
ישראל  רבי  הגאון  של  תלמידיו  גדול  זצ"ל,  מקלם  הסבא  כתב  ממאמריו  באחד 
מסלאנט זצ"ל, מייסד תנועת המוסר, את המשפט הבא: "המחשבה בדקות, היא 
איבר הלעיסה של הנפש". איזו הגדרה נפלאה! יכול אדם ליטול לפיו את המעדן 
הטעים ביותר, ו-הופ! בלעו, ולא חש כלל בטעמו ובעסיסו. ניקח לדוגמא, פסוק 
המדובר  היובל".  שנת  עד  לו  המכרו  משנת  קונהו  עם  "וחישב  פרשתנו:  בסוף 
להתאמץ  משפחתו  קרוביו  על  חובה  מוטלת  לגוי.  לעבד,  עצמו  שמכר  ביהודי 
הגוי  אל  לבוא  עליהם  היובל".  שנת  עד  שייטמע  תניחהו  "אל  מידו:  ולפדותו 
היובל,  עד  שנים  עשרים  עוד  יש  אם  קונהו".  עם  "וחישב  חשבון:  איתו  ולערוך 
והגוי קנאו בעשרים מנה, הרי מנה לכל שנה. אם בינתיים עבד היהודי שנתיים, 
פשוט  אין  שנשארו.  השנים  ח"י  כנגד  מנה,  עשר  בשמונה  לשחררו  הגוי   חייב 
מזה. אכן, כך "בולעים" את הכתוב, מבלי לחוש כלל בעמקותו וליקחו. כי השאלה 
את  לחלק  שיש  יודעים  היינו  לא  וכי  חשבון,  ללמדנו  באה  התורה  וכי  מזדקרת: 
הכסף למספר השנים ולפי זה נדע כמה מגיע לגוי? ואכן, הגמרא ראתה כאן דין 
וציווי, ורש"י מביא את הדברים: "בנכרי שתחת ידך הכתוב מדבר, ואף על פי כן 
בחשבון.  ידקדק  ליגאל  כשבא  אלא  השם,  חילול  מפני  בעקיפין,  עליו  תבוא  לא 
לפי המגיע בכל שנה ושנה ינכה לו הנכרי מן דמיו". נתבונן מעט בדברים, "נלעס" 
אותם, ויתגלה לעינינו עולם חדש! נשווה נא לנגד עינינו נער יתום. נפלט ממוסד 
תורה  שומר  יקר  יהודי  היה  המנוח  אביו  ברחוב.  עצמו  מצא  ולבסוף  למוסד, 
מניח  שבת,  בקושי  שומר  פרא,  גדל   – והנכד  ונערץ.  נכבד  רק  היה  סבו  ומצוות, 
בחובות,  שקע  בפלילים,  הסתבך  קלוקלת,  לחברה  התחבר  יד.  כלאחר  תפילין 
ובאין ברירה פנה למכור עצמו לעבד. ומי לכדו ברישתו? המסיון! כומר אחד קנה 
יסדר –  ינקה,  ישטוף,  רק  חלילה.  שיתנצר,  לא  בכנסיה.  שמש  שיהיה  כדי  אותו, 
"לעקר משפחת גר, זה הנמכר לעבודת אלילים עצמה, להיות לה שמש. לחטוב 
עצים ולשאוב מים". אבל המזימה, ברורה: הבחור הוא כבן חמש עשרה, היובל 
יהיה בעוד ארבעים וחמש שנים. עשרים ושלושים וארבעים שנה בחצר הכנסיה, 
באווירתה -  בית הכומר, במטבחו – יעשו את שלהם, ללא כל ספק. והבחור קל
דעת הוא, חסר שורשים, טרף קל... נזעקו בני עדתו של הסב הנערץ, שהיה כזכור 
רב לקהילה כבודה. אבוי לנו, קוננו. נכדו של רבינו בסכנת טמיעה – וכל המציל 
נפש מישראל, יהיה מי שיהיה, כאילו הציל עולם מלא! נודע להם שהנער נקנה 
בארבעים וחמישה מנים (המנה הוא מאה דינרים). ערכו מגבית, זה נתן עשרים 
דינר וזה ארבעים, זה מנה וזה שניים. בסיכום: אספו עשרים מנים. בעוד עשרים 
וחמש שנה יוכל הנער להשתחרר... אבל אז – יהיה מאוחר מידי! נשמתו תהיה 
עליו  נגזר  ועדין  מנים.  עשרה  עוד  וגייסו  למגבית,  יצאו  אבודה!  מורעלת,  כבר 
לשהות במתחם הכנסיה חמש עשרה שנים! ואז הגה מישהו רעיון: "תנו לי את 
הכסף, את שלושים המנים, ואני משחרר את הנער עוד היום! נשחרר אותו ונדאג 
לו. נשלח אותו לישיבה, נלמד אותו תורה, נשיא אותו לבת ישראל כשרה ונציל
אותו לדורותיו!". "כיצד תעשה זאת", שאלוהו, "הרי חסרים חמישה עשר מנים!".
"פשוט מאוד", ענה, "אטען באוזני הכומר שהיה טעות בחישוב, והיובל יחול בעוד 
שלושים שנה, ויש לשחררו מיד. הוא יתבלבל, ועד שיתעשת יהיה השטר חתום 
והנער משוחרר!". "הידד", קראו הכל, "איזו המצאה!" אך לפתע קם אדם ואמר: 
"לא, רבותי! הדבר אסור! נכון, שאנו רוצים להציל נשמה יהודית. ונכון שיש לנו
כאן עסק עם גוי רשע וטיפש, שביקש לצוד נפש. הכל נכון, אבל התורה אסרה 
זאת!". "מדוע?", שאלו הכל. "היכן זה נאסר, ולמה?". והוא הקריא את דברי רש"י: 
כף  על  הנכונים  החישובים  כל  השם!".  חילול  מפני   – בעקיפין  עליו  תבוא  "לא 
המאזניים האחת, והצלת נפשות כמעט ודאית. וספק חילול השם על הכף השניה, 
כאשר הגוי יעמוד על התרמית. וספק חילול השם מכריע את הכף!!! ומדוע? כי 
העולם נברא למען כבוד שמים: "כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא ברא

