחר מתחיל מעלות השחר ) 72דקות 'זמניות' קודם 'הנץ החמה'(,
כשם שזמן קרבן תמיד של שחר מתחיל משעה זו.
אלא כיוון שאין כל אדם בקיאים לדעת זמן זה לכן קבעו
חכמים להתפלל לכתחילה בזמן הנץ החמה )כשהחמה
מתחילה לזרוח באופק( כיוון שזה הוא זמן הניכר לכל.
ומצווה מן המובחר לדקדק להתפלל ב'הנץ החמה'
בדיוק וכמו שמובא בתלמוד )ברכות ט :(:ותיקין )אנשים ענוים ומחבבים
המצוה( היו קוראים קריאת שמע סמוך ל'הנץ החמה' כדי
שיתפלל תפילת עמידה ב'הנץ החמה' .ולמדו זאת
מהפס' )תהילים עב ה( "ייראוך עם שמש" .והחשיבו חכמים
דבר זה מאד עד שאמרו" :כל הסומך גאולה לתפלה
בהנץ החמה 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 .ואולם בזמנינו הדבר קל
מאד לביצוע ולכן כדאי מאד לקרוא קריאת שמע מעט
קודם הנץ החמה ולהתפלל תפילת עמידה בהנץ
החמה בדיוק.
ואולם כיוון שבזמנינו סדר היום מנוהל על פי השעון ללא
התחשבות באורך היום המשתנה לפי עונות השנה,
והתפילה ב'הנץ החמה' עלולה לשבש את סדר יומו
הקבוע ,ובפרט לבני תורה השוקדים על לימודם עד
שעות מאוחרות ,לכן יכולים להקל להתפלל בשעה
מאוחרת יותר.

ית ִע ּ ָמ ִדי ֶח ֶסד וֶ אֱ ֶמת ַאל נָ א ִת ְק ְּב ֵרנִ י“...
ש ָ
”וְ ָע ִ ׂ
)בראשית מ“ז ,כ“ט(

בעניני חסד צריך להקדים את אשתו.
יש שאדם עושה הרבה חסדים ,אבל בשביל
אשתו אין לו זמן לעזור ולסייע לה.
וכבר ידוע מאמרו של רבנו חיים ויטל זצ''ל,
שאדם כזה יעלה לגן עדן וירצה
שכרו מושלם על החסד שעשה,
ויאמרו לו שאינו בעל חסד כלל,
כיון שלא עשה חסד עם אשתו...

” ִה ֵ ּנה ָא ִב ָ
יך חֹלֶ ה“ )בראשית מ“ח ,א‘(

מסופר בגמרא על רבי יהושע בן לוי שהיה מטפל באנשים
שהיתה להם מחלה מדבקת .כשהגיע זמן פטירתו  ,הגיע
אליו מלאך המוות כשסכינו שלופה בידו .ביקש ממנו רבי
יהושע שיראה לו ברגעיו האחרונים את מקומו בגן עדן .
הסכים לכך מלאך המוות ,אך לפני שלקחו לשם ,פנה אליו
רבי יהושע ואמר לו שישאיל לו את סכינו ,מפני שמתיירא
הוא ממנו .הסכים המלאך ונתן לו את סכינו ,ולקחו לגן עדן .
כשהגיעו לגן עדן ,הגביה אותו
מלאך המוות והראה לו את
מקומו .כשראה רבי יהושע את
מקומו  ,מיד קפץ ונכנס לשם
בעודו חי  ,וכשניסה המלאך
להוצ י או משם  ,נשב ע רב י
יהושע שלא יצא משם .ומאחר
שמימיו לא עבר על שבועתו ,
וכך זכה ליכנס חי לגן עדן.
לאחר זמן מה ,הגיע זמן פטירתו של רבי חנינא בר פפא
וביקש גם הוא ממלאך המוות להראות לו את מקומו בגן
עדן  ...אך מלאך המוות סירב .אמר לו רבי חנינא” :וכי יש
דבר בתורה שלא קימתי ?“ אמר לו מלאך המוות ” :האם
טיפלת בחולים שמחלתם מדבקת כמו שנהג לעשות רבי
יהושע בן לוי ?!“ ולכן לא זכה רבי חנינא למה שזכה רבי
יהושע )כתובות עז(
רואים אנו ,שאף על פי שאדם לומד ומקיים את כל התורה,
בכל זאת אדם שמשתתף ונושא בצער הזולת והולך לטפל
בחולים שאף אחד אינו דואג לבקרם ,יכול להגיע לדרגות
נשגבות ונעלות יותר מאותו שלמד את כל התורה .
ואמרו חכמינו ז"ל ,שכל המבקר את החולה ,ניצול מדינה
של גיהינם .וזאת משום שנושא בעול ובצער הזולת.
”וַ אֲ נִ י ְּבב ִֹאי ִמ ּ ַפ ָ ּדןֵ ,מ ָתה ָעלַ י ָר ֵחל“
)בראשית מ“ח ,ז‘(

עלי -בסיבתי ,בגללי.
בעבור נדרים אשתו ובניו של אדם מתים.
)גמרא(

מכיוון שיעקב אחר את נדרו שנדר שיחזור
ממצרים יעשה את האבן ששם מראשותיו
לבית א -להים והוא התעכב בדרך שנה וחצי
ולא קיים את נדרו ולכן נפטרה רחל בגללו...
מכאן שלא יאחר אדם את נדריו....
ומתוק האור מתוך "משך חכמה"

““אדם דר בבית מרווח ,וכל יום נכנס הוא לביתו,
וכי מודה ומשבח הוא לבוראו בכל פעם על שיש
לו קורת גג לחסות בה מפני השרב והגשם?!
וֹבים ְרפוּ ָאה ְגדוֹ ָלה ָל ָאבוֹת“ ר‘ נחמן
” ּב ִנים ַה ּט ִ
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