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מדי שבת בשבתו
פרשת וישלח
נתיבות בחינוך

שיח לפרשת השבוע

מידות ומעשים

הרב בנימין שצ’רנסקי שליט”א

הפחד

ַהּכָ ַרת ַהּטֹוב

פרשת וישלח פותחת בתאור ההכנות של יעקב אבינו
לפגישה עם עשיו אחיו לאחר שנות פרדה ועוינות .יעקב
מתכנן את הפגישה בפרטי־פרטים הרשומים בדקדקנות,
ומעידים ,כי מראש חישב יעקב אבינו באומץ־לב את כל
האפשרויות הנעימות יותר והבלתי נעימות הצפויות לו
ממפגש זה .תכניות אלה הוכנו ללא מורא ופחד אלא מתוך
שיקולים מרחיקי־ראות ,אשר עליהם המליצו חז׳׳ל לכל יחיד.
ולכל כלל ,הנערך לקראת עימות עם יריב .ורק פעם אחת
ויחידה נאמר :״וירא יעקב מאד ויצר׳.
פרש בעל ״תפארת יהונתן״ :היה מיצר ודואג על רגש
היראה ומורך הלב שקיננו בו .״פחדו בציון חטאים״ .הירא
ושלם אינו מפחד משום דבר .ואף החוזה מלובלין פרש כך:
״וירא יעקב  -פחד מעשו ,אבל מיד "ויצר לו" על פחדנותו
אחרי הבטחת ה׳ ״ושמרתיך בכל אשר תלך" .והרחיב את
הדברים פרוש ״אורח לחיים״ באמרו :״וירא יעקב מאד ויצר
לו"  -יעקב נתקף במורא ,אך מיד התחרט על כך וצר היה
לו ,הכיצד נתירא מפני מישהו חוץ מה׳ יתברך? לפיכך גם
אמר :״הצילני נא מיד אחי מיד עשו ,כי ירא אנכי אותו (פס׳
יב)  -אם עדיין מתירא אני מפני עשו ,הרי משמע שעדין אינני
בתכלית השלמות ,ואם כן עלי לבקש על עצמי :״הצילני נא״.
כי זאת לדעת :רגש היראה לכל גווניו ולכל בטוייו הוא
אחד הכוחות הכבירים ביותר הפועלים באדם ומפעילים
את החיים על פני כדור־הארץ .ילדים קטנים ,שאינם יודעים
לפחוד מאש ולחשוש מפני נפילה ולהרתע מפני מקום בלתי
בטוח־נתונים בסכנה מתמדת ,לחרדת לב הוריהם :שמא ישחק
הילד בגפרורים ויצית אש ,ואולי יטפס על מעקה־המרפסת,
ומי יודע ,אם חלילה לא ינסה לנבור במעמקי בור פתוח
ועוד ועוד .הוי אומר :רגש הפחד הוא ,בעצם ,אינסטינקט
החיים .ומי שאין בו פחד ,ממילא אינו מבין את ערך־החיים.
אבל רגש הפחד הוא גם ממנווני החיים וממשתקי־
הפעילות :״ממפסידי הזריזות הוא־רוב הפחד וגודל המורא
מן הזמן ותולדותיו .כי פעם יירא מהקור או מהחום ,ופעם
מהפגעים ,ופעם מן החלאים ,ופעם מן הרוח ,וכן כל כיוצא
בזה .הוא הענין שאמר שלמה עליו השלום (משלי כו יג):
״אמר עצל ,שחל בדרך ,ארי בין הרחובות״ .וכבר גינו חכמינו
זכרונם לברכה המידה הזאת ,ויחסוה אל החטאים ומקרא
מסיעם ,דכתיב (ישעיה לג יד) :״פחדו בציון חטאים ,אחזה
רעדה חנפים״ ,עד שאמר אחד מן הגדולים אל תלמידו,
בראותו אותו מתפחד :חטאה את! (ברכות סא) ,אלא על זה

ּומּגִ יׁש
מּוצהַ ,
קֹוחֹותיו ְּב ַה ָּב ַעת ָּפנִ ים ֲח ָ
ָ
ֶחנְ וָ נִ יַ ,ה ְמ ָׁש ֵרת ֶאת לָ
רּוח – ַה ִאם ַמ ֲעלֶ ה הּוא ְּב ַד ְעּתֹו
לָ ֶהם ֶאת ַה ִּמ ְצ ָרכִ ים ְּבק ֶֹצר ַ
ֵאיְך ְּב ִדּיּוק ָהיָ ה ַמ ְרּגִ יׁשִ ,אלְ ָמלֵ א ָּפ ַקד ַאף קֹונֶ ה ֶא ָחד ֶאת
מֹור ָתּה ַּבּכִ ָּשׁלֹון ָה ַא ֲחרֹון
ימה" ֶאת ָ
"ּמ ֲא ִׁש ָ
ֲחנּותֹו? ַּתלְ ִמ ָידהַ ,ה ַ
ֶׁשּלָ ּה ַּב ְּב ִחינָ הַ ,ה ִאם ִּד ְמיְ נָ ה ֶאת ַע ְצ ָמּה ַּפ ַעם ַא ַחת ַחּיָ ה ַחּיִ ים
יפה"
"ּת ִּק ָ
ּומ ַה ַּס ְמכּות ַה ַ
ית-ה ֵּס ֶפר ֵ
לּוטין ֵמעֹל ֵּב ַ
ְמ ֻׁש ְח ָר ִרים לַ ֲח ִ
אֹותּה,
"מנַ ֶּצלֶ ת" ָ
רֹוטנֶ ת ַעל ּכִ י ְׁשכֶ נְ ָּתּה ְ
מֹור ָתּה? ָה ִא ָּשׁהָ ,ה ֶ
ֶׁשל ָ
בֹואּה לִ לְ וֹות ִמ ֶּמּנָ ה ִמ ְצ ְרכֵ י ַּביִ ת ׁשֹונִ ים ִּב ְׁש ַעת ְּד ַחק – ַה ִאם
ְּב ָ
ּבֹודדְ ,מ ֻר ָחק ִמ ְּשׁכּונָ ה ּכָ לְ ֶׁש ִהי ֶמ ְר ַחק
ָהיְ ָתה מּוכָ נָ ה לָ גּור ְּב ַביִ ת ֵ
ָׁשֹלׁש ְׁשעֹות נְ ִס ָיעה? ֵאין צ ֶֹרְך לְ ָפ ֵרט ֶאת ַה ְּתׁשּובֹות; ֵהן יְ דּועֹות
ּדּוע ּכֹה ַר ִּבים ֵהם ַה ֶחנְ וָ נִ ים ִק ְצ ֵרי
יהןִ .אם ּכֵ ןַ ,מ ַ
ּומּובנֹות ֵמ ֲאלֵ ֶ
ָ
רֹוטנֹות?
רּוחַ ,ה ַּתלְ ִמידֹות ַהּנְ זּופֹותַ ,הּנָ ִׁשים ָה ְ
ָה ַ
ּתֹודה לַ ּקֹונִ ים,
ֻע ְב ָּדה ִהיאֶׁ ,ש ִאלְ ָמלֵ י ָהיָ ה ַה ֶחנְ וָ נִ י ַמּכִ יר ָ
ּוב ִׂש ְמ ָחה,
אֹותם ִּב ְמאֹור ָּפנִ ים ְ
ּפֹוק ִדים ֶאת ֲחנּותֹוָ ,היָ ה ְמ ָׁש ֵרת ָ
ַה ְ
ּתֹודה
ּגַ ם ִאם יַ כְ ִּבידּו ָעלָ יו לְ ִע ִּתים .לּו ָהיְ ָתה ַּתלְ ִמ ָידה ַמּכִ ָירה ָ
נֹוׁשי ַהּיָ ָקר ִמּכֹלֲ ,הֹלא
יהֶׁ ,ש ֶה ֱענִ יקּו לָ ּה ֶאת ַהּנֶ כֶ ס ָה ֱא ִ
מֹורֹות ָ
ֶ
לְ
ּומּוסרֹ ,לא ָהיְ ָתה ַמ ֲעלָ ה ַעל ַּד ְע ָּתּה ֶא ְפ ָׁשרּות לִ ְתלֹות
ָ
הּוא ַּד ַעת
ּתֹודה
יה .לּו ָהיְ ָתה ַה ְּשׁכֵ נָ ה ֲא ִס ַירת ָ
ּמֹורֹות ָ
ֶ
מֹורה ִמ
ַא ְׁש ָמה ְּב ָ
יהֲ ,א ֶׁשר ִהיא ַע ְצ ָמּה נֶ ֱעזֶ ֶרת ָּב ֶהן ִמ ַּדי ַּפ ַעם ְּב ַפ ַעם,
נֹות ָ
לִ ְׁשכֵ ֶ
יה.
נֹות ָ
טֹובה לִ ְׁשכֵ ֶ
בֹואּה לְ ַה ְחזִ יר ָ
ָהיְ ָתה ָח ָׁשה ִסּפּוק וְ ִׂש ְמ ָחהְּ ,ב ָ
ַהּכָ ַרת ַהּטֹוב ִהיא ֶרגֶ ׁש ִט ְב ִעי ְּבלֵ ב ּכָ ל ָא ָדםַ ,ה ַּמּכִ יר ֶאת
נֹוׁשי,
ּומ ִביןּ ,כִ י ֵאין ִקּיּום לַ ִּמין ָה ֱא ִ
לֹותיו ֵ
יֹוד ַע ֶאת ִמגְ ְּב ָ
ְמקֹומֹו וְ ֵ
יֹוד ַע
וְ ַאף ֹלא לְ ׁשּום ִמין ַא ֵחרִ ,אם ֵאין ָה ֶא ָחד נֶ ֱעזָ ר ְּבזּולָ תֹו ,וְ ֵ
טֹובה ַּת ַחת
יה ָ
אֹותּה ּולְ ָה ִׁשיב ָעלֶ ָ
לִ זְ ּכֹר ֶעזְ ָרה זֹו ּולְ ַה ֲע ִריְך ָ
"מ ָּדה זֹו ֶׁשל ַהּכָ ַרת
ּבֹוד ָקהִ :
טֹובהַ .עלּ-כֵ ן ָא ַמר ַה ַּס ָּבא ִמ ְּסלַ ְ
ָ
ּטֹובה ֵאינָ ּה לִ ְפנִ ים ִמּש ַּׁורת ַה ִּדיןֶ ,אּלָ א ֵמ ַה ְרּגָ ָׁש ָתם ַה ִּט ְב ִעית
ַה ָ
ּומי ֶׁש ֵאינֹו
חֹוב ָתם ֶׁשל ּכָ ל ְּבנֵ י ָה ָא ָדם ,לְ ַרּבֹות ִר ְׁש ֵעי ָהעֹולָ םִ ,
ּומ ָ
ֵ
יׁשּיּותֹו".
ּופגָ ם ְּבכָ ל ַמ ְד ֵרגֹות ִא ִ
רֹואים ּבֹו יְ ִר ָידה ְ
ְמ ַד ְק ֵּדק ָּבּהִ ,
ּיּותם
יׁש ָ
ֵעינֵ ינּו ָהרֹואֹות ַּב ְּמ ִציאּות ַעד ּכַ ָּמה ְמ ֻעּוֶ ֶתת ִהיא ִא ִ
עֹור ֵרי ֶח ְמלָ ה ֵה ָּמהִ .מיהּו ֶׁש ֵאינֹו ַמּכִ יר
טֹובהַ ,עד ּכִ י ְמ ְ
ֶׁשל ּכְ פּויֵ י ָ
ּומזַ לְ זֵ ל הּוא
ּטֹובהֶׁ ,ש ָע ָׂשה ִעּמֹו ְּפלֹונִ י? ִמי ֶׁשּגַ ס לִ ּבֹו ְּבזּולָ תֹו ְ
ַּב ָ
ּומ ְתּגָ ֶאה לִ ְראֹות ַע ְצמֹו ֶעלְ יֹון ּכָ לּ-כָ ְךַ ,עד ּכִ י ֵאין ָא ָדם
ְּב ַח ְסּדֹו ִ
"הּכֹל
אֹורה ַ
טֹובה לְ כָ ל-יָ כֹול ֶׁשּכְ מֹותֹו .לִ כְ ָ
ָּבעֹולָ םֶׁ ,שּיָ כֹול לִ גְ מֹל ָ
טֹובה
"ט ְב ִעּיִ ים" ,לָ או ְּבגֶ ֶדר ָ
ַמּגִ ַיע לֹו" ,וְ ַה ְּד ָב ִרים ַהּנַ ֲע ִׂשים לְ ַמ ַענֹו ִ
חֹוׁשבֶׁ ,ש ַהּלָ קֹוחֹות ַמּגִ ִיעים לַ ֲחנּותֹו,
רּוח ֵ
ֵהםַ .ה ֶחנְ וָ נִ י ְק ַצר ָה ַ
בּורה,
זּופה ְס ָ
ּכִ י ֵהם ְּתלּויִ ים ָּב ַא ְס ָּפ ָקה ֶׁשּלֹו; ַה ַּתלְ ִמ ָידה ַהּנְ ָ
ּמֹורה ַחּיֶ ֶבת לִ ְדאֹג לְ ַה ְצלָ ָח ָתּה ַה ְּמלֵ ָאה ְּבכָ ל ְּב ִחינָ הֶׁ ,ש ֲה ֵרי
ֶׁש ַה ָ
אֹומ ֶרתֶׁ ,שּכָ ל ִא ָּשׁה ַחּיֶ ֶבת
רֹוטנֶ ת ֶ
"זֶ ה ַּת ְפ ִק ָידּה" ,וְ ָה ִא ָּשׁה ָה ֶ
יתּהֲ ,א ָבל ֹלא ְּב ֵבית ְׁשכֶ נְ ָּתּה...
לִ ְדאֹג לָ ַא ְס ָּפ ָקה ַה ְּס ִד ָירה ְּב ֵב ָ
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נאמר (תהי׳ לז ג׳) :״בטח בה׳ ועשה טוב ,שכון ארץ ורעה
אמונה״(מסילת ישרים ,בבאור מפסידי הזריזות).
בענין זה טבע רבי נחמן מברסלב את אמרתו הנפלאה:
״העולם הזה הוא גשר צר מאד ,ויש לעבור עליו ולהזהר
מאד ,והעיקר לא לפחד כלל".
העיקר לא לפחד כלל .דומה ,כי חיינו היו בריאים ומאושרים
לעולם ,אלמלי הזדמרו בלבנו מלים אלה ללא הרף ,תמיד
תמיד ,יומם וליל ,בכל עת ובכל שעה ,בכל מקום ובכל זמן.
העיקר לא לפחד כלל .כשמקבלת את ציון בינוני ,אעפ״י
שצפית לציון גבוה ,אל תשברי ברוחך ,אל תפחדי בשעת
כתיבת־מבחן ,ואל תחששי מפני הציון של המבחן הבא,
אל תזלזלי במורה ובלימודים .את עושה את המוטל עליך,
עברי ,את הגשר בזהירות ,והעיקר לא לפחד כלל .כשעומדת
את לפני פגישה גורלית עם מפקחת או עם מנהלת ,הכיני
עצמך בתבונה ובאומץ ,אבל אל תפחדי ,והעיקר לא לפחד
כלל .כי ״הבוטח בהשי״ת אינו דואג ואינו מפחד ,כמו שכתוב
(ישעי׳ יב ב׳) :הנה קל ישועתי ,אבטח ולא אפחד" (ספר
מצות הבטחון) .כשעומדת את לפני בדיקה רפואית חשובה,
השתדלי לשמור על מנוחת הנפש ,אל תתפסי לבהלה ואל
תתמכרי למתח ולפחדים ,זכרי היטב ואל תשכחי :״העיקר
לא לפחד כלל׳׳ ,שנאמר :״אני שכבתי ואישנה ,הקיצותי כי
ה׳ יסמכני" (תהי׳ ג׳ ו׳) .הוא ממצות הבטחון ,שכל כך היה
בוטח בשם ,אף בעת צרותיו הגדולות היה ישן לבטח והיה
קם בבטחון״ (ספר מצות הבטחון).
הפחד מפני פגעי זמן ובעיות שעה ויסורי חלד הוא לעצמו
מחלה קשה .הפוחד מבטא חולשה פנימית ,בריחה דמיונית
ומסוכנת מפני המציאות .הפחד אינו פותר שום בעיה ואינו
מרפא שום מכאוב .אדרבא :הוא מגדיל בעיה של מה־ בכך
במיקרוסקופ הדמיון והשגעון ,עד כי עלול המתמכר לפחדיו
לפחוד מפני הד קולו שלו בעצמו .הוא מציג כל כאב פעוט
בזכוכית מגדלת מטילה אימים ,עד כי שן כואבת בפה
עלולה להדמות בעיני פחדן כגידול־ראש מסוכן .את הגשם
יראה הפחדן כאסון טבע ואת השמש כאות מבשר רעות.
חשכת הלילה תצטיר בעיניו כצינוק מחניק ,ואור היום יהיה
בעיניו מכשיר תאורה מסנוור ומשחית־ראיה .כללו של דבר:
הפחדנות מחלחלת באבריו של אדם כמחלה קטלנית ,ומוחו
של הפחדן פועל באופן מעוות עד טרוף חלילה .לכך נאמר:
״חרדת אדם יתן מוקש" (משלי כט כד) .החרדה שיחרד
האדם היא חטא נפשו ,ונותן מוקש ,ומגברת האויב ,ומקרבת
הצרה עליו ,כי ראוי לאדם שאל יחרד מזרוע בשר ודם ,ויכין
יראת לבו בה׳ .ובוטח בה׳ ישוגב מן הצרה בשכר הבטחון,
אעפ״י שהיתה הצרה ראויה לבוא עליו"( .רבנו יונה).
אמנם כן הוא .העולם הזה הוא גשר צר מאד ,זרוע מוקשים
אין־סוף ומכשולים אין־מספר .לבני־הנעורים נדמה ,כי
המבחנים והציונים הם השלב הקשה ביותר בחיים ,ולאחר
סיום הלימודים נדמה ,כי קבלת משרה היא השלב המר
ביותר .לאחר שבונה אדם את ביתו ,נוכח הוא לדעת ,עד
כמה מגוחכות היו בעיות הנעורים לעומת קשיי המציאות:
בעיות פרנסה כבדות ומעיקות ,שאלות בריאות מדאיגות,
יחסים כאובים בין אדם לחברו ועוד ,ועוד ,ועוד.
פעמים רבות אין אדם יודע להשית עצות בנפשו ,התשובה
על הבעיות נראית רחוקה או בלתי־אפשרית לחלוטין,
וההתמודדות קשה מנשוא ,מכריעה את הגוף ושוברת את
הנפש .ואף על פי כן עובדה היא ,שראשית הפתרון נתונה

