
אור האמונה!
להוי ידוע שעם כל התקדמות הטכנולוגיה והתפתחות המדע, 

חול  בין  ולהבדיל  אדם...  ליצור  שהצליח  מדען  שום  קם  לא 
גם  ידעו  אומנם,  מהם,  נסתר  לא  רז  שכל  ישראל  חכמי  לקודש, 

ידעו ליצור גולם וכמו שמסופר על המהר"ל מפראג זצ"ל, שיצר גולם 
אולם  במחוזו.  והיהודים  היהדות  על  שריחפו  סכנות  מיגר  ובעזרתו 

עדיין הגולם אינו אדם, אין לו את כוח הדיבור ועיקרו של אדם בכוח 
פיו. 

לאור כל זאת אינו מובן כלל ועיקר מה שמצינו כתוב במפורש בפרשתינו. 
"ויקח אברהם את שרי אשתו ואת לוט בן אחיו ואת כל רכושם אשר רכשו 
", כיצד התורה מעידה על אברהם אבינו  וגו'  ואת הנפש אשר עשו בחרן 
ושרה אימנו אשר עשו "נפש" בחרן?! אלא מבארים חז"ל במדרש רבה, שאם 
כל באי עולם יתכנסו יחדיו, לא יוכלו ולא יצליחו לברוא אפילו יתוש אחד 
ולהטיל בו נשמה, אלא באמת הכוונה לאנשים שגיירו, וכן מבואר בכדומה 
לזה בסנהדרין )צט:( אמר ריש לקיש כל המלמד את בן חבירו תורה, מעלה 

עליו הכתוב כאילו עשאו, שנאמר, את הנפש אשר עשו.
כיצד  אבינו,  זאת אברהם  לכל  זכה  כיצד  ולהבין  לחקור  שעלינו  ובאמת 
העברי,  שאברהם  בחז"ל  ומבואר  אדם?  בני  בליבות  האמונה  את  החדיר 
מאכילם  אורחים,  מכניס  והיה  העולם,  רוחות  לארבע  פתוח  היה  אוהלו 
ומשקם ולאחר שסיימו סעודתם ורצו להודות לאברהם, ענה לעומתם, שאין 
צריכים להודות לו מכיון שלא משלו הם אכלו, אלא עליהם להודות לבורא 
עולם שהוא זן ומפרנס לכל ושולחנו ערוך לכל. ומי שסירב להודות, אברהם 
תבע ממנו טבין ותקלין עבור סעודתו, וממילא העדיפו האנשים להודות 
ולהלל ואת כיסם להשאיר שלם... אך מתוך שלא לשמה באו לשמה. אלא 
שעדיין יש לשאול כיצד זה שאנשים שחיו ללא אמונה בבורא כלל ועיקר, 
ואף "מסורתיים" לא היו, להדליק בביתם נרות שבת לא נהגו וגם כיפור 
קט  זה שברגע  כיצד  כן  ואם  קיימו,  לא  המילה  ברית  את  וכן  לא שמרו 
יצאו מחשיכה לאורה, כיצד הובערה האמונה בליבם?! אלא שהמשגיח רבי 
אליהו לופיאן זצ"ל כבר על מדוכה זאת עמד, והרחיב וביאר בטוב טעם, 
שכל דבר גשמי בעולם שה' יתברך יצר, ככל שהבריות זקוקים לו יותר, כך 
הימצאותו בעולם גדולה יותר, לכן המים מצויים במקומות רבים ברחבי 
תבל, והאויר לנשימה שנצרך הרבה יותר, נמצא בכל מקום, וממילא גם 
ונטע הבורא  האמונה שכמותה כמו אויר לנשימה לגוף האדם, השריש 
לצעוק  לאברהם  שנותר  כל  וממילא  עולם,  ברואי  כל  בלב  יתברך 
אמונה ולבקש להודות למי שאמר והיה העולם, לנפנף על "הניצוצות" 

והשלהבת עולה לה מעצמה. 
אנו  ניצבים  רבות  פעמים  מחייבים!  כה  והדברים  יקרים,  אחים 
במפגש עם מכרים, ובאפשרותינו להצית את הגחלת ולהבעיר אש 
אך  וחבויה,  היא  נסתרת  אומנם  קיימת,  כבר  האמונה  שלהבת, 
וכמה שמדובר  ועל אחת כמה  והאמונה באיתנה,  נפיחה קלה 
ביהודים בני אברהם, יצחק ויעקב שעמלו קשות להשריש 
נדבר אמונה,  נחיה אמונה,  דורות,  לדורי  את האמונה 

ונזכה לגאולה השלמה במהרה! 

