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 אמרת
 השבוע

בדרך שאדם רוצה לילך מוליכים אותו
מעשה שהיה בשמש בית כנסת שניקה את בית הכנסת בשעת לילה מאוחרת, 
לאחר חצות. והנה לפתע, הבחין כי הגנב של העיר נכנס בשקט לבית הכנסת. 
להביט  השולחנות  אחד  מתחת  מיד  התכופף  השמש  בו.  הבחין  לא  הגנב 

בעקבותיו ולתפוס אותו בגנבתו, אחת ולתמיד. 
ניגש הגנב לארון הקדש, נישק את הפרוכת והחל לבכות, השמש לא הבין מה 
ילד  בבית  הניח  הגנב  אולי  הקודש,  לארון  שהגיע  לגנב  קרה  מה  כאן  קורה 
חולה ושמא קרה משהו אחר. המתין בסבלנות לשמע מה בפיו אלו בקשות 
ישמיע, והנה הוא שומע: רבונו של עולם, רבונו של עולם תן לי רוח הקודש!" 

יותר לא הצליח לשמוע... 
אחרי שעזב את ארון הקדש, לא יכול היה השמש להתאפק, יצא מהמחבוא 
יהודי, אף אחד לא נמצא כאן, רק אני  "ר'  ודילג אחריו, פנה אליו בחשיכה: 
ואתה, שמעתי שהתפללת אנא, תסביר לי, מה התכוונת בבקשותיך? תאמר לי 
את האמת, האם השתגעת וכי רק רוח הקדש חסרה לך?!... מה קרה לך ידידנו 

הגנב?!...". 
לילה חורפי קשה, כמה קשה  זה  ידוע מה  מי כמוך  "אי, מה אתה לא מבין. 
להידחק לבית סגור ומסוגר, אני ממש מוסר את עצמי ועד שאני כבר בפנים, 
מאותו רגע חיפוש הארנק כל כך קשה, חיפוש בחורים ובסדקים מתוך פחד 
ואימה עד כי רק אנשים בודדים מסוגלים לעמוד בפחד כזה. פחד ומתח. אילו 
אליה  ישר  פונה   - הכספת  טמונה  היכן  יודע  הייתי  הרי  הקדש  רוח  לי  היה 

וחוסך את כל הצער החולף על ראשי"... 
חסרה לו לגנב הזה רוח הקודש, ואם תהיה לו מה הוא יעשה בה?... 

להרוג  מנת  על  להרוג,  כדי  וכו'  הקב"ה  עם  מדבר  להקב"ה  פונה  בלעם  כך 
יהודים, - רבונו של עולם - תן לי נבואה ורוח הקודש בשביל להרויח כסף. 

הבטיחו לי הרבה כסף. 
אנו מהרהרים לעצמנו כי זו טענה רק על בלעם, אולם אומר המגיד מדובנא 
כי חז"ל מגלים "אין לך אדם שאין לו שעה", כל אדם מקבל בשמים - מנה של 
עזרה רוחנית, אם הוא מנצל אותה כראוי הוא תופס אותה - אשרי חלקו, אבל 

אם הוא משתמש בהצלחותיו אלו לשטויות, מפסיד. אל תהיה כבלעם! (להגיד)
מבקש.  הוא  ברוך  שהקדוש  מה  לעשות  האפשרויות  ואת  הכחות  את  נצל 

והבא להטהר מסייעין בידו. 

לאחר  נגלה  הלוי  ידיד  יוסף  רבי  הגאון 
שעומק  לו  ואמר  מקרוביו,  לאחד  פטירתו 
הדין בשמים הוא נורא ואיום,  כי דנים את 
האדם על כל פרט ופרט עד קוצו של יוד. 
שעוסק  אדם  כי  ישנה,  אחת  תקנה  אולם 
"פרוטקציה",  כעין  שמה  לו  יש  בתורה 
ונוהגים עמו לפנים משורת הדין וברחמים 

גדולים. 
הביט  'לא  בפסוק  בפרשתנו  נרמז  זה  דבר 
של  במידתו  שאוחז  שמי   - ביעקב'  אוון 
יעקב אבינו, שהיא התורה, אזי הקדוש ברוך 
וכמו שפירש רש"י  בו אוון.  הוא לא מביט 
כשהן  יעקב  בבני  אוון  מביט  לא  שהקב"ה 
אחריהם  מדקדק  ואינו  דבריו,  על  עוברין 
להתבונן באוון שלהם ובעמלן שהם עוברים 

על דתו.
אשרי הזוכה להשתתף בשיעורי התורה יום 

יום, מה טוב חלקו ומה נעים גורלו.

שבת שלום ומבורך!

