
מצות  מקיים  מלאים,  סלים  שני  עם  עולה  שהשכן  ורואה  שישי,  ביום  מהבית  יורד  אני 
"והיה ביום השישי והכינו את אשר יביאו" (שמות טז, ה). הלכה פסוקה (שולחן ערוך 
אורח חיים רנ), אשריו ואשרי חלקו. אזכיר לו שיאמר בפה מלא "לכבוד שבת קודש", 
מלאים  הסלים  מבט,  העפתי  ב).  שם,  ברורה"  בקדושה ("משנה  הרבה  פועל  שהדיבור 
שאלתי.  זה",  "מה  בעיה.  וזו  עבריות,  אותיות  שם  יש  אבל  צריך.  זה  את  גם  נו,  ניירות. 
"עיתונים", ענה, "עונג שבת". תמידים כסדרם "ומוספים" כהלכתם. מותר? נניח ("משנה 
ברורה" שז, סג). ואם מתענג, אולי רצוי ("תרומות הדשן" כג). אבל אוי לו, שזה תענוגו! 
עדת  כל  את  משה  המדרש: "ויקהל  דברי  הביא  ב)  רצ,  חיים  יוסף" (אורח  ה"בית  והלא 
בני ישראל... ביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת שבתון לה' " (שמות לה, א-ב), אמר 
להם הקדוש ברוך הוא לישראל, אם אתם נקהלים בכל שבת ושבת בבתי כנסיות ובבתי 
שנאמר  בעולמי,  אותי  הימלכתם  כאילו  עליכם  אני  מעלה  בתורה  ועוסקים  מדרשות 
(ישעיה מג, יב): "ואתם עדי נאום ה' ואני אל", מכאן סמכו בכל תפוצות הגולה להתקבץ 
בבתי כנסיות לקרוא מקרא ולדרוש אגדה אחר סעודת שחרית. ובירושלמי (שבת פט"ו 
ה"ג) אמרו שלא ניתנו שבתות וימים טובים אלא כדי לעסוק בהם בתורה, ואמרו בזוהר 
הקדוש (ח"ג קעג, א) שבמוצאי שבת כשחוזרת הנשמה היתרה למקומה, נשאלת איזו 
חידוש חידשה בתורה. ומי שקריאת העיתונים היא עינוגו, עליו המשילו לאמור – ביום 
אשר  ככל  לתת  ואיש,  איש  רצון  להשביע  נתיניו.  עם  להיטיב  המלך  ביקש  ההכתרה, 
שעה.  לכך  יקציב  לפשרה:  הסכים  יתרוקן.  המלוכה  שאוצר  יועציו  הזהירוהו  ישאל. 
תור  השתרך  המועד  לפי  יומיים  יענה.  סבירה,  בקשה  ויבקש  שעה  באותה  שיבוא  מי 
סיכוי  היה  לא  וכך  כך  בין  והרי  במקום.  ולנו  חזקה  תפסו  אנשים  עקלתון,  כנחש  ארוך 
על  יוותר  ומי  החלום,  על  יוותר  מי  אבל  ארבעים.  ואולי  לשלושים,  קטן.  לחלק  אלא 
הסיכוי הקלוש. אולי ייאות המלך ויעניק לו קצבה לכל חייו, יחליף את דירתו הדחוקה 
ולפתע  נדרכו,  והכל  נפתח  הענק  השער  הגיע,  הגדול  הרגע  צאצאיו.  השאת  יממן  או 
נכרה תכונה ותזוזה. אדם טיפס במעלה התור כשכולם מפנים לו מקום, מאפשרים לו 
להקדימם. למה ומדוע. אם תהו אלו שלפניהם, מיד מיהרו ועשו כמעשיהם. המצורע 
של המטרופולין, זה שמנודה מכולם ומעביר את שיממון ימיו בשפכי הפסולת שבפאתי 
מרחיקה  אותו  האופפת  והצחנה  ודוחים,  מוגלתיים  פצעים  מכוסה  גופו  שכל  העיר. 
ממנו כל אדם, מצורע זה שייט לו עתה בניחותא כשהכל סולדים בתחושת קבס. הגיע 
לראש התור, וגרם למבוכה. החליטו לרחצו ולבשמו ולהחליף סחבותיו המרובבות לפני 
שיביאוהו אל המלך. עננת בושם מצחין בישרה את בואו והמלך נטה אליו חסדו: "מה 
"הפצעים  בגמלוניות,  לקוד  ניסה  המלך",  "אדוני  התעניין.  לעזרך",  אוכל  במה  תבקש, 
ניזון  ואני  ממני,  מתרחקים  כולם  בואש.  ריח  ומדיפים  ומציקים,  מגרדים  המוגלתיים 
כשאני  אחת:  זולת  בחיי,  הנאה  לי  אין  לאשפתות.  שהושלכו  מזון  שאריות  מליקוט 
מתחכך, אני משכך מעט את הגירוי. אבל יש לי בעיה. איני מגיע לגב... אבקש מהמלך 
שיואיל ברוב חסדו לצוות שיתקינו לי שתי מברשות ארוכות ידית, שאוכל לגרד בהן את 
גבי"... "כדברך יעשה", ענה המלך, ופנה אל השליש: "רשמת?". "כן", ענה בחיוך. חיוכו 
למצורע?!  ללעוג  הדבר  נאה  כלום  נא,  יאמר  המלך,  "אדוני  המצורע:  חמת  את  הבעיר 
למה הוא מחייך, זה שרשם את הבקשה!". "אכן", הסכים המלך, "למה חייכת לבקשתו, 
האם נאה הדבר?", הוכיח את השליש. דק השליש: "אדוני המלך, לא למומו חייכתי, אלא 
וירפאוהו,  בו  יטפלו  שרופאיו  לבקש  ויכול  המלך,  לפני  הוא  עומד  הרוחנית!  לסכלותו 
ומעדיף  האדם,  בני  לחברת  לשוב  ויוכל  ישכחו  מכאוביו  יתנקה,  ועורו  ייעלמו  פצעיו 
מנידוי  לסבול  והמדממים,  המוגלתיים  מפצעיו  ולסבול  צחנה  להדיף  להמשיך  הוא 
המצורע,  נפגע  מענגת"...  בהתחככות  אושרו  ולמצוא  אשפתות,  מפסולת  ולהתכלכל 
זיקר כתפיו ושרבב שפתיו: "שלא יגיד לי מה לעשות!" שוטה! בקש לפחות עתה... אין 
יהודי,  ישב  מולי  ברק.  לבני  מחדרה  ברכבת,  נסעתי  נזכר:  ואני  לו!  לנוד  יש  לו,  ללעוג 
ופתח שולחן. הוציא מאמתחתו צרור תרופות וערך על הדלפק. גלולות לבנות וצהובות, 
כמוסות אדומות וזהובות, מבחר מרשים ומשובב עין. נטלם לפיו עדרים עדרים, הגירם 
לגרונו בלגימת מים. לטשתי עיניים כפי הנראה, כי הוא פנה אלי והזדהה עימי ברחמים: 

