
ימיו  המבלה  נבער,  בור,  איש  בצייד.  פגש  הנביא  אליהו  סיפור:  מספר  המדרש 
ואת  מלכודות,  והטמנת  שוחות  חפירת  רשתות,  באריגת  מפישתן,  חבלים  בטוויית 
והוא  כפו.  מיגיע  הנהנה  וישר,  תם  פשוט,  איש  לחיות.  והמתנה  במארבים  הלילה 
פנה אליו בשאלה מפתיעה: "מדוע אינך לומד תורה?". נשמע מוזר. כך חשב הצייד. 
הוא, ולימוד תורה? התורה ניתנה לרבנים, והוא אדם פשוט. מתפלל, מניח תפילין, 
מרפא:  אינו  הנביא  אליהו  אבל  ממנו?  רוצים  עוד  מה  טהרה.  כשרות,  שבת,  שומר 
ללמוד  האיש.  משיב  השמים",  מן  לי  ניתנה  לא  "בינה  תורה?"  לומד  אינך  "מדוע 
תורה זה להתפלפל, להקשות, לתרץ. אין לו ראש לזה.  הוא לא צדק, כמובן. ללמוד 
תורה זה גם להשתתף בשיעורי תורה, לדעת עוד מדרש, עוד פסוק, עוד משנה. כל 
ידיעה היא אוצר! אבל כל זה בזמננו. שיש שיעורי תורה לרוב, וספרים בכל רמה, 
ודיסקים. בזמנם, התורה שבעל פה נלמדה ממש בעל פה, שיננוה והעמיקו בה. והוא 
לא היה בנוי לזה. כישרון – אין לו, זיכרון – גם לא. ואז שאל אותו אליהו הנביא: "ומי 
של  חייהם  אורחות  את  אותך  לימד  מי  רשתות?  ולארוג  חוטים  לטוות  אותך  לימד 
להסוות  אותך  לימד  מי  מלכודות,  ולהטמין  שוחות  לחפור  אותך  לימד  מי  החיות? 
אותן באמנות?". אה, זה... "בינה ניתנה לי לכך מן השמים!". אמר לו אליהו הנביא: 
ולעסוק  דעה,  לך  ניתנה  הפרנסה  בצרכי  לעסוק  מדבר!  שפיך  מה  אוזניך  "ישמעו 
בעסקי הנשמה לא ניתנה לך דעה? להשיג את צרכי העולם הזה, הכלים ונפסדים, 
עזרו לך. ולהשיג את נצחיות חיי העולם הבא – לא יעזרו לך?". מה אמר לו אליהו 
הנביא, מה רצה מהיהודי הטוב הזה? הוא רצה לפקוח את עיניו, להבין דבר בסיסי: 
כמו שיש אלף סוגי פרנסות, ולכל אחד פרנסתו שלו. אחד סוחר ואחד חנווני, אחד 
חקלאי ואחד צייד. ולהיות צייד זו מלאכה פשוטה, הוא לא יהיה ממנה מליונר. זה 
יש  בתורה.  גם  כך   – בכך  לו  ודי  לאכול,  לחם  לו  נותן  זה  אבל  קבלן,  ולא  מדען  לא 
"מדענים", המחדשים בתורה חידושים מעמיקים ובונים עולמות רוחניים. ועליהם 
אמרו בזוהר הקדוש: רבי שמעון בר יוחאי פתח: "ואשים דברי בפיך ובצל ידי כיסיתיך 
משום  ולילה,  יומם  בתורה  לעסוק  לאדם  לו  יש  כמה  ארץ".  וליסוד  שמים  לנטוע 
שהקדוש ברוך הוא מאזין לקול לומדי התורה, ומכל דבר חידוש נעשה רקיע אחד. 
שכן למדנו, בשעה שדבר תורה מתחדש בפני האדם, עולה הוא לפני הקדוש ברוך 
הוא, שמנשקו ומעטרו בשבעים עיטורים. ונעשים ממנו רקיעים הקרויים: "השמים 
החדשים", ונוסף בהם חלק בגן העדן, הקרוי: "הארץ החדשה"! יש "קבלנים", ראשי 
ישיבות הבונים היכלי תורה. והם אכן הופכים להיות עשירים מופלגים, "מליונרים" 
בזכויותיהם העתירות. אבל הרי כל אדם צריך לחיות. אז יש גם "ציידים" שמרוויחים 
את מחייתם לחיי נשמתם ביושר, ללחם לאכול מבחינה רוחנית: לומר פרק תהילים 
בהבנה (ויש את ה"תהילים המבואר", שמסביר ממש כל מילה, ואמירת התהילים בו 
היא אחרת לגמרי!), ללמוד "חוק לישראל" – סדר הלימוד שהתקין רבינו חיים ויטאל 
זצ"ל, שמשלב בכל יום מקרא, משנה, הלכה, אגדה וזוהר. יש "עין יעקב" – אגדות
הש"ס – מבואר ומפורש. יש "ילקוט מעם לועז". יש ויש! "בן איש חי", "קיצור שולחן 
ערוך", לא חסר! אז איך אמר הגאון רבי ישראל מסלאנט זצ"ל? "התורה אינה קטנה 
שבישראל!"  הקטן  עבור  מדאי  גדולה  ואינה  שבישראל,  הגדול  עבור  אפילו  מדאי 
וכמו שבפרנסה לא נאמר: "הכל – או לא כלום", אלא נשתדל כפי יכולתינו להביא 
ואחד  המרבה  שנינו: "אחד  וכבר  יכולתינו.  כפי  נלמד  בתורה,  גם  כך  לביתינו,  לחם 
הממעיט, ובלבד שיכווין את ליבו לשמים". עוד זאת: כשם שאנו מייחלים לעשירות 
גם  ננהג  כך  מאתיים,  רוצה   – מנה  לו  שיש  ומי  שהשגנו,  במה  מסתפקים  ואיננו 
ברוחניות! וכפי שדרשו את הכתוב: "אוהב כסף לא ישבע כסף", על אוהבי מצוות 
שאינם שבעים במצוות ומשתוקקים לעוד ועוד. והקבלה זו בין הפרנסה הגשמית 
לרוחנית, מצינו בפרשתינו, בברכת כהנים: "יברכך ה' בממון, וישמרך מן הגזלנים". 
איזו ברכה נהדרת! מי אינו חפץ להתעשר? ממנה נלמד גם להמשך הרוחני: ל"יאר 

