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רעידת אדמה במקסיקו וסופות הוריקן בארה"ב
רצף הקטסטרופות שהתרחשו באלול אשתקד
נותנות את התחושה של "סוף העולם":
בתחילת החודש (ב' אלול)" ,הוריקן הארווי"
(קטגוריה  )4פגע קשות במדינת טקסס
שבארה"ב .כתוצאה מהסופה נגרמו שיטפונות
קטסטרופליים חסרי תקדים 91 ,טריליון ליטר
מים הורידה הסערה ב 5-ימים 71 .אנשים
לפחות נהרגו בסופה 4.5 ,מיליון תושבים נעקרו
מבתיהם ,והוצפו מאות אלפי בתים" .הארווי"
הוגדר כאסון הגרוע ביותר בהיסטוריה של
טקסס ,ומומחים צופים שההתאוששות
תימשך שנים רבות.

טכנולוגית מרשימה ביותר ,ועם כל זאת היו הם
חסרי אונים מול חוזק ידו של האלוקים .דוד
"ה ַּמ ִּביט
המלך מנסח את רעידת האדמה כךַ :
לָ ָא ֶרץ וַ ִּת ְר ָעד יִ ּגַ ע ֶּב ָה ִרים וְ יֶ ֱע ָׁשנּו" (תהילים קד,
לב) .אירוע כביר כזה ,אינו אלא הבטה והצצה
קטנה של האלוקים על הארץ.

ומהכלל אל הפרט :כשאנו רואים את התמונות
של דירות הפאר ומכוניות היוקרה נבלעים
בתוך "המבול" ,אנו למדים להוריד את הגאווה,
ולהרכין ראש בפני ה' הכל יכול .בספר ישעיהו
ה"מבול" בארה"ב ,הרחובות הפכו לנהרות
(פרק ב) מובאת נבואה על תקופת אחרית
הימים" :וְ ָהיָ ה ְּב ַא ֲח ִרית ַהּיָ ִמים" .הנבואה
לאחר מכן ,בט"ז אלול אירעה רעידת אדמה הרסנית ביותר במקסיקו ,מתייחסת לארץ המלאה בכסף ,זהב ,סוסים ומרכבות" :וַ ִּת ָּמלֵ א ַא ְרצֹו
בעוצמה של  .8.1לפחות  61אנשים נהרגו 2 ,מיליון תושבים נפצעו קלּ ,כֶ ֶסף וְ זָ ָהב וְ ֵאין ֵק ֶצה לְ א ְֹצר ָֹתיו" .אך הארץ הזו נחרדת מחמת עוצם ידו
ּומ ֲה ַדר
"ּובאּו ִּב ְמ ָערֹות ֻצ ִרים ִּוב ְמ ִחּלֹות ָע ָפרִ ,מ ְּפנֵ י ַּפ ַחד ה' ֵ
ובין  20%ל 30%-מהבתים בדרום המדינה נהרסו" .העיר נראית כאילו של הבוראָ :
מישהו הפציץ אותה" .אמר יו"ר העירייה.
ּגְ אֹונֹוְּ ,בקּומֹו לַ ֲערֹץ ָה ָא ֶרץ" .ובסופה של הנבואה מתואר ,שגאוות האדם
תישפל ,ורק שמו יתברך יתגדל ויתנשא" :וְ ַׁשח ּגַ ְבהּות ָה ָא ָדם ,וְ ָׁש ֵפל
במקביל לרעידת האדמה – "הוריקן אירמה" (קטגוריה  )5זרעה הרס רּום ֲאנָ ִׁשים ,וְ נִ ְׂשּגַ ב ה' לְ ַבּדֹו ַּבּיֹום ַההּוא"( .המילים "מפני פחד ה' וכו"
בל יתואר באיים הקריביים ובכל המדינות בהם עברה בדרכה ,עד חוזרות על עצמן שלוש פעמים בפרק .והביטוי "ונשגב ה' לבדו ביום
הגיעה לפלורידה שבארה"ב .עד עתה דווחו על עשרות הרוגים ,בניינים ההוא" חוזר פעמיים באותו הפרק) .ואכן ,בעיצומה של הסופה נשמע
שקרסו ,רחובות שלמים שהפכו לנהרות 6.5 ,מיליון תושבים פונו קולו של מושל פלורידה שאומר" :הדבר הכי חשוב הוא להתפלל
מבתיהם ,ולפחות שישה מיליוני תושבים ללא חשמל .בעת כתיבת עבורנו".
שורות אלו הסופה עדיין בעיצומה ,ולא ניתן לסכם את תוצאותיה.
לפי ההערכות ,הנזק עד עתה מ'אירמה' ומהוריקן 'הארווי' הוא 290
ג .האסונות באו כדי שעם ישראל יחזרו בתשובה
מיליארד דולר!!
עלינו לדעת ,שכל האסונות הללו לא באו
אלא בשבילנו ,כדי שאנחנו נפחד מעוצם
א .דברי חז"ל אמת ויציב
ידו ומגודל מידת הדין ,ונחזור בתשובה .כפי
בתחילת חודש אלול התרחש ליקוי חמה נדיר,
שנאמר בתלמוד (יבמות סג ,א)" :אין פורענות
אשר נראה על פני כל רחבי ארצות הברית.
באה לעולם אלא בשביל ישראל" .כלומר,
בגיליון הקודם הזכרנו בהקשר לזה את דברי
"מידתו של הקדוש ברוך הוא ,מביא פורענות
הגמרא במסכת סוכה האומרת" :תנו רבנן ,בזמן
על האומות עובדי עבודה זרה ,כדי שישמעו
שהחמה לוקה – סימן רע לעובדי כוכבים".
ישראל וייראו"( .רש"י שמות ז ,ג) .וזה לשון הר"ן
והוספנו להביא את דברי ספר "ילקוט משה":
בדרשותיו (הדרוש הששי)" :ולפעמים מתחדשים
" אם תלקה החמה באלול ,נזק במלכי מזרח,
מקרים בריחוק מקום ובאיים הרחוקים ,כדי
ובהמות ימותו ,ורוח סערה יבוא" .והנה אנו
שיתעוררו ישראל אל התשובה ,וייראו ויפחדו
רואים עין בעין בצדקת דברי חז"ל ,לא עברו
הרס בדרום מקסיקו
פן יגיעם הפורענות ...וכשאינם מתייסרים
שעות ספורות מהליקוי ,והגיעה הפורענות
ברעת האחרים ,הפורענות הולך הלוך ונסוע,
על הגויים ,וגם הרוח סערה שניבא הרב הנ"ל
וילך הלוך וקרב .ואין ספק כי מי שרואה כל אלו התלאות ,אשר הם
הגיעה ובגדול.
באמת התראות השם יתברך ,ועודנו מחזיק בדרכו אשר דרך בה ,הוא
כמי שעובר עבירה וקיבל עליו התראה ,שהתיר עצמו למיתה מכאן
ב .אפסיות האדם מול גודל ידו של האלוקים
ואילך" .יה"ר שנפנים את המסר ,נחזור בתשובה שלימה ,ונזכה לראות
האירועים הללו ממחישים את אפסיותו של האדם ,ושל עולם המדע בהתגשמות נבואת ישעיה הנביא הנ"ל ,בביאת משיח צדקנו בקרוב,
והטכנולוגיה ,מול עוצם ידו האדירה של בורא העולם .הרי כאן לא אמן.
מדובר במדינות נחשלות ,אלא במדינות גדולות ומפותחות ,עם עוצמה
המעוניינים בחלוקת עלונים במקום מגוריהם (תמורת דמי משלוח בלבד) יתקשרו לטל( , 054-8486661 .השאירו הודעה בתא קולי)
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סיבת הכעס והפתרון לכעס
מאת הרה”ג יגאל כהן שליט”א | מתוך ספרו ‘יגל ליבי בישועתך’

הסיבה העיקרית לכעס – גאווה!

סיבה נוספת לכעס – הדרישה לשלימות

הכעס נובע מכמה סיבות ,והעיקרית שבהם היא מידת ה"גאווה".
אדם שפגע בחברו במילים קשות ובלשון מזלזלת ,מיד מתעורר
כעס בלבו של החבר הנפגע .פעמים הכעס יוצא החוצה בדרך של
צעקות ,גידופים ,איומים או העלבה בחזרה .פעמים שהתגובה היא
שתיקה רועמת והקפדה בלב .ופעמים שמחכה בכיליון עיניים לזמן
הנקמה .כעס זה נובע מהמחשבה שאנחנו שווים הרבה ,ואיך מעז
מאן דהוא לדבר או לחשוב דברים כאלו עלינו ,הרי אנחנו חכמים,
אנחנו מוצלחים ,ואנחנו עוזרים לזולת.

