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 . )רבי מנחם מנדל מוורקה( שתדע לדבר.  כדי    – תוק  למד לש 

 הירא את ה' אל יתאווה למותרות 

 )כח, כ(. " ְוָנַתן ִלי ֶלֶחם ֶלֱאֹכל ּוֶבֶגד ִלְלֹבׁש"... 

בחיי   זאת רבנו  דבריו: "את  ואלו הם תורף  יסוד בהנהגת האדם באורחות חייו,  דברי  כותב כאן 
רק את הדברים ההכרחיים בלבד, דהיינו    –מבקשים הצדיקים מאת ה', "לחם לאכול ובגד ללבוש" 

יבקשו מותרות   ולא  בלעדיהם,  לחיות  לו לאדם  שנטיית האדם אחרי  וידוע    –דברים שאי אפשר 
בול וחוסר מנוחה, ועל כן כל איש הירא את ה' ראוי לו שיהיה שמח בחלקו המותרות גורמת לו לבל 

ודע, כי כל מה שדואג האדם בעולם וייטיב ליבו ביראת ה'.    –ויסתפק במועט, ואל יתאווה למותרות  
תאב לעושר וכבוד, אבל אם יש רק  –הזה על אשר אין לו, הוא רק בגלל שיצר לב האדם רע מנעוריו 

שאת ההכרחי באמת ימציא לו הקב"ה יים, אזי אין לו מה לדאוג כלל, כיוון  את הדברים ההכרח 
"ולקטו דבר יום ביומו". וכן אנו רואים בעינינו  )שמות טז(  , כעין שכתוב בפרשת המן  דבר יום ביומו

בסדר העולם והנהגתו, שהקב"ה סידרו בחכמה עמוקה ונפלאה, והוא ית' מזמין לבריותיו וממציא 
ההכרחיים, וסידר שמה שהוא מוכרח יותר הוא מצוי יותר, ומה שאינו מוכרח כל  להם את הדברים  

כך, אינו מצוי כל כך. כי הנה המרגליות והאבנים הטובות אינן מצויות כל כך בעולם, לפי שאינן  
הרי  הכרחיות כל כך, שהרי הבריות יכולים לחיות בלעדיהן, והמזון שהוא הכרחי יותר מהמרגליות,  

ר מהן, והמים שהם הכרחיים יותר מהמזון, שהרי אדם יכול לסבול רעב ב' או ג' ימים, הוא מצוי יות
אולם אינו יכול לסבול צמא אפילו לא זמן מועט, על כן מצויים המים יותר מן המזון, כי מצויים הם 
בכל מקום במדינה גם בדרכים, והאוויר שהוא הכרחי יותר מן המים, שהרי אדם יכול לסבול צמא 

ו שעתיים אבל אינו יכול להתקיים בלי אוויר אף לרגע ועל כן הוא מצוי ביותר כי אין מקום שעה א 
"מורה בהרמב"ם  ללא מותרות.    – שאין בו אוויר. ואת זה ביקש יעקב "לחם לאכול ובגד ללבוש"  

( כתב: "אמנם החשובים החכמים וכו' תכליתם וכו', הוא ההשגה ]שאת עיקר כוחם )ג, יבנבוכים"  
לחם לאכול ובגד ללבוש,  –הם מפנים להשגת השי"ת[, ומפני הכרחי הגוף, יבקשו צרכיו ההכרחיים 

מבלתי מותר ]בלי מותרות[, וזה דבר קל שיגיעו אליו כל אדם במעט טורח כשיספיק להם ההכרחי,  
בבקשת   –מקשיי זה העניין וכבדותו עלינו ]שיש קושי בפרנסה[, הוא מפני המותרות  וכל מה שתראהו  

יהיה   יותר מותרות,  כי כל אשר יתאווה האדם  מה שאינו הכרחי יקשה אפילו מציאות ההכרחי, 
ואם  ימצא ההכרחי".  ולא  והקניינים במה שאינו הכרחי,  ויכלו הכוחות  ]קשה[,  כבד  יותר  העניין 

שהגיע אנשים  ל"מאושרים  נשאל  נחשבים  הם  האם  אליהם  נכספו  הם  אשר  החומריות  להישגי  ו 
 ביותר עלי אדמות", בל נתפלא אם הם לא יענו בחיוב. 

