
זצ"ל  בחיי  ורבינו  ליבו.  על  הגדול  הכהן  נשא  אותן  החושן,  אבני  מנויות  בפרשתנו 
של האבנים, הכוחות הפלאיים שהבורא  את סגולותיהן המופלאות  ומפרט  מאריך 
יתברך נטע בהן. ובהקשר זה – פעם בא אדם נרעש לפני הגאון הקדוש משינאווא, 
בעל "דברי יחזקאל" זצ"ל: ילדו חלה במחלה מיסתורית והרופאים נילאו מלמצוא 
מתייסר  בנו  האב:  תמה  סיפור".  לך  ואספר  "שמעני  הרבי:  לו  אמר  תרופה!  לה 
במכאובו, הולך ודועך – מה לו ולסיפור? אבל הרבי פתח וסיפר: פעם ביקש הברון 
הכספות,  לחדר  ירד  באוצרותיו.  עיניו  להזין  בתקופתו,  העשירים  גדול  רוטשילד, 
והוציא את תיבות אבני החן ומשכיות החמדה. עודו משתעשע בהן – ודלת הפלדה 
נקש, דפק, צעק,  נסגרה בנקישה. הוא מצא עצמו לכוד בחדר בלא מוצא. בחרדה 
החלו  ימים  כמה  כעבור  המרתף.  ובמעמקי  הדלת,  היתה  עבה  שמע.  לא  ואיש 
לחשוש לגורלו, החיפושים אחריו העלו חרס. באין ברירה הוכרז כנעדר, ובניו ירדו 
לחדר הכספות לאמוד את העיזבון שהותיר אחריו. שם מצאו את אביהם בלא רוח 
חיים, ובדם שהקיז מאצבעו כתב: "אני, גדול עשירי העולם, מתתי מרעב"...ככלות 
היקרה,  לאבן  שהגיעו  עד  השווה,  לעמק  הגיעו  בכל  הרכוש.  את  חילקו  האבל  ימי 
שוויה.  את  לאמוד  יכלו  לא  המומחים  שטובי  גוונים,  בשלל  וזוהרת  כביצה  גדולה 
מאין  ומומחה  בעולם,  המושלם  החן  אבני  אוסף  בעל  הוא  התורקי  השולטן  אמרו: 
כמותו. רק הוא יוכל לקבוע שוויה, ואולי אף יקנה את האבן ויצרפה לאוספו. קמו 
האחים ונסעו לתורקיה, לשאול לדעת השולטן. הגיעו לאיסטנבול בירת הממלכה, 
כה  אבן  חמדה:  בברק  ניצתו  ועיניו  האבן,  את  הראוהו  השולטן.  עם  ראיון  והשיגו 
מושלמת הבוהקת בגוונים כה זוהרים, תהיה גולת הכותרת באוצרו! "מוכן אני לתת 
הם,  אבל  ימים,  אותם  של  העותמנית  המטבע  זו   – פרחים"  מיליון  חצי  תמורתה 
כסוחרים ממולחים, אמרו: "מיליון – ובישליק לא פחות!". קדרו פני השולטן, אילו 
לכם  "הצעתי  אמר:  מתמקחים!  אין  השולטן  עם  ראשם.  את  עורף  היה  נתיניו  היו 
מחיר ברוחב יד. טוב ממנו לא תשיגו. ועתה, לכו!". והם, כסוחרים ממולחים, יצאו 
מן הארמון. ידעו שאם אספן נלהב מפריט החסר לו – ישלם כל מחיר עבורו! עלו 
למרכבה וציוו על הרכב לשוב על עיקבותיו. בטוחים היו שהשולטן ישלח אחריהם 
את אנשיו. אבל השולטן איש של כבוד היה, ולא החזירם מדרכם. כשעברו את הגבול 
פנו לאכסניה וישבו לחשב את דרכם. בכיו של תינוק הפריע לשיחתם. עוללו של 
האכסנאי חולה היה, וקדח מחום. אי אפשר היה להרגיעו. נתנו לו את האבן היקרה 
והנוצצת שישחק בה. השתעשע בה הילד, נרגע ונרדם, והאחים יכולים היו לשוחח 
בשלוה. הגיעו למסקנה שתכסיסם נכשל, והשולטן צדק: מחיר גבוה יותר לא ישיגו. 
הילד הישן ונטלו את האבן מבין  וכסוחרים ממולחים הסיקו את המסקנה. ניגשו אל
אצבעותיו, עלו למרכבה והורו לרכב לחזור לאיסטנבול. באו לפני השולטן, והודיעו 
על הסכמתם. "פעלתם בחוכמה", הפטיר השולטן, "הראוני את האבן", הורה. נטלה, 
התבונן בה, ושאל בחומרה: "האומנם מבקשים אתם להונות את השולטן?! הראוני 
קצף  את האבן המקורית!". החליפו מבטים תמהים, וקראו: "זו האבן ואין בילתה!".
השולטן: "לא תוליכוני שולל! זו אבן פשוטה!". אך ניכרים היו דברי אמת, והוא החל 
לחוקרם: האם החליפה האבן ידיים, האם הראוה למישהו שעלול היה להמירה באבן 
מזויפת. "לא ולא", ענו "רק אצל התינוק היתה – הוא לבטח לא החליפה".. שמע על 
התינוק החולה וקרא: "אכן נודע הדבר!", והסביר: "אבן זו סגולתה לרפאות מחלה 
פלונית, הנחשבת כחשוכת מרפא. כשהגעתם ומסרתם לידי העולל את האבן, שאב 
ממנה כל כוחה והתרפא, ועתה איבדה כל ערכה – אינה שווה אפילו פרח אחד"... 
"והוברר" – סיים הרבי את סיפורו – "שהבורא יתברך, מסובב כל הסיבות, הסדיר כל 
שאותה אבן מופלאה תגיע לאותה אכסניה נידחת, ותרפא שם תינוק חולה  זאת כדי
הזקוק לה נואשות... ועתה שוב לביתך, ותייחל לישועתו יתברך!" זיק תקוה התעורר 
בלב האב, ופנה לשוב לביתו. בדרך נודע לו באקראי שרופא המלך עובר דרך עירו. 
את  והוציא   – המחלה  את  איבחן  הרופא,  הגיע  בנו.  אצל  שיבקר  וביקשו  לפניו  בא 