צער גדול היה מנת חלקה של שרה אמנו. הכמיהה 
מליבה  בקעו  רבות  תפילות  גדולה.  היתה  לבן 
הטהור לזכות בבן שימשיך את השושלת ויקדש 
דבר  נס,  כאן  נדרש  היה  ברבים. אך  שם שמים 
שיוצא מגדר הטבע. שרה אמנו היתה אילונית - 
לא היה לה בית רחם וממילא הסיכויים שתלד 
שום  סיכוי,  לה  נתן  לא  רופא  אף  אפסיים.  היו 
לא  זה  כל  מאין.  יש  לברוא  בכוחה  אין  תרופה 
גרמו לאישה צדקת ומאמינה כשרה אמנו להרים 
בורא  שיש  צדיקה  אותה  ידעה  ולהיכנע.  ידיים 
רק  זה  שצריך  כל  הכל,  לעשות  שבכוחו  לעולם 
דרך  אמנו  שרה  חיפשה  זאת.  לעשות  לו  לגרום 
לרצות את הקב"ה ישתבח שמו לעד, ידעה אותה 
לטבע,  מנוגד  דבר  לעשות  צריכה  שהיא  צדקת 
רק כך היא תזכה לנס שהוא גם מעל הטבע, שכן 
הקב"ה מנהיג את עולמו מידה כנגד מידה. והנה, 
שרה אמנו מצאה דבר שיכול לפעול, יכול לפתוח 
שערי שמים ולזכות לדבר היקר מכל - לבן! דרך 
אישה לקנא בירך חברתה, אך שרה אמנו עוקרת 
ונותנת  לוקחת את שיפחתה  ומשנה את טבעה, 
"ותאמר  אומרת:  וכה  לאישה  לבעלה  אותה 
בוא  מלדת.  ה'  עצרני  נא  הנה  אברם  אל  שרי 
אברם  וישמע  ממנה.  איבנה  אולי  שיפחתי  אל 
ומפרש  כותב  זצ"ל  הקדוש  ורש"י  שרי".  בקול 
)ד"ה איבנה ממנה( "בזכות שאכניס צרתי לתוך 
ביתי". והקב"ה ישתבח שמו לעד לא קיפח את 
שכרה ונתן לה מידה כנגד מידה. מה היא עשתה 
נס  יתברך עשה לה  גם הוא  דבר שמעל הטבע, 
וטהור  קדוש  בן  לה  ונתן  רחם  לה  ברא  נפלא, 
שהמשיך את שושלת עם ישראל. אחים ואחיות 
לזכות  רוצים  אנו  שאם  למדים  נמצינו  יקרים, 
בדברים גדולים, צריכים גם אנו לעשות דברים 
ואם  בטלה.  לא  מידה  כנגד  מידה  שכן  גדולים, 
נתחזק בדברים נפלאים אלו, נזכה לכל הברכות 

הכתובות בתורה ובגאולה השלמה. 

כיצד זוכים לנס?

ב"ש

גליון מס  342     ערש”ק פרשת “לך-לך”, י’ חשון תשע”ג

’

16:34
16:20
16:25
16:37

17:32
17:31
17:31
17:33

18:07
18:11
18:09
18:09

הפטרת השבוע:
"למה תאמר יעקב"