מאת הרב משה יוחאי רז שליט"א, רב בית הכנסת

מי שמחייך בלי סיבה, 
הקדוש ברוך הוא נותן לו מליון סיבות לחייך

פרשת בלק
בחו"ל פרשת חקת

י' בתמוז תשע"ו

זמני השבת (לפי אופק לוד)
הדלקת נרות: 19.29
צאת שבת: 20.19
רבנו תם: 21.14

הפטרה: 'והיה שארית'
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שיעורי תורה
הננו שמחים להודיע כי בס"ד מתקיימים 

בבית הכנסת שיעורי תורה מידי יום ביומו, 
מפי רב בית הכנסת

הרב משה יוחאי רז שליט"א
במגוון נושאים מרתקים
בהלכה, גמרא, אגדה, מוסר ועוד

ימים א - ה: 18.30
לאחר מכן תפילת מנחה 19.30

יום רביעי: 20.30

ביום שבת קודש:
שיעור בהלכות שבת בשעה 16.30

לאחר מכן תפילת מנחה - 18.30

כיבוד קל                    שמעו ותחי נפשכם!

זמני התפילות:
ימים א-ה: 

שחרית - 5.30
מנחה - 19.30
ערבית - 20.05

יום ו' ערב שבת: 
מנחה - 19.10
שבת קודש:

שחרית - 7.30
שיעור בגמרא - 14.30

תהלים לילדים - 16.00
שיעור בהלכה - 16.30

מנחה - 18.30
סעודה שלישית - 19.00
ערבית מוצ"ש - 20.10

אח יקר! 
ניתן לסייע בהדפסת הגליון ולהנציח את שמות יקירך, לברכה להצלחה, 

ולהבדיל לעלוי נשמה. וזכות התורה תעמוד בעדכם!

הגליון מוקדש על ידי
ידידנו הנכבד, יקר המעלות
החפץ בעילום שמו הי"ו

להצלחתו ולהצלחת בני משפחתו
השי"ת יהיה בעזרם בכל אשר יפנו, 

וימלא כל משאלות לבם לטובה ולברכה 
ברוב נחת ושלוה.

הגליון לרפואתה השלימה של
אתי רוחמה בת פולט תחי', בתושח"י

הגליון לרפואתה השלימה של
מוניק בת סוליקה תחי', בתושח"י

פרנס השבוע
ידידנו היקר והנעלה

שמואל מצמבר הי"ו
השי"ת ימלא משאלות לבו לטובה ולברכה, ובכל 

אשר יפנה ישכיל ויצליח בשמחה ובטוב ללב. אכי"ר.

dvartora1@gmail.com :עיצוב: "בתי גרפיקה" 054-848-6947. לכל עניני הגליון, ולקבלת הגליון במייל

יוצא לאור על ידי  בית הכנסת "תפילה למשה" שכונת נאות יצחק, לוד 
 

תפילה למשה מתוך הספר "שלחן זהב"
שאלות ותשובותשאלות ותשובות

משלחנו של רב בית הכנסת

חציצה בנטילת ידים
שאלה: האם "לק" שמושחות הנשים על צפרניהן, חוצץ לנטילת ידים.

שלא  מקפידה"  "והאשה  מהלק  חלק  התקלף  אם  ואולם  בנטילה.  חציצה  בזה  אין  תשובה: 
להשאירו כך, אלא להסירו או להשלימו, הרי הוא חוצץ. אבל אם רגילה להשאירו ככה כמה 

ימים אינו חוצץ למרות שאינו שלם. 

קריאת שמע עם תפילין דרבנו תם
שאלה: האם צריך לקרוא עם תפילין של רבנו תם גם את פרשת ציצית.

תשובה: יש לקרוא עם תפילין של רבנו תם רק פרשת 'שמע' ופרשת 'והיה אם שמוע'. וכמו 
שכתב מרן בשלחן ערוך (סימן לד סעיף ב). אולם אין צורך לקרוא פרשת ציצית, כי כבר קראה 

בתפילה. וגם אין צורך לקרוא שוב פרשת 'קדש' ופרשת 'והיה כי יביאך'.

כניסת אשה מעוברת לבית הקברות
שאלה: האם מותר לאשה מעוברת ללכת לבית הקברות באזכרה.

תשובה: מעיקר הדין הדבר מותר. ולכן אם יש לה צער אם תמנע מללכת, יכולה להכנס לבית 
הקברות. ובדרך כלל עדיף להמנע מללכת לבית הקברות שלא לצורך ממש.

תפילה 
זוכה  כנסיות,  לבתי  ומעריב  המשכים 

לאריכות ימים.

לשם  נכנס  ואינו  הכנסת,  בית  לו  שיש  מי 
להתפלל, גורם גלות לבניו. 

ומתוקה  ערבה  היא  בשמחה  שהיא  תפלה 
לשם יתברך. 

יזכה  זה  ידי  על  החורבן,  על  שמתפלל  מי 
להתפלל בלב וגוף. 

מי שמתפלל על חברו, על ידי זה הקדוש ברוך 
הוא כופל לו את טובתו. 

שיענה  תזכה  ותשתוק,  חרפתך  כשתשמע 
הקדוש ברוך הוא בקשתך. 

בודאי  בדמעות,  עצמו  על  שמתפלל  החולה 
הקדוש ברוך הוא ירפא אותו ויקבל תפלתו. 

נקרא  ישראל,  צרת  על  מתפלל  שאין  מי 
חוטא. 

מי שאין בו אמונה, אין תפלתו נשמעת. 

