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 הן מלובלין(. וק הכ )ר' צדלצורך מצוה.  ואפילו   – צריך להיזהר מלגרום צער לשום בריה  

 חכם לב יקח מצוות 

ּמֹו" ת ַעְצמֹות יֹוֵסף עִּ ה אֶׁ ַקח ֹמשֶׁ  )יג, יט(. " ַויִּ

: "מי לנו גדול מיוסף, שלא נתעסק בו אלא משה. בוא וראה כמה חביבות )סוטה יג ע"א( אמרו חז"ל  
מצוות על משה רבנו, שכל ישראל כולן נתעסקו בביזה, והוא נתעסק במצוות". וכן מובא במדרש 

'חכם לב יקח מצוות', שכל ישראל היו עסוקים בכסף )משלי י, ח(  : "עליו הכתוב אומר  )שמות רבה כ, יט(
סוק בעצמות יוסף". ומוסיף המדרש: "אמר הקדוש ברוך הוא למשה: יוסף היה  וזהב, ומשה היה ע

חייב לאביו לקוברו, מפני שהוא בנו, ואתה לא בנו ולא בן בנו, ולא היית חייב לעסוק בו, וקברת 
: 'ויקבור אותו בגי'". )דברים לד, ו(אותו. וכן אני, שאיני חייב לבריה, אני מטפל בך, ואקבורך, שנאמר  

שילם למשה מידה כנגד מידה, ועסק בכבודו ובעצמו בקבורתו של משה. אנשים שקועים   הקב"ה
בעולם הזה בצבירת כסף וזהב, ראשם מונח בהשגת קניינים חומריים. בא משה רבנו ומלמד אותנו  
את ההשקפה הנכונה על העולם הזה. "ימי שנותינו בהם שבעים שנה ואם בגבורות שמונים שנה"  

חבל לכלות את ימינו ושנותינו במרדף אחר הכסף והזהב. הרי כל הקניינים החומריים , ו)תהלים צ, י(
"כי לא במותו    –שיצבור האדם בעולם הזה יישארו כאן, הוא לא יקח איתו לעולם הבא מאומה מהם  

כבודו ירד אחריו  לא  יח("  יקח הכל,  לכסף, הוא משמש אמצעי  )שם מט,  יש חשיבות  בעולם הזה   .
למחיה ולקיום, קונים בו לחם לאכול ובגד ללבוש ובית לדור בו. אבל בעולם הבא הכסף הוא חסר 

"לא    –ערך. לאחר שעצם האדם את עיניו, כל הכסף והזהב שצבר בימי חייו לא יועילו לו מאומה  
: "בשעת )אבות ו, ט(יתו לעולם הבא? אומרים רבותינו  . מה לוקח א )משלי יא, ד(יועיל הון ביום עברה"  

ולא אבנים טובות ומרגליות, אלא תורה   פטירתו של אדם אין מלווין לו לאדם לא כסף ולא זהב 
ומעשים טובים בלבד". לכן צריך האדם לנצל את ימיו כדי לצבור עוד ועוד קניינים רוחניים. ואם מן  

השתמש בממונו למצוות ולמעשים טובים, על ידי ריבוי מעשי  השמים ברכוהו בעושר ובנכסים, עליו ל 
לו מראש השנה"   מזונותיו של אדם קצובים  "כל  תורה.  והחזקת  וחסד  ע"א(צדקה  טז  מה  )ביצה   .

לא ישיג כלל. לכן, חבל על    –הוא יקבל משמים גם בלי מאמץ מיוחד, ומה שלא נקצב לו    – שנקצב לו  
"הגזרה אמת והחריצות שקר"    –בזבז כדי להרבות הון  המאמץ! חבל על הכוחות והזמן שאדם מ

. כמה שיתאמץ ויעמול, לא יעלה בידו להשיג ולו אגורה אחת יותר ממה שנקצב )רמב"ן בראשית לז, טו(
קנייני   אחר  מיותרת  ברדיפה  אותם  להשקיע  במקום  יקר.  והזמן  מוגבלים  הכוחות  משמים!  לו 

ים. את קנייני הרוח לא שולחים לאדם מן השמים, החומר, יש להשקיעם בדברים האמיתיים והנצחי 
אלא מוטל עליו להשיגם בכוחות עצמו. "חכם לב יקח מצוות". ככל שירבה לאסוף אותם בעולם הזה  

רבותינו המקובלים   –לעולם הבא    – "והקיצות היא תשיחך"  כך יהיה עשיר בהם בעולם הבא.    –
מצבו האמיתי. נשמתו מרחפת, הוא רואה    אומרים: כשקוברים את המת, הוא עדיין לא מרגיש את

