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שבת מברכין חודש כסלו
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"ברוך אומר
ועושה"

 

בתקופת השלטון הקומוניסטי ברוסיה,
לימד אחד המורים את תלמידיו את משנת
הסוציאליזם ,שהיא לדעתם תורת השיויון.
לאחר סיום הלימודים ,הוא ערך בחינה לאחד
מתלמידיו ושאל אותו :תלמידי היקר! נניח כי
היה לך בית חרושת ,מה היית עושה בו? כתלמיד
נאמן וצייתן הוא ענה :אדוני המורה חצי שלי
חצי שלך! המשיך המורה לשאול :אם הייתה
לך פרה חולבת ,מה היית עושה עימה? ושוב
הוא משיב :חצי שלי חצי שלך! ונניח שיש לך
תרנגולת ,מה היית עושה עימה ,הפעם השיב
התלמיד :התרנגולת כולה שלי ,אינני מתחלק
בה עם אף אחד! התפלא המורה :אינני מבין! את
בית החרושת אתה מוכן לתת ,פרה אתה מוכן
לתת ,מדוע לא תתן לי חצי תרנגולת? השיב
התלמיד :בית חרושת אין לי ,גם פרה אין לי ,אך
תרנגולת יש לי ,ובה אינני מתחלק עם אף אחד...
משל זה שנכתב בספר "פרקי מחשבה -הבית
היהודי" ,מזכיר מאוד את עפרון החיתי המוזכר
בפרשתינו ,ממנו רכש אברהם אבינו את מערת
המכפלה לקבור את שרה אשתו .תחילה מראה
עפרון פנים של נדבן רחב ידיים ואומר לאברהם
אבינו לקחת את מערת המכפלה חינם אין כסף,
אך לבסוף שרבו הפצרותיו של אברהם אבינו
כן לשלם ,עפרון מפריז במחיר ומוכר ביוקר,
ומכאן למדו רבותינו ז"ל )מציעא פז (.שצדיקים
אומרים מעט ועושים הרבה ,רשעים אומרים
הרבה ואפילו מעט לא עושים .יהודי צריך להיות
בבחינת "ברוך אומר ועושה" ,שלא שהוא רק
אומר ומבטיח ,מתחייב ומתנדב ,צריך גם לעשות
פעולות ,צריך גם לעשות מעשים ולא להסתפק
באמירה בעלמא ,וכבר אמר רבי חנינא בן דוסא
זיע"א בפרקי אבות )ג ,יב( :כל שמעשיו מרובין
מחוכמתו ,חוכמתו מתקיימת ,וכל שחוכמתו
מרובה ממעשיו ,אין חוכמתו מתקיימת .אחים
ואחיות יקרים ,לאור הדברים נשתדל ליישם
את הדיבורים ולהרבות בקיום התורה ,המצוות
והמעשים הטובים לכבוד בורא עולמים.
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והמלך דוד )מלכים א א,א-לא(

