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לדורותם ברית עולם!
ברוך ה' זכה דורינו למהפך של ממש ,בנים
יקרים שהיו זמן מועט קודם לכן בצד השני
של המיתרס ,שחיו חיים ללא חיים ,בעולם
הזוהר והנוצץ ,וכגודל "רושמו" כך ויותר גודל
ריקבונו .תוך זמן קצר עושים מהפך של ממש
מתוך הבנה ותחושה ,שזו האמת הצרופה,
השמחה הפנימית לא מותירה מקום לשאלה,
פה אשב כי אויתיה ,מחליטים בנחרצות
מעוררת התפעלות! אולם אז כמובן קופץ לו
עמלק לקרר את היורה הרותחת הלא הוא
מיודענו משכבר הימים "יצר הרע" בלשון
גלויה .כיצד ואיך אפשר לתקן "הרי חיללתם
שבתות הרבה" ,טוען הוא ושולח ארסו "מעוות
אי אפשר ליתקון!" ,פוסק הוא את פסוקו!
אולם נדע נא נאמנה כי לא אלמן ישראל ואם
לדין יש תשובה ,אין לנו אלא להזכיר לו את
דברי קודשו של רבינו "אור החיים" הקדוש על
הפסוק" :ושמרו בני ישראל את השבת לעשות
את השבת לדורותם ברית עולם" .וכי יתכן
"לעשות את השבת" ,שהיהודי עצמו יעשה
שבת אלא ,מה שמוסיף האדם ומקדים לקבל
את השבת עם בואה וכן בצאתה מאחר הוא
את הוצאתה ,נמצא ממש עושה שבת על ידי
הדקות והשעות שמוסיף מדי שבת בשבתו!
ולא עוד ,אלא מרגע שיחשוב היהודי בדעתו
לקיים מצוות השבת ,דהיינו "לעשות את
שבת" ,מעלה עליהם כאילו עשו "לדורותם".
וכפי זה ,איש ישראל ששמר אפילו שבת אחת
ומת אין מנכין לו משכר העולה לו אם היה
שומר לדורות עולם! דבר הנפלאים של רבינו
הקדוש ,קילורין הן לעיניים ומחייה נפשות
בכפליים!!! נתחזק ונחזק את שמירת השבת,
ונזכה לברכה והצלחה בזה ובבא!!!
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הפטרת השבוע:
"ויהי ימים וכו' וישלח אחאב"

