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פרשת: כי תשא   
 34‘ עלון מס

 אדר תשע"ג‘ כ

 שמירת השבת

אכָּה ” לָּ ה בָּּה מְׁ עֹשֶּ י כָּל הָּ ת כִּ יהָּ מֹות יּומָּ לֶּ ַחלְׁ כֶּם מְׁ וא לָּ ש הִּ ת כִּי קֹדֶּ ת ַהַשבָּ ם אֶּ תֶּ ַמרְׁ ּושְׁ

יהָּ  ב ַעמֶּ רֶּ קֶּ וא מִּ ש ַההִּ ה ַהנֶּפֶּ תָּ נִּכְׁרְׁ  “וְׁ
", שעם ישראל הוא העיקר קודש היא לכםמהמילים "רב נחמן בר יצחק , דורש דף פה:( )במסכת יומא 

 להצלת חולה שיש בו סכנה. והשבת טפלה להם ולכן מותר לחלל שבת

, שואל אם חיי היהודי עדיפים מיום השבת, כנ"ל, אם כן איך ייתכן שהתורה פסקה שדין המשך חכמה

הרי אם החיים של היהודי חשובים מן השבת, אין הדין נותן שיילקחו  המחלל שבת להיסקל ולהיהרג?

חייו על שחילל שבת, הלא השבת גופיה נדחית מפני פיקוח נפש, ואפילו מפני ספק פיקוח נפש מחללים 

 שבת. ומי שעובר על השבת, נהרג ונסקל ?!.

לעם ישראל. הקב"ה , שאדם המחלל שבת, כורת את נפשו מהקשר המיוחד בין המשך חכמהמתרץ 

הקשר האדיר בין הנשמה לבוראה היא באמצעות שמירת השבת. ובאמת קדושת השבת נדחית מפני 

, )יומא פ"ה:( רבי נחמן בר יצחקפיקוח נפשו של ישראל, כי אם אין ישראל, אין שבת בעולם, כמו שאמר 

שבת ממעשיו ועל קדמותו ה “שהקבומי יעידו על ‘ כי אם אין ישראל, מי יהיה שיקדש את השבת’

 בעולם. 

אכן, אם הישראלי לא שמר את השבת... , נפשו נכרתת מן הקשר האמיץ אשר קשורה כנסת ישראל בה' 

 ובתורתו

כי קודש היא , שכל זה ניתן לדייק מהפסוק עצמו, כך: תחילה אומר הפסוק "המשך חכמהעוד אומר 

טפלה לכם, ולכן פיקוח נפש דוחה שבת. אך לאחר מכן ממשיך  ", דהיינו, אתם העיקר והשבתלכם

", כלומר, אע"פ שפיקוח נפש דוחה שבת )וא"כ ערך החיים עולה על מחלליה מות יומתהפסוק ואומר "

כל העושה בה מלאכה ונכרתה  כיערך השבת(, בכל זאת המחלל את השבת דינו מיתה. ומדוע זה כך? "

", דהיינו, ע"י חילול שבת, כרת המחלל את נפשו מהקשר בינו לבין הקב"ה הנפש ההיא מקרב עמיה

  וירד ממעלתו, כמבואר לעיל.

 רבים שואלים למה זה עני וזה עשיר, הלא במעשים טובים מצוי כמה פעמים שעושה העני כמו העשיר  יותר מהעשיר? החפץ חיים זצ''ל אומר 

ושישי מן  ישיזה דומה לאורח אחד שבא לבית הכנסת ביום השבת ורואה שהגבאי מחלק עליות לכהן וללוי מן הדרום, לשלישי מן המזרח, לרביעי מן המערב, לחמ

לקרוא גם  היההצפון, ויתמה עליו ויאמר, למה קראת אלה מן הדרום, הלא ישנם נכבדים מהם בצד מזרח, ולמה ברר לו את השלישי דוקא מן המזרח, והלא יכול 

 השלישי מן הדרום, וכן תמה על כל העליות, למה היה לו לחפש מארבע רוחות, ולמה לא קראם כסדר מרוח אחת?. 