ישנה סיבה נוספת להתפרצות מידת הכעס ,והיא – הדרישה
לשלימות! אדם שדורש שלימות מעצמו ומאחרים ,חייו יהיו מלאים
באכזבות וכעסים .לדוגמא :מזכירתו של בעל מפעל גדול שכחה
להתקשר ללקוח חשוב ,מיד קופצות מחשבות בלבו של בעל
המפעל" :איך אפשר לשכוח דבר כל כך חשוב?" .בדרך כלל יוציא
את כעסו החוצה במילים לא נעימות על המזכירה ,משום שחושב
שבני אדם מושלמים ואינם אמורים לשכוח דבר .ואילו כולנו יודעים,
שאין אדם בעולם שאינו טועה או שוכח לפעמים
דברים חשובים.

כך מרגיש גם בעל שאשתו פגעה ברגשותיו" :כך
מגיע לי?! אני שעשיתי בשבילה כל כך הרבה?!
אני שדואג לכל מחסורה ,אני ואני ...וזה מה
שמגיע לי בתמורה?" .וכן להפך ,אישה שבעלה
דיבר אליה בנימת זלזול ,מיד צפים במחשבותיה
כל הדברים הטובים שעשתה ,ומסקנתה :זה לא
מגיע לי...
אם הבן שלכם חלילה התחצף אליכם ,תשאלו
מיד את עצמכם" :מדוע אנחנו כועסים?" .על פי
רוב הסיבה האמיתית של הכעס היא" :ככה אתה
מדבר אלי? אני הבאתי אותך לעולם! טיפלתי
בך ,פרנסתי אותך ,אני אבא שלך ,איך ככה אתה מדבר אלי??" .אין
כוונתי שאין להעמיד את הבן במקומו על דבריו ,ואפילו להרים את
הקול עליו כדי לחנכו ,אבל למה לכעוס?!

הפתרון העיקרי לכעס – ענווה!
לאור האמור ,הפתרון האמיתי למידת הכעס הוא לקנות בלבנו את
מידת הענווה .אם נרגיש בלבנו שאנו לא יותר טובים מהזולת ,אלא
אדרבא ,יכול להיות שהוא טוב יותר מאתנו ,ממילא לא נכעס עליו.
יתכן שאנחנו היינו מתנהגים גרוע יותר ממנו אם היינו במקומו .אדם
שמרגיש עצמו כעפר ,כמו שאנו מזכירים בתפילה "ונפשי כעפר לכל
תהיה" ,אינו מגיע לידי כעס לעולם" .לא מגיע לי כלום" ,אומר הוא
לעצמו .אם מישהו צעק עלי – כנראה שמגיע לי .ואם לא מלאו את
בקשתי – כנראה שאיני ראוי לכך.
ביקשת מאשתך שתכין לך לארוחת ערב מאכל האהוב עליך ,ובמהלך
היום אפילו חשבת מידי פעם על ארוחת הערב שמחכה לך .והנה זה
פלא ,כשהגעת לביתך חשכו עיניך ...בלי הכנה מוקדמת ,לא פחות
ולא יותר ,אשתך הכינה לך שניצל תירס! ולא רק שלא בישלה עבורך
את משאלות לבך ,אלא גם לא נשארה לאכול יחד אתך את ארוחת
הערב .וברוב "חכמתה" נסעה לקניות עם חברותיה.
"אני שעובד כל כך קשה לפרנס אותה מגיע לי לאכול אוכל קפוא?
ועוד לבד? אישה אחרת בוודאי הייתה מעריכה אותי יותר אחרי
כל מה שעשיתי עבורה!" – כך חושב בעל הגאווה .ולעומתו השפל
והסבלן יודע הוא ,שגם האוכל שכן קיבל הוא מתנת חינם מהבורא
יתברך ,והוא אומר בלבו" :בוודאי קרה היום משהו מיוחד .רעיתי
הנאמנה לי תמיד – כנראה לא הצליחה להכין לי היום מאכל טעים.
וגם אם לא קרה משהו מיוחד ,מי אמר שמגיע לי יותר מאוכל קפוא?
ובכלל הפרנסה בביתי היא בזכות אשתי ולא בזכותי .ותודה לא-ל
יתברך שהיא עדיין מקבלת אותי עם כל מגרעותי".

אדם ניגש למבחן ברבנות או להבדיל לקבלת
תואר מסוים וקיבל ציון ממוצע ,מיד כועס הוא
בלבו על הבוחן או על עצמו" :איך לא קיבלתי ציון
מושלם? 'אני' חייב להגיע לשלימות!" .ובמקום
שישמח על זה שזיכה אותו השם יתברך לעבור
את המבחן ,הוא כועס על הנקודות שהפחיתו לו.
בעולם המקצועי קוראים לזה" :רואה את העולם
בשחור ולבן" .דהיינו ,אדם שחושב או שזו הצלחה
מושלמת או כישלון מוחלט.
הוא מלא בכעסים על כל העולם :על הנהגים
בכביש שפעמים סוטים מהנתיב שלהם – הוא מתמלא בזעם 'איך
הם לא שמים לב?' (כאילו שאצלו זה אף פעם לא קורה) .ואם חלילה
ראה מישהו שעובר עבירת תנועה (דבר שכמובן אסור) ,מתמלא הוא
שוב חימה' :איך הוא לא רואה את התמרורים?' .וכך כל דבר שהוא
רואה בעולמנו הנפלא – מחפש ומוצא חוסר שלימות ,וכמובן מתמלא
הוא בטענות.
אדם כזה שרוי בדרך כלל בדיכאון ,פעמים דיכאון קל ופעמים דיכאון
עמוק .הוא אינו נהנה מדבר בחייו ,כי אין שלימות בעולם! כשם שאין
גבר מושלם כבן זוג ,כך אין אישה מושלמת כבת זוג ...וכך הוא יקנה
דירה ,יחפש וימצא בה פגמים .כך גם הילדים שיזכה מאת ה' יתברך
– ימצא שהם לא גאונים ומושלמים כמו שציפה .וגם אצל חבריו לא
ימצא את מבוקשו ,מפני שלא יהיו פנויים עבורו תמיד כמו שהוא
מצפה.

הפתרון – לא לצפות לשלימות
היות ורוב הכעס נובע מהדרישה לשלימות מעצמנו ומאחרים,
כאמור ,אם רק נשכיל להבין שכולנו עושים טעויות ,הרבה מהכעסים
ייעלמו מחיינו .אם הקדוש ברוך הוא שמחיה אותנו ,מתנהג עמנו
בסבלנות ,מי אנחנו שלא נתנהג במידת הסבלנות? ואם ראינו אדם
שעושה טעות בהתנהגותו ,נזכור מיד שאף אצלנו הטעויות מצויות,
וכך דרכם של בני אדם – לטעות!
אדם שמצפה מאשתו שתהיה מושלמת ,מחכה לו כנראה אכזבה
גדולה וחוסר סיפוק מחיי הנישואין שלו .לעומתו ,אדם שיש לו
שכל בקדקודו ומבין שאין אדם מושלם ,גם אם ראה שאשתו עשתה
טעות ,ואפילו טעות גדולה ,יזכור היטב שאם בורא העולם סלח לו
על טעויות העבר שעשה ,גם הוא צריך ללכת אחר מידותיו של השם
יתברך ולהבליג.

יש לשמור על קדושת הגיליון ולהניחו בגניזה
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הוספת העורך :האם אנחנו כועסים על
כך גם לגבי הילדים שלנו .יש אנשים שדורשים המשך מאמר על הכעס
מהם להיות מושלמים ,וכועסים על כל טעות
דברים טובים שקרו לנו? מה פתאום?!
ואולי
רבות,
טעו
בילדותם
קטנה שעשו ,ובעצם שוכחים הם שאף הם
הכעס מופיע על דברים רעים ,עצובים ושליליים בלבד .מי שזכה
אף יותר מילדיהם .זכורני ,שבילדותי פיניתי אבנים מהחצר ,וזרקתי בלוטו אינו כועס ,מי שהפסיד כסף הוא כועס .וכן כל כיוצא בזה .אם
אותם מעבר לגדר .לרוע מזלי ,פגעתי בשמשת מונית שעברה במקום ,כן מצאנו פתרון נוסף לכעס :נחקוק עמוק עמוק בלבנו ,ש"כל מה
ואבי שיחיה שילם סכום הגון עבור הנזק שגרמתי .כיום ,כשהילדים שה' עושה – לטובה הוא עושה" .גם אם זה כואב וזה מצער ,אין זה
שוברים דבר מה בבית ,אני נזכר במעשי ואומר לעצמי" :הם עדיין לא רע ,כי "אין דבר רע יורד משמיים" .עלינו להתרגל לומר על כל דבר
הגיעו לשובבות שלי" ,וכך הכעס לא משתלט עלי.
"גם זו לטובה" .אם לא זכית בלוטו זה לטובתך ,כי בורא העולם יודע
הדרישה לשלימות יכולה להרוס את האדם עצמו ,ולכן בואו ונוריד שהזכייה בלוטו זה לרעתך .גם אם הפסדת סכום כסף זה לטובתך,
את רף הציפיות מעצמנו ומאחרים .גם אם טעינו ,נזכור שאם הבורא ותהיה בטוח שאם לא היית מפסיד את הכסף הזה זה היה לרעתך.
יתברך סולח על עוונות חמורים ,אף אנחנו יכולים לסלוח לעצמנו (במאמרים הבאים של הרב יגאל כהן שליט"א במדור זה יורחבו
ולאחרים .הקדוש ברוך הוא אינו דורש שלימות ,הוא בסך הכל מבקש הדברים) .הפנמת המבט הזה על החיים ועל מה שקורה לנו  -מנטרל
שנשתדל .ואם באמת השתדלנו ועדיין לא הצלחנו ,מילאנו את רצונו ומחסל באופן אוטומטי את כל הכעסים :אשתך צעקה עליך – קרה
של הבורא יתברך ,ואין אנו צריכים לדרוש מעצמנו את מה שבוראנו לך משהו טוב ,מה יש לך לכעוס?! לא קיבלו אותך לעבודה ,או פיטרו
אינו דורש מאיתנו.
אותך מהעבודה – זה גם לטובתך ,ואין לך סיבה לכעוס ...וכו' וכו'.