עדיין לא מרגיש   הוא  גם שמורידים אותו לקבר  בו תחושת בטחון.  נוסכים  והם  כל המלווים  את 
מאומה, כי הוא מוקף קרובים וידידים. מתי מתחיל המת להרגיש את מצבו? כשאחרון המלווים 

עת בראשו ואז הוא מבין שהעסק עוזב את המקום. המת רוצה לקום מהקבר, אך אינו יכול. אבן פוג
. אפילו אבי  ()תהלים כז, י"כי אבי ואמי עזבוני"    –אבוד, החיים מאחוריו. ואז הוא מתחיל לצעוק  

כעת עזבו אותי לאנחות.   –ואמי, שהביאוני לעולם וגידלו אותי במסירות, אהבו אותי ודאגו לי כל חיי  
וילדיי שנתתי להם את לבי, והשקעתי בהם את כל וממוני    אשתי  השאירו אותי לבדי.    –כוחותיי 

 בשלח -א יקרא דשבת



עולם   בורא  עם  רק  בטיב    – נשארתי  תלוי  והכל  עולם,  בורא  לפני  עומד  הוא  כעת  יאספני".  "וה' 
אין לו מה לדאוג. ה' יאסוף    –היחסים והקשרים שלו איתו. מי שיש לו קשר וחיבור אל בורא עולם  

דם את הקשר והחיבור אל בורא עולם? לא אותו אליו, ויתן לו את מקומו הראוי לו. ומתי יוצר הא
כבר  כעת  זאת בזמן,  ומי שלא עשה  הזה.  והקבורה, אלא במהלך שנות חייו בעולם  בזמן המיתה 

יוכל לתקון"    –מאוחר מדי   יוצרים את הקשר והחיבור אל בורא )קהלת א, טו("מעוות לא  וכיצד   .
עת, לאחר שהגיע יומו של האדם, הגיע  עולם? רק על ידי תורה ומצוות ומעשים טובים בעולם הזה. וכ

את הפסוק  )אבות שם(  הזמן להנות מהקשר והחיבור שיצר האדם עם בוראו, וכמו שדרשו חכמים  
בקבר, "והקיצות היא    –בעולם הזה, "בשכבך תשמור עליך"    –: "בהתהלכך תנחה אותך"  )משלי ו, כב(
. כל אחד מישראל  )סנהדרין צ ע"א(לעולם הבא. "כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא"    –תשיחך"  

יזכה לקצור את  ומעבד את חלקו,  זורע  'חלק', חלקת אדמה, בעולם הזה. אם הוא חורש,  מקבל 
, ו"נוצר תאנה יאכל פריה"  )תהלים קכו, ה(ברנה יקצורו"    –הפירות לעולם הבא. "הזורעים בדמעה  

יח( כז,  הזאת?  )משלי  המיוחדת  השדה  את  זורעים  ובמה  אלו    –.  טובים.  ומעשים  ומצוות  בתורה 
הזרעים והנטיעות שמהם צומחים הפירות לעולם הבא. אבל אם יזניח את חלקתו, ובמקום לעבד 

וזהב   כסף  'יזרע' מטבעות  טובים,  ומעשים  ומצוות  תורה  בה  ו'לזרוע'  תצמיח   –אותה  לא  השדה 
 היא תתמלא קוצים ודרדרים.   מאומה. במקום תנובת פירות 

 אוצרות יוסף(  – )הרב יוסף מוגרבי שליט"א 

 ם זירת המטעני

עול נגד גדרי לפמובא מעשה מופלא הממחיש מהי עוצמתם של החכמים  ישראל"    "אביהם שלבספר  
ות הרב המקובל האלוקי, הרב מרדכי אליהו  בע בכוח תורתם: בימי ה"שבעה" לאחר הסתלקהט

ורא הבא. "אם לא היינו  לים וסיפר בעצמו את הסיפור הנמר אפי איתם לנחם את האב , הגיע  זצ"ל
בתקופה בה היה    . בני הרבשים  מדגי  – סיפור"  מעים זאת מפיו ממש, מתקשים היינו לעכל את השו

לפתע  , ובצעיתעילות מבנון לפלל", נכנסה פעם קבוצת חיילים לשטח  אפי איתם מפקד "עוצבת הגלי 
חכמת  שיטתם המתו  נחרד מפקדם לגלות שהם נמצאים בתוך זירת מטענים... "זירת מטענים" היתה

