
עינו  תחת  צעיר,  רב  כיהן  שברוסיה  בלובן  הדבר.  היה  שנה  שישים  לפני 
כשהשלטונות  העריץ.  הקומוניסטי  המשטר  של  התקיפה  וידו  הפקוחה 
סגרו את המקוה, מצא דרך להכשיר את בריכת השחיה המקומית כמקוה 
לרחצה  שעות  לייחד   – כך  על  ידעו  שלא   – השלטונות  את  ושכנע  טהרה 
נפרדת. אבל הרדיפות הלכו וגברו, משכורתו עוקלה, משפחתו גורשה מן 
הדירה, הוא נעצר שוב ושוב לחקירות טורדניות. הגירוש לסיביר הפך לענין 
של זמן. לא היתה עוד ברירה. שערי ארץ ישראל היו חסומים, בשתדלנות 
פתוחות,  בזרועות  התקבל  שם  הברית.  לארצות  אשרה  הושגה  קדחתנית 
אחד  המדרגה.  בשפל  ומצבן  הישיבות,  היו  מעטות  ריקות...  בידיים  אך 
משוחרי טובתו דחק בו להסכים להיות משגיח כשרות בבית המטבחיים. 
שאם לא כן, הזהיר, צפוי הרב לרעוב, פשוטו כמשמעו. "אחכה עוד קצת", 
השיב הרב, הגאון רבי משה פיינשטיין, "אולי יזדמן לי מקום תורה". והוא 
כיובל  מילא  אותו  תפקיד  ירושלים",  "תפארת  ישיבת  ראש  להיות  הוזמן 
התורה  פריחת  של  הגדול  למהפך  היסודות  מניחי  בין  היה  משם  שנים. 
אילו  היה,  מה  לחשוב  רק  נערצת.  ולדמות  הדור  לפוסק  והיה  באמריקה, 
"היודעים  למקורביו:  אמר  לימים,  אלמוני...  כשרות  משגיח  להיות  ניאות 
אתם מה ההבדל בינינו לבין... אברהם אבינו?", תמהו לשאלה, ותמהו עוד 
יותר לשמע התשובה: "למעשה, אין כל הבדל"... "לך לך מארצך וממולדת 
ומבית אביך אל הארץ אשר אראך", והלך בדבר ה' לארץ לא נודעת. ואף 
ואני  לכאן.  היגרו  יהודים  אלפי  מאות  אלא  בלבד,  אני  ולא  כן.  עשיתי  אני 
מאמין באמונה שלמה שהגענו לכאן בדבר ה', ופסוק מפורש הוא:  "מה' 
מצעדי גבר כוננו!", אלא מאי, ההבדל בינינו אחד הוא: אברהם אבינו ידע 
מראש שזה רצון ה'. אנו, כסבורים היינו שפועלים אנו מיוזמתינו. רק לאחר 
את  הסביר  בכך  ה'....".  רצון  זה  שהיה  אנו  מבינים  לאחור,  במבט  מעשה, 
דברי רש"י על הפסוק "וישמע את הקול מדבר אליו", שהקדוש ברוך הוא 
בעולם,  אנו  פועלים  כך  שמע.  רבינו  ומשה  עצמו,  לבין  בינו  כביכול  דיבר 
ויעשה  עושה  "עשה  יתברך  והוא  בדברו",  נהיה  "שהכל  מתברר  ובדיעבד 
גירושין  היו  "לא  אמר,  זאת",  יודעים  האנשים  היו  "אילו  המעשים".  לכל 
בעולם... שהרי הגמרא מגלה לנו כי ארבעים יום לפני יצירת הוולד קובעת 
לבין  בינו  "דיבור  בחינת  זו  הרי  מאי,  אלא  לפלוני.  פלוני  בת  כי  קול  בת 
נפגשים,  זוג  כשבני  אבל  ההכרזה.  את  שומעים  איננו  כי  כביכול,  עצמו" 
ורצון  הקול,  בת  כיוונה  כך  שעל  למפרע  הוברר  טובה,  בשעה  ונישאים 
למצוה  ובנוסף  מפורשת.  נבואה  כך  על  שמעו  כאילו  הוא,  יתברך  הבורא 
לבת  בנישואיו  וייחודית  פרטית  מצוה  הוא  מקיים  נישואין,  של  הכללית 
זוגו!". הדברים נפלאים כל כך. משרים אמונה ובטחון, רוגע ושלוה. כי הרי 
באותה גמרא נאמר, כי בת הקול מכריזה גם על "בית פלוני לפלוני, שדה 
ועליו  נימה,  כמלוא  לחבירו  שמוכן  במה  נוגע  אדם  ואין  לפלוני",  פלונית 
בכוחם  אין  עולם  באי  וכל  לו,  הקצוב  החלק  זה  כי  בחלקו,  שמח  להיות 
משרים  הדברים  עליו!  להוסיף  יועילו  לא  מאמציו  וכל  מחלקו,  לגרוע 
הכללי.  במישור  וכמה  כמה  אחת  ועל  האישי,  במישור  ובטחון  אמונה 
שהרי אין ספק כי מיליוני יהודים נקבצו ובאו לנחלת אבות, לארץ הקודש, 
בהכוונה ממרום. אין ספק כי הארץ הנבנית, הדרכים הנסללות, הפריצה 
הטכנולוגית – הכל מכוון לתכלית אחת, הכל מכוון לרגע הגדול בו ייתקע 
בשופר גדול לחירותנו, בו יפציע אור גאולתנו. בו נכון יהיה בית ה' בראש 