"שכחת את שלך בבית?!". שכחתי בבית? אשרי שאיני צריך!
(והגדת)

נתאר לעצמנו נכנסו למסעדה כשרה למהדרין, 
במטעמים  נפשנו  והחיינו  שסעדנו  ולאחר 
שולפים,  הארנק  את  "ברעדה"  ואנו  השונים, 
לפני שנשמע ונתבשר ולאוזנינו יתגלה המחיר, 
או  לאט  יתעכל  האוכל  האם  נדע  ולפיכך 
האדיב,  שירותו  על  למלצר  אנו  מודים  מהר... 
ומוסיפים אף שהאוכל היה כל כך טעים שעד 
בא  והנה  קירבנה...  אל  באו  כי  נדע  לא  מהרה 
המלצר מחייך ומודה נרגשות ובו במקום לוחש 
לשלם  צריכים  אנו  אין  דאגה  שאל  באוזנינו 
בשמחה  שאף  אלא  בלבד  זאת  ולא  מאומה, 
יתן לנו מתנה מהמנהל! תבינו, מוסיף המלצר 
האדיב על אוזנינו ללחוש, בעל המסעדה עשיר 
על  המודה  שכל  תיקן  ותקנה  למאוד  עד  הוא 
אף  אלא  ישלם  שלא  בלבד  זאת  לא  השירות 
שכר יקבל, ולנו לא נותר אלא מההלם בשמחה 
להתאושש... אכן דימיון פורה, אולם אם נשכיל 
יתברך  שה'  נגלה  גלה  מהר  חיש  להתבונן 
בחסד  בחן  תמיד  כולו  העולם  ואת  אותנו  הזן 
וברחמים, ממש מתנות חינם לנו נותן, והמעט 
שבמעט לנו נותר לומר תודה, ואף על התודה 
שזו זכותינו וחובתינו כאחד משלם לנו הון עתק 
תבל  אוצרות  שכל  מכיון  ארוך  שכולו  בעולם 
עליו  המלך  דוד  לשלם!!  רב  כה  שכר  בהם  אין 
מתים  מאה  והיו  מגיפה  שהיתה  בעת  השלום 
בכל  ברכות  מאה  לברך  ותיקן  עמד  יום,  בכל 
קוראים  בפרשתינו  המגיפה!  פסקה  ומיד  יום, 
היסודות  דהיינו  למשכן  אדנים  מאה  שהיו  אנו 
והיתדות שעליהם נקבעו קרשי המשכן, משכן 
שהשכינה  עולם  לבאי  היא  שעדות  העדות 
שמזכירות  ברכות  למאה  רמז  בישראל!  שורה 
הבסיס  שזהו  בעולם  ומלכותו  אדנותו  את 
ומחושבי  ה'  עובד  טוב  יהודי  להיות  והיסוד 
שמו. גם אם באים אנו לברך באמצע העבודה, 
חלילה  לשכוח  לנו  אל  חשובה,  שיחה  או 
ולשיגרה להתרגל, ולפלוט את הברכה במרוצה 
אדון  יתברך  לה'  שהרי  להתבונן,  מבלי  דהיינו 
העולם זוכים אנו להודות ולברך, נחשוב נתבונן 

