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 ניאור זלמן מלאדי(. )ר' ש האדם בזמן כעסו מסתלקת ממנו האמונה.  

 זה הבעולם  –שכר הרבים 

כּו" לֵּ ֻחקַֹּתי תֵּ  ו, ג(.)כ" ִאם בְּ

תנו מלאה בהבטחות על שכר שיקבלו ישראל אם ילכו בחוקות ה'. הקשה: פרששו"ת הרשב"א  ב
: "שכר מצוות בהאי  )קדושין לט ע"ב(ל  והדבר תמוה, כיצד זה עולה בקנה אחד עם מה שאמרו חז"

ולם הזה, אלא רק לעתיד לבוא. וכן אמרו: נו בע א", דהיינו, תשלום השכר עבור המצוות אינ עלמא ליכ
ר ָאֹנִכי ְמַצְוָך ַהּיֹום ַלֲעׂשֹוָתם" למחר לעשותם, היום לעשותם ולא  –, היום לעשותם  )דברים ז, יא("  ֲאשֶׁ
ונה היא , הכוי עלמא ליכא": מה שאמרו: "שכר מצוה בהאלקבל שכרם". מפרש הרשב"אחר  למ   –

  –א. אבל ציבור  שולם לו בעולם הב היינו, שכרו של האדם הפרטי על מעשי המצוות שלו יליחידים, ד 
 ; כאשר ציבור של אנשים מתאחד לעשות איזו מצוה, מובטח להם שכר כללי גם כאן בעולם שונהדינו  

והיו הדברים האלה  " – ת שמע נאמרה כולה בלשון יחידדוקדק מלשון הכתובים. פרשהזה. הדבר מ
לאות על ידך והיו לטטפות בין עיניך", כי השכר בה  , "ושננתם לבניך", וקשרתם  "אשר אנכי מצוך

  – בלשון רבים  ה  וע" נאמרר לקבל שכרם". אבל פרשת "והיה אם שמינו בעולם הזה אלא "למחא
תם... ולמדתם...". "ושמתם... וקשרלבבכם ובכל נפשכם",    והיה אם שמוע תשמעו", ולעבדו בכל"

ונתתי  "   –הם יקבלו שכר כבר בעולם הזה    ה ועובד את ה' כראוי,כאשר הציבור הולך בדרך התור 
בעתו". אף בפרשתנוכצמטר אר להו ם  ומפרטת את ההבטחות הרבות  הולכת  ים  לכ, שבה התורה 

תם". כאשר וקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו ועשיתם אואם בח "  –בדרך ה', נקטה התורה לשון רבים  
התברך בכל טוב העולם הזה  ת ה' וישמרו את מצוות התורה, מובטחים הם לקוכלל ישראל ילכו בחו 

יכם... והפריתי אתכם יבדפתם את או ונתתי גשמיכם בעתם... והשיג לכם... וישבתם לבטח... ור"   –
, עלמא ליכא"שכר מצוה בהאי " –כתב: אכן על קיום המצוה עצמה  קר" "כלי יכם". הוהרביתי את

ל. מתן שכרן של צדיקים לעתיד לבוא. ברם, השכר האמור כאן אינו על המצוה עצמה, אלא על העמ כי  
ק סתפ . הוא אינו מרה". אדם לומד תורהעמלים בתוהיו  שת   –כמו שמפרש רש"י: "אם בחוקתי תלכו  

מים אינו  'רגיל', אלא עמל ומתייגע בתורה, מתאמץ להבין את הסוגיה לעומקה. לילות של בלימוד  
, הוא הולך אל רבו, גם אם ההליכה כרוכה  ו, וכשאינו מבין את הדברים לאשורםנותן שינה לעיני

כאשר בית הכנסת ממוקם ורח להגיע לתפילה בזמן. לא תמיד זה קל. גם  טאדם  רחה.  במאמץ ובט
אך שום דבר הכנסת. הוא כבר לא צעיר, ההליכה קשה עליו,    הרחק מביתו, הוא מתאמץ ללכת לבית