ההרים, והיתה לה' המלוכה!
 (מעיין השבוע)

בסוף  חז"ל  שניבאו  הגאולה  מסימני  אחד 
מסכת סוטה הוא שהפרוטה תכלה מהכיס. 
ודוחק  הפרנסה  שקשיי  כלל  סוד  זה  אין 
הם  רבים  מקום.  בכל  מצויים  הכלכלה 
החודש  את  לגמור  להם  שקשה  האנשים 
שמקבלים  האנשים  הם  רבים  וכן  בשלוה 
מצב  על  מהבנק  טלפון  תדיר  באופן 
וגזירת  חז"ל  נבואת  שאת  כמובן  המינוס. 
השם יתברך שלפני בוא גואל שיהיה דוחק 
וקושי בפרנסה אין לשנות, אולם אפשר גם 
אדם  להיות  יכול  הגזירה.  את  לעדן  אפשר 
עם הרבה כסף, יכול אדם להיות עם ממון 
אפשר  כיצד  בכספו.  ברכה  לו  אין  אך  רב, 
לכסף  לגרום  אפשר  כיצד  לברכה?  לזכות 
מרויחים  לא  אם  שגם  ניתן  כיצד  להשמר? 
ממון רב והמשכורת קרובה לשכר מינימום, 
בכל זאת אפשר לגמור את החודש בשמחה, 
הכסף  בכסף,  ברכה  שיש  נרגיש  זאת  בכל 
התשובה  ובכן  שחסר.  מורגש  ולא  מספיק 
הקדושה  התורה  בפרשתינו.  מצויה  לכך 
(בעבור  בעבורה  הטיב  "ולאברם  מעידה: 
וחמורים  ובקר  צאן  לו  ויהי  אשתו)  שרה 
וגמלים".  ואתונות  ושפחות  ועבדים 
ואמר  נט.)  מציעא  (בבא  הגמרא  ודורשת 
בכבוד  זהיר  אדם  יהא  לעולם  חלבו:  ר' 
של  ביתו  בתוך  מצויה  ברכה  שאין  אשתו 
ולאברם  שנאמר:  אשתו  בשביל  אלא  אדם 
הטיב בעבורה. וממשיכה הגמרא ומספרת 
אומר  שהיה  רבא  הקדוש  האמורא  על 
יזכו  ובכך  נשיהם  את  לכבד  מחוזא  לבני 
הדברים  את  שמפנים  אדם  גדול.  לעושר 
השכינה  לכבוד  מכוון  אשתו  שכבוד  ויודע 
שמים,  לשם  הדברים  את  ועושה  הקדושה 
בודאי שיזכה לאושר ועושר ולכל הברכות 

הכתובות בתורה.

המפתח 
לעושר!

"למה תאמר יעקב" (ישעיה מ')
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 עלון מס' 644

י' בחשון תשע"ט
פרשת לך לך



"ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך" (יב,א)
רבינו הרמב"ן זצ"ל הקשה, מדוע לא הוזכר בתורה פועלו הטוב 
של אברהם אבינו באור כשדים ובחרן, איך שיבר את הפסילים 

ואיך הושלך לכבשן האש על אמונתו. ותירץ, שהתורה אינה רוצה 
להאריך ברעותיהם של הרעים, כשם שלא סיפרה כיצד טעה דור 

אנוש אחר האלילים וכיצד נענשו, וכשם שקיצרה מאוד בעוון 
דור המבול והפלגה ואנשי סדום. התורה מתמקדת בדרך התורה 

והאמונה, הטוב והחסד, והאור ידחה ממילא את החושך, ויניס את 
הצללים!

