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,   ל"זמריםבת שולמית :העלון מוקדש לעילוי נשמת

,ל"זיפה בןמשה הרמן , ל"זבנה בתחזימה,ל"זפרחה בתלידיסיה

,  יוכבדבתברכה ויסי'ג: לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם
,בנהבתמרים , שרהבןאליהו הכהן , אליסבןמאיר ' ר

י הקדוש"רשמתוך הפרשה

זמני השבת

 v.hayom@gmail.com

האור החיים הקדוש

וַוְיִהי ןֵעשָׂ ִעיםבֶּ הַאְרבָׂ נָׂ הִיַקחוַַשָׂ תִאשָׂ אֶּ
('לדפסוקכופרק)...ְיהּוִדית

שנאמר,לחזירנמשלהיהעשו.שנהארבעיםבן
ה" ָּֽ ַערֲחִזירְיַכְרְסֶמנ  ,הזההחזיר.('ידפתהלים)"ִמי 

.טהורשאניראולומרטלפיופושטשוכבכשהוא
.כשריםעצמםומראים,וחומסיםגֹוְזִליםאלוכך
ידמתחתנשיםצדעשוהיהשנה(40)'מכל

בןאבא:אמר'מבןכשהיה.אותםומענהבעליהן
.כןאניאף,אשהנשאשנה'מ

חייםבעללכל.לחזירנמשלבהתנהגותועשיו
שזהגרהמעלה,טהרהסימנישנינדרשיםטהור
.חיצוניסימןשזהפרסהומפריס,פנימיסימן
הסימןאתרקלהשישבעולםאחתחיהישנה

נראההכלמבחוץ.החזירוהיאבלבדהחיצוני
ואפשרפרסהמפריסההיאשכן,בסדר

בודקיםאםאך,טהורהשהיאולחשובלהתבלבל
חיהבכללשהיארואיםשלההפנימיותאת

עשיונמשללכך.גרהמעלהלאהיאשכן,טמאה
כמוככשרלהיראותמנסההיהחוץכלפישרק
כפי40בגילאישהלקחגםולכן.חזיראותו

אישהלקחאלה,בלבדזוולא.אביושלקח
,יהודיתשמה[את]כינה"ואהליבמהשנקראת

כדי[בוזאת],אליליםבעבודתכופרתשהיא,לומר
.('בלוי"רש)"אביואתלהטעות

ה קּתֹוְלֹדתְוֵאלֶּ ןִיְצחָׂ םבֶּ הָׂ ם,ַאְברָׂ הָׂ תהֹוִלידַאְברָׂ קאֶּ ('יטפסוקיםכהרקפ)!ִיְצחָׂ

קַוְיִהי ןִיְצחָׂ ִעיםבֶּ הַאְרבָׂ נָׂ תַקְחּתֹובְַשָׂ האֶּ ִרְבקָׂ
ֲאַרִמיְבתּוֵאלַבת ִַמַפַדןהָׂ ןֲאחֹותםֲארָׂ בָׂ ֲאַרמִַלָׂ יהָׂ
הלֹו ('כפסוקכהפרק)!ְלִאשָׂ

הארמילומרכפל.ארםמפדן-הארמיבתואלבת
לומר"הארמי"באומרונתכווןכילהעירארםמפדן

הואהריעירולשםלכנותונתכווןאםכי.הרמאי
רשעותונתפרסםשלאלצדבזהוהכוונה,אמור
...היהרשעכילהודיעובאבעולם

שללאביההתורהקוראתלמהלהביןקשה
,[מגוריומקוםשםעל]"הארמי"בתואלרבקה
המילההרי.ארםמפדןשהואכותבתמכןולאחר

