
המכירים אתם את סיפורו של געש? המגיד הירושלמי, הגאון הצדיק רבי שלום 
שבדרון זצ"ל, סח אודות מסירותו המופלאה של מר געש, מוסר העבודה הנעלה 
שלו. עם שחר מופיע היה במקום עבודתו – קיץ וחורף, בסופה ובשרב. נושא עימו 
למרגלות  הכיסא  את  היה  מציב  לשמשיה.  הפכה  בקיץ  ומטריה,  מתקפל  כיסא 
הרמזור, על אי התנועה בואכה ירושלים. מפקח היה על התנועה לבירה, שתזרום 
לעכב  לא  להתקדם,  לנסוע,  לנהגים  במטרייתו  סימן  ירוק,  כשהאור  כסידרה. 
אזהרה,  לאות  מעלה,  המטריה  את  היה  נושא  לצהוב  כשהתחלף  השיירה.  את 
צייתנים  והנהגים  התנועה!  את  במטהו  ועצר  ידו  פשט  האדום  האור  וכשהבליח 
היו, נשמעו להוראותיו בלי עירעור. כל עוד חסמה המטריה את דרכם, לא העז 
את  מכבדים  ארוכה,  ארוכה  בשיירה  המכוניות,  נעצרו  זו  אחר  בזו  לנסוע!  איש 
 – "סע"  ציווה:  געש  מר  הורם.  והמחסום   – לירוק  האור  התחלף  אך  אבל  הצו. 
והכל החלו לנוע, ממהרים להשמע להוראה, משתדלים לעבור את הצומת טרם 
מהפציע  מנוח,  יודע  אינו  געש  ומר  הצהוב!  בהבהוב  המטריה  את  געש  מר  יניף 
הערצה.  מעורר  אחריות  ברגש  הסואנת,  התנועה  את  וניווט  בפרך  עמל  השחר 
על  המוטלת  המטלה  כבדה  הן  מנוחה.  רגע  ידע  לא  הפוגה,  לעצמו  הרשה  לא 
כתפיו, לדאוג שהתנועה תזרום כסידרה אל הבירה! רק באישון לילה, בגבור עליו 
הרעב והתשישות, מקפל היה את הכיסא ושב לביתו. מדווח לרעייתו שהיום עבר 
בשלום. לא היו פקקים, העיר ניצלה מקטסטרופה. ומרת געש המתפעמת הגישה 
את להעריך  יודעות  הרשויות  היו  אילו  אח,  מעריצות:  בעיניים  ארוחתו  את  לו 
תרומתו! אבל השנים עשו את שלהן, הגיל נתן את אותותיו, גם המתח והחרדה 
רעייתו  שבץ.  אחזו  בליבו,  לקה  געש  ומר  רישומן,  את  חרטו  הכבדה  והאחריות 
הזעיקה את הרופא, שקבע נחרצות: יש להזעיק אמבולנס ולהביאו לבית החולים, 
כל רגע יקר! "לא, איני יכול", נאנק מר געש, "התנועה, מה יהא עליה?!". מחאותיו
הוכנס  החולים.  לבית  הובהל  לאמבולנס,  הועלה  הוא  ערלות.  אוזניים  על  נפלו 
התנועה יפקק,  "הכביש  בזעקה,  התמרמר  "אבוי",  למוניטור.  וחובר  למיטה 
היללות "מה  הסמוכה,  במיטה  החולה  תבע  "שקט"  תחסם!".  העיר  תושבת, 
הללו?". "בעלי מנווט את התנועה לירושלים", הסבירה האישה. "הבלים", הפטיר
הלה "בעלך הוא התמהוני שיושב ליד הרמזור?! וכי באמת סבור היה שהתנועה 
מתנווטת על ידו?! והרי הרמזור ניווט את התנועה, וינווטה בלעדיו!". המוניטור 
של מר געש השתולל. "מה הוא אומר?!", ייבב מר געש, "מה אמר?!". ואף הרעיה 
המסורה נחלצה להגנה: "איך תוכל לטעון כך על עבודתו המסורה, וכי לשם מה
עמל בפרך ארבעים שנה?!"... אך הלה סובב אצבעו סביב רקתו ואמר בלא חמלה: 
היה   – רבותי  צוחקים,  אתם  כך!"...  משום  גבירתי,  השיגעון,  אחזו  כי  מה!  "לשם 
כל ומתגעשים  גועשים  אנחנו...  הוא  זה  געש  מר  אבל  בקולו –  מתנגן  שלום  רבי 
את  להדביק  ועוד,  עוד  להרוויח  פרנסה,  להביא  ולמה?  מה  על  החיים.  כל  היום, 
לשיעור  לא  ובכוונה,  בנחת  לתפילה  לא  פנאי,  לנו  אין  כך  ומשום  המחיה.  יוקר 
תורה, לא ללימוד עם הילדים ולמעקב אחר התנהגותם, לא לשיחת נפש והדרכה, 
להביא אנו  חייבים  שכמנו,  על  האחריות  וכבדה  צווארנו  על  העול  שגדול  משום 
פרנסה... אמת ויציב, אין זה דומה לחלוטין לאותו מר געש, משום שמוטלת עלינו 
חובת ההשתדלות. אבל הרי "מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה עד ראש 
השנה", וידועים דברי הרמב"ן ז"ל כי "הגזירה אמת, והחריצות שקר". ומדוע לא
נלמד מפרשת ירידת המן: "וילקטו המרבה והממעיט, וימודו בעומר – ולא העדיף 
המרבה, והממעיט לא החסיר, איש לפי אוכלו לקטו". וכי סבורים אנו שהבורא 
יתברך יענישנו וימעיט מזונותינו אם נוסיף שיעור תורה, אם נתפלל ביתר מתינות, 