ב"ש



)יג,ז(.  לוט"  מקנה  רועי  ובין  אברהם  מקנה  רועי  בין  ריב  "ויהי 
לפי שהיו רועיו של לוט רשעים ומרעים בהמתם בשדות אחרים, 
ורועי אברהם מוכיחים אותם על הגזל )רש"י(. מעשה שהיה בזמן 
ממנו  וביקש  ז"ל  גלאנטי  אברהם  רבי  לפניו  שבא  ז"ל,  האר"י 
תיקון לנפשו. תמה האר"י ואמר: כיצד רב גדול כמו רבי אברהם 
מבקש ממני תיקון? אמר לו רבי אברהם: יסתכל נא מר במצחי 
ויראה אם רשום בי שמץ עוון? ואם יראה שיש, אני משביעו בשם 
הקדוש שיאמר לי מהו. הסתכל האר"י ז"ל במצחו ואמר לו: רואה 
אני רשום במצחו שמץ גזל. נשתומם רבי אברהם ואמר: אם יש 
בי עוון גזל אנא אני בא, וכך הלך לביתו אבל ועצוב ולבש שק 
ואפר, וקרא לכל הפועלים שהיו אורגים בשבילו בגדים. כשראו 
הפועלים את הרב שחגור בשק ואפר נשתוממו. אמר להם הרב: 
דעו שאני בשר ודם, ואיני רוצה ליכנס לגיהנם על ידי עצמי, ולכן 
מכאן ואילך אם תדקדקו הרבה בשכרכם להוציא ממני עד סוף 
ואיני  לשלום  לכו   - לא  ואם  טוב,  מה  הנה  האחרונה,  הפרוטה 
יש  חשבון  איזה  הפועלים:  לו  אמרו  למעני.  עוד  רוצה שתעבדו 
לנו לעשות? שהרי מן היום שנכנסו למלאכה ראינו ברכה בכסף 
שלקחנו מידך, ויש לנו לאכול ולשתות ולחסוך, ואין בינינו אחד 
שעשה חשבון ממה שנתת ומן המלאכה שעשינו. אמר הרב: אכן 
נודע הדבר, זהו מכשול הגזל שיש בידי, כי לא עשינו חשבון על 
הכסף שאני חייב לכם, ועתה הנה אשים כסף בפניכם, וכל אחד 
יקח כמה שרוצה, ותמחלו על כל מה שעבר בינינו, ורבי אברהם 
שם כסף בפניהם ולא רצה אחד מהם לקחת אפילו פרוטה אחת, 
חוץ מאישה אחת שהושיטה ידה ולקחה שתי פרוטות, וכולם ענו 
ואמרו: אנו מוחלים לך במחילה גמורה עד סוף פרוטה אחרונה. 
לקראתו  האר"י  יצא  האר"י,  של  מדרשו  לבית  והלך  הרב  עמד 

ואמר לו: האם נצטער מר כל אותו צער על ספק הגזל שראיתי 
וכי קל הדבר איסור ספק  רשום במצחו? אמר לו רבי אברהם: 
רשום  עדיין  אם  במצחי  ויסתכל  שישוב  אני  רוצה  עכשיו  גזל? 
הסימן. נסתכל האר"י במצחו ואמר: עכשיו איני רואה כל סימן. 
הפרוטות  היו שתי  בידו  הגזל שהיה  האר"י שספק  לו  גילה  אז 
היתה  הזאת  שהאישה  היה  והעוון  ולקחה,  האישה  שהושיטה 
ולקחה  יותר שכר,  והיה מגיע לה  בין כולם,  האורגת המומחית 
בשווה עם כולם ולכן דקדקו עימו בשמים ורשמו על מצחו הסימן 

הנ"ל, שלא היה הגון מה שעשה.

שיום  זצ"ל,  לוין  אריה  רבי  הירושלמי  הצדיק  על  מסופר  וכן 
ספרו  ועימו  חיים",  "עץ  ישיבת  במשרד  אחד  אדם  נכנס  אחד 
"שבעים שנה בירושלים". נכנס רבי אריה לחדר, ראה ספר זה על 
השולחן והחל לעלעל בו ומצא כי אחד הפרקים מוקדש לרבה 
של ירושלים הגאון רבי שמואל סלנט זצ"ל שרבי אריה העריצו. 
חפץ רבי אריה לרכשו ושאל למחירו. השיב לו אותו אדם: שלוש 
לירות, הוציא רבי אריה סכום זה מכיסו ושילם לו. לימים כיתת 
רבי אריה רגליו לחפש היכן גר אותו אדם, טיפס לקומה הרביעית 
ובא אליו בטרוניה: מדוע ביקשת ממני שלוש לירות בעד סיפרך, 
כי  פתק  ולידו  זה  ספר  מצאתי  הספרים  מחנויות  באחת  ואילו 
מחירו הנקוב הוא חמש לירות... השיב לו אותו אדם: כי הצדק 
ישיבה  לבני  לירות, אולם  ומחירו של הספר אומנם חמש  עימו 
אנכי מעניק הנחה והמחיר עבורם הוא שלוש לירות בלבד. השיב 
רבי אריה: אין אני בן ישיבה, אנוכי עובד רק כ"מלמד" בישיבת 