לּ-פי ִּד ְב ֵרי ָה ַרב ֶּד ְסלֶ רָ ,עלּול ֲהלָ ְך ַמ ְח ָׁש ָבה ָעקֹם זֶ ה
ַע ִ
הֹוריו ֵאינָ ם
הֹוביל ֶאת ָה ָא ָדם לַ ַּמ ְס ָקנָ ה ַה ִּקיצֹונִ יתֶׁ ,ש ֲא ִפּלּו ָ
לְ ִ
ּטֹובה ֶׁשּלֹוֶׁ ,ש ֲה ֵרי ִמ ֵּמילָ א ְּב ֶד ֶרְך ַה ֶּט ַבע נֶ ַטע
ְראּויִ ים לְ ַהּכָ ַרת ַה ָ
יׁשי לְ ַה ְׁש ִק ַיע ָּב ֶהם
ַה ָּק ָּב"ה ַא ֲה ָבה ְּבלֵ ב ָה ָא ָדם לְ ָבנָ יו וְ ָרצֹון ִא ִ
הֹורים
אֹומרַ :ה ִ
ֶאת ּכָ ל הֹונֹו וְ אֹונֹו ,לְ ַמ ַען יִ גְ ְּדלּו וְ יַ ְצלִ יחּוֱ .הוֵ י ֵ
רֹואים ֵהם נַ ַחת ִּבילָ ִדים
יהםִ ,
ירּותם לִ ְבנֵ ֶ
טֹובה ִמ ְּמ ִס ָ
ְמ ִפ ִיקים ָ
טֹוב ָתם ּולְ ֶעזְ ָר ָתם.
ּומכְ ָׁש ִריםּ ,ולְ ִע ִּתים ַאף נִ ְד ָר ִׁשים לְ ָ
נְ בֹונִ ים ֻ
יהם ּכְ ֵדי לְ ָה ֵסב
הֹורים לִ ְבנֵ ֶ
יבים ַה ִ
יט ִ
יסה ְמ ֻר ַּשׁ ַעת זֹו ֵמ ִ
לְ ִפי ְּת ִפ ָ
ּתֹודה.
"אין ָמקֹום" לְ ַהּכָ ַרת ָ
ֲהנָ ָאה לְ ַע ְצ ָמםִ .מ ֵּמילָ א ֵ
דֹוׁשה לְ סֹוף ַּד ְעּתֹו ֶׁשל ָא ָדם ,וְ ִהּכִ ָירה
ּתֹור ֵתנּו ַה ְּק ָ
יָ ְר ָדה ָ
"ע ְצ ָמ ִאּיִ ים"
הֹוביל אֹותֹו ִׁשּקּולֵ י ַה ַּד ַעת ָה ַ
יטב ,לְ ָאן ֲעלּולִ ים לְ ִ
ֵה ֵ
ּתֹורה ֶאת ַה ְּב ִרּיֹות ְּב ִמ ְצוַ ת ּכִ ּבּוד
וְ ַה ִּמ ְת ַחּכְ ִמיםַ .עלּ-כֵ ן ִחּיְ ָבה ַה ָ
יה" לַ ֲאנָ ִׁשים ַר ִּבים
"מּובנֶ ת ֵמ ֵאלֶ ָ
ֶ
הֹוריםֶׁ ,שּנִ ְר ֵאית ִמן ַה ְּס ָתם
ִ
ּכֹותב ַּב ַעל
ּמּובן .לְ כָ ְך ֵ
ּטֹובהּ ,כַ ָ
ְמאֹד ָּבעֹולָ ם ,לְ ַמ ֵעט ֶאת ּכְ פּויֵ י ַה ָ
"מ ָּשׁ ְר ֵׁשי ִמ ְצוָ ה זֹוֶׁ ,ש ָראּוי לֹו ,לָ ָא ָדםֶׁ ,שּיַ ּכִ יר וְ יִ גְ מֹל
"ס ֶפר ַה ִחּנּוְך"ִ :
ֵ
ּומ ְתנַ ּכֵ ר ּוכְ פּוי
טֹובה ,וְ ֹלא יִ ְהיֶ ה נָ ָבל ִ
ֶח ֶסד לְ ִמי ֶׁש ָע ָׂשה ִעּמֹו ָ
ֹלקים וַ ֲאנָ ִׁשים,
אּוסה ְּב ַתכְ לִ ית לִ ְפנֵ י ֱא ִ
ּומ ָ
טֹובהֶׁ ,שּזֹו ִמ ָּדה ָר ָעה ְ
ָ
וְ ֶׁשּיִ ֵּתן ֶאל לִ ּבֹוּ ,כִ י ָה ָאב וְ ָה ֵאם ֵהם ִס ַּבת ֱהיֹותֹו ָּבעֹולָ ם ,וְ ַעלּ-כֵ ן
ּתֹועלֶ ת ֶׁשּיּוכַ לּ ,כִ י ֵהם
ֶּב ֱא ֶמת ָראּוי לֹו לַ ֲעׂשֹות לָ ֶהם ּכָ ל ּכָ בֹוד וְ כָ ל ֶ
ֱה ִביאּוהּו לָ עֹולָ םּ ,גַ ם יָ גְ עּו ּבֹו ּכַ ָּמה יְ גִ יעֹות ְּב ַק ְטנּותֹוּ ,וכְ ֶׁשּיִ ְק ַּבע
טֹובת ַה ֵּקלָּ ,ברּוְך הּוא,
זֹאת ַה ִּמ ָּדה ְּבנַ ְפׁשֹו ,יַ ֲעלֶ ה ִמ ֶּמּנָ ה לְ ַהּכִ יר ַ
הֹוציאֹו
בֹותיו ַעד ָא ָדם ָה ִראׁשֹון ,וְ ֶׁש ִ
ֶׁשהּוא ִס ָּבתֹו וְ ִס ַּבת ּכָ ל ֲא ָ
לַ ֲאוִ יר ָהעֹולָ ם וְ ִס ֵּפק ְצ ָרכָ יו ּכָ ל יָ ָמיו וְ ֶה ֱע ִמידֹו ַעל ַמ ְתּכָ נְ ּתֹו
ּומ ַׂשּכֶ לֶ תֶׁ ,ש ִאּלּולֵ א ַהּנֶ ֶפׁש,
יֹוד ַעת ְ
ּוׁשלֵ מּות ֵא ָיב ָריו וְ נָ ַתן ּבֹו נֶ ֶפׁש ַ
ְ
ֶׁש ֲחנָ נֹו ַה ֵּקל ,יִ ְהיֶ ה ּכְ סּוס ּכְ ֶפ ֶרד ֵאין ָה ִבין ,וְ יַ ֲע ִריְך ְּב ַמ ְח ַׁש ְבּתֹו
בֹודתֹו ָּברּוְך הּוא".
ּכַ ָּמה וְ כַ ָּמה ָראּוי לֹו לְ ִהּזָ ֵהר ַּב ֲע ָ
נֹוׁשי ָע ִדין וְ יָ ָקר זֶ ה ֶׁשל ַהּכָ ַרת
ֲא ָבל ּכְ ֵדי לְ ַפ ֵּת ַח ָּב ָא ָדם ֶרגֶ ׁש ֱא ִ
ּוב ְמכֻ ּוָ ןִ ,צּוְ ָתה
יֹוד ִעין ִ
יבים ִעּמֹו ְּב ְ
יט ִ
ּתֹודה ֹלא ַרק ּכְ לַ ֵּפי ַה ֵּמ ִ
ָ
יאהֲ ,א ִפּלּו לְ ַד ְרּגַ ת
אֹותנּו ְּב ַהּכָ ַרת ַהּטֹוב לְ כָ ל ַה ְּד ָב ִרים ַּב ְּב ִר ָ
ָ
ּדֹומםֶׁ ,ש ֵאינֹו ָחׁש ִמ ֵּמילָ א ְּב ִרגְ ֵׁשי ֱאנֹוׁש ּכְ לַ ָּפיו:
ַה ֵ
("ּב ָבא
"ּב ָירא ְד ָׁש ִתית ִמּנֵ יּה ַמּיָ א – ַאל ִּת ְׁש ֵדי ֵּביּה ָקלָ א" ָ
ֵ
ית ִמ ֶּמּנּו ַמיִ םַ ,אל ִּתזְ רֹק לְ תֹוכֹו ְצרֹור].
ַק ָמא") [ּבֹור ֶׁש ָּשׁ ִת ָ
טֹור ַח
לּ-פי ֶׁש ֵאינֹו ֵ
ף-ע ִ
דֹומםַ ,א ַ
ֻחּיַ ְבנּו ְּב ַהּכָ ַרת ַהּטֹוב ֲא ִפּלּו לְ ֵ
יטיבֲ .חזַ "ל לִ ְּמדּונּו ָּבזֶ ה,
ּובוַ ַּדאי ֹלא ִּת ָּתכֵ ן ּבֹו ּכַ ּוָ נָ ה לְ ֵה ִ
בּורנּוְ ,
ֲע ֵ
ּנֹותן
דֹותיו ֶׁשל ַה ֵ
נֹותיו וְ ִט ְר ָ
ֶׁש ִחּיּוב ַהּכָ ַרת ַהּטֹוב ֵאינֹו ֻמ ְתנֶ ה ְּבכַ ּוָ ָ
חֹובה ִהיא ַעל ַה ְמ ַק ֵּבל ִמּשּׁום ֶׁש ִּק ֵּבל ,וְ תּו ֹלא"
ּכְ לָ לֶ ,אּלָ א ֶׁש ָ
("מכְ ָּתב ֵמ ֵאלִ ּיָ הּו").
ִ
אֹומר"ְ :רגִ ילִ ים ַה ְּב ִרּיֹות לַ ְחׁשֹב,
ּבֹוד ָקא ָהיָ ה ֵ
וְ ַאף ַה ַּס ָּבא ִמ ְּסלַ ְ
ֶׁש ַה ַּתגְ מּול ְּב ַעד ֶח ֶסדֶׁ ,ש ָא ָדם ְמ ַק ֵּבל ֵמ ֲח ֵברֹוָ ,צ ִריְך לִ ְהיֹות
ּשעּור
ּטֹובהּ ,כִ י ִאי ֶא ְפ ָׁשר לִ ְדרׁשֶׁ ,ש ִ ׁ
ְּב ֶה ְת ֵאם לְ ֶע ֶרְך ַה ֶח ֶסד וְ ַה ָ
ּוב ִד ְב ֵרי ֲחזַ "ל ָאנּו
ּתֹורה ְ
ּטֹובה ,אּולָ ם ַּב ָ
ַה ָּשׂכָ ר יַ ֲעלֶ ה ַעל ִמ ַּדת ַה ָ
טֹובהֶׁ ,ש ָא ָדם ְמ ַק ֵּבל
רֹואים ַה ְׁש ָק ָפה ַא ֶח ֶרת לְ גַ ְמ ֵריֶׁ ,ש ְּב ַעד ּכָ ל ָ
ִ
ֵמ ֲח ֵברֹוֵ ,אין ִׁשעּור לַ ּגְ מּול וְ לַ ִּשׁ ְעּבּודֶׁ ,שהּוא ַחּיָ ב לֹו ְּב ֶמ ֶׁשְך ּכָ ל
דֹורי ּדֹורֹות!"
יְ ֵמי ַחּיָ יו ּולְ ֵ
טֹובהֶׁ ,ש ְּמ ַק ֵּבל
יחאְּ ,ב ַעד ּכָ ל ָ
ֹאמר ָא ָדם ְּבלִ ּבֹו' :נִ ָ
ִאםּ-כֵ ן ,י ַ
טֹובהֲ ,א ָבל ִמי ְמ ַב ֵּקׁש "טֹובֹות ְמיֻ ָּתרֹות"'?
ֲאנִ יַ ,חּיָ ב ֲאנִ י ְּב ַהּכָ ַרת ָ
ָא ְמנָ ם ּכָ ל ַה"ּטֹובֹות ַה ְמיֻ ָּתרֹות" ֶׁש ָּבעֹולָ ם לְ ִע ִּתים ְקרֹובֹות
ּובין ַה ְמ ַק ֵּבלַ .אְך
ּנֹותן ֵ
ּכּוחים ְרוּויֵ י ֶמ ַתח ֵּבין ַה ֵ
ֵהן ָמקֹור לְ וִ ִ
קּוׁשים ֲא ָח ִדים
ִט ְב ִעי הּואֶׁ ,ש ִאם ְמ ַק ְׁש ֶק ֶׁשת ָאחֹות ְק ַטּנָ ה ִק ְׁש ִ
ימה "לְ ַק ֵּשׁט"
חֹותּה ַהּגְ דֹולָ ה ִמּתֹוְך ַמ ְח ָׁש ָבה ְּת ִמ ָ
ְּב ַמ ְח ֶּב ֶרת ֲא ָ
ּזֹוע ֶמת:
גּובה ַה ֶ
ֶאת ַּדף ַה ַּמ ְח ֶּב ֶרתְ ,מ ַצ ָּפה ִהיא לְ ֶׁש ַבח וְ ֹלא לַ ְּת ָ
קֹומּה
יפה ֲח ֵב ָרה ֶאת ְמ ָ
"מי ְמ ַב ֵּקׁש טֹובֹות ִמ ֵּמְך??" וְ ִאם ַמ ְחלִ ָ
ִ
ּכְ ֵדי לְ ַא ְפ ֵׁשר לַ ֲח ֵב ָרהֶׁ ,שּיָ ְׁש ָבה ק ֶֹדם ְּבאֹותֹו ָמקֹום ,לָ ֶׁש ֶבת ָקרֹוב
יהי נִ ְד ֶה ֶמת
יֹותר ֶאת ַהּכָ תּוב ָעלָ יוֲ ,ה ֵר ִ
ּלּוח וְ לִ ְראֹות טֹוב ֵ
יֹותר לַ ַ
ֵ
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בידי כל אחד ואחד מאתנו :״והעיקר לא לפחד כלל׳׳ .התיצב
נוכח בעיותיך באומץ־לב ,בגבורה ,מתוך נכונות נפשית
להתמודד ,גם אם חלילה נכונה לך צרה .אל תכנע ,אל תשבר,
נהג בגבורה.
גם הנהגה זאת מסר לנו יעקב אבינו בפרשה זו ,בפרק
התפילה שלו לפני המפגש עם עשו אומר יעקב אבינו:
"ואתה אמרת היטב איטיב עמך" .פרש רבי אשר הגדול
מסטולין :אדם מישראל צריך שיהא תמיד שבע־רצון ,ופיו
מלא תהילה להקב״ה על חסדיו .אם שואלים אותו לשלומו
ולמצבו ,להרגשתו ,ראוי שיענה ויאמר :״טוב ,ברוך השם!״
ואם לא היה מצבו שפיר עליו להגיד :״הוטב לי ,ברוך השם!״
 אפילו אם עדיין לא הוטב לו .אם אתה עושה כן ,מודד לךהקב״ה מדה במדה ומיטיב לך באמת ,שהרי לא ישאירך
כוזב .ילד שמתפאר באביו ,כי טוב ורחום הוא ,וכי סברא
שיבוא אביו ויכחיש ויאמר :״לא ,כי אינני טוב?" חס ושלום!
הוא שאמר הכתוב :״ואתה אמרת היטב״  -אם תרגיל לשונך
לומר על מצב בריאותך וכל ענינך שהם בטוב ,שהיטבתי
עמך  -אזי באמת ״איטיב עמך".
ואף רבי ישראל ממודזיץ פרש כן :״היטב איטיב עמך.
כאשר תאמר :היטב ,כל מאן דעביד רחמנא לטב עביד ,אזי
אומר הקב״ה :איטיב עמך.
ואם נרצה ,נוכל לשמוע באזנינו שלנו את ההבטחה ״איטיב
עמך ,שהבטיחנו המקום ברוך הוא.