ונזכה בכל לב לברך!

מאה אדנים!
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"ותכל כל עבודת משכן אוהל מועד, ויעשו בני ישראל 
ככל אשר ציוה ה' את משה" (לט,לב) 

שאל הרב "שפתי כהן" זצ"ל: לאחר שעבודת המשכן נסתיימה 
הלא  והשיב:  לעשות?  ישראל  לבני  עוד  היה  מה  והושלמה, 
נאמר "ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם". לאחר שסיימו לעשות 
את המשכן התחילו בחלק השני של הציווי, לעשות את עצמם 

משכן לקדושה!
(מעיין השבוע)

"ויבואו כל איש אשר נשאו לבו וכל אשר נדבה רוחו 
אותו הביאו את תרומת ה' " (לה,כא)

שבין  פלא,  בתור  זאת  מספרת  התורה  זצ"ל:  החיד"א  מרן  כתב 
במחשבתו  היה  אשר  אחד,  איש  אף  נמצא  לא  ישראל  בני  כל 
או ברצונו לתת ולבסוף לא הוציא את מחשבתו לפועל. הכתוב 
רוחו   נדבה  אשר  וכל  ליבו  נשאו  אשר  איש  "כל  איפוא:  אומר 
מן  מחשבתם  את  הוציאו  הם   -" ה'  תרומת  את  הביאו   – אותו 
הכח אל הפועל. ואכן, פלא עצום הוא שלא כמנהג העולם, בו 
מגיעים  אינם  אך  טוב  רצון  לגלות  המועילים  האנשים  מרובים 

לכלל מעשה...
(מעינה של תורה)

"ויעשו את בגדי הקודש אשר לאהרן כאשר ציוה ה' 
את משה" (לט,א)

יש לפרש בדרך רמז, כי הנה אהרן הכהן היה אוהב שלום ורודף 
לאשתו.  איש  ובין  לחבירו  אדם  בין  שלום  עושה  והיה  שלום, 
ויש לכל אדם ואדם ללכת בדרכי אהרן ולהרבות שלום בעולם. 
אולם צריך לדעת שכל מעשיו של האדם שעושה צריכים להיות 
כפופים לציווי התורה, ולכן אמרו רבותינו בתלמוד שבעניינים 
רוחניים,  בעניינים  אבל  לאשתו,  לשמוע  הבעל  צריך  גשמיים 
אין לוותר לאשתו אלא צריך הוא לציית לתורה הקדושה, כיון 
שגם הוא וגם היא צריכים לשמוע  לתורה הקדושה. וזהו שאמר 
רוצים  כאשר   – לאהרן"  אשר  הקודש  בגדי  את  "ויעשו  הכתוב: 
בעקבותיו  ללכת  דהיינו  אהרן,  בגדי  את  להם  לעשות  אדם  בני 
"כאשר  אזי  לאשתו,  איש  ובין  לחברו  אדם  בין  שלום  ולעשות 
ציוה ה' את משה" – צריכים להיות כפופים לציווי הבורא יתברך 
כפי שציוה בתורה הקדושה שניתנה על ידי משה, ואין לאדם 

לעשות שלום על חשבון התורה הקדושה חלילה...
(תורת הפרשה)

"ביום החודש הראשון באחד לחודש תקים משכן 
אוהל מועד" (מ,ב)