לפני חג הסוכותת אינו עומד בדרכו. וכך הוא עמל ויגע, מתאמץ וטורח על כל מצוה ומצוה, למשל,  
שם עינו על  ת בדוכנים השונים כדי למצוא אתרוג מהודר. גם לאחר שהוא  שעו ובב במשך  הוא מסת 

ראה כדי שיבחן  למורה הו  ולך עם האתרוג טורח וה  שלם עם עצמו. הוא  לא  אתרוג מהודר, הוא עדיין 
זה אינו גוף המצוה, זה החלק של ה'עמל'. ועל החלק הזה יש שכר רוג ויביע את דעתו עליו. ת את הא

 גם בעולם הזה.  

 
 ציון( דורש  –מוצפי שליט"א    ן ציון)הרב ב 

 הציפור נקשה על החלון וביקשה להיכנס 

 בחוקותי -דשבתא יקרא 



ִעָתם" יֶכם בְּ מֵּ ָנַתִתי ִגשְּ  )כו, ד(." וְּ

ובשלישי,    )ב, ה(טרם יהיה בארץ... כי לא המטיר ה'..."  : "וכל שיח השדה  ובבפרשת בראשית כת 
ר, ומ"ט יולא יצאו אלא על פתח קרקע עמדו עד יום השישי, ולמה, כי המט   שכתוב "ותוצא הארץ" 

הם ע ש , וכשבא אדם ויד של גשמים  ובתן לא המטיר. לפי שאדם אין לעבוד את האדמה, ואין מכיר בט 
דבר ללא אין נותנים לאדם שום  רש"י(.  )דשאים  צורך לעולם, התפלל עליהם וירדו, וצמחו האילנות וה

תפילה. בבריאה נחקק חוק מראשית יצירתה, ששום דבר לא יצמח ולא ינתן, לא הישג גשמי ולא  
 .  בשם ר' ירוחם ממיר( לקוט לקח טובי)שיבוא האדם ויקחם בכח התפילה. עד  – הישג רוחני 

כב בו חולה, ואשר מצבו חמור ביותר. הגיע לבית ששרבי עקיבא איגר נהג לבקר חולים. הוא  צדיק  ה
אינו מרפה, בדק ומצא שבקרוב ממש קיבא  ו. אבל רבי ע ו מחייהרופאים וכולם נואש הוא שאל לעצת  

ועובר בסמוך לבתי היהודים.   רמון, חוצה הוא את העיר ופא הקיסר הגדול. בדרכו אל האיגיע לכאן ר
יבוא לבדוק את   נייעמדו על הדרך ויתחננו לפ יבא מנאמניו כי  ביקש רבי עק  הרופא המפורסם כי 

שם, ביקשו ממנו את   תה בידם, אבל לבסוף, הרופא אותר, וכשעברהחולה האנוש. לא בקלות על
 ק,בר החמיר עוד. התבונן, בד . הגיע הרופא אל ביתו של החולה שמצבו כת רב העיר ונענה להבקש
ו שמחיה מתים..." ה חמור, ואין בנמצא משה ר וחשב, ולבסוף אמר: "אין תרופה למכתו! מצבו כהרה

נא לי דוקטור, חולה זה ששוכ יטתו  ובמב כאן בביתו הדל  נזעק רבי עקיבא איגר, ושאלו: "אמור 
קיסר  ר ירום הודו,  ואם הופא גדולה אתה, של הקיסעה, פסקת שאין תרופה למכתו, אבל הלא ררעו ה

חורץ דין כזה? מה היו דרכי    עליו הייתוטל כאן במיטה במצב זה, האם גם  עצמו הוא אשר היה מ 
חייך חר מכן  שכות, ולאפא ממותבונן בו הרו?" הרש דויקיסר היה זה המוטל על עול שלך אם ה טיפ ה