(מעיין השבוע)

"ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך" (יב,א)
כתב הרב "צרור המור" זצ"ל, שהוראה זו ניתנה לאברהם אבינו 

עליו השלום לאחר שבסוף הפרשה הקודמת נאמר "ויצאו ללכת 
ארצה כנען, ויבואו עד חרן וישבו שם". משום שחז"ל אמרו 

שהבא לטהר מסייעים אותו, ומכיון שהוא התחיל במצוה נאמר 
לו גמור. "ואם אולי אין כוחו מספיק - יחדש ה' בקירבו רוח נכונה 

ויסייעהו. כאמרו: "דרכיו ראיתי וארפאהו, ואנחהו". וכן מבואר 
בתורה: "ושבת עד ה' אלוקיך - ומל ה' אלקיך את לבבך", שלאחר 

שתתעורר מעצמך לשוב, יסייעוך מן השמים במידה כפולה 
ומכופלת.

(מעיין השבוע)

"ואנשי סדום רעים וחטאים לה' מאוד" (יג,יג)
כתב הנשמת חיים: לפי דברי רש"י יש לתרץ מה שלכאורה יש 

להקשות, והרי אמרו חכמינו במדרש (ויקרא רבה יז, ד): "אין בעל 
הרחמים פוגע בנפשות תחילה", ואיך החריב את סדום עם כל 

האוכלוסיה שיש בה ולא נפרע מממונם והיו קיימים בגופם? על כן 
אומר רש"י רעים בגופם וחטאים בממונם, שהממון שלהם אינו של 
היתר ואינו נקרא ממונם, וכביכול אין להשם יתברך מהיכן להפרע 

מהם אלא רק בגופם.

(תורת הפרשה)

"וה' אמר לאברם אחרי הפרד לוט מעימו" (יג,יד)
כתב "מלא העומר": מדוע באמת יצא לוט לתרבות רעה? שכן 

מצינו בגמרא, כי כל העולה מחוץ לארץ לארץ ישראל מתרומם 
למעלה יותר גבוהה - "וחד מינן כי סליק להתם עדיף כתרי 

מינייהו" (כתובות ה') - והלא ידוע "כל הגדול מחברו, יצרו גדול 
הימנו", וממילא מתגבר יצרו של זה ועליו להקדיש יותר פעולה 

ומרץ כדי לכבוש אותו. לפיכך, כשהגיעו עכשיו לארץ ישראל, הרי 
אברהם אבינו, שכבש את יצרו, נתעלה עוד יותר בקדושתו. ואולם 
לוט, שלא כבש את יצרו המוגבר, ירד פלאים ויצא לתרבות רעה. 
תמיד כך הוא הדבר בארץ ישראל: או שהאדם מתעלה במדרגות 
הקדושה, או שהוא יורד ונופל חלילה, מכיון שיצרו מתגבר שם...

(תורת הפרשה)