אליעזר עבד אברהם מבקש אישה ראויה ליצחק אבינו ,שתהיה לאחת האמהות שעליהן
נבנה בית ישראל .הוא ניצב ליד הבאר ,ורואה את רבקה וכדה על שכמה מתקרבת אל
הבאר – והמים עולים לקראתה! המים גאו ועלו למרגלותיה ,ולא הוצרכה אלא למלא
כדה! סימן זה הוא מובהק ,שאינו מצוי בבנות הכנעני ,כי אם בזרע ברוך וקדוש כאברהם.
ואז רץ לקראתה אליעזר ,ומבקש" :הגמיאיני נא מעט מים מכדך" .אם תאמר" :שתה ,וגם
גמליך אשקה" – עמדה במבחן ,ותזכה לנצח להיות אם האומה! ואנו עומדים ומשתאים:
האם לאחר נס ומופת כזה ,שהמים גואים ועולים לקראתה ,יש עוד צורך במבחן החסד?
הלא מן השמים הוכיחו שהיא צדקת! אבל התורה היא ספר הוראה והדרכה ,ומפרשה זו
למדנו שאין לפנות אחר מופתים ואין לנהות אחר ניסים .אין הם הוכחה שהאדם עצמו
מושלם הוא ובעל מידות .יתכן ומקרה קרה ,יתכן שהיתה זו עת גאות ,יתכן ומעשי כשפים
הם ויתכן שזו זכות אבות .לא בכך נבחן האדם – אלא בשלימותו העצמית ובמידותיו
הטובות! בהגדה של פסח מצינו" :אמר רבי אלעזר בן עזריה ,הרי אני כבן שבעים שנה,
ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות ,עד שדרשה בן זומא" ,מן הכתוב .וידוע שרבי
אלעזר בן עזריה היה אז בן שמונה עשרה שנה ,חריף ובקי ,וביקשו למנותו לנשיאות.
אמרה לו אשתו :הן זקנך עדיין שחור! נעשה נס והלבין זקנו ,ונראה כבן שבעים .ולכן
אמר הרי אני "כבן" שבעים שנה .ויש להבין ,מדוע הזכיר מאורע זה כאן ,בדיון ההלכתי?
אבל זאת ביקש לומר :ראו ,מן השמים הסכימו על גדלותי ,נס עשו לי והלבין זקני ,היש
מופת גדול מזה? וכשבאתי וביקשתי לחדש הלכה לא שמעו לי .הנס לא שכנע ,המופת
לא הרשים .עד שבא בן זומא ודרש מן הכתוב – וניצח ,ונקבעה הלכה כמותו .כי הניסים
אינם מרשימים את החכמים .וכשרבי אליעזר הגדול חולל ניסים גלויים לשכנע שהלכה
כמותו – חרוב נעקר ממקומו ,אמת המים שינתה מהלכה ,אמר רבי יהושע" :אין חרוב
ראיה ,אין מביאים ראיה מאמת מים" ,ולא נפסקה הלכה כמותו! ומצינו מעשה מרעיש
בגמרא .שמואל ,האמורא הגדול ,עמד על שפת הנהר עם תלמידו קרנא .ולפתע ,בלא כל
רוח סערה ,רעשו וגעשו המים והגביהו גלים .נשא שמואל עיניו וראה ספינה מתקרבת.
אמר לקרנא" :בספינה זו מפליג אדם גדול ,וחלה במחלת ים מחמת טלטולי הספינה,
ועלה לסיפון להקיא .וכדי לשמור על כבודו שלא יראוהו כך מן החוף ,הגביהו הגלים
עצמם להסתירו!" .נפלא הדבר! ושמואל ,שהיה רופא ,אמר לקרנא" :כשהספינה תעגון
תלך ותתהה על קנקנו .אם גדול בתורה הוא ,הביאהו אלי וארפאהו!" .הלך קרנא ,ופגש
את רב .שאלו שאלה בהלכה והתרשם מן התשובה ,הביאו אל שמואל וריפאו .והדברים
מרעישים :אדם גדול ,שהמים מגביהים עצמם ויוצרים מחיצת גלים כדי לשמור על
כבודו – לא ,אין די בכך ,עדיין אין זו ראייה על גדלות אמת .יש לבחנו ולראות האם גדול
הוא בתורה .רק אז יהיו הגלים הרוגשים ראיה! יש לזכור לקח זה ,ויש לאמצו וללכת
לפיו .אמת ,אנשים נוטים להתפעל ממופתים ,ממעשי ניסים – אמיתיים או מדומים,
נכונים או כוזבים – ונותנים אימונם באנשים שונים ,מבלי לעמוד על אופיים ומידותיהם,
גדלותם וידיעותיהם .כאילו די באיצטלא ובגלימה ,באוירה ובהילה ,ואפילו בזכות אבות
לבדה ,כדי להיות לאדם גדול ששערי שמים פתוחים לפניו" ,צדיק גוזר והקדוש ברוך
הוא מקיים" .ולא היא! שנינו ,שהודיעו לרבי פרידא על אורח נעלה :רבי עזרא ,נכדו