תה רבי יהודי, הלא ממש נביא כן, צודק א  : "אמנםתהרופא, והופתע מן ההשוואה, ואמר באיטיו
זה אף הקיס אתה... באמת   היה חולה במחלה  לא מזמן. אבל התרופה אשר סיפקנו לקיסר", ר  ה 

ברוהמשיך   ממנההרופא  ליתן  אפשרות  שום  "אין  ואמר,  חשיבות  כאן.  הלחולה    ב  השוכב  יהודי 
ורח במקומות ישוב, רק !" הרופא סיפר על עוף נדיר מאד שאינו פהיא ואינה בנמצא  תרופה זו יקרה

ר  בו שיקוי ורפואה במצב כה חמור. "כשהיה צריך הקיס  , ישםביער, וכשמבשלים אותו באופן מסוי
היה    יכולעצום,  רבים. הקיסר אשר רבו נכסיו ועושרו    ציידיםורך כך  כך סיפר, "גייסו לצ  מהתרופה"

העו את  להשיג  הצליחו  ובאמת,  כך.  כל  רבים  ציידים  שיקוי  ף  לגייס  ממנו  וכך ותר ולעשות  ופה, 
עוף כהת כלל, מאין לכם  אינו דומה  נתן סיכוי  זה?רפא. אבל המצב כאן  לא  פי שהרופא  על  " אף 

ו  תשומת ליבוהודה לו על    יצוי של העוף,קיבא את כל אופני המע   רביהציפור, נטל ממנו  למציאת  
עקיב  וטרחתו.  ורבי  עזב  בתפילההרופא  נעמד  התחנן  א  בע,  ב ובכה  הם  "יהודים  זה:  יהודי  ניך  ד 
וודאי אינו חשוב פחות מהמלך הערל, מלך הגויים! בשבאהוביך ילו נמצאה הציפור, , וזה היהודי 

ה  , ענין כ יהודיו של  ריאותהרי ב   !?תווכה למחלתהא ארוכאן יהודי מוטל חולה, ומחמת עניותו לא  
התבונן  שה בחלון.  עודו מבקש רחמים בעד החולה שומע הוא נקיחשוב הוא..." כך עמד והתחנן, וב
נוקש  ציפור  כי  וראה  עקיבא  בח רבי  מת  מפרכסת ממש.  להיכנס,  ומבקשת  לתלמידיו  לון  אמר  יד 

ידים,  ומה  יכניסו את הציפור בזהירות, כך שלא תפרח מידם. התבוננו בה התלמ שיפתחו את החלון ו
 והנה, רבם בתפילתו הרעיש   יערות!אשר ציידי המלך חיפשו בוהמיוחד    ראו? שזהו בדיוק העוף הנדיר

ות שציווה הרופא לצוות פעולחטו את העוף ועשו את כל אותן  נשלחה עד אליו. ש  השמים והציפור את  
ת. נפיים והנוצה למשמרהכאיגר: להשאיר  א  קיבוראה אחת נחרצת יצאה מפיו של רבי עההמלך. רק  

הזו בדרך ר  עבר הרופא דרך העימיידית, וחזר לבריאות איתנה. לאחר זמן, שוב  אותו חולה נתרפא  
החולה הזה, שכבר אז אמר  רלו של  , ואף על פי שתמיד ממהר היה, התעניין מאד מה עלה בגולמסעיו
ו את בית החולה, ראו ל. משבא לעיר התעניין אצל אנשי העיר לכתובתו של החולה. החייונואש ל 

דבר. סיפר לו החולה שרבי  אלו לפשר הוהנה הוא עומד לפניו בריא ושלם! התפלא הרופה מאוד וש
הראה לו את בשיל הזה הקימו מחוליו. אחר ניגש ודירה והתיוחד מציפור נתבשיל מ  עקיבא איגר נתן 