סיפור מזעזע על הכותבים בחוצפה כנגד רבנים
מאת רבינו הגדול ,מרן הגאון הרב עובדיה יוסף זצ"ל
כתב רבינו הגדול ,מרן הגאון הרב עובדיה
יוסף זצ"ל ,בספרו "ענף עץ אבות" (עמ' שעב):
"וכל המחטיא את הרבים אין מספיקים בידו
לעשות תשובה" .מעשה שהיה אצל הגאון רבי
בנימין דיסקין ,שבאה אליו אישה מכובדת,
ומתוך הכנעה ובעיניים זולגות דמעות,
ביקשה ממנו לשפוך לפניו שיחה ומר נפשה.
והיא סיפרה ,כי היא באה עתה ממדינת
פרוסיה ,אשר שם חייתה עם משפחתה חיים
יהודיים כשרים ,כדת משה וישראל .אבל צר
לה להגיד כי אביה היה המומר (בעל "נתיבות
עולם") ,שהיה כעש וכרקב לבית ישראל.

הזה גמר בו ביום שהכניסני לבריתו של
אברהם אבינו .כל אלה שהשתתפו בשמחה
של ברית המילה ראו בזה אות לטובה ,וניבאו
לי עתידות".

"וזאת הברכה אשר ברך הרב יעב"ץ את אבי
ואותי (כפי שמסר לי אבי בעצמו)" :יהי רצון
שבנך זה הרך הנימול ,יזכה ויתחנך ברוחו של
ספרך שסיימת עכשיו ,ושכמוך גם הוא יתנגד
לדעותיו והשקפותיו ותורותיו של אותו האיש
(רבי יהונתן) ,הקורא את עצמו "רבה של
אלטונה"" .אבי ענה אמן בכל כוחו .וכשסיפרו
אחרי כן את דברי הברכה הזאת לרבי יהונתן ,ענה ואמר" :גם אני
אביה זה עזב אותה לאנחות כשהייתה עדיין פעוטה ,בידי אם ענייה ,עונה אמן אחרי ברכה זו ,ומקווה ומאמין שכן יהיה עתידו של ילד זה".
והוא הרחיק נדוד למדינת אנגליה ,ושם כרת ברית עם השטן ,ותירגם
ספר פלסתר נגד הדת לעברית .תודות לחינוך המסורתי שקיבלה "ועתה אתם רואים כי ברכתו של הרב יעב"ץ ורבי יהונתן התקיימו בי,
מבית אמה ,נשארה היא נאמנה לדת ישראל ולמסורת .וכשהגיעה ובהתנגדותי לרוחו ותורתו של הרב מאלטונה הרחקתי לכת ,אשמתי
לפרקה באה בברית הנישואין עם אחד משומרי התורה והמצוות .בגדתי זייפתי ,הייתי למסית ומדיח ,ונתתי פתחון פה לשונאי ישראל.
שנים רבות עברו ,והיא השתדלה לשכוח את זכר אביה ,אשר השחיר בחטאו של אבא שהכניס ראשו בין גדולי ישראל ,יצאתי אני לתרבות
את פניהם .אבל פתאום לאחר זמן רב קיבלה מאביה מכתב ,מלא רעה ,כירבעם בן נבט .אוי לי מיום הדין ,אוי לי מיום התוכחה" .אחר כן
נהי תמרורים ,כולו מלא חרטה והרהורי תשובה ,ומבקש רחמים התחיל לבכות בכייה חרישית ופנה אל בתו" :במטותא ממך ,עשי נא
מבתו ,שתחוס על אביה ,ותרשה לו לבוא לביתה ,ולהיות סמוך על אתי חסד אחרון ,לאחר מותי הואילי נא לחפש אחד מגדולי ישראל,
צדיק ותמים במעשיו ,ספרי לו כל מה שסיפרתי וגיליתי לך ,ותבקשי
שולחנה לעת זקנה.
מאתו כי יהיה מליץ יושר בעד נפשי החוטאת" .אלו הדברים אשר
היא התלבטה רבות בעניין זה ,וכמעט החליטה שלא לענות לו ,סיפרה האישה לרבי בנימין דיסקין רבה של הורודנה.
אבל אחרי התייעצות עם בעלה ,שהוא איש טוב ומטיב ,נצחה מידת
הרחמים והסכימו להביא את האב האומלל אל ביתם .הוא שב אל מרן זצ"ל מסיים את סיפורו במילים הרותחות הבאות" :סיפור זה
עמו ואל אלוהיו באמת ובלב תמים ,ורגשי החרטה על מעשיו הרעים מלמדנו ,עד כמה עלינו להיזהר בכבודם של גדולי ישראל ,אשר כל
לא נתנו לו מנוחה ,מצב רוחו השפיע על מצב בריאותו ,והוא נפל הנוגע והפוגע בהם לא ינקה".
למשכב ,ומן המיטה שעלה עליה שוב לא ירד .אבל לפני מותו קרא
כל הקורא סיפור זה אוחזתו פלצות ,ארכובותיו דא לדא נקשן,
אליו את בתו ואת חתנו ,וסיפר לפניהם את הדברים הבאים:
ומזדעזעים כל נימי נפשו .ומה אם זה שהגאון יעב"ץ אשר אין חקר
"אני יליד אלטונה ,ואבי היה אחד מאותם מחרחרי הריב ,שעמדו לגדלותו הוא שעודדו לכך – כך עלתה לו ,מה נאמר ומה נדבר לגבי
לימין הרב יעב"ץ במלחמתו הקשה נגד רבי יהונתן אייבשיץ ,רבה אחרים המבזים גדולי ישראל ,באיצטלה של דברי תורה ,אך המכירים
של אלטונה .רבים ממכתבי הפלסתר כלפי גאון ישראל זה נתחברו אותם יודעים ,שהכל נכתב על רקע סכסוך “אישי” ,מתוך שנאה
על ידי אבי ,שהיה מחונן בכישרון ספרותי מיוחד .גם ספר "עקיצת ונקמה ,ועוד יצרים אפלים שאין כאן המקום לפורטם .ואסור לקרוא
עקרב" (אלטונא תקי"ג) ,שהוא מלא חירופים וגידופים כלפי רבי כתבי פלסתר אלו .והוא רחום יכפר עוון( .ועיין בהקדמה לשו"ת רב
יהונתן ,ושמייחסים אותו להרב יעב"ץ ,נתחבר על ידי אבי .את הספר פעלים ד"ה עוד יש (השני) ,ובהקדמה לשו"ת יביע אומר ח”א ,אות יג).
רצונך לקבל את העלון מידי חודש בחדשו לאימייל שלך? שלח את כתובת המייל שלך לmhbp52@gmail.com -
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פינת הלכה

מי יכול לברך
"ברכת המזון הקצר"?