לפי המובא בספרים היה כל מעשה המשכן דומה בכל פרטיו 
חכמינו:  אמרו  העולם  בריאת  שעל  וכשם  בראשית,  למעשה 
"עלה במחשבה בתשרי ונברא בניסן", כך גם במשכן הביאו את 
הנדבות בתשרי – ממחרת יום הכפורים – והמשכן היה אז אצלם 

רק במחשבה, ואילו בראש חדש ניסן הוקם למעשה.
(מעינה של תורה)

פרשתינו פותחת בציווי שמירת השבת וממשיכה בענין 
שהכינה  האישה  על  זה,  ובענין  ה'.  בית  המשכן,  עשיית 
רווח  לוב  יהודי  בקרב  ה'.  בית  לכבוד  ודאגה  שבת  צרכי 
כפללה  הגביר  של  רעייתו  רבקה,  מרת  פלאי.  סיפור 
בבית  הראשי  והגבאי  טריפולי  העיר  מנכבדי  נחום, 
הכנסת המרכזי, רגילה היתה להכין את כל צרכי השבת 
חופזת  היום  ומצהרי  השישי,  יום  ובבוקר  חמישי  ביום 
הכנסת,  בית  את  לנקות  לשני,  אחד  כנסת  מבית  היתה 
השבת,  לכבוד  המנורות  את  להטיב  ולהדיח,  לשטוף 
למלא בהן שמן ולהתקין את הפתילות. פעם חדר לרגלה 
דלקת  רגלה  בכף  פשטה  יומיים  כעבור  חלוד.  מסמר 
ונגרמו לה כאבים עזים. בהגיע יום שישי לא יכלה כמעט 
להזיז את רגלה, אבל על המצוה לא ויתרה. במאמץ רב 
כנסת,  לבית  כנסת  ומבית  לרחוב  מרחוב  רגליה  כיתתה 
שפתיה  נשכה  עצום.  במאמץ  לה  עולה  פסיעה  כשכל 
את  לעצור  ביכולתה  היה  לא  אך  להאנח,  שלא  כדי 
אדם  מולה  ראתה  לפתע  עיניה.  את  המציפות  הדמעות 
שאל  יקרה?",  אשה  לך  לבנים ופניו קורנות. "מה  לבוש 
האיש. "רגלי נפצעה ממסמר חלוד וההליכה קשה עלי", 
ענתה האישה. "אם כך, מדוע יצאת מביתך?", שאל הזר. 
"מצוה מוטלת עלי, ואיני מוכנה לזונחה", ענתה האישה. 
חשה  ולפתע  האיש.  ענה  שתתרפאי",  הדין  מן  כך,  "אם 
שרגלה הבריאה, והכאבים נטשוה כליל! "המלאך רפאל 
אתה?", שאלה האישה. והלה ענה! "לא כי, אליהו הנביא 
לומדי  עיני  שיאיר  בן  לך  יוולד  המצוה  ובזכות  אני. 
רבי  הצדיק  בנה  לה  נולד  ואכן,  ונעלם.  אמר,  התורה". 
ניסים נחום, שזכה לשני שולחנות, תורה וגדולה במקום 

אחד. היה גדול בתורה, ותמך בלומדיה ביד רחבה.