לדאוג לסביבה טובה
ידוע הדבר ומפורסם העניין שעם ישראל הוא העם הנבחר .הקב"ה
ישתבח שמו לעד הבדילנו מכל הגויים ונתן לנו תורת אמת .במשך כל
הדורות רצה ה' יתברך שנבדל מהגויים ולא נתחבר אליהם כדי שלא ישפיעו
עלינו רעה .החתם סופר זצ"ל המשיל על עניין זה משל נפלא .השמש והרוח
התערבו ביניהם מי משניהם יצליח להוריד את מעיל הפרווה מעל האדם ההולך
לו בדרך .הרוח נשבה והתקיפה במלוא עוצמתה ,טלטלה ודחקה ,אולם להוריד את
מעיל הפרוה לא הצליחה .אדרבא ,אותו הלך התכרבל עוד יותר באדרתו המחממת
והצמידה אל גופו בכל כוחו .לשווא כילתה הרוח את כוחה .תורה של השמש הגיע.
יצאה השמש מנרתיקה ושלחה גלי חום לוהטים על אותו הלך עוטה מעיל פרווה.
הלה הגיר זיעה וקימעה קימעה החל להשתחרר מאדרתו ,עד שהסירה כליל מעליו
ועוד שהיתה לו למשא .הנמשל מובן .רדיפת הדת על ידי הגויים רק חישלה את
נאמנות היהודים לתורה ולמצוות .האיומים ,הצרות והבעיות שהיו מנת חלקם של
היהודים בכל ההיסטוריה רק גרמו ליהודים לדבוק יותר בדרך ישראל סבא .לעומת
זאת ב"חסד לאומים" מדומה ,כשהגויים רוצים לקרבינו אליהם ולדבוק בנו ,הרי
שהם עלולים להמיט אסון .עלולים הם לגרום לנו לפרוק חלילה עול מלכות שמים
ולהידמות להם .לפיכך חייבים אנו לשמור בכל כוחינו על ייחודינו ועל ההבדל שבין
ישראל לעמים .אז נציל עצמנו מכל רע .ובכן לא רק מהגויים צריכים אנו להיבדל,
אלא מכל אדם וחברה הגורמים לנו קרירות בעבודת השם וגורמים לנו להתרחק
מהתורה ומהמצוות בין הוא בן ברית ובין שאינו בן ברית .וכבר כתב רבינו הרמב"ם
בהלכות דעות (פרק ו) שדרך האדם להמשך אחר סביבתו בה הוא נמצא .אין לאדם
ערובה ובטחון שהוא לא יתקלקל או יפגם .אין אדם יכול לטעון שהוא חזק באמונה
ותקיף ביראת שמים ,שכן לא לעולם חוסן .כוח הסביבה חזק עד למאוד ואין לנו מושג
ממשי עד כמה שהסביבה יכולה להשפיע .לכן ,שומא עלינו להימצא רק בסביבה של
יראי שמים ,אנשים שומרי תורה ומצוות ,בעלי מידות ומעשים טובים .כמו כן ,חובה
עלינו לדאוג גם לילדינו .אל לנו לשלוח אותם למסגרות חינוך המשוללים ביראת
שמים ,פורקי עול מלכות שמים ורחוקים מדרך התורה והמצוות ,גם אם בבית אנו
דואגים להחדיר להם ערכים טובים ,מכל מקום כמו שאמרנו דרך האדם להמשך
לסביבתו ומה יעשה הבן ולא יחטא?! גם הערב רב שעלה עם ישראל ממצרים גרם
קלקול גדול וחורבן לדורות .רבותינו זצ"ל גילו לנו שכל עוון חטא העגל הנורא היה
בגלל אותו ערב רב שהתחילו בכל המעשה וסחפו הרבה מהעם לחטא .צריך להרחיק
ולהתרחק מכל דבר רע ,ללא פשרות! ונסיים בסיפור על אחד מגדולי ישראל רבי