תפילת  הרבי  סיים  מאוחרת  צהרים  בשעת  רק 
שחרית. תפילה ארוכה וממושכת שתבעה מהרבי 
יקותיאל  ר'  הרה"ק  קלויזנבורג   - מצאנז  האדמו"ר 
יהודה הלברשטאם זצ"ל כוחות גוף ונפש מרובים... 
הרבי  מיעט  בכלל  מאומה...  טעם  לא  עדין  הרבי 
בעל  זאת  עשה  משהו,  וכשטעם  לאכול!  מאוד 
צרכיו  את  לספק  ועליו  ברירה  אין  שהרי  כורחו, 
אין  ואם  שלו...  את  התובע  העכור  החומר  של 
את  להחזיק  כדי  מה  דבר  לאכול  וחייבים  ברירה, 
אפשר  כך  כדי  תוך  שלפחות  הרי  בגוף,  הנפש 
לימוד  אגב  תעשה  זו  שפעולה  כדי  ללמוד... 
התורה הקדושה... תמיד דאג הרבי ללמוד תוך כדי 
הסעודה! וכאשר רצה תלמיד מן הישיבה להכנס 
בזמן  זאת  שיעשה  ביקש  בלימוד,  ולשוחח  אליו 
ועיין,  ספר  הרבי  נטל  זה  ביום  גם  אוכל...!  שהוא 
את  זכר  לא  שוב  בו,  ללמוד  משהחל  כדרכו,  אבל 
מן  שהציצה  הרבנית  של  פניה  שלפניו...  הצלחת 
חשבה,  יהיה?",  עמוקה... "מה  דאגה  לבשו  הדלת 
תמצית  את  ובלימוד  בתפילה  משקיע  הרבי  "הן 
כוחותיו, את חלבו ודמו, וכיצד יקבל הגוף החלוש 
את אשר הוא זקוק לו?... הרי עלול הוא חס ושלום 
להתמוטט!...". נזכרה הרבנית שהגאון רבי שמואל 
במקום,  נמצא  צאנז,  רבני  מחשובי  פלדמן,  אהרון 
איננו  הרבי  "אנא,  אותו.  הזעיקה  רבה  ובמהירות 
כוחות  לאפיסת  יגיע  כי  אני  חוששת  דבר.  טועם 
אהרון  שמואל  רבי  מיהר  התחננה.  מוחלטת", 
את  לראות  הצליח  לא  כשהגיע  הרבי.  של  לחדרו 
ידי  על  מוסתרת  היתה  זו  הצלחת...  של  מקומה 
והרבי  סביב...  אותה  שהקיפו  ספרים  של  ערמות 
עוד  נוסף.  ספר  אחר  ספר,  פותח  במרץ,  מעיין 
מעט שעת בין הערביים, והסעודה נשכחה לגמרי. 
משהבחין ברבי שמואל אהרון, אורו עיניו. "באמת 
חפצתי ללבן עמו סוגיא קשה במסכת קדושין...", 
השולחן.  ליד  להתישב  לו  והורה  הרבי...  אמר 
שמואל  ורבי  חמורה,  קושיא  להרצות  החל  הרבי 
אהרון מקרב בחשאי את הצלחת ומחכה במתיחות 
האם  לראות,  הרבנית  מציצה  הדלת  מן  רבה... 
נטל  משים,  מבלי  והנה,  משהו...  הרבי  טעם  כבר 
הרבי משהו מן הצלחת וקרב לפיו... אנחת רווחה 
חשאית נעקרה מפיו של רבי שמואל אהרון: סוף 
לפתע  לפיו...  כלשהוא  מזון  הרבי  הכניס  סוף  
כאילו  פיו,  מעל  אותה  ודחה  בצלחת  הרבי  הבחין 
והחל  במהירות!  ממנו  להפטר  שיש  היא  מטרד 
לסוגיא  המוקשה  הרשב"א  את  פה  בעל  לצטט 
זו... אך רבי שמואל אהרון בעדינות מקרב בחזרה 
כדי  תוך   - לרווחה  הכל  נשמו  שוב  הצלחת...  את 
משא ומתן נלהב בעניין הסוגיא הקשה, טעם הרבי 
הקושיא  את  לתרץ  הרבי  הצליח  כך  משהו...  עוד 
המסובכת, וגם כמעט מחציתה של צלחת האוכל 
על  מתכולתה...  סוף  סוף  התרוקנה  העלובה 
למצוא  רצונו  ועל  הרבי,  של  הנפלאה  התמדתו 
אפשר  בתורה,  לעסוק  בכדי  פנוי  רגע  עוד  תמיד 
להיוכח מתוך "עדות חיה", אחת בין רבבות, והיא 
כתובה ב"מכתב תורה" של הרבי, בה הוא מתחיל: 
"כיון שבינתים נשתהה ביאת האוטו אמרתי כרגע 
האדמו"ר  לחתנו   - תל"א  סי'  (ח"ו  להשיבו..." 
מזויעל). פשוט "הרויח" עוד כמה דקות בהם יכול 

לעין בדברי תורה, ואף הספיק לכותבם...

