
ח˘יבו˙ו ˘ל ר‚ע

 ˙ י…ַ„ע ‰' ‡∆ ר ו¿ ∆̃ ‡חרי ˘מ˘‰ רבנו ˘מע ‡˙ טענו˙י‰ם ˘ל ˜ורח וע„˙ו ‰˘יב ל‰ם: "ב…ּ
ָליו". יב ‡≈ ƒר ¿̃ ַחר ּבו… ַי ב¿ ƒר י ׁ∆̆ ‡ֲ ˙ ≈‡ ָליו, ו¿ יב ‡≈ ƒר ¿̃ ƒ‰ ׁ̆ ו¿ „ו… ָּ̃ ‰ַ ˙ ∆‡ , ו¿ ר לו… ׁ∆̆ ‡ֲ

מ„וע ˆיין מ˘‰ ‡˙ ‰'בו˜ר'? מפר˘ ‰מ„ר˘: "‡מר ל‰ם מ˘‰: ‚בולו˙ ָחַל˜ ‰˜ב"‰ 
בעולמו. יכולים ‡˙ם ל‰פוך בו˜ר לערב? כן ˙וכלו לבטל ‡˙ זו. ˘נ‡מר וי‰י ערב וי‰י 
בו˜ר, ויב„ל, כך ויב„ל ‡‰רן ל‰˜„י˘ו ו‚ו'". כלומר, כ˘ם ˘‰‚בולו˙ בין ‰בו˜ר ובין 
בין  ‰˜ב"‰  ˘‰ב„יל  ‰‰ב„ל‰  כך  ל˘ינוי,  ני˙נים  ו‡ינם  ‰בור‡  על-י„י  נ˜בעו  ‰ערב 

‡‰רון ובין ˘‡ר בני י˘ר‡ל ‡ינ‰ ני˙נ˙ ל˘ינוי.

י˘ עו„ „ברים ˘עלי‰ם נ‡מר ב˙ור‰ ˘‡ין ‰ם ני˙נים ל˘ינוי. למ˘ל, ‰‰ב„ל‰ ˘בין 

ב" – עם י˘ר‡ל ‡ינומ˙ערבב עם ˘‡ר ‰‡ומו˙. כמו-כן ‰בטיח‰  ׁ ָּ̆ ַח ¿̇ ƒי ם ל…‡  ƒי "ּוַבּ‚ו… י˘ר‡ל לעמים. על כך ‡מר בלעם בנבו‡˙ו: 
ח" – י‰ו„י לעולם ל‡ י‡ב„, ˘כן ‰˜ב"‰ י„‡‚ ל‰˘יבו ‡ל ˆור מחˆב˙ו. ּ„ָ ƒּנּו נ מ∆ּ ƒח מ ּ„ַ ƒי י ּƒ̇ ל¿ ƒב ‰˙ור‰: "ל¿

‡בל ‡ם ‰„ברים ‰‡ל‰ כבר ˜בועים ומוחלטים על-י„י ‰˜ב"‰, למ‰ ‡נחנו נ„ר˘ים לע˘ו˙ כל מ‡מı ˘י‰ו„י ל‡ י˙ערבב עם ‡ומו˙ 
‰עולם? ול˘ם מ‰ נ„ר˘˙ ‰„ב˜ו˙ ב˜יום ‰˙ור‰ ומˆוו˙י‰, ‡ם ממיל‡ ˘ום י‰ו„י ל‡ י‡ב„ ובסופו ˘ל „בר יחזור ‡ל ‰˜ב"‰?

‡ו˙‰ ˘‡ל‰ ‡פ˘ר ל˘‡ול על מ˘‰ רבנו: ‰לו‡ ‰ו‡ עˆמו ‡ומר ˘‰‰ב„ל‰ בין ‡‰רן ‰כ‰ן ל˘‡ר ‰עם ‰י‡ כמו ‰‰ב„ל‰ ˘‰ב„יל 
ורח וע„˙ו, נבר‡ בערב  בלע ‡˙̃   ̆,'ıפי ‰‡ר' ורך ב'ברי‡‰' מיוח„˙ (וכמ‡מר חז"ל̆  ‰˜ב"‰ בין ‰בו˜ר ובין ‰ערב; ‡ם כן, למ‰ ‰י‰̂ 