התרופה מציקלונו!...

 (מעיין השבוע)

דיו רב נשפך מקולמוס הזהב של גדולי 
של  ומעלתה  חשיבותה  בגודל  ישראל 
חיים  הלשון.  דהיינו   – הלב  קולמוס 
ומוות ביד הלשון הן זאת יודעים כולנו. 
מתנהגים  האם  אנחנו,  כנים  אם  אולם 
אשר  את  זהב  בפלס  ושוקלים  אנו 
באים  כאשר  האם  מפינו.  אנו  מוציאים 
לטוב  אלמוני  או  פלוני  על  לדבר  אנו 
שאימרי  אנו  נזהרים  האם  ולמוטב, 
וטובות  בריאות  אחד  בקנה  יעלו  פינו 
כמה  הלשון,  שמירת  הלכות  עם  יחד 
וכמה הרחקות, שמירות גדרים וסייגים, 
לא  שחלילה  בכדי  נשק  בעלי  עושים 
יפלט ולו כדור אחד בזמן ובמקום שלא 
בנשק  וכמה  כמה  אחת  על  נצרכים! 
הנגיש והזמין כל העת שצריך שמירות 
ואת  וכמובן  וסייגים  גדרים  והרחקות 
שמירת  הלכות    - כולנה  על  עלית 
ומתי  כיצד  אותנו  המלמדים  הלשון, 
נצור לשונך מרע, ומתי מותר ואף מצוה 
מעיל  על  קוראים  בפרשתינו  לדבר! 
הכהן הגדול שהיה "כליל תכלת" ומכפר 
פנינה  יקר,  הכלי  ובעל  הרע  לשון  על 
לים,  דומה  שהתכלת  גילה,  לנו  יקרה 
ודואג  ובריח  דלתות  לו  יש  שהים  וכמו 
כל העת שהמים לא יפרצו החוצה, כך 
גם האדם ינהג בפיו להשתמש בחומות 
על  לעמוד  והחניכיים  השפתיים 
אחת  מילה  ולו  תיפרוץ  לבלי  המשמר, 
שנזכה  בתפילה  ונחתום  כהלכה!  שלא 
לשמור פינו ולשוננו כרצון אבינו ונזכה 

לגאולה השלמה בימינו במהרה!