ואם נקדיש יותר תשומה לב לחינוך ילדינו?!...

 (מעיין השבוע)

פסוקים  שני  לכאורה  ישנם  בפרשתינו 
ישראל  בני  "ויבואו  זה:  את  זה  הסותרים 
שהלכו  דמשמעו  ביבשה",  הים  בתוך 
"ובני  כתוב:  בסמוך  ואילו  בים,  תחילה 
שמובנו  הים",  בתוך  ביבשה  הלכו  ישראל 
יקר  הכלי  וביאר  ביבשה.  תחילה  שהלכו 
תוך  אל  תיכף  באו  שבישראל  שהטובים 
הים, לתוך המים מתוך אמונתם התמימה 
זה  לפסוק  בסמוך  ולכן  יתברך  בבורא 
חומה  המילה  חומה".  להם  "והמים  כתוב 
קבוצה  ולעומתם  ואו  האות  עם  כתובה 
תחילה  הלכו  בם,  אמון  לא  בנים  אחרת 
ביבשה ולא נכנסו לים עד שנבקע ונראתה 
"חמה"  כתוב  לכך  בסמוך  ולכן  היבשה, 
ניבחן  ואנו  וזעם!  חימה  לשון  ואו,  בלי 
משתייכים,  הננו  קבוצה  לאיזו  עצמנו  את 
אנו  והאם  תורה,  אלא  מים  אין  שהרי 
ניראת  לא  כאשר  גם  התורה,  לים  נכנסים 
כאשר  גם  דהיינו  רגלינו,  תחת  היבשה 
ובזיווגים,  בפרנסה,  וניסיונות  קשיים  יש 
אנו  האם  הילדים?!  בחינוך  או  בבריאות 
כאשר  גם  השיעור,  את  ופוקדים  מגיעים 
ימים מספר לא היתה "תנועה" בחנות?! או 
נזכרים  שמן  חוזה  סגירת  לאחר  רק  שמא 
אנו שיש בערב שיעור בהלכה או באגדה, 
ומוצלחת!  טובה  בשעה  "וארט"  סגרנו  או 
שמי  יגידון  יעידון,  וימים  ליבנו  אל  ניתן 
את  ופוקד  וצוקה  צרה  בעת  בה'  שבוטח 
בית ה', בתי כנסיות ובתי מדרשות, התורה 
תגן בעדו אלף המגן, ונסו יגון ואנחה, ואם 
של  "סממנים"  מעט  לא  בנו  שיש  גילינו 
הקבוצה השניה, אזי אף פעם לא מאוחר, 
ידו  אל  הישר  מחדש"  מסלול  "לחשב 

המלאה והרחבה העשירה והפתוחה!

איזו קבוצה?!

