
ובזוהר  השם.  חילול  עוון  בתורה,  ביותר  החמורה  העבירה  מנויה  בפרשתנו 
ישראל  מתעכבין  מילין  תלת  "על  הגאולה:  מתעכבת  זה  שבעוון  גילו,  הקדוש 
ישראל  מתעכבים  דברים  שלושה  (על  בשכינתא  קלנא  דעבדין  על  בגלותא. 
משכינתא  אפייהו  ומהדרי  לשכינה)  קלון  שגורמים  שבהם:  הראשון  בגלות. 
(ומחזירים פניהם מהשכינה) ועל דמסאבי גרמייהו קמי שכינתא (על שמטמאים 
עצמם לפני השכינה בעוונותיהם). וכתב הגאון רבי אליהו מאני זצ"ל, רבה של 
חברון, שבכלל קלון השכינה חלילה הוא המדבר בבית הכנסת דברי חולין! וכבר 
העידו על רבינו האר"י הקדוש זצ"ל, שלא רצה לדרוש בדברי תורה בבית הכנסת 
שמא ימשך לדברי חולין – משל למה הדבר דומה, למלך אדיר שביקש לעשות לו 
עטרת מלוכה. שלח זהב רב, אבנים טובות ומרגליות אל הצורף, ואמר לו: "כתר 
זה אענוד לראשי בשבתי על כס המלוכה לעיני בני עמי, רצוני לחזות בעבודתך 
בעת עיצובו וליהנות ממעשה ידיך. בוא ועלה לארמון המלוכה ושב למרגלותי!". 
הניחוהו  המשמרות  הארמון.  אל  ועלה  צרורו  את  הצורף  נטל  ויקר!  כבוד  איזה 
לעבור, משרתים ליווהו אל הטרקלין, המלך האיר אליו פניו. ישב הצורף לרגלי 
חוט  השחיל  המטולאים.  מכנסיו  את  מתוכו  והוציא   – צרורו  את  פתח  המלך, 
אוי   – כלימה  לאותה  ואוי  בושה,  לאותה  אוי  חורים...  בהן  לתקן  וישב  ומחט, 
להעזה, מה נורא יהיה חרון האף! ואמרו בזוהר הקדוש, שבעוון הזילזול בכבוד 
בית הכנסת, הגאולה מתעכבת. מה הקשר בין הדברים? גם זה יובן במשל. מעשה 
בכיסיו,  כשידיו  בארמון  מתהלך  היה  במלאכתו.  התרפה  מעבדיו  שאחד  במלך 
מילא  ולא  משמרתו  על  התייצב  לא  אדוניו,  ובכבוד  הבית  בכבוד  בעליל  מזלזל 
את תפקידו. כעס המלך, ואמר: "המזלזל בכבוד המלכות חייב מיתה. אבל הואיל 
ואבותיו שרתוני בנאמנות אחוס על חייו. ובכל זאת, פטור בלא כלום אי אפשר, 
אדיחו משירות בארמון, אשלחהו לנקות את האורוות. שיטפל בדומן ובגללים, 
יזדהם ויצחין...". נפל המשרת מרום המעלה לבור תחתיות. מהדר הארמון, פארו 
ועושרו – לאשפתות הרפש והצחנה, שכן לסוסים ולרמכים. בגעגועים זכר את 
מעמדו הקודם, וייחל לשוב לארמון המפואר. והנה נקרתה לפניו הזדמנות פז. 
וכל  לרווחה  נפתח  המלכותי  הטרקלין  כאשר  המלך,  של  גנוסיא  ביום  זה  היה 
סר  המודח  המשרת  היה  אילו   – לפניו  ולהשתחוות  לברכו  עלו  המלך  משרתי 
לבית המרחץ, רוחץ וסך גופו ולובש את מחלצותיו, ובא להשתחוות לפני המלך 
בכבוד ובמורא – היה המלך מסיק שהפיק את הלקח וזוכר לו את ברית אבותיו, 
אל  התרגל  המשרת  היה!  כך  לא  אבוי,  אבל,  למעמדו.  ומשיבו  פניו  אליו  מאיר 
הסוסים והסתגל לריח הגללים, חש בנוח בבגדי העבודה המזוהמים. וכך, כאשר 
כל עבדי המלך עלו אל הארמון בבגדי הדר, הטביעו מגפיו המרופשים טביעות 
בוץ בשטיחים היקרים, ועננת צחנה הקיפה אותו, נדפה מבגדיו המרובבים וידיו 
אל  לשוב  והניחו  בסלידה,  פניו  את  ממנו  הסב  שהמלך  יפלא  כלום  המזוהמות. 
האורוות מהן בא? והנמשל, הן מובן הוא. בעבר היינו משרתי עליון בבית המקדש 
המלך,  אף  בנו  חרה  הקודש.  חצרות  ורמסנו  תפקידנו  זנחנו  אבל  מלוכה,  בעיר 
אבל זכר לנו חסדי אבות והגלנו לבין האומות, לעסוק בזוטות חולין קטנוניות. 
ועל זה היה דווה לבנו, ומבקשים אנו להגאל ולשוב לימי תפארתנו. והנה, נקרית 
ההזדמנות לידינו, לבוא לבית הכנסת ולהתפלל לפני המלך, להוושע בכל מילי 
דמיטב. אך אבוי, במקום להלך בבית אלוקים ברגש – במקום לבוא שעריו בתודה 
בשיחות  צחנתם,  ואת  החולין  גללי  את  עימנו  אנו  מביאים   – בתהילה  חצרותיו 
חולין וקלות ראש. כלום יש פלא בכך שאנו נשלחים חזרה אל האורווה, וגאולתנו 
ונזכה  הגאולה  את  נקרב   – האלוקים  בבית  ראש  בכובד  ננהג  אם  מתמהמהת? 