והתפעל, והיה  ל כך התרגש  קרה, וכ נדירה והיר הרופא שזוהי הציפור ה ינפיים והנוצה. מיד הכהכ
: "מה שהמלך היה צריך לטרוח על ידי כל חייליו ומשרתיו  אמר הרופאדוש שם שמים עצום.  בזה קי

חה של למוד על כומכאן ניתן ל  בצו מיוחד, הצליח הרב שלכם לעשות על ידי תפילתו לבורא העולם!"
 . ]ברכות יח[צמו מן הרחמים" עמנע על צווארו של אדם אל יתפילה, ש"אפילו חרב חדה מונחת 



   ה שלמה(אמונ )

 כותלבוא כל הקללות יהפכו לברלעתיד  – פרפראה לשבת 

ם כן, איך יתהפך  עתיד לבוא יתהפכו כל הקללות לברכות. אתוב שלו"ר שלו: כחסיד שאל את האדמ
ם תֹאֵכלו"  הפסוק, ם וְבַׂשר ְבֹנֵתיכֶׁ ם ְבַׂשר ְבֵניכֶׁ כי  : אני יודע  השיב האדמו"ר  כה? לבר  –  )כו, כט(  " ַוֲאַכְלתֶׁ

הכשרות נע להתארח אצלם מאחר ואתה לא סומך על  מרים תורה ומצוות ולכן אתה נמ ו בניך לא ש
על  נים ולב בנים  השיב לב אבות על בתשובה, כמו שכתוב, "ו בד לבוא הם יחזרו  , אבל לעתיבביתם
כד("  אבותם ג,  ולאכ )מלאכי  אצלם  להתארח  תוכל  אז  שיגו,  הבשר  את  תל  ובזה  לפניך  תהפך  ישו 

ם תֹאֵכלוהקללה, "  ם וְבַׂשר ְבֹנֵתיכֶׁ ם ְבַׂשר ְבֵניכֶׁ    לברכה!  –  "ַוֲאַכְלתֶׁ

 פרשה( התורת  – בת ערוך )שולחן ש

 היוצאים להלכה ולמעשהדינים   – דש מלאכת 

בוט ה  –נים  קילוף  מקליפתם  בוטנים  פוסק ק קילוף  יש  תרמיל(,  בכל  בוטנים  שני  )שיש  ים שה 
. וטעמם, משום שהיום ימן פ"א, ועוד(ח, שבט הלוי ח"א סקל"  –מנוחת אהבה ח"ב עמוד קל"ז  )שאוסרים  

עיה  ש בשדה, ולפי זה ינעשה בגדר מלאכת  ם קלופים, ולכן קילוף הבוטנים  י מוכרים את רוב הבוטנ 
מעט ורק בראשי אצבעותיו, שאז   הנ"ל בשבת. אבל גם הם מתירים בתנאי שיקלוףילוף הבוטנים  קב

לו  ו מיד, ואפי , וכן מותר לפצח שקד או בוטן אחד ולאוכל , ומותרזה שינוי גדול מדרך הקילוף הרגילה
ויש מ אהבה שם(  ת מנוח) זה דרך מלאכה אלא דרך אכילה  בכלי, שאין   שמתירים לפצח  האחרונים  . 

 ף במפעל.  עדיין הדרך לא רק לקלכדרכו, ואין לאסור, שעינינו רואות ש

עובדיה  כלהלכה   החזון  ק"י  תב  עמוד  ח"ד  שה(בקי"  –)שבת  כד   עיקר,  ואף להלכה  המתירין,  עת 
 , מותר.  אוכלו מידמירים אם מקלף הקליפה בשינוי בין אצבעותיו, או אחד אחד ולמח

המחל ודע,   הקליפשכל  קילוף  לגבי  דווקא  היא  הנ"ל  הבוטניםוקת  החיצונה של  הקליפה    , אבלה 
לפה בשבת, שהרי הדרך להסירה סמוך לאכילה ולא בשדה, ולא שייך  ות לקהאדומה מותר לכל השיט