"עץ חיים", ועמד בתוקף על כך שישלם את ההפרש במחיר...
)תורת הפרשה(

"וילך אברם כאשר דיבר 
אליו ה' וילך איתו לוט ואברם 
בן חמש שנים ושבעים שנה 

בצאתו מחרן" )יב,ד(
נראה להסביר את כוונת הכתוב, כי הנה 
שהלך  גדול,  זריז  היה  אבינו  אברהם 
ומחמת  ה',  דיבר אליו  ומיד כאשר  תיכף 
מהירותו לא הלך איתו אלא רק לוט ולא 
זו  שזריזות  תחשוב  ולא  אביו.  בית  שאר 
היתה טבועה באברהם מצד טבעו ומזגו, 
זריז,  היה  ולכן  צעיר  בחור  שהיה  דהיינו 
לא כן הדבר, אלא "ואברם בן חמש שנים 
ושבעים שנה" - שהיה זקן שעבר את גיל 
מצד  זריזותו  היתה  ולא  שנה,  השבעים 
מזגו, אלא היתה מצד צדקתו ואהבתו את 

השם יתברך )בן איש חי דרשות(.
)תורת הפרשה(

"וירק את חניכיו" )יד,יד(
לשון  והוא  למצוות  שחינכו  אליעזר  זה 
לאומנות  כלי  או  האדם  כניסת  התחלת 
לנער.  חנוך  כמו  בה  לעמוד  עתיד  שהוא 
שפירא  מהר"ם  הגאון  אמר  )רש"י(. 
מלובלין זצ"ל: הרי מדבריו של רש"י יוצא 

חינוך,  קרוי  ילדים  חינוך  אין  כי  מפורש, 
אלא כשהם נשארים בחינוך זה - "שהוא 
עתיד לעמוד בה" - ואם מלמד אדם את 
בנו תורה בילדותו ואיננו דואג יחד עם זה, 
שגם לכשיגדל יישאר יהודי בן תורה, הרי 

אין זה קרוי חינוך כלל ועיקר...
)מעינה של תורה(

"וישב את כל הרכוש וגם את 
לוט אחיו" )יד,טז(

בדרשותיו:  זצ"ל  יוסף  הבית  מרן  שאל 
למלחמה  אבינו  אברהם  יצא  בתחילה, 
למען הצלת לוט, ככתוב "וישמע אברם כי 
נשבה אחיו", ואילו בסוף כתוב: "וישב את 
הרכוש  אחיו",  לוט  את  וגם   - הרכוש  כל 
נטפל  אחיו  ובן  בראשונה,  כאן  נמנה 
אברהם  של  מעשיו  כל  אלא  הכיצד?  לו! 
אבינו מכוונים היו לתכלית אחת ויחידה: 
להרבות כבוד שמים בעולם. זאת, ותו לא! 
הורה  בידי צבא אדיר,  נשבה  לוט  כאשר 
הסכנה  חרף  ולחלצו  לצאת  שמים  כבוד 
הרבה - ואברהם אבינו נחלץ למלחמה. אך 
כאשר ניצח את המלכים, מצא את הרכוש 
הרב, ועתה כבוד השמים הרב ביותר יהיה 
מהחזרתו לבעליו לאחר יאושם - ואברהם 

אבינו ניפנה אליו בראשונה, ורק לאחריו 
חשב אודות לוט!
)מעיין השבוע(

"ונתתי לך ולזרעך אחריך... 
את כל ארץ כנען... והייתי 

להם לאלוקים" )יז,ח(
ממגורשי  זצ"ל,  כלף  יהודה  רבי  הגאון 
ספרד, כתב בספרו "משיח אילמים": ארץ 
ישראל היא ארץ הקודש, "ארץ אשר עיני 
ה' אלוקיך בה מראשית השנה עד אחרית 
תורה  ואין  מחכים  שאווירה  ארץ  שנה". 
של  פלטרין  היא  ישראל  ארץ  כתורתה. 
ולעבודת  שמים  ליראת  ומסוגלת  מלך, 
כמי  דומה  ישראל,  בארץ  הדר  "כל  ה': 
שיש לו אלוק". וכשאילצו את דוד המלך 
גרשוני  "כי  ואמר:  התאונן  ממנה,  לגלות 
מהסתפח בנחלת ה' ". אשרינו שזכינו למה 
בשנים,  מאות  אבותינו  לו  שהשתוקקו 
ננצל  ה'.  בנחלת  האבות,  בארץ  לסתופף 
חיילים  ונגביר  הרוחנית  סגולתה  את 

בעבודת ה' זכה!
)מעיין השבוע(

מטעמים לשבת

מזקנים אתבונן - סיפורי צדיקים

והייתם לי סגולה
מה מאוד הפליגו באמרית "למנצח בנגינות" בצורת מנורה. וכתבו 
ז"ל ששכרו רב ועצום וכו' )מרן החיד"א, בספרו "צפורן שמיר" אות 
ח"י(. וכל הקורא אותו בכל יום, נחשב לו כמדליק המנורה בבית 
המקדש, וכאילו מקבל פני השכינה, ומובטח לו שלא יקרנו מקרה 

בלתי טהור. 
)סגולות ישראל, מערכת מ' אות ג"נ(

חידת השבוע
מה פירוש המילים בתפילת שמונה עשרה: "וקונה הכל"?