ֲא ָמרֹות
וַ ּיִ ְׁשלַ ח יַ ֲעקֹב ַמלְ ָאכִ ים
רש"י :מלאכים ממש
במשנה (אבות פ"א ,מ"ז) נאמר :הרחק משכן רע.אף האדם
היותר טוב עלול להתקלקל בסביבתו של רשע ,וסופו
ללמוד ממנו וממעשיו הרעים .לכן פחד יעקב לשלוח
אל עשו אנשים בשר ודם .הוא שאמר הכתוב" :וישלח
יעקב מלאכים  -מלאכים ממש ,לא בני אדם" .כי אל
עשו אחיו"  -לאדם רשע" ,ארצה שעיר שדה-אדום" -
למקום רע ,לשליחות כזאת יש לשלוח רק מלאכים.
(לב ,ד)

(רבי יעקב גרשטיין)
ִעם-לָ ָבן ּגַ ְר ִּתי (לב ,ה)
רש"י :גרתי בגמטריא תרי"ג ,כלומר עם לבן הרשע גרתי,
ותרי"ג מצוות שמרתי ,ולא למדתי ממעשיו הרעים
כלום יש כאן מקום להתפארות מיוחדת מצד יעקב,
בחיר האבות ,ששמר את התורה בבית לבן?  -נראה
לומר ,שהכוונה היא "עם לבן"  -יחד עם מעשה לבן -
בתוך המציאות של חול  -גרתי  -שמרתי את התורה
כולה ,את כל תרי"ג המצוות ,היינו ,קדשתי גם את
העבודה הרגילה והפשוטה.
(רבי יצחק זליג מסוקולוב)
ירא יַ ֲעקֹב ְמאֹד וַ ּיֵ ֶצר לֹוַ ...ה ִּצילֵ נִ י נָ א (לב ,יח-יב)
וַ ּיִ ָ
"ויירא יעקב" פחד מעשו ,אבל מיד "ויצר לו" על
רגשי היראה ומורך הלב שקיננו בו  -מיצר היה ,על
כי נתירא מפני מישהו מלבד השם יתברך ,לפיכך גם
אמר" :הצילני נא מיד אחי מיד עשו ,כי ירא אנכי אותו"
(פסוק יב)  -אם עדיין מתיירא אני מפני עשו ,הרי משמע