ישראל סלנטר זצ"ל .פעם ישב רבי ישראל סלנטר זצ"ל ער כל הלילה לאור הנר
והיה לומד ומשנן ללא הרף את מאמר חז"ל" :הקנאה והתאוה והכבוד מוציאין
את האדם מן העולם" .היה זה בשעה שביקר בעיר ביליסטוק בעניינים ציבוריים.
כששאלוהו תלמידיו לפשר מעשיו ,נימק רבי ישראל את מעשיו בכך שעליו
לבקר בבית אחד מעשירי המקום ,בקשר לתרומה לטובת פעולה ציבורית,
וחושש הוא ,שמא בראותו את כבוד עושרו ויקר תפארת גדולתו וביתו של
אותו עשיר ,תיכנס בליבו קנאה וחמדה .לכן הוא לומד מוסר בעניין זה
ללא הרף ,לחסן עצמו בפני המידות הללו וכדי שהסביבה אליה הוא
צריך להקלע לא תשפיע עליו רעה כל עיקר .אחרי סיפור כזה כל
מילה מיותרת .נשתדל בכל יכולתינו ויהיה ה' בעזרנו.

“זה יתנו ...מחצית השקל בשקל
הקודש” (ל,יג)
המילה "שקל"  -אומר "בעל הטורים"  -עולה
לגמטריא של "נפש" ( .)430דבר זה מרמז ,שמתן
שקל (או מטבע אחר) לצדקה מכפר על נפש
האדם ומציל את הנותן מכל רע .סיוע לרעיון
זה אנו מוצאים במילה "דמים" ,שבלשון המקרא
היא רבים של "דם" ,ובלשון חכמים משמעה
"כספים".
(פרפראות לתורה)
“זה יתנו על העובר על הפקודים:
מחצית השקל בשקל הקודש” (ל,יג)
כותב כאן רש"י ,על פי המדרש :הראה לו (ה'
למשה) כמין מטבע של אש ומשקלה מחצית
השקל ואמר לו :כזה יתנו! שואלים כמה מחכמי
ישראל ,מדוע הראה ה' למשה מטבע של אש
דווקא? הסביר הצדיק רבי נחמן מברסלב זצ"ל
בדרך הבאה :קיים צד שווה בין האש לבין
הממון .האש היא בלא ספק אחד הדברים
החשובים והחיוניים ביותר לאדם ,ואין העולם
יכול להתקיים בלעדיה .אך באותה אש מסוגל
האדם גם להחריב עולם ומלואו .והוא הדין

מטעמים לשבת

בממון :הוא לכל הדעות דבר חשוב ומועיל,
אם יודעים לנהוג בו כראוי ,אך באותה מידה
טמונה בו סכנה גדולה  -אם נופל לידיים שאינן
טובות...
(פרפראות לתורה)
“אנא חטא העם הזה חטאה גדולה”
(לב,לא)
משה רבינו בא להעתיר בעד בני ישראל ולבסוף
הוא מגדיל את חטאם? אלא כתב ב"נחמד מזהב"
בשם הה"ק מקוזמיר זצ"ל :ברם ,התנאי העיקרי
לתשובה הוא ,להכיר בחטא  -שלא לחפש אחרי
תירוצים והקלות ,אלא שיודה האדם ,כי נכשל
בחטא וכי מתחרט הוא על כך בשיברון לב .מכיון
שניסה האדם הראשון לתרץ את חטאו " -האישה
אשר נתת עמדי היא נתנה לי"  -לא הועילה לו
תשובתו .כאשר רצה משה רבינו שתתקבל
תשובתם של ישראל ,אמר" :חטא העם הזה
חטאה גדולה"  -מודים הם שחטאו חטאה גדולה,
אינם מנסים לתרץ ולהצדיק את חטאם ,כי אם
חוזרים באמת בתשובה שלמה מתוך שברון לב
גמור ,ולכן ראויים הם למחילה גמורה...
(מעינה של תורה)

