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כל הברכות והישועות

"אז ישיר משה"
"כל האומר שירת הים בכוונה נמחלים לו כל עוונותיו "אם
כך מדוע אנחנו לא מיישמים זאת?!
איפה נשמע שמלך אומר לך" :תשמע אם תרקוד עכשיו
בשמחה אני מוותר לך על העונש" היש אדם שלא ישמח
וירקוד?! אז מדוע איננו שמחים בכל בוקר?
התשובה ברורה :כי איננו מבינים מה אנחנו אומרים .אם
אדם ישב ללמוד מהי שירת הים הוא יקפוץ משמחה...
מסופר שפעם אחד בא לאדמו"ר שלו ואמר לו" :הייתי בעיר
פלונית והחסידים שם כל כך דבקים בה' שהם מרימים את
המכנסיים שלהם בשירת הים כדי שלא יתרטבו ...אמר לו
האדמו"ר זו לא דבקות! לפליאתו הסביר האדמו"ר" :אילו
היו דבקים בה' באמת המכנסיים לא היו מעניינים אותם"...
מסקנה המתבקשת היא איפה ,לשבת וללמוד את ביאורי
התפילה כדבעי .ובפרט בשבת זו שהיא חודש (בשנה מעוברת
מרוויחים עוד חודש) לפני פורים...
ואם "פורים-ככיפורים" הרי שהשבוע נכנסנו לחודש אלול...
ומחילת עוונות נצרכת גם נצרכת...
ובפרט בימי השובבי"ם על אחת כמה וכמה...

כל אחד יקבל על עצמו ללמוד לפחות
את שירת הים ובע"ה ימחלו עוונותינו
ויבוא משיח צדקנו אמן.

המשיכו בחזרה על הלימוד!!

המגיד הידוע ,ר' יעקב יוסף מוכיח זצ"ל,
מתלמידי המגיד ממזריץ' ,נהג לנסוע מעיר לעיר
לעורר את העם לתשובה ולמעשים טובים בדרשותיו
המופלאות .פעם הגיע במסעיו לעיר אחת וראה
שבני העיר עצובים ושאל" :מדוע הנכם עצובים?"
צרה מתקרבת אלינו  -אמרו לו ,הפריץ מבקש
שנביא לו סכום כסף גדול ואין לנו,
חוששים אנו מזעמו של הפריץ.
פתח ר' יעקב יוסף ואמר" :יהודים יקרים! יודע אני
שעת צרה היא לכם ,אולם מבטיח אני לכם כי אם
תקבלו על עצמכם שלא לדבר בבית הכנסת דברי
חולין ,תסור כל צרה מעליכם!
שהרי כך אומר הפסוק" :ה' ילחם לכם ואתם
תחרישון" "ה' ילחם לכם" ויצילכם אם "ואתם
תחרישון" ...וכך היה.

עבודתינו היא שבכל ניסיון שנקבל ,לחשוב לרגע:
"מה ה' רוצה ממני?!" וממילא נגיע לתכלית...
טיפסו חכמי חלם ליער שבראש-ההר,
כרתו עצים הרבה .וכשנתמלא כל השטח
קורות ,העמיסו אותן על גבם וירדו עמהן
והניחון לרגלי ההר .עבר זקן אחד וראה כמה
הם מזיעים ,ואמר להם :חלמאים בני חלמאים,
למה אתם מזיעים זיעה של חינם?
אמר" :הפילו את הקורה בראש ההר והיא תתחיל
להתגלגל למטה ותגיע מאליה לרגלי-ההר.
תמהו החלמאים :מהיכן זכה הזקן לחכמה?
ומיד חזרו והעלו כל הקורות לראש ההר
ודחפּון ברגליהם וגילגלו אותן למטה...

מסופר שהגאון רבי אברהם אבן עזרא זצ"ל (אחד מפרשני התנ"ך וגדול
המשוררים בתקופת הגאונים) רצה לברך ברכת "פוקח עיוורים" בכוונה גדולה.
אך מכיוון שהוא רואה ב"ה ,הרי שאיננו מסוגל להבין את הצורך בראייה כי רגילות היא אצלו .מה עשה?
בבוקר אחד הלך כשעיניו סגורות מביתו ועד לבית הכנסת .ולאחר שהוא חש מה סגי-נהור (=עיוור) מרגיש פקח את עיניו
וברך בכוונה גדולה" :ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם פוקח עיוורים"...
למרות גאונותו המופלגה היה עני מרוד ובאחד משיריו אף כתב על ביש מזלו כך :אילו הייתי מוכר נרות  -לא הייתה
שוקעת השמש .אילו הייתי מוכר תכריכים למת לא היו מתים בני האדם ...פעם אחת אחד מתלמידיו רצה לעזור לו כלכלית
אך ידע שהגאון יסרב לקחת ממנו .מה עשה? פיזר באשמורת הבוקר מטבעות בדרך לבית הכנסת
בתקווה שהאבן עזרא ימצא אותם ...אך דווקא באותו היום ניסה ר' אברהם לחוש את צערו של העיוור
ולברך "פוקח עיוורים" בכוונה גדולה...
אנחנו בשבוע שחל בו ט"ו בשבט ,כמה עלינו להודות להקב"ה לברך ברכות על השפע והטוב
שהשפיע עלינו הקב"ה ...אין צורך להרגיש את החיסרון...