של רב אבטולס ,שהוא דור עשירי לרבי אלעזר בן עזריה ,שהוא דור עשירי לעזרא
הסופר .איזו שושלת קודש! שאל" :הייחוס ,לשם מה? אם תלמיד חכם הוא ,נאה .אם
תלמיד חכם ומיוחס הוא ,נאה ויאה .אבל אם מיוחס גרידא – תאכלנו אש!" ...יחוסו הרם
יעורר עליו הקפדה! בגמרא כתוב" :מי שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם ויבקש
עליו רחמים" .כי החכם בתורה ,בידו מפתח של ברכות וישועות .הקדוש ברוך הוא ברא
את העולם על פי התורה ,והחכם בתורה שליט בעולם ובשורשי הבריאה .גם גדולי
המקובלים היו גדולים בתורה הקדושה .אין כמעט פרק בגמרא בו אין רבי שמעון בר
יוחאי מוזכר .האר"י הקדוש היה בין מחברי ה"שיטה מקובצת" .רבותינו החיד"א ,הבן
איש חי ,והאביר יעקב – כולם! הקדוש ברוך הוא ,אורייתא וישראל – חד .ורק על ידי
התורה ,העמל בה ,והגדלות בה מתקרבים לבורא ופועלים ישועות!
)מעיין השבוע(
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"ואברהם זקן בא בימים"
אמרו במדרש :יש לך אדם שהוא בימים ואינו בזיקנה ,ואינו
בימים ,אבל כאן זיקנה כנגד ימים וימים כנגד זיקנה .ופירש
בספר "קב הישר" ,כי בשעת פטירתו של האדם באים ועולים
עימו כל הימים שתיקן במצוות והמעשים טובים .והימים שלא
תיקן ולא שב עליהם בתשובה ,נדחים חלילה .אשר על כן ,יכול
לעלות למרום אדם בן שמונים ותשעים ,ואיתו רק כמה ימים...
כמו שדרשו על הפסוק" :ויהי מקץ ,שנתיים ימים" ...אבל
אברהם אבינו עליו השלום ,היו כל ימיו גדושים בתורה ,במצוות
ובמעשים טובים ,וככל שהיה זקן ,כך היה בא בימים!...
)מעיין השבוע(
"ואברהם זקן בא בימים"
תיבת "בימים" היא לשון רבים ,ומיעוט רבים שניים ,לרמוז לנו
שאברהם אבינו התבונן בשני הימים העיקריים של האדם ,שהם
יום הלידה ויום המיתה ,דהיינו שהתבונן לשם מה נולד ולאיזה
תכלית ,וכן התבונן על יום המיתה לפני מי הוא עתיד ליתן דין
וחשבון.
)תורת הפרשה בשם מפרשים(
"אל עבדו זקן ביתו המושל בכל אשר לו"
מנהגו של עולם ,כשאדם עומד להלוות ממון לחבירו ,הריהו
חוקר ודורש אחרי יושרו ,נאמנותו וכושר הפירעון של הלווה,
ורק לאחר שאין לו עליו כל ספק ,הריהו מלוה לו את הממון.
לעומת זה ,בעניני יהדות ,כאשר אדם בא לקנות בשר כשר,
תפילין או כל תשמיש אחר של קדושה ,איננו מקפיד כל כך
והוא נוטה לתת אימון בכל אחד .ברם ,לא כך נהג אברהם
אבינו .אף על פי שהיה אליעזר "זקן ביתו המושל בכל אשר לו",
אשר לידו מסר את הפיקוח על כל רכושו וממונו מתוך אימון
מלא בכל זאת ,משהגיעו הדברים לענין של יהדות ,של בחירת
אישה מתאימה בשביל יצחק בנו ,אזי לא סמך עוד על דברתו
של אליעזר ,כי דרש ממנו שבועה חמורה" -שים נא ידך תחת
ירכי"...
)מעינה של תורה בשם ילקוט הדרוש(
"וירוץ העבד לקראתה ויאמר הגמיאיני נא מעט מים
מכדך"
כמה מחכמי ישראל שואלים :מדוע בדק אליעזר את רבקה
במידת גמילות חסדים דווקא? מסביר זאת רבי שלמה אפרים
מלונצ'יץ זצ"ל בפירושו "כלי יקר" בדרך הבאה :חכמינו ז"ל
אמרו במסכת תענית )כד ,ע"א(" :כלה שעיניה יפות ,אין כל
גופה צריך בדיקה" .את הביטוי "כלה שעיניה יפות" ,אפשר
לפרש במשמעות של מידת החסד :כלה הנוהגת עם הבריות
בעין יפה וגומלת חסדים עם הזולת .משום כך בדק אליעזר את
רבקה במידת גמילות חסדים ,ומתוך דבקותה במידה זו ,עמד
גם על שאר מידותיה הטובות...
)פרפראות לתורה(