 . )אור לציון ח"ב עמוד רמ"ב( ישה"בה שם "ד 

 כללים    – טת פירות וירקות סחי

 :  וש קבוצותמחלקת אותם לשל מ"ה( ק-בת קמ"ד ו)שהגמרא  סחיטת פירות וירקות,

 דש.  עיקרם לסחיטה, אסור לסחוט מדאורייתא, משום תולדת  בים שענו זיתים   –א 

 ענבים וזיתים.  תים ורימונים אסור לסחוט מדרבנן, גזירה שמא יבוא לסחוט  תו – ב

 כתחילה, כי אין דרך לסוחטם.  בושים, מותר לסחוט לן וחרדין, פרישין, עוזפגיעי –ג 

 ההלכה(   אור – )הרב דוד כהן שליט"א  

 )קידוש של סעודה(   הלכות שבת

שקוטעי כדי  הנוהגים    – דה  דם הסעומות  ושהכל,  האדמה  העץ,  מזונות,  על  לברך  הקידוש  לאחר 
ודה,  להשלים מאה ברכות שחייבים לברך בכל יום, טוב שלא יברכו על דגים וסלטים הבאים בסע

כן יברכו על שקדים, על  .  מברך ברכה שאינה צריכהשכיון שתיכף אמורים לאוכלם בסעודה בלי ברכה, הרי זה כמו  
ק אם לברך , כדי שלא יכנסו לספגרם[  27]. אך גם מהם לא יאכלו "כזית"  בוטנים, שוקולד וכיוצא 

הברכה האחרונה. ש אומרים שהיא פוטרת את  ונה, שמאחר ועתידים לברך ברכת המזון, יה אחר ברכ
 . כו שוב ברכה ראשונה[צים לאכול עוד בסוף הסעודה לקינוח, לא יבר]והמברכים קודם הסעודה ורו



. ברך על היין, ורוצה לשתות שאר משקים, אינו מברך עליהם "שהכל" אם  – יין פוטר שאר משקים  
, . על כן . ]ופשוט שאין היין פוטר מאכל שברכתו "שהכל"[ת אותםיין חשוב מכל המשקים, ברכתו פוטרכיון שה

אבל אם לא טעם, יברך עליו,  עם מהיין של הקידוש, לא  דוש לסעודה, אם טהשותה משקה בין הקי
 כים על המשקים כלל, כיון שהשתיה היא כחלק מהסעודה.  ן, בסעודה עצמה, אין מברובכל אופ .  יברך

 ןלשו ות שמירת ההלכ

גנאי   זהירות בעקבות דברי  על הזולשאסור  אף    –לנהוג  גנאי שמספרים  לדברי  ת, רשאי  להאמין 
, אם מספרים על פלוני שהוא השומע לחשוש לדברים ששמע כדי לשמור עצמו מנזק והפסד. לדוגמא

אולם מה על ידו.  וג זהירות בעסקו ומסחרו עם האיש כדי להישמר פן ירונה ע לומרמאי, מותר לש
ברי הגנאי ולו אפילו כספק בלבד. כל עוד לא הוכחה אשמתו של  אסור לו לקבל את הד  , מלבד ענין זה

זכאי. כמו כן אסור שהערכתו את האיש תפחת בעקבות דברי  כשרות ונחשב  תבחזק יש הרי הוא הא
 בשל כך.  הגנאי ששמע עליו, ובודאי שאסור לו לפגוע בו או לביישו 

 הלכות כיבוד אב ואם 

תייעצות וכיוצא, אין לבן לשבת על יד אביו,  מתכנסים האב וחבריו להכאשר    –יבה בסמוך לאביו  יש
ה עצמו כשווה אל אביו, ולכן יושיבו אדם אחר ביניהם. אולם אם חפץ האב שבנו ישב על  מפני שמרא

 אביו.   ישב על ידידו, מצוה ש

ם זרים, מותר לבן לשבת  גם אנשיבני הבית לאכול על השולחן, אף אם מתארחים  מסבים  כש  –בבית  
אביו.   בן לשבת על ידר למותעל יד אביו. וכן שנוסעים יחד לאיזשהו מקום ברכב או במטוס וכדומה,  

 ובפרט אם משרת את אביו, והאב שמחה בזה, שבודאי מקיים מצוה.  