אלא לכבודו". והוא הציר המרכזי, הוא החישוב המכריע!
 (מעיין השבוע)

מעשה באדם צר עין שאשתו הכינה לו מאכל 
המאכל  שאריות  ימים  מספר  אחרי  ערב. 
שנשארו כבר החלו להתקלקל. אותו איש "טוב 
וחסל,  לפח  המאכל  את  לזרוק  במקום  הלב" 
ארוחה,  באותה  העני  שכנו  את  לזכות  רצה 
לקבל  שמח  העני  השכן  למעשה.  וממחשבה 
ובשמחה.  בשקידה  לאכול  והחל  המנה  את 
המאכל המעופש נתן אותותיו ואותו עני מסכן 
לבקרו  כמובן  בא  השכן "הטוב"  למשכב.  נפל 
כנראה  אך  מהירה  החלמה  לו  איחל  ואף 
שהמאכל היה מקולקל יתר על המידה ואותו 
עני מסכן מסר את נפשו לבוראו. השכן הנאמן 
הכבוד  את  המסכן  לשכנו  לתת  שהלך  ודאי 
האחרון בהלוויה ואף אמר עליו קדיש. כשחזר 
נא  ראי  לאשתו:  אמר  ההלוויה  ממסע  השכן 
"חסד,  ראי כמה מצוות עשינו עם מאכל אחד:
אמירת  המת,  הלווית  חולים,  ביקור  צדקה, 
דעת  לו  אין  מדוע  אדם,  אותו  סכל  קדיש"...
להבין שלא מצוה גוררת מצוה היתה כאן אלא 
אמורים.  דברים  במה  עבירה.  גוררת  עבירה 
שמיטה  מצוות  על  בפרשתינו  אנו  קוראים 
לשבות  שצריכים  שנה  השביעית,  בשנה 
כלל עובר  פשוט  לא  ממלאכת האדמה. נסיון 
על כל עובד אדמה שצריך לשבות ממלאכתו 
שנה תמימה. לא לחינם נקראו שומרי שביעית 
זו,  במצוה  מזלזל  שחלילה  אדם  כח!  גיבורי 
תגרור  פורענות  דחי.  אל  מדחי  ללכת  סופו 
פורענות וצרה תגרור צרה, וכמו שכתב רש"י 
ונחשד  ממון  חמד  אם  (כו,א)  בפרשתנו  זצ"ל 
על השביעית, סופו למכור מטלטלין. לא חזר 
לווה  סוף  בו,  חזר  לא  אחוזתו.  מוכר  סוף  בו, 
לא  עצמו.  את  מוכר  סוף  בו,  חזר  לא  בריבית. 
כמה  ע''כ.  לנוכרי.  אפילו  עצמו  מוכר  בו,  חזר 
צריך להזהר מכל עבירה שלא תגרור עבירות 
להרבות  להשתדל  צריך  כמה  אחריה.  רבות 
רבות  מצוות  עוד  וימשכו  שיגררו  במצוות 

אחריהם, מעשים טובים וקירבה אלוקית.