?!מיותרתלכאורה"הארמי"
לאכלל"הארמי"שהמילההחייםאורהעונה

התורהובאה.הרמאיאותיותהארמי.מיותרת
.ורמאירשעהיהשבתואלזהבפסוקלפרסם

שקייםאנורואיםהפרשהשלהראשוןבפסוק

לבין,יצחקעלהתורהשכותבתמהביןהבדל

על.('יבפסוקכהפרק)ישמעאללגבישנכתבמה

ןִיְצָחקּתֹוְלֹדתְוֵאלֶּה":נאמריצחק ,ַאְבָרָהםבֶּ

ם ה  קֶאתהֹוִלידַאְבר  ישמעאלועל!"ִיְצח 

ןִיְשָמֵעאלֹּתְלֹדתְוֵאלֶּה":נאמר ,ַאְבָרָהםבֶּ

הֲאֶשר רי ְלד  ג  הםישמעאלוגםיצחקגם.!"ה 

יצחקעלשמדובראולם,אברהםשלבניו

.יצחקאתהולידשאברהםמדגישההתורה

אתמיחסתהתורהישמעאלאצלואילו

.אמולהגרהולדתו

"יקרכלי"המסבירהתורהבלשוןההבדלאת

כינקראלאישמעאל":(מלונטשיץאפריםשלמההרב)

ן"אם מהזולתטבעוקבללאכי,"ַאְבָרָהםבֶּ

היהוזה.הטוביםממעשיואברהםשלמדו

יצאלסוףשהריונשתנהבמקרהאצלו

כיבהגרהתולדהתלהולפיכך,רעהלתרבות

טבעקבליצחקאבל..המצריתהגרטבעקבל

הכלתלהכןעל.ממעשיוגםולמדאברהם

.ל"עכ"תולדהלשוןוהן,בןלשוןהןבאברהם

אתהולידשאברהםכותבתשהתורה,כלומר

תכונותיושכלאותנוללמדבאההיא,יצחק

ואילו.בירושהליצחקעברואברהםשל

ולכן,אמומהגרתכונותיואתשאבישמעאל

.הגרי"עהיאישמעאלשלשההולדהנאמר

?ליצחקאברהםהעניקתכונותואלו

שלשהמביאה(.עט)יבמותבמסכתהגמרא

:הםואלוישראלעםניכריםבהםסימנים

אברהם.חסדיםגומליו,ביישנים,רחמנים

ולכן,בנוליצחקהאלההתכונותאתמעביר

אישהלחפשעבדואליעזראתמצווהשהוא

לִכי":לומדגישהוא,ליצחק לַאְרִציאֶּ ְואֶּ

ליצחקלהביאאפשראי.('דכד)"ֵּתֵלְךמֹוַלְדִּתי

אישהוחסדנתינהשלתכונותעלשגדל

לתכונותהמשךשיהיהבכדי!כנעןמבנות

גדלההיאשגםאישהלולקחתצריךהאלה

שאליעזרברגעולכן.דומיםערכיםעלוחונכה

שמפגינהוהנתינההחסדרמתאתרואה

הצליחהששליחותולבטחהואיודע,רבקה

מיצחק.ליצחקהמתאימההאישהונמצאה

שמנחילליעקבמועברותאלותכונותורבקה

עםבכלוכך,עולםעדאחריולבניואותם

,רחמניםשלהמאפייניםטבועיםישראל

.חסדיםוגומלי,ביישנים

אלוממידותאחתבושאיןאדםנמצאואם

ילקוטהשמביאכפי.לייחוסולחושיש

בידועהבריותעלמרחםשאינוכל"ש:שמעוני

,יגפרקדברים)!אבינואברהםשלמזרעושאינו

בושתלושאיןשמי,הגמראומוסיפה.(תתפט

!סיניהרעלאבותיועמדושלאבידועפנים

אצלנוטבועותהתכונותכךכדיעד.(.כנדרים)

כפיתקנהלחוקקל"חזצריכיםשהיובגנים

רביאמר:(.נ)כתובותבמסכתבגמראשמובא

המבזבז,תיקנו(מקוםשלשם)באושה":אילעא

יותריבזבזאל,(לצדקהמנכסיומבזבזשהואמי,כלומר)

מחומשיותרלצדקהיתןלא,כלומר."מחומש

בסוףיזדקקהואגםשמאמנכסיו(20%)