החלוקה של את השיב פיקח אחד לאורח הזה: אדני בא לשבת אחת וכבר רוצה לדעת סדר העליות בבית הכנסת? אילו היית כאן כמה שבועות זה אחר זה היית רואה 

כשיו מן א עהגבאי שהוא בסדר נכון, בשבוע הראשון של החודש כבד את הכהן והלוי של צד מזרח, ועכשיו הוא מזמין את אלו שבדרום, ואת השלישי שהוא קור

 תיהם. תח המזרח הוא בשביל שבשבת שעברה כיבד בזה העליה אחד הנכבדים שבצפון, וכן הדין בכל העליות, מדלג על אותם אנשים שכבר נקרא ומזמין אחרים

, האדם בא לרגעים אחדים לעולם הזה, כי כמה הם ימי שנותיו? והוא רוצה לדעת תירוץ על כל הקושיות, מפני מה זה עני וזה עשיר, אילו חי כן הוא ממש בעניננו

 ך גורלם. נהפפה כמה מאות שנים ביחד היה רואה שלפני מאה שנה היה העני עשיר, והעשיר עני, ונבחנו אז בנסיון, זה בנסיון העושר וזה בנסיון העוני, ו

מלך מלכי המלכים אבל עתה שימיי האדם קצרים מאד ואינו רואה את העולם ועינינו בכל היקפם, כאכסנאי העובר ממקום למקום, אין לנו לחקור אחר הנהגתו של 

 . וצריך האדם להתהלך עמו התמימות ולהאמין, שכל מה שהוא עושה הכל לטובה.הקב''ה

ֲעָך  ֵאדָּ כֶָּך וְׁ רָּ ת דְׁ ֵענִּי נָּא אֶּ ֵעינֶּיָך הֹודִּ י ֵחן בְׁ אתִּ צָּ ם נָּא מָּ ה אִּ ַעתָּ  ‘(יד‘, )לגוְׁ
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 סיפור לשבת

 פינת ההלכה

 הלכות פרשת פרה

  נא לשמור על קדושת העלון. העלון טעון גניזה. אין להוציא את העלון לרשות הרבים בשבת.

 האמת והשקר

         שלמה בן חנה סליןשלמה בן חנה סליןשלמה בן חנה סליןכל הדברי תורה יהיו להצלחת: כל הדברי תורה יהיו להצלחת: כל הדברי תורה יהיו להצלחת: 
   שבת שלום ומבורך לכל בית ישראלשבת שלום ומבורך לכל בית ישראלשבת שלום ומבורך לכל בית ישראל

הייתה זו שנת שלום שלווה ובטחון, המלך השתעמם בארמון הגדול שלו וביקש לעורר עניין 

בקרב העם והממלכה, להפיג את השיממון ולהכניס צבע לחיים. וכך יצאה לדרך תחרות 

השקר הגדול. שליחים נאמנים רכובים על סוסים מהירים יצאו בפקודת המלך לערים, 

 לעיירות, למושבות ולכפרים, ומתוך הכתב הקריאו את דבר המלך:

'מי שיוכל לומר לי דבר שקר מתוחכם, מי שימציא בדיה שאי אפשר יהיה להכחישה ועם זאת 

 נדע ששקר דיבר, יזכה בשק מלא דינרי זהב!'

הגיעו המונים. שקרנים מפורסמים, רמאים עם תעודות, בדאים מומחים, כולם עמדו בתור 

 והתחרו ביניהם מי יצליח לספר את השקר הטוב ביותר.

 'את זה כבר שמעתי!' אמר המלך לראשון.

 'גם זה סיפור מוכר!' פסל המלך את השני.

 'תמציא כבר משהו מרענן, לשם שינוי!' כעס המלך על השלישי.

'אפילו לשקר, אתם לא מצליחים!' התרעם המלך בסופו של יום ארוך, כאשר אף אחד 

 מהסיפורים לא השביע את רצונו.

'נמאס לי לשמוע שטויות!' הכריז המלך בבוקרו של היום השני, 'שמישהו יבוא לכאן סוף סוף 

 ויספר לי שקר רציני, משהו מחוכם, עסיסי, משהו שאפשר ליהנות ממנו!'

חצר הארמון התרוקנה, השקרנים נסוגו לאחור, הבדאים התרחקו, ומספרי הסיפורים למיניהם 

הבינו שהסחורה שהמלך מחפש לא נמצאת אצלם, צריך משהו טוב יותר, עסיסי יותר, 

 מתוחכם יותר.

ואז הגיע החכם העני מההר. הוא שמע את ההכרזה של המלך, התעטף בגלימה המחוררת שלו, 

 ועשה את כל הדרך מההר אל עיר הבירה ברגל ובידיו רק שק של בד פשוט וגדול.

'מה אתה עושה כאן?' התפלא המלך שהכיר את החכם משכבר הימים, היה לו גם את 

ההזדמנות ליהנות מעצותיו הטובות במשך השנים. 'הגם אתה בשקרנים?! האם גם אתה חומד 

 את שק הזהב?!'.