כתב מרן בשולחן ערוך (סימן קפו ס"ב) לגבי ברכת המזון" :קטן חייב
מדרבנן כדי לחנכו" .מבואר ,שחייבים לחנך את הקטן לברך ברכת המזון.
וכתבו האחרונים (פסקי תשובות שם אות ג) ,שגיל החינוך לעניין ברכת
המזון הוא מגיל שש או שבע ,לפי חריפות הילד :כשכבר מבין קצת עניין
הברכות ולמי מברכים .וחיוב חינוך זה הוא גם לבנים וגם לבנות .עד כאן.
ברכת המזון לקטנים :והנה ,ראיתי בזמננו שנוהגים באופן זה :בגני הילדים
ובתלמודי תורה ,הילדים מגיל  3מברכים ברכה ראשונה של ברכת המזון
בלבד ,ומגיל ( 6כיתה א') מברכים את כל ברכת המזון .אבל כאשר הילדים
אוכלים בבית ,בחלק מהבתים לצערנו הרב אין הילדים מברכים ברכת המזון
כלל .וגם כשהולכים לטיול – לא ראיתי שהילדים מברכים ברכת המזון אחר
אכילתם ,לדוגמא ,לא ראיתי שהילדים הקטנים מברכים ברכת המזון אחר
אכילת הפרוסה שרגילים לאכול באוטובוס בחזרה מהים .והסיבה לכך ,כיון
שברכת המזון ארוכה היא ,וקשה הדבר לילדים הקטנים ,וגם קשה להורים
להשגיח עליהם בכך ,בפרט בזמן שהילדים עייפים או שאר זמנים לא
רגועים.
ומצינו בספרי הלכה רבים (ראשונים ואחרונים) שהביאו נוסח "ברכת המזון
הקצר" ,עבור ילדים קטנים שקשה להם לברך את ברכת המזון בשלימות.
וכך היו נוהגות הנשים בדורות הקודמים ,אשר לא ידעו קרוא וכתוב ,ולא
ידעו לברך את כל ברכת המזון ,הן היו מברכות את ברכת המזון הקצר ,כמו
שכתב הבן איש חי (חוקת ,יא) ,וכן ראינו בעינינו ,כמו אצל הסבתא שלי
לדוגמא .והן אמת שעתה הוכשר הדור ,והנשים שלנו מלומדות הן ,ויודעות
לברך את כל ברכת המזון ,ובוודאי שאין להן להקל ולברך "ברכת המזון
הקצר" ,וכמו שכתב רבינו הגדול ,מרן הגאון הרב עובדיה יוסף זצ"ל ,בספרו
הליכות עולם (ח"ב עמ' עג בהערה) .אמנם ,עדיין נשאר הצורך בהדפסת
"ברכות המזון הקצר" ,עבור הילדים הקטנים שקשה להם לברך את כל
ברכת המזון.
בעלי תשובה מתחילים :כמו כן ,זכינו בדורנו ,דור הגאולה ,לגל ענק של
מקורות וביאורים:
נוסח ברכת המזון הקצר לקטנים הובא בראשונים ובאחרונים :כל בו סי' כו כד,ב; ב"ח קצב,ו ד"ה
כתב בספר" :ומקרוב נדפס בויניצאה ברכת המזון הקצר ,להרב מהר"ר נפתלי ,בהסכמת הרבה גדולי
החכמים דאיטליא"; שו"ע הגר"ז קפז,ד; חס"ל קפז,א; מ"ב קפז,א; כה"ח קפז,ד; פסק"ת קפו,ג,
וכתב שם בהערה  ,18לגבי ברהמ”ז הקצר לקטנים" :וכבר כתב בספר חינוך הבנים למצוות להגרי"י
נויבירט ,שפלא הוא מדוע אין נוהגין כן" .
והבא"ח (חוקת ,יא) הורה לנשים שיברכו ברהמ"ז הקצר ,כיון שאינם יודעות לברך בארוכה ,ואף
הדפיס עבורם ברכה זו .והוסיף ,שהדפיס גם נוסח קצר ביותר ,לאותם שמתעצלות ביותר ,שרק
יאמרו נוסח ברכה ראשונה בקיצור" ,בריך רחמנא וכו" .וע"ז העיר עליו בהליכות עולם (ח"ב עמ'
עא) ,הלא בנוסח זה יצאה י"ח בברכה ראשונה בלבד ,ואין לברך ברכה אחת מברהמ"ז ,דקי"ל
שלוש ברכות ראשונות מעכבות זו את זו .וביאר ,שכיון שאומרת זאת בלשון ארמית – מותר הדבר,
שי"א שאין ברכה לבטלה כשאומרים הברכה בלשון ארמית .ולכן אין לומר ברכה ראשונה בלבד
בלשון הקודש .ע"כ .מבואר ,שכל הדיון כשאומרת בקיצור רק את הברכה הראשונה ,אבל אמירת כל
הברכות כולם בקצרה אין בזה שום פקפוק כלל ועיקר.
והנה ,אע"פ שבשו"ע הגר"ז (שם) ובשעה"צ (קפז,ו) כתבו ,שברהמ"ז הקצר הוא רק לקטנים עד גיל
 8בלבד .אבל בב"ח שם מבואר שגם אחר גיל  8יכול לומר ברהמ"ז הקצר( ,רק שמצריך שיאמר בגיל

מומלץ ל

חוזרים בתשובה" ,ורבים מעמי הארץ מתייהדים".
ובתחילת דרכם בתשובה ,אנכי הרואה שקשה להם
ביותר לברך ברכת המזון בארוכה ,ובפרט בשעה
שעליהם לברך במקום העבודה ,בגלל לעג העובדים
והעובדות החילונים .ומחמת הקושי הנ"ל ,רבים מהם על
אף שמתפללים וגם מברכים קודם אכילתם עדיין אינם
מברכים ברכת המזון .וההפסד הוא גדול ,שהרי ברכת
המזון מצווה מן התורה היא .וגם עבורם יש צורך בהדפסת "ברכת המזון
הקצר" ,הלוקח דקה-שתיים ,ובוודאי שהם יברכו בנוסח זה .זאת ועוד ,כתבו
האחרונים (מג"א קצב,א; שו"ע הגר"ז קפז,ד; חס"ל קפז,א; פסק"ת קפו,18,
שו”ת אול”צ ח”ב עמ’ דש) ,שגם אנשים גדולים יכולים לומר "ברכת המזון
הקצר" במקום אונס ,כגון חולה שקשה לו לברך ברהמ"ז הרגיל ,או שאר
אונס המונע מהם לברך את כל ברכת המזון כתיקנה.
ולכן ראינו צורך להחזיר עטרה ליושנה ,ולהדפיס נוסח "ברכת המזון הקצר".
ומזקנים אתבונן ,מרבן של כל בני הגולה ,ה"בן איש חי" ,וכמו שכתב בספרו
(חוקת ,יא)" :והן בעוון ,עתה רבות בנות אוכלות בלא ברכה ,מחמת חסרון
ידיעה ,ועתידות הן ואביהן ובעליהן ליתן את הדין ...ואני העבד פה עירנו
יע"א ,הדפסתי נוסח הקצר של ברכת המזון ,שבו מזכירים מעין המאורע
בשבת ויום טוב וראש חודש ,לחלקו לנשים בחינם ,ורבות בנות באות
ולוקחות נוסח זה הנדפס מבתינו" .עכ"ל.
חינוך הילדים בברכות :ולסיום נעתיק את דברי רבי אליעזר פאפו זצ"ל,
בספרו חסד לאלפים (קפה-קפו,ד) ,אודות החיוב המוטל על ההורים
להשגיח בעין פקוחה על הילדים שיברכו בצורה ראויה .ומזה נלמד בקל
וחומר על החיוב להשגיח על הילדים שבכלל יברכו ברכת המזון ,אשר חיובה
(לגדולים) מן התורה הוא .וזה לשונו" :הרוצה לצאת ידי חובה שחייבוהו
חכמים לחנך את בניו ,החיוב מוטל עליו לעמוד על גבי בניו הקטנים שיברכו
הברכות כתיקונן .ולא יסמוך על אמונם ,כי הבנים לא אמון בם ,וחזקתם
שאין מברכים כתיקונה .ואולי אין שם כי אם הזכרת שמות לבטלה ,כאשר
מחלה זו מצויה גם בגדולים רבים מעמי הארץ ,שגרמו להם אביהם ורבניהם
שלא לימדום מקטנותם ,והשיבוש כיון שנכנס – נכנס .וראשית חכמה יראת
ה' ,יותר טוב ללמדם ולהרגילם בתפילות וברכות שיאמרום כתיקונם –
מללמדם שאר לימודים .וביותר החיוב מוטל על האב ,שעל כל יום שאינו
מתפלל כראוי ,ועל כל ברכה שאינו מברך כראוי ,אביו ענוש יענש ,שעובר על
דברי חכמים שהטילו החיוב עליו וכו'".
כזה את כל ברכת הזן ,וכדלהלן) .וגם בחס"ל ובכה"ח לא הזכירו שזה רק עד גיל  .8וכ"כ בפסק"ת
הע'  14לדייק כן מהב"ח .והוסיף ,שהרי ההיתר לקטנים הוא כשהם עייפים וכדומה ,שקשה להם
לברך בהמ"ז בשלימות ,והרי במקום חולי או בשעת הדחק יש להקל אפילו בגדולים ,וכנ"ל.
והב"ח (שם) הצריך לברך את כל ברכת הזן ,ודלא כהכל בו שגם קיצר את הברכה הראשונה .אמנם,
בשעה"צ סק"ו כתב שא"צ לומר כולה ,וכן בנוסח חס"ל וכה"ח קיצרו גם את הברכה הראשונה .וכן
זכורני בברהמ"ז הקצר לנשים שהודפס בזמנו (כנראה על ידי הבא"ח) ,גם ברכה ראשונה קוצרה.
הנוסח המובא כאן הוא הנוסח של החס"ל ,אשר הכה"ח כתב עליו שהוא הנוסח המדויק .ואע"פ
שבכל הנוסחאות הובאה ברכת הזן בארמית ,כפי הנוסח המובא בשו"ע (קפז ,א)" ,בריך רחמנא
וכו'" .אנו הבאנו את הברכה בעברית ,מאחר ובזמננו לא מבינים ארמית ,וכל שאינו מברך בלשון
הקודש ואינו מבין השפה – לא יצא י"ח ,כמש"כ המ"ב (קפה,א) .ובזה יצאנו גם ידי הערת הב"ח,
שחסר בנוסח רחמנא שהוא זן בטובו ובחסדו.
ומה שכתבנו ,שהמנהג בגנים לברך רק ברכה ראשונה ,מנהג זה נכון הוא על פי ההלכה ,ואע"פ
שאסור לברך רק ברכה אחת מברכת המזון ,וכנ"ל ,שאני הכא שהקטנים הללו לא הגיעו לגיל חינוך,
ואין בהם איסור ברכה לבטלה ,וכמש"כ בשו"ת אור לציון לגבי ברכה על נרות חנוכה לקטנים ,וכ"כ
בנידוננו בפסק"ת (קפה.)16,

גזור ולצפות בלמינציה

ברכת המזון הקצר
עבור ילדים קטנים ובעלי תשובה מתחילים שקשה להם לברך את כל ברכת המזון,
ועבור חולים או שאר אונס ,באופן שאינם יכולים לברך את כל ברכת המזון.