שלהנתינהמידתהיאגדולהכךכל.לצדקה

אתלהזהירל"חזחייביםשהיו,היהודיהעם

האם!!לצדקהממונוכלאתייתןשלא,היהודי

מידייותרייתןשלאגויאיזהלהזהירשייך

??הכסףלויגמרשלאכדיצדקה

!יהיהולאיקוםלא

אלינומגיעותאלושתכונותלמרותאך

לאדםאסור,אבינומאברהםבירושה

לעמולצריכיםאנושאיןלעצמולחשוב

דווקא!הנכוןהואההפך.אותםלהשיגבכדי

אותנושמאפייניםהדבריםהםשאלובגלל

!שאתביתרעליהםלעמולעלינו,כיהודים

,יכולתוכפיצדקהלתתלהשתדלצריךאדם

כוחובכללהשתדלצריך.מכספווהןמגופוהן

ולדבוק,השליליתהפניםמעזותלהתרחק

ָפִניםַעז":נאמרכךשעלהביישנותבמידת

ןְלַגןָפִניםּובֹושת,ַלֵגיִהָנם כל"ו.('כהאבות)"ֵעדֶּ

נדרים)"חוטאהואבמהרהלא,המתביישאדם

לנקוםולאהאכזריותממידתלהימנעוכן.(.כ

מידתשתהיה"אלה,בריהשוםולצער

כלבלבוונמצאתתקועהוהחנינההרחמים

עליושירחמורוצהשהאדםוכמו.הימים

מיעלשירחםלוראויכן,צרכובשעת

:('יחיטויקרא)הכתובשאמרכמו,"שיצטרך

.(הרחמיםשער-צדיקיםאורחות)"ָכמֹוָךְלֵרֲעָךְוָאַהְבּתָָּ"

,חסדיםוגמילותרחמנותבושה-כאלומידות

ישמראםורקאךבהצלחהלקנותאדםיוכל

יכולשהואשחושבאדם.רעהמחברה

שאיןרעהחברהעםולהסתובבלהמשיך

אתלשפריוכלועדייןורחמנותבושהבה

שכולםרואהשאדםברגע!טועההואמידותיו

הואגם"נדבק",ולהעניקלתתחפציםמסביבו

אישבכבודמדבריםכולםאם.לנתינהברצון

.דופןיוצאלהיותירצהלאאדםאף,לרעהו

נמצאהואבאהחברהאחרינמשךהאדם

נמצאהאדםאם.('אופרקדעות-תורהמשנה)

דבריםלעשותנמשךהואטובהבחברה

,רעיםאנשיםבסביבתנמצאהואואם.טובים

חייבהואולכןוריקהבלאחריימשךהוא

!משםלצאת

('כבכה)"ְבִקְרָבּהַהָבִניםַוִיְתֹרֲצצּו"הפסוקעל

ביתלידעברהשרבקהבעת"ש:י"רשכותב

שעברהובעת,לצאתיעקברוצההיהמדרש

."לצאתעשיורוצההיהזרהעבודהבפתח

,אמובמעיתינוק":סופרם"חתהושואל

!כולההתורהכלאתאותוומלמדבאהמלאך

יותרילמדהמדרששבביתיעקבחשבוכי

!"?לצאתרצהכךשכל,המלאךעםמאשר

אך,המלאךעםתורהלמדיעקבאמנם,אלא

העדיףולכן,הרשעעשושלבמחיצתושהה

אומרתכךועל.המדרשבביתוללמודלצאת

ְוַאל,ָרעִמָשֵכןַהְרֵחק":('זא)באבותהמשנה

."ָלָרָשעִּתְתַחֵבר

אםורקאךצדיקולהישארלהיותתוכל

.שמסביבךהרשעיםשלממחיצתםתתרחק

מברכיןשבת 
ביום ראשוןכסלו חודש 

0:57שעה , ראשוןליל: המולד



ר  כֹל ֲאש ֶׁ ַמְרת ָׁ ַלֲעׂשֹות כ ְ (' ייזדברים ) יֹורו ךָׁ ְוש ָׁ

ֹון  ב  ש ְ ֹאו  חֶׁ ִלים ב  ֹש ְ ן יֹאְמרו  ַהמ  ('כזכאדבר במ)ַעל כ ֵּ ר   ָֽ ֹוְכחֹות מו סָׁ ים ת  ְך ַחי ִ רֶׁ (' משלי ו כג) דֶׁ