(מה אהבתי תורתך)  
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"כבוד" ו"זילזול" במושגי חז"ל
מאיר  רבי  ד':  הלכה  א'  פרק  סוטה  ירושלמי  בתלמוד  מסופר 
היה נוהג לדרוש בבית הכנסת של חמת כל ליל שבת, והיתה 
אחת  פעם  הדרשה.  את  לשמוע  היתה  שנוהגת  אישה  שם 
ורצתה  לביתה  האישה  וכשהלכה  בדרשה,  מאיר  רבי  האריך 
להיכנס מצאה שהנר כבה. אמר לה בעלה: היכן היית? אמרה 
לי  יעשה  כה  בעלה:  לה  אמר  הדרשה.  את  לשמוע  הלכתי  לו 
ותירקי  שתלכי  עד  לבית  תכנסי  לא  שאת  יוסיף,  וכה  אלקים 
בפני הדרשן. צפה זאת רבי מאיר ברוח הקודש ועשה את עצמו 
כחושש בעיניו ואמר: כל אישה היודעת ללחוש על העין תבוא 
ותלחוש. אמרו לה שכנותיה: הנה הגיע הזמן שתשובי לביתך, 
עשי את עצמך לוחשת על עינו ותירקי לתוך עינו. באה לרבי 
מאיר. אמר לה: כלום יודעת את ללחוש על העין? מרוב פחד 
אמרה: לא. אמר לה: אם כן, תירקי לי בעין שבע פעמים, ויהא 
לי לרפואה. לאחר שירקה אמר לה: לכי ואמרי לבעלך: אתה 
אמרת לי לירוק פעם אחת, ואני ירקתי שבע פעמים. אמרו לו 
תלמידיו לרבי מאיר: רבי, כך מבזים את התורה? אילו אמרת 
העמוד,  על  אותו  מלקים  והיינו  האיש  את  מביאים  היינו  לנו, 
כבודו  יהי  וכי  להם:  אמר  לאשתו.  ומרצה  מתפייס  שהיה  עד 
של מאיר חשוב יותר מכבוד הבורא יתברך שמו? ומה אם שם 
הקדוש שנכתב בקדושה, אמר הכתוב שימחה על מים בשביל 

להטיל שלום בין איש לאשתו, כבוד מאיר לא כל שכן?
עם  כך  להתנהג  מוכן  היה  מאיתנו  מי  חשבון!  בואו  ועתה 
אשתו או עם בעלה? מדוע לא? כבוד! מה פתאום שאני אהפך 
למזולזל או מזולזלת עד כדי כך? שהוא יתחיל לדבר! שהיא 
תתחיל לרמוז שכבר "התקפלה" ואז נראה! באו חז"ל ולימדונו 
בעבור  "מזולזל"  להיות  הממהר  ואשרי  אמיתי!  כבוד  מהו 

ויפה  ביותר,  מכובד  נעשה  שבזה  השלום, 
שעה אחת קודם.

איך נותנים מוסר לילד?
לתורה  הילדים  את  לקרב  שבמקום  הורים  ישנם 
עת  בכל  מוכיחים  להיפך,  הם  פועלים  ה',  ועבודת 
בודאי  נוקשה,  ובקול  חמוצות  בפנים  רגע,  ובכל 
שאין זו הדרך בה הורונו חז"ל לתת מוסר ולהוכיח 
ובודאי שלא לילדים. מי שרוצה להוכיח ילד או לתת 
לו מוסר, עליו לחפש בדברי רבותינו או במעשיהם 
הפלא  ממעשיות  ומאחת  הצורה,  ואיך  הדרך  איך 
ובודאי  הדרך,  את  ונשנן  נלמד  כאן,  שתובא 

שהתועלת תגיע בצורה מהירה ויעילה יותר.
זצ"ל,  לוין  אריה  רבי  הירושלמי  הצדיק  על  מסופר 
שסיפר אחד מתלמידיו, הרב אברהם ברדקי: "לפני 
בתלמוד  תלמיד  בהיותי  שנה,  ושש  כשלושים 
מספר  התקוטטו  בירושלים,  חיים"  "עץ  תורה 
זאת  ראה  תורה.  לתלמוד  הכניסה  בפתח  ילדים 
נטל  לחדר,  והכניסם  לתלמידים  קרא  אריה,  רבי 
עד  בספר  עלעל  יומא,  מסכת  הספרים  מארון 
את  הגמרא  מתוך  לקרוא  והתחיל  פו',  לדף  שהגיע 
תוך  השם.  חילול  של  העוון  בגודל  המדבר  הקטע 
"אני  ואומר:  בוכה  החל  הרבי,  התרגש  לימוד,  כדי 
מוכן להסתלק מהעולם ובלבד שלא אגרום חילול 

השם". 
למותר לציין עד כמה השפיעו הדברים הללו 
על ליבותינו, ואנו בכינו עימו... וכל מילה מיותרת.

E  בערב חמים  במים  בטבילה  די  האם 
שבת?