ה' פניו אליך בתורה", שנתעלה ונשיג בה עוד ועוד!

 (מעיין השבוע)

בפרשתינו  הפסוק  על  מצאנו  יקרה  פנינה 
בן  אלישמע  אפרים  לבני  נשיא  השביעי  "וביום 
אפרים  שנשיא  לועז"  "המעם  ביאר  עמיהוד". 
את  שהקריב  הנשיאים  כל  מבין  היחידי  היה 
לכך  והסיבה  השבת,  ביום  יחיד  קורבן  הקורבן, 
נעוצה בכך שיוסף הצדיק נהג בחסידות יתירה 
לכן אמר  ושמר את השבת לפני שניתנה תורה,
הקב"ה שנשיא לבני אפרים הקריב קורבנו ביום 
שבת-  דוחה  יחיד  קורבן  שאין  אע"פ  השבת 
הוראת שעה היתה! אולם לכאורה עדיין נראה 
שיש לשאול ולהקשות שמצינו בחז"ל שהאבות 
הקדושה  התורה  את  קיימו  כולם  הקדושים 
השבטים  שגם  מסתבר  וממילא  שניתנה  קודם 
של  לבנן  כראוי  ונהגו  בכך  כלולים  הקדושים 
והשאלה  הקושיא  חוזרת  כן  ואם  קדושים 
לכך?!  וזרעו  הצדיק  יוסף  זכה  מדוע  למקומה 
את  שמרו  כולם  אמת  שאכן  לבאר  והנראה 
השבת אולם יוסף הצדיק גדלה מעלתו ששמר 
בעת  ומבודד,  בודד  בנכר  שהיה  בעת  השבת 
לאסירי  המיועד  "בצינוק"  הכלא,  בבית  יושבו 
עולם, ויכל הוא למצוא לעצמו היתר כזה ואחר, 
הוא  ואין  התורה  עדיין  ניתנה  שלא  ובפרט 
מצווה על כך! אכן יוסף שמר שבת וכמו כן גם 
שפעם  חז"ל  לימדונו  כבר  אך  הקדושים,  אחיו 
אחת בצער מעלתה כמאה פעמים שלא בצער! 
והדברים מהוים עבורינו תמרור הוראה, הוראה 
ברורה והדרכה לחיים, בדורינו שרבו ב"ה בעלי 
ואהבת  לליבם  חדרו  קדושה  שניצוצי  תשובה, 
ואת  חפצים  הם  ובמצוותיו  לליבם,  נוגעת  ה' 
שבתות קודשו במסירות נפש שומרים, בעומדם 
של  בדמויות  ופיתויים  גדולים  קשיים  בפני 
שלהם "בכל  וסובבים  משפחה  ומכרים,  חברים 
וכהנה  מדרכם,  להניעם  ומנסים  דואגים"  לב 
וכהנה קשיים רבים ומשונים שהיצר הרע מלך 
זאת  פרשה  אליהם  מערים!  עליהם  וכסיל  זקן 
אכן  כוחם,  את  ולאמץ  רוחם  את  לחזק  נועדה 
לנצח  היא  ונחקקת  רגילה  שבת  אינה  שבתכם 

אצל מי שאמר והיה העולם! שבת שלום!