ם"? ר ָל‰∆ ׁ∆̆ ל ֲ‡ ˙ ָכּ ∆‡ ם ו¿ ָ̇ ָע‰ ‡… יָ‰ ּוָבל¿ ּƒפ ˙ ‰ ָ‰ֲ‡ָ„ָמ‰ ‡∆ ָ̇ ¿̂ ָר‡ ‰', ּוָפ ב¿ ƒיָ‡‰ י ƒר ּ ם ב¿ ƒ‡ ˘ב˙ בין ‰˘מ˘ו˙): "ו¿

‡ל‡, מב‡ר ‰רבי מליוב‡וויט˘ זיע"‡, ˘‚ם ‡ם בסופו ˘ל „בר י˙מל‡ רˆונו ˘ל ‰˜ב"‰, ‰רי בינ˙יים עלול י‰ו„י ל‰ימˆ‡ במˆב 
˘‡ינו ר‡וי. ‡כן, ‰˜ב"‰ ל‡ י˜בל ‡˙ ‰˜טור˙ ˘ל מ‡˙יים וחמי˘ים ‰‡נ˘ים ו‰ם ייענ˘ו, ‡בל בינ˙יים בני י˘ר‡ל עלולים לטעו˙ 

‡חר „ברי‰ם ˘ל ˜ורח וע„˙ו. כ„י למנוע ז‡˙ ‰˜ב"‰ בור‡ 'ברי‡‰' מיוח„˙, ו‰‡רı נפ˙ח˙ ובולע˙ ‡˙ מחוללי ‰מחלו˜˙.

ל „בר  ל ר‚ע בחיי י‰ו„י. ‡כן, בסופו̆  מכ‡ן ‡נו למ„ים ‡˙ ח˘יבו˙ו̆ 
כל י‰ו„י יחזור ‡ל ‰˜ב"‰ ו‡ל ˙ור˙ו, ו‚ם י‰ו„י ˘מנס‰ ל‰˙בולל בין 
י‰ו„י  עלול  בינ˙יים  ‡בל  י˘ר‡ל.  עם  חי˜  ‡ל  וי˘וב  יי‚‡ל  ‰עמים 
ל‰ימˆ‡ במˆב ל‡ רˆוי, וז‰ סבל עˆום לו עˆמו ו‚ם ל˘כינ‰ ‰˘וכנ˙ 

ב˙וך כל י‰ו„י.

לכן עלינו לע˘ו˙ ‰כול ˘י‰ו„י י‰י‰ ˜˘ור עם ‰˜ב"‰ על-י„י ‰˙ור‰ 
ו‰מˆוו˙ ול‡ י˙נ˙˜ מ‰˜ב"‰ ‡פילו לר‚ע ˜טן; כי לˆורך מניע˙ ר‚ע 
˘ל  ‰‚„ול  ‰נס   ˙‡ ‰˜ב"‰  חולל  וע„˙ו  ˜ורח  ‡חר  טעו˙  ˘ל  ˜טן 

פ˙יח˙ ‰‡רı ובליע˙ ˜ורח וע„˙ו. (˘יח˙ ‰˘בוע)

˘ב˙ ˘לום, וחו„˘ טוב ומבורך!

 בראי הפרשהבראי הפרשה
מאת מורנו הרה"ג משה יוחאי רז שליט"א

קבעת עיתים לתורה?
‰ננו ˘מחים ל‰ו„יע כי בס"„ מ˙˜יימים 

בבי˙ ‰כנס˙ ˘יעורי ˙ור‰ מי„י יום ביומו, 
מפי רב בי˙ ‰כנס˙

‰רב מ˘‰ יוח‡י רז ˘ליט"‡

במ‚וון נו˘‡ים מר˙˜ים
ב‰לכ‰, ‚מר‡, ‡‚„‰, מוסר ועו„

ימים ‡ - ‰: 19.20
˙פיל˙ ערבי˙ ב˘ע‰ 20.10

ביום ˘ב˙ ˜ו„˘:
˘יעור ב‰לכ‰ ב˘ע‰ 16.45

בא ורכוש ידיעה מקיפה בכל חלקי התורה!
כיבו„ ˜ל                            ˘מעו ו˙חי נפ˘כם!

זמני התפילות:
ימים א-ה: 

שחרית - 5.30 (יום ו' 6.00)
מנחה - 19.00

שיעור תורה - 19.20
ערבית - 20.10

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

שחרית - 7.30
שיעור בגמרא - 14.30
תהלים לילדים - 16.00
אבות ובנים - 16.20

שיעור בהלכה - 16.45
מנחה - 18.30

סעודה שלישית - 19.00
ערבית מוצ"ש - 20.00

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

ולהבדיל לעלוי נשמה. וזכות התורה תעמוד בעדכם!