ּכֹואב
ּומה ֵ
"אל ַּת ֲע ִׂשי טֹובֹות ְמיֻ ָּתרֹות!" ַ
גּובהַ :
לִ ְׁשמ ַֹע ֶאת ַה ְּת ָ
עּורי
לָ ּה ,לַ ֲח ֵב ָרהֶׁ ,ש ְּמ ַב ֶּק ֶׁשת לְ ַהנְ חֹות ֲח ֵב ָרה חֹולָ ה ַּב ֲהכָ נַ ת ִׁש ֵ
"ּב ַּק ְׁש ִּתי ִמ ֵּמְך טֹובֹות?"
גּובה ַה ַּמ ְפ ִּת ָיעהִ :
ַּביִ ת ,לִ ְׁשמ ַֹע ֶאת ַה ְּת ָ
"א ִפּלּו ִאם ְמ ַק ֵּבל ַהּטֹוב
"הלִ יכֹות ַחּיִ ים"ֲ :
וְ כָ ְך נֶ ֱא ַמר ַּב ֵּס ֶפר ֲ
טֹובֹותיו וַ ֲח ָס ָדיו ֶׁשל ֲח ֵברֹוּ ,גַ םּ-כֵ ן
ָ
ֵאינֹו זָ קּוק ,וְ ֵאין לֹו ׁשּום צ ֶֹרְך ְּב
ּנֹותן וִ ִידידּותֹו .ה'
ְצ ִריכִ ים לְ ַה ֲע ִריְך ּולְ הֹודֹות ַעל טּוב לִ ּבֹו ֶׁשל ַה ֵ
ּוב ֵרְך אֹותֹו ַעל ְרצֹונֹו ַהּטֹוב לִ ְבנֹות ַּביִ תַ ,אף
טֹובה לְ ָדוִ דֵ ,
ֶה ְחזִ יק ָ
ּומ ִּשׂ ְמ ָחהֶׁ ,ש ָּשׂ ַמח ּבֹו,
ּוׁש ֵמי ַה ָּשׁ ַמיִ ם ֹלא יְ כַ לְ ּכְ לּוהּוִ ,
ֶׁש ַה ָּשׁ ַמיִ ם ְ
ִׁשּגֵ ר לֹו ְּד ָב ִרים ִּב ֵידי נָ ָתן ַהּנָ ִביאֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר" :וַ יְ ִהי ַּבּלַ יְ לָ ה ַההּוא,
וַ יְ ִהי ְּד ַבר ה' לְ נָ ָתן" וגו' – ּכָ ל ָה ִענְ יָ ן ַעד "ּכִ ְס ֲאָך יִ ְהיֶ ה נָ כֹון ַעד
ּסֹועד ִעם ֲח ֵברֹו
מּואל" ב' ,ז')ִ .מּכָ אן ָא ְמרּוּ" :כָ ל ַה ֵ
("ׁש ֵ
עֹולָ ם" ְ
טֹובל ִעּמֹו
ֲא ִפּלּו ַּפת ְּב ֶמלַ ח ,יֶ ֶרקְּ ,ת ָמ ִריםּ ,גְ רֹוגֶ ֶרת ,אֹו ֲא ִפּלּו ֵ
ּסֹועדֵ ,מ ָאה ְסעּודֹות ְּבכָ ל יֹום
לּ-פי ֶׁשּיֵ ׁש לֹו ,לַ ֵ
ף-ע ִ
ְּב ִצירַ ,א ַ
טֹובה ,לַ ֲח ֵברֹו"
ּכִ ְסעּודֹות ְׁשֹלמֹה ִּב ְׁש ָעתֹו – ֲא ִפּלּו ֲהכִ י יַ ְחזִ יק לֹו ָ
(תנדב"א ַר ָּבא י"ח).
רֹועי ָה ֻא ָּמהְ ,מ ַׁש ְּמ ִׁשים
ּתֹורה ַעל ֵ
ַמ ֲע ִׂשיםַ ,ה ְמ ֻס ָּפ ִרים ַּב ָ
"ּפת ְּב ֶמלַ ח".
ֻּדגְ ָמא ַחּיָ ה לְ ג ֶֹדל ַהּכָ ַרת ַהּטֹוב ֲא ִפּלּו ְּב ַעד ַ
יׁשעֶׁ ,ש ָּמ ָצא ֶאת ַע ְצמֹו ַחּיָ ב לַ ּשּׁונַ ִּמית ַעל ַח ְס ָּדּה,
ָמ ִצינּו ֶּב ֱאלִ ָ
ֶׁשּיִ ֲח ָדה לֹו ֲעלִ ּיַ ת ִקירִ ,מ ָּטה וְ ֻׁשלְ ָחןַ ,אף ֶׁשּוַ ַּדאי ּכָ ל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד
נֹותן ַאלְ ֵפי ֲאלָ ִפים וְ ִר ֵּבי ְר ָבבֹות ּכְ ֵדי ֶׁשּיִ זְ ּכֶ ה לָ זֶ ה,
ִמּיִ ְׂש ָר ֵאל ָהיָ ה ֵ
לּ-פי-כֵ ן
ף-ע ִ
יׁשע יִ ְת ָא ֵר ַח ְּב ֵביתֹו וְ יֵ ָהנֶ ה ִמּנְ כָ ָסיו ,וְ ַא ַ
ֶׁש ַהּנָ ִביא ֱאלִ ָ
יׁשע ֶאת ַע ְצמֹו ַחּיָ ב לְ ַׁשּלֵ ם לָ ּה ְּב ַעד ַח ְס ָּדּה זֶ ה ַעד
ָר ָאה ֱאלִ ָ
ּכְ ֵדי לְ ַה ְחיֹות ֵמ ִתיםֶׁ ,ש ֲה ֵרי ִּב ְׁש ִביל זֶ ה ֶה ֱחיָ ה ֶאת ְּבנָ ּה ַ(ר ִּבי
יְ ֶחזְ ֵקאל ַס ְרנָ א).
ְּב ַמ ֲע ֵׂשה ְקנִ ּיַ ת ְמ ָע ַרת ַה ַּמכְ ֵּפלָ ה ְמ ֻס ָּפרּ ,כִ י ּכַ ֲא ֶׁשר נֵ אֹותּו
ְּבנֵ י ֵחת לְ ַב ָּק ָׁשתֹו ֶׁשל ַא ְב ָר ָהם לָ ֵתת לֹו ֲא ֻחּזַ ת ֶק ֶבר ּכְ ֵדי לִ ְקּבֹר
יע
יהם ּכַ ָּמה ְּפ ָע ִמים ,וְ ִה ִּב ַ
ֶאת ָׂש ָרהִ ,ה ְׁש ַּת ֲחוָ ה ַא ְב ָר ָהם לִ ְפנֵ ֶ
הֹוד ָאה ַר ָּבה.
לָ ֶהם ָ
ּוב ִּמ ְד ָר ִׁשיםָ ,היּו ְצ ִריכִ ים
ּתֹורה ַ
לּ-פי ַה ְמ ֻס ָּפר ַּב ָ
אֹורהַ ,ע ִ
לִ כְ ָ
הֹואיל לִ ְקנֹות ֵמ ֶהם
ַּדוְ ָקא ְּבנֵ י ֵחת לְ הֹודֹות לְ ַא ְב ָר ָהם ַעל ֶׁש ִ
ֶאת ְמ ָע ַרת ַה ַּמכְ ֵּפלָ הֲ .הֹלא ֵהם ַע ְצ ָמם ָּפנּו ֵאלָ יו ַּבּת ַֹאר "נְ ִׂשיא
(מה ָהיְ ָתה
נּותםֶ .
ֹלקים" ,וְ ָראּו ּכָ בֹוד ּגָ דֹול ְּב ֶע ֶצם ּבֹואֹו לִ ְׁשכֵ ָ
ֱא ִ
ּגֹור ִרים ָאנּוַ ,א ְדמֹו"ר
ַה ְרּגָ ָׁש ֵתנּוִ ,אלְ ָמלֵ י ָּבא לָ גּור ַּב ִּבנְ יָ ןָׁ ,שבּו ִמ ְת ְ
יבה ְמ ֻפ ְר ָסם? ַה ִאם ַהיְ נּו ַמ ֲעלִ ים ַעל ַּד ְע ֵּתנּו,
ּגָ דֹול אֹו ראׁש יְ ִׁש ָ
ּתֹודהַ ,על ֶׁשֹּלא ִה ְתנַ ּגַ ְדנּו לְ בֹואֹו ֶאל ְׁשכּונָ ֵתנּו?)
ֶׁש ָעלָ יו לְ ַהּכִ יר לָ נּו ָ
ֹלא זֹו ַאף זֹוַ :על ַה ִּקנְ יָ ןֶׁ ,ש ָּקנָ ה ַא ְב ָר ָהםֲ ,הֹלא הּוא ְׂש ֵדה ֶע ְפרֹון,
קּומה
ּבֹותינּוְּ :ת ָ
ּומ ָפ ְר ִׁשים ַר ֵ
ּתֹורה" :וַ ּיָ ָקם ְׂש ֵדה ֶע ְפרֹון"ְ ,
נֶ ֱא ַמר ַּב ָ
ָהיְ ָתה לֹוֶׁ ,שּיָ ָצא ִמּיַ ד ֶה ְדיֹוט לְ יַ ד ֶמלֶ ְך .וְ ַה ִאם ְּב ַמ ָּתנָ ה ִק ֵּבל
יהם
ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו ֶאת ַה ָּשׂ ֶדה ִמּיַ ד ְּבנֵ י ֵחתַ ,עד ּכִ י ִה ְׁש ַּת ֲחוָ ה לִ ְפנֵ ֶ
ּתֹודתֹו לָ ֶהם? וַ ֲהֹלא ְּבכֶ ֶסף
ְּפ ָע ִמים ֲא ָחדֹות ,וְ ׁשּוב וָ ׁשּוב ָחזַ ר ַעל ָ
עֹובר
"א ְר ַּבע ֵמאֹת ֶׁש ֶקל ּכֶ ֶסף ֵ
ָמלֵ א ָקנָ ה ֶאת ַה ָּשׂ ֶדה ִמּיָ ָדם – ַ
ּתֹודה
יׁש ִהי ַעל ַּד ְע ָּתּה לִ ְהיֹות ֲא ִס ַירת ָ
(ה ִאם ַמ ֲעלָ ה ִמ ֶ
ּסֹוחר" ַ
לַ ֵ
ּמּודים ְמ ֻׁש ָּמׁש ִּב ְמ ִחיר ָהגּון?)
לַ ֲח ֵב ָרהֶׁ ,ש ָּמכְ ָרה לָ ּה ֵס ֶפר לִ ִ
ּבֹוד ָקא).
לּ-פי ִּד ְב ֵרי ַה ַּס ָּבא ִמ ְּסלַ ְ
(ע ִ
ַ
ּתֹודה ֲא ִפּלּו לַ יְ אֹור,
ּומׁשה ַר ֵּבנּוָ ,עלָ יו ַה ָּשׁלֹוםָ ,היָ ה ַמּכִ יר ָ
ֶ
"א ַמר לֹו
ֶׁש ֵהגֵ ן ָעלָ יו ִמ ְּפנֵ י ַּפ ְרעֹה ,וְ ַעלּ-כֵ ן ִמ ְס ָּפ ִרים ֲחזַ "לָ :
ׁשֹותים?' ָא ַמר לֹו'ִ :מּנִ ילּוס'ָ .א ַמר
מׁשה'ֵ :היכָ ן ִמ ְצ ִרים ִ
ַה ָּק ָּב"ה ,לְ ֶ
ׁשֹותה
לֹו'ֲ :הפְֹך אֹותֹו לְ ָדם'ָ .א ַמר לֹו'ֵ :אינִ י יָ כֹול לְ ָה ְפכֹו .יֵ ׁש ָא ָדם ֶ
"ּב ַׁשּלַ ח" כ').
(ׁשמֹות ַר ָּבא" ְ
ִמן ַהּבֹורַ ,מ ְׁשלִ יְך ֶא ֶבן לְ תֹוכָ ּה?'" ְ
חֹותנֹוּ ,כְ ִפי
ְ
ּתֹודה לְ יִ ְתרֹו
ֵקל וָ ח ֶֹמר ִהּכִ יר מ ֶֹשה ַר ֵּבנּו ָ
"ּב ָׁש ָעה ֶׁש ָא ַמר לֹו ַה ָּק ָּב"ה' :וְ ַע ָּתה לְ כָ ה
ֶׁש ְּמ ַס ְּפ ִרים ֲחזַ "לְ :
וְ ֶא ְׁשלַ ֲחָך ֶאל ַּפ ְרעֹה'ָ ,א ַמר לֹו'ִ :רּבֹון ָהעֹולָ ִמים! ֵאינִ י יָ כֹול,
ּומי ֶׁשהּוא
ּופ ַתח לִ י ֵּביתֹו ,וַ ֲאנִ י ִעּמֹו ּכְ ֵבןִ ,
ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ִּק ְּבלַ נִ י יִ ְתרֹו ָ
("ׁשמֹות ַר ָּבא").
ּפֹות ַח ֶּפ ַתח לַ ֲח ֵברֹו – נַ ְפׁשֹו ַחּיָ ב לֹו" ְ
ֵ
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שעדיין לא השגתי את תכלית השלמות ,ואם כן עלי
לבקש על עצמי " :הצילני נא"...
(רבי אברהם מזלוטשוב)

ָקטֹנְ ִּתי ִמּכֹל ַה ֲח ָס ִדים
החסדים שעושה אתנו הקב"ה מביאים לידי הכנעה,
בושה ושפלות ,כי מבינים אנו ,שאיננו ראויים לחסד
שגמל אתנו .לא כן אצל הגויים ,כשעושה עמהם הקב"ה
חסד ,הם מתיימרים לחשוב ,שכוחם ועוצם ידם עשו
להם זאת ,ועוד מתגאים בכך .וזה שנאמר" :חסד לאומים
חטאת" ,החסד שעושים אתם מכשילם בחטאת.
(לב ,יא)

(רבי יהודה אריה לייב מגור)

