
 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

לכוהנים שלא ייטמאו למתים הפרשה פותחת באזהרה . כלולים נושאים של אבל ושמחה כאחד אמורפרשת ב

ומסתיימת בפרישת יריעה רחבה של , ושלא יקרחו קרחה בראשם על מת( בני המשפחה -חוץ משבעת הקרובים)

 .בין היתר עוסקת הפרשה בקדושת השבת .שהם ימי מנוחה ושמחה לאדם, כל החגים והמועדים בשנה

  "מקרא קודש וביום השביעי שבת שבתון, ששת ימים תעשה מלאכה" :נאמר בפרשה

אם : "ה לישראל"אמר להם הקב. מצינו שהשבת שקולה כנגד כל המצוות שבתורה, בנביאים ובכתובים, בתורה

מעלה אני , ואם חיללתם אותה, מעלה אני עליכם כאילו שמרתם כל המצוות שבתורה -לשמור את השבתתזכו 

 ".עליכם כאילו חיללתם את כל המצוות

אחד טוב ואחד , שני מלאכי השרת מלווין לו לאדם בערב שבת מבית הכנסת לביתו" :רבי יוסי ברבי יהודה אומר

יהי רצון שתהא לשבת אחרת : "מלאך טוב אומר -וכשבא לביתו ומוצא נר דולק ושולחן ערוך ומיטה מוצעת. רע

ומלאך טוב !" שתהא לשבת אחרת כך, יהי רצון: "מלאך רע אומר -ואם לאו. בעל כרחו" אמן: "ומלאך רע עונה!" כך

 .בעל כרחו" אמן: "עונה

שני מלאכי השרת המלווים לו  -..."ויכולו"כל המתפלל בערב שבת ואומר " :אמר מר עוקבא, אמר רב חסדא

וסר עוונך : "מניחים ידיהם על ראשו ואומרים לו( בשובו מבית הכנסת לביתו כדי להסב לסעודת השבת)לאדם 

 ".וחטאתך תכופר

 !שבת שלום  .אמן. שבתות כהלכתן ונזכה לגאולה שלמהיעזרנו לשמור ' הר ש"יה

  

  

 -בבין השמשות (שהוקצה)דאתקצאי  (מתוך)מגו "

 " (לכל היום)לכולי יומא  (הוקצה)אתקצאי 

                                                                                 !?מה הכוונה

הרי הוא , כל דבר שהיה מוקצה בבין השמשות של ערב שבת

מגו דאתקצאי בבין : "וזהו שאמרו, נשאר מוקצה לכל השבת

 "אתקצאי לכולי יומא -השמשות

כגון שיש לו ענבים ורוצה , אדם שרוצה לייבש את פירותיו :למשל

הענבים על הגג כדי שיתייבשו  והניח את, לעשותם צימוקים

אינו רשאי , ובשבת עלה לגג ורואה שהענבים התייבשו. בשמש

כיוון שדרכם של הצימוקים שעד שמתייבשים , לאכול מהם

הם מתקלקלים ונדחים ואינם ראויים , ונעשים ראויים לאכילה

הם היו מוקצה , נמצא שבערב שבת בבין השמשות. לאכילה כלל

וגם דוחה אותם ממחשבתו והסיח , כילהשהרי אינם ראויים לא

כ במשך השבת התייבשו היטב "ורק אח, דעתו מהם שלא לאכלם

נעשו , ומתוך שהיו מוקצה בבין השמשות, ונעשו ראויים לאכילה

   .מוקצה לכל השבת ואסורים באכילה כל השבת

 