דבר גורר דבר

ויאמר ירמיהו (ירמיה ל"ב,ו)
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"וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד עמיתך" (כה,יד)
כתב במאור עיניים: אם אדם נושא ונותן ביושר לפי חוקי התורה והוא 

נזהר מאונאה, ריבית ומאזני שוא- הרי דבר זה כשלעצמו הוא בגדר 
עבודה גדולה וקדושה. וכך אמר הבעש"ט ז"ל: הלא קח וחומר הוא- מה 

אדם שלומד במשנה "המחליף פרה בחמור" (בבא מציעא ק'), הריהו 
חשוב מאוד בעיני המקום, שכן הוא עוסק בתורתו הקדושה, מכל שכן
אדם שהוא מחליף ממש פרה בחמור ונזהר אגב כך בכל דיני התורה, 

בודאי ובודאי שזוהי עבודה גדולה וחשובה לפני המקום...

(מעינה של תורה)

"כי גרים ותושבים אתם עימדי" (כה,כג)
דרש המקובל האלוקי רבי מאיר ביקייאם זצ"ל מאיזמיר: "ישראל, 

אף על פי שחטא, ישראל הוא", נשמה יהודית מקננת בו, וזיק אמונה 
מהבהב בקירבו. והלכה כרבי מאיר שאמר: "בין כך ובין כך, קרויים 
בנים", בנים אנו לה' אלוקינו- בכל מצב שהוא, תמיד ולעולמים! זהו 

שאמר הכתוב:"כי גרים", גם אם תחטאו ותלכו בגלות חלילה, "ותושבים", 
וגם כשתשמרו המצוות ותשכנו בארץ, תמיד- "אתם עימדי!".

(מעיין השבוע)

"וחי אחיך עימך" (כה,לו)
פירש גאון עוזנו מרן החיד"א זצ"ל, על פי מה שמצינו במדרש שרבי 

שמעון בר יוחאי זיע"א ראה בראש השנה שאחייניו יפסידו בשנה זו שש 
מאות זהובים. עמד ולווה מהם כספים לצדקה, ונתנו לו חמש מאות 

תשעים וארבע זהובים. תבעה מהם המלכות שש מאות זהובים, ונתנום 
במאסר. גבה מהם רבי שמעון שישה זהובים, נתנם כשוחד לשומר בית 
האסורים והוציאם לחופשי. כי נתנו את יתרת סכום זה לצדקה, במקום
למלכות. וזהו שנאמר:"וחי אחיך עימך"- מוטב שתתן לאחיך, מאשר

למיסים...

(מעיין השבוע)

"אל תיקח מאיתו נשך ותרבית" (כה,לו)
תניא, אמר רבי יוסי: בוא וראה סמיות עיניהם של מלווי בריבית. אדם 
קורא לחבירו "רשע"- חבירו יורד עימו לחייו ומתקוטט עימו על כך, 

כאילו היכהו. והם, המלווים בריבית, מביאים עדים ולבלר וקולמוס ודיו, 
וכותבין וחותמין (בשטר ההלוואה בריבית, האסורה על פי דין תורה 

בדבר ה') "פלוני זה כפר באלוקי ישראל!". תניא, רבי שמעון בן אלעזר 
אומר: כל מי שיש לו מעות ומלווה אותם שלא בריבית (גמ"ח), עליו 

הכתוב אומר: "כספו לא נתן בנשך ושוחד על נקי לא לקח, עושה אלה- 
לא ימוט לעולם", הא למדת שכל המלווה בריבית נכסיו מתמוטטין.

(מעיין השבוע)

"ובכל ארץ אחוזתכם גאולה תתנו לארץ" (כה,כד)
כתב בתורת מהרי"ץ: יש לפרש  בדרך רמז, כי הנה האדמה נתקללה 

על ידי האדם הראשון, והעצה לזה שבני ישראל ילכו בדרך ה', וישמרו 
את כל המצוות התלויות בארץ, ובזה יתוקן חטא אדם הראשון וקלקול 

הארץ. וזהו שאומר הכתוב: "ובכל ארץ אחוזתכם"- תראו ותשתדלו 
ש"גאולה תתנו לארץ"- שתהיה נגאלת מקללותיה, ואז תתן פריה ויבולה 

כמקדם.