אתה מוצא בבני-אדם ,מכיון שעזר להם הקב"ה
לעלות לגדולה ,מיד הם בועטים בו כביכול וסוברים,
כי חכמתם הועילה להם ,כוחם ועוצם ידם עשו להם
את כל החיל .לא כן יעקב אבינו שאמר "קטנתי מכל
החסדים" ,החסדים מקטינים אותי בעיני עצמי .ככל
שמשפיע עלי הקב"ה חסדים ,הריני נכנע יותר ברוחי,
כי עם החסדים נחשפת יותר גדולת ה'  -ומה מאד
אפס אני לעומתו.
(רבי שמואל מסלונים)

ַה ִּצילֵ נִ י נָ א ִמּיַ ד ָא ִחי ִמּיַ ד ֵע ָׂשו
הצילני מאיש הנראה כלפי חוץ כידידי ,אחי ורעי,
אולם באמת בפנימיותו הוא עשו.
(לב ,יב)

(רבי חיים מאיר מויזניץ)
ִמּיַ ד ָא ִחי ִמּיַ ד ֵע ָׂשו (לב ,יב)
שלא אכשל לחשוב כמחשבתו של עשו המסתמך
על כוחו ועוצם ידו ,וידי לא תהא כידי עשו.
(רבי שרגא יאיר מביאלברז'יג)
יטיב ִע ָּמְך (לב ,יג)
יטב ֵא ִ
וְ ַא ָּתה ָא ַמ ְר ָּת ֵה ֵ
אדם מישראל צריך להיות תמיד שבע-רצון ,ופיו מלא
תהלה להקב"ה על חסדיו .אם שואלים אותו לשלומו
ולמצבו ,ראוי שיענה ויאמר" :טוב ,ברוך ה'!" ואם אין
מצבו שפיר ,עליו להשיב" :הוטב לי ,ברוך ה'!"  -ואפילו
עדיין לא הוטב לו .אם אתה עושה כן ,מודד לך הקב"ה
מדה במדה ומיטיב לך באמת ,שהרי לא ישאירך כוזב.
ילד ,שמתפאר באביו ,כי טוב ורחום הוא  -וכי סברא
שיבוא אביו ויכחיש ויאמר" :לא כי אינני טוב"? חס
ושלום! הוא שאמר הכתוב" :ואתה אמרת היטב"  -אם
תרגיל לשונך לומר על מצב בריאותך וכל עניניך שהם
בטוב ,שהיטבתי עמך  -אזי באמת "איטיב עמך".
(רבי אשר הגדול מסטולין)

י-א ָּתה וְ ָאנָ ה ֵתלֵ ְך
ּוׁש ֵאלְ ָך לֵ אמֹר לְ ִמ ַ
ּכִ י יִ ְפגָ ְׁשָך ֵע ָׂשו ָא ִחי ְ
ּולְ ִמי ֵאּלֶ ה לְ ָפנֶ יָך (לב ,יח)
כאשר היצר הרע  -עשו  -מתלבש באיצטלא של
ידידות " -אחי"  -ומנסה לפתותך באמירה רכה " -לאמר"
 הרי עליך להתבונן" :למי אתה"  -מאין באת? " -ואנהתלך"  -לאן אתה הולך? " -ולמי אלה לפניך"  -לפני מי
אתה עתיד ליתן דין וחשבון.
(רבי חיים מאיר מויזניץ)

טֹובה ֹלא
וְ ַאף ּגְ דֹולָ ה ִמּזֹו ָהיְ ָתה ִמ ָּדתֹו ֶׁשל מ ֶֹשה ַר ֵּבנּוְּ ,ב ַהּכִ ירֹו ָ
ַרק לְ יִ ְתרֹוֲ ,א ֶׁשר ִהכְ נִ יסּו לְ ֵביתֹוֶ ,אּלָ א לְ כָ ל ֶא ֶרץ ִמ ְדיָ ןֶׁ ,ש ַחי ָּבּה
ָׁשנִ ים ֲא ָחדֹותּ ,כְ ִאּלּו יֵ ׁש ִמּשּׁום ַמ ֲע ֵׂשה ֶח ֶסד ִמ ַּצד ֶא ֶרץ ּכָ לְ ֶׁש ִהי
יה.
בּולֹות ָ
ֶ
גּוריו ֶׁשל ָא ָדם זֶ ה אֹו ַא ֵחר ִּבגְ
"ה ְסּכָ ָמ ָתּה" לִ ְמ ָ
ְּב ֶע ֶצם ַ
אֹותם מ ֶֹשה"
"מּטֹות"" :וַ ּיִ ְׁשלַ ח ָ
וְ כָ ְך ּכָ תּוב ְּב ִמ ְד ָרׁש ַר ָּבא לְ ָפ ָר ַׁשת ַ
מׁשה' :נְ קֹם נִ ְק ַמת' – ַא ָּתה ְּב ַע ְצ ְמָך ,וְ הּוא
 ָא ַמר ַה ָּק ָּב"ה לְ ְֶמ ַׁשּלֵ ַח ֲא ֵח ִרים? ֶאּלָ א ִמ ְּפנֵ י ֶׁשּנִ ְתּגַ ֵּדל ְּב ֶא ֶרץ ִמ ְדיָ ןָ ,א ַמר'ֵ :אינֹו
אֹומרּ" :בֹור
טֹובה'ַ .ה ָּמ ָׁשל ֵ
ְּב ִדיןֶׁ ,ש ֲאנִ י ֵמ ֵצר לְ ִמי ֶׁש ָע ָׂשה ִּבי ָ
ּוב ַע ְצמֹו
ית ִמ ֶּמּנּוֶ ,אל ִּתזְ רֹק ּבֹו ֶא ֶבן"ֵ .הן ַה ָּק ָּב"ה ִּבכְ בֹודֹו ְ
ֶׁש ָּשׁ ִת ָ
ּומׁשה ַר ֵּבנּו,
מׁשה" :נְ קֹם נִ ְק ַמת ִמ ְדיָ ן" – ַא ָּתה ְּב ַע ְצ ְמָךֶ ,
אֹומר לְ ֶ
ֵ
יֹוצא ְּב ַע ְצמֹו לְ ַמּלֵ א ֶאת ַה ַּצו
ֹלקיםֵ ,אינֶ ּנּו ֵ
נֶ ֱא ַמן ֵּביתֹו ֶׁשל ָה ֱא ִ
ּפֹועם ּבֹו ָׁשנִ ים ַרּבֹות
ִמ ְּפנֵ י ע ֶֹמק ַה ֶה ְרּגֵ ׁש ֶׁשל ַהּכָ ַרת ַהּטֹובַ ,ה ֵ
לְ ַא ַחר ֶׁשּכְ ָבר ָעזַ ב ֶאת ִמ ְדיָ ן!
דֹוׁשי ֶעלְ יֹון,
ְּבכָ ל ּדֹור וָ דֹור ָקמּו לְ ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ַמנְ ִהיגִ ים ְּוק ֵ
ּתֹורת מ ֶֹשה ַר ֵּבנּו ַּ -ת ְר ִּתי ִמ ְׁש ָמעֶ .את
יהם ֶאת ַ
ֲא ֶׁשר ִק ְּבלּו ֲעלֵ ֶ
ּדֹותיו ֶׁשל מ ֶֹשה ַר ֵּבנּו לָ ְמדּו וְ ִׁשּנְ נּו וְ ִהגְ ִׁשימּו ְּבפ ַֹעל
ּתֹורת ִמ ָ
ַ
"ׁש ָּטה
ֹלקים ְּב ִסינַ יַּ .ב ֵּס ֶפר ִ
ּתֹורהֶׁ ,ש ָּמ ַסר ִמ ִּפי ֱא ִ
ּכְ מֹו ֶאת ַה ָ
יֹוסף ִא ְּבן ִמּגָ אׁש ַעל מֹורֹו
ְמ ֻק ֶּב ֶצת" נִ זְ ּכָ ר ִסּפּורֹו ֶׁשל ַר ִּבי ֵ
וְ ַרּבֹוָ ,ה ִרי"ףֲ ,א ֶׁשר נִ זְ ַּד ֵּמן לְ ֵבית ֶמ ְר ָחץ ,וְ נֶ ֱהנָ ה ִמן ַה ֶּמ ְר ֲח ָצאֹות
ּבֹוֶׁ ,ש ִה ְב ִריאּו ֶאת ּגּופֹו .לְ יָ ִמים יָ ַרד ִמּנְ כָ ָסיו ַּב ַעל ַה ֶּמ ְר ָחץַ ,עד
ּוב ְּקׁשּו לִ ְתּב ַֹע אֹותֹו לְ ִדין ְּב ֵבית ִּדינֹו ֶׁשל
ּכִ י נָ ׁשּו ּבֹו ַּב ֲעלֵ י חֹבִ ,
אֹורה ַּב ֶּמ ְר ָחץ ַהּזֶ ה,
ָה ִרי"ף .נַ ֲענָ ה ָה ִרי"ף וְ ָא ַמרֹ" :לא ָאדּון וְ ֹלא ֶ
יתי ִמ ֶּמּנּו!"
לְ ִפי ֶׁשּנֶ ֱהנֵ ִ
ּומ ִּמי לָ ְמדּו ּכָ ל ַהּגְ דֹולִ ים וְ ַה ֲח ִס ִידים? ִמ ִּמי ֶׁש ָא ַמר וְ ָהיָ ה
ִ
רּואיו
צּורים; ַהּזָ ן ֶאת ּכָ ל ְּב ָ
ּנֹופ ַח נִ ְׁש ַמת ַחּיִ ים ְּבכָ ל ַהיְ ִ
ָהעֹולָ ם; ַה ֵ
נּועה ַעל ְּפנֵ י ָה ֲא ָד ָמהֲ ,א ֶׁשר ָּפ ַרׂש
ּנֹותן ָּב ֶהם ּכ ַֹח ְּת ָ
ְּב ַר ֲח ִמים; ַה ֵ
חׁשְך ִמ ְּפנֵ י אֹור.
חׁשְך וְ ֶ
יהם; ַהּגֹולֵ ל לָ ֶהם אֹור ִמ ְּפנֵ י ֶ
ַּת ַחת ַרגְ לֵ ֶ
ּתֹודה לַ ְּב ִרּיֹותֲ ,א ֶׁשר ְּברֹב ַר ֲח ָמיו
ּוב ַע ְצמֹו ַמּכִ יר ָ
ַאף הּוא ִּבכְ בֹודֹו ְ
ּוב ַע ְצמֹו נָ ַתן ָּב ֶהם ַחּיִ ים.
הּוא ִּבכְ בֹודֹו ְ
לּולֹותיִ ְך,
ַ
עּוריִ ְךַ ,א ֲה ַבת ּכְ
לְ ִמי ָא ַמר ַה ָּק ָּב"ה" :זָ כַ ְר ִּתי לְ ָך ֶח ֶסד נְ ַ
יהם ִה ְתּגַ ֲהצּו
לֶ כְ ֵּתְך ַא ֲח ַרי ַּב ִּמ ְד ָּבר"? לִ ְבנֵ י ָה ָעםֲ ,א ֶׁשר ִּבגְ ֵד ֶ
יהם; לַ ּדֹור,
יחת ַרגְ לֵ ֶ
"צ ְמחּו" ְּב ֶק ֶצב ְצ ִמ ַ
יהם ָ
יהם ,וְ נַ ֲעלֵ ֶ
ֵמ ֲאלֵ ֶ
"ּבזֵ ַעת ַא ֶּפיָך
ֶׁש ִּק ֵּבל ְמזֹונֹו ִמ ֵידי ָׁש ַמיִ ם ,וְ ָהיָ ה ָּפטּור ִמ ִּקלְ לַ ת ְ
ּתֹאכַ ל לֶ ֶחם" ְּב ֶמ ֶׁשְך ַא ְר ָּב ִעים ָׁשנָ ה! לָ ֲאנָ ִׁשיםֶׁ ,שּיְ כֹולִ ים ָהיּו
לִ ְטעֹם ּכָ ל ַט ַעם ֶׁש ִאּוְ ָתה נַ ְפ ָׁשם ְּבֹלא לְ ַה ְׁש ִק ַיע ַּד ָּקה ַא ַחת ִּב ְקנִ ּיַ ת
ּוב ֲא ִפּיָ ה!
מּוצ ֵרי ָמזֹוןַּ ,ב ֲהכָ נַ ת ַּת ְבלִ ינִ יםִּ ,ב ְב ֵר ַרת ָמזֹוןְּ ,ב ִבּשּׁול ַ
ְ
ּתֹורה" :וַ ּיְ ַעּנְ ָך וַ ּיַ ְר ִע ֶבָך וַ ּיַ ֲאכִ לְ ָך ֶאת
ּכֹות ֶבת ַה ָ
לּ-פי-כֵ ן ֶ
ף-ע ִ
וְ ַא ַ
ַה ָּמן"ִ .מ ְּפנֵ י ָמה? ֶׁשּסֹוף ּכָ ל סֹוף ָה ַעיִ ן ֹלא ָר ֲא ָתה וְ חּוׁש ַה ִּמּשּׁוׁש
ֹלא ִה ְרּגִ יׁש ֶאת ַה ָּב ָׂשרֶ ,את ַה ָּדגִ ים וְ ַהּיַ יִ ןְּ .ב ֶׁשל ֶח ְסרֹון ֲהנָ ָאה
לּ-פי
(ע ִ
"עּנּוי" וְ ָ"ר ָעב" ַ
ּתֹורה לְ ַחּיֵ י ַּת ֲענּוגִ ים ֵאּלּו ִ
קֹוראת ַה ָ
זֶ ה ֵ
"הלִ יכֹות ַחּיִ ים").
ַה ֵּס ֶפר ֲ
טֹובה
אֹורה נִ ְד ֶמהֲ :ה ֵרי לַ ֲא ִמּתֹו ֶׁשל ָּד ָבר ּכָ ל ֶא ָחד ַמּכִ יר ָ
לִ כְ ָ
ּדֹומהֶׁ ,ש ֲא ִפּלּו ֲאנָ ִׁשים
יביוֶ .
יט ָ
ְּב ִמ ָּדה זֹו אֹו ַא ֶח ֶרת לְ ָפחֹות לְ ֵמ ִ
ּומ ִּמ ְצוֹותַ ,ה ְמנַ ֲהלִ ים א ַֹרח ַחּיִ ים ִמ ְת ַּפ ֵּקר ,יֵ ׁש
ּתֹורה ִ
ְמנ ָֹע ִרים ִמ ָ
טֹובהַ ,ה ִּמ ְת ַחּיֶ ֶבת ֵמ ִהּגָ יֹון
טֹובה זֹו ֶׁשל ַהּכָ ַרת ָ
ָּב ֶהם ֲע ַדיִ ן ִמ ָּדה ָ
יסּיֹותּ ,וכְ ָבר ֵּת ֵאר ָה ַרב
ּומ ַּת ָּקנֹות ֶח ְב ָר ִתּיֹות ְּב ִס ִ
נֹוׁשי ָּפׁשּוט ִ
ֱא ִ
ארם עֹל ַמלְ כּות ָׁש ַמיִ ם,
"ּבנִ יםֶׁ ,שּנִ ְּתקּו ֵמ ַעל ַצּוָ ָ
ֶּד ְסלֶ ר זַ ַצ"לָ :
ֵהם ֵאינָ ם ְמ ַקּיְ ִמים ִמ ְצוֹות ֶׁש ֵּבין ָא ָדם לַ ֲח ֵברֹוֻ ,מ ְׁש ָח ִתים ְּבגֶ זֶ ל
יהם וְ ִא ָּמם ְּב ִהּדּור,
וְ ָח ָמס וכד'ְּ ,בכָ ל זֹאת ְמכַ ְּב ִדים ֵהם ֶאת ֲא ִב ֶ
יהם
הֹור ֶ
ּומּוכָ נִ ים לְ ַה ְק ִריב ַה ְר ֵּבה ִמ ֶּשּׁלָ ֶהם ַעל ְמנַ ת לְ ַהנְ ִעים לְ ֵ
יהם".
ֶאת ַחּיֵ ֶ
ּתֹודה?
נֹוׁשי ִמ ָּדה ֶׁשל ַהּכָ ַרת ָ
ּדּועְּ ,ב ֶע ֶצםְ ,מ ַחּיֵ ב ַה ִהּגָ יֹון ָה ֱא ִ
ַמ ַ
ּמּובןֻ .ע ְב ָּדה ִהיאֶׁ ,ש ֵאין ָא ָדם יָ כֹול לְ ִה ְת ַקּיֵ ם
ִמ ְּט ָע ִמים ֶהגְ יֹונִ ּיִ יםּ ,כַ ָ
ְּבכֹחֹות ַע ְצמֹו ְּבֹלא לְ ִה ָּד ֵרׁש לְ זּולָ תֹו ְּבׁשּום ִענְ יָ ן ֶׁש ָּבעֹולָ ם .חֹולֶ ה
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משנת השבת
הלכות והליכות