כליל תכלת!

אתה בן אדם (יחזקאל מ"ג)
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"חוקת עולם לדורותם" (כז,כ)
"באוהל מועד... יערוך אותו אהרן ובניו מערב עד בוקר לפני ה', 

חוקת עולם לדורותם מאת בני ישראל". הנה, ודאי גלוי וידוע לפני 
קורא הדורות מראש שעתיד בית המקדש להחרב, וכבר כתב בתורתו 
"והשימותי את מקדשיכם" – אינה בטלה, ורישומה קיים לנצח! ואותם 

נרות שדלקו במקדש, לא כבה אורם! לא פסקה השפעתם!

(מעיין השבוע)

"כתית למאור" (כז,כ)
ולא כתית למנחות (רש"י). כתב ה"חשבה לטובה": צריך אדם להיות 

"כתית" בעיני עצמו ושבור לב, אולם חייב הוא תמיד להיזהר ששברון 
הלב לא יביאהו לידי עצבות ואוזלת יד, שלא ירצה לעשות מאומה, 

מתוך ההנחה שבין כה וכה לא יהא כל ערך למעשהו. שברון לב כזה 
אינו רצוי כלל. אדרבה, שברון הלב צריך להגביר באדם את הרצון 

לעשות ולפעול ביהדות. אם עד כה לא עשה מאומה, חייב הוא 
להתחיל עכשיו בעשייה. "כתית למאור" – על האדם להיות כתית 

ושבור כדי להגיע לידי מאור – "ולא כתית למנחות" – ולא כדי לשקוע 
בעצבות ובמנוחה של אוזלת יד...

(מעינה של תורה)

"כתית למאור להעלות נר תמיד" (כז,כ)
כתב ה"תולדות יצחק": בית המקדש הראשון עמד ארבע מאות ועשר 
שנה – ת"י – והבית השני עמד ארבע מאות ועשרים שנה – ת"כ. ביחד 
הרי זה "כתית". שני בתי המקדש האירו רק כמנין "כתית". אולם בית 

המקדש השלישי יהיה תמידי ונצחי – "להעלות נר תמיד"...

(מעינה של תורה)

"ויקחו אליך שמן זית זך" (כז,כ)
כתב ה"אבני אזל" שפעולתו של משה רבינו היתה תדיר, לפרסם בפני 

העולם כולו את קדושתו המיוחדת וייחודו של עם ישראל, ולמען 
יראו הכל כי שכינה שורה בישראל. לפיכך אמר: "ובמה יוודע איפוא 
כי מצאתי חן בעיניך אני ועמך הלא בלכתך עמנו ונפלינו אני ועמך 
מכל העם אשר על פני האדמה" (שמות לג,טז). על זה שהשכינה 

שורה בישראל העידה במיוחד המנורה, בכך שהנר המערבי היה דולק 
יממה שלמה, אף על פי שהיתה לו כמות שמן שווה לשאר הנרות. כפי 
שאמרו חכמינו: "עדות היא לכל באי עולם שהשכינה שורה בישראל". 
(שבת כ"ב). לפיכך אמר השם יתברך למשה: "ויקחו אליך" – לקיחת 
השמן למנורה נוגעת אליך במיוחד, היא תביא לך תועלת, שכל על 

ידי המנורה תתגשם שאיפתך, שהעולם כולו יראה כי השכינה שורה 
בישראל...

(פרפראות לתורה)

"ויקחו אליך שמן זית זך... להעלת נר תמיד" (כז, כ)
אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל: דוגמא שלכם דומה ליונה. 

כיצד? כשהיה נוח בתיבה, שלח את היונה: "ותבוא אליו היונה לעת 
ערב, והנה עלה זית טרף בפיה" (בראשית ח',י"א). מה היונה הביאה 

אורה לעולם בשמן זית, אף אתם – שנמשלתם ליונה – הביאו שמן זית 
והדליקו לפני את הנר!