בגדים שתלו אותם ביום שישי על חבל כביסה כדי  :בגדים רטובים

ובמשך השבת התייבשו , ובבין השמשות עדיין היו רטובים, שיתייבשו

 .רשאי להוציאם ולהשתמש בהם בשבת, לגמרי

 !!!הרי היה מוקצה מבין השמשות! ?ורומדוע אין איס

הרי כל בגד רטוב הוא , פ שהיו מוקצה בבין השמשות"ואע ((1

בכל , תו מהמים שבומוקצה בשבת ואסור לטלטלו שמא יסחט או

מגו דאתקצאי בבין "זאת מותר לטלטלו בשבת ולא אומרים 

כיוון שבגד רטוב ישנה אפשרות , "כולי יומאהשמשות אתקצאי ל

כיוון , שבזה הטילו חכמים לטלטל, י שני אנשים יחד"לטלטלו ע

כ נמצא שעדיין "וא, שאחד יזכיר לשני שלא יסחוט את הבגד בטעות

בבין השמשות הייתה אפשרות לטלטל את הבגדים הרטובים בלי 

                                                                                 .להיכשל באיסור מוקצה

 -..."מגו דאתקצאי"ל לא שייך לומר "עוד סיבה שבמקרה הנו ((2

, שהרי יודע שעד מחר בשבת הבגדים הללו יתייבשו ולא יהיו מוקצה

 .אינו מסיח את דעתו מהם, וכיוון שיודע בברור

ת גמרה המכונה ובמשך השב, בגדים שהניחום ביום שישי במכונת יבוש

 .במקום צורך מותר להוציא את הבגדים מהמכונה בשבת, לפעול

 

 621גיליון  

 א"י זמני ת"עפ* 

 18:55 -הדלקת נרות

 גס
 19:55 -מוצאי שבת

מתוך                             
 ילקוט יוסף

 פינת ההלכה 

  ג"ז באייר תשע"ט                              אמורת פרש                                   י          "לק

וביום השביעי שבת "

 "שבתון מקרא קודש
 

כל המענג את 
נותנים לו  -השבת

 .נחלה בלי מצרים

 :שנאמר
 "'אז תתענג על ה"
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 "והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע" 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 תורת חסד