פגוע בחיילים. הם היו מקיפים שטח בכמה מטעני חבלה רבי עוצמה  לשל מחבלי החיזבאללה בלבנון  
נים את המטענים בין הסלעים פים וצובעים אותם באופן שהיו נראים כמו סלעים. היו מטמיוהיו מצ

הישראליים יגיעו לשטח ויכנסו לתוך התחום המוקף במטענים. המטענים לא וממתינים שהחיילים  
עות "קשת לייזר", שיצרה חיבור סמוי שהקיף את כל הזירה.  היו מחוברים באופן פיזי, אלא באמצ 

הליי של  הדמיוני  הקו  את  שיחצה  במישהו  היה  די  הקשת  שהופעלה  המטענים ברגע  שכל  כדי  זר 
סמוכה היו ניצבים תציפתנים של המחבלים וברגע שהיו רואים את החיילים נכנסים  עה  על גבו.  יופעל 

על החיילים מכל עבר. היו אלה למקום, היה אחד מהם מפעיל את קשת הלייזר וזו היתה סוגרת  
גילה המפקד היו נפגעים רבים בנפש. ברגע ש  הופעלו בסמיכות לחייליםמטענים מסוכנים מאד וכש

נמ הלייזר  צאיםשהם  קשת  את  זיהה  הוא  מטענים",  לצאת ב"זירת  אפשרות  שאין  יודע  הוא   .
המקום ת חיים ממשית. הוא העריך גם, שהמחבלים מתצפתים על  ם והבין שכל חייליו בסכנמהמקו

, בלב הסכנה... בקול רועד דיווח  עשר חיילים היו שם- כחמישהוהם יכולים לפתוח על חייליו באש.  
א  העוצבה,  מפקד  היה  אחת  דקה  ובתוך  הפיקוד"  ב"בור  למפקדיו  הכוח  איתמפקד  התוך פי  ם, 

מילים קצרות  איתם. ב אפי    – לצל ועל הקו  טלפון בביתו של הרב אליהו צהתמונה. שלוש בלילה, ה
"חכה כמה  "  זקוקים לכוחה של תפילה! "כבוד הרב, אנחנו  :  הסבוך והתחנןהוא סיפר לרב על המצב  

ילה, שב הרב אל  תפ פרת הטלפון. לאחר כמה דקות, בהן התעצם בהרב ועזב את שפואמר    –דקות"  
ההרסני של מה כוחה  היודע    מחזיק... תוציא אותם עכשיו!" והמפקד,הטלפון ואמר בנחת: "אני  

. ומאידך, היתה ה לצאתשכזו, מבין מה עשויה להיות המשמעות של הפקוד   ת נים קטלניזירת מטע 
בו אמונת חכמים תמימה והוא ידע: הרב אינו אומר סתם... הרב יודע מה כוחה של תפילתו... "קומו  

קולו של איתם בקשר. אחד מקציני המודיעין  נשמע   –  "וצאו עכשיו! מיד! בזה הרגע! תתחילו לרוץ!
יכוח והצעקות של  הו , הגביר את הרמקול וממנו בקעו קולות  מחבליםת הקשר של השהאזין לרש

משיב בתסכול: תפעיל את המטענים!" והלה  המחבלים. מפקדם הורה שוב ושוב למחבל בשטח: "



" אותו בכל הקללות  טיםשגד!" ו"מק עובד!" והמפקדים גוערים בו: "אתה בו  "אני מפעיל וזה לא
" כשהחייל האחרון יצא ...י מחזיק נהרגוע והשלו של הרב אליהו: "א קולו    שפה הערבית... ובטלפוןב

וא לוהתרחק  דיווח  זירת המטענים. הסלפי איתם  עים סביב הפכו לאבק, מהעצים רב, התפוצצה 
 ים... שלמריאים וחזרה לבסיסם בנותרה נסורת. החיילים שלנו עשו דרכם 

 )ברכת דוד(

 !יוצאים בזכות התורה הקדושה

ים ְבָיד ָרָמה" ְשָרֵאל ֹיְצאִּ  )יד, ח(." ּוְבֵני יִּ

. כידוע, עה"דיורה  ב יבות "תראשי    –מזו במילים "ביד רמה" רמז נפלא מאד: "ביד"  המפרשים ר
יורה דעה", בו כתובים בין היתר הלכות בעה חלקים לשלחן ערוך. אחד מהם הוא חלק "ישנם אר