בשבת יוסיף :ושמחנו ביום השבת הזה :בראש חודש
טֹובה ְּביֹום רֹאׁש ח ֶֹדׁש ַהּזֶ ה :במועדים
יוסיף :וזוכרנו לְ ָ
טֹובה ְּביֹום ַחג פלוני ַהּזֶ ה:
יוסיף :וזוכרנו לְ ָ

רּוׁשלַ יִ ם ִע ָירְך ִּב ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵמינּוָּ :ברּוְך ַא ָּתה ה'ּ ,בֹונֵ ה
הבהרה חשובה :היכול לברך כל ברכת המזון – אסור לו לברך "ברכת המזון הקצר" וְ ִת ְבנֶ ה יְ ָ
רּוׁשלָ יִ ם( .ואומר בלחשָ :א ֵמן):
אֹותנּו וְ ֶאת יְ ָ
ֹלקינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ םָ ,ה ֵאל ַהּזָ ן ָ
ָּברּוְך ַא ָּתה ה'ֱ ,א ֵ
ָהעֹולָ ם ּכֻ ּלֹו ְּבטּובֹוְּ ,ב ֵחן ְּב ֶח ֶסד ְּב ֶרוַ ח ְּוב ַר ֲח ִמים ַר ִּביםֵ .
ֹלקינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ ם ,לָ ַעדָ ,ה ֵאל ָא ִבינּו
נתן ָּברּוְך ַא ָּתה ה'ֱ ,א ֵ
לּ-ב ָׂשרָּ .ברּוְך ַא ָּתה ה'ַ ,הּזָ ן ֶאת ַהּכל:
לֶ ֶחם לְ כָ ָ
ַמלְ ּכֵ נּוַ ,ה ֶּמלֶ ְך ַהּטֹוב וְ ַה ֵּמ ִטיב לַ ּכל .הּוא ֵה ִטיב ,הּוא ֵמ ִטיב,
גֹומלֵ נּו ,הּוא יִ גְ ְמלֵ נּו לָ ַעד
יטיב לָ נּו .הּוא גְ ָמלָ נּו ,הּוא ְ
בֹותינּו ֶא ֶרץ ֶח ְמ ָּדה הּוא יֵ ִ
ֹלקינּוַ ,על ֶׁש ִהנְ ַחלְ ָּת לַ ֲא ֵ
נֹודה ּלְ ָך ה' ֱא ֵ
ֶ
תֹורה ,ולחם לשובעָּ .ברּוְך ֵחן וָ ֶח ֶסד וְ ַר ֲח ִמים וְ כָ ל-טֹוב:
טֹובה ְּור ָח ָבה ,ונתת לנו ְּב ִרית וְ ָ
ָ
ַא ָּתה ֲאדֹנָ יַ ,על ָה ָא ֶרץ וְ ַעל ַה ָּמזֹון:
יחּ ,ולְ ִבנְ יַ ן ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש,
ָה ַר ֲח ָמן הּוא יזַ ּכֵ נּו לִ ימֹות ַה ָּמ ִׁש ַ
רֹומיו ,הּוא ְב ַר ֲח ָמיו
עֹוׂשה ָׁשלֹום ִּב ְמ ָ
רּוׁשלַ יִ ם ּולְ ַחּיֵ י ָהעֹולָ ם ַה ָּבאֶ :
ֹלקינּו ָעלֵ ינּו ,וְ ַעל יִ ְׂש ָר ֵאל ַע ָּמְך .וְ ַעל יְ ָ
ַר ֵחם ה' ֱא ֵ
ל-עּמֹו יִ ְׂש ָר ֵאל ,וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן:
יַ ֲע ֶׂשה ָׁשלֹום ָעלֵ ינּו ,וְ ַעל ּכָ ַ
יחְך:
ִע ָירְך .וְ ַעל ַמלְ כּות ֵּבית ָּדוִ ד ְמ ִׁש ָ
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הסכמת מרן הגאון הרב מאיר מאזוז
למה שכתבנו בעניין "ברכת המזון הקצר"