העלון טעון גניזה נא לשמור על קדושת הגליון

פתרון החידה מפרשת "נח": רש"י י, כו, רש"י יא,ז.
אוגדן של עלוני ישא ברכה

את התשובות יש לשלוח לפקס: 03-558-4485
בין הפותרים נכונה יוגרל )אחת לחודש( בלי נדר



תלוי בך! תשקיעי!

שך  הגרא"מ  הישיבה  ראש  שמרן  ומפורסם  ידוע 
וסבר  הבעל,  של  להנהגתו  רב  משקל  ייחס  זצ"ל, 
כי משפיעה היא על דרך התנהלותו של הבית כולו 
- לחיוב או לשלילה. ואין הדברים אמורים דוקא 
של  ולעבודתו  לתורתו  האישה  למסירות  באשר 
הבעל או באשר לנכונותה להתאים את הנהגותיה 
לרצונו ולדעתו. בהזדמנויות רבות גילה רבינו את 
דעתו הברורה, כי גם באשר לשלום הבית אשר כל 
הבעל  של  חלקו   - בביתו  ישרור  כי  מייחל  אחד 
תכבד  "אם  ביותר.  מהותית  השפעה  ובעל  מכריע 
ביקש  אשר  חתן  לכל  אומר  היה   - אשתך"  את 
היא תכבד אותך  כי  לך  " מובטח   - את הדרכתו 
תצליח   - למענה  ותתפשר  תוותר  אם  בכפליים!! 
לבנות בסיס איתן לחיי נישואיך, שכן אשתך תנהג 
בו היא  רצונה במקום  ותבטל את  אף היא כמוך 
תכיר כי הנושא הינו בעל חשיבות עבורך!!! אולם 
דעתך  על  תעמוד  אם  שטות,  כל  על  תתעקש  עם 
וממנה לא תמוש אפילו כמלוא נימה ויהי מה - הרי 
שהכשלון כבר ממתין מאחרי כותלך, ואין כל ספק 
כי בסופו של חשבון - תצא מופסד. כי כשמתחילים 
כאשר  סוף...  לדבר  אין   - ונצחונות  ווכחנות  עם 
סוער  לויכוח  מקום  למצוא  ניתן   - הגישה  זוהי 
והכסאות  השולחן  של  מיקומם  דבר  על  אפילו 
לך  היתה  נחוצה  המידות  עבודת  "אם  שבסלון... 
כבן ישיבה בבחרותך" - היה מסיים - "הרי שעל 
אחת כמה וכמה נחוצה היא לאחר שמקים אתה 
המידות,  לעבודת  סוף  אין  בישראל!!!  נאמן  בית 
ולעמול  להוסיף  ועליך  היצר,  למלחמת  קץ  אין 
האחרון!".  הרגע  עד   - ועוד  עוד  מידותיך  בתיקון 
ובהזדמנות אחרת - העיר ראש הישיבה כי אותם 
המקפידים על קביעות "סדר מוסר" רק בבחרותם, 
בעת שבתם על התורה והעבודה באהלה של תורה, 
בימים בהם אין להם מאומה מלבד ד' אמות של 
הלכה, וחושבים כי זהו ענין לבחורים בלבד - אינם 
באשר  יהודי  "כל  לגמרי!!!  ושוטים  טועים  אלא 
הוא, בכל תקופה ובכל גיל - זקוק ללימוד המוסר, 
ועליו לקבוע לכל הפחות חצי שעה בכל יום אשר 
תוקדש למטרה זו!!! בלעדי זה" - היה הוא מסיים 
- "איני יודע איך ניתן להיות יהודי!!!". אלא מאי? 
הקלקלה  את  לתלות  לנו  קל  להשקיע!  לנו  קשה 
באחרים כאשר כאן מדובר בבת הזוג, ומה נענה? 
נעמול ונטרח, נלמד מוסר ונשפר מידותינו, והריוח 

כולו שלנו, וה' יעזרנו.  