"כל  :  ח(ה"  ת תלמוד תורהו)פ"א מהלכ, כדברי הרמב"ם  מוד תורה שמחויב בהם כל אחד מישראלתל
  עשיר, בין שלם בגופו בין בעל יסורין, בין בחור בין, בין עני בין  איש מישראל חייב בתלמוד תורה

ן גדול שתשש כוחו, אפילו היה עני המתפרנס מן הצדקה ומחזר על הפתחים, ואפילו בעל שהיה זק 
לסימן רמ"ה בשלחן  רמז    –"רמה"  בלילה".  ד תורה ביום ולמואשה ובנים, חייב לקבוע לו זמן לת

שזהו  ע דעה,  יורה  חלק  בהרוך  העוסק  תהסימן  בזלכות  תורה.  יצאלמוד  מה  ישראל  כות  בני  ו 
והתורה הזאת העמידה  התורה הק בזכות    – ממצרים? "ביד רמה"   דושה שעמדו לקבל בהר סיני, 

"ב וחיזקה אותנו במ להישאר  כל הדורות  ליפול בלהתרומם    –"  יד רמהשך  ולא  רוחנו. את תמיד 
ן  ג, כיו ש תמשיך להתקיים בעם ישראל, ותגדל ותשגעלינו לשמור מכל משמר, ולדאוג שזו  התורה ה

כך   – כתב ותורה שבעל פה"  יה, תורה שבשבלעדיה אין לנו קיום. "אין אומתנו אומה אלא בתורות 
 לפני יותר מאלף שנה.   התבטא רבנו סעדיה גאון

 אחריך( משכני  –)הרב ראובן אלבז שליט"א 

 לכה ההסיכום   – מלאכת דש 

זה המזון העיקרי שלו, מותר לשאוב בדרך הרגילה  ם  ינוק מאמו, וחלב א  שאינו יכול ל תינוק    –א  
ויש להורות שלכתחילה תהיה אשה מסייעת עימה בעת החליבה לתוך  לתוך כלי על מנת שיאכל  ,

 הכלי.  

אסור קום  תוך פי התינוק כדי שיאחז התינוק את הדד ויינק, ומכל מאשה לחלוב בשבת ללמותר    – ב  
 הוציא מעט חלב כדי לבדוק אם יש לה חלב.  ללאשה  

תחלוב מדדיה לתוך ישה מיניקת  חלה כל גופו, ורפואתו היא שא שהאוזן כואבת לו מאד עד שנמי    –ג  
בה אל  שה ותסייע עם המיניקת בחליד איהאוזן הכואבת, אסור לעשות כן בשבת, אולם אם תיגש עו

 , יש להקל.  "י שתיהןתוך האוזן, באופן שכל החליבה תהיה ע 

הניחו בחוץ כדי שיימס, מותר. וכן מותר ליתנו לתוך ולרסק קרח בידיים, אבל ל  לשבוראסור    –ד  
, כדי  ותר לערבב על ידי נענועמכל מקום מ הכוס שיש בו משקה, ובתנאי שלא ירסקו בתוך הכוס. ו

 שיהיה נימוח יותר מהר.  

, ואסור לרסק "איגלו" לכל אורכו בשבת, ויכות דקות תוך כדי אכילתלשבור קרטיב לחתומותר     *
 ן, ואוכלו תוך כדי ריסוק, יש להתיר. את החלק העליומימיו, ואם מרסק רק    שהרי כל כוונתו שיזובו 

 ת התורה( הלכות שבת )קריא



גון  לעדות מחמת שעבר במזיד על איסור לא תעשה מן התורה, כ סול  הפ  –ה  מי הם העולים לתור
]בגלוי, בפני עשרה ח זקנו בסכין, מצטרף לשבעה עולים לספר תורה. אבל המחלל שבת בפרהסיא  שמגל

ים, אך רשאים להעלותו  , אינו מצטרף לשבעה עולחז"ל   שאינו מאמין בדבריאו אפיקורוס  יהודים[  
ם, חתן שרגילים להעלותו  . ואול כשרים. ועונים 'אמן' אחר ברכותיועולים  " אחר שעלו שבעה  "מוסיף

אך יוסיפו על מנין העולים עוד יהודי    ,חלוקת, יעלוהויש חשש שתפרוץ מ  , שלישי, ואם לא יעלוהו
 אחד כשר.  