הרה“ג משה פנחס זנדר שליט“א
המשך מהעלון ההקודם -פרק ב
הכנת מאכלי שבת

אכילת תבשילים ודגים
ג .טוב להכין לפחות שני תבשילים לכל סעודה (יג) .וראוי
לאכול דגים בכל סעודה (אלא אם כן הדגים מזיקים לו או
שאכילתם אינה ערבה לו ,שהרי השבת ניתנה לעונג ולא
לצער (יד)).
ד .מנהגי ישראל בענין המאכלים של שבת יסודותם בהררי
קודש ,והובאו בספרים הקדושים הסברים למנהגים אלו,
וכמה מהם הבאנו בהערה (טו).
הטמנת החמין
ה .מצוה להטמין חמין לשבת (או להשהות חמין על
גבי הכירה) ,כדי שיאכל חמין בשבת ,כי זהו מכבוד השבת
ומעינוגה (טז) .אבל מי שהחמין מזיק לו  -מותר לו לאכול
צונן .ומי שאינו מאמין בדברי חכמים ,ואוסר אכילת חמין
בשבת  -חוששים שמא אפיקורס הוא (יז).
טעימת התבשילים
ו .מצוה לטעום מכל תבשיל בערב שבת ,כדי לוודא שאינו
צריך תיקון נוסף( ,ובשבת עצמה בודאי מצוה לטעום מכל
מין שהכינו) ,ורמז לכך "טועמיה חיים זכו" (יח).

פרק ג אפיית חלות  -הפרשת חלה
א .אפיית חלות בערב שבת

נהגו הנשים מקדמת דנא (א) להשכים ולאפות חלות בכל
ערב שבת (ב) .שני טעמים נאמרו לכך:
א .מפני כבוד השבת (ג) ,כפי שנרמז בכתוב "והיה ביום
הששי והכינו את אשר יביאו ,את אשר תאפו אפו" (ד).
ב .זיכוי האשה במצות הפרשת חלה ,שהיא אחת מג'
מצוות המיוחדות לאשה (ה).
לפיכך ראוי להכין עיסה בכמות המתחייבת בהפרשת
חלה ,כפי שיבואר לקמן.

ב .הפרשת חלה

חיוב ההפרשה
א .עיסה שיש בה קמח שנעשה מאחד מחמשת מיני
דגן (ו) בכמות של עשירית האיפה חייבת בהפרשת חלה
(ז) ,וכל עוד שלא הופרשה החלה אסורה העיסה באכילה
הן לכהנים והן לישראל.
ב .החלה המופרשת היא ממתנות הכהונה ,אלא שבזמן
הזה אינה ניתנת לכהנים משום טומאתה( .שהרי כל העוסקים
בעיסה הם טמאי מתים) (ח).
ג .נחלקו הפוסקים בשיעור עשירית האיפה במידות זמנינו.
יש הסוברים שחיוב ההפרשה בברכה הוא ,בעיסה שיש בה
לפחות  076.1ק"ג קמח ,ויש אומרים שרק אם יש בה לפחות
 052.2ק"ג קמח (ט) .אבל מפרישים בלא ברכה מעיסות
קטנות ,ובלבד שיש בהן לפחות  002.1ק"ג קמח (י).
ד .מצוה זו מוטלת הן על הנשים והן על האנשים ,אך נהוג
שהאשה מפרישה את החלה ,לפי שהנשים הוזהרו במיוחד
על מצוה זו ,מפני שההפרשה היא מצורכי הבית והאשה
מצויה בבית (יא).
זמן ההפרשה
ה .יש להפריש את החלה מבעוד יום ,לפי שאסור להפריש