(פרפראות לתורה)

זצ"ל  ישעיה  מנחם  רבי  הצדיק  על  מסופר 
התשכ"ה  בשנת  דרכים  בתאונת  (נספה 
שהיה  שנים),  ותשע  שלושים  כבן  בהיותו 
רק  ולא  הרע.  לשון  מלדבר  מאוד  נזהר 
היה  אלא  הרע,  לשון  מלדבר  עצמו  ששמר 
מדברים  אחרים  לשמוע  שלא  מאוד  נזהר 
לשון הרע, זאת לא רק מפני פחד העונשים 
של האיסור החמור, אלא מתוך אהבת הבורא 
יכל  שלא  בליבו,  שבערה  ישראל  ואהבת 
או  יהודי,  על  הרע  לשון  שמדברים  לשמוע 
לראות שעוברים עבירה כל שהיא. ומספרים 
מהדרשות,  חוזרים  היו  שכאשר  חבריו 
לפעמים היו נשמעים לאוזניו של רבי מנחם 
מעט לשון הרע באוטובוס, וכדי שלא לבזות 
את המדבר ולא לשמוע את דבריו, היה שר 
חיים  החפץ  האיש  "מי  הכתוב:  את  בקול 
מרע  לשונך  נצור  טוב.  לראות  ימים  אוהב 
ושפתיך מדבר מרמה. סור מרע ועשה טוב, 
בקש שלום ורדפהו". כך היה שר בקול גדול, 
השירה  את  שומע  היה  מדבר  אותו  וכאשר 
מפיו של רבי מנחם, היה מיד מפסיק לדבר 

לשון הרע, וחושב על דבריו בחיוב.

EEE

זצ"ל,  ממזריטש  הגדול  המגיד  על  מסופר 
לפניו  והתאונן  אחד,  אדם  אליו  בא  שפעם 
שאיננו יכול לטהר את מוחו ממחשבות לא 
בעל  אליו  נכנסים  רעים  והרהורים  טובות, 
המגיד  הרב  ציוהו  אותו.  ומבלבלים  כורחו 
זצ"ל,  מז'יטומיר  זאב  רבי  לצדיק  שיסע 
הלך  אחד.  בכפר  מזיגה  בית  מחזיק  שהיה 
האיש לאותו כפר, וכשבא לבית רבי זאב כבר 
מבפנים.  סגור  הבית  את  ומצא  לילה,  היה 
לו.  פתח  לא  ואיש  הדלת,  על  האיש  דפק 
ושוב  הדלת,  על  שוב  ודפק  מה  זמן  המתין 
והתחיל  קור,  זמן  אז  היה  לו.  פותחים  אין 
מאומה.  הועיל  ולא  לו,  שיפתחו  להתחנן 
אינכם  זה,  איך  וברוגז:  בכעס  לדבר  התחיל 
מרחמים על יהודי להכניסו לבית? ומהבית – 
אין קול ואין עונה. כאור הבוקר פתחו לו את 
הדלת, והוא נכנס והתאכסן שם כמה ימים, 
תמה  דבר.  שום  אותו  שואל  אינו  זאב  ורבי 
המגיד  אותי  שלח  זה  מה  על  בליבו:  האיש 
לכאן? קודם הליכתו פנה לרבי זאב בשאלה: 
ואיני  לכבודו,  אותי  שלח  המגיד  רבינו  הנה 
אגיד  אני  זאב:  רבי  לו  השיב  מה,  על  יודע 
לך למה שלחך רבינו אלי: שתלמד ממני, כי 
רוצה,  שאיננו  ולמי  הבית,  בעל  הוא  האדם 

אין הוא מניחו להיכנס...