מי שמשמח את הצדיק, תפלתו נשמעת. 
(ספר המידות)

המדור להצלחת זוהר בן רבקה הי"ו

סגולותסגולות

של: השלימה,  לרפואתם  מוקדש  הגליון 
משה בן ליאנה הי"ו, מאור נסים בן זהבית יהל הי"ו, 
הי"ו, ספירונס  בן  מנשה  הי"ו,   אסתר  בן  רפאל 
יצחק בן עישה הי"ו, יצחק בן גרציה הי"ו,  יעקב בן 
ברכה הי"ו, עמי בן סמדר הי"ו, נסים בן ג'ולי הי"ו,  
בן ברוריה הי"ו, אתי רוחמה בת פולט תחי',  חיים 
מוניק בת סוליקה תחי', שרון שרה בת דליה תחי', 
רותם בת ורד תחי',  אורטל נועה בת רבקה תחי',  
תחי',  זילכה  בת  סופיה  תחי',  דינה  בת  נורה 
רבקה בת גילה תחי', שולה סעדה בת בתיה תחי', 
תחי', יקוט  בת  סוזן  תחי',   בניה  בת  ציונה 
תחי',   מאירה  בת  רוני  תחי',   תמר  בת  שושנה 
תחי',  שושנה  בת  ניצה  תחי',  תמר  בת  עליזה 

ולרפואת כל הפצועים בתושח"י הי"ו
אנא, הקדש מזמנך פרק תהלים אחד לרפואתם!

‰בי˙ ‰י‰ו„י
רביעי  יום  בכל  כי  ל‰ו„יע  ˘מחים  ‰ננו 
ל‡חר ˙פל˙ ערבי˙ (20.20) י˙˜יים ˘יעור 

בעניני ‰בי˙ ‰י‰ו„י.
ברוכים הבאים!

חברו˙ו˙
מי„י יום רביעי ב˘ע‰ 21.15 מ˙˜יימים לימו„ים 

בחברו˙ו˙, במס‚ר˙ ‰פעילו˙ ˘ל לב ל‡חים.
ל‡חר ‰לימו„ מ˙˜יימ˙ ˙פל˙ ערבי˙ 

ב˘ע‰ 22.15.

ניתן להאזין לשיעורי רב בית הכנסת הרב משה יוחאי רז שליט"א
ב"קול הלשון" 03-617-1068 שלוחה 33

  שיעורים אקטואליים בדיני ממונות -שלוחה 20
סדרת שיעורים מרתקת בהלכות שבת ובעניני התפילה - שלוחה 9

שיעורים לנשים
ב˜רוב ˙פ˙ח ס„ר˙ ˘יעורים לנ˘ו˙ ‰˘כונ‰

(ול‡ ר˜...), בנו˘‡ים ˘ונים ומעניינים.
‰מעוניינו˙ ל‰˙ע„כן בפעילו˙, נ‡ ל˘לוח ‰ו„ע‰

 לפל': 058-764-7844 (‡פר˙)



ענין בפרשהענין בפרשה

להסתכל על הטוב
כא),  (כג,  בישראל'  עמל  ראה  ולא  ביעקב  און  הביט  'לא  בפרשתנו: 
פסוק זה אמרו בלעם בנבואתו אשר שם ה' בפיו. ופירש רש"י "לא 
הביט און ביעקב" הקדוש ברוך הוא אינו מדקדק על בניו. שאף על פי 
שעושים "און" וגם עושים "עבירה" עם כל זאת אינו זז מתוכן ומחבבן.
אמר  בתחילה  ולמה  "עמל".  לבין  "און"  בין  ההבדל  מה  לבאר  ויש 

"יעקב" ואחר כך "ישראל". 
דרגה  "יעקב"  ביניהם:  יש  הפרש  וישראל"  "יעקב  שמות  הנה  כי 

הנמוכה. "וישראל" דרגה הגבוהה כידוע ומפורסם בזוהר הקדוש.
והנה דרך העולם לשפוט את האדם לפי מראהו וחיצוניותו. אולם זה 
ויתכן  ללבב'.  יראה  וה'  לעינים  יראה  האדם  'כי  וככתוב  נכון,  אינו 
לפחות,  חושבו  שאתה  הזולת  לפעמים  כי  בעצמך,  טועה  שאתה 

על˙‰  ‡ח„  יום  ‰מזלו˙.  בחכמ˙  ב˜י  ˘‰י‰  ‡„יר  מלך  חי  ‰˜„ו˘,  ‰חיים"  ‰"‡ור   - זיע"‡  עטר  בן  חיים  רבנו  ˘ל  בזמנו 
במח˘ב˙ו לב„ו˜ ‡ם י˘ מי ˘נול„ ב‡ו˙‰ ˘ע‰ וב‡ו˙ו מזל כמו‰ו. ו‡כן ל‡חר ˘ב„˜ ב‡ˆט‚נינו˙ ‚יל‰ כי י˘נו ‡„ם כז‰ 
בן ‚ילו ומזלו י‰י‰ „ו˜‡ י‰ו„י, ו‰חליט  ו‰ו‡ רבי חיים בן מ˘‰ ממ˘פח˙ בן עטר, ‰„ר בעיר פ‡ס. ‰מלך ‰˘˙ומם על כך̆ 
לנסוע לפ‡ס על מנ˙ ל‰כיר ‡˙ בן מזלו. ˜ר‡ לכל ˘ריו ו‰ו„יע ל‰ם כי על מנ˙ ל‰˘˙לם במ„עי ‰מלוכ‰ ‰חלים לˆ‡˙ 
ע˘‰,  וכן  מ˜ומו.   ˙‡ ימל‡  מ˘נ‰ו  ובינ˙יים  ממלכ˙ו,  כס  ‡ל  י˘וב  מכן  ול‡חר  ‰˘כנו˙,  בממלכו˙  חו„˘יים  בן  למסע 
‰חליף ‡˙ ב‚„י מלכו˙ו לב‚„ים פ˘וטים, ל˜ח עימו עב„ ‡ח„, מרכב‰ ר˙ומ‰ ל˘ני סוסים ויˆ‡ ל„רכו. כ˘‰‚יע לעיר ‰לך 