 לפניכם שסיפר הרב דניאל אוחיון שליט"א:  מעשה נפלא 

בה  מהחתן מפתח לדירה  לפני זמן מה הוזמנו ל"שבת חתן" של קרוב משפחה. ביום שישי קיבלנו  
  5-6!" "היתכן? לכל משפחה יש  ונדירה ביופיהוש משפחות  עדת לשל דירה המיו  זונתארח בשבת. "

זה    – "בדירה זו    שאלתי.   –ילדים ואיך אפשר להכניס שלוש משפחות ברוכות ילדים לדירה אחת?"  
נסנו  ו שנכשנתו. עם היכנסנו לדירה הרג. ואכן בהגיענו לבניין הבנו את כוונהחתןהשיב    –.  אפשרי"

ליא והכל  מעוטר בפרחים יפים להפן ירק  ג ,  כניסה מופלא עם נברשות זוהרותאולם    – להיכל מלכים  
, אחד הילדים לחץ על מתג ולפתע תריס . עודנו עומדים המומים ונפעמיםשבה תחילהחנעשה במ

 ויצא -יקרא דשבתא 



ת. ולא די  פך לתפאורה המקומי יפה נוהוס ה מקורה בחצר, שגד עינינו נגלתה בריכ לנחשמלי הורם ו 
ודלו העצום של הבית בן עשר החדרים הפליא את כולם במראהו היוקרתי והמעוצב  בכך אלא שג

ענגנו כמובן מחוץ לבית בדברי תורה. השבת היתה כולה עונג בקדושה  התבטוב טעם והדר. בשבת  
סד ניה על החי שבת ביקשתי להודות לבעל האכס עתנו. במוצא ירה הרחיבה את ד טהרה וגם הדוב

עם משפחתו אצל הוריו.  תו" והלך להתארח  ממלכ, על שניאות לכבוד החתן לוותר על " שעשה עמנו
כחוש כאשר י עמד אדם צנום  אכן, לאחר "שבע הברכות", שקיימנו בדירתו, הגיע בעל הבית. לפני

בלבביות על שניאות לארחנו בדירתו. לפתע הניח ידו על  י לו בחום וודיתלים לראשו. הכובע מטיי
  – לשוחח עמך".  אי! בשמחה רבה אשמח לשבת ו כתפי ושאל: "יש לך כמה דקות בשבילי?" "בווד

עולם אחר' של הדירה. דע ה וודאי כמו רבים אחרים התפעלת מכל המראה שנקרא לו 'תי. "את עני 
, שבעה  וב, בכספים, עבודה אישית שלי יומם ולילהבדירה זו עשרים שנה מחיי בעיצ לך, השקעתי  

הייתי שקוע בתכנון שיפוץ הדירה, ואכן אתה  קר ובלילה  . בבוינייימים בשבוע. לא נתתי שינה לע
וית על..." לפתע ראיתי את האיש מוחה לחלוחית של דמעות מזו רואה במו עיניך שאכן יש ממה להתפ 

כל זה  "  – בבכייהאמר    –זה אינו שווה לי!"  עינו ואט אט החל מתפרץ בבכי חרישי מתוך גרונו. "כל  
יכולתי היום לאכול לחם כמו שאתם אוכלים". ללא אומר והכנה מוקדמת י ואינו שווה כלום. הלווא 

"מי  ר.  וועתיד לעבהקרנות שהוא עובר  הוא הוריד את הכובע מראשו כדי להראות לי את ייסורי ה
, אני מרגיש שימיי  יתי לקבר?! אני לא יודעאת זה א   אקחההדר הזה? וכי אני  את כל הפאר ו צריך  

אני מצטער היום שבזבזתי עשרים שנה משנות חיי  וכמה  לא נותר לי עוד זמן רב לחיות,  ספורים ו 
ג  הקב"ה  כבר  אם  ובלבנים...  בקירות  עליי היקרות  אותם חיי  זר  מנצל  הייתי  לפחות  קצרים  ם 

איחד בינינו ולא יכולתי שלא   תלתפילה, לתורה, למשהו ששם במרומים יציל אותי". שטף הדמעו
תו. דווקא זה הזמן לתת לו עידוד. "דע לך, במקום שבעלי תשובה עומדים אין  להצטרף אליו לבכיי

עצמך להתחזק בתפילה ובשיעורי    זאת תקבל על יקים גמורים יכולים לעמוד. אולי דווקא בעת הצד
לחולאיך שלמה  רפואה  ישלח  הקב"ה  זה  שבזכות  ותבקש  זתורה  בשתי  אותו  חיבקתי  רועותיי  !" 