חמים,  במים  רחיצה  חשובה  הטבילה 
ועוד,  החיד“א  ומרן  הקדוש  השל“ה  אך 
הצריכו לרחוץ כל גופו בחמים בלי קשר 

לטבילה.

E  הראוי הזמן  ורבנו  מורנו  לדעת  מתי 
לטבילת המקווה ביום שישי?

מקרא  שנים  אחר  שטבילה  הסוברים  יש 
שסוברים  ויש  שבת,  לכבוד  מועילה  בבוקר 
שעה קודם חצות יום, ויש שהקפידו רק אחר 
להסמיכה  ביותר  והטוב  עיקר.  וכן  חצות 

כמה שיותר לכניסת השבת.

E  בשבת שקוראים הפטרה אחרת מהפטרת
השבוע, איזו הפטרה יקרא אחרי שנים מקרא 

ואחד תרגום?

קוראים הפטרת השבוע ואפילו אם באותה 
שבת יקראו הפטרה אחרת.

E .ילמדנו רבנו במעלת הדלקת נרות שבת

פי  על  הנר,  בהדלקת  נאמרו  רבות  סגולות 
וחתנים  לבנים  זוכה  בגמרא  רבותינו  דברי 
תלמידי חכמים, ועל פי הזוהר הקדוש זוכה 
לאור  וזוכה  ושנים  ימים  לאריכות  הבעל 
ועל  וירושלים,  ציון  בנרות  ולראות  הגנוז 
חטאים  לכפר  זוכים  בהם  ההסתכלות  ידי 
גדול  אור  ומוסיפים  הדעת  עץ  חטא  ועל 

לנשמותיהם בעולם הזה ובעולם הבא.

E ?על מי חלה חובת הכנת הנרות

בתיקון  יעסוק  שהבעל  הדבר  ויפה  טוב 
הנרות והפתילות.

E  דווקא להיות  צריכים  השבת  נרות  האם 
במקום הסעודה?

במקום  שבת  נרות  להדליק  להיזהר  טוב 
ולאכול  לקדש  שיש  משום  שסועדים, 
או  הסוכות  בחג  כגון  אונס  ובמקום  לאורם, 
להקל  אפשר  בזה  וכיוצא  צפיפות  במקום 

לשימם במקום אחר.

E  הדליקה ולא  אחת  שבת  שנאנסה  אישה 
ולהבא  מכאן  נרות  להוסיף  עליה  האם  נרות, 

כקנס?

כן.  לעשות  חיוב  שום  אין  הספרדים  למנהג 
שתיתן  טוב  רק  גורע.  המוסיף  כל  ואדרבא 
על  ותתוודה  שבת  לכבוד  לעניים  זית  שמן 

כך.

לעילוי נשמת שרה בת חבצי כא' בניסן תשע"ח ת.נ.צ.ב.ה
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E  ביום בגדים  מכבסים  שיהיו  תיקן  הסופר  עזרא 
חמישי לכבוד שבת. ולא יכבסו בערב שבת, כדי שיהיו 
פנויים להתעסק בצרכי שבת. ואם מכבסים ביום רביעי 
התחלת  כי  חמישי,  יום  כמו  שבת  לכבוד  נחשב  זה  גם 
בימים  כן  שאין  מה  רביעי,  מיום  היא  לשבת  ההכנה 
ראשון שני ושלישי השייכים לשבת שעברה ואינו ניכר 
בהם כבוד השבת. אבל אם יש הכרח לכבס בימי ראשון 
שני ושלישי - מותר. ואם נאנסו ולא כבסו עד ערב שבת 

– רשאים לכבס בערב שבת.

E  כיון שבת,  בערב  אפילו  לכבס  רגילים  בזמנינו 
מפריעה  הכביסה  ואין  כביסה,  במכונת  שמכבסים 

להכנת צרכי השבת.