(תורת הפרשה)

שנינו במדרש: בשעה שקיבלו ישראל את התורה, נתקנאו 
מן  יותר  להתקרב  ישראל  ראו  מה  העולם:  אומות  בהם 
האומות? סתם פיהם הקדוש ברוך הוא ואמר להם: הביאו 
לי ספר יוחסין שלכם. שנאמר: "הבו לשם משפחות עמים", 
מנאם  לכך  משפחותם".  על  "ויתיילדו  מביאים:  שבני  כשם 
בספר הזה אחר המצוות: "אלה המצוות אשר ציווה ה' את 
משה אל בני ישראל בהר סיני", ואחר כך: "וידבר ה' אל משה 
שלא  ישראל"-  בני  עדת  כל  ראש  את  סיני...שאו  במדבר 
וכתב  שלהם.  היוחסין  בשביל  אלא  התורה  את  ליטול  זכו 
רבינו ה"אור החיים" הקדוש זצ"ל שזו לשון "שאו" ורוממו 
ומכאן-  יחוסיהם!  בספרי  ישראל"  בני  עדת  כל  "ראש  את 
שבתימן. בשרעב  הדבר,  היה  דורות  כשני  לפני  לסיפור. 
תעיז,  במחוז  היהודים  נשיא  היה  זצ"ל  אלגמל  יוסף  רבי 
ובתוקף תפקידו הכניס עצמו לתוככי גוב האריות, לדון עם 
המושלים התקיפים וחלץ את הכיבשה ממלתעות הכפירים, 
להגן על היהודים הניגשים והנענים מהתנכלויות השליטים, 
מהגזירות וההשפלות שניחתו עליהם חדשים לבקרים. היה 
רבי יוסף עומד בפרץ, מרצה ברצי כסף ומפייס בתחנונים, 
משתה  נערך  אחד  ערב  המציק.  חמת  מפני  עת  בכל  וחרד 
יין בבית אחד מיהודי שרעב, ורבי יוסף היה בין הקרואים. 
היין שימח לבב אנוש, והשתיה היתה כדין. מה בין משתה 
במדרש:  אמרו  כך  העולם?  אומות  למשתה  ישראל 
ומקלסין  ומשבחין  מברכין  ושותין-  אוכלין  "כשישראל 
להקדוש ברוך הוא, והוא מקשיב לקולם ומתרצה. ובשעה 
שאומות העולם אוכלין ושותין- מחרפים ומנאצים בחרפות 
להחריב  הוא  ברוך  הקדוש  חושב  שעה  באותה  פה.  וניבול 
ואומרת:  סניגוריא  ומלמדת  נכנסת  והתורה  עולמו,  את 
רבונו של עולם, עד שאתה מביט באלו שמחרפין ומכעיסים 
לפניך, הביטה בישראל עמך שמברכים ומשבחים ומקלסים 
המסובין  פתחו  ושבחות!".  ובזמירות  בתורה  הגדול  לשמך 
בשירות ושבחות משירי המשורר האלוקי רבי שלום שבזי 
זצ"ל, ובין פיוט לפיוט סחו בכל נפלאותיו, איך התמודד עם 
פועל  הוא  ואיך  עילוואן,  בן  המכשף  קלון  וגילה  האימאם 
ישועות לפוקדים את קיברו ונודרים לזכותו. מעניין לעניין 
התפארו כמה מן המסובין, שהם נמנים על צאצאי המשורר 
דור  אחר  דור  שכתב יחוסו עולה למעלה בקודש,  האלוקי, 
של קרואי עדה אנשי שם עד לזרח בן יהודה בן יעקב אבינו 
שמע  יוסף  שרבי  הראשונה  הפעם  זו  היתה  השלום.  עליו 
הלכו  מיד  עיניו.  במו  לראותו  וביקש  היוחסין,  כתב  אודות 
והביאו ספר ישן נושן, כתוב על גווילי קלף, ובו מנויים דור 
כשלושת  פני  על  המתמשכת  דורות  שלשלת  ודורשיו,  דור 
אלפים וחמש מאות שנה. התפעל רבי יוסף, והתפעלו כולם. 
אבל כבר אמר החכם מכל אדם, כי "לץ היין, הומה שכר, כל 
של  שיפוטו  צלילות  עירפלו  היין  אדי  יחכם".  לא  בו  הוגה 
נוראה,  מחשבה  בו  ועלתה  היהודים,  עדת  נשיא  יוסף,  רבי 
יאמרו  מה  חרדה:  אותו  ומילאה  מנוחתו  את  הדריכה 
שהיהודים,  לו  יוודע  באם  המושל,  יאמר  מה  הגויים?! 
עפר,  עד  ומדוכאים  מושפלים  למרמס,  תחתיו  הנתונים 
מיוחסים כל כך. והם, הערבים הגאים, הם בני בלי שם פראי 
מדבר! הלא תבער בו חמתו, הוא יחשוב שהיהודים מתגאים 
על הערבים ובזים להם, ובחמתו יגזור גזירות קשות ומרות, 
גזירות  בדמיונו  הצטיירו  היין  ובהשפעת  ונוראות-  איומות 
בקול,  זו  חרדתו  הביע  מחברתה...  נוראה  האחת  דמים, 
הם  אף  שהיו  והשומעים,  בהגיגיו.  המסובין  את  ושיתף 
עושים?!  מה  ותוהים.  נבוכים  ישבו  עימו.  חרדו  בגילופין, 
הכל,  שמעו  הנשיא.  הציע  הייחוס",  כתב  את  נשרוף  "הבה 
הודו  פשוטה!  כה  עצה  על  חשבו  לא  איך  לרווחה:  ונאנחו 
לבוראם על שהעמיד נשיא כה חכם ונתן בלבו עצה ותושיה, 
ושרפו  קמו  בעצותיו.  ולהנחותם  מועד  מבעוד  להזהירם 
שעבר  והיחיד  האחד  העותק  את  היקר,  היוחסין  כתב  את 
חוליה  בו  הוסיף  דור  וכל  דורות,  עשרות  במשך  לבן  מאב 
ונדבך. ברגע אחד של שיכרות עלה באש נכס כה יקר, והיה 
לאפר... למחרת התפכחו מיינם, והבינו את אשר עשו ברגע 
של ערפול. בכו ונאנחו, וספקו כף. התאבלו וקוננו- אך את 
די,  אין  בזעזוע  אבל  הסיפור-  מזעזע  להשיב...  אין  הנעשה 
כתב  נושא  מאיתנו,  אחד  כל  כולנו,  לקח!  ממנו  להפיק  יש 
אלא  קלף,  על  כתוב  בספר  לא  דורות.  עשרות  של  ייחוס 
עלינו  כמה  בנפשו!  מושרשת  בליבו,  החרוטה  מורשת 
אדם  אין  והרי  וטישטוש,  ראש  קלות  של  שבשעה  להזהר, 
עובר עברה אלא אם נכנסה בו רוח שטות, לא נעשה מעשים 