ל  בי˙ו ˘ל רבנו. ‰רב עˆמו ˘‰‰ ‡ו˙‰ ע˙ מחוı לבי˙, ול˘‡ל˙ ‰מלך ‰˘יב‰ ‰רבני˙ כי י˘וב ל‡חר חˆו˙ ‰יום. בינ˙יים ‰מ˙ין ‡
‰מלך בבי˙ו ˘ל רבנו כ˘‰ו‡ מ˙בונן סביבו ב˙ימ‰ון – ‰‡מנם בן מזלו חי בעוני ˘כז‰?!

בינ˙יים ‰‚יע חˆו˙ ‰יום ו‡ל ‰בי˙ נכנס ‡„ם עני ‰לבו˘ בב‚„ים „לים, ובר‡ו˙ו ‡˙ ‡ורחו ‰˘˙חוו‰ ‡פיים ב‡ומרו "‡„וני ‰מלך, בו‡ ברוך ‰' ". – 
"מ„וע ˙˜ר‡ני מלך?" ˘‡ל ‰‡ורח בפלי‡‰, ורבנו ‰˘יבו כי לכל ‡„ם מ˙לוו‰ מל‡ך ל˘ומרו, "ולפי מ„ר‚˙ו ˘ל ‡ו˙ו ˘ר ˘ל מעל‰ ‰מ˙לוו‰ ‡ל 
בן ‚ילו  ר‡‰ ב‡ˆט‚נינו˙̆  כבו„ו ל˘ומרו, ‰בנ˙י כי מלך ‰ו‡". "וע˙‰ ספר לי" – פנ‰ רבנו ‡ל ‡ורחו "מ„וע טרח˙ לבו‡ ‡לי מ‡רˆך?". ו‰מלך ‰˘יבו,̆ 
כז‰?" ו‡ילו רבנו ‰˘יב בפ˘טו˙ "‚„ול ‡ני מ‰מלך…"  ומזלו ‰ו‡ ולפיכך ‰ס˙˜רן ל‰כירו. "‡ך פל‡ בעיני", ‰מ˘יך ‰מלך, "מ„וע חי ‡˙‰ בעוני מחפיר̆ 

כ‡˘ר ˆח˜ ‰מלך כ˘‰ו‡ מחוו‰ על ‰עוני ו‰„לו˙ בו ˘רוי רבנו, ‰וˆי‡ רבנו מר‡‰ ו‡מר למלך "‰ב‰ ונ˙בונן ב˙וכ‰".
‰˘יב  ‡מˆ‡נ‰",  ˜ˆר‰   ‰˜„ ‡˙בונן  "‡ם  מלכו˙ו.   ıר‡  ˙‡ במפ‰  למˆו‡  יוכל  ‡ם  ˘ו‡לו  ורבנו  עיניו,  לנ‚„  ‰עולם  מפ˙  ו‰נ‰  במר‡‰  ‰מלך  ‰ביט 
‰מלך, ‡ך רבנו ‰ור‰ לו ל‰סב ‡˙ פניו ‡ל ‰˜יר ו‡חר כך ל‰˙בונן במר‡‰ ˘וב. ו‰נ‰ כ‡˘ר ‰סב ‡˙ פניו מ‰˜יר ו‰נ‰ במר‡‰ ר˜ מ„ינ˙ מלכו˙ו. 
"ע˙‰ יסב ‰מלך ‡˙ פניו ˘ני˙ ו‡ר‡‰ו ‡˙ עיר ‰מלוכ‰ בפרוטרוט". ‰מלך ע˘‰ כ„בר רבנו ו‡ז נ‚ל‰ לנ‚„ עיניו ‡רמונו ‰מפו‡ר. ‰˙בונן בי˙ר עיון 
ו‰נ‰ מחז‰ מבעי˙ לע„ עיניו. ‰מ˘נ‰ למלך יו˘ב בחבר˙ ‚„ולי ‰מלוכ‰, ופורט ב‡וזני‰ם ˙כני˙ כיˆ„ עם ˘ובו ירעילו ‡˙ ‰מלך ויי˙נו בר‡˘ו ‡˙ 
כ˙ר ‰מלכו˙, כ˘‰מ˘נ‰ למלך מבטיח י˜ר ו‚„ול‰ מיוח„ים לכל ‰מˆטרפים ל˜˘ר. ‰מלך נבע˙ ו‰˙בונן ברבנו ‡חוז פלˆו˙, "‰‡מנם כך מ˙רח˘ 
על ‰˜יר  ל ‰מ˘נ‰ למלך ‰נר‡‰ במר‡‰̆  כמו, לכוון ‡ל ר‡˘ו̆  על̆  כע˙ ב‡רמוני? ‰‡וכל לע˘ו˙ „בר מ‰?". ורבנו ‰ור‰ למלך ל‡חוז ‡˙ ‰רוב‰̆ 