" לו:  לואמרתי  שהגעת  מא אשריך  זה  אין  ולעולם  לאבינו  אמת  לשוב  מדי  דווקא וחר  שבשמיים. 
מוכ אוהייסוריך  שהקב"ה  אותךיחים  עכשיו  ב  הקב"ה  יוכיח'.  ה'  יאהב  אשר  'את  שכתוב  כמו   ,

עתה את תשובתך ותפילותיך רומים שומע  בשמיים פתח פתח לקבל את זעקתך. הקב"ה היושב במ
אט יהודי זה התקרב לקב"ה וזכה לראות ישועות גדולות! עתה הבנתי  -רקיעים!" אכן אטבוקעות  

 חם לאכול ובגד ללבוש"...  שאת את הפסוק "ונתן לי ל -ביתר

 ברכת דוד(   -יון שליט"א הרב דניאל אוח)

 פרפראה לשבת 

ר ָׁשַבע ַויֵֶּלְך ָחָרָנה" א ַיֲעֹקב ִמְבאֵּ  )כח, י(." ַויֵּצֵּ

וזה מרמז לנו  יצר הטוב.  מטריא  כולל( בגי)עם הוילך חרנה  , ואילו  יצר הרעימטריא  בג   –באר שבע  
אביו ואמו יצחק  הלך לישא אשה בציווי  היצר הרע שולט בו, וש,  עשואחיו  עזב את  אבינו ע"ה    שיעקב 
 .צר הטובירמז על זה מ , שורבקה

 היוצאים להלכה ולמעשהדינים   – מלאכת דש 

לערות מים לתוך בקבוק שיש בו מים קפואים, אסור    –כו  בקבוק במים קפואים, לערות מים לתו
ם,  פי שהקרח המופשר מתערב מיד עם המים. דכיון שעירוי המים נחשב כמעשה ריסוק בידייואף על  

, שכתב ולא דמי  מיד בתוך המים. וכן מתבאר בדברי המג"א בסימן ש"כ  יש לאסור אף אם מתערב
ל שעביד מעשה ריסוק, אף  עשה. ומבואר דכ א איהו קעביד מלתוך המים, דהכ דשרי ליתן  לסעיף ט'  

', )מעשה שבת שם, וכן כתב בשו"ת דברי בניהו חלק י"ח סימן כתוך המים הרי זה אסור  אם מתערב מיד ב
 .  עיין שם( תב להתיר,עמוד ס' כ)אפלבאום( שו"ת אדני פז ח"ד סימן נ"ג( )אמנם בשו"ת מנחת כהן  וב



תיו  ברו בכדי להגיע למים שתח ק, מותר לשהנמצא בפי הבקבו קרח    –בקבוק, להמיס קרח שבפיו  
 .  )שו"ע סימן ש"כ סעיף י'(

 ם שיש לדון האם מותר להקפיא מים בשבת.  ו האחרוניכתב – בשבת  תו, עשייקרח

י ריק כדי  , היות והרמ"א כתב שלהניח קוביות קרח בכלזים שכתבו להחמיר בזהיש מאחרוני האשכנ
אסור משום ש בזה משום מוליד, ואם כן הוא הדין להיפך, אם לוקח מים ומקפיא אותם  ימסו ישי

 מוליד, שהוא הוליד במים את המצב של הקרח.  

גבן, שכמו שבעשיית גבינה מקבצים שום מלאכת מתבו, שאולי יש בזה איסור מ ויש מהאחרונים שכ 
גוש, כך גם בקרח אסור, שמקבץ את המים והופך אותם לגוש את כל החלב למקום אחד וזה נהפך ל

 אחד.  

 

ת קיום כיון שלאחר  עולה בינה פ ההקפאה אלכה, כיון ש אבל למעשה שתי הטענות הנ"ל לא נפסקו לה 
י הוא  מהמקפיא,  הקרח  את  פעול שתוציא  וכל  לכן  מס,  בידיים,  מעשה  ולא  גרמא  רקל  היא  זו  ה 

ינו שלא יקפיא מים לחול דהיעולה של הכנה משבת  היזהר שלא יעשה פמסקנה להתיר, אך יש לה
, מנוחת אהבה ח"ג עמוד רכ"ו, מ"זציון ח"ב עמוד רל)יחוה דעת ח"א סימן ל', אור  בת  הש זמן מועט לפני צאת  

 .ד(" חזון עובדיה שבת עמוד רל 

סק את בחוש בכפית ולרכוס של תה, ובללכתחילה לתת סוכר לתוך  מותר    –, ריסוקו בשבת  סוכר
ברד שניתנו בכוס של יין ושל  ג והלאין לרסק את השדעת מרן  שבתוך הכוס, ואף על פי של  הסוכר 

 מים, לרסק את הסוכר מותר לכל הדעות.  

