
איזו מתנה טובה  נפלא.  יום  איזה  שבת קודש! 
נתן לנו הקב"ה ישתבח שמו לעד וכלשון הגמרא 
)שבת י:(: "אמר הקב"ה למשה: מתנה טובה יש 
ליתנה  מבקש  ואני  שמה  ושבת  גנזי  בבית  לי 
לישראל, לך והודיעם". אשרינו שזכינו ביום קדוש 
זה. על החובה העליונה המוטלת על כל  וכביר 
בר ישראל לשמור ולענג את שבת קודש, אפשר 
השבת  זצ"ל.  חיים"  ה"חפץ  של  מדבריו  ללמוד 
היא המתנה היותר חשובה שניתנה לעם ישראל, 
כמו שהחתן והכלה שמשתדכים ושולחים מתנות 
זה לזו אחרי שהתקשרו בברית התנאים ושמחת 
האירוסים. והנה אם יקרה שהחתן והכלה ימנעו 
מלהיפגש יחד, עדיין אין זה ברור שנפסק הקשר 
איזו סיבה אחרת חדלו  יתכן שבגלל  כי  וניתק 
בעיר  קול  יצא  אם  אבל  ביניהם.  מלהיפגש 
לה  ששלח  המתנות  את  לחתן  החזירה  שהכלה 
ביום האירוסין וכולם רואים שאין הכלה עונדת 
באצבעה את הטבעת שקיבלה מחתנה, אזי ברור 
אחד  כל  נפרדו  והם  החבילה  שנתפרדה  לכל 
עם השבת, שהיא המתנה  הדין  הוא  כן  לדרכו. 
על  והיא מעידה  ישראל,  הנכבדה שניתנה לעם 
הוא  ברוך  להקדוש  ישראל  בני  שבין  הקשר 
רואים  אם  אולם,  לדורותם.  היא  עולם  וברית 
אנו חלילה שהכלה - כנסת ישראל, פשטה מעל 
לחתן,  והחזירתו  הזה  היקר  התכשיט  את  ידה 
דהיינו שחודלת לשמור את השבת, אזי אות היא 
וכל  חלילה  והקב"ה  ישראל  בין  שנפסק הקשר 
עם  כמאורסים  אנו  כי  ודעו  לדרכו.  נפרד  אחד 
הקב"ה, שכן קורא עלינו הכתוב: "וארשתיך לי 
לעולם וכו' וידעת את השם". ע"כ. אחים ואחיות 
יקרים, בואו ונבין איזו מתנה קיבלנו מאת ריבון 
לשמור  נדע  וחסדיו,  רחמיו  ברוב  העולמים  כל 
על אותה מתנה נפלאה זוהי שבת המלכה, נשנן 
נזכה  כך  קדוש,  יום  אותו  את  ונענג  ההלכות 
לכל  שנזכה  וממילא  הקב"ה,  עם  אדוק  לקשר 

הטוב שבעולם.

שבת קודש!
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השראת השכינה!
מספרים בהלצה על יהודי שעבר ברחובה של עיר במקום הומה 

אדם, לפתע הבחין בזוית עינו, באדם בעל חזות חשודה הנושא תיק 
גדול על כתפו, החשש החל לכרסם בליבו, מי יודע אולי נושא מטען 

חבלה? הרהר במוחו! החליט שאסור לו לשבת בחיבוק ידיים, יגש הוא אל 
אותו הלך ויפתח עימו בשיחה ידידותית ויראה להיכן הדברים מובילים... 