EEE

זה  ובענין  השבת,  שמירת  בציווי  פותחת  פרשתינו 
זצ"ל  חי"  איש  ה"בן  רבינו  כאשר  פלאי.  סיפור  מסופר 
השיירה  ראש  עם  היתנה  ישראל,  בארץ  לביקור  עלה 
הלה  כולה.  השיירה  תשבות  השבת  שביום  המוסלמי 
עשתה  הגמלים  שיירת  בלבד.  תשלום  תמורת  הסכים 
בהגיע  והצחיח.  השומם  במדבר  דרך,  לא  בדרך  דרכה 
מעל  המטלטלין  את  לפרוק  רבינו  החל  שבת  ערב 
הגמל. פנה מנהיג השיירה ונתן עליו בקולו: "מה, כלום 
הלא  המדבר?  בלב  השיירה  את  לעכב  אתם  מתכוננים 
המקום שורץ חיות רעות ושודדי דרכים, אתם מסכנים 
מאוחר  שהתברר  כפי  היו,  אמת  דבריו  כולנו!".  חיי  את 
רשאית  שהשיירה  ענהו  הוא  חת.  לא  רבינו  אבל  יותר, 
ובצאת   – כאן  ישבתו  ופמלייתו  הוא  בדרכה.  להמשיך 
השבת יאיצו פעמיהם להשיגם. ואכן, ראש השיירה פנה 
להאיץ בגמליו - אך הללו מאנו למוש ממקומם... לנוכח 
התעקשותם של הגמלים, הוכרחו הכל לחנות שם, בלב 
שודדים  מהתנפלות  שחששו  הערבים  אבל  הישימון, 
ובני  רבינו  הסלעים.  נקיקי  בצל  לחסות  סביב,  התפזרו 
פמלייתו לא שתו ליבם לסכנה, לבשו בגדי שבת ועמדו 
ממקום  המדבר.  במישורי  המלכה  שבת  פני  את  לקבל 
מסתורם עקבו נוסעי השיירה הנוכרים בתמהון ביהודים 
השרים ומזמרים כאילו מצויים הם בבית הכנסת, במקום 
והיסב  היין  על  קידש  רבינו  הסתיימה,  התפילה  ישוב. 
ליד  מסב  היה  כאילו  השבת,  לסעודת  פמלייתו  בני  עם 
שולחנו, בביתו... הלבנה עמדה במרומי הרקיע, והאירה 
את שולחן השבת. קולות השירה הדהדו ברחבי המדבר, 
הבחינו  הם  נחרדו:  לפתע  ושומעים.  רואים  והערבים 
ושעטה  להרים  מעבר  שהגיחה  שודדים  בכנופיית 
לעבר היהודים המזמרים. "הם אבודים!", חלפה במוחם 
המחשבה הנוראה. ואז אירע הפלא. השודדים התקרבו, 
ולפתע  היהודים.  לעבר  והתקרבו  סוסיהם,  מעל  ירדו 
בדהרה...  והתרחקו  סוסיהם  על  עלו  במהירות.  נסוגו 
על  לרבינו  סיפרו  ממחבואם,  הגיחו  הנדהמים  הערבים 
גלימתו  לשולי  בהערצה  נישקו  המופלא,  ההצלה  נס 

ואמרו: "עתה ידענו כי אין כאלוקי היהודים!".

(מעיין השבוע)
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מחפשים סגולות לשלום בית?
נסו ותראו!

המקור  את  מוצאים  בטרם  אשר  אנשים  ישנם  התמורות  דור  בדורנו 
רצים  מיד  בעקביהם,  הכרוך  הרע"  "ביצר  זאת  ותולים  לבעיותיהם 
להם  שעשו  לעצמם  מדמיינים  ומיד  מטורפים  אלא  שאינם  למקובלים 
כישופים ועין הרע. כאן אשמה אחות הבעל וכאן "שמה עין" אמא של 
האישה ומיד מתחילים לחפש את הסגולות והקמיעים והחורבן ממהר 
מהי  ללמוד  יש  וממנו  בית  שלום  בספר  המובא  סיפור  לפנינו  להגיע. 
מספר  זצ"ל  משאש  יוסף  רבי  הגה"צ  בית.  לשלום  האמיתית  הסגולה 
רבי  הרה"ג  אביו  עם  למד  בקטנותו  שפעם  ח"ב,  אבות  נחלת  בסיפרו 
צדיק  אחד  חכם  אביו  לפני  בא  הלימוד  גמר  ולאחר  זצ"ל,  משאש  חיים 
ושפך  בעמיו,  נכבד  אחד  איש  ואיתו  זצ"ל,  נחמני  אלישע  רבי   - וישר 
הועילו  ולא  חייו,  ממררת  שאשתו  ואנחה  בבכי  אביו  לפני  שיחו  האיש 
שום דברים, ורבי אלישע ניסה לעשות ביניהם שלום ולא הועיל. ואמש 
שיעשה  לו  ואמר  נורא,  איש  בחלום  פעמים  כמה  אלישע  לרבי  נראה 
עשה  והנה  משאש,  חיים  הרב  אצל  האיש  את  ויוליך  רבה  ומצוה  חסד 
רבי אלישע כאשר צווה ובא לפני רבי חיים. ואמר להם אביו רבי חיים 
בצהלה: דעו בני, כי סגולה אחת בדוקה ומנוסה מקובל אני מאבא עליו 
השלום, שכל הקובע עתים לתורה ביום ובלילה, ימצא חן בעיני אשתו, 
ויהיה תמיד שלום בביתו, וכמו שאמר דוד המלך (תהילים קי"ט, קס"ה): 
קובע  תורה  שאוהב  ומי  מכשול".  למו  ואין  תורתך  לאוהבי  רב  "שלום 
היקשה  אחת  שפעם  להם,  ואמר  חיים  רבי  והוסיף  יום.  בכל  עתים  לה 
לאביו זצ"ל, מדוע רב שהיה עוסק בתורה כל היום וכל הלילה בכל זאת 
לו  והשיב  ע"א).  ס"ג  דף  ביבמות  (כמסופר  אותו  מצערת  היתה  אשתו 
וכמו  בהם,  ושמחים  היסורים  את  מחבבים  היו  הראשונים  שרבותינו 
מחבב  שהיה  פד:),  מציעא  שמעון (בבא  רבי  בן  אלעזר  רבי  על  שאמרו 
את היסורים וקורא להם: בואו אחי בואו רעי. את הדברים הנ"ל דיבר רבי 
האיש  ואותו  לשלום.  ופטרו  רחמים  עליו  וביקש  האיש  אותו  עם  חיים 
בא  יום  עשר  חמישה  ואחר  יום.  יום  לתורה  עתים  וקבע  הדברים  קיים 
אותו האיש עם חכם אלישע בלב שש ושמח, ואמר לרב כי הדברים עשו 
רב.  בשלום  עתה  הם  כי  שמו,  יתברך  לאל  והודות  ראשון,  מיום  רושם 