'דבר חשוב לי אליך אדוני המלך', אמר החכם וקד קידה עמוקה אל מול הכס המלכותי. 'לפני 

שלושים שנה, כשאביך, המלך הקודם עליו השלום והמנוחה, היה בחיים, נקלעה הממלכה 

לקשיים כלכליים, בארמון המלוכה שרר מחסור קשה, והמלך בא אליי לבקש שאלווה לו 

כסף. הלוויתי לו שק מלא בדינרי זהב. ועכשיו, אני ממש ממש זקוק לכסף ובאתי לתבוע את 

 החוב!'.

 'השתגעת?! נראה לך שאבא שלי היה בא לתפרן שכמוך לבקש הלוואה?! אתה שקרן!'

הושיט החכם את שקו ופנה אל המלך: 'בכל מקרה תצטרך למלאות את השק הזה בדינרי זהב. 

שהרי אם דיברתי אמת, חובה עליך לפרוע את החוב. ואם שקר בפי הרי זכיתי בפרס הגדול 

 שהבטחת.

חייך המלך חיוך רחב והבין שנפל ברשת שפרס לעצמו, סוף סוף הגיע לכאן מישהו חכם 

 שהצליח להערים עליו, והורה למשרתיו למלאות את שקו של החכם בדינרי זהב.

'אולי תגיד לי מה אתה מתכונן לעשות בזהב?' התעניין המלך. 'מה יש לקשיש צנוע שכמוך 

 לעשות בכמות כה גדולה של זהב?'

 'אשליך אותו אל הים!' אמר החכם. -

 'השתגעת?! חשבתי שאתה איש חכם?!' צעק המלך. -

'לא השתגעתי, ולא השתבשה דעתי, אבל כנראה שאני חי במדינה של משוגעים. אם תמורת  -

השקר אפשר לקבל שק מלא דינרי זהב, ואילו את האמת אין מי שיעריך, אז כנראה שמשהו 

פה משובש באמת. וכעת אשליך את הזהב אל הים, ולא יאמרו עליי הבריות שהשגתי את 

 כספי במרמה. טוב לי להיות אביון אמיתי מאשר שקרן עשיר!'

 היה רגיל לומר: יש אוהבים את האמת, משום שמועילה היא להם.רבי יהושע מאוסטרובה 

 ויש שאוהבים את השקר, ומדמים גם הם להפיק תועלת.

 אלו, גם אלו, את עצמם הם אוהבים, לא את האמת או השקר.

איש האמת, אוהב את האמת, רק משום שאמת היא, אף אם לא תביא לו כל תועלת, פשוט 

 )שלום לעם(משום שאמת היא. 

לדעת הרבה פוסקים אף קריאת פרשת פרה היא מצות עשה מן א. 

התורה. ואף על פי שיש חולקים על זה, יש להחמיר כדברי 

 האומרים שהיא מן התורה. 

הביא בשם הארצות החיים, )סי' תרפה סק''א(, בילקוט הגרשוני ב. 

דהוא מפני שכתוב זכור אל תשכח את אשר הקצפת את ה' אלקיך 

וכו', וכיון שפרשת העגל היא גנאי לישראל תקנו לקרות פרשת 

 פרה שבאה לכפר על מעשה העגל, תבא האם ותקנח צואת בנה. 

ויקראוה בספר תורה היותר כשר. והשליח צבור והקהל יכוונו ג. 

לצאת ידי חובה מן התורה כפי שנתבאר לעיל לענין פרשת זכור. 

בן אדם בית ישראל יושבים על ’)פרק ל''ו( ומפטירים ביחזקאל 

 וזרקתי עליכם מים טהורים וכו'.שכתוב בה: ‘, אדמתם

''ולגר הגר אם טעה הקורא בתורה וסיים פרשת פרה בפסוק ד. 

'' לא יצאו ידי חובתם, ואפילו כבר קראו גם בתוכם לחקת עולם

ההפטרה בברכותיה, חוזר ופותח הספר תורה ומתחיל לקרות 

)בברכות שלפני הספר תורה ולאחריה(, מראש הפרשה עד 

''. ומכל מקום אם כבר בירך על ''והנפש הנוגעת תטמא עד הערב

ההפטרה לפניה ולאחריה ואחר כך נזכר, אין צריך לחזור ולברך 

  ברכות ההפטרה כשמפטיר שנית.

מצוה להדר לקרוא ההפטרות מספר הכתוב על קלף ובכתב יד, ה. 