לאור פני מלכנו, ולכל הטובה והברכה!

(מעיין השבוע)

שבית  הפנים, בזמן  לחם  על  אנו  בפרשתינו קוראים 
חלות  עשרה  שתים  מכינים  היו  קיים,  היה  המקדש 
ובגמרא  ה'.  לפני  אשר  הטהור  השולחן  על  לחם 
מגביהים  הכוהנים  שהיו  לקיש  ר'  אמר  (כו:)  חגיגה 
את  להם  ומראים  הרגלים,  עולי  לפני  השולחן  את 
נתינתו  מזמן  ימים  שבוע  במשך  חם  שנשאר  הלחם 
מהתנור"  "יצא  הרגע  אך  זה  כאילו  לקיחתו  זמן  עד 
ר'  אמר  המקום!  לפני  חיבתכם  ראו  להם  ואומרים 
יהושע בן לוי: נס גדול נעשה בלחם הפנים, כסידורו 
הילקחו"!  ביום  חם  לחם  "לשום  שנאמר  סילוקו  כך 
יהודי  היה  זצוק"ל  האר"י  רבינו  שבזמן  ומסופר 
תמים דרך, ששמע מהרב דרשה אודות לחם הפנים. 
היהודי בתמימותו כי רבה, החליט שהרי כעת שאין 
ואם  מעט,  כמקדש  דינו  הכנסת  בית  מקדש,  בית 
בליבו,  חשב  הקודש.  בארון  ויניח  חלות  יאפה  כן 
וממחשבה למעשה, אפה חלות והניח בארון הקודש, 
ליד הספרי תורה, ובתפילה נרגשת פנה לבורא עולם 
יצוא  אך  והנה  מינחתו!  את  וברצון  באהבה  שיקבל 
הקודש  ארון  אל  ופנה  נכנס  הקשיש  והגבאי  יצא, 
בחלות  עיניו  הבחינו  והנה  התורה  ספר  את  לסדר 
החמות שנשלחו לו בהשגחה פרטית, לכבוד השבת 
התמים  היהודי  בבוקר  בשבת  והנה  ובאה.  הקרבה 
לראות  רב,  במתח  ההיכל  פתיחת  לקראת  המתין 
האם מינחתו התקבלה ברצון, ואכן פיו פתח בהודיה 
המשתהות,  עיניו  ולנגד  נפתח  ההיכל  עת  נרגשת, 
את  פעלה  תפילתו  אכן  אינם.  שהחלות  נתגלה 
הסיפור  השמיימה!  בסערה  עלו  והחלות  פעולתה 
חזר על עצמו מספר פעמים, ובכל פעם שמח היהודי 
לתוגה  הפכה  השמחה  אבל  גדולה.  שמחה  התמים 
כאשר הרב בבית הכנסת, תפס סוף סוף על חם, את 
היהודי טומן עמוק עמוק את החלות בארון הקודש, 
לשאלתו לשמחה מה זו עושה? ענה היהודי שחלות 
מידי  אלו  חלות  מקבל  יתברך  וה'  הפנים  כלחם  אלו 
שבת בשבתו. הרב כשבת צחוק על פניו הוכיחו שאכן 
עד  הכל  לחסל  הנאמן  השליח  הוא  היקר  והגבאי  כן 
הפירור האחרון בשולחן שבת... היהודי שהבין כעת 
את  לאלתר  הפסיק  באמת,  הולכות  החלות  להיכן 
היקר,  לרב  לומר  שלח  זצוק"ל  האר"י  ורבינו  מנהגו, 
עולמו  לבית  יפטר  שנה  באותה  שכן  לביתו,  שיצווה 
מכיון שמאז שבית המקדש היה קיים, לא היה לבורא 
שעשה  המעשה  כמו  גדולה  כל-כך  רוח  נחת  יתברך 
אותו יהודי בתמימותו! נזכה לעבוד את ה' בתמימות, 
אף  לנו  אין  שכן  ביותר  הפשוט  ולו  יהודי  כל  לכבד 
צל צילה של השגה, מה כל יהודי פועל ועושה, בכל 

פעולה ומעשה אף הפשוט ביותר!  