למסגד או לכנסיה להכנסהאם מותר ליהודי 

?במקום צורך גדול

סעיףקנסימן)דעהיורהערוךשולחןבמרןפסקוכן.יכול

ארבעכוכביםעבודתמדרךלהתרחקשמצוה,(א

לביתבסמוךההולךולפיכך.מטרשני,כלומר,אמות

אותומפתחלהתרחקעליו,כנסיהכגון,זרהעבודה

שבתיברורהדברשכן,אמותארבעלפחותהמקום

,זרהעבודהעובדינחשביםכולםהנוצריםשלכנסיה

,יתברךהשםזולתאחראלוהשישמאמיניםשהםלפי

ממשלהכנסאסורשיהאלומרשעלינושכןכלכןואם

.ממשזרהעבודהבתישהם,שלהםכנסיהלבתי

,לכנסיההכניסהבעצםשישההלכתיהאיסורומלבד

,(כוסימן)בידחייםת"בשוי'פלאגחייםרביהגאוןכתב

מתלוההמינותרוחמיד,זרהעבודהלביתהנכנסכי

הואמקוםמכל,להחטיאורצונויפיקלאאםואף,אליו

כשהנכנסובפרט,לשםכניסתובעצםעצמומטמא

נדבקיםשהחיצונים,קודשזרעישראלמזרעהואלשם

עלוכפרהתשובהצריךזרהעבודהלביתוהנכנס,בו

להכנסשאסורוברורפשוטהדברוממילא.חטאו

.זרהעבודהביתהכנסיהשהרינוצריםשללכנסיה

הדיןביתואברבל"זציוסףעובדיההרבמרןוכשהיה

הראשיהרבסגןהואהיה,ח"התשבשנת,במצרים

בשםאדםכיהן,הראשיהרבבמשרתואילו,למצרים

ובעצמו,מצריםלמלךמקורבשהיה,אפנדינחוםחיים

ללשוןהאקדמיהוחבר,בקהירבסינאטחברהיה

מת,הימיםובאותם.זולמשרהנבחרולכן,ערבית

הזמינוולהלוייתו,במצריםמאדנכבדנוצריקונסול

להשתתףהמדינהשלהראשירבהאתהשלטונות

והרבובהיות.הראשיתהרבנותאתולייצג,בהלוויה

שילך,ל"זצהרבמרןאלפנה,מאדחלשהיההראשי

שהמנהגל"זצמרןומששמע.להלוייהבמקומוהוא

,המתמונחששם,לכנסיהכולםשנכנסיםהוא

לרבהודיע,וכדומההנוצריםתפילותאתשםושומעים

,לכנסיהלהכנסמוכןאינוהואאופןבשוםכי,הראשי

לאשאילומשום,לכךשיסכיםמאדאותולחץוהלה

הדברעלול,הרבנותמטעםרשמינציגאףישתתף

לאל"זצמרןאבל.רציניתדיפלומטיתתקריתלעורר

שלהשתתפותועצם,אדרבאכיוטען,לדבריוהסכים

,כמותומאין'החילולהיא,כזהבאירועהיהודיםרב