E  מותר למסור מכונית בערב שבת לתיקון אצל מוסך
שיוכל  מנת  על  גויים,  פועליו  שכל  באופן  גויים,  של 
עבור  תשלום  סכום  לו  כשקצב  ראשון,  ביום  לקחתה 
התיקון  את  לבצע  מספקת  שהות  שיש  ובלבד  עבודתו, 
בערב שבת או במוצאי שבת, ואז אפילו אם הגוי מבצע 
ואינו  הואיל  מותר,   – בשבת  המכוניות  של  התיקון  את 
אומר לו לעבוד בשבת, ויכול הגוי לעשות את המלאכה 
המכונית  את  מסר  ואם  שבת.  במוצאי  או  שבת  בערב 
לתיקון כשהזמן היה מצומצם, ואין שהות מספקת בידי 
יעבוד  כן  אם  אלא  במכונית  התיקונים  את  לבצע  הגוי 
לו  כאומר  זה  שהרי  כן,  לעשות  אין  לכתחילה  בשבת, 
בפירוש שיעבוד עבורו בשבת, ומכל מקום במקום צורך 
יש להקל בזה, גם אם ישלים את התיקון בשבת. ואחינו 

האשכנזים מחמירים בזה.

E  פרסאות משלוש  יותר  שבת  בערב  הולכים  אין 
היום,  שליש  עד  הליכה  של  זמן  דהיינו  היום.  מתחילת 
והטעם כדי שיגיע למחוז חפצו בעוד היום גדול ויוכלו 
לבית  שהולך  בין  עבורו,  שבת  סעודת  צורכי  להכין 
 – אמורים?  הדברים  במה  לביתו,  שהולך  בין  אחרים 
מראש  על בואו  אם הודיע  אבל  על בואו,  כשלא הודיע 
שאם  אומרים  ויש  ארוכה.  דרך  אפילו  ללכת  מותר   –
אין  בריוח,  הסעודות  צורכי  להכין  במקומו  רגילים 

נזהרים להקפיד על אורך הדרך.

E  הוא הקודם  בסעיף  המוזכר  שהדין  אומרים  יש 
רוכב  (או  במכונית  בנוסע  אבל  ברגליו,  בהולך  דוקא 
ליזהר  צריך  מקום  ומכל  להקל,  העולם  נהגו  סוס),  על 
לכתחילה שלא ילך או יסע עד סמוך לערב (גם אם הכינו 
לו את צרכי הסעודה), מפני שכמה פעמים נכשלים על 
(וכל  בביתו  אפילו  כי  שבת,  חילול  לידי  ובאים  זה  ידי 
שכן בבית המארח) כשבא סמוך לשבת מוסיפים לבשל 
מבעוד יום עד חשכה ממש, וכמה חילולי שבת עלולים 
לצמוח מכך, ולכן ישים אדם כל זה אל לבו, ולא יסיתנו 

היצר לומר עוד היום גדול.

E  שאינו גדולה  סעודה  שבת  בערב  לקבוע  אסור 
את  שיאכל  השבת  כבוד  מפני  החול,  בימות  בה  רגיל 
היום  כל  במשך  הוא  והאיסור  בתיאבון,  השבת  סעודת 
 – החול  בימות  בה  שרגיל  סעודה  אבל  בבוקר,  אפילו 
מותר לאכול כל היום, אבל מצוה להמנע מתחילת שנה 
שקיעת  לפני  (זמניות)  שעות  שלוש  דהיינו  עשירית. 
צריך  אינו   – זה  זמן  קודם  בה  התחיל  ואם  החמה. 

להפסיק.

E  דהיינו סעודה,  קביעות  בלי  מועטת  אכילה 
אלא  החול  בימות  כדרכו  שביעה  כדי  פת  אוכל  שאינו 
אפילו  לאכול  לכתחילה  רשאי   – רעבונו  להשקיט  רק 
מצוה  ואפילו  השבת,  כניסת  עד  עשירית  שעה  לאחר 
תבוא   – בזה  גם  המחמיר  מקום  ומכל  בזה.  אין  להמנע 
עליו ברכה. וכללו של דבר החכם עיניו בראשו (שידאג 
שיאכל את סעודת השבת בתיאבון), כי כבוד שבת גדול 

מאוד מאוד.

E  אף על פי שמותר לשתות כל מיני משקים במשך כל

היום, מכל מקום מצוה להמנע מתחילת שעה עשירית 
מלשתות הרבה מיני משקים עד שישבע, כי בודאי לא 
להמנע  מצוה  וכן  בתיאבון,  השבת  סעודת  לאכול  יוכל 
מתחילת שעה עשירית מלשתות משקים המשכרים, כי 

על ידי השכרות עלול להתבטל לגמרי מסעודת שבת.

E  חסידים ואנשי מעשה נוהגים שלא לקבוע סעודה
עשירית,  שעה  לפני  אפילו  החול,  בימות  בה  שרגילים 
אלא מפחיתים ממנה הרבה. ויש מחמירים מחצות היום 

ואילך ואין אוכלים אלא רק מיני מזונות או פירות.