הגאון רבי חיים הכהן זצ"ל ,מרבני פאס לפני כמאה שנים,
"היה חריף עצום ,קל העיון וזך השכל והסברא ,וקיים כל
מה דאמור רבנן ,וכל מילי דמשנת חסידים ,וקנה לו מ"ח
דברים שהתורה נקנית בהם ,ואור השכינה היה מחופף
עליו ,אשרי מי שראה פניו!" ,כך כתב עליו אחד מחכמי
דורו ,הגאון רבי יוסף בן נאיים זצ"ל ,וסיפר מעשה פלא:
ביום פטירתו של הגאון רבי חיים הכהן ,ראש חודש מר
חשון שנת תקצ"ו ,הכריזו רבני העיר מטעם בית הדין
על ביטול מלאכה" ,שאין לשום אדם לפתוח חנותו ,לא
לצאת מחוץ לעיר לעשות איזה מלאכה ומסחר כלל,
רק עד שיקבר הרב וינוח על משכבו" -כשם שלמדנו
בפרשתנו שאברהם אבינו דיבר לפני "כל באי שער
עירו" ופירש רש"י ,שכולם בטלו ממלאכתם ובאו לגמול
חסד עם הצדקת שרה אימנו עליה השלום .היה שם
אדם שמסחרו בממכר קמח ושמן .בא לביתו אדם אחד
וביקש שיפתח את חנותו ,ברצונו לקנות מעט קמח.
סירב המוכר :הלא הוכרז על ביטול מלאכה! התחנן
הלה ,והמוכר נעתר .פתח את החנות ומכר את הקמח.
בצאתו ,הסתבכה גלימתו בברז פח שמן זית יקר ,והשמן
נפתח ולא שם ליבו .רק כאשר סגר את החנות ,ראה את
שלולית השמן המתפשטת מתחת לתריס הנעול .מיהר
לפתחו ,ועינו חשכו -השמן היקר אבד ,והרטיב גם את
שקי הקמח .ביקש להרוויח כמה פרוטות ואיבד הון רב!
ואם כך עלה בגורלו של העובר על דברי חכמים ,כיצד
יעלה בדעת האדם שירוויח באם יעבור על ציווי הבורא,
באם יעבוד חלילה בשבת קודש ,או ילווה כספו בנשך
ובריבית -כמה מונים יעלה הפסדו על שכרו!!! ומעשה
שסופר ממקור ראשון :מעשה באישה ,שהיתה אופה
ביום שישי אחר הצהרים פיתות חמות לשבת ,בתנור
שבחצר ביתה .לפתע ראתה דמות אדם נורא הוד ומטה
בידו .סימן קו בכותל במקלו ,בקו הצל אותו התוותה
החמה היורדת בפאתי מערב ,ואמר" :אני הוא דוד ומשה.
בהגיע הצל לקו זה ,עליך להפסיק כל מלאכה"! נרעשה,
ומיני אז הקדימה לקבל את השבת!
EEE
בפרשה בה קוראים אנו על התייחסותו של אברהם אבינו
עליו השלום ,עמוד החסד ,לעבדו זקן ביתו המושל בכל
אשר לו ,התייחסות של כבוד ויקר ,נזכר במה שהעיר
הגאון רבי חיים פלאג'י זצ"ל ,רבה של איזמיר ,בספרו
"תוכחת מוסר" .אחד מעשירי עירו נפטר לבית עולמו,
וכעבור חודש ימים ראהו בחלומו והוא לבוש בגדים
נאים ופניו מאירות בשמחה וקורנות בחדווה .שאלו במה
זכה לכבוד זה ,והשיב שהנחילוהו עולם הבא הואיל ולא
הכביד עולו על עובדיו ומשרתיו ,ונהג בהם ברחמים
ובחמלה .בבוקר שלח הרב וחקר אחר מנהגו של אותו
עשיר ,והתברר נאמנה שזו היתה דרכו ,שלא להכביד על
עובדיו ,ולהקל עליהם ככל האפשר .אשריו ואשרי חלקו!
ואם כך יש לנהוג כלפי משרתים ועבדים ,ואף שאינם
מבני ברית ,כמה יש להזהר בכבוד פועלים יהודיים .על
אחת כמה וכמה בכבוד של בני הבית ,קרובים ואהובים!
ועוד כתב שבצעירותו היו בעירו שלושה סוחרים גדולים,
שריכזו בידיהם את עיקר המסחר בעיר ,וסחרו בסחורות
היקרות שרווחיהן רבים .היו שאר הסוחרים מתרעמים
שלא נפלו בחלקם אלא שיירי הריוח ,למרות שלא
סבלו ממחסור חלילה .והיה הרב מוכיחם שלא יאמרו
כן ,כי אין אדם נוגע במה שמוכן לחברו .אדרבה ,אולי
בזכות הצדקה הרבה שעושים שלושת הסוחרים ,שולח
הבורא יתברך שפע ברכה המספיק לכולם ,והכל ניזונים
בזכותם .והיו דבריו נופלים על אוזניים ערלות .ברבות
הימים ,החליטו שלושת הסוחרים הגדולים לעלות
לארץ ישראל .שמחו הסוחרים הזעירים ,שהנה ירשו
את מקומם ויתרבו ריוחיהם .אולם להוותם נכלאו שערי
השפע ושמם המסחר ,והסוחרים הזעירים הגיעו לפת
לחם רחמנא ליצלן ,וראו עין בעין שאין אדם נוגע במוכן
לחברו!
)מעיין השבוע(