לחם הפנים

והכהנים הלוים  (יחזקאל ל‘ מד‘)
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"וכהן כי יקנה נפש קנין כספו הוא יאכל בו" (כב,יא)
המלמד  צט:): "כל  בתלמוד (סנהדרין  רבותינו  דברי  פי  על  לפרש  יש 
יזכה  וממילא  עשאו"  כאילו  הכתוב  עליו  מעלה  תורה,  חבירו  בן  את 
לאחר אריכות ימים ושנים, להנות מתורתו ומצוותיו של אותו תלמיד. 
וזהו שאומר הכתוב: "וכהן כי יקנה נפש" – תלמיד חכם שקונה נפש, 
היינו שעושה נפשות לתורה וקונה אותם לעצמו ומכניסם תחת כנפי 
קנה  כאילו  ממש  שלו  הם  נחשבים   – כספו"  "קנין  הם  הרי  השכינה, 
אותו  יזכה  ימים,  אריכות  לאחר   – בו"  יאכל  "הוא  ואזי  בכסף,  אותם 
תלמיד חכם לאכול ולהנות ממצוותיו של אותו תלמיד, ביום שכולו 

טוב וביום שכולו ארוך.
(תורת הפרשה)

"מפני שיבה תקום, והדרת פני זקן" (יט,לב)
"מפני  שנאמר  רבו.  שאינו  פי  על  ואף  להדרו,  מצוה  חכם  תלמיד  כל 
שיבה תקום והדרת פני זקן", זה שקנה חוכמה. עוון גדול הוא לבזות 
תלמידי  בה  שביזו  עד  ירושלים  חרבה  לא  ולשנאם.  החכמים  את 
דבריו",  ובוזים  האלוקים  במלאכי  מלעיבים  "ויהיו  שנאמר:  חכמים, 
בחוקותי  "אם  תורה  שאמרה  זה  וכן  דבריו.  מלמדי  בוזים  כלומר 
תמאסו", מלמדי חוקותי תמאסו. וכל המבזה את החכמים אין לו חלק 

לעולם הבא, והרי הוא בכלל: "כי דבר ה' בזה".
(מעיין השבוע)

"נבלה וטריפה לא יאכל לטמאה בה אני ה' " (כב,ח)
ברש"י  (והובא  בסיפרא  רבותינו  דברי  פי  על  רמז,  בדרך  לפרש  יש 
קצה  נפשי  אדם  יאמר  לא  אומר:  עזריה  בן  אלעזר  רבי  כ,כו):  ויקרא 
בבשר חזיר, אי אפשי ללבוש כלאיים, אלא יאמר אפשי, ומה אעשה? 
ואבי שבשמיים גזר עלי. וזהו שאומר הכתוב: "נבלה וטריפה לא יאכל 
לטמאה בה אני ה' " – לא יאכל אדם נבלה וטריפה אלא מחמת שהשם 

יתברך אמר שזה מטמא, ולא מחמת שנפשו קצה בהן.
(תורת הפרשה)

"ושמרתם מצוותי ועשיתם אותם" (כב,לא)
כתב ה"ישמח ישראל": טעם שהכתוב כפל הדברים "ושמרתם ועשיתם", 
מי  דהיינו  מצוה",   – מצוה  "שכר  ד,ב):  (אבות  רבותינו  לדברי  לרמוז 
שעושה מצוה, הקדוש ברוך הוא מזמין לו שיעשה מצוה אחרת, כדי 
לקבל עוד שכר בעולם הבא. וזהו שאומר הכתוב: "ושמרתם מצוותי" 
– אם אתם משמרים לעשות את מצוותי, אזי "ועשיתם אותם" – תזכו 

לעשות עוד מצוות אחרות, ואני ה' נאמן ליתן שכר.
(תורת הפרשה)

"למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני 
ישראל" (כג,מג)

ענני כבוד (רש"י). הטור מקשה על כך, למה אין עושים סוכות בחודש 
ניסן, בזמן שיצאו בני ישראל ממצרים והוקפו מיד בענני כבוד? השיב 
על כך בעל החידושי הרי"ם ז"ל: לפי שאצל סוכה נאמר "למען ידעו", 
כלומר – בשביל סוכה דרושה דעת, והנה בכל ימות השנה מלא האדם 
חטאים ועוונות, והרי "אין אדם חוטא אלא אם כן נכנס בו רוח שטות" 
ונמצא שהוא "חסר דעה", לפיכך איננו יכול לקיים מצוות סוכה. רק 
מחטאיו  האדם  נטהר  משכבר  הכיפורים,  ויום  השנה  ראש  לאחרי 
המועד  וזהו  האמיתית  הדעת  את  הוא  משיג  אזי  עליהם,  ונתכפר 

המתאים למצוות סוכה...
(מעינה של תורה)

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

עצמו שלא לשתות אפילו מים בבית המדרש!