ד, שנעשים מים. כוס תה ע"י כפית, לא דמי לריסוק השלג והברוכר שבתוך  והנה בענין ריסוק הס
נ ת ים, הילכך מותר לבחוש בכפי הפך בעצמו למודמי לפירות העומדים למשקים, אבל הסוכר לא 

 . )חזון עובדיה עמוד קנ"ט(עים את התה להמחותו להט

 ההלכה( אור   – )הרב דוד כהן שליט"א  

 )שחרית ומוסף של שבת( הלכות שבת  

, : "זה אלי ואנוהו", התנאה לפניו במצוות על הפסוקמסכת שבת קלג ע"ב(  )ל דרשו  חז"  –טלית נאה  
נאה, בקולמוס נאה  בדיו  – , ספר תורה נאה  ציצית נאה, שופר נאה, נאהאה, לולב עשה לפניו סוכה נ

. וכתב הגאון רבי  יחד טלית נאה יותרולכבוד שבת י , אומן. על כן, ילבש טלית נאה ומכובדתובסופר 
ת, בגדי חמודות לשבאנשים שעושים  וחבל על אותם  : "ת לב()כף החיים סימן כח אוחיים פלאג'י זצ"ל  

 . ", והירא את דבר ה' יתן דעתו בזהואין להם טלית נאה לשבת

חי"   כל  בניגוןבשבמתפללים    –"נשמת  חי"  כל  "נשמת  ויאמרו  בנעימה,  הנשמה  ת  כנגד  שהוא   ,
בותיו,  יסיו, נפלאותיו וטויכוונו להודות לה' יתברך על כל נהיתירה שבאה לאדם בשבת כפי מעשיו, ו 

 ושעל. על כל צעד  והשגחתו הפרטית עלינו  

אלקים"  "ב ברכו  לעל    –מקהלות  בקטעים הקהל  במנגינות  ציבור  לשליח  ולסייע  רם  בקול  ענות 
בסוף כל קטע. והרי זה  , ומסוימים, כמו נשמת כל חי, שוועת עניים, אל ההודאות, שמחים בצאתם

ל תעשה  וי עליך, אנא: "מה שש סכת שב לא ע"א()מו חז"ל  רש דש"ואהבת לרעך כמוך",  :  בכלל מצות
, אילו הוא היה שליח ציבור כמה היה חפץ שהקהל ישתתפו ויענו, שבודאי  . ויחשוב כל אדם"לחברך 

אשר השליח ציבור מנגן  בספר לקט הקמח: כתב  לא נאה ולא יאה שהקהל שותק או עונה בלחש. וכ
וכל הקהל מנגנים עמו, אין נכון לפרוש מהציבור ולעיין בלימודו בלא לסייע לחזן ולציבור. ובספר  

תעמוד על דם א שליח ציבור ואינו עושה כן, הרי הוא בגדר "לי שיכול לסייע לאיילה שלוחה כתב: מ
ם תיקם עמו", הוא כל דבר שקשה  בכלל מצות "הקב: ש פר נחמד מזהבס"י מקוזמיר  רעך". וכתב הר



ורה, על הקהל  ם לת יורר לעולבשבת חתן לש  ונהג לחברו לעשותו לבדו וצריך סיוע. וכיוצא בזה מה ש
 ל.  ו הקה", בודאי היו חפצים שישיר שאילו היה החתן ממשפחתםלהשתתף בשירה, 

 לשונך נצור  –הלכות שמירת הלשון 

טר היה עם זות אדם אפילו לאחר מותו. הדבר אמור גם אם הנפלבאסור    – אחר מותו  לבזות אדם  
: "יעקב רימה יתו של יעקב גפן אמר יצחקבדרך חזרה מלווידוגמה:  חכם.  הארץ, וכל שכן אם היה תלמיד  

 , עכשיו הדבר נגמר". אסור היה ליצחק לומר דברים אלה. אנשים רבים בימי חייו

 הלכות כיבוד אב ואם 

וצא בזה,  תו וכי, כגון לצבוע את דיר ההי עבודשהתבקש מאביו לעשות לו איזוש בן    – צבוע את הבית  ל
להתאמ  הכרועליו  ההוצאות  שכל  פשוט  ואולם,  עליו.  קשה  זו  שעבודה  אף  לאביו,  לשמוע  ות כץ 

