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שיהיו דברי תורה ”מחודדין בפיך“...
ֹתוּ ִ ,כי נִ ְבהֲ ל ּו ִמ ּ ָפנָ יו “ )בראשית מ“ה ,ג‘(
”וְ ל ֹא-י ְָכל ּו ֶא ָחיו לַ עֲ ֹנות א ֹ

יוסף קטנן של שבטים היה ,ולא יכלו אחיו לעמוד בתוכחתו.
לכשיבוא הקב"ה ויוכיח כל אחד מאיתנו.....
משל למלמד אחד ,תלמיד חכם ,שהיו לו
תלמידים ,בחורים ,שלומד עמהם כל יום .
ויום זה היה יום י“ז
בתמוז שהוא יום תענית
ציבור ,התלמידים למדו
בלי חשק כמובן..
כשראה פניהם זועפים
והרגיש מחמת הצום
ש"אין להם חשק"
ללמוד ,אמר להם בואו
נשחק " קלפים " ) כמובן
חינוכיים(.

התל מי די ם ה תל הב ו
מההצעה  ,הוציאו את
הקלפים ושיחקו כרבע שעה בהתלהבות
גדולה  ...לאחר מכן אמר להם המלמד :
”אני רואה שחזר כוחכם ואתם כן יכולים
ללמוד  “...ולא היה מענה בפיהם  ..כי רק
עתה שיחקו בהתלהבות גדולה....

כן בנמשל  ,עשה הקב " ה שעסק התורה
וגם האכילה שניהם בפה  ...כדי להוכיח
לאדם שלא יתרשל
בעבודתו יתברך  ,הרי
כשצריך ל אכול הו א
מראה התלהבות ואוכל,
"בן פורת יוסף",
אך כשמגיע שעת לימוד
פתאום מתחיל לפהק
והעייפות משתלטת
עליו...
שכן כתוב " אין קדוש
אלא במקום סעודה " ,
" אין קדוש "  -שיקדש
האדם את עצמו בעסק התורה.
"אלא במקום סעודה" -הוא הפה שילמד
כמו שהוא.

נַחנ ּו“
”אֲ ָבל אֲ ׁ ֵש ִמים אֲ ְ

עלון מס‘ 115
ד“ טבת תשע“א

ויגש

כשתרצה לחבור
לאדם – הכעיסהו,
ואם יודה לך האמת
בשעת כעסו -
התחבר לו,
ואם לאו  -עזוב אותו.
ארחות צדיקים

” ּו ִבנְ
ָי ִמן ּ ָב ָכה
ַעל ַצ ָ
ּוא ָריו“י

)ברא

שית מ“ה ,י“ד(

בכיה  -ר"ת
בשימך יגילון
כל היום

~ מתוך אוצרות התורה ~

)בראשית מ“ב ,כ“א(

מסופר כי פעם ראו את המשגיח הגרא"ל לאפיאן זצ"ל
שהגיע לישיבת קמניץ ובעלותו במדרגות מעד ונפל...
ונשאר הרב יושב על המדרגות.
נגשו אנשים ושאלוהו ,אם הוא מרגיש טוב,
ותשובתו היתה :כן מרגיש טוב .שוב שאלוהו ,אם כן
למה אינו קם על רגליו
והרי זה סימן שנחבט ובודאי כואב לו..
ענה להם” :אני יושב וחושב מהי הסיבה ובגלל איזה עוון נפלתי“...
אדם לא נופל סתם במקרה ,אם נופל צריך לערוך חשבון נפש מה גרם לי
לנפילה -זה מה שצריך לחשוב ברגעים כאלו" ...אבל אשמים אנחנו“.
~ מתוך אוצרות התורה ~

הו ִציא ּו
” ֹ
יש ֵמ ָעלָ י“
ָכל ִא ׁ
י)בראשית ,מ“ה ,א‘(

לא טוב שאדם
ידבר או יספר
את הבעיות
במשפחה
או עניין אישי
לפני כולם..
הרב חיים רבי שליט"א

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

זמן תפילת שחרית

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

למרות שעיקר מצות תפילה
היא מן התורה ,שנאמר )שמות כג כה(:
"ועבדתם את ה' א-להיכם" ואיזו היא עבודה שבלב זו
תפילה שנאמר )דברים יא יג(" :ולעבדו בכל לבבכם" ,מכל
מקום מנין התפילות ונוסחתם וזמנם הם תקנת חכמים.
ומכיוון שהתפילות הם כנגד הקרבנות לפיכך זמני
התפילות נתקנו בהתאם לזמן הקרבת הקרבנות.
ולכן זמן 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.
ובדיעבד אם התפלל משעלה עמוד השחר יצא.