 (תורת הפרשה)
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מישהי טרחה כאן!!!
והתאכסן  עיירה  לאיזו  זצ"ל  חיים"  ה"חפץ  ונזדמן  מעשה 
טובה,  ארוחה  לכבודו  הכינה  הרבנית  הרב.  של  בביתו 
ומרוב טירדה שכחה למסור לעוזרת שהיא כבר המליחה 
היא  גם  שמה  וכדרכה  לבשל,  ניגשה  העוזרת  המרק.  את 
לא  חיים"  ל"חפץ  המרק  את  כשהגישו  בקדירה.  מלח 
העיר כלום, וגמע את התבשיל עד תומו מבלי כל עקימת 
הראשונה  הכף  את  בהגיעו  הרב,  זה,  לעומת  שפתיים. 
והסתכל  לצד,  הצלחת  את  דחה  פיו,  את  עיקם  לשפתיו, 
בדבר.  הרגיש  לא  איך  חיים",  ה"חפץ  כלפי  בתמיהה 
בחשאי מבלי שירגישו, החזיק ה"חפץ חיים" בידו של הרב 
והפציר בו שיאכל את המרק ולא יעיר שהוא מלוח מידי 
כשהוא מנמק ואומר: "אני משער שמרוב בהילות המצוה 
פעמיים.  המרק  את  העוזרת  תיבלה  אורחים,  הכנסת  של 
תנזוף  שהרבנית  עלול  וגם  מאוד,  תצטער  מזה  תדע  אם 
בה ויבואו לידי הקפדה ומריבה. אנו לא נגיב כלל, להיפך 
ה"חפץ  התנהגות  מאוד".  טעים  שהוא  המרק  את  נשבח 
במקום  אמיתי.  חסד  של  ומופת  דוגמא  היא  זצ"ל  חיים" 

לחשוב על עצמו, הוא חשב רק על צערה של העוזרת. 
עלינו ללמוד מדוגמא זו על חשיבות החסד בכלל, ובפרט 
טרח  מי  לזכור  לכך,  מחוייבות  לנו  יש  הנישואין.  בחיי 
זוגתינו?  של  חלקה  מנת  היו  טירחות  וכמה  האוכל  על 
תיכנון הארוחה, סוג המאכל, המתח והחום בנוסף לשאר 
הטיפולים בעול הבית, וכי מותר לנו לזלזל? חובתינו ולו 
רק מצד החסד שציותה עלינו תורתינו הקדושה להודות, 
כן,  נעשה  אם  לא?  עוד  ומה  להדר  לרומם,  לפאר,  לשבח, 

מוט  ביתינו,  על  שורה  החסד  מידת  תהי 
של חסד משוך על ילדינו לטוב לנו לעד. 

חינוך לכבוד הדדי בין אחים
בספר בני חביבי הביא שרוב הקטטות בין האחים מתחילות 
בעטיים של דברים פעוטים, עליהם הילדים מגיבים לעיתים 
קרובות באופן מוגזם, והתוצאה היא ויכוחים מרים שקשה 
עם  להתקוטט  להם  שמותר  סבורים  רבים  ילדים  לסיימם. 
זה  ואין  הרע,  לשון  עליהם  לדבר  או  ואחיותיהם  אחיהם 
טעות  זו  ואחיות.  אחים  שהם "רק"  כיון  לחטא,  להם  נחשב 
חמורה, והאמת היא שלהכות אח גרוע מאשר להכות אדם 
מאשר  אח  של  דיבתו  להוציא  יותר  שחמור  כפי  בדיוק  זר, 
"תשב  בפסוק:  במפורש  נאמר  זה  דבר  זר.  על  רעה  לדבר 
באחיך תדבר, בבן אמך תדבר דופי". הפסוק אומר לנו שניתן 
להבין כיצד יכול אדם לדבר סרה באדם זר שאין לו כל קשר 
אליו, אבל הוצאת דיבה על אח או אחות הוא מעשה נתעב 
ובזוי, כיון שבעצם האדם פוגע בכך במי שהוא בשר מבשרו. 
יפתח  הוא  ואחיותיו,  אחיו  את  לכבד  ילד  מחנכים  לא  אם 
יחס דומה גם כלפי אנשים זרים. ברגע שיתרגל להתקוטט 
אדם  לבין  אחיותיו  או  אחיו  בין  יבחין  לא  דיבה,  ולהוציא 
זר. הרגלים רעים אלו יהפכו לחלק בלתי נפרד ממנו, והוא 
לסלוח  עשוי  אחיו  כמובן,  בעצמו.  לשלוט  מסוגל  יהיה  לא 
התנהגות  לסבול  מוכן  יהיה  לא  זר  שאדם  יתכן  אבל  לו, 
אתם  כאשר  חמורה.  בפגיעה  להסתיים  עלול  והדבר  כזו, 
מרגישים שהאווירה בין האחים מתחממת, התערבו מיידית, 
יהיה  שהמצב  עד  תמתינו  אל  מתלהטות.  שהרוחות  לפני 
שהיא  לפני  המריבה  את  ועצרו  ערניים  היו  שליטה.  חסר 
למדו  נפש.  עוגמת  הרבה  בכך  למנוע  תוכלו  מתלהטת. 
יימנעו  וכך  רעהו,  את  איש  באהבת  להתאמן  ילדיכם  את 
אפשרות  באהבה?  מתאמנים  כיצד  וקטטות.  מוויכוחים 
אחת היא לשחק משחק בו כל ילד חייב לכתוב משהו טוב 
על אח או אחות שיחסיו עימם אינם טובים. הילד שהרבה 