לכבוד מורנו ורבנו ועטרת ראשינו
אנו מרוויחים זיכוי הרבים עצום ,לאותם קטנים
מרן הגאון הגדול הרב מאיר מאזוז שליט"א
ובע"ת מתחילים וחולים ,שהמציאות היא שאינם
מצו"ב מאמר שאני מתכנן לפרסמו בעלון "אור מברכים ברכת המזון שחיובה מדאורייתא ,וכעת
עליון" ,לגבי "ברכת המזון הקצר" ,כולל נוסח אנו מזכים אלפים ורבבות שיברכו את הברכה.
הברכה .ברכה זו נצרכת ,עבור ילדים קטנים ומזקנים אתבונן ,שהרי הבאתי שורה של פוסקים
שקשה להם לברך בארוכה ,ובגלל זה נמנעים במאמר הנ"ל שכתבו שיש לקטנים לברך ברכת
מלברך בכלל .וכן עבור בעלי תשובה מתחילים ,המזון הקצר ,ולא חששו שהגדולים ילמדו מכך.
שגם להם קשה לברך בארוכה ,ובגלל זה נמנעים (במאמר של הרב ביתן נוסף לי ,שגם הגרי"ש
מלברך בכלל .וכן עבור חולים או שאר שעת הדחק אלישיב סובר שיש לקטנים לברך בקצרה ,וכמו
ואונס שיש לאדם שאינו יכול לברך בארוכה .שכתב בשמו בספר וזאת הברכה עמ' רס"ד .ושם
הבאתי לזה מקורות מספרים רבים ,כאשר כבודו הביא ,שהגרש"ז אוירבאך ס"ל שאין לקטנים לברך
יראה.
ברהמ"ז הקצר ,כדי שלא יתרגלו לזה (הליכות
והנה ,רגע לפני הדפסת המאמר ,בליל שבת קודש שלמה פ"א ס"ח) ,אך יחידאה הוא .וכעת ראיתי
אינה ה' לידי ספר יפה ללב ,וראיתי שם בהגהות בהל"ב סי' קצא עמ' תקלז ,שהביא עוד פוסקים
"חוקר לב" (סימן קצב אות ב) ,שחיבר ידידי מנוער שכתבו לקטנים לברך בקצרה .ושם פסק שחולים
(מהישיבה) ,הרב ישראל ביתן ,שכתב ,שלדעתו יברכו ברכת המזון הקצר ,וכמש"כ באור לציון ח"ב
אין ראוי להדפיס את "ברכת המזון הקצר" ,כיון עמ' דש).
שהנשים כבר יודעות לברך ,ועבור אלו שלא ויתירה מזו ,בחס"ל (שנכתב גם עבור המון העם)
יכולים לכוון בברהמ"ז הארוך ,הרי שגם בקצר לא ובכה"ח הביאו את הנוסח הקצר עבור הקטנים.
יכוונו ,ואדרבא צריכים ללמדם שיכוונו בברכות .וכן בשו"ת אול"צ (ח"ב עמ' דש) הביא בספרו את
אמנם נלע"ד,
עמ' תפ) .ע"ש.
כתבנו וחזו"ע
(ברכותאו
לנשים
(הערה
שאםעבור חולים ,ולא חששו לתקלה אצל
הקצר
הנוסח
שלאעדות שקר
לנו",מעיד
שייכתמשום
לא אין בזה
השנהזו ביום,
תה( .שיטה זו מופיעה בלוח
הציבור מתחילים תפילת העמידה בסוף
א,ד; יחו"ד ו,ב).
בעצמו"( .יבי"א
זמן קריאת
הזריחה ,לנו גדול מהבא"ח שהדפיס הנוסח
הבריאים .ומי
שיברך בקצרה).
לכווין
שאינו יכול
"ש הגר"א" ,פירוש" ,סוףלמי
אין לו להקדים ולהתפלל לפני הציבור בזמן
גאון רבי אליהו מווילנא") .ולהלכה ,ח .זמן ברכות קריאת שמע ,שהן ברכת
עם בחינם לנשים בזמנו ,כאשר כתב
וחילקו
הקצר
וכמש"כ בשו"ע (צ,י)" :כשעומד
התחלת הנץ,
בזמן
ויציב ,שאם
מכשולואמתנוסף,
אור ,בזה
שם,יוצרשיש
וכתבשמע,
יר לגבי סוף זמן קריאת
אהבת עולם,
שעת עלות השחר .ומכל מקום עד סוף ארבע שעות זמניות מהיום ,הציבור אסור לו להקדים תפילתו
ציבור".חשש לתקלה שגם הגברים יברכו
לתפילתולא
בספרו,
הזה נפרסם לרבים עניין ברהמ"ז הקצר ,יבואו
ולא דמי
בנוסחביחיד.
דחק ,יש להקל לחשב את דהיינו שליש היום .ואפילו אם עברו ולדעת פוסקים רבים חשיב מתפלל
(ודוחק לחלק ,שאני נשים שעם בפני
זה.
שעת הזריחה( .שם).אף אותם שרגילים לברך
בשלימותה ,בילקו"י (ח"א עמ' קלט) ,שעדיף
ברהמ"זזמן למש"כ מרן זצ"ל
שלש שעות מהיום ,שכבר עבר
הם,בציבורואף פעם לא ידעו לברך בארוכה,
עצמם
מכוללבהנה"ח מאשר להתפלל
להתפלל ביחיד
ברכותיהחיים
אברהם בן
בקצרה.
אין למחות בציבורלברך
הרבאותה עם
ושגםקורא
קריאת שמע,
שנוהגים
מכוויןקטנים ובע"ת מתחילים ,שיגיע היום
לגבי
משא"כשהוא
באופן שיודע בעצמו
ברכת הנה"ח,
שכר לאחר
למהאבל אין לו
התנגד שעות,
שלום,סוף ארבע
אהבתטוב ,עד
המזון
שהדפיסו
בתפילה בשבת ויום
במתפללים זמן
לקריאת שמע לאחר שלוש כמו הקורא קריאת שמע בזמנה ,אלא יפה בתפלתו .ע"ש .דהתם מיירי
בארוכה ,ואז חיישינן שימשיכו לברך
וידעו לברך
הקצר עבור בעלי תשובה מתחילים ,מחשש ברכה
מניות מעמוד השחר ,ובלבד כקורא בתורה .אבל אם עברו ארבע רב לאחר הנץ ,משא"כ בנד"ד ,שהרי דעת פוסקים
שהרי ראינו שכל הפוסקים לא חששו
ברכה זו בקצרה,
לברך
שימשיכו
ואיכא
לקריאת(?),
על כל פנים להגיעלבטלה
הנה"ח בסוף הזריחה ,וכמו שהאריך
רבים שזמן
באונס
למיחשהחמה ,בין
זמניות מהנץ
שעות
לקטנים שיברכו בנוסח הקצר).
וכתבו
לזה,
היה נוהג
(א,טו) .וכן
בשו"ת איש מצליח
קריאתגםהרחיב בזה
ברכות
ביראתם,לברך
ברצון ,אסור
גםהזריחה .בין
ני סוף זמנה משעת
הכשרים
שיבואו
ועוד
לכשיגדילו
דימו גם כן לקרוא קריאת שמע שמע ,שלדעת הרבה פוסקים ברכות מרן הגאון הרב יהודה צדקה זצ"ל ,ראש ישיבת
תלוי בשיקול הדעת ,לכן אבקש לשמוע
ועניין זה
לברך בקצרה .עכת"ד( .מצו"ב צילום דבריו).
פני הודו או לפני ברוך שאמר ,לבטלה הן ,ועובר על "לא תשא את שם פורת יוסף ,כפי שראינו בעיננו .ועוד ,כתב בכה"ח
הרחבה של כת"ר בעניין ,כדי שלא תצא
דעתומקרי הנץ
אתמאדימים
מפרסמיםשפני מזרח
שאנו (נח,י) ,שכל זמן
ברכות להקל.
אנכילשוא".
כן אלקיך
שמע ה'
עמדי,וספקשכיון
קריאת לא
ת ידי חובת מצוות ואני
אחד או שני
החמה" .ואם כן אם יתאחרו דק
(שו"ע נח ,ז; ילקו"י ח"א עמ' קז).
דקים ידינו ח"ו( .התשובה דחופה לי ,כיון
מתחת
תקלה
ות( .ילקו"י שם).
שאין
הדגשה
עם
וכו',
לקטנים
מיועד
שזה
בכותרת
ט .לענין סוף זמן ברכות קריאת שמע ,לצאת מידי ספק לא אכפת ,שעדיין היא
ים לקרוא קריאת שמע בלי
אדומה" .להוציא העלון בימים הקרובים).
עומדים
שאנו
חיישינן(ולאשגם
בקצרה ,לא
לברך
לגדולים
גדוליםידעתי מש"כ בשו"ת יבי"א (ב,ז),
עכ"ל .וידעתי בני
מזריחת השמש
לחשב השעות
יעבור יש
מפני שחושש שמא
להתיר בשעת
אחריותהצורך להתחיל להתפלל לפניבברכת הדיוט  -כתיבה וחתימה טובה
לחשב לנו
בזה אין
והשעותראש
השחר),שיקל
בקצרה ,ומי
זמניות יש
יברכו זמן מעמוד
ת שמע ,או שיודע שיעבור
מזריחת השמש ועד שקיעתה( .מופיע בלוח הציבור ,עי"ש .אמנם ,לא התיר שם אלא להתחיל
שיש
האומרים
מנשה בן פורת ,עורך עלון "אור עליון"
שמע לסברת עליו ,בבחינת "צדיקים ילכו בם וכו'" .ומצד שני
מעט לפני הציבור ,להקדים ברכה אחת או שניים

ום מעלות השחר ,נכון שיעשה השנה כך" :סו"ז תפילה הגר"א" ,פירוש" ,סוף זמן
אמר" :אם יעבור זמן קריאת תפילה לפי הגאון רבי אליהו מווילנא")( .הליכו"ע לפניהם (עי"ש היטב אות ו) ,משא"כ הכא שמקדים
אגיע לקריאת שמע שלאחר ח"א עמ' קז ,ועי' היטב בילקו"י שם ומשנה אחרונה אותם בשתי דקות ,וכבר יגיע לחצי העמידה עד
שיתחילו הציבור תפילתם .וגם אין כאן שעת הצורך,
בת עולם ,אני מכוין לצאת ידי עיקר).
שאין סברא זו דחויה ,והנוהגים כן יש להם על מה
ריאת שמע שאני קורא עתה ,י .זמן הנץ החמה :נחלקו הפוסקים
שיסמוכו ,וכנ"ל .ומה שהביא ביבי"א (שם אות ו)
עבור זמן קריאת שמע עד אז ,מתי זמן "הנץ החמה" ,יש אומרים
מספר יריעות האהל (ד"ל ע"א)" :וכמו כן יש להתיר
אתי עתה כקורא בתורה ,ואיני בתחילת זריחתה ,כלומר ,כאשר מעט
זאת [להקדים תפלתו לציבור] בשביל להתפלל
את ידי חובה אלא בקריאת מן השמש נראה באופק .ויש אומרים
כוותיקין" ,מיירי באופן שאין הצבור מקפידים
קרא על סדר הברכות( .ילקו"י בסוף הזריחה ,כלומר ,כשכל גלגל
כלל להתפלל בנה"ח ,משא"כ בנד"ד דהוי הנה"ח
).
החמה נראה באופק .וזמן זה מאוחר
בכשתי דקות מהזמן הראשון .ולהלכה ,לדעת פוסקים רבים ,ואין סברא זו דחויה ומבוטלת
קריאת שמע קודם התפילה,
יש לילך אחר תחילת הזריחה .אמנם ,כעפרא דארעא ח"ו .ודע ,שאין מחלוקת זו קשורה
וא ירא פן יעבור זמן קריאת
המתפלל בביהכ"נ המתפללים לפי סוף למחלוקת אם הולכים לפני הנץ האסטרונומי,
קראנה בברכותיה ,וכנ"ל ,עדיף
הזריחה ,יתפלל עמהם בציבור ,ונחשב כלומר ,בניקוי ההרים ,או לפי הנץ הנראה לעיין
פילין תחילה ,שכיון שאומר
לו לתפילה בציבור ,ולא יקדים להתפלל עם ההרים ,שזו מחלוקת בפני עצמה ,ולפי שני
לאות על ידך וכו'" ואין
העלון
להוצאת
קודש
הפדיון
כספי
כל
עליו ,הרי נראה כמעיד עדות ביחיד לפני הציבור ,בזמן תחילת הנץ .החישובים אפשר להסתכל לפי תחילת הזריחה
054-848-6661
צלצלו
וסוף הזריחה .ועיין בזה בהלכ"ב (נח,ז) ,ובילקו"י
מו .ומכל מקום ,בשעת הדחק( ,ראיתי דיונים בדעת מרן רבנו עובדיה יוסף זצ"ל
מן מצומצם ועד שיניח התפילין בנידון זה .ואנא עבדא אשכחנא מרגניתא חדא (שארית יוסף ח"ב),ובילקו"י הנד"מ תפילה כרך א,
ובשו"תהדואר
פט,ג),בבנק
אנו זקוקים לתרומות רבות! ניתן להפקיד
הראשל"צ (ב,ו) ,ובעלון בית נאמן
בור זמן קריאת שמע ,יכול שלא במקומו ,בהלכות ברכת החמה ,שם כתב
עליון"
עמותת
מספר חשבון  ,8362846עבור
וגיליון 15אות טו) ,ואכמ"ל).
"אוראות ח,
(גיליון 46
ל דעת האחרונים שסוברים מרן זצ"ל ,שאנו הולכים לפי תחילת הזריחה ,עיין