EEE

 – ובראשם  ישראל,  מועדי  שמירת  מצות  נכתבה  בפרשתינו 
אליהו  רבי  הגאון  שמרה  כיצד  נספר,  המלכה.  שבת  שמירת 
מני זצ"ל, במסירות נפש מופלאה. משחר נעוריו, עוד בהיותו 
רבי  שאף  זצ"ל,  סומך  עבדאללה  רבי  הקדוש  הגאון  תלמיד 
לאחר  ואכן,  עפרה.  את  ולחונן  ישראל  לארץ  לעלות  אליהו 
בבגדד,  אחד מהאריות שבחבורת הגאונים המקובלים  שהיה 
נטל את רעייתו הצדקת, אחות רבו הגדול, ואת שלושת ילדיו, 
גמלים  לאורחת  הצטרף  הוא  הקודש.  לארץ  פעמיו  ושם 
שחצתה את המדבר ופניה מערבה. יום שישי הגיע, ערב שבת 
קודש, ורבי אליהו פנה אל מדריכי האורחה וביקשם לשבות 
וחול,  חול  רק  סביב  סביב  בתימהון.  בו  הביטו  הם  במדבר. 
חול לוהט ושממה. מי יסכן את עצמו לשבות כאן יום תמים? 
ובכלל, המים והמזון מחושבים למסע מתמיד, אין הם ערוכים 
עימכם  התניתי  לדרך  שיצאנו  לפני  "אבל  יום...  של  לפיגור 
צחקו:  המדריכים  אליהו.  רבי  הזדעק  במדבר!",  שנשבות 
"אומנם כן, רבים היהודים המתנים עימנו כן, ואנו מסכימים, 
בנימוק  אלינו,  מתלווים  והם  בדרכנו  אנו  ממשיכים  ולבסוף 
נפשות,  סכנת  משום  בכך  היה  ואכן,  נפש!"...  פיקוח  של 
ופיקוח נפש דוחה שבת, אבל רבי אליהו לא ויתר. הוא נשאר 
האורחה  מדריכי  ילדיו.  ושלושת  אישתו  עם  הישימון,  בלב 
והמשיכו  לנפשם,  הפקירום  מצפון.  בבעיות  התלבטו  לא 
שולחן  מעל  היין  על  קידש  אליהו  רבי  לילה,  אתא  בדרכם. 
לוו  ששר  הזמירות  קולות  צחורה.  מפה  נפרסה  עליו  החול, 
ביללת תנים ונהמת המדבר, וסופת החול לא העיבה על טעם 
מאכלי השבת. מיד במוצאי השבת הבדיל רבי אליהו, ובאישון 
מה  השיירה.  בעקבות  ובניו  אישתו  עם  לצעוד  החל  לילה 
שהשיגה  הגמלים  שיירת  את  בצעדתם  להשיג  סיכוייהם  היו 
אותם מהלך יום שלם? אך הנה זה פלא, לפנות בוקר השיגו 
את השיירה! אין זאת אלא שהראה להם קפיצת הדרך! בכבוד 
ובמורא התקבלו על ידי נוסעי השיירה והגיעו בשלום למחוז 

חפצם, לעיר קודשינו ירושלים!

EEE

והגיש  רעהו,  עם  רב  אשר  האיש  על  אנו  קוראים  בפרשתינו 
חייב  יצא  כאשר  השלום.  עליו  רבינו  משה  לפני  משפטו  את 
תצילנה  התורה,  ונותן  התורה  את  וקילל  פיו  פתח   – בדינו 
האוזניים, ונגזר דינו למיתה. הגאון רבי שושן כהן זצ"ל הרבה 
לדרוש במקהלות עם, להוכיח את המהרהרים אחר רבותיהם 
ומוצאים דופי בפסקי דינם. מתרעמים על הדיינים ומתסיסים 
מרבותינו  אחד  על  סיפר  מדרשותיו  באחת  הרוחות.  את 
מקובל  "הן  לו:  אמר  לבקרו.  בא  נעוריו  שחבר  המקובלים, 
אתה ועושה נפלאות. הראיני נא את הגיהנם ועונשיו, ואקיים 
מצות עשה לירא את ה' הגיבור והנורא". הסכים המקובל, אך 
אך  תראה,  רשעים  ושילומת  תביט  בעיניך  "רק  התנה:  תנאי 
אל תשאל מאומה. כי ברגע שתפצה את פיך, יעלם המחזה!". 
וראה  עיניו,  על  מטפחתו  המקובל  העביר  וקיבל.  הלה  סבר 
שער ענק ועל פתחו כתוב: "זה שער הגיהנום לרשעים". וראה 
וראה  הוסיף  ראש.  שערות  תסמרנה  בגיהנם  רשעים  משפט 
כיצד  לצדיקים".וראה  הגיהנום  "זה  כתוב:  ועליו  נוסף,  שער 
שופטים אדם בדין קשה, על שריחם על אלמנה.  לא יכול היה 
להתאפק וקרא: "מה זאת, היכן הצדק" – והמראה נגוז ונעלם, 
כאשר הוזהר. ראה המקובל שהוא נרעש ונסער, ואמר: "הנני 
לצדיקים,  גיהנום  היתכן  כיצד  עיניך,  ראו  מה  לך  ואסביר 
היתה,  מרודה  ענייה  האלמנה,  אלמנה.  על  למרחמים  ועונש 
לדין,  הבית  בעל  תבעה  דירה.  שכר  לשלם  השיגה  לא  וידה 
והדיינים, עם כל צערם, פסקו שהדין עימו. ראה זאת האיש 
ונכמרו רחמיו. והוא, במקום לאסוף עבורה מעות לשלם את 
שכר הדירה, פער פיו על "אטימות לב הדיינים" והסית כנגדם, 