במציאות מעלות נכונות אצל אחיו יזכה בפרס. 
ובודאי בדרך זו נזכה להאהיב האחים ואחיות זה 
על זה ונזכה לבניך כשתלי זיתים סביב לשולחנך, 
אכי"ר.

E עם שיחה  להרבות  שלא  המקור  מה 
האישה?

מ“ה)  (פ“א  אבות  מסכת  במשנה  מובא 
ובגמרא  האישה  עם  שיחה  להרבות  שאסור 
מסכת ערובין (נג:) מסופר על התנא הקדוש 

רבי יוסי הגלילי שהלך ופגש את ברוריה (אשת 
התנא  ובת  הנס  בעל  מאיר  ר‘  הקדוש  התנא 
הקדוש ר‘ חנניה בן תרדיון) ושאל אותה: ”באיזו 
כך  לא  שוטה,  גלילי  לו:  וענתה  ללוד“  נלך  דרך 
אמרו חכמים אל תרבה שיחה עם האישה, היה 
מגולה  תוכחת  ומכאן  ללוד?“.  באיזו  לומר  לך 
עם  בשיחה  המרבים  בדורנו  ”חכמים“  לאותם 
הנשים ומדברים ככל העולה על רוחם. ואם על 
אמרה  בשאלתו  קצת  שהאריך  כזה  גדול  תנא 
אותה צדקת כך, מה נענה אנו אזובי הקיר? או 
ואין  מהם?  יותר  נהיינו צדיקים ושמורים  שמא 
זו אלא תרבות אנשים חטאים שהכניסו קרירות 
בגדרי הצניעות וחובה להישמר מדיבור מיותר 
הגמרא  דברי  עיניו  מול  אדם  וישים  הנשים  עם 
עם  שיחה  המרבה  שכל  (כ.)  נדרים  במסכת 
בא  וסופו  תורה  מדברי  בוטל  זה  הרי  האישה 

לידי ניאוף.

E?האם בקרב המשפחה הדבר מותר
גיסים  בין  חילוק  אין  הנשים  עם  דיבור  בענין 
אף  להחמיר  צריך  זה  בדבר  ואדרבא  לגיסות 
את  להמליץ  יש  זה  כגון  ועל  הרגיל.  מן  יותר 
דברי החכמת אדם (כלל קכה) שכתב וזו לשונו 
בני  מהרבה  ושמעתי  שראיתי  ”לפי  הטהורה 
הקרוב  שכל  וחושבים  הארץ  עמי  שהם  אדם 
כל  דאדרבא  לפרסם  ומצוה  יותר  מותר  יותר 
צריך  ולכן  יותר  להתרחק  צריך  יותר  הקרוב 
להיזהר מאוד. ומכל שכן באלו שליבו גס בהן“, 
עד כאן לשונו. ומאוד תמוה על אנשים ”חרדים“ 
הצניעות  גדרי  על  כלל  חרדים  אינם  אשר 
גיסותיהם  כל  עם  וחג  שבת  בשולחן  ומדברים 
על  לא  אם  סמכו  מי  ועל  בגולם  וחילופיהם 

היצר הבוער בהם כאש בנעורת? ולא שייך כלל 
שיסמכו  מי  על  להם  שאין  הם  שמקילים  לומר 

והמזהיר והנזהר ירבה שלומם כנהר.

E?האם גם לצורך אסור לדבר עם אישה
דיבור לצורך כגון עם פקידה במשרדים ובבנקים 
או עם בעלי מלאכה כגון להראות מקום התקלה 
חכמים ”אל  אמרו  לא  שהרי  מותר,  בזה  וכיוצא 
וצריך  תרבה“.  ”אל  אלא  האישה  עם  תדבר“ 

האדם לדבר את מה שחייב ותו לא.