  ,'חיי תורה'על סוגיית  זוכים ללמוד ביחדאנו 

 "עץ חיים היא למחזיקים בה: "יתקיים בנו הכתוב' ובעזרת ה

ונוסיף ונאמר , היום נלמד שהתורה היא חיינו ואורך ימינו
  .תורת חסדשהתורה היא 

יוסי חבר שלי . מהורהר "בני עקיבא" סניףחזרתי הביתה מ

משהו שלא , אבל משהו בו מפריע לי, המון תורה יודעבאמת 

יתה ראיתי את כשהגעתי הב .מי בדיוקהצלחתי להגדיר לעצ

. מונח על השולחן והתחלתי לקרוא בו 'אור השבת'עלון 

הופיע שם מדרש מעניין מאוד המדרש אומר כשמשה רבנו 

ה "עשה הקב. עלה לקבל את התורה רצו המלאכים לפגוע בו

ואמר  ,ים הדומות לפניו של אברהם אבינופנלמשה 

הרי הוא אירח אתכם ? אינכם מתביישים ממנו': למלאכים

ה למשה שהתורה ניתנה "לכן אמר הקב. 'ואצלו אכלתם

 . בזכותו של אברהם אבינו

קדמה דרך " :שך הופיע הסבר למשמעותו של המדרשבהמ

התורה , בלי מידת החסד של אברהם אבינו ,"ארץ לתורה

לכן המלאכים בהתחלה . ות מסוכנת מאודעלולה להי

 .מתנגדים לנתינתה

 פינת האמונה ~ל"מדרשי חז~
אדם שלמד הרבה עלול לעוות את התורה אם תחסר לו מידת 

, הוא יוכל לאכול הכול בהכשר מהדרין. החסד של אברהם אבינו

הוא לא יעבור על שום . הוא צריךוהוא עדיין יאכל מעבר למה ש

 . אך גם לא ינהג בנדיבות מעבר לחובותיו, איסור שכתוב בתורה

מידה , שבה ניחן אברהם אבינו מידת החסדעל כן חשובה כל כך 

אך חסר את , שבלעדיה לומד התורה עלול להיות מבריק וידען גדול

, הגדרות וחוקים, חסר את ההבנה שתורה איננה רק מילים, הבסיס

 ,"תורת חסד על לשונה"והכיוון הוא , אלא לתורה יש גם כיוון

מאדם  ,מאדם חכם לתלמיד חכם תורה שהופכת את האדם

 .בעל ידע בתורה לאדם ישר וטוב

סיימתי לקרוא והרגשתי שהבנתי פתאום מה הפריע לי בהתנהגות 

ך "הוא אומנם הפגין ידע מרשים בהתמצאותו בפרקי התנ. של יוסי

אך חשתי שהיה בכך משהו מתנשא וגם קצת , םובספרים נוספי

לפי מה , ה האחרים שלא כל כך הסכימו איתו'מזלזל בחבר

, ואולי .פניו של אברהם אבינו הבנתי שהיו חסרים, שקראתי

 ,בתוכי כדאי שאתחיל לתקן את העניין הזה, חשבתי לעצמי שוב

כך בוודאי היה נוהג , לפני שאני מפנה אצבע מאשימה החוצה

 ...אבינואברהם 

 ?מה זאת אומרת -'לא בשמים היא'שהתורה  ,בשבוע הבא נלמד
ה ונבין שכדי להיות שייך לתורה בצורה אמיתית ולחיות חיי תור

לשמוע ולקבל תורה מאנשי , יש צורך במידת הענווה, אמיתיים

 .תלמידי חכמים -הרוח

 

יפת בן , נעמה בת אבישג, בן לאהאברהם , שמעון בן יששכר דב כהן, אמיתי אלימלך בן ליאת, יוכבד בת סעדיה, שלומית שפרה בת טובה גיטל לעילוי נשמת זכות הלימוד בעלון
                        צבי ברג-משה בן יעקב. הרב יצחק חיים הלוי בן משה יוסף ירס .ף אמויאל בן עישאיוס' ר, טובה בת ימימה. הדס בת אביבה. יוסף בן קריספין, יאיר בן נחלה, אסתר בת מרים, משה מרלי בן חווה. מרים

 

, שולמית בת חממה יונה, הרב דוד בן סעדיה :זכות הלימוד בעלון לרפואת
שקד חיה בת , ברכה בת חביבה, מזל בת כוכבה, פיבי בת תמר, דינה בת דיאמנטה, דורית בת גאולה

 .ל בן חנהישרא .יצחק חיים בן שרה טובה' ר, הדסה בת תמר, עליזה חסיה בת מזל, אסנת

 

 ו"הי ציפורה בת יוסףזכות הלימוד בעלון להצלחת 
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                                                     ובפעילויות העמותה" אור השבת"צפייה בעלון \להורדה

  HSHBAT.ORG-WWW.OR :עמותה בכתובתהניתן להיכנס לאתר 

 