איתןנותרולפיכך.הגוייםלפניהיהודיםדתובזיון

הרבנותמטעםנציגשוםהשתתףולא,בדעתו

.ישראלעלושלום,בהלוייה

אדםלגבי,ל"זצמרןנשאל,מכברלאכןוכמו

חוזהעלחתםועתה,מזגניםמתקיןהואשבעבודתו

,העיסקהובכלל,מזגניםמאותהתקנתשלגדול

בשאלהבאוכעת.נוצריםשלבכנסיהמזגניםלהתקין

העיסקהאתשיבטלאו,בעבודתולהמשיךיוכלהאם

לשלםשיאלץכסףהרבהשלהפסדכךמתוךלוויהיה

בעבודתולהמשיךשיוכל,ל"זצמרןוהשיב.כקנס

עובדיםאלא,לכנסיהיכנסבעצמוהואשלא,בתנאי

שלא,ל"זצמרןהורהועוד.המזגניםאתיתקינוגויים

יאמראלא,לכנסיהלהכנסלגוייםבעצמוהואיאמר

אתויתקיןגוייםפועליםלויקחשהוא,אחרלגוי

דבריפיעלבקודשכדרכודבריואתונימק).המזגנים

.(הדבריםבטעמילהאריךנוכלולא.במקורותיהםהפוסקים

ם"הרמבבדברימבואר,למסגדכניסהשלעניןאלא

עבודהלעובדינחשביםאינןשהישמעאלים,בתשובה

בכלואין,לבדויתברך'בהמאמיניםשהםלפי,זרה

שדתםמהמלבד,יתברך'בהכפירהשוםאמונתם

בדברלאאבל,משובשותואמונותהבליםמלאה

כןועל.זרהעבודהלעובדינחשביםלהיותלהםשיגרום

השמיטהבשנתהקרקעותאתלמכורמיקליםאנו

למכורשאסוראף,המכירההיתרפיעללישמעאלי

משוםוזאת,זרהעבודהלעובדיישראלבארץקרקע

כימבוארוממילא.זרהעבודהעובדיהישמעאליםשאין

ומותר,ממשזרהעבודהביתכדיןדינםאיןהמסגדים

.שםלהכנסהדיןמעיקר

ביתלכללהכנסבהחלטחמורבאיסוראסור,ולסיכום

שללכנסיהלהכנסהאיסורזהובכלל,זרהעבודה

המזרחבעריזרהעבודהבתילשארוכן,נוצרים

הערביםשללמסגדלהכנסאולם.הרחוק

דרךכןשעושהובפרט,הדיןמןאיסוראין,הישמעאלים

.המכפלהשבמערתהאבותבקבריוכגון,תפילה

ךָׁ   בֶׁ ל ְלבָׁ בֹתָׁ אֶׁ ַדְעת ָׁ ַהי ֹום ַוֲהש ֵּ (' טדברים ד ל) ְויָׁ

ְתֹרֲצצו   ה  ַוי ִּ ְרב   קִּ ים ב ְ נִּ ְדרׁש ֶאת ה,  ַהב   ֶלְך לִּ ֵּ י ַות  ֹנכִּ ה א  ה ז ֶ מ   ן ל  ם כ ֵּ ֹאֶמר אִּ ('פרק כה פסוק כב). 'ַות 