ותשר דבורה (שופטים ה')  א. מתחילין ודבורה אשה (שם ד')
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"ויקראו בית ישראל את שמו מן" (טז,לא)
האדמו"ר רבי יצחק מאיר מגור זצ"ל (בעל "חידושי הרי"ם") 
היה מקפיד כל ימיו, שלא לתת שם לבת באחד מימות החול, 
כי אם בשבת קודש. וכך היה אומר: לבן זכר יש שם בשמים, 
כמובא בראש מסכת סוטה: "ארבעים יום קודם יצירת הוולד 

בת קול יוצאת ואומרת: בת פלוני לפלוני". מלשון המאמר "בת 
פלוני לפלוני" - ולא "פלונית לפלוני" - נמצאנו למדים שלבת 
אין שם בשמים, ולכן ראוי להקפיד שהשם לבת יינתן דוקא 
בשבת, ובזכות שבת קודש תזכה כל בת ישראל לשם הראוי 
והנכון. כיוצא בכל מצינו בפרשת המן: קודם השבת לא ידעו 

בני ישראל את שמו של מזונם החדש ואמרו זה לזה: "מן הוא" 
(ט"ז,ט"ו), ופירש רש"י: הכנת מזון הוא. ורק בשבת קודש 

העניקו למזונם היומי את השם "מן".

(פרפראות לתורה)

"וישם הים לחרבה ויבקעו המים" (יד,כא)
כתב "הדרש והעיון": לכתחילה לא רצה הים לציית ולהיבקע, 

שכן טען כלפי משה: גדול אני ממך, שאני נבראתי ביום 
השלישי ואתה - האדם - אך ביום השישי. ברם, משראה את
ארונו של יוסף נוכח לדעת, כי הקשיחות איננה סימן ליתר

גדלות, כי הנה יוסף צעיר מאחיו ובכל זאת היה הוא המושל 
עליהם, עד שהוכרחו לכרוע ולהשתחוות לפניו, ומתוך שמירה 
על פקודתו בתור מלך, לקחו איתם את ארונו. ארונו של יוסף

הוכיח, כי אף על פי שהאדם צעיר הנהו מן הים, בכל זאת יכול 
הוא לצוות עליו ולאלצו שייבקע.

(מעינה של תורה)

"ובמשה עבדו" (יד,לא)
כתב בעל "קדושת הלוי": משראו את עלייתם הרוחנית של 

האנשים הנחותים ביותר, כי "ראתה שפחה על הים מה שלא 
ראה יחזקאל הנביא" - החלו להאמין, כי אדם בשר ודם מסוגל 

להגיע למדרגה גבוהה כזו של משה רבנו...

(מעינה של תורה)

"נורא תהילות עושה פלא" (טו,יא)
גאון עוזינו מרן החיד"א זצ"ל הביא את דברי הגאון מהר"ש 
פרימו זצ"ל, שאומנם לכאורה היתה בקיעת הים מאורע חד 

פעמי, אבל אנו אומרים שירת הים בכל יום, משום שהיתה זו 
הקדמה ודוגמה לגאולה העתידה במהרה, ככתוב "כימי צאתך 

מארץ מצרים אראנו נפלאות". וזהו שנאמר "נורא תהילות, 
עושה פלא": הפלא היה אחד, אבל תוצאותיו תהיינה תהילות 

רבות, במהרה!

(מעיין השבוע)

המכבד את המלך, מכבד את ספרי חוקיו ומשפטיו. 
המלך  כבוד  את  חלילה  מחלל  בהם,  והמזלזל 
עצמו. לפיכך יש לנהוג כבוד בספרי קודש ולשוב 
יצחק  רבי  הגאון  כי  מסופר  זילזולם.  על  בתשובה 
מרדכי זצ"ל, רבו של בית הכנסת הגדול צלאח-אל-
כביר בבגדד, יושב אוהלים היה, ולא פקד שום בית 
לביקורים  הלך  לא  המדרש.  ולבית  לביתו  מחוץ 
שבית  ולמרות  חפצו.  ה'  בתורת  אם  כי  ושמחות, 
הקיץ  מימי  שהחום  ולמרות  כביתו,  היה  המדרש 
היה כבד מנשוא, ולמד עם תלמידיו שעות ארוכות 
בבית  מים  לגימת  אפילו  שתה  לא  ניחר,  וגרונו 
קפה  בצעירותו  ששתה  משום  ומדוע?  המדרש. 
בבית המדרש, ונשפך מעט מהמשקה על הגמרא 
שלפניו. ומאז קיבל על עצמו שלא לשתות אפילו 

מים בבית המדרש!  