פדיון נפש על פי הקבלה
על ידי רב מקובל עם כוונות הרש"ש זצ"ל
מומלץ על ידי כל גדולי הרבנים והמקובלים
לרפואה ,לפרנסה ,להצלחה ,למציאת הזיווג,
לזרע של קיימא ,לשלום בית ,וכו

מניח תפילין לאחר מכן בו

כך נהגו מלפני מאות שנים
שאומרים בהמ"ז קצרה לילדים.
ונדפס נוסח בהמ"ז לילדים
בסידורי ליוורנו ועוד .ואם
ירצה אשלח לו צילום מזה.
ואין בזה שום חשש .וכמדומה
שהגר"מ פיינשטיין כתב שבעלי
תשובה בתחלת דרכם ילמדו
אותם לברך שהכל על כל מה
שאוכלים .ואח"כ ילמדו לאט
לאט .וכל שכן ילדים קטנים.
ולית דין צריך בשש .נאמ"ן.
מצו"ב תיקונים אחדים בנוסח
בהמ"ז[ .מרן שליט"א הוסיף
אחרי המילים הרחמן הוא יזכנו
לימות המשיח" :ולבנין בית
המקדש ולחיי העולם הבא".
וגם הוסיף לנו פסיקים בברכה
רביעית .ותיקנו הנוסח עפ”י
הוראותיו].

חדש! להיט של ספר!
• מאמרי יהדות מרתקים
• הוכחות ליהדות
• ארכיאולוגיה והתנ”ך
• פרויקט “חזון עובדיה”
(מרן הגר”ע יוסף זצ”ל)

• סיפורים מדהימים
• סיפורי ניסי מלחמות
מדינת ישראל
• סגולות לעם סגולה
• אסטרולוגיה יהודית

הדין

עות

מחזק
מיסטי
מותח

תשב"ר

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת
זכייה בת מג’ידה נלב”ע יח תשרי
דוד בן זכייה נלב”ע טז חשוון

פסיכולוגיה יהודית

פסיכודראמה
טיפול מלווה התחדשות
לנשים ,זוגות וילדים.

ית רבן

054-

אברהם מימוני ז"ל
בן ר' יצחק ורומיה ז"ל

כואבת? כועסת? מסתגרת במחשבות
על מה שהיה או על מה שלא יהיה?

דכם
רה
מים

ת שובה

לעילוי נשמת

ת.נ.צ.ב.ה.

שו"ת יחו"ד (ד,יח,ג) ,והליכו"ע (ח"ב סוף עמ' קצג),

סיפורי ישועות

סיפורי ישועות

הבטיחו לעצמכם
גב' ק .משכונת רמות בירושלים ערכה
"אור עליון",
לכבוד הרב של העלון
בגילבערב12ר"ה היו
טובהשלום וברכה! לפניילדה
שנה
פדיון נפש
שנתיים
בקרוב ,לאחר
זיווגו
את
שימצא
לבנה,
לפני שלושה חודשים ערכתי פדיון נפש אצלכם ,לה בעיות לימודיות
שבועיים הוא סגר שידוך ועשה וורט.
ראש
לערב
מיוחד
שגילונפש
פדיון
לא
ועדיין
שלושים,
לגיל
נושק
עבור בני
שאין
קשות,
וחברתיות
שנה שעברה היא עשתה פדיון נפש
וערב יום
השנה
בתה ,שתז־
והפעם
כאןר"ה,
כיפור ישועות ,בערב
זכיתי לראות
ברוך ה'
מצא את זיווגו.
עבור וגם
לפרטן.
המקום
כה לזרע של קיימא .לאחר חודשיים,
התארס בשעה
שבוע שעבר
הייתה
בלילה.אלינו גב'
מרטיבההתקשרה
חודש חשוון,
ומוצלחת!! בסוף
טובה"העושה
המקובלים:
הבטחהבנימרבותינו
כבר נקלטה
עבורהבתה
שברוך ה'
לראותוהכי־
ובערב יום
השנה
בערב
מאמינהזה
לא פדיון
מקווה
ראשאני
קרה!!
שזה
"פדיון
בשמחה,ערך
בקרוב ק .אביה
שעברה* ,
שזהשנתו"
משלים
אחריבוודאי
פורים -
שראיתי
החופה.
תחת
דרכנו ,ראשוב"ה
עובד ,אז אני שנהנפש"
השנה ערכ־
בערב
(הגהות שער הכוונות)
נעלמה,גברת ש.
ההרטבהבתה של
בעייתנפש עבור
עבור שתי אחייניות נו פדיון
נפש
פדיון
שתעשו
מבקשת
משכונת מקור ברוך בירושלים ,לזרע
צלצלוממזמן את גיל השלושים,
שלי ,שכבר חצו
החנוכה גם
בימי לפסים
קיימא.חוזרת
 054-8486661לזיווג שלוהיא
היא התקש־
שלה נקלטה
שב"ה הבת
רה לבשר לנו,
להוצאת העלון
הפדיון קודש
כל כספי
ירושלים
עליון ,יפה,
תבורך מפי
הגון בקרוב.
בלימודים.
בהתנהגות וגם
רבות שלא
לאחר שנים
בהריון ,וזאת
מרן ,פאר הדור והדרו ,שר התורה זכתה לפרי בטן .לפני מספר שבועות
הגאון הרב מאיר מאזוז שליט"א:
הנני בתה זכתה לחבוק בת ,בשעה טובה
ממליץ בזה על עמותת "אור עליון"
ומוצלחת.
פעולות רבות
שעושים
בראשות
מאיר מאזוז שליט"א:
התורה ,הגאון הרב
והדרו ,שר
פארוכו',הדור
מרן,
לקירוב רחוקים ולטיפול בנוער נושר.
עמותת"אור
מוציאים עלון
בחודשו
הנניחודש
ומדי
"אור עליון" שעושים פעולות רבות
בזה על
ממליץ
עליון" ,ומצאתי בו כמה דברים יקרים
שיבורכו מפי
התורםבחודשו
ומדי חודש
עליון,בנוער
ולטיפול
ונפלאים .רחוקים
לקירוב
מוציאיםלמשך 12
הוראת קבע
ויזכונושר .כל
לחזות בשוב ה' ציון .מצוה רבה לעזור
חודשים:מצוה
כמה דברים יקרים ונפלאים...
ומצאתי בו
"אור
ובהונו,
עליון",כחו באונו
אחד לפי
עלון כל
בידם
ויהי נועם ה' עליכם ,אכי"ר .נאמ"ן.
נפש" בער"ה
"פדיון
עבורו
תפילת תשב"ר!
עליכם,
נועם ה'
נערוךויהי
רבה לעזור בידם כל אחד לפי כחו באונוא.ובהונו,
ובערב יוה"כ ,וגם בכל חודש וחודש
אכי"ר .האלקי הרב בניהו שמואלי
המקובל
ת תשב"ר חזרתי לעצמי.
שליט"א ,ראש ישיבת המקובלים "נהר
בכל שנת תשע"ח.
שלום"" :מצוה גדולה מאוד לעזור
ה בזכות תשב"ר.
ב .יקבל את הספר הפופולארי "אור
להם ,וזכות הזאת תעמוד לכם בכל
ישיבת
ראש
שליט"א,
שמואלי
בניהו
הרב
האלוקי
המקובל
אמן".
טובים,
וחיים
העניינים
עליון" במתנה.
המקובלים "נהר שלום" :מצווה גדולה מאד לעזור להם ,וזכות הזאת
אמן.
שלךהעניינים וחיים טובים,
המיילבכל
כתובת לכם
עלון מידי חודש בחדשו לאימייל שלך? שלח אתתעמוד
לmhbp52@gmail.com-

ן"

תשובת מרן הגאון
הרב מאיר מאזוז שליט"א

חדש!

הפרעות אכילה ,התמכרויות ,פחדים,
טראומה ואובדן

צלצלו 054-848-6661

צלצלו( 053-3354470 :תמרה)
מטפלת מוסמכת בעלת המלצות רבות
תוצאות מדהימות
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את ימיו בתורה ,מצוות ומעשים טובים .וכמה בושה תכסה
פניו של אדם שיגלה ,שההישג הגדול של חייו שהצליח לטחון
רכבת של בשר ,ביצים ,דגים וסטקים ...חצי מחייו העביר
בשינה ,ואת החצי הנותר העביר בקריאת חדשות וויכוחים
פוליטיים...