שבת שלום!

ויהי איש אחד (שופטים י"ג)
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"והתודו את חטאתם אשר עשו" (ה,ז)
מדוע נאמרה כאן לשון רבים, בעת שכל הפרשה מדברת 

בלשון יחיד: "והשיב","ונתן"? ברם, כתב "מלא העומר" מצינו 
בגמרא שהמפקיד ממון אצל חברו ללא עדים הריהו עובר על 

"לפני עור לא תתן מכשול", לפי שעל ידי כך הוא מביא את 
הנפקד לידי הכחשה (עיין בבא, מציעא ע"ה). יוצא איפוא 
שגם המפקיד יש לו חלק בחטא זה של הנפקד המבקש 

לגזלו, ולכן גם עליו להתוודות על חטאתו...
(מעינה של תורה)

"וישם לך שלום" (ו,כו)
אמרו במדרש: שלום בכניסתך, שלום ביציאתך, שלום עם 

כל אדם. רבי אומר: שלום- זה תורה, שנאמר: "ה' עוז לעמו 
יתן, ה' יברך את עמו בשלום". גדול השלום, שאין כלי מקבל 
ברכה אלא השלום. שנאמר: "ה' יברך את עמו בשלום". אף 

בברכת כהנים, לאחר כל הברכות, סיומם בשלום. לומר, 
שאין הברכות מועילות כלום אלא אם כן שלום עימהם. גדול 

השלום, שהוא שקול כנגד הכל. וכן אנו אומרים: "עושה 
שלום- ובורא את הכל".

(מעיין השבוע)

"וישם לך שלום" (ו,כו)
במדרש: "וישם לך שלום"- גדול השלום, שכל הברכות 
וטובות ונחמות שהקדוש ברוך הוא מביאן על ישראל, 
חותמין בשלום. בקריאת שמע- "הפורש סוכת שלום". 

בתפילה- "עושה שלום", בברכת הכהנים- "וישם לך שלום". 
ובמשנת רבי אליעזר: גדולה הוא השלום מן הברכה, 

והשמירה, והאורה, והחנינה, והנשיאה. שנאמר: "יברכך ה' 
וישמרך, יאר ה' פניו אליך ויחונך, ישא ה' פניו אליך"- ואף 
על פי כן, האחרון: "שלום", שנאמר: "וישם לך שלום", כל 

האחרון חביב. ובגמרא אמרו: "ואני אברכם", ברכת הקדוש 
ברוך הוא- שלום, שנאמר: "ה' יברך את עמו בשלום". 

(מעיין השבוע)

"יברכך ה' וישמרך..." (ו,כד)
מעיר כאן רבנו בחיי בן אשר זצ"ל: שנינו במסכת מגילה 

(פרק ד' משנה א-ב), בימות החול בימי שני וחמישי עולים 
לתורה שלושה קרואים. ביום טוב עולים לתורה חמישה 

קרואים, ובשבת עולים לתורה שבעה קרואים. דבר זה מרומז 
בשלושת פסוקי ברכת הכהנים: "יברכך ה' וישמרך" (שלש 
תיבות)- כנגד שלושת הקרואים בימי החול. "יאיר ה' פניו
אליך ויוחנך" (חמש תיבות)- כנגד חמשת הקרואים ביום 

טוב."ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום" (שבע תיבות)- כנגד 
שבעת הקרואים בשבת.

(תורת הפרשה)