“הלוחות הראשונים אשר שיברת”
(לד,א)
בגמרא (מנחות צט,ע"ב) אמר ריש לקיש ,פעמים
שביטולה של תורה זהו יסודה ,דכתיב "אשר
שברת" .אמר לו הקב"ה למשה ,יישר כוחך
ששברת .מעשה בישיבה ששכנה בבני ברק
באופן זמני ובשבת השתמשה בתאורת מצברים.
פעם חל חג השבועות בסמוך לשבת ,ולא היה
די במצברים לתאורת יומיים ולשימור האוכל.
טענו התלמידים שזה מצב דיעבד ,ובאין ברירה
ישתמשו בתאורת החשמל .שהרי לא יעלה על
הדעת שלא יחוגו חג מתן תורה בישיבה! הביאו
ראשי הישיבה את הענין להכרעת מרן הרב שך
זצ"ל .חכך בדעתו ,ואמר" :אם נאסור ,לא יהיו
בחג השבועות בישיבה! אך מה אוכל לעשות ,אם
אסור  -אז אסור ...ואם תשאלוני :מה עם ביטול
תורה בחג מתן תורה? אשיב ואומר ,שאם יודעים
שאסור  -זה עצמו תורה! להימנע מלימוד כשאי
אפשר ללמוד בהיתר ,זה עצמו תורה!"...
(לולי תורתך)

מזקנים אתבונן  -סיפורי צדיקים
"אך את שבתותי תשמורו" (לא,יג) .מסופר על הצדיק רבי ששם היו מוחה עד לביתו...
עמרם בלוי זצ"ל ,שמידי שבת היה הולך למחות נגד מחללי
שבת ,על אף שהיה מקבל מכות נאמנות וכואבות מאוד "לדעת כי אני ה' מקדשכם" (לא,יג) .אמר לו הקדוש ברוך הוא
באלות מהשוטרים ,מעולם לא ברח ממכות השוטרים ,אלא למשה :מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה .ואני מבקש
להיפך ,היה עומד ומקבלם בשמחה ובאהבה .והיה אומר :אני ליתנה לישראל ,לך והודיעם (שבת י .):מסופר על רבי שמלקי
מקבל מכות לכבוד זה שאני מוחה נגד מחללי שבת .בשנותיו מניקלשבורג זצ"ל ,שפעם נכנס אל ביתו עני וביקש נדבה ,לא
האחרונות לעת זקנותו ,באחת השבתות כשהלך כהרגלו עם היה לרבי שמלקי בידו מאומה ,חיפש בבית ומצא טבעת יפה
כמה ממלויו למחות נגד מחללי השבת ,השוטרים היכו אותו של הרבנית ,לקח ונתן אותה לעני .חזרה הרבנית והבחינה
כהרגלם ,לפתע רבי עמרם לקח שני שוטרים גיבורים והרימם בנעשה ,הרימה צעקה" :הן הטבעת יקרה מאוד ושווה עשרים
גבוה בידיו .באותו זמן שהיו בידיו אמר להם :אתם כל שבת וחמישה זהובים" .שמע רבי שמלקי את צעקותיה ויצא לרדוף
נותנים לי מכות על זה שאני מוחה נגד חילולי השבת ,אך אל אחרי העני .הלה בראותו שהרב רץ אחריו ,החיש פסיעותיו
תחשבו שאין לי כוח להשיב לכם ,הנה תראו שעל אף זקנותי בחששו פן רוצה הרב לתבוע ממנו את הטבעת חזרה .הגביר
אני יכול להרים שני שוטרים יחד ,ואם תרצו לדעת מהי הסיבה הרב את מרוצתו עד שהשיגו ,ואמר לו" :דע לך שהטבעת יקרה
שאין אני מכה אתכם היא משתי סיבות :א .אני שמח לקבל ושווה עשרים וחמישה זהובים אל תמכרנה בפרוטות" ...בשבת
מכות לשם מצות קדושת שבת קודש .ב .יתכן שבאחד הימים קודש דרש רבי שמלקי לפני בני עדתו ,ולאחר שסיפר להם
אתם תחזרו בתשובה ותתחרטו על מעשיכם ,יוצא איפוא מה שאירע לו השבוע עם העני והטבעת ,הוסיף :זהו שאמר
שאני הכיתי יהודי שומר תורה ומצוות .כיון שראו השוטרים הקדוש ברוך הוא למשה" :מתנה טובה יש לי ...לך והודיעם"
את קדושתו וצדקותו של רבי עמרם ,הפסיקו להכותו מאותה  -לך והודיע להם מה יקרה היא מתנת השבת ,שלא יבזבזו
שבת ,וכמה כבישים שהיו נוסעים ומחללים שם שבת נסגרו אותה על דברים של מה בכך ,שלא יבלו את היום באכילה
בזכותו .ובנוסף לכך מאותה השבת היו השוטרים שומרים ושיחה בטלה ודברי הבאי ,כי קדוש היום לאדוננו!
(תורת הפרשה)
עליו ,ושלושה שוטרים היו מלווים אותו בכבוד ובהערצה
בשירה ובזימרה עם כל מלוויו ,ממקום התחנה המרכזית