וחכם אלישע היה מספר סיפור זה בפני רבים בכל עת 
וזמן שהיו מתגלגלים הדברים על ענין השלום. ננסה 
אחרינו. ולבנינו  לנו  וישועה  ברכה  ונראה  זו  סגולה 

הילד אינו אשם!
ישנם הרבה הורים שבוכים כאשר הילדים גדלים כפראי 
אשם  מה  וכי  ומוסריות,  ארץ  דרך  מכל  רחוקים  אדם 
ולא  טובות  למידות  חינכוהו  לא  ואמו  אביו  אם  הילד 
העירו והאירו את דרכו בקטנותו? ומספר במדרש: אחד 
מגדולי ציפורי שהכניס את בנו לבריתו של אברהם אבינו, 
שמחתו.  להשתתף  חלפתא  בן  שמעון  רבי  את  הזמין 
לשערי  עירו  ובני  שמעון  רבי  כשבאו  המיועד,  ביום 
החצרות  באחת  עומדים  נערים  כמה  ראו  ציפורי,  העיר 
הדרת  בעל  שמעון,  רבי  את  הללו  כשראו  ושוחקים. 
הפנים של תלמיד חכם, עצרוהו ואמרו לו בקול מתקלס: 
"לא תזוז מכאן עד שתרקוד מעט לפנינו". גער בהם רבי 
נערים  אותם  אך  לי".  נאה  זה  ואין  אני  זקן  "הן  שמעון: 
להמשיך  להניחו  וסירבו  לדבריו,  הקשיבו  לא  דעת  קלי 
דרכו. נשא רבי שמעון עיניו למעלה וראה כי נגזר בשמים 
אל  פנה  תיפול.  כי   – הנערים  ניצבו  בה  חצר  אותה  על 
אחרי.  תענו  ואתם  אשיר  "אני  להם:  אמר  וכך  הנערים, 
לכו לבעל החצר – ואם ישן הוא עוררו אותו – וכך תאמרו 
ומר".  רע   – סופו  אך  מתוק,   – ותחילתו  החטא  "ראש  לו: 
חינך  לא  אשר  האב  כי  בדבריו,  לומר  התכוין  שמעון  רבי 
את הנערים הללו ולא הרביץ בהם חוכמה מוסר ודעת – 
סופו יהיה רע ומר. לשמע חילופי הדברים התעורר בעל 
אל  ואמר:  לרגליו  ונפל  שמעון  רבי  אל  יצא  מיד  החצר. 
תשים ליבך לדבריהם, שכן נערים שוטים המה. אך נגזרה 
גזירה ומיהרו להוציא את כליהם ונפל הבית. ומוסר גדול 
מלמדנו המדרש שבעצם אין הדבר תלוי כל כך בילד אלא 
באביו ואמו שהתרשלו בקטנותו, וככל שנקדים לחנך את 
ילדינו למוסר ודרך ארץ נרויח, כי כל איחור ביום, נזק הוא 
לשנים ואולי לדורות, וכל המקדים הרי זה משובח.

E  ארוכה רצועה  לחתוך  מותר  האם 
מנת  על  אורכה  לו  כשמפריע  מהתפילין 

לגונזה?

מותר.

E  מותר האם  תיק,  בתוך  שמונחים  תפילין 
להעמיד התיק על הרצפה?

יש מקילים, אך ראוי להיזהר בכבודם.

E  המסיים מסכת האם פטור מאמירת תחנון
באותו יום?