מרעיון למעשה. ניגש הוא בחשש וטפח קלות על כתפו. "הי אחי, מה נשמע? 
מה המצב?", קרא לעומתו, והתשובה לא אחרה לבוא: "עשר, תשע, שמונה..." 
ו"בום" גדול נשמע למרחוק... אנו צוחקים אך יתכן שאם נפשפש בחדרי ליבנו 
אולי נגלה שפעמים שאנו מתנהגים כאותו הלך, במה דברים אמורים? בכל 
אחד ואחת מאיתנו שוכן לו בקירבו יצר הרע, המקשקש בקירבו, ראוי אתה 
לתפקיד רם ונישא, חשוב אתה ואין כמוך מגביה הוא את לב האדם, לא אין 
אנו מדברים חלילה על "ויגבה ליבו בדרכי ה' " אלא, "ויגביה ליבו בדרכי 
ישיבנו,  ומי  באחת  והוא  דעתו  על  איתן  לעמוד  לאדם,  היצר  נותן  עצמו". 
וידו בכל, וכל  בעבודה חלילה להעיר לו דבר וחצי דבר, הרי מתמצא הוא 
המוסיף הרי בודאי גורע! חושב כאשר רוצים לייעץ ולעזור, אני על משמרתי 
הולכים כשורה,  אין העסקים  לרבות כאשר  וגם  הוא בקול  אעמודה! מפזז 
ידיד ושכן קרוב מנסה לייעץ  ובבית השמחה אינה שרויה במעונה, וכאשר 
ולעזור רגע לפני שהבית יתפרק והמלך השורר בביתו ומדבר שלא כלשון עמו, 
ישאר לו בדד בקרב ובשדה המערכה, מסרב הוא לשמוע, אוטם את אוזנו 
והרי כבר רמזנו, בקי הוא בכל מכמני החיים, ואט אט דברי חז"ל הקדושים 
בו מתקיימים לחלוטין והקנאה, התאווה והכבוד, מן העולם אותו מוציאים! 
ולמי שחושב שהרחקנו לכת וברוך ה' אצלו הכל בסדר, והשלום בית בביתו 
תקין, ושומע הוא לקול החברים, נעורר ונאמר, נזכיר ונכריז שאף אם מתגאה 
האדם בליבו בלבד, אזי כבר גם אז הודיעו חז"ל נאמנה באותיות קידוש לבנה 
"תועבת ה' כל גבה לב!", אפילו גבהות שהיא בלב! ובפרשתינו מצאנו מציאה 
בפירושו היקר של בעל "הכלי יקר", שביאר על הפסוק: "והנשאם הביאו את 
אבני השוהם", שכתוב נשאים בלי האות יוד' לפי שהנשיאים נתרשלו בנדבה 
זו ולא הביאו כי אם לבסוף נחסר אות יוד' משמם, ומדוע דווקא אות יוד'? לפי 
שאמר הקב"ה "גבה עיניים ורחב לבב אותו לא אוכל" )תהילים קא,ה(, ואצל 
הנשיאים היתה בלי ספק רוח גאווה )לפי הדקדוק לרום דרגתם( באומרם 
דרך התפארות, מי ימלא מה שאנו מחסרים, אבל אנחנו ממלאים כל מה 
שהציבור מחסרים, על כן לקח הקב"ה משמם אות יוד' כי רק אות זה מן 
השם הגדול היה חקוק בשמם ואותו לקח ה' מהם, לומר אין כאן מקומו. 
עכל"ק. נמצינו למדים שאם הנשיאים הקדושים והטהורים נתבעו על 

כך, ועוד בעוסקם במצוה, מה נאמר אנו אזובי הקיר, אין לנו אלא 
לכפול תחינתנו לפני שוכן מרומים שנזכה לענוה ושיפלות אמיתית 
כרצונו הטוב, שנזכה לבטל בליבנו כל פנייה וגאות עצמית, להיות 
בטלים ומבוטלים כלפיו יתברך ותורתו הקדושה. נסיר יצר הרע 
מקירבנו ונשרה שכינתו בינינו ונזכה לבנין בית מקדשינו 

ותפארתנו!
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תעשה  ימים  ששת  הדברים...  “אלה 
מלאכה” )לה,א-ב(

זצ"ל, בספרו  צובא  כהן מארם  חיים  רבינו  פירש 
את  פתח  השלום  עליו  רבינו  משה  חכם":  "תורת 
ציווי שמירת השבת במילים "אלה הדברים", כנגד 
ישראל",  אלוקיך  "אלה  בו  שאמרו  העגל  חטא 
משום  השבת  בשמירת  שיש  חז"ל  שאמרו  וכשם 
ומדוע?  ליצלן.  רחמנא  זרה  עבודה  לחטא  תיקון 
שהוא  יהודי  כל  מעיד  השבת  שבשמירת  משום 
מאמין בבריאת העולם על ידי הבורא יתברך. וכן 
זרה,  ועבודה  "השבת  זצ"ל:  הרמב"ם  רבינו  כתב 
מצוות  כל  שאר  כנגד  שקולה  משתיהן  אחת  כל 
התורה, והשבת היא האות שבין הקדוש ברוך הוא 
ובינינו לעולם. לפיכך, כל העובר על שאר המצוות 
ישראל, אבל המחלל שבת  הוא בכלל רשעי  הרי 
ושניהם  זרה,  עבודה  כעובד  הוא  הרי  בפרהסיא 
כגויים לכל דבריהם. לפיכך משבח הנביא ואומר 
"אנשי אשרי יעשה זאת ובן אדם יחזיק בה, שומר 

שבת מחללו".
)מעיין השבוע(

לעשות  ה’  ציוה  אשר  הדברים  “אלה 
מלאכה”  תעשה  ימים  ששת  אותם 

)לה,א-ב(

כתב בספר "דברי אמת", אמרו חכמינו: "כשישראל 
ידי  על  נעשית  מלאכתם  מקום,  של  רצונו  עושים 
אחרים" )ברכות לה:(. וזהו שמרמז כאן הכתוב, אם 
תעשו את אלה הדברים אשר ציוה ה' לעשות, כי אז 