ולירו˙ בו. כ„ברי רבנו ע˘‰ ‰מלך, ומ˘נ‰ו נפל ‡רˆ‰, כ˘רבי ‰מלוכ‰ מ˙בוננים ב˙ימ‰ון ‰כיˆ„ ‡ירע ‰„בר.
טני˙.  כני˙̆  לחו בב‰ילו˙ ‡˙ ‡ח„ ‰מ˘ר˙ים ל˜רו‡ לכומר ‰‡רמון, ול‰יוועı בו מ‰ לע˘ו˙. ר‡‰ ז‡˙ ‰כומר ובמוחו נר˜מ‰̇  מבו‰לים וחר„ים̆ 
"ע˙‰ נטמין ‡˙ ‚ופ˙ ‰מ˘נ‰ ב‡ח„ ממר˙פי ‰‡רמון, וכ˘‰מלך י˘וב נˆי‚ לפניו ˘ני ע„ים ˘יספרו לו כי ר‡‰ו ‡˙ מ˘נ‰ו נכנס לרחוב ‰י‰ו„ים, 
ומ‡ז ל‡ ˘ב". - ‰מלך ר˘ם לעˆמו ‡˙ ‰˘ע‰ ‰מ„וי˜˙ ב‰ ‡ירעו ‰„ברים, ו‰בטיח לרבנו כי ‡ם ‡כן ˜רו ‰„ברים במˆי‡ו˙, ‡זי ב˘ובו ‡ל ‡רˆו יר‡‰ 
ל˜יים מ˘פט ˆ„˜. ול‡חר מכן ˜ם ונסע לבי˙ו. - וב˘ובו ל‡רˆו, ו‰נ‰ כ‡˘ר ר‡‰ כן ‰י‰, ‰מ˘נ‰ למלך נע„ר, ובמ‰ר‰ ‰˙ייˆב‰ בפניו מ˘לח˙ ˘ל 
י‰ו„י  כל   ˙‡ ל‚ר˘  י˘  וע˙‰  ˘ב,  ל‡  ומ‡ז  ‰י‰ו„ים  לרחוב  נכנס  למלך  ‰מ˘נ‰  ‡חי„.  סיפור  ‰כל  כ˘בפי  ‰כומר  ובר‡˘ם  ‰מלוכ‰  ונכב„י  ˘רים 
‰ממלכ‰ ויפ‰ ˘ע‰ ‡ח˙ ˜ו„ם. "‡כן כך" – ‰ביע ‰מלך ‡˙ ‰סכמ˙ו, "ברם, כר‡וי במ„ינ‰ מ˙ו˜נ˙ י˘ לערוך מ˘פט מסו„ר, לזמן חבר ˘ופטים, 

˜ט‚ור וסנ‚ור ו‡ם ‡כן י˘˙כנעו ‰˘ופטים כי ‰י‰ו„ים ‰ם ˘˘לחו י„ במ˘נ‰ למלך, ‡ו ‡ז י‚ור˘ו מ‡רˆי".
˘ליח ˜ל ר‚ליים נ˘לח בב‰ילו˙ ‡ל בי˙ רבנו לזמנו ל˘מ˘ כסנ‚ור לי‰ו„י ‰ממלכ‰, וכ˘‰‚יע ‰רב זימן ‰מלך ‡˙ חבר ‰˘ופטים ו˜בע ‡˙ ‰„יון 

‰ר‡˘ון למחר˙ בˆ‰רי ‰יום, כ‡˘ר לפני כן ˙יערך סעו„‰ ‚„ול‰ כ„י ˘חבר ‰˘ופטים יוכל לע˘ו˙ ‡˙ מל‡כ˙ו בˆלילו˙ ‰„ע˙.
בעיˆומ‰ ˘ל ‰סעו„‰ פנ‰ רבנו ‡ל ‰מלך, "חו˘בני כי ר‡וי ˘‰מלך יˆוו‰ ל‰בי‡ ממר˙פיו יין מלכו˙ מ˘ובח ˘בכוחו לפ˙וח ‡˙ ‰לב". Œ "‡מנם כך", 
‰סכים ‰מלך, "‡ך במר˙פי ‰‡רמון י˘נם ע˘רו˙ סו‚י יין ˘כל ‡ח„ מ˘ובח מרע‰ו. ז‰ מ˙ו˜ יו˙ר ובחבי˙ ‰סמוכ‰ יין ע„ין. יין לבן לˆ„ יין ‡„ום 