אל תנסי להתחמק
בספר "נתיב החינוך" ח"א כתב שהאישה גם מצווה 
חז"ל:  ואמרו  לתורה.  הבנים  חינוך  על  להשתדל 
ונעלה  כבדה  משימה  הנשים  על  הטילה  התורה 
והיא חינוך דור העתיד לתורה ויראה, כמו שמוסבר 
נשים  איך  כלומר  זכיין?  במאי  נשים  בגמרא: 
יכולות לנצח את היצר הרע הרי אינן בנות תורה? 
מתרצת הגמרא, הואיל ובזכות עזרתן לבעליהם הן 
מקטינות את הדרישות מהם בבית - ואז מתאפשר 
מזמנו  להקדיש  וכן  תורה,  יותר  ללמוד  לבעל 
לבעליהן  וממתינות  יושבות  הילדים.  עם  ללמוד 
בניהם  את  ומדריכות  מחד,  מהלימוד  שיחזור 
התורה.  את  לומדות  כאילו  הרי  מאידך,  לתורה 
מאחר  גדול  ושכרה  עימהם  שכר  חולקת  האישה 
שהם מצווים ועושים על ידיה. "תורה" זו מסייעת 
עצמן  הן  כאילו  הרע  היצר  כנגד  ללחום  לנשים 
לומדות תורה, ומזכה אותן לגן עדן. עיקר תפקידן 
לאמונה  ולהדריכם  בניהם  לגדל  הוא  הנשים  של 
ומספרת  מלמדת  צדקנית  אם  ותמימה.  פשוטה 
להם  מספרת  כן  וגיהנום.  עדן  גן  יש  כי  לילדים 
וכן  המתים.  תחיית  וענין  ישראל  של  גאולתן  על 
סיפורים על צדיקים וצדקניות על מה שזכו בזכות 
עדן,  בגן  להם  המחכה  והשכר  הטובים,  מעשיהם 
לעומת העונש הצפוי לרשעים שנשמותיהם נידחות 
בגיהנום. כלומר, היא מלמדת את הילד שיש דין 
כפעולו,  ואיש  איש  לכל  הגומל  בעולם,  דיין  ויש 
וכל ילד המשקר או המוציא שבועה מפיו, או אוכל 
בלא ברכה, יבוא על עונשו בגיהנום. ולעמת זאת, 
הילד הטוב השומע בקול אביו ואימו, מכסה ראשו, 
ה'  בעזרת  לו  יפתחו  שמע,  קריאת  וקורא  מברך, 
שערי גן עדן, וכל הדברים הצפונים לצדיקים, יהיו 
שליט"א  קנייבסקי  הגר"ח  ]כתב  לו.  גם  מיועדים 
היה  יעקב"  ה"קהילות  בעל  זצ"ל  הגאון  שאביו 
מייעץ ללמוד עם הילדים מוסר אפילו חמש דקות 
ביום כדי שידעו שהעולם אינו הפקר ואין אדם חי 
ויש ללמוד איתם  וכו'  וגיהנום  גן עדן  ויש  לעולם 
בספר קל שגם ילדים יבינו כגון אורחות צדיקים 
וכה"ג ובמשך הזמן יתדבק בהם מהדברים שלמדו 
זוכה  ואשריה האישה אשר  גדולה[  תועלת  ויביא 
"אשרי  נאמר:  שעליהן  ילדיה  לחינוך  להתמסר 
יולדתו", והזורעים בדמעה, סופם שברינה יקצורו, 

ותראה נחת בשתי עולמות.

הרה"ק רבי רבי אלעזר רוקח אומר: אין שמחה כשמחת מצוה.
הרה"ק רבי מנחם מנדל מקוצק אומר: "וחי בהם" )ויקרא יח,ה( - שיעשה המצוה בחיות ובלהט.

הרה"ק רבי אריה לייב מגור אומר: "דין וחשבון" - "דין" על העברות שעשה, "חשבון" על אופן עשיית המצוות.
הרה"ק רבי משה מקוברין אומר: "שכל טוב לכל עושיהם" )תהילים קיא,י( - לא בחוכמה תלוי שיכלו של האדם, אלא במעשיו.