מסופר על ”עוכר דין“ מפורסם שהלך
להגן על רוצח אחד.
בדיוני בית המשפט החל להתפלפל
עם השופטים ולסובב אותם בכל מיני
טענות ומענות שונות עד שהשופטים
הכריזו על חצי שעה הפסקה
להתאושש קצת  :פנה עוכר הדין
למרשו ואמר לו  ” :נו  :איך הגנתי
עליך?” אמר לו הקליינט” :תאמין לי ,
שכנעת אפילו אותי שלא רצחתי”.
אומר התנא שלא יחשוב אדם שיש לו טענות לטעון אחרי
 120שנה בבי''ד העליון ...אני אטען כך ואטען כך .הכל הבל
ורעות רוח  .כבר אמר אבא כהן ברדלא על הפסוק
”ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו” .אוי לנו מיום
הדין ‘ אוי לנו מיום התוכחה  .ומה יוסף קטנם של האחים
הוכיחם ברמז מייד פרחה נשמתם ומתו ...כשיבוא הקב''ה
ויוכיח כל אדם אחרי  120שנה ,על אחת כמה וכמה.
אדם בחיים חיותו גם אם עושה טעויות וחוטא ,תמיד מחפש
ומוצא זכות על עצמו ומצדיק את מעשיו ,ויש לו הסברים
בשפע לשכנע את עצמו שמה שעשה כשר .אבל בעוה''ב
הסיפור קצת שונה ,מצפות לאדם הפתעות לא נעימות.

מכל מקום בשעת הדחק כגון פועלים שעליהם
להופיע במקום עבודתם בשעות המוקדמות של
הבוקר ,ובפרט בחורף שהשעה דחוקה להם ,מותר
להם לכתחילה להתפלל אחר עמוד השחר .אלא
שצריך להמתין לזמן קריאת שמע )שהוא זמן ציצית ותפילין( כדי
~ מתוך בני בנימין ~
שיסמוך 'גאולה' לתפילה ,אא"כ הזמן דחוק ביותר.
וכך ינהגו :יתחילו 'ברוך שאמר' לאחר עמוד השחר,
וכאשר יסיימו ברכת 'ישתבח' ,יתעטפו בציצית ויניחו
תפילין בברכותיהן ,ויאמר השליח צבור 'קדיש' אדם נוסע ברכבו  ,והנה מגיחה לעומתו
ו'ברכו' ,ויאמרו ברכת 'יוצר אור' עד אחר מכונית שסטתה מן הדרך  ,וכפסע בינו לבין
המוות ,ניצל בנס
תפילת עמידה.
מופלא וגלוי.
לסיכום :לכתחילה צריך להתפלל תפילת שחרית
ברור הוא שהמאמין
מזמן 'הנץ החמה' ובדיעבד או בשעת הדחק כבר
מודה לה' ומשבח
מ'עלות השחר' ,אלא שצריך במקום שאפשר
ומפאר לשמו,
להמתין לזמן ציצית ותפילין כדי שיניחם ויקרא
ואולי לכל היותר
קריאת שמע ואח"כ יתפלל 'תפילת עמידה'.
עושה סעודת הודיה,
הצדיק רבי ברוך בר ליבוביץ מקמיניץ נמנע
מלעשן לאחר פטירת אביו .לשואלים אותו
הוא סיפר שאביו הביע בזמנו את דעתו נגד
העישון ומאז ששמע זאת הוא פסק מלעשן.
לעיתים ,כאשר היה
זקוק מאוד לעישון ) היה
זה לפני שנודע שהעישון פוגע
בבריאות( ,הוא היה מבקש

את רשותו של אביו
לפני כל עישון  .עתה ,
לאחר פטירת אביו ,אין הוא יכול לבקש את
רשותו ,ולכן פסק לחלוטין מלעשן.

אולם מסתפק בזה ,
וכשמחר ומחרתיים נוסע הוא ברכבו ללא פגע
ומקרה רע ,אינו רואה סיבה להודות
ולפאר לבוראו.
אולם מבאר לנו הרמב '' ן  ,שמטרת הנ ס
שנעשה לך הוא למען תמשיך באותה הודאה
ושבח גם כאשר הניסים נסתרים ,אחרת לא
הבנת את כוונת הבורא בנס שנעשה לך ,
וא ף שה וד י ת וש יב ח ת לב ור אך על נ י ס ו ,
עדיין לא ירדת לכוונת ה' במטרת ניסו אותך.
מטרתו היתה שתעתיק את אותה התרגשות
והתפעלות שהיתה לך מניסו הגלוי
לניסיו הנסתרים.

““אין תענוג בכל העולם כולו כמו התענוג שיש לאדם
בשעה שהגיע למצב בו הוא מדבר עם השי"ת“
~ הרמב“ם ~
”כל הנמשך אחר צערו  -צערו נמשך עליו“
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