בטעמים וניחוחו˙ ˘ונים. ‰ב‰ נר„ כולנו למר˙פי ‰‡רמון וכל ‡ח„ מ‰נוכחים ייבחר לעˆמו ‡˙ ‰יין ‰טוב ביו˙ר ˘ימˆ‡ לנכון".
מ‡ל  ‰חביו˙ ‰נמˆ‡ו˙ בˆ„̆  ˜מו ‰מלך ו‰˘רים, ויר„ו ‡ל מר˙פי ‰‡רמון. ‡ך ‰כומר עמ„ בר‡˘ ‰˜בוˆ‰ ו‰ו‡ ‰חל מחוו‰ כי למיטב י„יע˙ו ‰רי̆ 
˘ל ‰מר˙ף ‰ן ‰טובו˙ ביו˙ר. לעומ˙ו רבי חיים בן עטר ‰ור‰ ללכ˙ „וו˜‡ לˆ„ ימין ו‡ף ‰מלך ‰סכים עמו. ˆע„‰ ‰˜בוˆ‰ לˆ„ ימין ו‰נ‰ במ˜ום 
˘ורר˙ ˆחנ‰ ˜˘‰. "מ‰ו ‰ריח ‰חריף ‰ז‰?" ˘‡ל ‰מלך בפלי‡‰ מעו˘‰, ו‡ילו ‰כומר מ˘יב "כנר‡‰ ˘י˘ ל‡וורר ‡˙ ‰מ˜ום מכל ‰טחב…". ברם 
ם במ‰ר‰. ב˙וך „˜ו˙  יו‰ לחפור̆  ר˜ע רי˜‰ בין ‰חביו˙. "כ‡ן" ‰ˆביע רבנו, ו‰מלך̂  מˆ‡ פיס˙̃  י„ע ‰יטב מ‰ מ˜ור ‰ריח פנ‰ כ‰ וכ‰ ע„̆  רבנו̆ 

ספורו˙ נמˆ‡‰ ˘ם ‚ופ˙ו ˘ל ‰מ˘נ‰ למלך כ˘מ„י ‰מלכו˙ עו„ם עליו.
"ומ‰ ז‰?" ˘‡ל ‰מלך בחרון ‡ף. ופני ‰כומר חפו. ‰˘רים ל‚לו˙ ‡˙ ‰‡מ˙ ל‡מי˙‰, כי ‰מ˘נ‰ למלך ˆנח מ˙ לפ˙ע מיריי‰ ˘‰‚יע‰ ממרח˜ים 

ב‡ופן בל˙י מוסבר, וכי ‰כומר ‰ו‡ ˘‰חליט ל‰פוך ‡˙ ‰פר˘יי‰ ‰מוזר‰ לעליל‰ על ר‡˘ ‰י‰ו„ים.
ע„ מ‰ר‰ ‰˙נו„„‰ ‚וויי˙ו ˘ל ‰כומר ˙לוי‰ על עמו„ בחˆר ‰מלך למען י˘מעו ויר‡ו, ו‡ילו ‰מלך ‰ו„‰ לרבנו "‡כן ‚„ול ‡˙‰ ממני…".

מאת הגאון הרב אלעזר רז שליט"א
ראש ישיבת פלא יועץ

האור החיים הקדוש סיפור לשלחן השבתסיפור לשלחן השבת

'שתצילני היום ובכל יום'
מחבר התפילה

תפילה זו נתחברה על ידי רבינו הקדוש רבי 
(שבת  מהר"ם  ובחידושי  זי"ע.  יהודה הנשיא 
ל:) הוכיח שגם רבי חייא תלמידו של רבי, היה 

מתפלל תפלה זו בכל יום.
אם רוצה להוסיף על הבקשות הכתובות

מעיקר הדין רשאי להוסיף בנוסח ה'יהי רצון' 
עוד דברים שרוצה לבקש להנצל מהם. אכן 
עשר  אחד  זו  בתפילה  לומר  יש  הסוד  לפי 
לשונות בדיוק, ויש רמזים בדבר, ונכון לנהוג 
בפני  אותם  יאמר   - להוסיף  והרוצה  כן, 

עצמם.
ניצול  שיהא  יכוין  רע'  'מאדם  באמירת 
מסימני עניות, שסימנם 'מאד"ם ר"ע' – ראשי 
עני.  רש,  מך,  דל,  אביון,  מסכן,  תיבות: 
זאת  על  קונו,  דעת  על  מעבירו  שהעניות 

יתפלל כל היום שלא לבוא לידי כך וכך.

סיפור רכילות מתוך לחץ, כבוד, ואי נעימות
בו  הפצירו  אם  גם  רכילות  לספר  אסור 
חבירו או הוריו או אפילו רבו, וחייב לסרב 
לפגוע  מבלי  ארץ  בדרך  לרבו  או  להוריו 
בכבודם שהרי חייב לכבדם, אבל אסור לו 
האסור  דבר  ולעשות  בקולם  לשמוע 
מהתורה או מדרבנן, אלא אם כן הסבירו לו 
אינם  ואימו  אביו  ואם  לתועלת.  שזה 
פי  על  אף  הרע:  לשון  בהלכות  בקיאים 
שאומרים לו שזה לתועלת – יתחמק מהם 

בחכמה.