E?האם בטלפון הדבר מותר
שיחה  להרבות  שלא  להיזהר  צריך  בטלפון  גם 
עם האישה ולהפך. ודבר זה מצוי מאוד בסקרים 
להפוסקים  וגם  בזה,  כיוצא  וכל  טלפונים 
שאוסרים לומר שלום בלבד, אם לא מכיר כלל 
לה  לומר  מותר  בטלפון  הדוברת  האישה  את 

שלום.

כא' בניסן תשע"ח ת.נ.צ.ב.ה שרה בת חבצי לעילוי נשמת
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E לומר הבוקר  באשמורת  לקום  הנוהגים 
מתיקה  ומיני  עוגות  וטועמים  "בקשות", 
לפני עלות השחר – אין למחות בידם, ומכל 
ולא ידיהם  את  מושכים  הצנועים  מקום 
שאסור  הזוהר  לדברי  לחוש  כדי  טועמים, 
לפני  אפילו  התפילה  קודם  לטעום  בתוקף 

עלות השחר.

E תפילת לפני  ולשתות  לאכול  אסור 
שחרית, משום שנאמר: "לא תאכלו על הדם", 
שתתפללו  קודם  תאכלו  לא  חכמינו:  ודרשו 
מים  לשתות  מותר  מקום  ומכל  דמכם.  על 
לפני התפילה. וכן מותר לשתות קפה או תה 
בשבת ואפילו  התפילה,  לפני  סוכר  עם  גם 
לפני  סוכר  עם  תה  או  קפה  לשתות  מותר 

שחרית, כי עדיין לא חל חובת הקידוש.

E תפילת יום  בכל  המתפללת  אישה 
שחרית – מותר לה לשתות קפה או תה לפני 
התפללה  לא  שעדיין  כיון  שחרית,  תפילת 
האיש,  וכדין  קידוש  חובת  עליה  חל  ולא 
כלום  לטעום  לה  אין  מתפללת,  אינה  ואם 

המקילה  אישה  מקום  ומכל  הקידוש.  לפני 
אינה  היא  אם  גם  הקידוש  לפני  לשתות 
מינקת  היא  אם  (ובפרט  יום  בכל  מתפללת 
ואישה  שתסמוך.  מה  על  לה  יש   – וכדומה) 
וקשה  הכנסת  מבית להגיע  מאחר  שבעלה 
לה להמתין מבלי לאכול, תקדש היא לעצמה 
על מיץ ענבים או בירה לבנה (ולאו דוקא על 

יין) ותאכל מזונות.

Eבר לגיל  הגיע  שלא  לקטן  לתת  מותר 
מצווה עוגה וחלב קודם צאתו לבית הכנסת 

להתפלל שחרית, בין בחול ובין בשבת.

E ביצה לגמוע  ציבור  לשליח  מותר 
כדי  שבת  ביום  שחרית  תפילת  לפני  חיה 
לצחצח קולו שיהיה צלול להשמיע לציבור, 
ובתחילה יברך "שהכל נהיה בדברו" ולבסוף 
ויתן  ישכח  לבל  ויזהר  אחרונה,  ברכה  יברך 
בזה  שיש  קצת  לחממה  שני  בכלי  הביצה 
קפה  שהשותה  ונכון  סקילה.  איסור  חשש 
או  חלש)  אדם  בחלב (כגון  תה מעורבים  או 
השחר,  ברכות  כל  תחילה  יאמר  חיה,  ביצה 
ויתחיל קצת תחנות מהזמירות שלפני ברוך 

שאמר ואחר כך ישתה.

E מותר לקדש לפני תפילת מוסף ולאכול
גרם),   56) כביצה  עד  פת  אפילו  או  פירות 

אבל יותר – אסור.