ר שנזכה להתרחק "יה ,חמישיפרק  בלימוד נמשיך, בסייעתא דשמיא

 . מהרה נזכה לאהבת חינם וביאת גואל צדקומלשון הרע 

                        'י סעיף ,פרק חמישי ,הלכות לשון הרע

לשון הרע : דבורים הנחשבים לשון הרע בנסיבות מסוימות

להשתמע כדברי ישנם ביטויים האמורים , הוא לפעמים דבר יחסי

בעוד שכשהם נאמרים על אדם אחר הם , שבח על אדם אחד

כי הקביעה אם הדברים הם , על כן, מובן. משתמעים כדברי גנאי

                                     .תלויה באיש שעליו דברו -ע או לאלשון הר

לי לא היה אכפת : "המדבר לשון הרע אינו יכול לתרץ עצמו בטענה

אני גם כן הייתי : "או, "הו היה אומר אותם דברים עליאם מיש

, אם לגבי האיש שעליו דבר הם דברי גנאי". עושה אותו מעשה

 .דבריו נחשבים לשון הרע

. מקווה בשכונה החדשה תיכל אחד לבני ₪ 011יעקב לוין וזאב סגל תרמו 

תרומתו . יעקב לוין הוא בן תורה הלומד בכולל אברכים ופרנסתו מצומצמת

זאב סגל הוא , לעומתו. לתה את נדיבות ליבו ומסירותו למען קיום המצווהג

אלא שאין הוא שמח , אדם עשיר שביכולתו לתרום סכום גדול בהרבה יותר

לבניית  ₪ 011אין ספק שמותר לספר ולציין כי יעקב לוין תרם . להיפרד מכספו

השומעים יודעים . אולם אסור לספר כי גם זאב סגל תרם סכום דומה, המקווה

לכם נחשב . ובעיניהם תראה תרומתו כקמצנות, תכי סגל אדם אמיד ובעל יכול

 .פור תרומתו של סגל כלשון הרעיס

 הלכות לשון הרע ~נצור לשונך ~  

 מידת הכנסת אורחים של גדול בישראל  

 19-יוסף חיים זוננפלד היה מגדולי הרבנים בארץ בסוף המאה ה הגאון רבי

" בתי מחסה"רוב ימיו חי בדירה קטנה בחצר . 03-ובראשית המאה ה

                                                         .וחה בכל שעהשבירושלים העתיקה וביתו הצנוע היה פתוח לרו

ראש החבורה אמר , בערב פסח אחד באו לביתו של רבי יוסף חיים כמה תיירים

ואנו , הגענו רק הבוקר לארץ! מורנו ורבנו: "לרב הישיש בנימה של התנצלות

ו יכולים להסב האם אנ, כהלכתו" סדר פסח"תרים אחר מקום ראוי לעשות בו 

                                                "?בחג המתקדש עלינו הערב אצל שולחן הרב

כולכם תהיו הלילה הזה אורחים רצויים . "קרא רבי יוסף חיים!" ?איזו שאלה"

לגרום לכם , אין בדעתנו חלילה", חזר וקרא האורח, !"כבוד הרב!" "בביתי

ובעודו . "הואנו נשלם על הכל ביד רחב, אירוח שלנוהוצאות כספיות מיוחדות ב

                                   .צרור שטרי כסף והושיט לרב שלף האיש מארנקו, מדבר

ומיד קרא לרבנית ואמר , רבי יוסף חיים נטל את חבילת השטרות מידי האיש

שיסבו שקיבלתי זה עתה מן האורחים , הא לך כסף זה: "לה בנוכחות האורחים

האורחים יצאו מרוצים !". ו כל מה שדרוש לך לעריכת הסדרוקני ב, תנו הערביא

וגם , ובליל הסדר אכלו ושתו משולחנו של הרב כדת וכדין, ונינוחים מבית הרב

של חול המועד בא ' ביום ב. למחרת היום הסבו לסעודת החג אצל שולחן הרב

שקבל , יהם את צרור הכסףרבי יוסף חיים לבית מלונם של האורחים והניח לפנ

                                                      . מהם בערב החג

, נוכח השתאות פניהם של התיירים על מעשה הרב הקשיש שטרח ובא אליהם

שכר על קיום מצוות , חלילה, האם חשוד אני בעיניכם לקחת: "אמר הרב

" ?גהכסף מאיתנו בערב החמדוע אם כן לקח רבנו את ". "?הכנסת אורחים

השיב הרב  0"אף זאת עשיתי במחשבה תחילה"... אחד מן החבורהשאל 

כאדם האוכל 0 משולחני הנאה שלמה שתהינו0 שכן רציתי בכל מאודי". בחיוך

  "?...תה משלוושו

 