ששת ימים "תיעשה" מלאכתכם על ידי אחרים...
)מעינה של תורה(

לא  יומת,  מלאכה  בו  העושה  “כל 
ביום  מושבותיכם  בכל  אש  תבערו 

השבת” )לה, ב-ג(
לדברי  רמז  יש  זה  בפסוק  יקר":  "הכלי  כתב 
אלא  מצויה  הדליקה  "אין  קיט:(,  )שבת  רבותינו 
במקום שיש חילול שבת", והיינו בשעה שלא יהיו 
וזהו  בשבת.  כלומר  לכבותה,  מצויים  אדם  בני 
שאמר הכתוב: "כל העושה בו מלאכה יומת". וחזר 
עוד והזהיר: "לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום 
השבת", אל תגרמו על ידי חילולי השבת שתבערו 
אש בכל מושבותיכם ביום שבת, שעה שלא תוכלו 

לכבות את האש.
)תורת הפרשה(

נדיב  כל  לה’,  תרומה  מאיתכם  “קחו 
ליבו” )לה,ה(

פירש רבינו חיים הכהן זצ"ל מארם צובא, בספרו 

"טור ברקת": "קחו מאיתכם", את עצמכם תיקחו, 
"תרומה לה' ", ותרימו את עצמכם, תתעלו בעבודת 
להתעלות  האדם  יכול  כיצד  תשאל:  ואם  ה'. 
הכל  ליבו",  נדיב  "כל  היא:  התשובה  ולהתרומם? 
תלוי בלב, שהוא מקור החיות. אם ינדב את ליבו 

לה' - ימשך אחריו מעצמו, ורחמנא ליבא בעי!
)מעיין השבוע(

בבוקר  נדבה  עוד  אליו  הביאו  “והם 
בבוקר” )לו,ג(

כותב בעניין זה רבי שלמה אפרים מלונצ'יץ זצ"ל, 
בעל "כלי יקר": בשעה שהנודב מזדרז להביא את 
נדבתו השכם בבוקר, מוכח הדבר בעליל שהנדבה 
ניתנת בכל הלב וללא פניות צדדיות. הוא שמציין 
כאן הכתוב בכפל המילים "בבוקר בבוקר". עושי 
כי  בבוקר,  נדבתם השכם  מלאכת המשכן הביאו 
נדבתם ניתנה ברצון ובכל הלב. לדעת כמה מחכמי 
ישראל, מדבר כאן הכתוב בעניי ישראל, שלא היה 
המשכן,  למלאכת  רכוש  או  ממון  לנדב  ביכולתם 
הם  בבוקר".  בבוקר  "נדבה  היתה  תרומתם  וכל 
השכימו בהתנדבות ובאו לעסוק במלאכת המשכן 

קודם השעות הרגילות של העובדים...
)פרפראות לתורה(

מטעמים לשבת

מזקנים אתבונן - סיפורי צדיקים

והייתם לי סגולה
זרע של קיימא - לבדוק את המזוזות בבית )חזון איש, הגר"מ שטרנבוך(. וכן את התפילין ואת הכתובה 

)הגר"מ שטרנבוך(.