אפילו אם הוא רק ליקוט ההפטרות. ואם אין ספר כזה, נכון יותר 

 שיקראו מנביא שלם. ומנהג קדמון לקרוא ההפטרה מתוך החומש.

צבור ששכחו ולא קראו פרשת פרה, יקראוה בשבת החודש, ו. 

באופן שלאחר קריאת הפרשיות יקראו בספר שני פרשת פרה 

בברכותיה, ובספר השלישי יקראו פרשת החודש, ויפטירו הפטרת 

 פרשת החודש.

 עצות לענוה
 ‘תומר דבורה’כתוב בספר 

ַאַחת ְצמֹו לְִּהיֹות ּבֹוֵרחַּ  - הָּ יְַּרגִּיל עַּ  שֶׁ

יְכְַּּבדּוהּו  ם יְִּתנֵַּהג שֶׁ אִּ יּוכַּל. שֶׁ ה שֶׁ כָּבֹוד כָּל מַּ  ֵמהַּ

צֶׁה  גֲַּאוָּה, ְויְִּתרַּ ד הַּ ם, יְִּתלֵַּמד ּבָּהֶׁם עַּל צַּ  ְּבנֵי ָאדָּ

ֵפא.  י יּוכַּל ְלֵהרָּ יד ְּבכְָּך, ּוְבקֹשִּ מִּ ע תָּ בַּ טֶׁ  הַּ

נִּיָּה ר, עִּם - ַהשְׁ זְיֹונֹו, ְויֹאמַּ ְבתֹו לְִּראֹות ְּבבִּ ְחשַּ יְַּרגִּיל מַּ  שֶׁ

זֶׁה, ְוכִּי  ה לִּי מִּ י מַּ יעּותִּ ת גְרִּ ם ֵאינָּם יֹוְדעִּים אֶׁ ְּבנֵי ָאדָּ  ֱהיֹות שֶׁ

ֲאנִּי נְִּבזֶׁה ְּבכְָּך ְוכְָּך.  י שֶׁ ְצמִּ כִּיר ְּבעַּ  ֲאנִּי ֵאינִּי מַּ

ית  ישִּ לִּ ת  -ַהשְׁ ה ְותֹוכַּחַּ ֳהרָּ יד ְויְִּרצֶׁה ְּבטָּ מִּ יו תָּ ל ֲעֹונֹתָּ יְַּחשֹב עַּ שֶׁ

זֻהּו וִּיגְַּדֻפהּו,  ְרפּוהּו וִּיבַּ יְחָּ יב ְּבֻכלָּם ֵמֵאלּו שֶׁ בִּ ים, וֵאין חָּ ְויִּּסּורִּ

ים, ְוֹלא יְִּמנְעּו ֲאכִּילָּתֹו  ּנּו כֹחֹו ּבֳָּחלָּאִּ מֶׁ ֲהֵרי ֹלא יְִּמנְעּו מִּ שֶׁ

ש יְַּחפֹץ ּבָּהֶׁם  מָּ ם ֵכן מַּ נָּיו. אִּ יֵי בָּ יָּיו ְוחַּ ְלּבּושֹו, ְוֹלא יְִּמנְעּו חַּ ּומַּ

יֹות ְלקִּ ים ּוְבמַּ קִּ ֵגף ְּבשַּ ְסתַּ ּנֹות ְלהִּ ְתעַּ ה לִּי ְלהִּ ר מַּ  ְויֹאמַּ

י,   ם ְּביָּדִּ ת ה' וֲַּאנִּי לֹוֵקחַּ אֹתָּ י ֵמֲעבֹודַּ ים כֹחִּ ְחלִּשִּ מַּ  הַּ

י, ְוֹלא ם לִּ ְרפָּתָּ ם ְוחֶׁ זְיֹון ְּבנֵי ָאדָּ גֵף ְּבבִּ ְסתַּ  יֹוֵתר טֹוב אֶׁ

לָּיו  ְלּבֹונֹות עָּ עֶׁ יָּבֹאּו הָּ זֶׁה ְכשֶׁ ֵלש. ּובָּ י ְוֹלא יֵחָּ  יָּסּור כֹחִּ

ה   ם. ְויֲַּעשֶׁ ּבָּה יְַּחפֹץ ּבָּהֶׁ ם, ְוַאְדרַּ ח ּבָּהֶׁ  יְִּשמַּ

ת ְללִּּבֹו ְויְִּתלֵַּמד ְחּבֹשֶׁ ת ֵאלּו תַּ ְשֹלשֶׁ  מִּ

יו.   זֶׁה כָּל יָּמָּ  ּבָּ