ונתחלל על ידו שם שמים וכבוד התורה"... 
(מעיין השבוע)   
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בה  ומשתמשים  אותה  אמרנו  לא?  הזו  הסיסמא  את  מכירים  כולנו 
שרויה  היתה  שהאישה  נעימים,  לא  מקרים  קיימים  הקיצים.  כל  כשכלו 
והן  המרובות,  הבית  עבודות  מחמת  הן  נפשי,  במתח  היום  שעות  בכל 
מחמת מחלת אחד מבניה וכיוצא בזה, ומחכה היא לבוא בעלה לביתה, 
כדי להתפרץ ולהשתפך לפניו, והבעל רואה זאת בצורה שלילית, שמיד 
על  "מתנפל"  הוא  אף  ואז  הצדקה,  ללא  עליו  "מתנפלת"  לבית,  בהכנסו 
שאת  או  במתחים?   שהיית  אני  אשם  וכי  ובקנטורים:  בצעקות  אישתו 
נולדת עצבנית...? וכן להיפך כשהבעל בא עצבני והיא מקנטרת אותו... 
אולם צריך הבעל במקרים כאלו, לא רק שלא לכעוס עליה, אלא אדרבה 
ואדרבה לעודדה ולתת כמה מלים טובות, שכן, אם כבר הגיעה האישה 
ולכן  ונורא,  גדול  כה  הוא  שהכאב  הרי  וצועקת,  שמתנפלת  כזה  למצב 
יש להתחשב איתה ולהרגיעה. וכן להיפך היא תרגיעו ותשב לנחמו עד 

שתתישב דעתו עליו.
מכלכלים  שהיו  מיוחדים,  כוללים  היו  ירושלים  הקודש  שבעיר  ומסופר 
הממונים  של  ומנהגם  העיר.  עניי  את  העולם  מיהודי  שהגיע  בכסף 
הכסף  בחלוקת  ועוסקים  יושבים  היו  חמישי  יום  שבכל  היה,  בכוללים 
ההקצבה  את  לנצל  הספיקו  שכבר  אנשים  גם  היו  הבאים  בין  לנצרכים. 
פעמים  לקחת  נאלצו   – דחוקים  עניים  שהיו  מתוך  כי  שלהם,  הקבועה 
אחד  לטפם.  אוכל  לתת  שיוכלו  כדי  הבאה,  החלוקה  חשבון  על  רבות 
רק  ולא  שישי,  בימי  גם  לכולל  שבא  הכלל,  מן  יוצא  מנהג  נהג  הממונים 
בימי חמישי, שמא קרה ומישהו שלא יכול היה לבוא ביום חמישי – יגיע 
בא  במשרד  ביושבו  והנה  השבת.  לצרכי  לכסף  זקוק  והוא  שישי,  ביום 
לפניו אברך ומבקש ממנו שיתן לו כסף. בדק הממונה וראה שכבר קיבל 
את חלקו יום לפני כן וסח לו: הלא כבר קיבלת את שלך? נתכעס האברך 
ויצא מכליו, ולא הסתפק במה שגידף אותו אלא עוד סטר לו על לחיו... 
לא היסס הממונה ואמר מיד לשמשו: צא מיד לרחוב ותמצא לי הלוואה 
של חצי נפוליון ותביא לי. יצא השמש וכעבור זמן קצר חזר ובידו הכסף, 
של  לידו  ונתנו  הכסף  את  הממונה  לקח  מיד  גדול.  לסכום  אז  שנחשב 
האברך, ופטרו לשלום. משיצא האברך אמר הממונה לשמש הנדהם: אם 
האברך יצא כל כך מגדרו, עד שהיה מסוגל לסטור לי, משמע מזה שמצבו 
באמת קשה עד מאוד!... צא וראה ממעשה נפלא ונורא זה, עד כמה יש 
וכמה  כמה  אחת  ועל  בזעם,  כשמתפרץ  הזולת  במצב  להתחשב  לאדם 
הבעל  במצב  או  לפניו,  כשמתפרצת  אישתו  של  במצבה  להתחשב  שיש 

נסבור  לא  פעם  שאף  הרי  זו,  בדרך  ננהג  אם  בדומה. 
שהבן/בת זוג עבר את הגבול, ממילא תמיד יהיה מעבר 

בגבולות והטיול בגן החיים יהיה נחמד ונעים.        