)סגולות רבותינו(
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מרן הגרי"ז הלוי מבריסק זצ"ל סיפר למרן הרב שך זצ"ל, שבמשך שנים היה זקינו, 
הגאון רבי חיים מוולוז'ין זצ"ל, אוסף את הכספים להחזקת הישיבה שהקים, עד 
שמינה גובה במקומו. היה הגובה מסובב בעיירות ובכפרים ומציין בפינקסו כמה 
נתן כל אחד ואחד, שישים הגר"ח עיניו עליהם ויברכם. פעם שב הגובה מסיבוב 
מסעותיו, הביא להגר"ח את הכסף והגיש הרשימות, ואמר: "התבוננתי וראיתי, שאת 
רוב הזמן מבלה אני בדרכים שבין עיר לעיר ובין כפר לכפר. הדרך קשה ומתישה 
בקיץ מפני השרב ובחורף מפני השלגים והקרה. אם תינתן לי כרכרה אוכל לגמור 
ולגבות כספים רבים  יותר  את המרחקים בזמן קצר, אספיק לפקוד בתים רבים 
יותר". קיבל הגר"ח את הדברים, וקנה למשולח סוס וכרכרה מכספי הישיבה. ואכן, 
שב הגובה מסיבוב במחצית הזמן, והגיש את הכסף ואת הרשימה. עיין בה הגר"ח, 
בביתו?",  היה  לא  "כלום  הנכבדים. שאל:  התורמים  שנפקד שמו של אחד  ומצא 
והמשולח ענה: "היה גם היה, אלא שטרק את הדלת בפני, אמר: לתורה נותן אני, 
ולא לסוסים"... אמר לו מרן הגר"ח: "כשתצא שוב לדרכך, קחני עימך. רוצה אני 
לשוחח עם אותו נדיב". מובן, שכאשר ראה הנדיב את רבן של ישראל, קיבל פניו 
בכבוד ויקר. פתח מרן הגר"ח ואמר: "התורה הקדושה מונה שבחו של בצלאל בן 
אורי בן חור, שהיה חושב מחשבות לעשות בכסף ובזהב. מחשבות אלו, מה הן? 
אלא שבמשכן נצטוינו על נדבת הלב, כי רחמנא ליבא בעי וככל שהנדבה ניתנה 
בלב טהור וברצון כן, כך היתה רצויה ומקובלת לפניו יתברך. הביאו בני ישראל 
נדבתם, איש כטהרת ליבו, זכה שזהבו יותך לארון הברית, בקודש הקודשים. מי 
שהיתה מחשבתו מעט פחות טהורה, הפנה בצלאל את זהבו לפרוכת, או למנורה 
ולשולחן, ועד לעמודים, הכל לפי דרגת טהרת המחשבה בנתינה". "ועתה", אמר לו 
היודע מחשבות. אבל  ולא בצלאל  ובית מקדש,  לנו משכן  "אין  הגר"ח מוולוז'ין, 
אמרו חז"ל שבתי המדרשות הם מקדש מעט )יחזקאל יא,טז. מגילה כט ע"א( ובהם 
השראת השכינה, כי אין לו להקב"ה בעולמו אלא ד' אמות של הלכה בלבד )ברכות 
כמקדש  "כמשכן  ע"ב(,  עב  )יומא  הברית  כארון  הם  הרי  התורה  ולומדי  ע"א(,  ח 
נדבת  נודבי  על  חופפת  הקב"ה  "והשגחת  פכ"ו(.  ישרים  המסילת  )לשון  כמזבח" 

לב מוחלטת  נדבתם בטהרת  נתנו  דור, שאם  זמננו, מחזיקי התורה שבכל  משכן 
ומושלמת, ילך כספם למאכלם ושתייתם שהם כקורבנות וכנסכים )מסילת ישרים, 
שם(, ויתן בהם כוח ללימוד התורה הקדושה שהיא כנתינת הלוחות בארון הברית 
)ברכות ח ע"א(. ואם טהרת ליבם פחותה, מופנית מן השמים נדבתם לבדק הבית 
שניתנו  כספים  בהם  יש  ואם  האכסניות.  ובעלי  השרתים  העובדים,  ולמשכורות 
בנדבת לב זעומה וקפוצה, אזי מופנים הכספים לרכישת סוס וכרכרה"... "בטוחני", 
סיים מרן הגר"ח דבריו, "שנדבת ליבו הטהור של מר מופנית ללימוד התורה ממש, 

ולא מכספו נקנו הסוס והכרכרה"...

"אשרי משכיל א-ל דל" )תהלים מא,ב(, פירש המלבי"ם: "אשרי להגבר המשכיל 
ומעיין בשיכלו על ענייני הדל ומקריו". סיפרו למרן הרב שך זצ"ל שפלוני התאלמן 
מאשתו ונתקף בדכאון. פסק לתפקד, אינו מדבר ואינו אוכל, מתכנס בעצמו ודומם. 
קם מרן זצ"ל והלך אליו, נקש בדלת ואין עונה. צעק המלוה: "הרב שך בא!", ולא באה 
תגובה. ניסה מרן, וראה שהדלת אינה נעולה. נכנס והתישב ליד האיש המצטנף על 
הספה. הניח ידו על זרועו, ואמר ברגש: "אני מבין אותך כל כך! דע לך, גם אני אלמן, 
גם עלי חשך העולם. אין אישה מתה אלא לבעלה, אחים אנו לצרה... כל השרוי 
בלא אישה שרוי בלא שמחה. אתה זקוק לשמחה, ואני זקוק לשמחה"... האיש נשא 
ראשו, ניצוץ נדלק בעיניו הכבויות. הנה, יש מי שמבינו. ומרן המשיך: "יש לי רעיון, 
כיצד נתחזק יחדיו. אני, כמו שאתה רואה אותי, כמו שאתה רואה אותי, יודע אני 
להכין תבשיל חמין מיוחד לשבת! אבשל את החמין ביום שישי ואשלח אותו לכאן, 
ובשבת אבוא אליך ונאכל יחדיו! נסעד יחד את סעודת השבת, נשיר יחד זמירות 
ונתעודד בצותא, מה דעתך?". ולראשונה הופיע בדל חיוך על השפתיים החיוורות... 
בחשבון"...  בא  לא  הישיבה.  ראש  הדעת,  על  יעלה  לא  "הן  מחה:  רפה   בשפה 
"אז תחשוב על עצה אחרת", השיבו מרן", "מכל מקום, אבוא מחר. אני מתעודד 