EEE

כרמנשאה  של  רבה  זצ"ל,  חכם  אברהם  רבי  הגאון 
שבפרס היה. בבואו לעיר רבנותו, מצא שם רופא 
משכיל, יהודי במוצאו, שהתאסלם עם כל משפחתו 
ראית  "מה  הרב:  שאלו  ומוקעת.  חריגה  תופעה   –
לבגוד באמונת אבותיך ולהוציא עצמך מן הכלל?". 
אמונת  שהאיסלם  האמת,  לכבודו.  "אענה  ענה: 
ומספר  דורש,  רב  שמעתי  פעם  אבל  הוא.  הבל 
שכאשר יונה הנביא הושלך לים ובלעו הדג, ביקש 
לו  אמר  כאחד.  יונה  ואת  הדג  את  לבלוע  הלוייתן 
כך  מפניו.  הלוייתן  ברח  מהול".  שאני  יונה: "ראה, 
"מה  אמרתי:  זאת,  כששמעתי  והדג.  יונה  ניצלו 
הדבר, וכי אפשר לשוחח עם דג, ונבהל הוא מפני 
ממש.  בדברים  שאין  החלטתי  המילה?".  ברית 
הם  טובים  במה  ביהדות,  יש  סיפורים  כאלה  ואם 
ואחיה  התאסלם   – כן  אם  האיסלם...  מאגדות 
"בגלל  ואמר:  הרב,  הזדעזע  ורווחה...".  בכבוד 
הסכלת  העולמות,  משני  עצמך  איבדת  טיפשותך 
עשה! חכם היית בעיניך, ולא ידעת שאין חוכמתך 
הבנת  לא  אם  חכמינו!  של  ציפורנם  לקצה  מגעת 
דבריהם, חייב היית להניח שדיברו בחידה ובמשל, 
לכך!  ראוי  שאינך  פי  על  אף  עיניך  לגלות  והנני 
ימים  בשישה  נבראה  כולה  שהבריאה  לך,  דע 
איפוא  מורים  הימים  שבעת  שבת.  השביעי  וביום 
בטבע  ביותר  הגדולה  והבריה  הטבע,  עולם  על 
היא הלוייתן. האדם למולו הרי הוא כגרגר חרדל. 
מבחינת הטבע, "בולע" הלוייתן את האדם. ולא רק 
הוא: הארי חזק מהאדם, הצבי מהיר ממנו, והנמלה 
זריזה ממנו. מה ייחודו של האדם, מדוע נחשב הוא 
מפניו  שבורח  הוא  הלוייתן  מדוע  הבריאה?  לנזר 
מתוכנתים  החיים  בעלי  שכל  משום  להיפך?  ולא 
בטבעיהם ואינם יכולים לחרוג מהם ולגבור עליהם. 
האדם הוא בעל החיים היחיד היכול לשלוט בעצמו 
והוכחה  טבעו.  נגד  ביצרו  למשול  עצמו  ולהכריח 
שהאדם  הברית  חותם  המילה,  מצות  היא  לכך 
מצוותה  ולפיכך  טבעו.  נגד  ובבנו  בעצמו  מטביע 
על  האדם  גובר  בכך  לטבע!  מעל  השמיני,  ביום 
והביעו  עליונותו!  את  ומוכיח  ברואים,  שאר  כל 
שיונה  כשראה  ברח  שהלוייתן  במליצה,  זאת 
מהול. הכיר בעליונותו עליו! ראה מה עמקו דברי 
חכמים וחידותם, ואיך הביעום במשל כה נפלא!". 
הנמהר. מעשהו  על  וניחם  והתפעל,  הרופא  שמע 