שינתקו אותנו מאבותינו, מהקשר והשייכות אליהם! 

 (מעיין השבוע)
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אל תתערב!
בעצת  ההולך  כל  רב:  אמר  (נט.)  מציעא  בבא  בגמרא  נאמר 
אשתו נופל בגיהנם שנאמר (מלכים א, כא, כה): "רק לא היה 
כאחאב אשר התמכר לעשות הרע בעיני ה', אשר הסתה אותו 
איזבל אשתו". אמר לו רב פפא לאביי: והרי אומרים העולם: 
אשתך אפילו אם היא קטנה, כפוף עצמך ותשמע לדבריה? 
משיבה הגמרא: כאן בעניני העולם כאן בעניני הבית, כלומר: 
בעניני העולם – קובע הבעל, בעניני הבית – קובעת האישה, 
כלומר:  העולם,  בעניני  כאן  שמים  בעניני  כאן  נוסף:  תירוץ 
בעניני שמים – קובע הבעל, בעניני העולם – קובעת האישה. 
עיקר  היא  כי  האישה  קובעת  הבית  שבעניני  למדים  נמצינו 
יוסי:  רבי  אמר  שבת (קיח.)  בגמרא  רבותינו  וכמאמר  הבית, 
לאשתי  אלא  שורי,  ולשורי  אשתי  לאשתי  קראתי  לא  "מימי 
שהיא   – ביתי  "לאשתי  שם:  רש"י  פירש  שדי",  ולשורי  ביתי 
עיקר של הבית". ולא לחינם האישה נקראת "בית" או "עקרת 
בית", כיון שהודות להשגחתה הקפדנית ונאמנותה נשמרים 
כל דיני הכשרות בבית, והבית מתנהל בסדר ובמשטר. לאור 
הנ"ל יש לכל אדם לשמור על עצמאות מסויימת של עקרת 
בענינים  בעצמה  להחליט  האפשרות  את  לה  ולתת  הבית 
העצמי  הביטחון  את  לחזק  כדי  וזאת  הבית,  של  השונים 
שלה ואת מעמדה כעקרת הבית. ולצערנו הרב ישנם בעלים 
שנכנסים לתחום הפרטי של נשותיהם, ולא מאפשרים להן 
כך  ידי  ועל  עליהן,  המוטל  את  ולעשות  החלטות  להחליט 
נוטלים מהן את כל עצמאותן, הדבר חמור ביותר וצריך תיקון 
באופן מידי. ככל שאדם מייקר את אישתו ונותן לה "מעמד" 
בבית, הרי שהראשון שירויח זה הבעל (למעט מקרים יוצאי 
דופן שהתוצאה שונה – אך זה חריג) מכובד הוא זה המכבד 