רֹופא; ַּתלְ ִמ ָידהַ ,ה ְמ ַב ֶּק ֶׁשת לִ ְׁשמ ַֹע
רּופה ֵמ ָה ֵ
ְמ ַב ֵּקׁש ִמ ְר ָׁשם לִ ְת ָ
מֹור ָתּה; ַמ ְד ִריכָ ה ְמ ַב ֶּק ֶׁשת ֵמ ֲחנִ יכָ ה לְ ָהכִ ין ָּתכְ נִ ית
ֶה ְס ֵּבר ִמ ִּפי ָ
לִ ְמ ִס ָּבה; ַּדּיָ ר ְּב ַביִ ת ְמ ֻׁש ָּתף ְמ ַב ֵּקׁש ִמּוַ ַעד ַה ַּביִ ת לְ ַה ְת ִקין לֹו
יסה נִ ְפ ֶר ֶדת לְ ֵביתֹו; ֶחנְ וָ נִ י ְמ ַב ֵּקׁש ִמ ַּס ַּפק ַהּלֶ ֶחם לְ ַׁשּנֹות ֶאת
ּכְ נִ ָ
מֹוע ֵדי ֲחלֻ ַּקת ַהּלֶ ֶחם ַּב ֲחנּותֹוְּ .ב ַא ַחתִּ :ת ְק ַצר ַהיְ ִר ָיעה ִמּלִ ְמנֹות
ֲ
טֹובה
יהם ֶרגֶ ׁש ֶׁשל ַהּכָ ַרת ָ
רּותינּו זֶ ה לָ זֶ הַ ,ה ְמ ַחּיְ ִבים ֵמ ֲאלֵ ֶ
ֶאת ֵׁש ֵ
"מ ְרּגִ יׁש ּכָ ל ֶא ָחד ֶאת ַע ְצמֹו ּכְ ַב ַעל חֹוב,
ֵּבין ַה ְּב ִרּיֹותַ ,עד ּכִ י ַ
("הלִ יכֹות ַחּיִ ים").
ַה ְמ ַחּיֵ ב ּגַ ם אֹותֹו לַ ֲעׂשֹות ֵאיזֶ ה ָּד ָבר טֹוב" ֲ
טֹובה ּכְ לַ ֵּפי ָא ָדםֶׁ ,ש ִהלְ וָ ה לֹו ּכֶ ֶסף,
ִאם יִ ְהיֶ ה ָא ָדם ּכְ פּוי ָ
ֹלא יּוכַ ל לְ ַק ֵּבל עֹוד ַהלְ וָ ָאהִ ...אם ִּת ְהיֶ ה ָאחֹות ּגְ דֹולָ ה ּכְ פּויַ ת
טֹובה ּכְ לַ ֵּפי ָאחֹות ְק ַטּנָ הֶׁ ,שעֹוזֶ ֶרת לָ ּה ַּב ֲעבֹודֹות ַּביִ תַּ ,ת ְפ ִסיד
ָ
טֹובה ּכְ לַ ֵּפי ֲח ֶב ְר ָּתּה,
ֶאת ָה ֶעזְ ָרה; ִאם ִּת ְהיֶ ה ַּתלְ ִמ ָידה ּכְ פּויַ ת ָ
עּורי ַּביִ ת
עּורי ַה ַּביִ תִּ ,ת ְת ַק ֶּשׁה לְ ָהכִ ין ִׁש ֵ
ַה ַּמ ְס ִּב ָירה לָ ּה ֶאת ִׁש ֵ
ּתֹודה זֹו? ֵאין זֹו ֶאּלָ א
ֶּב ָע ִתידַ ...מהּו ַה ָּמקֹור ַה ְמ ֻׁש ָּתף לְ ַהּכָ ַרת ָ
ּמּוסיתִּ ,ב ְב ִחינַ ת
ּתֹודה" ִחיצֹונִ ית ,נִ ִ
"הּכָ ַרת ָ
ָאנֹכִ ּיּותַ ,ה ִּמ ְת ַּב ֵּטאת ְּב ַ
"ׁשמֹר לִ י וְ ֶא ְׁשמֹר לְ ָך".
ְ
ּטֹובה
ימהִ ,אם ַהּכָ ַרת ַה ָ
יָ כֹול ָא ָדם לְ ַה ְרּגִ יׁש ְּבתֹוְך לִ ּבֹו ְּפנִ ָ
מּוס ִרי ָצרּוף,
ּמּוסית ִּבלְ ַבד ,אֹו ַה ִאם ִהיא ֶרגֶ ׁש ָ
ֶׁשּלֹו ִׁש ְט ִחית וְ נִ ִ
ּומ ַא ֲה ַבת ַה ְּב ִרּיֹותֶׁ ,שּנִ ְב ְראּו ְּב ַצלְ מֹו.
ּבֹורא ֵ
ּנֹוב ַע ֵמ ַא ֲה ַבת ַה ֵ
ַה ֵ
ּתֹודה ּכְ לַ ֵּפי ַמ ְד ִריכָ הֶׁ ,ש ִה ְת ַמ ְּס ָרה
ֲחנִ יכֹותֶׁ ,ש ָחׁשֹות ַהּכָ ַרת ָ
יהן ,רֹואֹות ּכָ בֹוד לְ ַע ְצ ָמן לְ ַמּלֵ א ַּב ָּק ָׁשה ֶׁשּלָ ּהֲ ,א ָבל ִאם
ֲאלֵ ֶ
יהן רֹואֹות ְּבכָ ל
ּתֹודהֶ ,אּלָ א ִמן ַה ָּשׂ ָפה וְ לַ חּוץֲ ,ה ֵר ֶ
ֵאינָ ן ַמּכִ ירֹות ָ
הֹור ָיה ָח ָׁשה
ַּת ְפ ִקידֶׁ ,ש ְּמ ִטילָ ה ַה ַּמ ְד ִריכָ ה ,עֹל ּכָ ֵבד; ַּבת נֶ ֱא ָמנָ ה לְ ֶ
אֹותם,
ּומ ָׁש ֶר ֶתת ָ
ִסּפּוק נַ ְפ ִׁשי נִ ְפלָ אְּ ,ב ָׁש ָעה ֶׁש ִהיא עֹוזֶ ֶרת לָ ֶהם ְ
ַעד ּכִ י ִהיא ָח ָׁשה ִאי נֹוחּות ְּבכָ ְךֶׁ ,ש ִא ָּמא ָּב ֲח ָרה לְ ָה ִטיל ַּת ְפ ִקיד
ׁשֹואלֶ ת ֶאת ַע ְצ ָמּהַ ,ה ִאם
יה ַע ְצ ָמּה ,וְ ֶ
חֹותּה ,וְ ֹלא ָעלֶ ָ
ְמ ֻסּיָ ם ַעל ֲא ָ
הֹורים
ֵאין לְ ִא ָּמא ֵאמּון ָּבּהֲ ,א ָבל ַּבתֶׁ ,ש ְּמ ַקּיֶ ֶמת ִמ ְצוַ ת ּכִ ּבּוד ִ
ַרק ּכְ ֶׁש ֵאין לָ ּה ְּב ִחינָ ה לְ ָמ ֳח ָרת ַהּיֹום ,וְ ֵאין לָ ּה ְמ ִס ָּבה לְ ָמ ֳח ָרת
יה ַעל
ַהּלַ יִ לִּ ,ת ְת ַחּכֵ ם ְּב ֶאלֶ ף ְּד ָרכִ ים וְ ַא ַחת לְ ָה ִטיל ֶאת ַּת ְפ ִק ֶיד ָ
בֹור ָאּה
טֹובה לְ ְ
ּומי ֶׁש ֵאינֶ ּנָ ה ָח ָׁשה ַהּכָ ַרת ָ
חֹותּה ַּדוְ ָקאִ ...
ּכִ ְת ֵפי ֲא ָ
לּ-פי
ף-ע ִ
ימה ְּב ַא ָּפּהַ ,א ַ
ימה ּונְ ִׁש ָ
ּובכָ ל ָׁש ָעה ַעל ּכָ ל נְ ִׁש ָ
ְּבכָ ל ֵעת ְ
מֹוצאת
"מֹודה ֲאנִ י" ְּבכָ ל ּב ֶֹקרֵ ,
ֶ
ּוב ֶׁש ֶטף
אֹומ ֶרת ִהיא ְּבלַ ַהט ְ
ֶׁש ֶ
"ה ֵּת ִרים" ׁשֹונִ ים לְ וִ ּתּור ַעל ִּת ְפלַ ת ִמנְ ָחה ִּב ְׁש ַעת
ְּב ֶמ ֶׁשְך ַהּיֹום ֶ
"אין
ַה ְּד ָחק וְ לִ ְפ ָׁש ָרה ַעל ֶהכְ ֵׁשר ְמ ֻה ָּדר ָּפחֹות ַעל ַהּגְ ִבינָ הּ ,כִ י ֵ
לְ ַה ִּשׂיג" ֶאת ַהּגְ ִבינָ ה ְּב ֶהכְ ֵׁשר ְמ ֻה ָּדר ַּדוְ ָקאּ ,ולְ וִ ּתּור ַעל ֶצ ַבע
נּוע ֶׁשל ִׂש ְמלָ הּ ,כִ י "ֹלא ָמ ְצ ָאה ִׂש ְמלָ ה ַא ֶח ֶרת".
ָצ ַ
קֹורן ִּבכְ ִפּיּות
ּבֹוראְ ,מ ָ
בֹודת ַה ֵ
ַה ְּפ ָׁשרֹותֶׁ ,ש ְּמ ַח ֵּפׂש לֹו ָא ָדם ַּב ֲע ַ
ּומחֹולְ לֹוֲ ,א ֶׁשר ְּברֹב ַח ְסּדֹו ִא ְפ ֵׁשר לֹו ֶאת
יֹוצרֹו ְ
טֹובה ּכְ לַ ֵּפי ְ
ָ
טֹובה! ָּד ָבר זֶ ה ּגִ ּלָ ה לָ נּו ַּב ַעל
ֶע ֶצם ַה ְּב ִח ָירה ְּב ִמ ַּדת ּכְ ִפּיּות ָ
יֹוסף ֶאל ֵא ֶׁשת
ׁשּובת ֵ
"ׂש ַפת ֱא ֶמת" זַ ַצ"ל ְּבבֹואֹו לְ ַה ְס ִּביר ֶאת ְּת ַ
ְ
ֹאמר ֶאל ֵא ֶׁשת ֲאדֹונָ יוֵ :הן ֲאדֹנִ י וְ כָ ל ֲא ֶׁשר
יפר" :וַ יְ ָמ ֵאן וַ ּי ֶ
ּפֹוט ַ
ִ
אֹותְך ...וְ ֵאיְך ֶא ֱע ֶׂשה ָה ָר ָעה
יֵ ׁש לֹו נָ ַתן ְּביָ ִדי ...וְ ֹלא ָח ַׂשְך ּכִ י ִאם ָ
אֹלקים?" ֵמ ֶע ֶצם נִ ּסּוחֹו ֶׁשל ָּפסּוק
אתי לֵ ִ
ַהּגְ דֹולָ ה ַהּזֹאת ,וְ ָח ָט ִ
יסים
"ׂש ַפת ֱא ֶמת" – יָ כֹול ָא ָדם לִ לְ מֹד ַּתכְ ִס ִ
זֶ ה – ָּד ַרׁש ַּב ַעל ְ
ְמ ֻחּכָ ִמיםֶׁ ,שּיַ ַע ְמדּו לֹו ְּב ִמלְ ֶח ֶמת ַהיְ ָצ ִריםַ ,ה ִּמ ְתחֹולֶ לֶ ת ְּבנַ ְפׁשֹו
ָּת ִדיר .וְ כָ ְך ָא ַמר:
"יֵ ׁש לִ לְ מֹד ִמּזֶ ה ֵאיְך לְ ִה ָּשׁ ֵמר ֵמ ַהּיֵ ֶצר ָה ַרע ַעל-יְ ֵדי יִ ּשּׁוב
ַה ַּד ַעתֶׁ ,ש ַה ָּק ָּב"ה ָמ ַסר ַהּכֹל לִ ְרׁשּות ָה ָא ָדםַ ,אף ּכִ י ָהיָ ה ִּב ְרׁשּותֹו
ית' ֶׁשֹּלא לִ ְהיֹות ּכ ַֹח לָ ָא ָדם לַ ֲעׂשֹות נֶ גֶ ד ְרצֹונֹוַ ,רק ְּבטּובֹו ָמ ַסר
ּומּזֶ ה
ַהּכֹל לָ ָא ָדםַ ,רק ֶׁשּיְ ַק ֵּבל ָא ָדם ַעל ַע ְצמֹו עֹל ַמלְ כּותֹו ית'ִ ,
ּבּוׁשה ַעל ָא ָדםֶׁ ,שֹּלא יּוכַ ל לַ ֲעׂשֹות נֶ גֶ ד ְרצֹון
ַע ְצמֹו ָצ ִריְך לִ ּפֹל ָ
ַה ָּק ָּב"הַ ,רק לַ ֲעׂשֹות ַהּכֹל לְ ֵׁשם ָׁש ַמיִ ם".
יטה ַעל ֵּביתֹוּ ,כֵ ן ָמ ַסר ֲאדֹון
יֹוסףֶׁ ,ש ָּמ ַסר לֹו ֲאדֹונֹו ְׁשלִ ָ
ּכְ מֹו ֵ
ָהעֹולָ ם ְׁשלִ ָיטה לָ ָא ָדם ַעל ּגּוף וְ ַעל נֶ ֶפׁשַ ,על ַּד ַעת וְ ַעל ּכִ ְׁשרֹונֹות,
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חלה בשבת וביו"ט (יב).
ו .חיוב הפרשת חלה חל רק לאחר שנעשתה העיסה,
והמפריש חלה מן הקמח אין זו חלה (יג).
ז .לכתחילה מצוה להפריש את החלה מן הבצק בגמר
עריכתו .שכח להפריש חלה מן הבצק  -יפריש מן המאפה (יד).
כמות ההפרשה
ח .מדין תורה אין שיעור לכמות ה"חלה" שיש להפריש
מהעיסה .אולם חכמים קבעו שני שיעורים :אחד מעשרים
וארבעה ,ואחד מארבעים ושמונה .את השיעור הגדול ,אחד
מעשרים וארבעה מן העיסה ,קבעו להפריש כשהחלה טהורה,
ואילו את השיעור הקטן אחד מארבעים ושמונה ,קבעו
להפריש בחלת נחתום או כשהחלה נטמאה (טו).
ט .בזמן הזה ,שאין החלה ניתנת לכהנים משום טומאתם ,די
להפריש כלשהו ,כדין התורה ,אולם למעשה נוהגים להפריש
שיעור "כזית" (טז).

ג .סדר ההפרשה

המשך בעלון הבא

עימוד :ב .זילבר 054-8478169

אופן ההפרשה
א .מנהגים שונים הובאו בדברי הפוסקים (יז) בענין אופן
ההפרשה ,זמן אמירת הברכה ונוסח הברכה.
ב .נהגו בהרבה קהילות (יח) להפריש את החלה באופן הבא:
א .נוטלים מעט מן העיסה מבלי לקרוא לה שם "חלה",
ונוהגים ליטול "כזית".
ב .מניחים חתיכה זו ליד העיסה ,כדי שההפרשה תהיה
מן המוקף ( -שהחלה הניטלת תהיה סמוכה לעיסה).
ג .אם יש בעיסה שיעור החייב בברכה (יט) מברכים" :בא"י
אמ"ה אשר קדשנו במצוותיו וציונו להפריש חלה" (כ) ,ויש
המוסיפים" :מן העיסה" (כא) (ויש מעדות המזרח המברכים:
"להפריש חלה תרומה" (כב)).
ד .נוטלים את חתיכת הבצק שהפרישו וקוראים לה "שם"
באמירת" :הרי זו חלה" (כג).
ג .ויש שנהגו שלא להפריש כלל לפני הברכה אלא לברך
תחילה ורק אחר כך ליטול את החלה ולהפרישה (כד).
מנהגים בשעת ההפרשה
ד .שעה שמקיימים מצוה היא שעת רצון ,ולכן נהגו הנשים
להתפלל בשעת הפרשת החלה שיתן להן הקב"ה בנים
צדיקים ויראי השם ויודעי שמו (כה).
ה .יש הנוהגות לתת כסף לצדקה לפני הפרשת החלה (כו).
שריפת החלה
ו .בזמן הזה שכולנו טמאי מתים ,יש לשרוף את החלה,
כדין כל תרומה וקדשים שנטמאו ,שמצוה מן התורה לשורפם
(כז) .אם אין אפשרות לשרוף את החלה ,יעטפנה בניילון
ויזרוק לאשפה (כח).
ז .החלה דינה כתרומה ואסורה לזרים ,ובזמן הזה אסורה
אף לכהנים מחמת טומאתם ודינה בזמננו ככל מאכל איסור.
לפיכך אין לשרוף אותה בתוך כלי כשר ,כגון מחבת ,או
בתנור האפייה הביתי ,שהרי הכלי או התנור יבלעו מן החלה
וייאסרו (כט) ,על  -כן יש אפוא לשרוף את החלה במדורה
בפני עצמה.
ח .כמו כן ניתן לשרוף את החלה בלהבת כיריים של גז ,אך
יש להיזהר להניחה על ראש המבער עצמו ולא על החצובה,
כדי שהחצובה לא תבלע מן החלה ותיאסר.
ט .אם שרפו את החלה בתנור אפייה ,יש לשאול חכם מה
דין התנור והתבניות.