מעשה נורא סיפר רבי מנשה צאלח ע"ה מבגדד, מעשה שהיה 
לו עד ראיה בהיותו משמש בקודש אצל הגאון רבי יעקב, בן 
רבינו ריש גלותא מרן ה"בן איש חי" זצ"ל. יום אחד, בעומדו 
לפני הרב, עלו נכבדי העדה להתריע ולטכס עצה כדת מה 
לעשות. נערה אחת החציפה פנים ופרקה כל גדרי צניעות, 
והדיחה בני נעורים בחלקת שפתיה וקול זימרתה. הרב שלח 
ותשנה  ממעשיה  בה  תחזור  לא  שאם  ודרש  בה,  להתרות 
דרכיה, תעקור למקום אחר ולא תהא חוטאת ומחטיאה. אך 
היא מאנה לשמוע, ופערה פיה נגד הרב. עלו נכבדי העדה 
דרך,  כל  "ניסיתי  הרב:  אמר  החמורה.  הפירצה  על  לקבול 
ולא אבתה לשמוע. המסכימים אתם שיהא סופה כאחריתה 
של הסוטה האמורה בתורה?". נדהמו, חשבו בדבר והביעו 
הסכמתם. למחרת עם שחר כתב הרב פרשת סוטה בפתק, 
זה  פתק  שים  "לך,  לו:  ואמר  משמשו  מנשה  לרבי  פנה 
בכיסה של הנערה. אל תפחד, כי לא יאונה לך כל רע". הלך 
למעונה, ומצא שם צעירים רבים. הניח הפתק בכיס מעילה 
והתחמק מן המקום. לבשה הנערה את המעיל והלכה לבית 
המרחץ. לפתע זעקה הבלנית כי גופה של הנערה התנפח, 
הזעיקו  המרחץ.  בית  מפתח  לצאת  יכולה  היתה  שלא  עד 
בעלי מלאכה להרחיב את הפתח ולהוציאה. נשאוה לביתה 
ונפחה את נשמתה. הפירצה נחסמה, וגדול היה קידוש שם 

שמים אף בפני גויי הארץ.

EEE

לעת זקנותו של גאון עוזנו מרן החיד"א זיע"א, איווה למושב 
לו את העיר ליוורנו שבאיטליה, שם הורה משפטי ה' ליעקב 
לא  העלוהו  ומשם  עולם,  לחיי  נפטר  שם  לישראל,  ותורתו 
מכבר לארץ הקודש- זכותו תגן על כל יושביה מעתה ועד 
בליוורנו,  הדין  בית  בראש  החיד"א  מרן  ישב  פעם  עולם! 
ובא לפניהם אחד מחשובי העדה, והוא כהן, ובפיו קובלנא: 
ישראל  לבת  כיאה  הצניעות  באורחות  נוהגת  אינה  אשתו 
כשרה, והוא קינא לה ונסתרה. הודיעו מרן החיד"א, שעל פי 
דין תורה עליו לגרש את האישה. האישה היתה ממשפחה 
נכבדה, וכמה מהדיינים מיהרו לתבוע כבודה ואמרו לרבינו 
החיד"א: "הרי אדם זה קינא לאשתו בלא עדים, ואין הלכה 
ממילא,  לקינוי.  עדים  מצריך  שאינו  יהודה  ברבי  יוסי  כרבי 
לא נאסרה על בעלה בסתירתה. וגם אם עברה עברה חמורה 
מהחמורות  שהיא  עבירה  זר-  איש  עם  שהתייחדה  בכך 
יש  הנה  יעבור"!-  ולא  ב"יהרג  עליה  מצווים  ואנו  שבתורה, 
אבל  חמורה.  באזהרה  להזהירה  בה,  ולהתרות  לה  לקרוא 
החיד"א  מרן  נענה  לגרשה?".  בעלה  את  רבינו  חייב  מדוע 
דן,  אני  והסתירה  הקינוי  על  לא  אך  עמכם.  "הצדק  ואמר: 
חייב הוא לגרשה שכן בגדה בו, ונטמאה בסתירתה"! אמרו 
הדיינים: "הרי אין לכך עדים, ואין לו לדיין אלא מה שעיניו 
רבינו.  של  קודשו  ברוח  חלילה,  מפקפקים,  אנו  אין  רואות. 
אבל תורה לא בשמים היא, והנסתרות לה' אלוקינו. אין אלו 
אלא דברי נביאות, ולא על פיהם נדון!". לא השיב להם רבינו 
מאומה, אלא פנה בשנית לבעל האישה ואמר: "שמע לקולי 
וגרש את האישה!". ראו הדיינים כי לא ענה להם רבינו דבר, 
את  להם  וסחו  העיר  מנכבדי  שהיו  האישה  לקרובי  הלכו 
העניין, וילינו על רבינו את כל העדה. שמע רבינו את דברי 
הלכה  דירתו.  בית  אל  האישה  את  לקרוא  וישלח  הריבות, 
אל בית הרב, ואמרו לה שיושב הוא ולומד בחדרו שבעליית 
הבית. עלתה האישה לעליית הגג אשר שם חדר לימודו ובית 
האישה  את  וראה  הטהורות,  עיניו  את  רבינו  נשא  תפילתו. 
אלוקייך,  לה'  כבוד  "תני  ואמר:  חרד  חדרו.  בפתח  ניצבת 
והודי על פשעך ומעללייך. קבלי מבעלך גט פיטורין ושובי 
בעלה  בכל.  וכפרה  פנים  העזה  חטאייך!".  על  בתשובה 
רבינו  קם  מידו!  גט  תקבל  לא  שווא,  עלילות  עליה  טופל 
מכסאו, וניגש אל ארון הקודש שבחדרו. הוציא מתוכו את 
ספר התורה והחל לקרוא בפניה את פרשת הסוטה בטעמי 
הנגינות, כקריאת התורה: "איש כי תשטה אשתו ומעלה בו
הכהן  והעמיד  הכהן...  אל  אשתו  את  האיש  והביא  מעל... 
בשבועת  האישה  את  הכהן  והשביע  ה'...  לפני  האישה  את 
ולשבועה  לאלה  אותך  ה'  יתן  לאישה:  הכהן  ואמר  האלה, 
בתוך עמך!". שמעה החצופה, והפנתה את גבה ללכת בגאון. 
ורבינו קרא אחריה בקול רם: "אם לא שטית, הינקי! ואת כי 
המדרגה  על  רגלה  שמה  נטמאת!"  וכי  אישך,  תחת  שטית 
עיניה  לירקון,  הפכו  ופניה  לרדת-  הספיקה  לא  הראשונה, 
בלטו, וכל הכתוב בפרשת סוטה התקיים בה, עד שמתה בו 
העיר  מאנשי  והרבה  הדיינים  מיהרו  זעקתה  לקול  במקום! 
לראות במחזה הנורא, ואמרו: "עתה ידענו כי איש אלוקים 
קדוש הוא רבינו, ודבר ה' בפיהו אמת!", וייראו מגשת אליו. 