לברכת והצלחת

יוסף נקי בן שרה וב"ב
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רחל בת חנה

סוגי שולמית בת חרדה

מתוך הספר "הליכות שבת"
הרה"ג אופיר יצחק מלכה שליט"א
"ויאמר ה' אל משה מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל
ויסעו" ואל מי עוד יוכל משה לפנות אם לא אל הקב"ה?!
בשעה שהיו ישראל נתונים בצרה ,היה שר של מצרים עומד
ומקטרג עליהם" :הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה
זרה ,מה נשתנו אלו מאלו?!"...
באותה שעה לא הייתה לאבותינו שום זכות לישועה .ברוב
רחמיו רצה הקב"ה להצילם ,אלא שהיה צורך בזכות ,לפיכך
אמר למשה :לא ממני צריך אתה לבקש זאת –
אלא מעם ישראל! " -דבר אל בני ישראל ויסעו" –
אמור להם שיעשו מעשה שכרוכה בו מסירות נפש,
ועל ידי כך ייסתם פי המקטרג
והם יזכו בכל השפע המוכן עבורם...

"תביאמו ותטעמו"
תהליך של נטיעה הוא איטי -
הכנת הקרקע ,חפירה ,נטיעה ועד שהכול
מושלם הנטיעה מכה שורשים וצומחת.
כן הגאולה,
נדרשת בה הכנה והיא אמונה.

טעימת יין הקידוש בעל הבית שמקדש על הכוס בליל
שבת ,ולפני כל אחד מבני הבית יש כוס יין לעצמו ,ובתום
הקידוש טועמים המסובים מהכוס שלפניהם ולא מכוסו של
בעל הבית ,האם יוצאים ידי חובה בכך?
יוצאים ידי חובה גם אם המסובים אינם טועמים כלל מכוס
של קידוש ,כמבואר בשו"ע (סימן רע"א סעיף י"ד)
ורק מצוה מן המובחר שיטעמו כולם ,ולכן יכולים בני הבית
למזוג כוס לעצמם ולשתותו ,אבל טוב שיוסיף להם בעל בית
מעט מכוסו ובכך יש להם מצוה מן המובחר (כמבואר בסימן
רע"א סעיף י"ז) .ובכדי למעט בהפסק נכון יותר שישתה
המקדש תחילה וימזוג מעט יין לכוסו לתקן פגימתו ,ואז
ימזוג לכוס שלפניהם.
ואם הכוס שלפני המסובים מחזיק רביעית
והוא מלא ואינו פגום ,אין צריך להוסיף כלל
ואף יכולים הם לטעום מהכוס שלפניהם
לפני שהמקדש טועם מכוסו

אור החיים :על היהודי לשבח את הקב"ה על הדברים שהוא
חווה בעצמו ועל השגחת ה' שחופפת עליו בכל יום ומכאן יבוא
להודות גם על התשועות שנעשו לאבותינו ומשבח עליהם .

"ויאמינו בה' ובמשה עבדו" ילקוט שמעוני" :אם במשה האמינו,
קל וחומר בה' ,ומה תלמוד לומר ובמשה? -
ללמדך ,שכל המאמין ברועה ישראל ,כאילו מאמין במי שאמר והיה העולם".
מסופר על אחד מתלמידיו של ראש ישיבת 'פורת יוסף' הגאון רבי יהודה צדקה זצ"ל,
שפסקו עליו הרופאים כי אין הוא יכול להביא ילדים לעולם ,רח"ל ,ועל כן נשאר רווק .רבו רבי יהודה,
שחיבבו ,כאב את כאבו ,והשתתף עמו בתפילות שיושיעו ה' מצרתו .בהיותו מקורב לגאון הצדיק רבי מאיר
אבוחצירא זצ"ל ,הציע לתלמידו שילך אל הרב שיחזקו באמונה ,לדעת כי מאת ה' הייתה זאת ...נסע התלמיד וסיפר
לרבי מאיר את סיפורו" :בחור מבוגר אני ,לא באתי בברית הנישואין מפאת "...קטע אותו הרב ואמר בפשטות" :בקרוב
תמצא את זיווגך ההגון ,ותזכה לראות בנים ובנות!" כשמוע הבחור את דבריו פרץ בבכי .לא היה גבול לשמחתו הרבה.
כשהגיע לישיבה בירושלים ,נכנס אל רבו וסיפר לו דברים כהווייתן .בשמעו ,תמה הרב להבטחה שעל פי טבע אין לה
אחיזה במציאות והחליט לנסוע אל הצדיק בעצמו .בהגיעו ,כיבדו רבי מאיר כערכו הרם .הגר"י צדקה ניגש ישר לעניין:
"הרב הבטיח אתמול בנים ובנות לתלמיד פלוני ...הלה לא נישא ,מחמת שאינו יכול להביא ילדים .הרופאים הגדולים
ביותר ראו את הממצאים ,וסמכו ידיהם על קביעה מצערת זו .כעת נכנס הבחור לאשליה וצפייה .חוששני שפשוט לא
הספיק לספר את סיפורו" ...רבי יהודה לא הספיק לסיים את דבריו ,ורבי מאיר אמר לו בקביעה נחרצת" :יהיו לו
ילדים!" הגר"י צדקה ,אשר ידע את כוחו של הצדיק רבי מאיר ,הורה לבחור לסמוך על דבריו ,ולחפש שידוך.
לאחר זמן מצא הבחור את זיווגו ונישא בשעה טובה .בביתו של אותו תלמיד יש עשרה ילדים
אשר נולדו לו מברכת הצדיק .יש לו בבית גם תיק שלם של מסמכים רפואיים הקובעים ברורות
שאין הוא יכול להיות אבא...
זהו שאומר ילקוט שמעוני" :ללמדך ,שכל המאמין ברועה ישראל,
כאילו מאמין במי שאמר והיה העולם".