ידוע הדבר ומפורסם הענין שהעידוד הוא חלק בלתי נפרד מהחינוך, ועל 
טובה  פעולה  כל  על  הילדים  את  לעודד  קדושה  חובה  מוטלת  ההורים 
שעושים, כי הילדים זקוקים מאוד לעידוד ולהערכה. עידוד אמיתי ובריא 
מאמציו  את  וכן  ביצע,  שהילד  טוב  מעשה  מגדלת  בזכוכית  לחפש  הוא 
שימשיך  כדי  ולחזק  ולהבליט  להדגיש  זה  ואת  ההתמודדות,  ויכולת 
זה  אין  כשרוני"  או "אתה  גאון"  לילד "אתה  לומר  אבל  הלאה.  להתקדם 
הוא  שיודע  כיון  בכך,  לו  עידוד, ולפעמים עלולים ההורים להזיק  נקרא 
(וברור  חלילה  להסתבך  ועלול  כשרוני  ואיננו  גאון  שאיננו  האמת  את 
אלא  הנ"ל)  את  לומר  אפשר  צורך,  כשיש  הכלל  מן  יוצאים  שבמקרים 
עם  בעיות  שיש  בתחום  ובפרט  ולהגדילה,  טובה  נקודה  לחפש  כאמור 
הילד, אם רואים ההורים שהפעם התגבר והצליח אפילו הצלחה קטנה, 
צריכים הם לעשות מזה ענין ולעודדו ולשבחו, ובכך יאמין הילד שמסוגל 
להצליח גם בתחום זה. ההיפך מעידוד הוא מה שעושים לצערנו הורים 
אותה,  ומדגישים  רע  מעשה  כל  מגדלת  בזכוכית  שמחפשים  רבים, 
וממחישים לילד עד כמה שהוא גרוע. ובמקום זה טוב יעשו אם ידגישו 
לעודד  להורים  יש  כן  וכמו  כך.  על  אותו  ויעודדו  החיובית  הנקודה  את 
את הילד כאשר מביא תעודה מבית הספר, אף על פי שברוב המקצועות 
גבוה,  ציון  שקיבל  מקצוע  בתעודה  יחפשו  מקום  מכל  נמוך,  ציון  קיבל 
מכאן  וישתדל  רב,  כי  בכוחו  הילד  יאמין  ואז  כך,  על  אותו  ויעודדו 
הורים  שישנם  להעיר  המקום  וכאן  המקצועות.  בכל  להתחזק  ולהבא 
שטועים טעות חמורה, שכאשר ילדם מביא תעודה עם ציון של שבעים 
מוכשר  שאיננו  עלבונות,  בהטחת  בילד  הם  פוגעים  אחוז,  שמונים  או 
ומוצלח, ודורשים ממנו להביא ציון של מאה אחוז, אולם אינם צודקים 
לילד  הם  וגורמים  מקסימלי,  ציון  להביא  מסוגל  ילד  כל  שלא  כיון  כלל, 
להשבר ולהתייאש מכל וכל, לאחר שרואה שלא מעריכים את השקעתו 
ויגיעתו. בנוסף להנ"ל יש להורים ליזהר מאוד שלא להשוות בין הילדים, 
שכל  כיון  אחיך?  כמו  טובה  תעודה  הבאת  לא  מדוע  לילד:  לומר  כגון 
הקדוש  נתן  ילד  ולכל  שוות,  דעותיהם  ואין  עצמו,  בפני  עולם  הוא  ילד 
לעשות  שאין  שכן  וכל  וטבעו.  מהותו  לפי  וסגולות  כשרונות  הוא  ברוך 
תעודה  הביא  חבירך  מדוע  לילד  ולומר  זרים,  ילדים  לבין  בינו  השוואה 
טובה יותר, כיון שתהיה הרגשה לילד שהוריו אוהבים את הילד הזר יותר 
ממנו, ועלולים לסבכו ולראותו נחות ומדוכא, אלא צריכים תמיד על כל 
השתוקקות  לו  שיהיה  כדי  ולהגדילה,  טובה  נקודה  למצוא  ושעל  צעד 
בחורים  ראיתי  בעיני  ה'.  בית  העולה  במסילה  ולעלות  הלאה  לצעוד 
לדברי  וללמוד.  לשבת  "מסוגלים"  היו  ולא  למדו  לא  שמימיהם  ונערים 
ומילות  דרבון  עם  אך  יכולת"  "חסרי  או  "איפרקטיבים"  היו  הם  הוריהם 
הם  והיום  גדולות  הצלחות  אחריהן  גררו  קטנות  הצלחות  ועידוד,  שבח 
לסיים  אלא  נותר  ולא  רבות.  במסכתות  הבקיאים  מתמידים 
בעצה טובה למי שכבר ניסה הכל – לנהוג גם את זה וימים ידברו.

E  טלית לאדם  שיהיה  ענין  יש  האם 
מיוחדת לכבוד שבת?