(מעיין השבוע)
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"לשם שמים" המוביל...
שהתארח  זצ"ל,  מלצר  זלמן  איסר  רבי  הגאון  על  מסופר 
אחד  הררי.  באזור  החופש  בימי  אחת,  משפחה  אצל  פעם 
ולפתע  תורה.  בדברי  עימו  ושוחח  לבקרו  בא  מתלמידיו 
מהבית.  לצאת  וממהר  עומד  שרבו  התלמיד  רואה  פתאום 
התלמיד  פנה  החוצה  כשיצאו  אחריו,  והלך  קם  התלמיד 
זלמן:  איסר  רבי  ענהו  הפתאומית?  היציאה  לפשר  ושאלו 
העוזרת  של  כנראה   – אישה  של  זמר  קול  באוזני  נקלטו 
שעסקה בנקיון הבית, ועל כן נסתי החוצה, למען לא אכשל 
חזרה  להיכנס  והציע  התלמיד  עמד  ערוה".  באישה  ב"קול 
לבית, ולהעיר לעוזרת שתפסיק משירתה. דחהו רבי איסר 
זלמן ואמר: הנח לה! הרי עוסקת היא בעבודתה ולמה תפסיק 
לשמוע  אסור  שעלי  אלא  בזה,  היא  שמחה  והרי  מלשיר, 
קול זמר של אישה, משום כך חייבת היא לסבול? אני הוא 
שצריך לצאת... ולא היא... צא וראה דבר נפלא ונשגב, שעם 
מפז,  היקר  וזמנו  זלמן  איסר  רבי  של  וצדקתו  גדולתו  כל 
העוזרת  את  לצער  שלא  כדי  הבית,  את  לעזוב  לנכון  מצא 
בבין  שכן  כל  מדבר,  הכתוב  בעוזרת  ואם  לשיר...  שתפסיק 
ולומר  לעצמו  היתר  להורות  לאדם  לו  שאין  לאישתו,  איש 
שכל כעסי על אשתי הוא לשם שמים ולצורך מצוה, וסבור 
לביישה  לו  ומותר  האיסורים,  כל  בכך  שהותרו  לתומו  הוא 
ובמשפט  בצדק  במתינות  הכל  לעשות  יש  אלא  ולבזותה, 
אחרת  כי  להעיר,  צורה  באיזה  היטב  הדברים  את  ולבחון 
עמיתו",  את  איש  תונו  "לא  על  לעבור  חלילה  הוא  מסוגל 
הדברים  אם  ובפרט  נפש.  ועוגמת  צער  חלילה  לה  ולגרום 
הרי  אחיותיה,  או  הוריה  ליד  שכן  וכל  אנשים  ליד  נאמרים 
שבזה נכלמת יותר ועונשו חמור כמבואר בגמרא הקדושה, 

מאות...  חמש  מרובה  טובה  מידה  אך 
להיטיב עימו אם יזהר בכבודה ובמי שציוה 

לכבדה ולשכן שמו יתברך בביתם לעד.