E  סעודת מצוה שזמנה בערב שבת, כגון סעודת ברית
מילה, פדיון הבן, בר מצוה, מותר מעיקר הדין לעשותה 
ישתדלו  מקום  ומכל  עשירית.  שעה  אחר  אפילו 
להקדימה ככל שאפשר, וראוי לכתחילה לעשותה לפני 

חצות היום, ולכל הפחות לפני שעה עשירית.

E  כדי שבת.  ערב  בכל  להתענות  מעשה  אנשי  דרך 
שיהיו תאבים לאכול בלילה. אולם כתבו הפוסקים שאין 
כשהוא  לשבת  יכנס  שלא  כדי  שבת  בערב  להתענות 
ביום  יאכל  שאם  איסטניס  הוא  כן  אם  אלא  מעונה, 
הוא  טוב  מנהג  שאז  לתיאבון,  בלילה  לאכול  יוכל  לא 
מעשה  ואנשי  חכמים  לתלמידי  דוקא  זה  וכל  התענית. 
שכל מעשיהם לשם שמים, ויודעים לתת מעצור לרוחם, 
שגם כאשר הם רעבים יודעים לכוין דעתם לאכול לשם 
מצות סעודת שבת, אבל המוני העם יש לחוש שכאשר 
רק  אלא  למצוה  לאכול  בשבת  יתכוונו  לא  רעבים,  יהיו 
למלאות כריסם כי ירעבו, ולכן עדיף שלא יצומו בערב 

שבת.

E  מתענה לא   – קבוע  זמן  לו  שאין  יחיד  תענית  כל 
בערב שבת. אבל אם זמנו בערב שבת, כגון תענית של 
יום השנה של הוריו או ז' באדר, מותר להתענות בערב 
אותו  ויקבל  הכוכבים,  צאת  עד  ישלים  לא  אך  שבת, 
בטבת  עשרה  אבל  להשלים.  שלא  דעת  על  מההתחלה 
שחל בערב שבת צריך להשלים עד צאת הכוכבים. וכן 
שכיון  הכוכבים.  צאת  עד  להשלים  צריך  חלום  תענית 
רע,  חלום  לבטל  הסכנה  מפני  היא  חלום  שתענית 
חוששים שמא לא יועיל לבטל את החלום אם לא יתענה 

עד צאת הכוכבים.

(השבת והלכותיה)

ההבדל בין הצדיקים לרשעים - במידת ההטבה שלהם

ּוַמְלִּכי ֶצֶדק ֶמֶל ָׁשֵלם הֹוִציא ֶלֶחם ָוָיִין ְוהּוא כֵֹהן ְלֵאל ֶעְליֹון:

בפרשתינו מסופר שאברהם הציל את מלך סדום במלחמה במסירות נפש, וכשנפגשו אחרי
המלחמה, הוציא להם שם בנו של נח לחם ויין, ונתן להם.

שואל רבינו האור החיים הקדוש, בשביל מה התורה מספרת לנו זאת, ומה עלינו ללמוד מזה???
רבינו הקדוש לומד מוסר השכל מזה, להבחין בין התנהגות הרשעית והשפלה של גוי,

לבין ההתנהגות הנדיבה והמיוחדת של יהודי.
מלך סדום, למרות שאברהם הצילו במסירות נפש, לא נתן לו כלום כשחזר מהמלחמה.

ומצד שני, צדקות שם בן נח - שלמרות שלא היה חייב לאברהם כלום, הוציא לו לחם ויין.
וזה לשון קודשו: ’להגיד שבח הצדיקים מה בינם לבין הרשעים, כי מלך סדום יצא

לקראת אברהם לראות פניו ריקם הגם שאליו יחויב להקביל פני אברהם במנחה כיד המלך
והוא הרשע יצא בידים ריקניות, ושם הצדיק מבלי חיוב נדיבות יעץ והקביל פניו

בלחם ויין‘. עד כאן לשון קודשו.

[אור החיים לך לך פרק יד פסוק יח]

לעילוי נשמת
שמואל בביוף

בן בלור
ת.נ.צ.ב.ה

להצלחת
כל התורמים והמסייעים 

לעלון בליל שבת 
מבית הכנסת
זכור לאברהם

חולון

לעילוי נשמת
חן ברכה
בת לאה
ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת
שמעיה כוסיוף

בן יעל
ת.נ.צ.ב.ה