~ הכנסת אורחים~
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 רועי לא אחסר' ה
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לאחר חורבן בית  שמעון בר יוחאי היה תנא בדור הרביעי רבי

. פנחס בן יאיר' היה חותנו של ר. עקיבא' ותלמידו של ר המקדש

באה בעיקר לידי ביטוי בגילוייו בתורת הנסתר  קדושתו

בין תלמידיו החשובים נמנה רבי  ".הזוהר הקדוש"ובחיבורו 

 .ג בעומר"י נפטר בל"רשב .עורך המשנה, יהודה הנשיא

 ...סיפורים מחייו

' יוסי ור' ר, יהודה' כשישבו יחד ר :י ובנו במערה"רשב

ץ על שמעון בר יוחאי דנו במעשי הרומאים ובפיתוח האר

שמעון ' יוסי שתק ור' ר. בח את מעשיהםייהודה ש' ר. ידיהם

                      .בר יוחאי דבר בגנותם של הרומאים

, י דבר בגנותם"יהודה בן גרים סיפר לרומאים על שרשב

. הרומאים ונאלץ לברוח י"י למיתה ע"נדון רשב, בעקבות זאת

שנים וניזונו  21אלעזר בנו התחבאו במערה בפקיעין ' י ור"רשב

 21כל אותן . מעץ חרובים וממעיין מים שנבראו להם בדרך נס

שנה היו שניהם לומדים תורה כאשר כל גופם מכוסה חול עד 

             . צווארם ורק בזמן התפילה יצאו מהחול והתלבשו

שנה הגיע אליהו הנביא למערה ובישר להם כי  21לאחר 

אלעזר בנו ' ור י"ו רשבאז יצא. מת ובטלו גזרותיוהקיסר 

אך כשראו אנשים מתבטלים מלימוד תורה נתן בהם , מהמערה

להחריב עולמי : "יצאה בת קול משמיים ואמרה. עיניו ונשרפו

                                       !" למערתכםחזרו ? יצאתם

חודשים שבסופם יצאו  21-אלעזר בנו למערה ל' י ור"חזרו רשב

יא לכבוד שבת שני הדסים וכך ראו כמה ופגשו אדם המב

  .חביבין מצוות על ישראל ונתקררה דעתם

מרד  התקופה היית מספר שנים לאחר :י מבטל הגזירות"רשב

( שנה אחרי חורבן בית המקדש השני 21שהתרחש )בר כוכבא 

ברית מילה , שבת: המצוותעל ביטולם של הרומאים גזרו 

                                                      .וטהרת המשפחה

ראובן איסטרובולי הוא ' שלחו חכמים אדם חכם מאוד בשם ר

האם ": שם שאל אותם, התחפש לרומאי והגיע לגדולי רומי

כמובן שעדיף אויב : "אמרו לו "?אתם רוצים אויב עשיר או עני

ימים בשבוע הם ירוויחו  7אם היהודים יעבדו : "אמר להם!" עני

 !"אם ישבתו ביום השביעי ירוויחו פחות! ףיותר כס

 

  -לקראת שבת לכו ונלכה" -למרות שבאמת)             )

ובטלו " צודק: "אמרו לו"(. י היא מקור הברכהכ             כ

שיש לי ": אמר להם. ת הגזירה של שבתא       א

האם אתם רוצים אויב חזק  -אלה נוספתש        

אמר " חלשברור שאנו מעדיפים אויב : "אמרו לו" ?או חלש

! ?אז מדוע אמרתם ליהודים שלא יעשו ברית מילה: "להם

אמרו !" לה וכך יהיו חלשים וכחושיםשיעשו ברית מי -להיפך

                            . ובטלו את גזירת ברית מילה" צודק: "לו

האם אתם רוצים שהאויבים  -שאלה אחרונה": אמר להם

ברור שאנו רוצים : "אמרו לו !"?שלכם יהיו מרובים או מועטים

היהודים אז למה גזרתם על : "אמר להם, "אויבים מועטים

הרי בטהרת המשפחה יש זמן שהאיש ! ?משפחהטהרת ה

: אמרו לו!" וכך יהיו להם פחות ילדים! והאישה פורשים זה מזו

 .ובטלו את גזירת טהרת המשפחה" צודק"