במחיצתך"...
)לולי תורתך(
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)פתגמים נבחרים(

משתיקה לא מפסידים
תשמע,  לו:  ואמר  יהודי  אליו  שצלצל  סיפר  "זכו",  בספר 

ב"ה  ואני  בו,  בטוח שתשתמש  אני  סיפור  בשבילך  לי  יש 

משתמש בו, עם חובת ההכרה לאותו יהודי שאפילו איני 

חיים  ואני  אשתי  "תראה,  כך:  אמר  הוא  שמו.  את  יודע 

הודות  הוא  שלנו  מהצמיחה  גדול  חלק  טוב,  מאוד  ב"ה 

לכך שאצלנו הכל על השולחן. אין מתחת לשולחן, מעיק  

בצורה  דנים  יושבים  השולחן.  על  פורס   - משהו  למישהו 

מכובדת, מסבירים, מנקים את השולחן - ממשיכים הלאה". 

"ערב אחד" הוא מספר, "אמרתי לאשתי לילה טוב!" ואשתי 

אומרת לי "עוד לא לילה טוב!". מה יש? מעיק לה משהו, 

אז לפי התקן היא צריכה לשים על השולחן. והיא דיברה 

לאט לאט, או יותר נכון - מהר מהר. הטונים עלו, עלו ועלו 

ואז כשהטון עלה במיוחד היא זרקה שאלה נוקבת ושתקה. 

וגם אני שתקתי. ואז היא שאלה "למה אתה לא עונה לי?". 

כרגע  אני  אבל  לך,  לענות  מה  לי  יש  "תראי,  לה:  אמרתי 

מבטיח  אני  מתחמק.  אינני  מסוגל,  לא  פשוט  מסוגל,  לא 

שאענה לך, את תקבלי תשובה מלאה - אבל לא כרגע, כי 

אינני מסוגל, הוספתי ואמרתי, אני לא רק מבטיח שאענה 

לך אני גם מבטיח, שכאשר אענה, תביני מדוע עכשיו לא 

הייתי מסוגל. )יש דבר כזה(. היא קיבלה את ההתנצלות. 

דבר  הבינה שיש  קיבלה תשובה, אבל  בגלל שלא  בכתה, 

האברך:  סיפר  טוב!".  לילה  "ו...כן  אמר:  הוא  ואיך  כזה". 

"בבוקר חזרתי מהתפילה, אשתי פותחת את הדלת ואמרה 

מבינה  אני  התשובה,  על  מוותרת  אני  מחוייך.  טוב  בוקר 

"ידעתי שזה מה שיקרה, לכן אתמול שתקתי",  שטעיתי!". 

קודם  דברים.  לה. מאוד התפעלתי. התפעלתי משני  אמר 

כל מהכוח שהיה לגברת להודות ולהגיד טעיתי "לא זקוקה 

צעיר,  ודווקא אברך  יותר!". התפעלתי מהאברך,  לתשובה 

שיש לו את הכוח כשהוא רואה שאשתו לא צודקת והיא 

לה,  לענות  מה  לו  ויש  צודקים  שאינם  דברים  בו  מטיחה 

כמו שאומרים - עכשיו הראה לה מה זה: בום! אבל הוא 

כעוסה,  היא  עכשיו  כי  לשמוע,  פתוחה  אינה  שכעת  יודע 

ממילא היא לא תקבל את הדברים, היא תתווכח. ואם היא 

תתווכח - אז לעולם כבר לא יהיה לה הכוח להודות. לכן 

הוא התגבר על עצמו - ושתק. והנה התגובה שקיבל: "אני 

הפסדנו  האם  קרה?  זה  מאיתנו  לכמה  שטעיתי!".  מבינה 

משהו? הריוח הלא הוא לא ישוער! והכלל חוזר על עצמו 

בכל המובנים ובכל המצבים. משתיקה לא מפסידים!

הרה"ק רבי מנדל מקוסוב אומר:	כשאני	משמיע	תוכחה,	אינני	מתכון	לאף	אחד.	ברם,	אם	מישהו	חושב	שאליו	אני	מתכון	בדברי	-	הרי	שבאמת	אליו	התכונתי.
הרה"ק רבי מנחם המאירי אומר:	המלכות	-	שלושה	מינים:	מלך	במדינה,	מלך	בביתו	ומלך	בגופו.	והמלך	בגופו	הוא	החזק	שבמלכויות.

הרה"ק רבי מנחם מנדל מקוצק אומר:	"שופטים	ושוטרים	תיתן	לך"	)דברים	טז,יח(	-	"תתן	לך"	-	לעצמך	תפשפש	במשיך	ותשפוט	את	עצמך	קודם	שאתה	שופט	אחרים.
הרה"ק רבי ישראל מסלנט אומר:	יש	המטיפים	מוסרים	לאחרים	בדברים	שהם	עצמם	טרם	הושלמו	בהם.	הריהם	דומים	למטאטא	+	המנקה	זולתו,	והוא	בעצמו	מתלכלך	

והולך.