ביקורת וסמכות
נאמר בגמרא יבמות סה: אמר רבי אילעא משום רבי אלעזר 
בן רבי שמעון: כשם שמצוה על אדם לומר דבר הנשמע, כך 
מצוה על אדם שלא לומר דבר שאינו נשמע. ובספר חינוך 
הבנים למד מכך שאף שיש מצוה להוכיח את הזולת, מכל 
מקום אם יודע שדבריו לא יהיו נשמעים, יש לו מצוה להמנע 
מלדבר, ושב ואל תעשה עדיף. והנה יש ללמוד מכאן גם לגבי 
חינוך הילדים, שלצערנו הרב ישנם הורים ביקורתיים מאוד, 
שבילדיהם,  הרע  נקודת  את  מגדלת  בזכוכית  שמחפשים 
ומבליטים מאוד את אותה נקודה שלילית מאוד, ומבקרים 
את ילדיהם על כל צעד ושעל, ואם עובר יום אחד ש"חלילה" 
הוריהם  מרגישים  הרי  טוב,  ולמדו  טוב  התנהגו  ילדיהם 
ולא  העירו  לא  יום  שבאותו  כיון  עבודה",  "מחוסרי  שהם 
מתחו ביקורת ולא "חינכו" את ילדיהם... אולם האמת חייבת 
להאמר, שילדים הגודלים בבית שהוריהם עוקבים אחריהם 
אחר כל צעד ושעל (וכן אחיהם הגדולים עוקבים אחריהם 
העצמי  בטחון  את  מאבדים  ביקורת),  עליהם  ומותחים 
שאין  מאוד  ברור  להוריהם.  טינה  להם  ונכנסת  שלהם, 
אלא  ולהוכיח,  ולבקר  להעיר  מההורים  למנוע  כאן  הכוונה 
הכוונה היא שלא להרבות בביקורת יתר על המידה, וצריך 
בדברים  בפרט  אמורים  והדברים  עין.  להעלים  גם  לדעת 
שההורים מונעים את ילדיהם מלעשות, והילדים מתעקשים 
וכן עושים, וההורים מוותרים ונשברים מהר, ובכך הילדים 
מתרגלים שלא להתחשב עם ההורים "הנודניקים" ששמים 
להרגיל  ההורים  צריכים  ולכן  ומקום,  מקום  בכל  רגל  להם 
עצמם לומר כמה שפחות "לא" בבית, אבל לעמוד עליו בלי 
ולהכנע  ולוותר  "לא"  באמירת  להרבות  ולא  ויתורים,  שום 
עצמם  מצד  "סמכותיים"  להיות  צריכים  ההורים  לילדים. 
באופן שגם בלי אמירת לא, תובן כוונתם ויובנו רצונותיהם, 
ניתן  עיקבית  ועבודה  תפילות  הרבה  ועם 

להגיע לזה, ולה' הישועה.

E?האם נשים חייבות בתיקון ליל שבועות

משום  ובבית  תהילים  אלא  יאמרו  לא 
שהתיקון הכי גדול לאישה הוא להיות ”בת 

מלך פנימה“.

E?האם יש עניין לקשט את הבית בענפי אילן

נהגו בזה רק האשכנזים, והספרדים לא נהגו 
בזה.

E לאישה מתנה  דבר  לקנות  אפשר  האם 
ולצאת בזה ידי חובה שמחת יום טוב או שצריך 

דווקא בבגד?

העיקר שתשמח.

E לאשתו חדש  בגד  לקנות  שמחוייב  בהא 
האם  זה,  על  מוותרת  שהיא  באופן  טוב,  ביום 

חייב?

הקשר  ומה  האיש  מצות  זו  שתוותר?  מדוע 
לויתור?

E?במה יש להתחזק לקראת חג השבועות

ללמוד מוסר ולתקן המידות שהן הכלי להכיל 
בה את התורה הקדושה וטוב ללמוד בשל“ה 

הקדוש מסכת שבועות.

E בחג חלב  מאכלי  לאכול  חיוב  יש  האם 
השבועות?

לי  ואמר  מנהג.  אלא  הדין  מן  חיוב  בזה  אין 
האדמו“ר רבי אלעזר אבוחצירא זצ“ל שבביתו 
לוב  בתוניס,  בזה  נהגו  לא  וכן  בזה  נהגו  לא 
ועוד מקומות. וכל אחד יעשה כמנהג אבותיו 

ורבותיו.

E למחמירים בתספורת ע“פ דעת רבינו האר“י
ז“ל עד חג שבועות, האם מותר להסתפר בליל 
הספירה  לפני  בין  נפ“מ  יש  והאם  לעומר  מ“ט 

או לאחריה?