ּבֹורא לְ ַהגְ ִּביל
לּ-פי ֶׁשּיָ כֹול ָהיָ ה ַה ֵ
ף-ע ִ
ַעל ְרכּוׁש וְ ַעל נְ כָ ִסיםַ ,א ַ
רּואיו ,לְ ִבלְ ִּתי יִ ְהיּו ְמ ֻסּגָ לִ ים ּכְ לָ ל וְ ִע ָּקר לִ ְפעֹל נֶ גֶ ד ְרצֹונֹו
ֶאת ְּב ָ
יִ ְת ָּב ַרְך – ֶה ֱענִ יק לָ ֶהם ְּברֹב ַר ֲח ָמיו ֶאת ַה ְּב ִח ָירה ַה ָח ְפ ִׁשית,
יחה לָ ֶהם ּגְ מּול לְ ַחּיֵ י נְ ָצ ִחים אֹו ָחלִ ילָ ה עֹנֶ ׁש לְ ִד ְראֹון
ַה ַּמ ְב ִט ָ
עֹולָ םֶ .ח ֶסד ַה ְּב ִח ָירה ַה ָח ְפ ִׁשיתַ ,ה ַּמ ֲענִ ָיקה לָ ָא ָדם ַה ְרּגָ ַׁשת
ּבּוׁשה
רּואים ָ
עֹורר ְּבלֵ ב ַה ְּב ִ
אֹורה ,לְ ֵ
ֵחרּות וְ ַא ְדנּות – ַּדי ּבֹו ,לִ כְ ָ
טֹובה ּכְ לַ ֵּפי
ּוכְ לִ ָּמה ִמ ְּפנֵ י ּכָ ל ְּד ַבר ֲע ֵב ָרהֶׁ ,ש ֵאינֹו ֶאּלָ א ּכְ ִפּיּות ָ
ּגֹומל ִעּמֹו ֶח ֶסד זֶ ה.
ַה ֵ
"ׂש ַפת ֱא ֶמת" זַ ַצ"לַּ :ד ְרּגַ ת "יִ ּשּׁוב ַה ַּד ַעת הנ"ל
ֲא ָבל ּכְ ִד ְב ֵרי ְ
אֹומר :יִ ּשּׁוב ַה ַּד ַעת
ָּב ָאה ַעל-יְ ֵדי ֶׁש'ּוַ יְ ָמ ֵאן' ק ֶֹדם ְּבלִ י ַט ַעם"ֱ .הוֵ י ֵ
ּׁובי ַּד ַעתַ .ה ְמ ַק ֵּבל ַעל ַע ְצמֹו לִ ְהיֹות
נֹוב ַע ַּדוְ ָקא ֵמ ֶה ְע ֵּדר ִחּש ֵ
ֵ
ּומנּוי
ּובֹלא לְ ַה ְר ֵהרָ ,
ֹלקיו ְּבכָ ל ְּד ָרכָ יו ְּבֹלא לְ ַע ְר ֵער ְ
ָּת ִמים ִעם ֱא ָ
ימי,
"מ ָמ ֵאן" ִמּתֹוְך ִאינְ ְס ִטינְ ְקט ְּפנִ ִ
וְ גָ מּור ִעּמֹו לִ ְהיֹות ִּב ְב ִחינַ ת ְ
ֶׁש ֵאינֹו ָּתלּוי ְּבׁשּום ִׁשּקּולִ ים ִׂשכְ לְ ָתנִ ּיִ ים – זֹוכֶ ה ֵמ ֵאלָ יו לְ ַה ִּשׂיג
"ׂש ַפת ֱא ֶמת":
ֶאת ָה ֱא ֶמתּ ,כְ ִד ְב ֵרי ַּב ַעל ְ
ֹאמרִ "...היא ֵע ָצה לְ כָ ל ָא ָדםֶׁ ,שּיַ ֲעלֶ ה ַעל ַּד ְעּתֹו
"וַ יְ ָמ ֵאן וַ ּי ֶ
ֵאיְך ָהיָ ה ִּב ְרׁשּותֹו ית' ֶׁשֹּלא יִ ְהיֶ ה ִּב ְרׁשּות ָה ָא ָדם לַ ֲעׂשֹות ֶׁשֹּלא
ּכִ ְרצֹונֹו ...לָ כֵ ן ָצ ִריְך ָא ָדם לְ ִה ְת ַּבּיֵ ׁש לְ ָפנָ יו יִ ְת ָּב ַרְךֶׁ ,שֹּלא יּוכַ ל
לּ-פי-כֵ ן יִ ּשּׁוב זֶ ה ָּבא לֹו ַעל-יְ ֵדי "וַ יְ ָמ ֵאן"
ף-ע ִ
לָ סּור ֵמ ְרצֹונֹו ,וְ ַא ַ
– ֶׁש ִּמּק ֶֹדם ָצ ִריְך ָא ָדם לָ סּור ֵמ ַרע ְּבלִ י ַט ַעם ,וְ ַעל-יְ ֵדי זֶ ה זֹוכֶ ה
לְ ַה ִּשׂיג ּולְ ָה ִבין ָה ֱא ֶמת!" ("וַ ּיֵ ֵׁשב" תרל"ג ,תרל"ד).
ּוב ָת ִמיםָ ,היָ ה ִמ ְתיַ ּגֵ ַע
ּתֹודה ֶּב ֱא ֶמת ְ
ֵהן לּו ָהיָ ה ָה ָא ָדם ַמּכִ יר ָ
בֹוראֹו ,וְ כֵ יוָ ן ֶׁשֹּלא ָהיָ ה ַמ ִּשׂיג
טֹובה לְ ְ
ַמ ָּמׁש לִ ְמצֹא ְּד ָרכִ ים לְ ַהּכִ יר ָ
יבה
ּבֹוראִ ,הכְ ִּת ָ
רּוח לַ ֵ
לְ עֹולָ ם ְּבק ֶֹצר ַּד ְעּתֹו ְּד ָרכִ ים לְ ָה ֵסב נַ ַחת ַ
ּתֹורה ֶאת ּכָ ל ִס ְד ֵרי ַה ַחּיִ ים ִמּב ֶֹקר ַעד לַ יְ לָ הֶׁ ,ש ָּב ֶהם יִ ְמ ָצא
לֹו ַה ָ
רּוח (וְ הּוא ַע ְצמֹו יִ ְהיֶ ה ַה ְמ ֻא ָּשׁר ָּב ָא ָדםִ ,אם ַאְך
ַה ָּק ָּב"ה נַ ַחת ַ
ּתֹורה ָּפׁשּוט
יהם!) .לּו ָהיָ ה ָא ָדם ֵמ ִביןֶׁ ,ש ִּמ ְצוֹות ַה ָ
יִ נְ ַהג לְ ִפ ֶ
יׁשית ַהּנִ ְצ ִחית לַ ְחׁשֹב ַּב ֶּמה יּוכַ ל
ְמ ַׁש ְח ְררֹות אֹותֹו ֵמ ַה ְּד ָאגָ ה ָה ִא ִ
בֹוראֹו ַעל ּכָ ל ַהּטֹובֲ ,א ֶׁשר ּגָ ַמל ִעּמֹו ,לְ עֹולָ ם ֹלא יִ ְהיּו
לְ הֹודֹות לְ ְ
"ּבלְ ֲע ָדן הּוא ַמ ָּמׁש ּכְ ָא ִסירַ ,הּנָ תּון
ַה ִּמ ְצוֹות עֹל ְּב ֵעינָ יוֶׁ ,ש ֲה ֵרי ִ
טֹובהֶׁ ,שהּוא ּכְ כָ פּות ַמ ָּמׁש ,וְ ֵאינֹו
ַּב ֲעבֹותֹות ַא ֲה ָבה ֶׁשל ַהּכָ ַרת ָ
ּובמֹחֹו'ָ :מה
גֹוע לְ נַ ְפׁשֹו ,וְ ַה ְּשׁ ֵאלָ ה ְמנַ ֶּק ֶרת ְּבלִ ּבֹו ְ
יָ כֹול לִ ֵּתן ַמ ְר ַ
ּוב ָּמה ֲא ַק ֵּדם וְ ִאּכַ ף'" ַ(ר ִּבי יְ ֶחזְ ֵקאל ַס ְרנָ א).
ָא ִׁשיב לַ ה' ַ
הֹוריו,
ּתֹודה לְ ָ
ּומּכְ לָ ל זֶ ה יִ לְ ַמד ָא ָדם ֶאת ְּפ ָר ֵטי ַהּכָ ַרת ַה ָ
ִ
חֹוקיםֵ .הן יְ כֹולָ ה ַהּכָ ַרת
רֹובים וְ ָה ְר ִ
לִ ְמ ַחּנְ כָ יו ,לִ ִיד ָידיו ,לְ כָ ל ַה ְּק ִ
הֹורים
רּוח לַ ִ
הֹורים לְ ִה ְת ַּב ֵּטא ֲא ִפּלּו ַּב ֲע ִׂשּיַ ת נַ ַחת ַ
ּתֹודה לַ ִ
ָ
ּמּודיםַּ ,ת ַחת ֲא ֶׁשר ְּת ַׁש ֵּמׁש ְׁש ִק ָידה
ַּדוְ ָקא ַעל-יְ ֵדי ְׁש ִק ָידה ַּבּלִ ִ
ּמֹורים
ּתֹודה לַ ִ
זֹו ִעּלָ ה לְ ִה ָּפ ֵטר ֵמ ֶעזְ ָרה ַּב ַּביִ ת ,וִ יכֹולָ ה ַהּכָ ַרת ַה ָ
מּומה ַּב ִּשׁעּורּ ,גַ ם ִאם ֹלא ָּת ִמיד
לְ ִה ְת ַּב ֵּטא ַאְך וְ ַרק ְּב ַה ְק ָׁש ָבה ְּד ָ
ּתֹודה לַ יְ ִד ִידים לְ ִה ְת ַּב ֵּטא
יֹותר ,וִ יכֹולָ ה ַהּכָ ַרת ַה ָ
הּוא ְמ ַענְ יֵ ן ְּב ֵ
הֹודיָ ה – ֲה ֵרי ִהיא ּכְ ָבר
יחת ֶטלֶ פֹון לְ ָב ִבית ַא ַחת" ,וְ ִחּפּוׂש ַה ָ
ְּב ִׂש ַ
("הלִ יכֹות ַחּיִ ים").
הֹודיָ ה ,וְ אּולַ י ַהּכֹל" ֲ
ַמ ֲח ִצית ַה ָ
ּתֹודה לַ ַק ָּב"ה,
יהי ִּבכְ לַ ל ַהּכָ ַרת ָ
ּתֹודה לְ ָב ָׂשר וָ ָדם ֲה ֵר ִ
ַהּכָ ַרת ַה ָ
ּוׂש ָפתֹו ַּדּלָ ה ּכְ ֵדי
"ה ָּשׂגַ ת ָה ָא ָדם ִהיא ְמ ֻצ ְמ ֶצ ֶמת ְמאֹדְ ,
ֲא ֶׁשר ָּבּה ַ
"ּתֹודה ַר ָּבה" ַּב ֲעבּור ַה"ּכֹוס יְ ׁשּועֹות"ֶׁ ,ש ָה ָא ָדםַ ,ה ַּצ ְרכָ ן
לְ ַה ִּב ַיע ַה ָ
בֹוּה – ֻׁשלְ ָחן
אֹוצר ַה ֶח ֶסד ַה ְּשׁ ֵמ ִימי ,נֶ ֱהנֶ ה ִמ ֻּשׁלְ ָחן ּגָ ַ
ֲהכִ י ּגָ דֹול ֶׁשל ַ
חֹובה ַהּזֹאת ֻמ ֶּטלֶ ת
"ה ָ
(ׁשם) .וְ ַעלּ-כֵ ן ַ
ַה ָּמלֵ א ֶח ֶסד עֹולָ ִמי נִ ְצ ִחי" ָ
יב ְרכּו
יפהֶׁ ,שּכָ ל ַה ַחּיִ ים יֹודּו וִ ָ
ַעל ָה ָא ָדםֶׁ ,שּיְ ֵהא לֹו ָה ָרצֹון וְ ַה ְּשׁ ִא ָ
ּומ ְּט ַרת ַחּיָ יו ְצ ִריכֹות לִ ְהיֹות ְמכֻ ּוָ נֹות
לשי"ת ,וְ כָ ל ֲחלַ ל נַ ְפׁשֹו ַ
(ׁשם).
ּתֹודה זֶ ה" ָ
לְ ַהּגִ ַיע לְ ֶרגֶ ׁש ָ
ַהּלְ וַ אי נִ זְ ּכֶ ה לְ כַ ּוֵ ן וְ נִ זְ ּכֶ ה לַ ֲעׂשֹות.

את המקורות והערות להלכות והליכות שבת ,אפשר לעיין
בספר "משנת השבת" מאת הרה"ג משה פנחס זנדר שליט"א.
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