מיוחדת  טלית  לאדם  שתהא  ליזהר  טוב 
לשבת קודש ושתהא מהודרת ונאה יותר 

משל החול וחכמי הספרדים הקפידו שתהא 
הטלית לבנה לגמרי.

E  צריכים מבוגרים  גם  האם  אדם  שאלני 
לומר פיוט אדון עולם או שמא רק הילדים?

וטוב  ונורא  גדול  הוא  עולם  אדון  פיוט 
לאומרו בכל בוקר קודם שחרית ומובא בשם 
מקטרג  שטן  אין  שהאומרו  גאון  שרירא  רב 

בתפילתו ותפילתו נשמעת.

E ?מהי מעלת ג‘ סעודות שבת

והן  מאוד  מעלתן  גדול  קודש  שבת  סעודות 
מתקנות בעולמות העליונים ומורידות שפע 
למאוד  עד  ליזהר  יש  ולכן  בתפילות  כמו 

בקיומן ולכבדן ביותר מכפי כוחו. 

E  לפני לפח  אשפה  לזרוק  מותר  האם 
תפילה?

מותר.

E ?האם מותר לשמוע שירים לפני תפילה

הבחורים  את  מקיצים  מסוימות  בישיבות 
דעת  על  כן  עשו  ובודאי  קודש  בשירי 
ישמע  שאדם  ראוי  זה  אין  אך  רבותיהם. 

להנאתו קודם תפילה.

E ?האם מותר לגזוז ציפורניים לפני תפילה

את  טורד  או  לו  שמפריע  משהו  יש  אם  רק 
דעתו.

E  על בדף  תורה  דברי  לכתוב  מותר  האם 
ספר?

מותר.

E  קודש שבת  בערב  לטבול  אפשר  ממתי 
לכבוד שבת?

ויש  יום  חצות  לפני  משעה  לכתחילה 
ויש  ואילך  יום  מחצות  רק  לטבול  שהקפידו 
מי שהקל לטבול לאחר קריאת שניים מקרא 

ואחד תרגום והעיקר שיכוין ליבו לשמים.

E  שבת בגדי  עם  להישאר  צריך  מתי  עד 
במוצאי שבת?

עד לאחר שיסיים סעודה רביעית.

E  נפשות בורא  בברכת  אומרים  האם 
וחסרונן או וחסרונם?

תפוס לשון ראשון.
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E  הבנים שילכו  טוב  ערבית  תפילת  אחר 
ורבותיהם  מאבותיהם  להתברך  והתלמידים 
טוב  לסימן  והוא  טוב"  "שבוע  בברכת 
לקבלת  רצון  עת  והוא  השבוע  ימי  בהתחלת 

הברכות.

E  אם הלבנה  ברכת  לברך  גדולה  סגולה 
יזדמן זמנה במוצאי שבת קודש, משום היותו 
מבושם ולבוש בבגדיו הנאים כראוי להקבלת 
יש  המעוננים  החורף  בימי  שכינה (ומ"מ  פני 
להזדרז ולברך ברכת הלבנה גם באמצע ימות 
שבכל  הסוברת  דעה  שיש  ובפרט  השבוע 
משום  שבת,  למוצאי  עד  להמתין  אין  אופן 

שמצוה הבאה לידך אל תחמיצנה).

E  מטל האלוקים  לך  "ויתן  פסוקי  אומרים 
פסוקים  שהם  וכו'  הארץ"  ומשמני  השמים 
של ברכה והצלחה ומסוגלים לפרנסה ולסימן 
טוב במשך השבוע הבא. ויש נוהגים לאומרם 
לאחר  אותם  האומרים  ויש  ההבדלה  קודם 
אבותיו  כמנהג  יעשה  אחד  וכל  ההבדלה 

ורבותיו. 

E  נוהגים להזכיר את אליהו הנביא במוצאי

על  ויבשרנו  שיבוא  בזה  להתפלל  שבת, 
הגאולה השלימה. והטעם, לפי שמובטח להם 
שבתות  בערבי  לא  בא  אליהו  שאין  לישראל 
שעברה  כיון  ולכן,  טובים  ימים  בערבי  ולא 
אנו  מתפללים  לבוא,  יכול  הוא  וכבר  השבת 
מיד.  ויבשרנו  שיבוא  כדי  אותו,  ומזכירים 
שבת  מוצאי  שבכל  משום  הוא,  נוסף  וטעם 
עץ  תחת  ויושב  עדן  לגן  הנביא  אליהו  נכנס 
ישראל  עם  של  זכיותיהם  את  וכותב  החיים 
מוזכר  בהם  והזמירות  הפסוקים  את  והאומר 
ומועיל  ופרנסה  להצלחה  זוכה  הנביא  אליהו 

לשיכחה.

E  הנביא "אליהו  פעמים  ק"ל  לומר  טוב 
זכור לטוב" בכל מוצאי שבת והוא תיקון גדול 

לנפש האדם ומועיל לדברים הרבה.