Eעל לקדש  אפשרות  לו  שאין  חלש  אדם 
יש  מוסף,  לתפילת  שחרית  תפילת  בין  היין 
פת  דהיינו  עראי  אכילת  לאכול  לו  להקל 
פחות מכביצה, ופירות אפילו הרבה ואפילו 
 – לקדש  אפשרות  לו  יש  ואם  קידוש,  בלי 
יקדש ויאכל כנ"ל, ושוב יחזור ויקדש לאחר 

מוסף ויסעוד סעודת שחרית. וכן יש להקל 
לשליח ציבור הקורא בתורה בכמה מניינים, 
שיאכל עראי לפני קריאת התורה אפילו בלי 

קידוש, כשאין לו אפשרות לקדש.

E כל שבת  של  בזמירות  להרבות  נוהגים 
יאריכו  לא  מקום  ומכל  מנהגו,  לפי  מקום 
יותר מידאי כדי שיאכלו לפני שעה שישית.

E "לאחר שירת הים אומרים "נשמת כל חי
סמכוהו  לכן  מצרים  יציאת  מענין  בו  שיש 
אצל השירה, ועוד מפני הנשמה יתירה שיש 
יקר  הוא  חי"  כל  "נשמת  של  ושבח  לאדם. 
ומעולה מאוד, וצריך לאומרו בנעימה והוא 
שידור  בה,  נמצא  שאדם  צרה  לכל  מסוגל 
של  שבח  מהצרה  הצלתו  לאחר  לומר  נדר 

נשמת כל חי ויועיל לו.

E אמר וכבר  נשמת  לומר  ששכח  מי 
יוצר  ברכת  התחיל  לא  עדיין  אם  ישתבח, 
אור, יאמר שם נשמת בלי חתימה, אבל אם 
התחיל בברכת יוצא אור, יאמר נשמת אחר 

התפילה בלי ישתבח.

E וכדי הכנסת,  לבית  לבוא  איחר  אם 
להספיק להתפלל עם הציבור, יצטרך לדלג 
עדיף  חי,  כל  נשמת  או  דזמרה  מפסוקי 

שידלג נשמת ולא ידלג מפסוקי דזמרה.

E ,בברכת ישתבח יש שלושה עשר שבחים
ויאמר אותם בנעימה ובמתינות ויכוון בהם, 
לא  ולכן  אחת,  בנשימה  לאומרם  צריך  ואין 

ימהר באמירתם.

 (השבת והלכותיה)
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'ַוָּיָׁשב מֶׁשה ֶאל ה' ַוּיֹאַמר ָאָּנא ָחָטא ָהָעם ַהֶּזה ֲחָטָאה ְגדָֹלה ַוַּיֲעׂשּו ָלֶהם ֱאֵהי ָזָהב'
'טענה ניצחת של רבינו האור החיים הקדוש להנצל בבית דין של מעלה'

צריך ביאור, שהרי משה רבנו בא לסנגר על עם ישראל ולהצילם מחרון אף ה' עליהם, ואם כן כיצד משה רבנו אומר 
חטא העם הזה חטאה גדולה, היה לו להקטין את החטא ולא להגדיל את החטא שלהם, ואדרבה בכלל לא היה צריך 

להזכיר את חטאם, ורק יאמר עליהם זכות???
ומבאר רבינו האור החיים הקדוש, לפי מה שאמרו רבותינו בגמרא, במסכת סוטה אין אדם עובר עבירה אלא אם כן 
נכנס בו רוח שטות, כלומר שכאשר אדם עושה עבירה יש חסרון בנפשו, המילה 'חטא' הוא מלשון 'חסרון', (וכמו 

החטיא את המטרה) וזה פירוש דברי משה רבנו 'חטא העם חטאה גדולה', שנחסר להם מהארת הנפש שלהם, וזהו 
הגורם להם שעשו אלוהי זהב.

והוסיף רבינו הקדוש וזה לשונו הקדושה: 'וזה הוא אחד מהטענות שבהם יזכה האדם ליום הדין, כי בעשותו החטא לא 
היה דעתו שלם, והגם שיענש על אשר גרם לעצמו החסרון במחשבת הכיעור, אף על פי כן לא ידמה, לאם יהיה נידון 

על מעשה הרע בדעתו השלימה, וזה אחד מן הטענות שאפשר לזכות בהם ביום הדין'.

'[אור החיים כי תשא פרק לב פסוק לא]

להצלחת
גבריאל ורוני
בני מרים
וכל בני ביתם

לעילוי נשמת
שמואל בביוף

בן בלור
ת.נ.צ.ב.ה