אמרי שפר

המבחן
שלמה המלך עליו השלום, בהגדירו את החינוך בפסוק 
"חנוך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה" 
מטרה  אותה  בדיוק  בפנינו  העמיד   - כב,ו(  )משלי 
יבין  והוא  דרכו,  פי  על  הילד  נחנך את  אם  מוגדרת. 
שאנו רואים את דרכו העתידית ולא את האינטרסים 
שלנו, ניתן לקוות ש"גם כי יזקין לא יסור ממנה" - מן 

הדרך שכיוונו אותו אליה בימי נערותו. 
הבחנה נאה דייק כ"ק האדמו"ר רבי יהושע מבעלזא 
זיע"א, בדברי הפסוק "ולמדתם אותם את בניכם לדבר 
בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך" 
)דברים יא,יט(. לכאורה קשה: מדוע תלה הכתוב את 
חינוך הבנים במצבים השונים שהאב מצוי בהם, ולא 
כתב "בשבתם בביתם ובלכתם בדרך"?! אין זאת אלא 
שהשפעתו  החינוך,  של  יסודו  את  התורה  שלימדתנו 
צריכה לחרוג מרגעי המפגש בין האב לבנו. חינוך הבנים 
צריך לתת אותותיו בילד, גם בשעה שהאב מצוי בדרך 
כבשעה שהוא יושב עם הילד בבית. ואדרבה, ההוכחה 
להצלחת ה"ולמדתם אותם את בניכם" - היא דווקא 
 - ובשבתך בביתך"  "לדבר בם,  כאשר הם ממשיכים 
כשאתה   - בדרך"  "בלכתך  כמו  בבית,  נוכח  כשאתה 
כשאתה   - "ובשוכבך"  הבית,  מן  ונעדר  לדרך  יוצא 
שוכב לישון ולא רואה מה קורה בבית, ימשיכו ללמוד 
בדיוק כמו בקומך. רעיון נוסף המכוון לאותה מסקנה, 
זי"ע,  מובא בשם הרה"ק רבי שמעלקא מניקלשבורג 
ה'  יראת  לי  שמעו  בנים  "לכו  הפסוק  בלשון  שדייק 
לבנים  לומר  ניתן  הכיצד  לד,יב(:  )תהלים  אלמדכם" 
האב  שברצון  היראה  דברי  את  שישמעו  כדי  ללכת 
בנים  "בואו  לומר,  היה  יותר  נכון  לא  הכי  ללמדם. 
שמעו לי", כמו שכתוב "תא שמע?! אלא שנעים זמירות 
יראת  לימוד  להצלחת  שהסימן  ללמדנו,  בא  ישראל 
ה' לבנים יהיה דווקא כאשר ילכו מבית הוריהם ולא 
ימשיך החינוך לתת  יעמדו בצילם. אם באותה שעה 
את פירותיו - אות הוא, כי האב המחנך הבין נכון את 

מטרת החינוך! והדברים מאירים...
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ועל כן יאמרו המושלים-משל ונמשל
"ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קודש שבת שבתון 
לה' " )לה,ב(. משל לעני אחד שהיה הולך בדרך וחבילתו על כתפו. הדרך 
היתה ארוכה והמשא כבד, והעני שרך את דרכו בקושי ובכבדות. לפתע 
וכאשר  אבירים  לסוסים  הרתומה  במרכבה  עשיר  סוחר  במקום  עבר 
הבחין העשיר בהלך המסכן המשרך את דרכו, הורה לעגלון שיעצור את 
המרכבה, והזמין את העני שיעלה הוא ומטלטליו אל המרכבה ויסעו יחד 
אל מחוז חפצם. שמח העני להזמנה, טיפס על המרכבה, התיישב במקומו 
כי  העשיר  הבחין  דרך,  כברת  כעבור  מהירה.  בנסיעה  פתחה  והמרכבה 
הנוסע העני יושב כשחבילתו על כתפו... מפני מה אינך מניח את החבילה 
לצידך? תמה העשיר - מדוע אתה ממשיך לסחוב את המשא הכבד? אכן 
כן - נאנח העני - אולם האם לא די בכך שאתה סוחב אותי, עוד אכביד 
עליך שתסחוב גם את המשא הכבד שלי?... שוטה שבעולם! צחק העשיר - 
וכי מי נושא אותך ואת משאך? האם לא המרכבה?... כן הוא גם הנמשל. 
הקב"ה מצוה עלינו לשבות מכל מלאכה ביום השביעי. אולם כדי שלא 
נטעה ונחשוב כי בשאר ששת ימי המעשה כוחנו ועוצם ידינו הוא העושה 
לנו את החיל הזה, עלינו לדעת כי מי שנושא אותנו ונותן לנו את החיים 
הוא גם זה אשר "נושא" את משא הפרנסה שלנו, ונותן לנו מזון ומחיה 

מתוך ידו הרחבה!