והייתם לי סגולה
אוזנים  -לכאב אוזנים לחמם שתים-שלוש טיפות שמן זית בכף על גבי נר ,ולטפטף לתוך האוזן (הגרי"י קנייבסקי הסטייפלער זצ"ל).
אליהו הנביא  -סגולה לומר במוצאי שבת מאה ושלושים פעמים "אליהו הנביא זכור לטוב" ,והוא תיקון גדול לנפש האדם ומציל מגהינם
ומכניע כוחת הטומאה ,וטוב לזכרון וכל דבריו מצליחים (החיד"א ,הגר"ח פלאג'י ,בן איש חי ,הגרב"צ מוצפי).
אנטיביוטיקה  -אדם הנוטל תרופות אנטיביוטיות ,טוב לו שישתה אשל (רבי מרדכי שרעבי).
(סגולות ישראל)

קדושת הגליון
על קדושת
לשמור על
נא לשמור
נא
הגליון

טעון גניזה
העלון טעון
העלון
גניזה

הסבלנות שווה -
“הנדנודים”  -לא!

ללמוד לדבר...
הגמרא (כתובות דף יז) שואלת" :כיצד מרקדים לפני הכלה? בית שמאי
אומרים כלה כמות שהיא ,בית הלל אומרים כלה נאה וחסודה ,אמרו
להם בית שמאי לבית הלל הרי שהיתה חיגרת או סומא אומרים לה
כלה נאה וחסודה ,והתורה אמרה מדבר שקר תרחק? אמרו להם בית
הלל לבית שמאי לדבריכם מי שלקח מקח רע מן השוק ישבחנו בעיניו
או יגננו בעיניו? הוי אומר ישבחנו בעיניו" .סוברים בית הלל ,כי כמו
כן ,עליו לשבח כלה ,גם אם היא חיגרת או סומא .לכאורה את סברת
בית שמאי בכלל אי אפשר להבין ,מדוע "כלה כמות שהיא" ,לכאורה
עדיף לא להגיד מילה מאשר להגיד "כלה כמות שהיא" ,כי "כלה כמות
שהיא" היינו להגיד לחתן :תשמע ,כלתך בעין היחידה שלה אומנם
פוזלת ,אבל צבע העין יפה מאוד  -משהו משהו ...אבל גם שיטת בית
הלל לכאורה אינה מובנת ,מה הם עונים על דברי בית שמאי השואלים
אותם וכי מותר לשקר ולומר "כלה נאה וחסודה"?! הם ענו" :הקונה מקח
רע בשוק ישבחנו בעיניו" ,נשאלת השאלה :אם אסור לשקר ,גם במקח
אין לשקר! אם כן איזו תשובה יש כאן? נבאר .בית הלל עונים ואומרים,
אנו מעבירים לחתן את המסר האמיתי של החיים! דע לך חתן יקר ,אדם
מורכב ממעלות וחסרונות ,אם כלתך אינה מלאך ,ודאי שיש לה גם
חסרונות .נקודה .ועתה שמע נא ,אם תחפש את החסרונות תמצא אותם!
ואז כל חייך תחיה בצרות .אנו רוקדים לפניך ואומרים את המעלות ,כדי
שאם תשכיל תחיה עם המעלות ,ויהיה לך טוב כל החיים ,ממש כמו אדם
הקונה מקח רע בשוק .למשל? אדם קנה לעצמו מכונית אוטוביאנקי
קטנה ,בא אלי שכן ואומר לו" :אומרים כי אתה אדם חכם ,תגיד לי,
ניסית פעם לנסוע באוטוביאנקי זו לצפת? כבר בעליה הראשונה ,נגמר
לך המנוע ...זו מכונית? זו קקאמיקה ,וכי לא היה לך מה לעשות?! מדוע
לא המתנת היית חוסך עוד כסף ואז היית רוכש מכונית ראויה לשמה."...
הקונה שומע את דבריו בכאב ,מהנהן בראשו ,ומאותו ערב מסתובב
שפוף עם העיניים באדמה ,מצטער ושואל את עצמו  -מדוע רכשתיה?
מאותו רגע הוא מוצא במכונית רק חסרונות  -פה לא נוסע ושם חורק,
"אה ,למה קניתי?" .אדם אחר ,קנה אוטוביאנקי ,פוגש בו שכן טוב ,ולוחש
לו" :שמע חביבי ,כל הכבוד ,כמה שאני מעריך אותך ,במקום להעדיף
רושם חיצוני ,קנית משהו פרקטי ביותר ,בסך הכל אנו מתגוררים בבני
ברק ואתה הרי עובד בתל אביב ,והפקקים בדרך לעבודה  -ה' ישמור,
הנסיעה לתל אביב במכונית רחבה ומפוארת נמשכת שעה ארוכה ,ואתה,
ככה נדחף עם שלך בין שתי מכוניות  -משתחל לך .כל המכוניות אין
להם חניה בתל אביב ,אתה מוצא מטר וגרוש ,ויכול לחנות" .מאותו
רגע הוא מבסוט מהחיים ,מרגיש טוב ,נוסע בדרך לתל אביב ורואה את
הוולוו תקועה ואת המרצדס מצד השני תקועה ,והוא ככה משתחל בין
שתי מכוניות ואומר לעצמו :אהה ,טרנטה אבל לפניך! שמח על כל מטר
של נסיעה .אשאל אתכם ,וכי השכן הטוב הזה לא יודע שאם יעלה לצפת
הוא גומר את המנוע? בודאי שיודע ,אבל הוא כאילו אומר לו בקול:
בשבילך ,אוטוביאנקי הוא רכב מצוין ,נהדר .והקונה מבסוט .כך בכל
רכישה אחרת .בכל פינה בחיים קיימים חסרונות בשפע ,זו מורכבות
האדם על פני הגלובוס .לכן ,תציין לחבר שלך או לחתן את המעלות
"כלה נאה וחסודה" ,תחדד את הזויות המצוינות ,והוא יחיה עם המעלות
וטוב לו כל החיים .כי אם יתביית על החסרונות הוא אבוד .אין כאן
שקר ,יש כאן צורת הצגת הדברים בלבד :דעי לך כלה יקרה ,לחתן שלך
יש חסרונות ,דבר לא יועיל לך ,אינו מלאך ,ואבוי אם הוא היה מלאך.
ומספרים ,ששתי נשים נפגשו ,אמרה אחת לשניה" :בעלי ממש מלאך",
הפטירה השניה" :גם בעלי לא בן אדם "...תלוי איך אומרים ומה המסר
שמוסרים .ככל שחושבים יותר זוכים שלא לפגוע או חס ושלום להמעיט
בערך בן/בת הזוג ,ואשרי הנזהר...