~**


ידוע מרבינו הבעל שם טוב הקדוש זיע"א ,שפירש את הפסוק:
"וראה בטוב ירושלים" ,באופן שצריך כל אדם לחפש את הטוב
בשני ,גם בחצי כוס ריקה אפשר למצוא את החצי המלאה ,תלוי
איך מסתכלים .וככל שמטיבים לראות את הטוב שבשני ,כך זוכים
לאושר בעולם הזה ולשכר מושלם בעולם הבא ...גם בנשואין עלינו
ללמוד את יחודיות בן הזוג שלנו ולהעריכו .אין זה משנה מי הוא
בן הזוג שלך ,תמיד יש בו דבר מיוחד .לעולם אין להשוות את בן
הזוג לאדם אחר ,כי אין שני בני אדם שיש להם אופי או רקע דומים.
במקום להשוות לאחרים ,תמצא את התכונות המיוחדות של הבן
זוג ,ותלמד להעריך אותן .יש בעלים שמצטיינים בלימוד תורה,
אחרים מצטיינים בעסקים ,אחרים מצטיינים בעשיית חסד ויש
שמצטיינים בעזרה בבית .יש נשים שתמיד מחפשות עשיית מצוות,
שמצטיינות להרויח כסף ,אחרות נהדרות עם ילדים ואחרות יודעות
מטיבות לבשל .לכל אדם יש בתכונותיו נקודות טובות ,וחשוב לבן
זוגו לראות אותם ולשבח אותם בפניו .לעולם אל תאמר לבן זוגך:
"למה אתה לא כמו פלוני?" .כל אדם הוא מיוחד ואסור להשוות אותו
לאחרים .כאשר אתה מנסה להשוות את הבן זוג לאחרים הוא נעלב,
וזה רק מביא אי נעימות בין בני הזוג .אם ברצונך לשפר עניין מסוים,
השתדל לעשות הערות חיוביות .למשל ,אם רצונך הוא שבעלך ילמד
יותר תורה ,תוכלי לומר משהוא כמו" :אתה כל כך חכם בעסקים,
אני בטוחה שעם מוח כמו שלך מאוד תהנה מלימוד התורה" .או
אפשר לומר" :אתה עושה כל כך הרבה חסד .הייתי רוצה שתעשה
חסד איתי ותעזור לי בבית" .אם הבעל רוצה שאשתו תהיה יותר זמן
בבית ,הוא יכול לומר" :את עושה כל כך הרבה דברים יפים עבור
אחרים .המשפחה שלנו מאוד תהנה אם היית משתמשת בכוחות
אלה בתוך הבית שלך" .אסור להרבות בהערות ,כי לא מרויחים מזה,
ורק מפסידים .במקום זה ,שבח מה שאתה מוצא כחיובי .כאשר אדם
שומע שבחים ,הוא פתוח לשמוע ביקורת ,למלא בקשות ולהשתפר
במעשיו ביתר קלות .הערכה היא כלי הרבה יותר מועיל לנשואין
מבקורת ,כיון שאין אדם שאוהב ביקורת .רק אם הביקורת עטופה
בהרבה שבחים ,ויש לה עטיפה צורה מכובדת ,יש לה סכוי להשפיע
על ההתנהגות של הזולת .אם נשתדל להרבות "בשבחים" ולראות
את הטוב "ולהגדילו" ומאידך נמעט בביקורת
ובחיפוש אחר "הלא נמצא" ,אזי חיינו יהפכו לגן
עדן עלי אדמות ,אפשר לנסות ולראות!