בן לשבת על יד מקום ישיבת האב בבית הכנסת בין האנשים החשובים, אין לאם    –בית הכנסת  ב
ישב על  הבן ל  כאביו. אולם אם האב יושב בין הקהל, רשאיני שמראה עצמו שווה במעלה  אביו, מפ

 יד אביו, שאינו מראה בזה שום מעלה.  

 המתארח בבית בנו, יושיב הבן את אביו בראש השולחן, והבן ישב בצידו.  ב א –בית הבן  ב

 ( -: ך  תן חיו

ם שיש לכם, וכמה חגים שיש לנו תקבל סטירה".  גי יהודי: "תן לי סטירה כמנין הח אחד אמר ל   ערבי
א,  יאללה, תתחיל אתה". הערבי תפס את היהודי ואמר לו: "רמאדן, בום! חג הפסח אמר לו היהודי: " 

עכשיו תורי!" הכין את היד שלו  י: " אמר לו היהוד !" חמישה חגים סגר את הסיפור.  בום! אלפטירה, בום 
המועד סוכות,    כנסה, שבת יצאה, שבת נכנסה, שבת יצאה, ראש השנה, חולבום: "שבת נ טוב טוב, ו 

 ..." ימי ספירת העומר   49פסח,  

לרפואה והצלחה ופרנסה ושמחה: עמית בן אתי, כרמל בן אתי, עדן בן אתי, תמר בת אורית, אליסה אפרת בת אסיה, ישי דוד ויוסף חיים ונחמן 
, יצחק בן ברוניה, אתי בת ברוניה, ראובן בן בלה, רונן בן מזל, שלמה בן אסתר, פני בת סעדי, תהילה בת פני, יילמצהי בת ישראל בני אליסה אפרת 

ציון בת פרידה, ליאור בן פרידה, עציון בן ציפורה.  - סהלי, מרדכי בן רבקה, ניסן בן שרה, פרידה בת חנה, שבחיה בן פרידה, בנימין בן פרידה, בת
 ים: יוסף בן אביגיל, גלעד בן שמסי, אליהו בן חנה, מוריס בן בלה, תומר בן חנה, דניאל בן רוזה. לעילוי נשמת: רוני בת ברכה, הרב יואב זיווגים הגונ

בן טניה,  בישי  בשארי בן שרה, ויטל בן סוניה, ג'קי )יצחק( בן לאה, חנה בת רג'ינה, אברהם בן ימבל, רוזה בת יובדית, רפי בן חיוית, יקיר בן בריטו, א
, לטיף בן יעקב בן טורו, מורה בת טיילו, יובדית בת שונמית, משה בן ז'קלין, אזנאוו בן ימרוט, שחר בן סימי, שלום )יוג'י( בן יעל, יפה בת גלינה

יאשה )ישעיה( בן בתיה,  סמירה צפני, גרמן בן ריספו, נחמן בן לאה, יגאל בן לובה, דוד בן שרה, עבדיו בן איסתיר, שמאי בן לובו, בתיה בת מירסה, 
מין בן שלמו בן בלהה, חיה )חגילו( בת מושולום, ג'אנה בת חיה )חגילו(, עמליה בת ג'אנה, אלנורה בת טטיאנה, איזיו בן איסתיר, פני בת אסתר, י

 בת דינה, ציונה בת נעמה.  מסעודה. חזרה בתשובה: ידידיה שלום בן ימית, ליאב בן בתיה. זרע קודש בר קיימא: רבקה בת פרננדה, אסתר )הדסה(

 שבת שלום ומבורך! 