הורה המבקש לחנך את ילדיו לקרוא קריאת שמע בטרם עלותם על
מיטתם לשינת הלילה  -לא יכול לצפות להצלחה ,כאשר הוא ניגש
לעניין בקוצר רוח ובחוסר סבלנות ,ונתפס כ"נודניק" שאינו מניח
לילד לעלות על יצועו בלי קריאת שמע .כאשר המטרה שבלב אינה
זהה ,היא לא תחלחל בליבו של הילד ומטרת חינוכו לא הושגה.
הילד יקרא קריאת שמע ,לא מתוך רצון והבנה לחיוב ולגודל
העניין ,כי אם מתוך רצון להיפטר מאביו הטרדני .אינני צריך
לתאר בפניכם כיצד תיראה קריאת השמע שלו בהיכנסו לישיבה
ובהיפטרו מלחץ ההורים ...והוא הדבר בעניין תפילה ,לימוד ,ברכת
המזון וכדו' .לעומת זאת אם ישתמש האב באמצעי שכנוע וריצוי,
וישכיל להסביר לילד את מהות קריאת שמע ואף ינהיג מבצעים
נושאי פרסים ,שיעודדו את הילדים לעמוד בעצמם על המשמר
לבל ישכחו לקרוא קריאת שמע שעל המיטה ,יצליח להחדיר בהם
אהבה ורצון פנימי לעשות זאת בעתיד .וכדאי לראות את דבריו
הברורים של הרמב"ם בפירוש המשניות (סנהדרין פרק י משנה א):
אשר לגודל חביבותם נעתיקם כלשונם" :שים בדעתך כי נער קטן
הביאוהו אצל המלמד ללמדו תורה ,וזהו הטוב הגדול לו לעניין
מה שישיג מן השלמות ,ולפיכך בהחלט יצטרך המלמד ,שהוא
יותר שלם ממנו ,שיזרז אותו על הלימוד בדברים שהם אהובים
אצלו לקטנות שנותיו .ויאמר לו קרא ואתן לך אגוזים או תאנים
ואתן לך מעט דבש .ובזה הוא קורא ומשתדל  -לא לעצם הקריאה,
לפי שאינו יודע מעלתה ,אלא כדי שיתנו לו אותו המאכל ,ואכילת
אותם המגדים אצלו יקר בעיניו מן הקריאה וטוב הרבה בלא ספק,
ולפיכך חושב הלימוד עמל ויגיעה והוא עמל בו כדי שיגיע לו
באותו עמל התכלית האהוב אצלו והוא אגוז אחד או חתיכה דבש.
וכשיגדל ויחזיק שכלו ויקל בעיניו אותו הדבר שהיה אצלו נכבד
מלפנים ...יזרזו אותו ויעוררו תאוותו בו מאותו הדבר החמוד לו,
ויאמר לו המלמד קרא ואקח לך מנעלין יפים או בגדים חמודים,
וכזה ישתדל לקרוא לא לעצם הלימוד אלא לאותו המלבוש ,והבגד
ההוא נכבד בעיניו מן התורה והוא אצלו תכלית קריאתו .וכאשר
יהיה שלם בשכלו יותר ויתבזה בעיניו זה הדבר גם כן ישים נפשו
למה שהוא גדול מזה ,ואז יאמר לו רבו למוד פרשה זו או פרק זה
ואתן לך דינר אחד או ב' דינרין ,ובכך הוא קורא ומשתדל ליקח
אותו הממון ,ואותו הממון אצלו נכבד מן הלימוד ,לפי שתכלית
הלימוד אצלו הוא שיקח הזהב שהבטיחוהו בו .וכשיהיה דעתו גדול
ונקלה בעיניו זה השיעור וידע שזה דבר נקל ,יתאווה למה שהוא
נכבד מזה ,ויאמר לו רבו למוד כדי שתהיה ראש ודיין ויכבדוך
בני אדם ויקומו מפניך כגון פלוני ופלוני .והוא קורא ומשתדל כדי
להשיג מעלה זו ותהיה התכלית אצל מכבוד שיכבדו אותו בני
אדם וינשאוהו וישבחו אותו .וכל זה מגונה ואומנם יצטרך למיעוט
שכל אדם שישים תכלית החוכמה דבר אחר זולתי החוכמה ,ויאמר
לאיזה דבר נלמד אלא כדי שנשיג בו זה הכבוד וזה הוללות על
האמת ,ועל לימוד כזה אומרים חכמים שלא לשמה ,כלומר שיעשה
המצוות וילמוד וישתדל בתורה לא לאותו הדבר בעצמו אלא
בשביל דבר אחר."...