(מעיין השבוע) 
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בספר אהבה ורעות הביא, שאי אפשר להשיב על כל החסדים שאדם מקבל 
 – עבורו  עושה  שהיא  מה  כל  על  לאשתו  ישיב  בעל  כיצד  שהרי  זוגו.  מבן 
וגידול  קניות  עריכת  הכביסה,  הבישול,  הנקיון,  בנושא  המסורים  שרותיה 
נפשית  תמיכה  על  לבעלה  להשיב  תוכל  אישה  כיצד  ובדומה,  הילדים? 
כל  הבית?  בעבודות  ועזרה  הילדים  עם  לימוד  בבית,  תיקונים  וכספית, 
שבני הזוג מביעים  את האהדה והמסירות  יכול להחזיר  אינו  כסף שבעולם 
עלינו  שקיבלנו,  מה  על  הערכתינו  את  שנביע  רוצה  שה'  כשם  לשני.  אחד 
לנו  שאיכפת  הזוג  לבן  מוכיח  סמלי  דבר  גם  זוגנו.  לבן  גם  הערכה  להביע 
ממנו. הרגשת ההערכה בלב בלבד אינה מספקת. יש צורך להודיע לבן הזוג 
עושה  שהוא  מה  כל  את  מעריך  אתה  כמה  במעשים,  והן  במילים  הן  תמיד, 
כמובן,  משלך.  מיוחדת  בדרך  בתמידות,  לבוא  צריכה  הטוב  הכרת  עבורך. 
אין דורשים ממך להביא לאשתך טבעת יהלום בכל יום, כשם שה' לא ציפה 
מאיתנו לבנות לו ארמון כשהוא ציוה על משכן. אלא נדרש ממך להביע תמיד 
הזוג,  לבן  תראה  אם  אליך.  מסור  שמישהו  העובדה  על  והערכה  איכפתיות 
כזוג  ביניכם  הקשר  לך,  חשוב  הוא  וכמה  הערכתך  את  קטנות,  בדרכים  גם 
יתחזק ויפרח. אם אין משוב, הרצון להתמסר נעלם לאט לאט. בן הזוג יהסס 
לעשות דברים בשבילך, כי הוא ירגיש שאין מעריכים את השתדלויותיו, ואם 
כן למה לנסות? כדי להביע הערכה לבן הזוג, צריך קודם להרגיש אותה בלב. 
בכדי לגרום להרגשה זאת, הקדש זמן לחשוב על הדברים הרבים שבן זוגך 
עושה בשבילך. אפשר להגיע לזה מתוך תירגול. רשום את כל הטובות שבן 
נוסף  פרט  על  תחשוב  כאשר  יום.  יום  לעצמך  אותן  ושנן  עימך  מטיב  הזוג 
הטובות  כל  את  יום  בכל  תשנן  אם  אותו.  הוסף  ברשימה,  כלול  היה  שלא 
שבן הזוג עושה עבורך, תתחיל להרגיש עם הזמן הערכה אמיתית, ואז תוכל 
גם להביע זאת באופן הנכון. חז"ל אומרים שהמכבד את הוריו, כמכבד את 
המקום. מאמר זה מרמז על הקשר בין כבוד הורים לכבוד ה'. מי שאינו מכבד 
את הוריו, ימצא קושי בכבוד ה'. הרעיון דומה גם ביחס לבן הזוג. אם אינך 
מכבד את בן זוגך, הרי לך סימן שאינך מעריך את מה שהוא עושה בשבילך. 
אם אינך מעריך את בן זוגך אשר קיומו מוחשי לפניך, כיצד תוכל להעריך 
את ה', אשר נעלם ולא ישיגוהו משיגי גוף? חוסר הערכה נובע מגאוה. אדם 
גאה חושב שמגיע לו כל מה שהוא מקבל, למה שיודה לשני, אם הוא מצפה 
"מאוד  אומרים:  שחז"ל  כמו  מוטעה,  זה  שיחס  מובן  אותו?  ישמשו  שכולם 
זוגו,  מבן  דבר  שום  לו  מגיע  שלא  לעצמו  חושב  עניו  רוח".  שפל  הוי  מאוד 
לכן נדמה לו שכל מה שניתן לו הוא רק חסד. אדם עם יחס זה תמיד יעריך 
את כל מה שהוא מקבל. התאמן להכיר טובה על ידי אמירת תודה בכל פעם 
שבן הזוג עושה משהו עבורך, ולפעמים אף בדרך של מתנה. בקש מה' לעזור 
לך להעריך את מה שאתה מקבל מבן זוגך. הכרת הטוב נדרשת מכל אדם, 

אך דע שהיא ההשקעה הטובה ביותר בבניית נישואין 
איתנים.  