לאחר זמן גילו הרומאים . סיים את שליחותו ועזב את המקום

שאותו אחד היה יהודי שהתחפש והחזירו את כל הגזרות 

 .בחזרה

לכן הסכימו שצריך לשלוח , לא עבד חכמי ישראל ראו שזה

ברבי שמעון בר יוחאי מכיוון שהוא  ?במי בחרו. אדם נוסף

                                          .מלומד בניסים

". יוסי' אלעזר בנו של ר' ר -מלווה אקח איתי: "י"אמר רשב

פנה  ,"בן תמליון"במהלך הנסיעה פגש אותם שד בשם 

י "התחיל רשב!" ?במה אני יכול לעזור לך: "י ואמר לו"לרשב

: י"אמר לו רשב" ?מדוע אתה בוכה: "אמר לו השד... לבכות

 3התגלה אליה מלאך , אברהם אבינו -השפחה של אבי"

! ?רק שד התגלה אלי -בן בנו של אברהם אבינו -ואני, פעמים

                       !"בכל אופן אם כבר הגעת נשתמש בךאבל 

שיהיה לה , לך לבת הקיסר ותשגע אותה: "י לשד"אמר רשב

וכך !" תעשה זאת -וכשאומר לך לצאת ממנה ותבריא ,געוןיש

השד שיגע את בת הקיסר ואף רופא לא הצליח לרפא . היה

מגיע חכם יהודי מארץ ישראל שטוען שהוא יכול .. ואז, אותה

אתן לך מה  -אם תרפא אותה: "אמר לו הקיסר. לרפא אותה

בן : "י נכנס לחדר ולחש לבת הקיסר באוזן"ברש". שתרצה

השד מיד יצא מבת !" צא -תךעשית את שליחו -תמליון

                                . התרפאה מידהקיסר 

נכנס ..." כנס לבית האוצר ותיקח מה שתרצה: "אמר לו הקיסר

יוסי ' אלעזר בן ר' י לבית האוצר יחד עם העוזר שלו ר"רשב

וראו שם את אותו ספר , בתוך בית האוצרותהסתובבו שם 

י את אותו דף "חיפש רשב". ספר החוקים של רומי"המכונה 

רלוונטי שבה מופיעה הגזירה על היהודים תלש אותו ויצא 

: אמר לו המלך!" את הדף הזה חיפשתי: "אמר לקיסר. החוצה

רק את : "אמר לו" ?כרמים? נחלות? זהב? מה עם כסף !?זהו"

י חיפש "באותו הזמן שרשב. הכך התבטלה הגזירו". הדף הזה

 .חוק הגזרות וביטל אותםת א

ר שכשם שהגן על עם ישראל בחייו כך ימשיך ויגן על "יה

 . אמן. י בדורנו עד ביאת משיח צדקנו"עמ

 

  שמעון בר יוחאי רבי "היו עיניך רואות את מוריךו" 
 

                "ותומכיה מאושר -חזיקים בהעץ חיים היא למ"

, רון בן יגאל, גל בן ציון, שבע-מוריה בת בת, גל בן דינה :ואלה יעמדו על הברכה

יונתן בן  , יערה בת יהודה ,מנדי בן ימימה, בת שבע בת סעדיה, יגאל בן סעדיה

ו בן עיד, בת ציון בת לאה, שרונה בת אילנה, מישל בן שושנה, שרית בת תמר, לאה

                                                               .גילי בן אורי מלרוד, אמיתי בן שלום, שריה בן מנחם, כימרד
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                                                                   .  'ו ב"השיעור מתקיים בבית הכנסת בכפר ביל
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