אמרי שפר

)פתגמים נבחרים(



על כן יאמרו המושלים - משל ונמשל

אל תיקרי הליכות אלא הלכות
א משעה שהגיע זמן תפילת שחרית - דהיינו מעמוד השחר, אסור לאדם ללכת לבית חבירו ואפילו לבית אביו או רבו, ולהקביל פניהם 

ולומר להם שלום או "בוקר טוב". אבל אם צריך לעבור דרכם )ואינו הולך במיוחד להקביל פניהם(, מותר לומר להם "בוקר טוב".
א אם פגש את חבירו ברחוב )ולא הלך להקביל פניו(, מותר מעיקר הדין לומר לו שלום. אבל כדאי להחמיר ולא לומר "שלום", אלא 

לומר "בוקר טוב", כדי שיתן אל ליבו שאסור להתעכב בדברים אחרים כלל עד שיתפלל.
א אסור לאדם לקום ממקומו הקבוע בבית הכנסת לפני תפילת שחרית, ולבוא אל מקום חבירו כדי לברכו בשלום.

א אם חבירו הקדים ואמר לו תחילה "שלום", יכול לענות לו "שלום", אף על פי שעדיין לא התפלל. ולכן אין לו לאדם ללכת בפנים 
חמוצות וכבושות בקרקע בדרכו לתפילת שחרית כשפוגש את חבירו, מחשש שמא חבירו יאמר לו שלום ויצטרך להשיב לו, כיון שלפי 

הדין מותר להשיב שלום כשחבירו הקדים, וכל שכן שמותר להשיב ולומר לו "בוקר טוב", ולכן יש להאיר פנים לחבירו בכל עת ובכל זמן.
א אין איסור להקדים שלום לפני התפילה אלא רק לפני תפילת שחרית, אבל לפני תפילת מנחה או ערבית אין איסור להקדים שלום.

א נכון שלא ידבר בענייניו מעת אשר יקום, ויהיה דיבורו הראשון לברך קונו יתברך שמו, שהוא גדר שלא יימשך בדברים עם בני ביתו 
ומשרתיו. וכן יש ליזהר שלא לעמוד באמצע הדרך בלכתו לבית הכנסת, ולשוחח עם חבירו, פן יאחר ולא יספיק להתחיל בתפילה עם 

הציבור.
א המעוניין לעסוק בפעילות גופנית לחילוץ עצמותיו, כדי לחזק את גופו לעבודת הבורא, במידה ואין באפשרותו לעסוק בכך אלא לפני 

התפילה - רשאי, ובתנאי שלא יעבור משום כך זמן קריאת שמע, תפילה או תפילה בציבור.
א אין לרוץ ריצה בוקר לפני התפילה. ומכל מקום אם ריצת בוקר זאת היא לצורך בריאות הגוף וכל שכן אם הוא לצורך רפואי, יש 

להתיר אחרי שיאמר ברכות השחר וקצת פסוקי דזמרה, אם יהיה קשה עליו הדבר מאוד לעשות זאת אחרי התפילה.
א אסור להסתפר לפני תפילת שחרית משעלה עמוד השחר, אבל לפני עמוד השחר מותר להסתפר. וכן אין ראוי להתגלח )במכונת גילוח( 

לפני תפילת שחרית.
א אין ראוי להתרחץ לפני התפילה )לאחר עמוד השחר(, ומכל מקום אם על ידי הרחיצה תהיה לו אפשרות להתפלל בכוונה, מותר 

להתרחץ כיון שהרחיצה נחשבת כהכנה לתפילה.
א מותר לטבול לפני התפילה, אפילו במים חמים, כי אינה בכלל גזירת מרחץ. ויש להקל להתקלח מעט לפני הטבילה, כיון שעיקר 

כניסתו למקוה הוא לטבול טבילת טהרה, להתפלל בטהרת הגוף והנפש, והמקלחת היא כדי להעביר כל לכלוך כעין חפיפה, אבל לא 
יאריך במקלחת.

א מותר לאדם לסדר את מיטתו לפני תפילת שחרית, כיון שזה שייך לענייני דרך ארץ ואינה מלאכה, ואין זה בכלל שאלת צרכיו, ובפרט 
אם יהיה ביטול תורה אם יצטרך לחזור ולסדר את מיטתו לאחר התפילה.