השמים  ומן  ויראה,  הבעל  ינסה  השני.  את 
יחד להם  לטוב  בביתם  השכינה  תשרה 

כל הימים.  

כל דבר בזמן
נאמר בתלמוד: אמר אביי: אמרה לי אם: גידולו של תינוק 
– (רחיצתו) במים חמים ומשיכתו בשמן. גדל קצת – ביצה 
(להנאתו).  כלים  שבירת   – קצת  גדל  (למאכלו).  בכותח 
כלומר, צריך להפקיר לו כלים לשבר בשביל מילוי תאותו 
גם  זקוק  שהילד  התלמוד  מדברי  למדנו  עח:).  (יומא 
לפורקן ולשחרור, ולכן צריכים ההורים ליזהר לבל ילחצו 
על ילדיהם מיד בבואם לבית מבית הספר, שיכינו שיעורים 
להרגע  להנפש  מסויים  זמן  להם  יתנו  אלא  בזה,  וכיוצא 
ולנוח כדי שיחליפו כוח, ולאחר מכן יכינו שיעורים במרץ 
בשמחה ובחדוה. וכמו כן צריכים ההורים לתת אפשרות 
בזה, (חברים  וכיוצא  ושכנים  חברים  עם  לשחק  לילדיהם 
למשחקים,  זקוקים  שהילדים  כיון  שמים),  יראי  ושכנים 
ואם לא ישחקו בילדותם ישחקו חלילה בגדלותם... וכמו 
כן ישגיחו על בריאותם וזמני אכילתם כדי שיהיו בריאים 
דעות  מה'  (פ"ד  הרמב"ם  שכתב  וכמו  יתברך,  ה'  לעבודת 
ה"א) בזה הלשון: "הואיל והיות הגוף בריא ושלם מדרכי 
מידיעת  דבר  ידע  או  שיבין  אפשר  אי  שהרי  הוא,  השם 
עצמו  אדם  להרחיק  צריך  לפיכך  חולה,  והוא  הבורא 
בדברים  עצמו  ולהנהיג  הגוף,  את  המאבדים  מדברים 
מגדולי  אחד  של  בן  לי  סיפר  והמחלימים".  המבריאים 
מדוע  אביו  על  בליבו  "תרעומת"  לו  שיש  שליט"א  הדור 
לא הרשה לו בצעירותו ללכת לבריכה דבר שמאוד חסר 
ואמר  הוסיף  ואף  נשואים)  לילדים  אב  (כשהוא  היום  לו 
לי שאת העוול הזה הקפיד שלא לעשות לילדיו. קטונתי 
מלשפוט או לדון במעשיהם של גדולים, אך אנו הקטנים 
הנאתם  את  לילדינו  וניתן  חז"ל  כדברי  ננהוג  אם  לנו  טוב 
זמנו  ולפי  גילו  לפי  אחד  כל  ומשחקיהם 
וכלשון החכם: התרופה לכל הבעיות היא: 
הזמן...

E בימי דירה  לעבור  מותר  האם 
הספירה?

ראוי להיזהר בזה שאינו סימן טוב.

E ולשפצה הדירה  לסייד  מותר  האם 
בימי העומר?

מותר.

E האם שבת,  במוצאי  שבועות  כשחל 
מותר להסתפר בערב שבת?

מותר.

E האם מותר ללכת לים או בריכה בימי
הספירה?

ראוי להימנע.

E חזרות לעשות  למקהלה  מותר  האם 
בספירת העומר למסיבת סוף שנה?

אם אין צורך גדול אין להקל.

E שלא ילדיו  את  להרגיע  כשרוצה 
שמיעת  ע"י  אפשר  האם  לחינוך  הגיעו 

מוזיקה?

מותר.

E בברכה עומר  לספור  מותר  האם 
בבית ספר לשם חינוך?

אולי. והכל לפי ראות עיני המורה.