אמרי שפר
הרה"ק רבי אברהם יהושע השל מאפטא אומר :אדם צריך להיות ככלי ,עם בית קיבול ,המקבל ברצון כל מה שבעליו יוצק בו ,בין יין בין חומץ.
הרה"ק רבי משה מקוברין אומר :כל עוד סובל האדם יסורין  -ישמח כי העין שלמעלה משגיחה עליו.
הרה"ק רבי אברהם מסוכצ'וב אומר :אילו היו הנרדפים יודעים את הטובה שעושים עימהם הרודפים ,היו הם רודפים אחריהם ונושקים לשולי גלימותיהם.
הרה"ק רבי יעקב יוסף מפולנאה אומר :המצטער ומתייסר יתבונן על צער השכינה שזה גורם ,ואז יתבטל צערו.
(פתגמים נבחרים)
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ועל כן יאמרו המושלים-משל ונמשל
רץ אדם על פני עולמו בהול ומבוהל ,שעתו תמיד דחוקה עליו וכל זה ,כדי למלא קיבתו
ולספק צרכיו הגשמיים .אלא שתוך כדי ריצתו המבוהלת הוא שוכח ,כי בוא יבוא היום,
והוא יעמוד בפני המשפט הגדול ,אשר בו יחתך דינו לשבט ,או לחסד .אם לשבט  -הרי שבט
נצחי ,ואם לחסד  -לחסד נצחי .העברות שבידו תקטרגנה עליו ,והמצוות תמלצנה עליו על
ידי המלאכים שנבראו מהן ,כמו שנאמר (איוב לג,כג) :אם יש עליו מלאך מליץ אחד מיני
אלף להגיד לאדם יושרו  -ויאמר פדעהו מרדת שחת .ולהוי ידוע ,שזכותו של הנשפט תלויה
בטיב הסנגור ובסנגוריה שלו .משל למה הדבר דומה ,לאדם שתלוי ועומד נגדו משפט חמור
מאוד ,אשר חייו תלויים בתוצאותיו .מובן מאליו ,שהוא מחפש עורך דין מן המובחרים,
ומוכן לשלם כל שכר שיתבקש ובלבד שידע ללא ספק ,כי עורך הדין הזה יוכל לעמוד נגד
הקטגוריה ולשכנע את השופטים כי שולחו זכאי .אולם אם יתברר ,כי הנתבע לא דאג לעורך
דין טוב ,והוא שכר עורך דין כבד פה וערל שפתיים ,והופעתו בפני בית המשפט לא אמרה
כבוד כלל ,ולעומת זה הופיעה הקטגוריה במלוא יכולתה ,מובן מאליו שדינו של האיש נחרץ
למוות .כן הוא בנידון דידן .בעודו בחיים חיותו חייב האדם לרכוש סנגורים טובים ,שימליצו
בעדו בעת המשפט הגדול .הסנגורים הטובים ביותר הם  -תורתו ותפילתו .אלא שעליו
לדעת ,כי התורה והתפילה ,שהוא לומד ומתפלל ,צריכות להיות בקדושה ,בטהרה ובכוונה
כיאות ,כדי שהמלאכים הסנגורים שיבראו על ידן יהיו חזקים ,ודבריהם ישמעו בפני בית
הדין של מעלה .ואז יהיה ליבו בטוח ,כי יזכה בדין לחיי העולם הבא.
מעשה באחד רמאי שהלביש עצמו בגדים יקרים ,וכך יצא לרחובה של עיר ,כשמראהו
כמראה אברך עשיר ובן טובים .נזדמן לשם עובר אורח ,שבא ממקום רחוק ,ואין הוא מכיר
איש בעיר זו ,נכנס איתו הרמאי בשיחה והתחיל משדלו בדברים  -אפשר נצרך הוא לדבר
מה ,אפשר אינו יודע לאן יפנה בעיר זרה  -הרי מוכן ומזומן הוא להילוות אליו ולהוליכו

לכל מקום שירצה .במקרה חופשי הוא היום ובטל ממלאכתו ,ויש לו פנאי לארח לו לחברה.
שמח האורח על ההצלחה שהאירה לו פנים ,הן הוא לא ציפה לכך כלל .הודה בדברים חמים
למארחו ,ובליבו הרהר :אין אמת בדברי הבריות ,כי פסו בני אדם מהוגנים מקרב הארץ.
הוליך הרמאי את האורח בעיר לכאן ולכאן ,והראה לו רחובותיה ושוקיה ,לבסוף אמר לו:
"מאחר שאורחי אתה ,בוא ונכנס לבית אוכל ,ואכבד אותך בסעודה דשנה כראוי לאדם
מהוגן ומכובד כמוך .ובאשר לחשבון ,דמים אלה ביני ובינך מה הם?" .נכנסו שניהם לאחד
מבתי האוכל ,שדמי הסעודה בהם מרובים ביותר .אמר הרמאי לאורח" :התכבד נא ,ידידי!
מבקש אני ממך ,שתזמין לסעודה כל מה שליבך חפץ ,ואני משלם .פעם אחרת נסדר בינינו
את החשבון .עכשיו אורחי אתה" .נעתקו מפי האורח המילים להודות למארחו רחב הלבב,
המקבלו בידידות נפש כזאת ,והזמין מאכלים טובים ומשקאות יקרים ,פרפראות וכל מיני
תרגימא .משנתקרבה הסעודה לסופה ,התחמק הרמאי ויצא בגנבה מבית האוכל ,וכשהגיעה
שעת התשלום ,מוכרח היה האורח לשלם בעצמו בעד הסעודה היקרה שאכלו שניהם .לא
הועילו לו כל טענותיו ,כי לאמיתו של דבר ,לא הוא שהזמין את הסעודה ,אלא חבירו שישב
כאן לידו עד לפני רגעים אחדים .בעל בית האוכל עמד בתוקף על שלו ,כי אין הוא מכיר
אלא אותו ,וממנו הוא תובע את דמי הסעודה .נמצא ,שבעת הסעודה חשב האורח את
הרמאי לידיד ורע ,ורק כשבאה שעת התשלום ,נהפך לו מאוהב לאויב בנפש .כך הדבר גם
במי שמקבל לשון הרע .בשעה שמספר אדם לחבירו דברי רכילות ולשון הרע ,רוחש ליבו
של השומע רחשי ידידות לזה המספר .אדרבה ,נעים לו הדבר ,אין זאת אלא שחושב אותו
הלה לידיד ורע ,מאחר שהוא מגלה לפניו צפונותיו .ברם ,בעולם האמת ,משבאה עת הפרעון,
והשומע חייב לשלם בעד הנאת השמיעה ,רק אז הוא רואה ,מה גדול היה מחירה של אותה
"ידידות" ,והוא נהפך מאוהב לאויב.
(משלי ה"חפץ חיים")