סיפור רכילות להסיר מעצמו חשד
שלא  במעשה  לחינם  הנחשד  לאדם  אסור 
עשה ושאלוהו מי עשה את המעשה, לגלות 
רשאי  רק  המעשה,  עושה  של  שמו  את 
לומר ''לא אני עשיתי זאת'' , ואפילו במקרה 
נראה  כן  וכשיאמר  אנשים  שני  שחשודים 
כאילו הטיל את האחריות על השני גם כן 
מותר, וכל זה אם לא התקיימו כל התנאים 
התקיימו  אם  אבל  לתועלת,  רכילות  של 
כן  לעשות  (וחייב  לספר  לו  מותר  התנאים 
כדי  חבירו  ידי  על  נשאל  לא  אם  אפילו 

לעזור לחבירו להציל את ממונו).

ניצוצי תפלהניצוצי תפלה
 מתוך הספר 'פתח שערי שמים'

סעודה ראשונה
ַעל ֵאל (כג, כג) ֵעת ֵיָאֵמר ְלַיֲעֹקב ּוְלִיְשָׂרֵאל ַמה פָּ ִיְשָׂרֵאל כָּ ַיֲעֹקב ְוא ֶקֶסם בְּ י א ַנַחׁש בְּ כִּ

ולרומם את עם ישראל לפני בלק, שמשבח אותם  יש לשאול, מה ראה בלעם הרשע לשבח 
שכעת ידעו עם ישראל כמה שהקב"ה אוהב אותם?

רבי יעקב מדובנא מסביר את הפסוק על פי משל לשר אחד ששמע כי יש במרחקים איש אומן 
אשר המציא חומר, שסגולתו היא כי כל איש אשר ימשח את גופו בחומר זה לא יזיקהו כל חץ 
מכל היורה זיקים וכדומה, נסע השר אל האיש הנ"ל אשר משחו באותו החומר, שילם לו שכרו, 

ונסע במרכבה לחזור לביתו.
וירו חיצים עליו ולא החטיאו המטרה, ובכל זאת הוא  ויהי בדרך ביער הרגישו בו השודדים, 
חן  בדברי  השר  להם  קרא  לברוח.  התחילו  חי,  הוא  כי  השודדים  ראו  וכאשר  בחיים.  נשאר 
שיבואו אליו, ויגשו אל מרכבתו ויתן להם משקה מאשר נמצא איתו, ויתפלאו מאוד ואמרו אל 
השר: מדוע אתה גומל לנו טובה בו בזמן שאנחנו גמלנו לך רעה, ורצינו לקפח את חייך. ענה 
בסמים  עצמי  למשוח  הזאת  הנסיעה  הוצאות  על  רב  כסף  הוצאתי  אני  כי  דעו  השר:  להם 
המסוגלים לדחות ממני את החיצים, ונתתי לאיש תשלום רב, והנה כאשר פניתי לנסוע לביתי, 
את  לנסות  יכול  שאיני  בזמן  בו  יקר,  הון  אבדתי  כי  עשיתי  מה  מחשבה:  בדאגת  נתון  הייתי 
הסגולה, הלא יראתי לנפשי פן יורה המורה וימיתני, לכן נסיעתי במרכבה היתה בעצבון רוח 
יודעת את  וכבר פגע בי החץ ולא פעל, עתה נפשי  מאוד. ועתה כאשר באתם עלי להמיתני, 
הצלחתי הגדולה, שכבר אני בטוח בעצמי, ואוכל להתייצב לקראת נשק, ולא יפגעני רע, ואם כן 

טובה גדולה עשיתם עמדי, כי על ידיכם נתברר לי כי לא על דבר ֵרק הוצאתי הון גדול כזה.
והנמשל: כי בני ישראל היו יודעים מכבר, כי יש להם סגולה כי לא נחש ביעקב, כי יעקב אבינו 
גר עם לבן עשרים שנה, וקם עליו בקסמיו ובמעלליו ולא יכל לו. אולם בני ישראל היות שלא 
נתנסו בסכנת הקסמים, לא היה ברור להם מה יכול לקרות ח"ו. וכאשר בלק שלח להביא את 
בלעם עם קסמיו לקלל את ישראל ח"ו ולא הצליח בזה, אמר אל בלק: עתה ראה מה עשית, כי 
לא זאת שלא עשית עמהם רעה, אלא אדרבה טוב נשגב השיגו על ידך, כי עתה נתברר להם 
שהקסם לא שולט בהם, ולא יכול לפעול בהם לרעה, ונתברר להם תקפם וגבורתם מאמיתות 
הסגולה, כי אני יריתי חץ בחטאת קסם ולא פגעתי בהם. וזהו: "כי לא נחש ביעקב ולא קסם 
בישראל" - זאת שמעו מימים קדומים, אבל "כעת" - הלא עתה, "יאמר ליעקב ולישראל מה 

פעל אל" - כמה גדולה חסדו ואהבתו של הקב"ה לישראל שהוא עם סגולה. (כרם ציון)

 סעודה שניה 
ִמי ָמָנה ֲעַפר ַיֲעֹקב (כג, י)