E בזמן עומר  לספור  יותר,  עדיף  מה 
ביחיד או מאוחר יותר במנין?

מותר ביחיד.

E ,בחצות השחר  ברכות  שבירך  מי 
בברכה,  כך  אחר  עומר  לספור  ורוצה 
האם רשאי דהוא לילה או דינו כיום גם 

לגבי זה?

אין קשר בין הדברים.

כא' בניסן תשע"ח ת.נ.צ.ב.ה שרה בת חבצי לעילוי נשמת
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E אם חל בשבת יום, שאילו היה חול לא היו
אומרים בו במנחה נפילת אפים, אין אומרים 

צדקתך.

E אומרים אין  הבן  אבי  ובבית  חתן  בבית 
צדקתך, וכן בבית האבל אין אומרים צדקתך, 
מכל  בשבת,  בפרהסיה  אבלות  שאין  ואף 
מורה  אינה  צדקתך  מאמירת  המניעה  מקום 
אבילות דוקא, שהרי גם בבית חתן ובבית אבי 
נהגו בירושלים  וגם  אותו.  אומרים  אין  הבן 

שלא לאומרו בבית האבל.

E מנחה בין  מדרש  לקבוע  שלא  נהגו 
כל  שמת  שחכם  מפני  הוא  והטעם  לערבית. 
רבינו  שמשה  שכיון  בטלים,  המדרשות  בתי 
נפטר באותה עשה, ומי לנו גדול ממשה שהוא 
מדרש.  לקבוע  שלא  נהגו  לכן  התעודה,  אבי 
מלדרוש,  למנוע  אין  בזמנינו  מקום  ומכל 
מאשר  מוסר,  דברי  לשמוע  עדיף  בודאי  כי 

להתעסק בבית המדרש בשיחה בטלה.

E ,שלישית סעודה  לקיים  מאוד  זהיר  יהא 
במעט  אותה  לקיים  יכול  שבע  הוא  אם  ואף 

כביצה  לאכול  לו  קשה  ואם  מכביצה.  יותר 
יאכל לפחות כזית (ואז יטול ידיו בלי ברכה). 
ואם אי אפשר לו כלל וכלל לאכול אינו יוכל 
שלא  בראשו  עיניו  והחכם  עצמו,  את  לצער 
מקום  ליתן  כדי  הבוקר,  בסעודת  מידי  יאכל 

לסעודה שלישית.

E זמן סעודה שלישית משיגיע זמן המנחה
היינו משש שעות ומחצה הלאה, ואם עשאה 
ולכתחילה  המצוה.  קיים  לא   – לכן  קודם 
סעודה  שאוכלים  לפני  מנחה  להתפלל  יש 
שלישית  סעודה  ואכל  נאנס  ואם  שלישית. 
לפני מנחה – יצא ידי חובה. ולפי דעת האר"י 
תפילת  לפני  שלישית  סעודה  האוכל  ז"ל, 

מנחה לא יצא בה חובתו אפילו בדיעבד.

E .שלישית בסעודה  היין  על  מקדשים  אין 
בתוך  יין  לשתות  להדר  טוב  מקום  ומכל 
רק  לו  יש  ואם  הגפן.  עליו  ולברך  הסעודה 
כוס יין אחת, יש להעדיפו לכוס ברכת המזון, 
יין  שתיית  ואילו  הגמרא,  מדין  שחיובו  כיון 

בסעודה שלישית היא רק משנת חסידים.

E גם בסעודה שלישית צריך לבצוע על שני
לחמים שלמים. ואם אין לו שני לחמים יוכל 
בדיעבד לבצוע רק על לחם אחד. ואם אין לו 
אפילו לחם אחד שלם, לא יבטל את הסעודה 
השלישית משום כך, אלא יאכל את הפרוסה 

שיש לו.

E יותר הרבה  חשובה  שלישית  סעודה 
שלם  לחם  לו  יש  אם  ולכן  רביעית,  מסעודה 
וגם פרוסת לחם, יבצע בסעודה שלישית על 
לסעודה  יניח  הפרוסה  ואת  השלם  הלחם 
ועושים  בזה  שטועים  אנשים  ויש  רביעית, 

להיפך.

E סעודה שלישית צריך לעשותה בפת, ואם
הוא שבע ביותר יוכל לקיים סעודה שלישית 
בדברים  או  דגן,  מיני  מחמשת  אחד  ידי  על 
שמלפתים בהם את הפת כגון בשר ודגים וכן 
לצאת  שלישית  בסעודה  והמזלזלים  פירות. 
מספקת  סיבה  מבלי  פת  בלא  חובתם  ידי 
זה  על  להזהר  ויש  הדין,  את  ליתן  עתידים   –

מאוד מאוד.