אם  אך  כרגיל,  וידוי  יאמר  לבד  מסיים  אם 
כשהסעודה  וידוי  יאמרו  לא  סיים  הציבור 

היא בסמוך לתפילה.

E  או הטלפון  דרך  וכדו‘  ברכה  השומע 
בשידור חי, האם יכול לענות אמן?

מרן הגר“ע יוסף זצ“ל פסק שיענה.

E  ,מנחה יום  כל  להתפלל  הרגילה  אישה 

ערבית  תתפלל  האם  התפללה,  לא  אחד  ויום 
שתיים?

אין הבדל בדיני תפילת התשלומין בין איש 
ערבית  תתפלל  כזה  באופן  ולכן  לאישה 

שתיים.

E  ושולחנות ספסלים  לשאול  מותר  האם 
של בית הכנסת לצורך שמחה?

הכנסת  בית  קופת  את  שיהנו  וטוב  מותר 
בתרומה הגונה ובזה מותר לכו“ע.

E  למכירה שעומד  בספר  לעיין  מותר  האם 
ואין דעתו לקנותו?

מחמת  זאת  שעשו  מגדולים  שמעתי 
עניותם אך אינו ברור אם ביקשו רשות אם 
רשות  ביקש  אם  רק  מותר  ולמעשה  לא, 

מהמוכר.

E  ,נהג של הסעות שאוסר לאכול ברכב שלו
על  לו  שמשלמים  אפילו  לאסור  בידו  האם 

הנסיעה?

שעל  עשה  הרכב  בעל  לך  שיאמר  מה  כל 
דעת כן לקח אותך.

E  כשהגב חברותא  עם  ללמוד  מותר  האם 
שלו כלפי ארון הקודש?

י‘  גבוהים  שהס“ת  היום  ובפרט  מותר 
טפחים מהארץ ומכוסים בשני כיסויים.

E  ,רם בקול  המדרש  בבית  הלומד  אדם 
את  להנמיך  צריך  האם  שנרדם,  חבירו  וראה 

קולו?

בגמרא  כנזכר  הוא  נצרך  רם  בקול  הלימוד 
עירובין (נב:- נד.) והנרדם בבית הכנסת או 
אך  להקיצו.  יש  לכתחילה  המדרש  בבית 
אם הלומד הוא בן תורה שנח מעט לצבור 

כוחות יש להתחשב בו.
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E  בקידוש חייבות  וילדות  נשים  גם 
מתפללת  שאינה  אישה  ולכן  היום 
או  לשתות  ורצונה  בקביעות  שחרית 
חייבת  היא  הרי  בבוקר,  בשבת  לאכול 

בקידוש קודם לכן. 
E  אחר מזונות  מיני  לאכול  נוהגים  יש 

מאה  מנין  בזה  להשלים  כדי  קידוש, 
לצאת  כדי  בזה,  שנהגו  ויש  ברכות 
היא  ששיטתו  חידקא  רבי  חובת  ידי 
שבשבת צריכים לאכול ארבע סעודות, 
בסעודת  להפסיק  שלא  יותר  הנכון  אך 
מזונות בין הקידוש לנטילת ידים. ודבר 
והן  הפשט  פי  על  הן  יותר  מדוקדק  זה 

על פי הקבלה.
E  הציבור את  לכבד  שנוהגים  במקום 

אבי  חתן,  בשבת  וכגון  מזונות  במיני 
הבן וכיו"ב או במקום שנוהגים לעשות 
לאחר  המתפללים  כל  ולשבת  קידוש 

תפילה, יש להזהיר שמי שרוצה לאכול 
שם חייב לאכול כזית מזונות, כדי לצאת 
ואם  סעודה.  במקום  קידוש  חובת  ידי 
עשה,  רעות  שתים  מכזית,  פחות  אכל 
גם לא יצא ידי חובת קידוש וגם נחשבת 
וצריך  קידוש  בלא  כאכילה  אכילתו 

זהירות גדולה בזה. 
E  שולחנו על  להסב  אדם  כל  יזהר 

קדושה  מתוך  לבב  ובטוב  בשמחה 
וטהרה ויאכל בנחת ולא ברעבתנות וגם 

יתרחק מאוד מדברי בטלה וכיו"ב.
E  היום סעודת  שכבוד  בגמרא  איתא 

קודם לכבוד סעודת הלילה, דהינו שיניח 
לסעודת  יותר  החשובים  המאכלים 
היום. ועל כן יש שדיקדקו להניח מאכל 
בסעודת  לאוכלו  כדי  חשוב,  סלט  או 
הסעודה,  בעניני  רק  הוא  זה  וכל  היום 
אך אם אין לו אלא כוס יין אחת, קידוש 

הלילה קודם.
E  החכם עיניו בראשו שלא ימלא בטנו

בסעודת היום, כדי ליתן מקום לסעודה 
בימי  בפרט  בזה  להיזהר  ויש  שלישית. 