אל תיקרי הליכות אלא הלכות
א צריך ליזהר שלא להניח על שולחן השבת דבר בזוי ,כיון שמלאכי עליון רואים את השולחן ,וגם כשמניח פירות על השולחן,
צריך להניח בעין יפה ,ואפילו אם רק הוא לבדו יושב ליד השולחן.
א טוב ארוחת ירק בשבת ואהבה עם אשתו ובני ביתו ,ויכבד את השבת שלא יריב עם אשתו ובני ביתו.
א טוב ללמוד על השולחן בליל שבת ארבעה פרקים של משניות מסכת שבת ,ואת השאר יגמור ביום ,ואם קשה לו ללמוד
בליל שבת ,ילמד לפחות פרק אחד .וטוב לומר דברי תורה לבני ביתו בליל שבת על פרשת השבוע.
א מנהג נאה הוא לקשט את שולחן השבת בפרחים ושושנים ,וכפי שדרשו רבותינו :שושנה זו מתוקנת לשבתות וימים טובים.
וכן במיני בשמים כדי לברך עליהם ברכת הריח ולהשלים מנין מאה ברכות בשבת.
א מנהג נאה הוא לשורר שירות ותשבחות להשם יתברך בשעת סעודות השבת.
א מותר לבעל לשיר יחד עם אשתו נדה את זמירות השבת ,והמחמיר בזה  -תבוא עליו ברכה .ואם יש אורח בבית אין לנשים
לשיר בפניו ,כיון שאסור לו לשמוע את קול שירתן .ואם ממשיכות הן בכל זאת לשיר בפניו ,בניגוד להלכה ,יעיין הוא באיזה
ספר ויסיח דעתו מקול שירתן ויתכוין שלא להנות .או שישיר הוא בקול רם כדי שלא ישמע היטב את קול שירתן .וכן יעשה
בחור בעת שיושב עם הוריו ובני משפחתו ליד שולחן השבת ,ושומע קול שירת נשים ואין בכוחו להפסיקן ,או אדם ששומע
מביתו את שכנותיו ששרות.
א נהגו ברוב קהילות ישראל לזמר פזמון "צור משלו אכלנו" (המורכב מארבעה בתים אשר מכילים את תוכן ארבעת הברכות
שבברכת המזון) לפני ברכת המזון ,ואין לפקפק על אמירתו לפני ברכת המזון ,מחשש שיוצאים בפזמון ידי חובת ברכת
המזון מהתורה ,וספק אם צריך לברך אחר כך ברכת המזון משום ספק ברכה לבטלה ,אלא רשאים לאומרו אף לכתחילה
לפני ברכת המזון.
א נוהגים לכסות הסכין בשעת ברכת המזון ,ונהגו שלא לכסותו בשבת ויום טוב .ועל פי הקבלה יותר טוב להסירו לגמרי
בשעת ברכת המזון ,וגם בשבת ויום טוב צריך להסירו.
א בברכת המזון אומר "רצה והחליצנו"( .ופירוש "והחליצנו" הוא "וזרזנו" כלומר זרזנו במצוותיך) .ואם שכח ולא אמר רצה,
וחתם בונה ירושלים ,יאמר" :ברוך אתה ה' ,אלוקינו מלך העולם אשר נתן שבתות למנוחה לעמו ישראל באהבה לאות ולברית,
ברוך אתה ה' מקדש השבת" .ואם לא נזכר והמשיך בברכה רביעית ,ואמר "ברוך אתה ה' ,אלוקינו מלך העולם" ומיד נזכר,
יסיים אשר נתן שבתות וכו' ,ואם לא נזכר אלא עד שאמר "לעד"  -חוזר לראש .ודין זה נוהג גם באישה .ובהרחמן האחרון
אומרים "מגדול" ולא "מגדיל" כימי החול.
א מי שנסתפק אם אמר "רצה והחליצנו" בברכת המזון  -אינו צריך לחזור לברך ברכת המזון.
א מותר להניח הפירות שהובאו על השולחן בסעודת שבת עד לאחר ברכת המזון ,כדי לברך לפניהם ולאחריהם להשלים מנין
מאה ברכות ,ואין לחוש לאיסור גורם ברכה שאינה צריכה ,וטוב שיצווה לבני ביתו להביאם לפניו רק לאחר ברכת המזון.
א מותר לאדם להיות ער בליל שבת וללמד כל הלילה ,ואין לאסור משום ביטול עונג שבת ,ובלבד שאינו מצטער מזה,
והשינה אינה אונסת אותו ,אלא אדרבה נהנה ומתענג מהלימוד.
(השבת והלכותיה)
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