מחמאות? רק באמת!
בשיח חינוכי להורים, אמר הגאון רבי שמשון פינקוס 
שגם  מבין,  אחד  כל  אופקים:  קהילת  של  רבה  זצ"ל, 
ארץ  בדרך  לנהוג  יש  תורה,  בדברי  מתווכחים  כאשר 
כלפי השני, ולא לסתור את דבריו בצורה נחרצת. אך 
כי  הסבורים  הורים  ישנם  לילדים,  נוגע  הדבר  כאשר 
ניתן "להצליף" בהם ללא רחם. ילד עלול לשמוע, מגיל 
חמש ועד גיל חמש עשרה, מאות ואלפי פעמים את 
המשפט –"אתה לא יוצלח, אתה 'גורנישט' (=כלום)...". 
הדברים חודרים עמוק בתוכו, עד שהוא מחליט שהוא 
אכן כזה. ישנם גם ילדים ש"חינכו" אותם שהם "רעים"! 
אין פלא אם אחר כך אותו ילד יתדרדר, חס ושלום, כי 
מה כבר יכול לצפות מעצמו -  ילד הסבור שהצלחתו 
נמצאת אך ורק בעשיית מעשים רעים...?! כלפי חוץ, 
בתחילה, לא ניתן להבחין בכלום, אך הדברים חודרים 
אט אט לתוך המודעות של הילד, עד שנוצרת אצלו 
תדמית של "ילד רע", שהרי אפילו הוריו העידו עליו 
לילדים  מחמיאים  כשהורים  מאידך,  כך...  שהוא 
"אתה ילד טוב, אתה מוצלח", אפילו כאשר המציאות 
החדים,  בחושיו  להבחין  הילד  עלול  כך,  בדיוק  אינה 
שההורים אינם חושבים כך באמת, אלא רק פועלים 

על פי הוראות שקיבלו מהמרצה בסמינר... 
חיובית- נקודה  למצוא  היא  הנכונה  העיצה  ולכן 
אמיתית הנמצאת בילד ואותה לפתח ולרומם, ומדבר 
טובות  מילים  בעוד  לזכות  הילד  ירצה  אחד,  טוב 
ולא  שיקרנו  לא  שכן  בכפליים,  ונרויח  ומעודדות 
להוסיף  לרצות  לו  גרמנו  ואף  ברגשותיו  פגענו 
בקודש, והיה זה שכרינו.

E להזהר ישיבה  בחור  צריך  כמה  עד 
בדברים המותרים מן הדין בענייני צניעות אך 

יש שאוסרים אותם?

צריכים  תורה  בני  ושאר  ישיבה  בחורי 
בענייני  וסייגים  גדרים  בחומרות  להרבות 

שהם  האחרון  הקצה  עד  וצניעות  קדושה 
ומהם  מלך  של  בליגיונו  נאמנים  חיילים 

תקוותו.

E גם שמתאים  שעון  לענוד  לגבר  הדין  מה 
לנשים?

מותר לאיש לענוד שעון שגם איש וגם אישה 
לא  של  איסור  שום  בזה  ואין  אותו  לובשים 

ילבש.

E מה הדין בללבוש בגד של אישה שלא ניכר
שהוא של נשים דווקא?

בגד של אישה שאינו נראה שהוא דוקא שלה 
ורוצה האדם ללבשו שלא לשם קישוט אפשר 
לו  טוב  רוחנית  מבחינה  מקום  ומכל  להקל 
אישה  אותו  שלבשה  בגד  ילבש  שלא  לאדם 

מפני שמפריע לקיבול תפילות.

E?טבח הלובש סינר, האם מותר לכתחילה

במטבח  עבודה  בשעת  ללבוש  שנוהגים  סינר 
ואינו  עבודה  בגד  שהוא  משום  לגבר  מותר 

מיוחד לנשים ובפרט שכך המנהג היום.

E ,גבר ”המדקדק“ ומהדר בהופעתו החיצונית
האם מותר?

לדאוג  בדורינו  הארץ  עמי  קלי  שנהגו  מה 
מנהג  חיצוני  יופי  מיני  בכל  עצמם  את  ליפות 
ליפות  האיש  דרך  שאין  הוא  ביותר  מכוער 
”לא  של  איסור  על  עובר  כן  והעושה  עצמו 
ילבש גבר“ וכו‘ וגם עובר על לא תחמוד ושאר 
את  באדם  מגרה  זה  שדבר  ובפרט  איסורים 
ועל  בצניעות,  ותקלות  פרצות  ומביא  הדוב 
שהכל  הנבוב  דור  בדורינו  וכמה  כמה  אחת 
ביותר  בזה  להיזהר  יש  החיצוניות  אחר  הולך 

ולא יאמר אדם נקי אני.

E לא” משום  להתבשם  לגבר  איסור  יש  האם 
ילבש“?

מותר מעיקר הדין לגבר לשים בושם המיועד 
שריחו  סבון  או  בושם  הוא  אם  ורק  לגברים 

חזק או שהוא של נשים אסור.

כא' בניסן תשע"ח ת.נ.צ.ב.ה שרה בת חבצי לעילוי נשמת
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E פת וגם  שבת,  ליל  לקידוש  יין  לו  שאין  מי 
אלא  אחר,  מאכל  על  לקדש  רשאי  אינו  לו,  אין 
יאכל בלי קידוש, כיון שהוא אנוס. וטוב שיכוין 
קידוש  חובת  ידי  לצאת  שבת  ליל  בתפילת 

מהתורה.