אמנורבקהחיכתהשנהשעשריםמספרתהתורה

שלהרבותלתפילותיונעתר'שהולאחר,בטןלפרי

הרגישההריונהימיבמשך.הרתההיאיצחק

כשהייתה":י"רשכותבשעליהמוזרהבתופעה

רץיעקב,ועברשםשלתורהפתחיעלעוברת

עשו,זרהעבודהפתחיעלעוברת.לצאתומפרכס

.ל"עכ"לצאתמפרכס

הרגישוהרחםמתוךועשיושיעקביתכןזההאם

מושפעשהעובריתכןהאם?נמצאתרבקההיכן

שמגיעיםמהדבריםואף,ממעשיה,אמומהתנהגות

.(האמונהאלמסילות)?הקטנותלאוזניו

שגרמההסיבהעלמספר('יחזרבהקהלת)המדרש

בעלמאיררבישלרבושהיהאבויהבןלאלישע

קרהשזהאומרהמדרש.רעהלתרבותלצאתהנס

ביתלידבהריוןשהיתהבעתעברהשאמומשום

,שםשבישלותבשילשלריחהריחה,זרהעבודה

מפעפע"האוכלאותווהיה.מהתבשילאכלהואף

מעשהמובאבנוסף."נחששלכארסבכריסה

הכיפוריםביוםמעוברתאשהעל,(.פב)יומאבמסכת

רבילפניבאו.מאודלווהתאוותהאוכלשראתה

שיוםבאזנהלהתלחשו:להםאמר,הנשיאיהודה

,להלחשו.להתאפקתוכלאולי,היוםהכיפורים

קרא.מתאוותוהעוברופסקהלחישהאתוקיבלה

ם":רביעליה רֶּ ָצְרָךְבטֶּ ןאֶּ טֶּ ,('האירמיה)"ְיַדְעִּתיָךַבבֶּ

במעוברתנוסףמעשהו.יוחנןרביממנהויצא

לפניבאו,הכיפוריםביוםמאכלשהריחהאחרת

אתקיבלהולא,להתלחשו:להםאמר,חנינארבי

ֹזרּו":עליהקרא.(להתאוותהמשיךהעוברכי)הלחישה

םְרָשִעים שבתאיממנהויצא,('דנחתהילים)"ֵמָרחֶּ

.הרשע

קַמֲעַבר"בספרשנכתבוכפי פרקצדקשפתישער)"ַיבֹּ

שלאעיבורהבימישתזהרלאשהראוי":('ה

שכןוכל.עבירהבמקוםלהסתכללאוגםללכת

העוברכי,חטאטינוףמכלעצמהשתשמור

"..הרבהויודעומביטצופהבמעיה

ר"ד:זהותלמסקנותהגיעוגםימינושלהמחקרים

ללינגוויסטיקה,ילדיםלרפואת'פרופ],טראביהנרי

התינוקותכיגילה,[מיאמיבאוניברסיטתולאנתרופולוגיה

.האימהותשלשיחותיהםאתשומעיםברחם

9שלהשנייההמחציתכלבמשךשומעהעובר

שלעולמו)יותרמוקדםאוליואף,ברחםשלוהחודשים

גילה[1970בשנת]ליברמןמיכאלר"ד.(48-54התינוק

שלההסיגריהאתהאםהדליקהשבטרם,במחקר

העוברשלליבופעימותגברוכבר,לעשןוהתחילה

המכונה)שיפלבייןסוזןהמדענית.לאירועבצפייה

שומעיםשהוולדותספקאין":כותבת(39-52תאמןשלא

הם.למוסיקההנראהככלמגיביםוולדות.קולות

קצבפיעלרקדוכאילוונעיםבעיניהםממצמצים

שהיצוריםסבוריםמאתנורבים.מוכתב

האמיתיהקיוםאתמתחיליםהללוהמורכבים

מעידיםכישוריהםכלאבל,הלידהלאחרשלהם

מופלאההתפתחותשלבהמשכהשמדובר

"ההיריוןבתקופתממשהמתחילה

ַתןְוַיֲעֹקב ונָׂ םְלֵעשָׂ חֶּ שִַּוְנִזידלֶּ ַוֵיְשְּתַַויֹאַכל,יםֲעדָׂ
ם קָׂ זַוֵיַלךַ ַויָׂ וַוִיבֶּ תֵעשָׂ הַהבְַאֶּ ('לדפסוקכהפרק)...ֹכרָׂ

שמהותו[1194-1270נחמןבןמשהרבי]ן"הרמבומסביר

.העכשוויתההנאהעלרקשחושבאדםהיאעשיושל

בעתידלושמחכההבכורה."ַוֵיַלְך,ַוָיָקם,ַוֵיְשְּתָּ,ַויֹאַכל"