המנהג היה שכל גדולי המקובלים בירושלים 
תפילת  לאחר  ומיד  למעשה  בזה  להקל  נהגו 
שיכול  ומי  להסתפר  הלכו  והספירה  ערבית 

להסתפר ביום עדיף.

E?האם יש ענין להיות בכותל בחג השבועות

יש שנהגו בזה. אך אין דין עליה לרגל בימינו 
לדעת רוב הפוסקים.

E מאיזה גיל צריך לחנך את בניו בלימוד ליל
חג השבועות?

הכל לפי הילד, כוחו ואפשרותו והעיקר שלא 
לשוטט  יפקירם  לא  וגם  עליהם  עולו  יכביד 

ברחובות במשך הלילה כמנהג ההמון.

E חג של  שחרית  לפני  לטבול  חיוב  יש  האם 
השבועות?

טבילה  ז“ל,  הארי  רבינו  בדברי  המבואר  כפי 
זו מוכרחת ובה תלויים כל התיקונים של ימי 
ספירת העומר. ואף שאין מי שמבין בנסתרות 

אין להקל בזה. 

כא' בניסן תשע"ח ת.נ.צ.ב.ה שרה בת חבצי לעילוי נשמת
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E חז"ל ובדברי  בתורה  נקרא  השבועות  חג 
בחמשה שמות והם: חג השבועות, חג הקציר, 

יום הבכורים, חג עצרת, זמן מתן תורתנו.

E נוהגים לאחר את תפילת ערבית בליל החג
שישלמו  כדי  הכוכבים  צאת  זמן  שיגיע  עד 
שהקלו  ויש  הספירה  ימי  ותשע  ארבעים 
בתפלה להתפלל אף קודם צאת הכוכבים ורק 
ויש  ודאי  לילה  שיהא  הקפידו  הלילה  בקדוש 
על  לו  יש  שהמקל  וכתבו  בכלל  הקפידו  שלא 

מה לסמוך וכל אחד יעשה כהוראת רבותיו.

E יתרה בכונה  ערבית  תפילת  מתפללים 
אהבתנו"  עולם  "אהבת  בברכת  יכוין  ובפרט 
קודם  בתהלים  ס"ח  מזמור  לומר  ומנהגינו 

תפילת ערבית ויתפללו בקול נעים גילת ורנן.

E חג יום  "את  העמידה  בתפלת  מזכיר 
השבועות הזה זמן מתן תורתנו" וטוב להתפלל 

מתוך הסדור כדי שלא יטעה.

E יזדרזו לאחר תפילת ערבית לחזר במהרה
והמלאכה  קצר  היום  כי  החג  לסעודת  לביתם 

מרובה.

E כדי הלילה  בסעודת  להרבות  שלא  נכון 
שלא יכביד עליו בלילה ויביא אותו לידי שינה 
ללכת  למהר  כדי  בסעודה  מעט  לקצר  וראוי 

ללמוד.

E חלב מאכלי  לאכול  שלא  פשוט  המנהג 
טוב  יום  סעודת  כבכל  אלא  הלילה  בסעודת 

אוכלים עופות או בשר ושאר מעדנים.

E נעורים להיות  ישראל  תפוצות  בכל  נהגו 
עלות  עד  בתורה  ולעסק  השבועות  חג  בליל 
שחסידים  הקדוש  בזהר  ומובא  השחר 
הראשונים לא היו ישנים בלילה זה אלא ישבו 
מורשה  לנחל  בואו  ואמרו:  בתורה  ועסקו 
עוד  ואמרו  עולמות,  בשני  ולבנינו  לנו  קדושה 
יהא  הזה  בלילה  התקון  את  לתקן  שזוכה  שמי 
ברוך  והקדוש  הזכרונות  בספר  וכתוב  רשום 
לו  וקושר  ברכות  בשבעים  אותו  מברך  הוא 
זוכה  וגם  העליון  עולם  של  כתרים  שבעים 

שישלים שנתו ולא יארע לו שום נזק.

E הפשט לפי  לא  לנשים  שיך  אינו  זה  תקון 
להשאר  להן  יפה  והצניעות  הסוד  לפי  ולא 

בביתן בת מלך פנימה.

E התקון את  זה  בלילה  ללמוד  יותר  נכון 
המתוקן  הסדר  והוא  מועד  בקריאי  המופיע 
ביותר שנתקן על ידי רבותינו המקובלים. והוא 
עדיף מללמוד גמרא ופוסקים ובפרט שעל פי 
וגמרא,  משנה  זה  בלילה  ללמוד  אין  הקבלה 
יותר  לחכמים  עצמם  את  החושבים  ואותם 
הצבור  מן  ופורשים  הקודמים  הדורות  מחכמי 
להוכיחם  יש  אחרים  דברים  לעצמם  ולומדים 
מקדמונינו  יותר  להתחכם  שלא  נועם  בדרכי 

ולשומעים ינעם ותבוא עליהם ברכת טוב.