יש להקדיש התייחסות מיוחדת למעשי נקמה .לילדים יש
נטיה טבעית לנקום .נסו להסביר לילדיכם עוד בהיותם רכים
בשנים ,מדוע אסור לנו לנקום ,וכיצד הכעס עלול להרוס
את שלוות הנפש של האדם ואת חייהם של האנשים סביבו.
ילד אחד כעס על חברו והתנקם בו בכך שנשך אותו נשיכה
הגונה .המנהל שלח אותו הביתה ,וציוה עליו להישאר גם
למחרת בביתו ,וללמוד מתוך ספר העוסק במצות "ואהבת
לרעך כמוך" .אביו הכריח אותו להעתיק מתוך הספר במשך
כל היום .המנהל ואבי הבן האמינו שניהם כי בכך הם יחדירו
בו מוסר השכל ,כיצד לנהוג כלפי חבריו בכיתה .ככל שילמדו
אותו לרסן את עצמו ,כך הוא יהיה מסוגל לחיות בשלום עם
אנשים אחרים ועם עצמו .רוצח מפורסם אחד ,כאשר עוד היה
תלמיד ישיבה ,כעס פעם מאוד על אחד מחבריו בישיבה .ברוב
כעסו לקח סכין וקרע את חליפתו של הבחור לגזרים .התלמיד
הראה לאביו את חליפתו הקרועה והאב התקשר לראש
הישיבה" .אתה מגדל רוצח בישיבה שלך" ,אמר לו .כאשר
מאוחר יותר הוא אומנם רצח מישהו ,התקשר ראש הישיבה
לאותו אב להודות בצדקתו .אומנם ,זו דוגמא קיצונית ,אך היא
מוכיחה שאם ילד לא ילמד לרסן את כעסו בהיותו קטן ,הוא
עלול להרחיק לכת עד כדי כך ,שיהפוך לרוצח ר"ל .הדגישו
את חשיבות אמירת האמת תמיד ,כבר מגיל צעיר .אסור לתת
דריסת רגל לשקר וכזב ,לעולם .אמרו לילדכם כי הוא אף פעם
לא יפסיד אם יאמר את האמת ,וכי עליו להיות תמיד גיבור
ולדבוק בה .אם יש ברשותכם ספר מעשיות בנושא זה ,הקריאו
לו מתוכו .המסר החינוכי יחדור יותר עמוק בעזרת סיפור.
הזהרו מלשקר לילדכם בעצמכם בשום מקרה ,כיון שבכך
תסכלו את כל אפשרות לחנכו להיות אמיתי וישר .ובספר בני
חביבי הביא שעל דברים אלו צריכים פקיחת עיניים גדולה,
כי חנוך לנער על פי דרכו ,גם כי יזקין לא יסור ממנה ,וככל
שנדאג לשרש זאת בילדים עוד מקטנותם ,נקצור את פירות
הנבטיים לטוב לנו ולהם כל הימים.




 Eהאם אפשר לברך שהחיינו בקניית
ש"ס חדש?
לא מברך .ואם שמח מאוד יברך על
בגד או פרי חדשים שהחיינו ויפטור
זאת.

~

 Eהאם צריך נעליים מיוחדות לשבת?
מרן הגר"ע יוסף זצ"ל פסק שאין צורך
לייחד נעלים לשבת ,ורק יקפיד בכל
ערב שבת לצחצח את נעליו ויאמר בפה:
לכבוד שבת קודש.
 Eהאם אפשר להשתמש בחלה קפואה
ללחם משנה?
נחלקו הפוסקים האם צריך ששתי
החלות יהיו ראויות לאכילה בשעת
הבציעה) ,בפרט לפוסקים המצריכים
לבצוע משתי החלות( ,או שדי שהחלה

בסעודה שלישית שלא לאוכלה בפת!
הלא חשיבותה למעלה מכל שכל והשגה!

 Eאדם שלא נהנה מריח הבשמים ואדרבה
שאני בוצע תהיה ראויה לאכילה .ורוב הוא סולד מהריח ,האם יכול לברך על
הפוסקים העלו כדעה השניה ,ולכן מותר בשמים במוצאי שבת?
אם הדבר גורם לו צער שיתן למישהו
לצרף חלה קפואה ללחם משנה.
אחר לברך ,אולם תלוי הדבר אם הוא סוג
 Eהאם אפשר לצאת ידי חובת לחם משנה עשב או עלים שריחם רע או שריחם טוב
בלחם ששאל משכנו?
ורק הוא סובל מהריח.
וכי יש מצות "לכם" בלחם משנה שיהיה
משלכם ,העיקר שיש לחם משנה בבציעה  Eאדם שהוציא את המזוזות מביתו
ושלחם לבדיקה ,האם צריך לשים מזוזות
ותו לא.
חלופיות?
 Eאדם שאוכל מיני מזונות לשם סעודה עד שלושים יום פטור ממזוזה ,וטוב הוא
שלישית ,האם מותר לו להמשיך באכילתו שלא יוציא את כל המזוזות בבת אחת
עד הלילה?
אלא בכל פעם ישלח כמה מהם וכך לא
יאכל עד השקיעה ותו לא .ומדוע להקל ישאיר כל הבית ללא מזוזות.
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 Eישנם אנשים שמקילים לסרוק ראשם בשבת
וכמעט נעשה הדבר כהיתר אצלם ,ואוי לעינים
שכך רואות לעבור בשאט נפש לחלל שבת בידיים,
ומהראוי לכל חכם בעירו להזהיר על זה ,אולי ישמעו
ויקחו מוסר .והרי יכולים הם לסדר את השיער ביד,
ולמה לעבור איסור בזה בידיים.