פירש רש"י "אין חשבון במצות שהם מקיימים בעפר". הרבי מליובאויטש ביאר ענין זה בעבודת 
האדם לקונו: ידוע שבקיום המצוות ישנם בכללות שני אופנים, קיום המצוות מצד החשבון 
והטעם (הן טעם שכלי, מצד המעלות שבמצוות, והן טעם ועונג, שיש לו עונג והרגש במצוות), 

וקיום המצוות בלי טעם בדרך קבלת עול, אך ורק מפני שהן מצות - ציווי ורצון ה'.
והחילוק ביניהם: כאשר האדם מקיים מצוה מצד חשבון וטעם ודעת שלו, הרי עשיית המצוה 
קשורה עם שכלו ורגשותיו של האדם, והאדם, מדוד ומוגבל הוא, ושכלו ורגשותיו מוגבלים 
גם פעולת המצות תהיה  כן  ומוגבלת היא,  זה, כמו שסיבת עשיית המצוה מדודה  ומצד  הם. 
מדודה ומוגבלת. מה שאין כן כאשר האדם מקיים מצוה רק מפני שכן הוא רצון הקב"ה, הרי 
כשם שהקב"ה הוא למעלה מזמן ומקום כן הוא בנוגע לרצונו. ולכן בקיום המצוות מתוך קבלת 
עול, מכיון שסיבת עשיית המצוות היא למעלה מכל הגבלה, גם פעולת המצוה היא למעלה 
מכל מדידה והגבלה. - וזהו הפירוש "אין חשבון במצוות שהן מקיימים בעפר": "עפר" מורה על 
ביטול לגמרי, כמאמר "ונפשי כעפר לכל תהיה", שאין האדם מחשיב את עצמו כלל למציאות. 
וגם אין בעפר טעם כלל, שמורה על זה שאין האדם מקיים את המצות מצד טעם ועונג רגשי. 
וכאשר מקיימים את המצות "בעפר" בלי טעם, ומתוך ביטול, אזי "אין חשבון" לפעולתם, והרי 

הם למעלה מכל מדידה והגבלה. (ע"פ לקוטי שיחות חל"ח עמ' 96 ואילך)

סעודה שלישית 
לׁש ְרָגִלים (כב, כח) יָתִני ֶזה שָׁ י ִהכִּ אֶמר... ֶמה ָעִשׂיִתי ְל כִּ י ָהָאתֹון ַוֹתּ ח ה' ֶאת פִּ ְפתַּ ַויִּ

כתב רש"י: רמז לו: אתה מבקש לעקור אומה החוגגת שלש רגלים בשנה.
שואל בספר בנין אריאל מה הטעם שהזכירו לו דוקא שלש רגלים? וביאר על פי מה שכתוב 
'וישת אל המדבר פניו', וכתב התרגום שביקש בלעם להזכיר את חטא העגל כדי לעורר קטרוג 
על עם ישראל ח"ו, למען תוכל קללתו לחול עליהם. אך הוא לא ידע כי על ידי שלשת הרגלים 
ישראל  אלהיך  "אלה"  ישראל  אמרו  העגל  בחטא  כי  העגל,  חטא  מתכפר  ישראל,  שחוגגים 

(שמות לב, ד), וזה מתכפר ב"אלה" הם מועדי (ויקרא כג, ב). 
לפיכך רמזו לו לבלעם: אתה הולך לעקור אומה משום שעשו את העגל, אולם זאת אינך רואה 

כי אומה זו חוגגת שלש רגלים וזה מכפר על חטא העגל.

דבר תורה לשלחן שבתדבר תורה לשלחן שבת

המדור להצלחת דוד בן סימי הי"ו ובני ביתו

נצור לשונךנצור לשונך
מתוך ספר 'החיים'

המדור להצלחת ולרפואת חנה בת שפרה תחי' ובני ביתההמדור להצלחת אורית בת חנה תחי' לזיווג הגון

אינו אשם במצבו, ועל כיוצא בזה אמרו "אל תדון את חברך עד 
שתגיע למקומו". ודבר זה יודע אותו רק היודע תעלומות. 

בחינת  שהוא  האדם   - ביעקב"  און  הביט  "לא  כאן  שכתוב  וזה 
מדקדק  הוא  ברוך  הקדוש  אין  און,  ועושה  פחות  דרגה   - 'יעקב' 
גם באדם שהוא בבחינת   - בישראל"  ראה עמל  "לא  וגם  אחריו. 

ישראל.
של  הטוב  על  להסתכל  אחת  עיניים,  שתי  לאדם  יש  כי  וידוע 
חבירו, ואחת להסתכל על הרע של עצמו. ולא להחליף. ובלעם 
כי  העין",  שתום  הגבר  "נאם  שנאמר  כמו  אחת,  בעין  סומא  היה 
בפיו   נתן  הוא  ברוך  והקדוש  ישראל,  של  הרע  על  רק  הסתכל 
נבואה מקבילה."לא הביט און ביעקב", שיסתכל על הטוב שלהם. 

הקדוש ברוך הוא יזכנו להסתכל רק על הטוב של חברינו. אמן.