עשו את מה שאתם
רוצים שיזכירו לכם!
בבחרותי קראתי בספר "חובת הלבבות" משפט שמאד ריגש אותי.
הייתי משנן אותו עשרות פעמים במנגינה של "סדר מוסר" .רבינו
בחיי בספרו "חובת הלבבות" כותב כך" :הימים הם גיליונות – כיתבו
עליהם את מה שאתם רוצים שיזכירו לכם!" .ישנם ילדים או אנשים
שעורכים לעצמם "יומן אישי" ,שם הם כותבים כל יום את מה שעבר
עליהם .לאחר תקופה הם קוראים את מה שכתבו ,והיה והם כתבו
דברים חיוביים :חתונה ,לידת ילד ,לימודים ,עבודה וכדומה ,הרי
ששמחה ממלאת את לבם .מאידך ,אם הם כתבו דברים שליליים:
מחלה ,פיטורין מהעבודה ,מריבות קטטות וכדומה ,הרי שהלב
מתכווץ ומצטער בקריאת יומן כזה.
אנו נמצאים בתחילתה של שנה חדשה ,שתבא עלינו לטובה ולברכה,
זמן בו חולפים לנגד עיננו הימים בשנה החולפת ,ואנו עורכים חשבון
נפש עליהם .כמה שמחה יש לאדם שמגלה שמילא את הימים
בתוכן חיובי :אישה שמילאה את ימיה בעבודת הקודש – בגידול
הילדים ועזרה לבעלה .איש שהספיק לסיים עוד מסכת ועוד כרך
בשולחן ערוך ,ורשומים לזכותו שעות איכות רבות ,לשמח את
אשתו ולחנך את ילדיו לתורה ולתעודה .מאידך גיסא ,אוי לו לאדם
שמגלה שהרג שליש מזמנו בהתכתבויות מטופשות (או אסורות)
בווטצאפ וכדומה ...אוי לאותה בושה ,אוי לאותה כלימה! (מחקרים
גילו שאנשים מבזבזים  7שעות ביום באתרים "חברתיים" וכדומה
באינטרנט).
כמו כן ,בשעת פטירתו של האדם מן העולם ,בעומדו לפני בית דין
של מעלה ,ליתן דין וחשבון על מעשיו .בשעה אשר יקרינו לפניו את
"סרט חייו" .כמה שמחה תהא לאדם אשר יצפה ויגלה כיצד מילא

להמחשת היחס שבין העולם הזה לעולם הבא ,נשא הרב ראובן
קרלנשטיין שליט"א (להגיד ,במדבר עמ'  )191את משלו ואמר :פעמים
רבות נסעתי במטוס .למעלה ישנה "מחלקה ראשונה" ...למטה -
צפוף מאד .כדי להרוויח הרבה כסף הם מרבים במקומות ומצופפים.
אבל למעלה – אוה! לכל אחד יש "רשות היחיד" בפני עצמו ...פלאי
פלאים! פעם אחת ,ביקשתי רשות מאחד האחראים כי יתן לי לראות
איך נראה שם ב"מחלקה ראשונה" ,והשגתי אישור לרגע קצר .עליתי.
ראיתי כי אכן לא רע שם ...ירדתי למטה ,ופגשתי יהודי שהכרתי
אותו קצת ,איש אמיד ובעל יכולת .הייתי קצת בהתפעלות מההבדל
הקיצוני המשמעותי בין המחלקה העליונה לעומת התחתונה ,ופניתי
אליו" :אתה יושב פה?! מילא אני וכמותי ,אבל אתה כן יכול להרשות
לעצמך להוסיף כסף ,ולקנות מקום יותר מרווח עם כורסא וכו'."...
ואכן מה זה בשבילו עוד כמה מאות דולרים .הוא הביט עלי והגיב
בתרעומת" :האם אתה חושב שאני משוגע?! כמה זמן נוסעים כאן?
שתים עשרה-שלוש עשרה שעות ,כולל הפסקה בהולנד ,וכי לשם כך
אזרוק סכום כזה של כסף (נקב בסכום)?? האם כדאי?! .בשלמא אם
היית אומר לי על נסיעה שבועיים ,נו ,הייתי חושב ומבין."...
אמרתי לעצמי ,רגע רגע ,נסיעה שבועיים אף הם כלום – חולפים
עוברים .ואם מתבוננים מעט מבינים ,כי כל השבעים שנים גם הן
חולפות עוברות .תחשבו נא! מביטים עשר שנים אחורנית ,היכן הן?
חלפו והלכו כחלום יעוף .וכמה עשר שנים יש בכלל בחיי האדם?
שבע פעמים אותן עשר שנים שעברו כחלום יעוף .זה העולם! וכפי
שאמר אותו עשיר" :וכי חסר דעה אני ,להשקיע כל כך בשביל זמן
קצר כזה?!" .לכן כדאי להכין רק לקביעות ,לא לארעי.

מכתבים למערכת
לכבוד העלון היקר "אור עליון"
שלום וברכה!
תחילה אודה מאוד על העלון המפיץ אור יקרות ,אשר בכל חודש מחזק
אותנו מחדש .שמחה יקרה לכל בני הקהילה ,בזריחת האור העליון לבני
החבורה .תבורכו מפי עליון על עלון אור עליון .ועל שמירת כבוד רבנו
העזוז ,רבי מאיר מאזוז ,מיניה לא נזוז.
בעלון האחרון הבאתם סיפור מחזק מאוד על מרן ראש הישיבה ,הגאון
הרב מאיר מאזוז שליט"א ,אשר בקטנותו בהיותו קודח בחום  40מעלות,
למד בספר "יערות דבש" ,עד ששכח בכלל ממחלתו.
רציתי לציין עובדה מפליאה יותר ,שכבר בעודו פעוט בן ארבע ,בגיל בו
הילדים בונים מגדלים בקוביות ,ומטפסים על כל עמוד מזדמן ברחוב,
מרן הגר"מ מאזוז כבר רכש בקיאות עצומה בתורה ובכללי הדקדוק.
במאמר לדמותו של הגאון רבי שאול הכהן זצ"ל מחבר ספר "לחם
הבכורים" (נדפס בתחילת ספר "לחם הבכורים") הוא מספר בדרך אגב:
"זכורני פעם בילדותי ,כבן  ,5-4לקחתי עפרון צבעוני והתחלתי "להגיה"
בסידור התפילה ע"פ כללי דקדוק שלימדני מר אבא זצ"ל .בברכת
"אהבת עולם"" :בעבור אבותינו ֶׁש ָּב ְטחּו בך" ,הצגתי געיא גדולה (קו
עומד) מתחת לבי"ת במילת ֶׁש ָּב ְטחּו .גער בי מר זקני ר' רפאל זצ"ל:
"מה אתה מקשקש שם בספר?" .עניתיו" :כך צריך להיות ,אחרת תהיה

חמדור
דש

הבי"ת בקמץ חטוף (קמץ קטן) מפני השוא שאחריה" .הלא כה קבע ר'
שאול בלחם הבכורים ."...אנחנו המבוגרים עדיין לא מבינים בכלל את
מה שכתב על הקמץ החטוף והשווא ,ואילו הוא אמר זאת בגיל !4
עוד על חוויות הילדות שלו בגיל שבע ,ביגיעה עצומה בעמלה של תורה,
ניתן לראות בתחילת המבוא לספרו "לא תשיך" ,שם הוא מספר כך:
"זכורני תוספות אחד במסכת בבא מציעא (דף מ"ו ע"א) בד"ה בפרוטטות,
שישבתי עליו כשעה אחת ופני אל הקיר עד שהבנתי אותו בעצמי ,אם
כי אבא זצ"ל רצה פעם ופעמיים להסביר לי אותו .וטעם העונג לא מש
מפי עד היום ,אם כי עברו מאז למעלה מ 52-שנה" .שעה שלימה לפיצוח
תוספות בגיל !7
"נפש עמל – עמלה לו" ,זו הסיבה שזכה רבנו להגיע לאן שהגיע .עד אשר
מרן הגר"ע יוסף זצ"ל מזכירו תדיר בספריו הרבים בתוספת שבחים
גדולים( .אין המדובר בהמלצות ,שם מרן זצ"ל היה מפליג בתארים לכל
רב) .לדוגמא" :וגם הלום ראיתי לידידי הרה"ג זך השכל והרעיון בנש"ק
רבי מאיר מאזוז שליט"א" (שו"ת יביע אומר ח"ז סו"ס לא)" .וכמו שהעיד בגדלו
ידידנו מר בריה דרבינא הרה"ג חריף ובקי סיני ועוקר הרים זך השכל
והרעיון רבי מאיר מזוז שליט"א" (שו"ת יחוה דעת ו ,כ בהערה)
נ.ב .אספתי מבני הקהילה  ₪ 500והעברתי לכם את זה בהעברה
בנקאית.
חד מן חבריא דק"ק ראשון לציון
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