E חולה שאינו יכול לאכול ולשתות אלא ניזון
אין הורידים)  דרך  נוזלים  (עירוי  ב"אינפוזיה" 
וטוב  מקידוש.  הוא  ופטור  לאכילה,  נחשב  זה 
להתפלל)  (כשיכול  שבת  ליל  בתפילת  שיכוין 

לצאת ידי חובת קידוש מהתורה.

E ,מי שלא קידש בלילה בין בשוגג בין במזיד
כל  ויאמר  היום,  כל  למחר  תשלומין  לו  יש 

הקידוש של הלילה חוץ מויכולו.

E :שנאמר סעודה,  במקום  אלא  קידוש  אין 
"וקראת לשבת עונג", ופירשו חכמינו שקריאת 
השבת (הקידוש) תהיה במקום עונג (הסעודה). 
ידי  יצא  לא  סעד  ולא  היין  על  קידש  אם  ולכן 
חובת קידוש. וגם אם סעד אחר כך במקום אחר 
לא יצא ידי חובת קידוש, ולכן אם נאלץ לאכול 
ולקדש  לחזור  צריך  אחר,  במקום  סעודתו 

במקום שאוכל.

E הקרוב משכנו  או  מחבירו  קידוש  השומע 

לטעום  לו  אסור  שם,  לסעוד  דעתו  ואין  אליו, 
קידוש.  חובת  ידי  שם  יוצא  אינו  כי  דבר  שום 
אבל הנמצא בביתו ושולחנו ערוך לפניו ושמע 
ידי  לצאת  השומע  ונתכוון  משכנו,  הקידוש 
ידי  יצא   – חובה  ידי  להוציא  והמקדש  חובה, 
ששומע  במקום  שסועד  כיון  קידוש,  חובת 

הקידוש.

E ונמלך זו  בפינה  לאכול  מנת  על  קידש  אם 
גדול  טרקלין  הוא  אפילו  אחרת  בפינה  לאכול 
חדר  שהכל  כיון  ולקדש,  לחזור  צריך  אינו   –
אפילו  מקומו  ישנה  לא  לכתחילה  אבל  אחד. 
הקידוש  לפני  דעתו  היה  ואם  לפינה.  מפינה 
אף  כן  לעשות  מותר   – האחרת  בפינה  לסעוד 

מלכתחילה.

E אם קידש בחדר זה לא ישנה מקומו לאכול
הקידוש  לפני  דעתו  היתה  אפילו  אחר,  בחדר 
לבית  מבית  ישנה  אפילו  בדיעבד  אבל  כך,  על 
או מבית לחצר, כל שגילה דעתו לפני הקידוש 
לחזור  צריך  אין   – מקומו  לשנות  שברצונו 
רואה  אם  כך,  על  דעתו  היתה  לא  ואם  ולקדש. 
ולקדש,  לחזור  צריך  אין   – הראשון  מקומו  את 

ואם לאו – צריך לחזור ולקדש.

E שאינו אפילו  לאחרים  לקדש  אדם  יכול 
לא  בביתו  קידש  לא  עדיין  ואם  עמהם.  אוכל 
סעודתו,  במקום  שיקדש  עד  עמהם  יטעום 
ואף בקידוש היום יכול לעשות כן, ומכל מקום 
יותר טוב שישתה רביעית יין בקידוש של היום 

ויחשב לו כקידוש במקום סעודה.

E אם לאחר הקידוש אכל כזית פת (שלושים
ורשאי  סעודה,  במקום  לקידוש  נחשב  גרם) 
לסעוד סעודתו במקום אחר, וכן אם אכל כזית 
קידוש  חובת  ידי  יצא  דגן  מיני  מחמשת  עוגה 
יין  רביעית  שתה  אם  ואפילו  סעודה,  במקום 

קידוש  חובת  ידי  יצא  הקידוש  מכוס  בלבד 
העוגה  בדין  חולקים  ויש  סעודה,  במקום 
להחמיר  ונכון  לסעודה.  נחשב  שאינו  וסוברים 

בזה בקידוש הלילה שעיקרו מן התורה.