E  התפילה את  לומר  טוב  ההבדלה  קודם 
ואלוהי  "אלוהינו  בסידורים  המודפסת 
אבותינו בסימן טוב ומזל טוב החל עלינו את 
ששת ימי המעשה" וכו'. ויש האומרים אותה 
לאחר ההבדלה, אך היותר נכון לאומרה קודם 

ההבדלה.

E  את ההבדלה  קודם  לומר  טוב  מנהג 
התפילה הנודעת שחיברה סנגורן של ישראל 
זיע"א:  מברדיטשוב  יצחק  לוי  רבי  הרה"ק 
יעקב"  ואלוהי  יצחק  אלוהי  אברהם,  "אלוהי 
וכו'. והיא סגולה גדולה להצלחה ונתפרסמה 
בכל  האומרה  ואשרי  ישראל  תפוצות  בכל 

שבוע ושבוע.

E  סדר את  שבת  במוצאי  לומר  שנהגו  יש 
ולפרנסה  לעושר  כסגולה  הקטורת  פיטום 
שלא  יותר  נכון  אך  להצלחה,  וגם  בנקל 

לאומרו קודם חצות לילה.

E  באותו שצריך  למי  היא  נפלאה  סגולה 
בפני  שעומד  או  רחוקה  לדרך  לצאת  שבוע 
וישלח  בפרשת  לקרוא  וכיו"ב  ח"ו  משפט 
ומסיים  חמישי  עליית  סוף  עד  מתחילתה 
"ויקרא לו אל אלוהי ישראל" ודבר זה מסגול 

מאוד לשמירה, לחן, לחסד ולרחמים.

E  יתחיל כל אדם את השבוע בעסק התורה
בקריאת  ואפילו  בהלכה  ואם  בגמרא  אם 
השבוע  כל  יצליח  כן  ידי  ועל  הקדוש.  הזוהר 

בלימודיו ובכל מעשי ידיו.

E  הוא שבת  במוצאי  שחמין  חז"ל  יאמרו 
רפואה. וגדולי צדיקים אמרו שהוא מועיל נגד 
חם  משקה  לשתות  טוב  מנהג  ולכן  עצבות. 
במוצאי שבת, וכן לרחוץ גופו במים חמים וכן 

לאכול פת חמה והוא מועיל לדברים הרבה.

E  ,שבת במוצאי  הטלית  את  לקפל  נוהגים 
כדי להתעסק במצוה מיד. ויש אומרים שהיא 
סגולה לשלום בית ויקפיד כל אחד לקפל את 

טליתו בעצמו ולא על ידי שליח.  

E  יש נוהגים לשאוב מים מן הבאר במוצאי
מרים  של  שבארה  לפי  ממנו,  ולשתות  שבת 
מונח במים של טבריה וכל מוצאי שבת היא 
מחזרת על כל המעינות ועל כל הבארות ומי 
אלו  ממים  לשתות  לו  ויזדמן  חולה  שהוא 
יתרפא בכל גופו ואפילו הוא מוכה שחין הוא 
נרפא. וגם הוא מסוגל לפתיחת לבו בחוכמת 
מן  מים  לשתות  המנהג  מקור  ומכאן  התורה. 

הברזים במוצאי שבתות. 

(באר השבת)

’הברכה המיוחדת בפירות ארץ ישראל‘
’ְוָנְתָנה ָהָאֶרץ ִּפְרָיּה ַוֲאַכְלֶּתם ָלׂשַבע ִויַׁשְבֶּתם ָלֶבַטח ָעֶליָה‘

שואל רבינו האור החיים הקדוש, הרי ידוע שאי אפשר לאדם לאכול הרבה מפירות מתוקים, ולכן גם אי אפשר 
להיות שבעים מזה, ואם כן יאמר האדם איזה תועלת יש בברכת ’ונתנה הארץ פריה‘???

ומתרץ רבינו הקדוש, שלכן הוסיף הקדוש ברוך הוא והבטיח ’ואכלתם לשובע‘, שהפירות יהיה בהם ברכה, שאפילו 
יאכלו מהם קצת, יהיו שבעים מהם. 

ובדרך זה מפרש רבינו הקדוש את הנאמר בהמשך ’ְוִצִּויִתי ֶאת ִּבְרָכִתי ָלֶכם ַּבָּׁשָנה ַהִּׁשִּׁשית ְוָעָׂשת ֶאת ַהְּתבּוָאה ִלְׁשלׁש 
ַהָּׁשִנים‘, שאפילו אם הארץ תצמיח רק כמות תבואה שמספיקה לשנה אחת, יעשה ה‘ יתברך נס, ואחר שיקצרו את 

התבואה, היא תיכפל ותתרבה מעצמה, כדי שתספיק לשלוש שנים. 
נמצינו למדים: העיקר שיהיה ברכה ב‘כסף‘, שגם אם יש ’קצת כסף‘ זה ישביע ויספיק לצרכינו, ואין הברכה תלויה 

ב‘כמות‘ הפרנסה והכסף, אלא ב‘איכות‘ הפרנסה והברכה השרוייה בה.
[אור החיים בהר, פרק כה פסוק יט]
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