בזויסיבתוזו":לשונוהיאוכך!כללאותומעניינתאינה

ויעשווישתושיאכלורקבכסיליםחפץאיןכי,הבכורה

כךועל.ל"עכ"מחר[ה]ליוםיחושוולאבעתםחפצם

ָחָכם":המלךשלמהכותב ְוַהְכִסילְברֹאשֹוֵעיָניוהֶּ

ְך .('ידבקהלת)!"הֹוֵלְךַבֹחשֶּ

אתובוחןקדימהמסתכלבראשושעיניומי

לדחות,להמתיןהואיודע.מעשיושלהתוצאה

לא.ישתלםזהשבסוףבחוכמתוהואמבין,סיפוקים

כמהליהנותלנסותורקאךהוארצונושכל,הכסילכן

בכלעמלהואכךועלחייותכליתזוהי,ומהרשיותר

חושב.('יגכבישעיה)"ָנמּותָמָחרִכיְוָשתֹוָאכֹול"!מאודו

זוהיאך,הנכוןהמעשהאתעושההואשבכךהוא

שרואהבטוחהוא,בחושךשנמצאהאדםשלהמהות

שתאוותיולבשםלאאך,נכונהבצורההדבריםאת

?בסוףלהגיעמתכנןהואלהיכן.אותושמנחיםאלוהם

...לדעתרוצהאינו:לומרנכוןיותראו..יודעאינוהוא

והואהצדיקהבןהואשיעקבידעהרבקה

קיבלההריכיוהמורשתהשושלתממשיך

מדועכךואם.(..'וכוְבִבְטֵנְךגֹוִיםְשֵני)בנבואהזאת

אחרלטעותלוונתנהליצחקזאתסיפרהלא

שיצחקל"חזוהסבירו?בפיוַצִידשהיהעשיו

כלועם,תדירעמומדברהיה'וההיהנביא

חששהורבקה.רשעשעשיולוהודיעלאזאת

עשיועלשקיבלההנבואהאתתגלהשאם

קיבלהשהיאמכךיפגעויצחקיתכן,ויעקב

.נסתרהיהזהממנוואילוחשובהכזונבואה

בכדיוהכל,לעצמהזאתלשמורהעדיפהולכן

..בעלהבכבודלפגועלא

זהירהיהלאוהבעל,יחדשחיוזוגעלמסופר

בכבודהופגעלשוןחדהיההוא,אשתובכבוד

,ביתםשלהחצרבגינתלנוחיצא,לימים.תדיר

שהיומסמריםהרבההעציםאחדעלוראה

אתושאלהאישתמה.בעץחצייםעדתקועים

..הדברלפשראשתו

פעםבכל,עבורימזכרתזוהי,אשתולואמרה

בעץתוקעתאני,אותיומעליבביפוגעשאתה

!ביפגעתכמהזוכרתאניוכך,חציועדמסמר

לכלמסמריםמלאשהיהבעץהבעלהביט

איןבאשתופגעהרי,עיניווחשכו,ורחבואורכו

התחרטמיד!ליבואלשםולאפעמיםספור

דרכיואתישפרמעתהכילאשתווהבטיח

לוהיאאחתבקשהאך.בכבודאליהויתנהג

,בכבודאלייךשאתנהגפעםבכל,ממנה

שלשבסופועד,מהעץאחדמסמרתוציאי

..בעץמסמריםישארולאדבר

שיפרהבעליוםמאותו,ואכן,האשההסכימה

והיא,רבבכבודאשתואלוהתנהגדרכיואת

מסמרהורידהפעםובכלבהבטחתהעמדה

.אחר

יוצאהבעלאחדיום,שניםוחלפוימיםעברו

שמח.ממסמריםנקיהעץוהנה,החצרלגינת

,רעייתיהביטי,ואמרלאשתוקראומידמאוד

נקיהעץוהנה,יפהלהתנהגהצלחתי

!ממסמרים

יותראיןהעץעל,אכן,החכמהאשתולוענתה

!נשארוהחורים...החוריםאבל,מסמרים

ֱאַהב קַויֶּ תִיְצחָׂ ואֶּ ה,ְבִפיוַצִידִכיֵעשָׂ תְוִרְבקָׂ בֶּ תֹאהֶּ ('כחפסוקכופרק).ֹקבַיעֲַאֶּ

בעודושלעוברלנוגילול"שחזרואים

כך,ורגשותרצונותישנםאמוברחם

גםובנוסף,אמועללהשפיעשיכול

.במעשיהעליולהשפיעיכולהאמו

המשניותבפירושם"הרמברבינו

למד(אפרק)זרהעבודהלמסכת

ביתלגבי,שםהמשנהמדברי

לנושאסור",עצמוכוכביםעבודת

."בולהכנסשכןוכללראותוכמעט

בדברילהלכההובאום"הרמבודברי

ובשאר(קמטסימןדעהיורה)ך"הש

במסכתהתוספותו.שםאחרונים

מדברילמדו(ב"עיזדף)זרהעבודה

אפילולהתרחקשיש,שםהגמרא

שהואמהכלכוכביםעבודתמפתח

:  מתוך
"הלכה יומית"
-יעקבָּששוןָּהרבָּ-