~
~~
 Eאסור ליטול שערו או ציפורניו בין ביד בין בכלי
וכן בשיניו ,בין לעצמו בין לאחרים ,ואסור מן התורה
ליטול אפילו שערה אחת ,ובשתי שערות חייב
חטאת .והמלקט לבנות מתוך שחורות אפילו באחת
חייב ,ודבר זה אפילו בחול אסור משום "לא ילבש
גבר שמלת אישה".
 Eאסור לחתוך יבלת מגופו בין ביד בין בכלי בין
לו בין לאחר .וכן אסור לתלוש שאר ציצין של עור
שפירשו קצת מעל גבי ידו או במקומות אחרים.
 Eציפורן שפרשה רובה מגוף האדם ,אם יש לו
צער מזה – מותר לו ליטלה לגמרי בידו או בשיניו,
אבל אסור ליטלה במספריים או בסכין וכיוצא בזה.
 Eרצועות העור שסביב לציפורן – אסור להסירן
בשבת אפילו בידו או בשיניו ,ואפילו אם פירשו רובן
מעור האצבע ומצערות אותו – אסור להסירן.
 Eאסור להסתרק במסרק בשבת ,ואפילו אם הוא
עשוי משער רך ,מפני שאי אפשר שלא ייתלשו
שערות .ומכל מקום מותר לתקן את שער הראש
בכלי )מברשת( העשוי משער רך ,אבל במסרק
ממש גם זה אסור ,ונהגו לייחד את המברשת במיוחד
לשבת ,כדי שלא יהיה נראה כעובדין דחול.

 Eמותר לסרק שיער פאה נכרית )במסרק המיוחד
לפאה( העשויה משערות סינטטיות ,כיון שהן
קבועות בחוזק בפאה עד שאינו מצוי שייתלשו עקב
הסריקה ,וגם המחמירים שלא לסרק פאה ,החמירו
בפיאות העשויות משערות טבעיות שמצוי שייתלשו
שערות ,אבל בשערות סינטטיות לא החמירו .ואם אין
הפאה ראויה לחבישה בלי שיסרקוה אסור לסרקה,
כיון שנחשב למתקן כלי) .וכל זה מבלי להתייחס
לבעיה ההלכתית החמורה ,על עצם חבישת פאה
ברשות הרבים(.
 Eאסורה האישה להתיז על שערותיה נוזל )ספריי(
כדי לשמור את התסרוקת ,מפני שעל ידי הנוזל
השערות נדבקות וזה דומה לבנין.
 Eאסור לאישה לקלוע את שערותיה לצמה ,וכן
אסור להתיר את הקלוע כבר ,מפני שדומה הדבר
לבונה וסותר .ושיער פאה נכרית אסור לקלוע בשבת
משום אורג .וכן אסור לסותרו משום בוצע.
 Eמותר לקבץ את השערות המפוזרות ולתקנן ביד,
וכן לקשרן בסרט או בקשת.
 Eאין לסלסל את השערות ,וגם אין להשתמש
לצורך זה בגלילים המיוחדים לכך .וכן אין לסלסל
את השערות של הילדים הקטנים ,כיון שאין הבדל
בזה בין איש לאישה.
 Eראוי שלא לסלסל בשבת את פאות הראש ושלא
לסתרם בשבת ,מפני שדומה לבונה וסותר ,ויש גם