E לכן סעודה,  במקום  אלא  קידוש  שאין  כיון 
כתב מרן בשולחן ערוך שיותר טוב להנהיג שלא 
לקדש בבית הכנסת, כיון שאין בזמנינו אורחים 
הכנסת.  לבית  הסמוכים  בחדרים  שאוכלים 
לקדש  נהגו  שכבר  הכנסת  בבית  מקום  ומכל 
בליל שבת, אין לבטל את המנהג, כיון שיש עמי
הארץ שאינם מקדשים בביתם, ועל ידי הקידוש 
מזכים אותם שיצאו ידי חובת קידוש מן התורה.

E הדין והוא  ובהנאה,  בשתיה  אסור  גוי  יין 
לשתותו  שאסור  הגוי  בו  שנגע  יהודי  של  ליין 
לעולם  היתר  לו  אין  זה  ואיסור  ממנו.  ולהינות 
זה  על  העובר  ועונש  מקום,  ובשום  זמן  בשום 
שנשרשה  ממקום  נשמתו  עוקר  כי  מאוד  גדול 

ואין לו חלק לעולם הבא.

E ביין ומגעם  יינם  סתם  חכמינו  אסרו  לא 
עבודה  עובדי  בגויים  רק  אלא  בהנאה  גם  שלנו 
כגון  זרה  עבודה  עובדים  שאין  גויים  אבל  זרה, 
ישמעאלים שאין להם פסלים ועבודה זרה, אין 
אלא  בהנאה,  אסור  שלנו  ביין  ומגעם  יינן  סתם 
שהישמעאלים  מפני  בלבד,  בשתיה  אסור  רק 
עבודה  מיני  ולא  פסל  להם  ואין  ביחוד  מודים 

זרה.

E שנגע בפרהסיה  שבת  לחלל  מומר  ישראל 
פרנסה  אונס  מתוך  שבת  מחלל  הוא  אם  ביין, 
ומבדיל  מקדש  הוא  וגם  לעצמו,  היתר  ומורה 
בדיעבד,  היין  את  לאסור  אין  בשבת,  ומתפלל 
פרנסה,  אונס  מתוך  לא  הוא  שבת  חילול  ואם 
יש   – בשבת  ומתפלל  ומבדיל  מקדש  ואינו 

 (השבת והלכותיה)להחמיר.

להצלחת
כל התורמים והמסייעים 

לעלון בליל שבת 
מבית הכנסת
זכור לאברהם

חולון

לעילוי נשמת
שמעיה כוסיוף

בן יעל
ת.נ.צ.ב.ה

'בשבת קודש יורד השפע בשביל כל השבוע'
ַוּיֹאֶמר מֶׁשה ִאְכֻלהּו ַהּיֹום, ִּכי ַׁשָּבת ַהּיֹום ַלה', ַהּיֹום א ִתְמָצֻאהּו ַּבָּׂשֶדה:

רבינו האור החיים הקדוש מביא את דברי רבי שמעון בר יוחאי בספר הזוהר הקדוש, 'כי ביום שבת יורד 
המזון והשפע של כל ששת ימים למעלה, ואותו מזון, מתחלק ויורד כל יום ביומו, למטה לארץ'. 

ובזה מפרש רבנו, מה שנאמר בפסוק 'ַהּיֹום א ִתְמָצֻאהּו ַּבָּׂשדה', ולכאורה תיבת 'בשדה' מיותרת, אלא 
נתכוין משה רבנו לומר להם, שדוקא בשדה כאן בארץ, לא ימצאו את המן, אבל למעלה בשמים, אדרבה 

דוקא בשבת נמצא המזון לכל ששת הימים. 

ובפרשת ויקהל מפרש רבינו את הפסוק 'ֵׁשֶׁשת ָיִמים ֵּתָעֶׂשה ְמָלאָכה ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִיְהֶיה ָלֶכם קֶֹדׁש' 
שהתורה מבטיחה בזה, שאם יהיה יום השביעי קודש לה', אז בזכות השבת 'ֵּתָעֶׂשה' המלאכה הצריכה לך 

בששת ימים, ויהיה הצלחה וסייעתא דשמיא לאדם במלאכתו, כאילו המלאכה נעשתה מאליה. 

[אור החיים בשלח פרק טז פסוק כה]

ברוחניות ובגשמיות להצלחה
ופרנסה בשפע

רוני ראובן בן מננה
קים מזל טוב
בת עליזה

ולהבדיל לעילוי נשמת
שרה בת לאה הנולדת מן חכם משה

לעילוי נשמת
חן ברכה
בת לאה
ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת
שמואל בביוף

בן בלור
ת.נ.צ.ב.ה