E והרבה שלישית.  בסעודה  חייבות  נשים 
נשים אינן יודעות זאת, ויש להודיען ולהזהירן
חייבות  וכן  שלישית.  סעודה  מצות  שיקיימו 

הנשים לבצוע על שתי ככרות.

E מצוה לאכול דגים בסעודה שלישית, ומי
עליהם.  העיקרית  סעודתו  יקבע  לו  שאפשר 
מפני  שלישית  בסעודה  ביצים  לאכול  ונהגו 
בערב  בשבת  שמת  רבינו  משה  של  אבלו 

בשעת מנחה.

E את להקיף  הקבלה)  פי  (על  הנוהגים 
השולחן בליל שבת וביום שבת, אינם צריכים 
להקיף בסעודה שלישית, כיון שאין צורך בכל 

על פי הקבלה.

E שלישית סעודה  לאכול  צריך  לכתחילה 
לפני שקיעת החמה. ומכל מקום אם נתאחר 
לאחר  עד  שלישית  בסעודה  מלהתחיל 
סעודה  ולסעוד  להתחיל  יכול  השקיעה, 
אחר  דקות  עשרה  שלוש  בתוך  שלישית 

השקיעה, וכן המנהג.

 (השבת והלכותיה)

לעילוי נשמת
מישל חיים מאיר
בר כליפא בן רחל

ת.נ.צ.ב.ה

להצלחת
דניאל יוסף, רחל, אליהו 

יוסף בני פנינה
שיזכו לגדול בתורה וביראת 

שמים טהורה, שמירה עליונה 
וכל טוב

להצלחת
 אלירן בן ז'קלין,

שמרית בת דבורה,
הילאי דוד, מיאל,

לירום מיכאל בני שמרית

להצלחה
 ברוחניות ובגשמיות ופרנסה 

בשפע
עדי בן מרלן

ובני ביתו

איזה לחם יותר בריא ומועיל לפת שחרית, 'טרי או ישן'?
'ּוְזַרְעֶּתם ֵאת ַהָּׁשָנה ַהְּׁשִמיִנת ַוֲאַכְלֶּתם ִמן ַהְּתבּוָאה ָיָׁשן ַעד ַהָּׁשָנה ַהְּתִׁשיִעית ַעד ּבֹוא ְּתבּוָאָתּה ּתֹאְכלּו ָיָׁשן'

התורה מבטיחה בזכות שמירת השמיטה, שבשנה השישית תצמח הרבה תבואה גם עבור השנה השביעית והשמינית, 
ויאכלו מן התבואה הישנה. 

ושואל רבינו האור החיים הקדוש, הרי בשנה השמינית יכולים לזרוע, ומדוע הוצרך לנס זה???
ומתרץ רבינו הקדוש, היות שתבואה ישנה משובחת ובריאה יותר מן החדשה, הקדוש ברוך הוא ריחם על עמו ישראל 

שיאכלו מתבואה ישנה. 
ומסיים רבינו הקדוש וזה לשון קודשו: ’וכרחם אב על בנים ירחם ה‘ על עמו‘.

[והגאון רבי רחמים פלאג‘י בספרו ’יפה ללב‘ לומד מדברי רבינו הקדוש, נפקא מינה לענין פת שחרית, שכל הסגולות שלה 
לבטל מחלות וכדומה, נאמרו רק כשאוכל פת שנאפתה מתבואה ישנה]

ובפרשת משפטים כותב רבינו הקדוש לפרש את הפסוק ’ּוֵבַר ֶאת ַלְחְמ ְוֶאת ֵמיֶמי, ַוֲהִסרִֹתי ַמֲחָלה ִמִּקְרֶּב‘, שגם אדם 
שיש לו עשירות והתברך בהרבה לחם ומים, אבל אם הוא חולה ולא יכול ליהנות מהאכילה והשתיה ושאר תענוגי עולם, אין 
משמעות לברכת הלחם והמים, ולכן לאחר שמבטיחה התורה על ברכת הלחם והמים, היא מוסיפה לברך ’והסירותי מחלה 

מקרבך‘.
[אור החיים בהר, פרק כה פסוק כב]

058-3201352

03-5584485 03-5591756 100
yeasa.beracha@gmail.com

לעילוי נשמת
שמואל בביוף

בן בלור
ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת
שמעיה כוסיוף

בן יעל
ת.נ.צ.ב.ה
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