 בוד אב מכספו של האב.  כישמם, וכמבואר לשל ה, על האב בעבוד 

יג גם ודתו וטרחתו בצביעת הדירה, ובמחר כזה יכול האב להשור עצם עבמשלם לבנו עב אם האב  
דירתו,  , כי מה איכפת לו מי יצבע את זה הנאה לאבציווי  אדם אחר שיצבע את דירתו, נמצא שאין ב

צבוע לאביו, אולם אם הבן צבע מקצועי, והאבא ינו חייב למקרה זה, מן הדין אאו אחר, אזי ב  בנו 
 רק על בנו שיצבע את דירתו כרצונו, על הבן לשמוע לאביו.   סומך

מ האב  אין  לאב אם  הנאה  שישנה  נמצא  הדירה,  בצביעת  והטרחה  העבודה  עצם  עבור  לבנו  שלם 
צבוע, אף במקרה זה על הבן לוקח צבע אחר,  ל ם היה  תשלום העבודה באבעבודת בנו, שחוסך את  

 .  שיש צבע אחר הבקי במלאכה יותר

בקשות ודרישות  ולא להכביד עליהם בהטלת  ת,  ימולהתנהג עם בניהם בנע  על ההוריםקום  ומכל מ 
 יהם כלל חס ושלום. ו הבנים ולא ישמעו לקול הור ל לגרום שייכשל שאין רגילות בהם, שדבר זה יכו

 ( -: תן חיוך  

מה פתאום  ותם בבית". האשה: " "שכחתי א:  . הבעל בעל ואשה נוסעים ברכב, שוטר עוצר אותם ומבקש רשיונות א.  
בעל: "מה באמת? בכלל לא  ו לו את הרישיון!" השוטר: "אתה יודע שנסעת על מאה וארבעים קמ"ש?" ה שכח, שלל 

רף". הבעל מאבד את סבלנותו וצועק  ו נוהג כמו מטלו שהוא טס ו   שמתי לב". האשה: "מה לא שם לב, כל הדרך הערתי
 . א תמיד, רק כשהוא שיכור!" " האשה: "ל אלייך ככה? בר  על אשתו. השוטר: "בעלך תמיד מד 

 הוא בטח כבר נורא עייף"... שנה". החבר: "   חבר שלו: "אח שלי בן שנתיים והוא הולך כבר מגיל ילד אחד אמר ל 

ה לרפואה והצלחה ופרנסה ושמחה: עמית בן אתי, כרמל בן אתי, עדן בן אתי, אליסה אפרת בת אסיה, ישי דוד ויוסף חיים ונחמן ישראל בני אליס 
רה,  בן שאפרת, יצחק בן ברוניה, אתי בת ברוניה, ראובן בן בלה, רונן בן מזל, שלמה בן אסתר, פני בת סעדי, תהילה בת פני, מרדכי בן רבקה, ניסן  

ציון בת פרידה, ליאור בן פרידה, עציון בן ציפורה. זיווגים הגונים: יוסף בן אביגיל, גלעד בן - פרידה בת חנה, שבחיה בן פרידה, בנימין בן פרידה, בת
טל בן סוניה, ג'קי הרב יואב בשארי בן שרה, וירוני בת ברכה,  שמסי, אליהו בן חנה, מוריס בן בלה, תומר בן חנה, דניאל בן רוזה. לעילוי נשמת:  

ת טיילו, יובדית )יצחק( בן לאה, חנה בת רג'ינה, אברהם בן ימבל, רוזה בת יובדית, רפי בן חיוית, יקיר בן בריטו, אבישי בן טניה, יעקב בן טורו, מורה ב
ן סמירה צפני, גרמן בן ריספו, נחמן בן לאה,  בת שונמית, משה בן ז'קלין, אזנאוו בן ימרוט, שחר בן סימי, שלום )יוג'י( בן יעל, יפה בת גלינה, לטיף ב

עבדיו בן איסתיר, שמאי בן לובו, בתיה בת מירסה, יאשה )ישעיה( בן בתיה, שלמו בן בלהה, חיה  ציון )רפאל( בן נוריה, יגאל בן לובה, דוד בן שרה,
, שלמה בן ו בן איסתיר, פני בת אסתר, ימין בן מסעודה)חגילו( בת מושולום, ג'אנה בת חיה )חגילו(, עמליה בת ג'אנה, אלנורה בת טטיאנה, איזי

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