חשש שייתלשו שערות ,ואם הפאות רטובות כגון
לאחר יציאה מהמקוה ,יש בזה משום סחיטה.
 Eיש ליזהר שלא יחכך הרבה בזקן ולא יתעסק שם,
שמא יתלש שיער .וכן הנשים שיש להן שערות רבות
בראשן ,לא יחככו בצפרניים ,שבודאי יתלשו שערות.
ומכל מקום מותר לאדם לחכך בנחת בשערות ראשו
ואינו חושש שמא יתלוש מהן ,ואף מותר להוציא
שיירי מאכל שנדבקו בזקנו ,ובלבד שיקפיד שלא
יתלוש שערות.
 Eטוב ליזהר לקנח צואת החוטם שיבשה קצת
בנחת ,שלא יתלוש שערות ,אף על פי שמצד הדין
אין בזה איסור ,מכל מקום הנזהר בזה – תבוא עליו
ברכה.
 Eעוף מבושל שנשארו בעורו נוצות קטנות שלא
נמרטו לפני בישולו ,מותר לתלוש הנוצות הללו
בשעת אכילתו.
 Eמותר ללכת בשבת על גבי עשבים בין לחים
בין יבשים ,ואף על פי שנתלשים לפעמים מכח
דריסת רגליו ,כיון שאינו מתכוין לתלשם ואין הכרח
שייתלשו .ואם העשבים גבוהים ילך לאט ולא מהר
ובודאי שלא ירוץ שם ,כיון שמוכרחים להתלש
בדריסתו עליהם.
 Eאם לאחר הליכתו על העשבים מצא שנדבקו
עשבים ברגליו או מנעליו ,אסור לסלקם בידיים כי
הם מוקצה.
 Eמותר לשבת ולשכב על גבי דשא .וכן מותר
לפרוס על הדשא שמיכה או מחצלת ולשכב עליה.
ואף מותר לנענע את הדשא המחובר אנה ואנה,
ובלבד שיזהר שלא לתלוש מן המחובר.
)השבת והלכותיה(

~ 
לפעמים שידוך מתעכב  -מחמת שהשדכן אינו ראוי להיות השליח
בפרשתינו למדים על אברהם אבינו ששולח את עבדו אליעזר לחפש שידוך עבור בנו יצחק ,ואומר לו
וּמ ֶא ֶרץ מוֹלַ ְד ִתּי וַ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר לִ י וַ ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּע לִ י לֵ אמֹר לְ זַ ְר ֲע
אברהם ’ה‘ ֱאקי ַה ָשּׁ ַמיִ ם ֲא ֶשׁר לְ ָק ַחנִ י ִמ ֵבּית ָא ִבי ֵ
ֶא ֵתּן ֶאת ָה ָא ֶרץ ַהזֹּאת ,הוּא יִ ְשׁלַ ח ַמלְ ָאכוֹ לְ ָפנֶ י וְ לָ ַק ְח ָתּ ִא ָשּׁה לִ ְבנִ י ִמ ָשּׁם‘.

לאחר מכן ,כשאליעזר בא לבצע את השליחות מתפלל לפני ה‘ ואומר ’ה‘ ֱאקי ֲאדֹנִ י ַא ְב ָר ָהםַ ,ה ְק ֵרה נָ א
לְ ָפנַ י ַהיּוֹם ,וַ ֲע ֵשׂה ֶח ֶסד ִעם ֲאדֹנִ י ַא ְב ָר ָהם‘.
ושואל רבינו האור החיים הקדוש מה היה הצורך שאליעזר יתפלל ,והלא כבר הבטיחו אברהם שה‘ ישלח
לו מלאכו לפניו???
וזה לשון קודשו’ :בטוח היה אליעזר באדונו שתפילתו מקובלת ,אשר התפלל ’הוא ישלח מלאכו‘ ,והוסיף
הוא להתפלל שיהיה הוא ראוי שהדבר יעשה על ידו ,כי ימצא לפעמים שתהיה מניעה לקיים דברי
התפילה מצד האמצעי ,לזה התפלל לאלוקי אדונו שיקרה לפניו‘ .עד כאן לשון קודשו.
כלומר :השדכן יכול להשפיע ,בזכויותיו או להיפך ,להועיל או לקלקל שידוך,
ולכן אליעזר עבד אברהם התפלל שלא תיגרם תקלה על ידו.

ברוחניות ובגשמיות
ופרנסה בשפע

שמואל בביוף
בן בלור

ובני ביתו

ת.נ.צ.ב.ה

עדי בן מרלן

058-3201352
~
yeasa.beracha@gmail.com
 ~~~yeasa.beracha@gmail.com
03-5584485
03-5591756
100
*03-5584485*03-5591756
100

שמעיה כוסיוף
בן יעל
ת.נ.צ.ב.ה

052-7118374

להצלחה

לעילוי נשמת

להצלחת

כל התורמים והמסייעים
לעלון בליל שבת
מבית הכנסת
זכור לאברהם
חולון

לעילוי נשמת