החורף הקצרים.
E  בסעודת כמו  משנה,  לחם  על  יבצע 

עליה  שבוצע  החלה  את  ויניח  הלילה 
לימינו מוגבהת קצת, כדי שיוכל לבצע 
המקובלים  ומנהג  העליונה.  החלה  על 

סעודות  בכל  חלות  י"ב  על  לבצוע 
השבת.
E  ,יקפיד לאכול דגים גם בסעודת היום

משום שעל פי הקבלה יש להיזהר בזה 
בכל שלושת הסעודות בשבת.

E  כדי לשבת,  מאכל  להטמין  מצוה 
שיאכל חמין בשבת, כי זהו מכבוד ועונג 
חוששים  חמין  אוכל  שאינו  ומי  השבת 
אנו שמא אפיקורוס הוא ועל כן נהגו כל 
והמאמין  בשבת.  חמין  לאכול  ישראל 
יזכה  בשבת  חמין  ואוכל  חכמים  בדברי 
ולרפואה  המתים  ולתחית  הימין  לקץ 

וישועה וכל טוב.
E  לאכול ישראל  תפוצות  רוב  מנהג 

משום  והוא  קטניות  של  חמין  בשבת 
גם  זה  ומטעם  רבנו  משה  של  אבלו 
יותר  והנכון  בשבת.  ביצים  אוכלים 
היום  בסעודת  החמין  את  שיאכלו 
העם  המון  שנוהגים  כפי  בצהרים,  ולא 
עדה  שכל  וראוי  חכמים.  ברצון  ושלא 
מאכלים  לאכול  אבותיה  במנהג  תחזיק 
המיוחדים לשבת איש על מחנהו ואיש 

על דגלו.
E  שבת שירי  לשיר  המסובים  יקפידו 

ולומר דברי תורה על השולחן. 
(באר השבת)

 ניתן להקדיש
את העלון לכל ענין

052-7606586

לעילוי נשמת
שמואל בביוף

בן בלור
ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת
שמעיה כוסיוף

בן יעל
ת.נ.צ.ב.ה

’חשיבות לימוד הלכות שבת ברבים, ובשעה שהחכם יושב ודורש, נמחלים עוונות השומעים‘
’וַּיְקֵהל מֶׁשה ֶאת ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ִצָּוה ה‘ ַלֲעׂשת אָֹתם‘

רבינו האור החיים הקדוש, מביא את דברי המדרש, שהמקום היחיד בתורה שנאמר לשון ’וַּיְקֵהל מֶׁשה‘, הוא במצוות שמירת 
שבת. ושואל המדרש, מה נשתנה מצווה זו של השבת מכל המצוות??? 

ועונה המדרש, וזה לשונו: ’אמר הקדוש ברוך הוא עשה לך קהילות גדולות, ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת, כדי שילמדו 
ממך דורות הבאים להקהיל קהילות בכל שבת ושבת, ולכנוס בבתי מדרשות ללמד ולהורות לישראל דברי תורה, איסור 

והיתר, כדי שיהא שמי הגדול מתקלס בין בני‘.

עוד מביא רבינו הקדוש את דברי המדרש: ’בשעה שהחכם יושב ודורש, מתכפרים עוונותיהם של ישראל‘ כלומר, שבאמצעות 
שמיעת דברי חכמים, יש תיקון וכפרה לנשמות ישראל.

ומפרש רבינו הקדוש, שהפסוק ’אלה הדברים‘ מתייחס לענין של ’ויקהל משה‘ הנאמר בפסוק הקודם, ועל זה נאמר ’אשר ציוה 
ה‘ לעשות אותם‘ שיש מצווה להקהיל קהילות לדרוש להם הלכות שבת המוזכרים בהמשך, ובאמצעות כך ’לעשות אותם‘ 
יהיה תיקון וכפרה לנשמתם, ויתקנו וישלימו את נפשם. [ומתפרש ’לעשות‘ מלשון תיקון, כמו שנאמר ’ועשתה את צפרניה‘]

[אור החיים ויקהל פרק לה פסוק א]

ניתן להזמין את מו"ר 
הרה"ג רבי יוסף מוגרבי 

לדרשה מרתקת
בכל רחבי הארץ.

לשלוח בקשה לפקס
03-5584485 