אדם אחד נסע לרגל עסקיו והרחיק נדוד למדינת הים. עשה האיש באותה 

מדינה ימים רבים אולם ליבו נתון היה לבני משפחתו, אליהם חש געגועים 
שמא  בשאלה  אליו  פנה  מיד  נודד,  אורח  פגש  כאשר  פעם  בכל  עזים. 
במקרה עבר בעירו ויש באמתחתו דרישת שלום מבני משפחתו. לימים 
הגיע עני אחד לקבץ נדבות וכאשר ראה אותו הסוחר, מיד הכיר בו כי 
הוא מבני עירו, על כן מיהר אליו בשמחה וביקש לשוחח עימו ולשמוע מה 
שלום יקיריו, אלא שהעני דחה אותו ואמר: "באתי לכאן לקבץ מעט כסף 
ואין לי זמן לשיחה בטלה...". כמה בדעתך לקבץ? שאל הסוחר את העני. 
עד כדי שלושה זהובים! - השיב העני. אם כן - אמר הסוחר - אתן לך 
שלושה זהובים ושב עימי ונשוחח. הסכים העני בשמחה וישב בביתו של 
הסוחר, אולם אך פתחו בשיחה נרדם העני וישן שנת ישרים... כעס הסוחר 
על העני, טלטלו עד שהתעורר ואז לא חשך ממנו את שבט לשונו: האם 
כדי שתישן בביתי שילמתי לך שלושה זהובים? אם ברצונך לישון השב 
לי את כספי ולך חזר על הפתחים!... כן הוא גם הנמשל. בכל ימות השבוע 
האדם עסוק ורץ אחרי פרנסתו ופרנסת בני ביתו ואין עיתותיו בידיו כל 
הצורך הראוי והנדרש לעבודת ה', על כן נתן לנו הקדוש ברוך הוא את יום 
השבת יום מנוחה למען נוכל לעסוק בעבודתו יתברך באין מפריע. ומה 
רבה האכזבה כאשר במקום לעסוק בתורתינו הקדושה - מוציא האדם 

זמנו לריק בשינה ושאר דברים בטלים...
)משלי המגיד מדובנא(

א המתפלל תפילת שמונה עשרה עם חזרת השליח ציבור, כשיגיע לסוף ברכת מחיה המתים, אומר עם השליח ציבור ועם הקהל את כל נוסח הקדושה, נקדישך ונעריצך 
וגו' עד סוף הקדושה. וכן אם שמע קדושה ממנין אחר יענה עימהם, ואף על פי שעתיד לומר קדושה אחר כך בחזרת השליח ציבור, או שכבר אמר קדושה קודם לכן, 

עם כל זה צריך להפסיק ולומר קדושה עם הציבור.
א מי שהיה מתפלל שחרית ובסוף ברכת מחיה המתים שמע ממנין אחר שאומרים קדושת "כתר יתנו לך" של מוסף, לא יפסיק לענות עימהם, כיון שאין כל הקדושות 
שוות, אלא ישתוק ויכוין למה שאומר השליח ציבור. וכן אם שמע קדושת ובא לציון גואל או קדושת יוצר, אינו עונה עם הציבור. ולדעת הרמ"א )שהאשכנזים פוסקים 

כמותו(, הנמצא בתפילת שחרית עונה לקדושת כתר.
א אם בא לבית הכנסת בשעה שהציבור אומרים קדושה צריך לענות עימהם אפילו אם כבר ענה קדושה במנין קודם ואפילו אם הגיע כשהציבור כבר עומדים באמצע 

הקדושה, עונה עימהם. ומי שלומד בבית הכנסת ושומע קדושה, יש אומרים שיענה עימהם.
א מי שאיחר לבית הכנסת לתפילת מנחה, ומצא ציבור שיושבים ולומדים, או שיש שיעור תורה על ידי תלמיד חכם, וברצונו לומר תפילת שמונה עשרה בקול רם כדי 

שיאמרו איתו קדושה, אין לא לעשות כן, כיון שמבטל אותם מלימוד תורה, אלא יתפלל בלחש את כל תפילתו, ולא יבטלם מלימוד תורה.
א כשהזמן מצומצם והשליח ציבור אומר תפילה אחת בלבד בקול רם, עד ברוך אתה ה' הא-ל הקדוש, נכון שכל הקהל יתפללו תפילת העמידה מילה במילה עם השליח 
ציבור, וכשיגיע לקדושה יאמרו עימו כל הקדושה, נקדישך ונעריצך וגו' ביחד. ואחר כך ימשיכו התפילה בלחש )ואף על פי שבאופן כזה אין אף אחד שעונה אמן אחר 
ברכות השליח ציבור, אין בכך כלום, שאין עניית אמן מעכבת בזה כלל(. וזה יותר נכון ממה שיש נוהגים להמתין מלהתפלל עד לאחר שמסיים השליח ציבור ברכת 