אם הוצרכו  , אולם  וללו בלי מטפחתף של הספר תורה, ולכן אין לג וז בגוף הקללאח אסור    – גלילה  
לו בידיו, ובפרט כשנטל ידיו, יש לו  לגולהמיקל    –פחת  לגוללו לפרשה רחוקה, ואי אפשר על ידי מט

למקום אחר, לגלול כפי שמצוי בתיקי ספרי התורה החדשים, וכשצריכים  וטוב להתקין גלגל קבוע מה לסמוך.  על
 . בקלות ובמהירותגוללים 

 לשונך  נצור –הלכות שמירת הלשון 

יכול להבין    על חברו דברים, שהשומעהמספר    –מע להבין כי קיים דבר גנאי על חברו  הגורם לשו
זכיר כלל מהו המעשה או כל פרט ממנו, נחשבים אף שאינו מ  -,  כי האיש עשה מעשה לא הגון  מהם

. דברים מסוג זה מעוררים את סקרנותו של השומע לדעת את פרטי המעשה  הרע-דבריו אבק לשון
ה  הי: "מי היה מעלה על דעתו שראובן י אותדוגמ הרע ממש. - של דבר יסופר לשוןהרע וגורמים שבסופו 
ינני רוצה לספר מה שקרה" טוב שלא נדבר על שמעון, א"יותר  )רמב"ם, דעות ז, ד(.  כזה כמו שהוא עכשיו"  

ו בשבת יוכבד ורות יצא  .מתייחס לשינוי לרעה()כשהדבר  יק ממנו". "היא השתנתה לגמרי"  "אני אינני מחז.  )שם(
מ לטייל  הצהריים  לידן    עטאחר  עברה  בדרך  שהידבעיר.  יוכבד נה,  אל  לשלום  ראשה  שהן ניעה  אחר   .

ל היא דינה, אני רואה שאת מכירה אותה!" "א ה רעה  , שאלה רות את יוכבד: "איזו בחורההתרחקו ממנ
תה של יוכבד לא כללה הרע". תשוב-לא רוצה לדבר לשוןאני    –השיבה יוכבד    –כירי את שמה של דינה  תז

את אשר אמרה. רות, גם   הרע ולכן היה אסור לה לומר-נחשבים אבק לשון   גנאי, אך דבריהאמנם דברי  
   ו, אלא אם הדבר נחוץ לה לתועלת מעשית. היא חייבת לדעת כי אין לשאול שאלה כז

 ( -: תן חיוך  

מי כדי לראיין אותו.  , ולכבוד יום הולדתו הגיע אליו כתב מהעיתון המקו119זקן אחד הגיע לגיל    -  א
". ענה לו הישיש: "יש לי בחיים כלל ברזל, אני בחיים מופלג?ך ההעיתונאי שואל אותו: "מהו סוד גיל

טות.  , התפלא העיתונאי. "כן", ענה הקשיש בפשזה הכל?!""דבר".  לא מתווכח עם אף אחד על שום
 בשקט ובעדינות... ענה לו הקשיש "אתה צודק". אמר העיתונאי. . "אבל זה לא יכול להיות" 

 חברה: "כן, גם בעלי לא בן אדם". אומרת לחברה שלה: "יש לי בעל מלאך". עונה לה האשה   –ב  

אליסה אפרת בת אסיה, ישי דוד ויוסף חיים ונחמן שמאי בן ז'אנה,  לרפואה והצלחה ופרנסה ושמחה: עמית בן אתי, כרמל בן אתי, עדן בן אתי,  
בני אליסה אפרת, יצחק בן ברוניה, אתי בת ברוניה, ראובן בן בלה, רונן בן מזל, שלמה בן אסתר, פני בת סעדי, תהילה בת פני, מרדכי ויהודה  ישראל  

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

בל, רוזה בת יובדית, רפי בן חיוית, יקיר בן בריטו, אבישי בן טניה, יעקב בן טורו,  ויטל בן סוניה, ג'קי )יצחק( בן לאה, חנה בת רג'ינה, אברהם בן ימ
ה צפני, גרמן מורה בת טיילו, יובדית בת שונמית, משה בן ז'קלין, אזנאוו בן ימרוט, שחר בן סימי, שלום )יוג'י( בן יעל, יפה בת גלינה, לטיף בן סמיר 

עבדיו בן איסתיר, שמאי בן לובו, בתיה בת מירסה, יאשה )ישעיה( בן   ציון )רפאל( בן נוריה,  בן שרה,  בן ריספו, נחמן בן לאה, יגאל בן לובה, דוד
סתר, ימין בתיה, שלמו בן בלהה, חיה )חגילו( בת מושולום, ג'אנה בת חיה )חגילו(, עמליה בת ג'אנה, אלנורה בת טטיאנה, איזיו בן איסתיר, פני בת א

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

 בורך! שבת שלום ומ