E ראוי שכל אחד ילמד בצבור ולא לבד ויקרא
להבין  ידקדק  ובפרט  ובטעמים  ובמתון  בנחת 

את תרי"ג המצוות ויראה לתקן את דרכיו.

E בטלים מדברים  להמנע  אדם  כל  ישתדל 
של  כתר  קדושת  לאחר  ועד  ערבית  מתפלת 
מוסף ויזכה על ידי זה לאור הגנוז ולשכר אשר 

עין לא ראתה.

E ומי הלמוד  באמצע  מעשון  להמנע  ראוי 
בכנופיות  ולא  בצינעא  יעשן  הדבר  לו  שקשה 

של אנשים.

E ללמוד להגיע  יכול  שאינו  אנוס  או  חולה 
הלילה או שאין באפשרותו לקרא הרבה יאמר 
מצוות  ותריג  התנ"ך  סדר  את  הפחות  לכל 

ומחשבה טובה יצרפה ה' למעשה.

E הלמוד באמצע  ולשתות  לאכול  מתר 
ובפרט מי שצריך זאת כדי להתעורר ולהמשיך 
תבוא  כלום  לטעום  שלא  שמחמיר  ומי  בלמוד 

עליו ברכה.

E נוהגים חצי שעה קודם חצות לילה לקרא
קריאת שמע שעל המטה כדעת המקובלים.

E יקפיד שיותר  כמה  השחר  לעלות  סמוך 
שלפי  משום  טהרה  במקוה  לטבול  אדם  כל 
כל  כנגד  זו  לטבילה  חשיבות  יש  המקובלים 
ואותם  ועיקר,  כלל  בזה  להקל  ואין  העמר  ימי 
המרפים ידיהם של הטובלים ובודים הקדמות 
עתידים  האריז"ל  רבנו  דברי  את  לבטל  מלבם 
והבא  בקולם  לשמוע  ואסור  הדין  את  לתן 

לטהר מסיעין בידו.

(באר המועדים)

ברוחניות ובגשמיות להצלחה
ופרנסה בשפע

רוני ראובן בן מננה
קים מזל טוב
בת עליזה

ולהבדיל לעילוי נשמת
שרה בת לאה הנולדת מן חכם משה

להצלחת
 אלירן בן ז'קלין,

שמרית בת דבורה,
הילאי דוד, מיאל,

לירום מיכאל בני שמרית

לעילוי נשמת
חן ברכה
בת לאה
ת.נ.צ.ב.ה

להצלחה
 ברוחניות ובגשמיות ופרנסה 

בשפע
עדי בן מרלן

ובני ביתו

יזהר האדם שריבוי השפע, לא ירחיק אותו מעבודת ה'
בפרשתינו נאמרה מצוות ברכת כהנים, אשר נצטוו הכהנים לברך את ישראל, 'ְיָבֶרְכ ה' ְוִיְׁשְמֶרך', ודרשו 

חכמינו 'יברכך' בממון ועשירות, 'וישמרך' מן החטא.  
ומסביר רבינו האור החיים הקדוש, שדווקא אחרי ברכה ושפע, צריך שמירה מיוחדת מיצר הרע, כי לפעמים 
על ידי ריבוי שפע וברכה, האדם עלול לבוא לידי תקלה וחטא, וכמו שנאמר בספר משלי 'ֶּפן ֶאְׂשַּבע ְוִכַחְׁשִּתי 

ְוָאַמְרִּתי ִמי ה''. ולכן לאחר שאומר 'יברכך' צריך גם 'וישמרך' מן החטא.
בפרשת דברים על הפסוק 'ְוִדי ָזָהב' כותב רבינו האור החיים הקדוש, וזה לשון קודשו: שלא יהיה להוט 

אחר דברים הנדמים לאהוב הון עולם הזה, שכל ההולך אחר תאות לבו בטל הוא מעבודת ה', וצריך האדם 

להסתפק בהכרחי, והוא מה שרמז באומרו 'ודי זהב' שיאמר לזהב די. עד כאן לשון קודשו.

[אור החיים נשא פרק ו פסוק כד; דברים פרק א פסוק א]
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לעילוי נשמת
שמואל בביוף

בן בלור
ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת
שמעיה כוסיוף

בן יעל
ת.נ.צ.ב.ה