א אף על פי שאין לו לאדם להתעסק בצרכיו לפני התפילה, מכל מקום מותר לו לטפל בילדים לפני התפילה, וכן רשאי לקנות דברי חלב 
וכדומה כשזה לצורך הילדים כיון שזה נחשב לצורך מצוה, וכשעוזר בכך לאשתו הרי עושה מעשה חסד בזה, ונחשב כצרכי שמים, ולכן 

מותר להכין אוכל לילדים הקטנים שיוצאים ללימודם.
א אין לערוך קניות לפני תפילת שחרית, אבל בערב שבת אם משער שלא יוכל לקנות צרכי שבת לאחר התפילה, רשאי לקנות לפני 

התפילה, ויקרא קריאת שמע לפני שיקנה.
א מותר להכניס כביסה שכבר מחולקת לסוגיה, לתוך מכונת כביסה ולהפעיל את המכונה. וכן מותר להוציא את הפסולת לפח האשפה 

שברחוב.
)התפילה והלכותיה( 

הגאון  הקדוש רבי מרדכי חיים מסלונים זצ"ל, תיאר את 
לחזות  האצטדיון  את  גודשים  רבבות  במשל.  נסיונותיו 
הארצות  כל  אלופי  לרוחק.  לקפיצה  אולימפית  בתחרות 
מטרים.  שמונה  למרחק  קופץ  האחד  יכולתם.  מפגינים 
כפיים.  מחיאות  וחצי,  שמונה  למרחק  חבירו  התפעלות. 
סוערות.  תשואות  מטרים,  תשעה  למרחק  קופץ  המנצח 
המנצחים צועדים לדוכן, לקבלת המדליות, והנה אדם עובר 
את המשוכה ונכנס לזירה. הקהל עוצר את נשימתו: האומנם 
בחלוקת  שימתינו  מאותת  והאלמוני  חדש?  כוכב  יתגלה 
ובכובד  מכנסיו  חגורת  את  הוא  שולף  בנחרצות  המדליות. 
ראש מניח אותה על הארץ, מרחק כחצי מטר מרגליו. ואז 
אוזר הוא כוחותיו, ובקפיצה אחת עובר את החגורה! בהבעת 
אנו  נראים  כך  וממתין לתשואות...  קידה לקהל,  אושר קד 
ונסיונותינו, לעומת נסיונות הדורות שלפנינו!... ועוד מחכים 

אנו לתשואות. מחמיאים לעצמנו על גבורתנו... 
אומנם כן, נסיונות הם, ועמדנו בהם. אבל לעומת הנסיונות 
במה  ובגבורה,  בכבוד  בהם  ועמדו  בהם,  התנסו  שאבותינו 
ניכשל  אם   - אבותינו  אל  פנים  נישא  ואיך  הם!  נחשבים 

בנסיונותינו הפעוטים?...

לא אחת מתגנבות מחשבות קודרות. כשרואים את ההדרדרות 
המבהילה, את פריצת חומות השבת, רמיסת גדרי הקדושה, 

התפשטות התועבה. כששומעים את גלי ההסתה, כשנוכחים 
בעומק הבערות, במחסומי האטימות. והמצב הולך ורע, אין 
לך יום שאין קללתו מרובה. עומדים אנו ותוהים: מה יהא 
הסוף, לאן זה מוביל? ואז, יש לנו לחזק את ליבנו בדבריו 
זצ"ל על הפסוק  של המקובל האלוקי רבי מאיר ביקייאם 
"והכנעני אז בארץ" ואלו דבריו: אברהם אבינו נצטווה ללכת, 
ולא נאמר לו לאן. הלך והלך, עד שהגיע לארץ ישראל. ואז, 
אשר  כנען  תועבות  כל  עם  בארץ",  אז  "הכנעני  כי  כשראה 
הביאו עליו גזירת "לא תחיה כל נשמה", הבין כי הגיע לארץ 
המובטחת, לארץ הקודש. כי במקום בו הקליפות והטומאה 
נתפסות ונאחזות בכל כוחן, אות הוא כי שם צפונה קדושה 
וכבר  ולהחשיכה.  להסתירה  מבקשות  שהן  ועלומה,  גנוזה 
המשילו על כך בספרים הקדושים, שהשודדים אינם אורבים 
סוחרים  לעגלות  אלא  חציר,  המובילות  איכרים  לעגלות 

הטעונות סחורה... 
דוקא מתקפת ההסתה וההכפשה, השנאה וההפחדה, וגיוס 
כל שופרות התעמולה, הם ההוכחה שיש כאן אור גנוז העומד 
הקדושה  כי  ההוכחה  הם  התשובה  תנועת  וגלי  לבקוע. 
המודחקת שואפת להשתחרר, כקפיץ לחוץ, והמהפך המבורך 

קרוב מתמיד!
)מעיין השבוע(

להצלחת חי בן אורנה ושירן בת יפה הי"ו