הא-ל הקדוש, כדי לענות אמן אחר ברכותיו, ואחר כך מתחילים להתפלל שמונה עשרה.
א הנכנס לבית הכנסת ומצא ציבור שמתפללים, אם יכול להתחיל ולגמור תפילת שמונה עשרה לפני שיגיע השליח ציבור לקדושה או לקדיש, יתפלל שמונה עשרה, ואם 
לאו - לא יתפלל אם אין השעה עוברת. ומכל מקום דין זה הוא רק למי שמאחר את התפילה, אבל מי שבטבעו רגיל להאריך בתפילה, מותר לו להתחיל את התפילה 
עם הציבור, אף שיודע שלא יסיים שמונה עשרה לפני שיגיע השליח ציבור לקדושה. ועל כל פנים טוב לו לאדם להרגיל עצמו שלא להאריך )יותר מידי( בתפילתו 

כשמתפלל עם הציבור, אלא ירגיל עצמו לכוין במהרה כדי שיספיק לענות קדושה.
א מי שמאריך בתפילתו לצורך הכוונה ועל ידי זה מפסיד עניית קדושה, רשאי לעמוד בתפילת שמונה עשרה כשהציבור נמצא באמצע ברכת אמת ויציב, בכדי שיוכל 
להפסיק ולענות קדושה בגמר תפילתו. וזה יותר נכון ממה שימהר בתפילתו, שיתכן שיבוא לבלוע תיבות ואותיות מחמת מהירותו. ומכל מקום אין הכרח לעשות כן, 
ורשאי להתחיל ביחד עם הציבור, ואם מפסיד קדושה או קדיש, אין בכך כלום כיון שאנוס הוא. ועל כל פנים בתפילת מנחה אינו רשאי להקדים את תפילתו, שאין 

להקדים ולהתפלל לפני הקדיש, כיון שהקדיש עדיף יותר מקדושה.
א שליח ציבור שטעה בתפילת החזר ושכח לומר קדושה, אם נזכר באמצע אתה קדוש, חוזר לומר קדוש וימשיך כסדר. ואם סיים ברכת הא-ל הקדוש, יאמר שם קדושה 
בלי חתימה, וימשיך אתה קדוש וגו'. אבל אם לא נזכר אלא עד שהתחיל ברכת חונן הדעת, חוזר וחותמים בו "ברוך א-ל ההודאות", בלא הזכרת ה', ומודים זה נקרא 

"מודים דרבנן", כיון שהוא תיקון של הרבה חכמים.
א כשיגיע השליח ציבור למודים, גם הציבור צריכים לשחות עימו ולומר "מודים דרבנן". וגם מי שרגיל לשבת בחזרת השליח ציבור צריך לעמוד ולשחות במודים 
דרבנן, כי אין השתחוויה אלא מעומד ולא מיושב, ולא ישחו יותר מידי, אלא די בהרכנת הראש ושוחין הציבור במודים רק בתחילת הברכה ולא בסיומה. ואף על פי 
שיש מי שכתב שצריך לשחות גם בסוף מודים דרבנן, כשאומרים א-ל ההודאות, לא נהגו העם לשחות אלא בתחילת מודים דרבנן, ויש להם על מה שיסמוכו, ושב ואל 

תעשה עדיף.
א יש בני אדם שמאבדים לפי תומם את עניית "אמן" אחר "המחזיר שכינתו לציון", מחמת פזיזותם לשחות במודים, על כן ישים האדם לב על זה שקודם כל יענה אמן, 

ולאחר שענה אמן ישחה בתיבת מודים.
א השליח ציבור אינו צריך להמתין עד שיסיימו הציבור מודים דרבנן, אלא ממשיך בתפילה. ויקפיד השליח ציבור לומר כל נוסח מודים בקול רם.

א הנמצא בתפילת שמונה עשרה והשליח ציבור הגיע למודים )והוא אינו עומד במודים(, ישתוק וישתחווה עם הציבור. ודווקא אם הוא נמצא באמצע ברכה, אבל אם 
נמצא בתחילת ברכה או בסופה לא ישתחווה, כיון שאין משתחווים בתחילה ברכה או בסופה אלא באבות ובהודאה.

א היוצא ידי חובת שמונה עשרה בשמיעת חזרת השליח ציבור, לא יענה מודים דרבנן כלל, אלא יקשיב ויכוין למודים שאומר השליח ציבור.
)התפילה והלכותיה(

אל תיקרי הליכות אלא הלכות
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