הגליון מוקדש לרפואתם השלימה, של:
חיים בועז בן יפה הי"ו, שלום בן נורה ה"ו משה בן ליאנה הי"ו, איתן בן 
חביבה הי"ו, מאור נסים בן זהבית יהל הי"ו, רפאל בן אסתר הי"ו, יצחק 
בן עישה הי"ו, יצחק בן גרציה הי"ו, עמי בן סמדר הי"ו, נסים בן ג'ולי 
סוליקה  בת  מוניק  הי"ו,  חביבה  בן  מרדכי  הי"ו,  ברוריה  בן  חיים  הי"ו, 
תחי', חיה אפרת רחל בת לאה תחי', רותם בת ורד תחי', אורטל נועה בת 
רבקה תחי', נורה בת דינה תחי', סופיה בת זילכה תחי', רבקה בת גילה 
יקוט  בת  סוזן  בניה תחי',  בת  ציונה  תחי', שולה סעדה בת בתיה תחי', 
תחי', שושנה בת תמר תחי', רוני בת מאירה תחי', עליזה בת תמר תחי', 

רחל בת טוני תחי',  וכל הפצועים בתושח"י הי"ו 
אנא, הקדש מזמנך פרק תהלים אחד לרפואתם!

פרנס השבוע
ידידנו הנעלה והנכבד

ה"ה יוסף אבישי בן שבתאי הי"ו
השי"ת ימלא משאלות לבו לטובה ולברכה.

לרפואת ולהצלחת ידידנו היקר
 סעדיה מרציאנו הי"ו ורעייתו שמחה תחי'
השי"ת יאריך ימיהם בטוב ושנותיהם בנעימים מתוך בריאות איתנה.

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

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

תפילה למשה ב)  יח,  (ע"ז  ָאְמרּו  ַעד שֶׁ ִאּסּורוֹ,  חֶֹמר  ָידּוַע  ֵלָצנּות 
ַרּבוֹת  ָרעוֹת  ה  ְוָכֵהנָּ ָלָיה.  כְּ ְוסוֹפוֹ  ִיּסּוִרין  תוֹ  ִחלָּ תְּ שֶׁ
ַז"ל  ַרּבוֵֹתינּו  ִדְבֵרי  בְּ ְמפָֹרׁש  כַּ ְתלוֵֹצץ,  ְלַהמִּ
ְתלוֵֹצץ ַעל ֲחֵברוֹ  מִּ ָצנּות הּוא שֶׁ ים. ְוִעְנַין ַהלֵּ דוֹשִׁ ַהקְּ
ִנְמָצא  ָעווֹן  בְּ ְוֵהן  ְוַקּלּות־רֹאׁש,  שְׂחוֹק  ְלַהְרּבוֹת 
לֹא  בְּ ם  גַּ ְנִזיִקין,  ֵסֶדר  ים  ָנשִׁ ֵסֶדר  ּוְביוֵֹתר  ה,  ַהְרבֵּ
ּבוֹ, ְוֵאיָנם יוְֹדִעים  י לֹא ֵיְדעּו ִאּסּורוֹ ְוחֶֹמר שֶׁ ַעת, כִּ דַּ

ִׂריִדים. י־ִאם ֵאיֶזה ֵמַהשְּ ֵהר כִּ ְלִהזָּ

ִנּצוֹל  ָאָדם  ֵאין  ְמַעט  כִּ שֶׁ חוָֹלה,  ָרָעה  ֵיׁש  ָאְמָנם 
ה, ְוהּוא ַמֲאַמר ַרּבוֵֹתינּו ִזְכרוָֹנם ִלְבָרָכה (אבות  נָּ ִממֶּ
ְבֵרי־תוָֹרה, ֲהֵרי  יֵניֶהם דִּ ִבין ְוֵאין בֵּ ּיוֹשְׁ ַנִים שֶׁ ג, ב) שְׁ
ן  ית ַרבָּ ל בֵּ ינוֹקוֹת שֶׁ ֲאִפּלּו תִּ ְוֶזה  ֵלִצים.  ב  ֶזה מוֹשַׁ
ֶנֶסת,  ֵבית־ַהכְּ בְּ ְרֵקי־ָאבוֹת  פִּ ּקוִֹרין  שֶׁ אוֹתוֹ,  יוְֹדִעין 
ָיִביא  ל  ַהכֹּ ְוַעל  ֵהר.  ְלִהזָּ ֵלב  ַעל  שָׂם  ִאיׁש  ְוֵאין 
ַז"ל  ַרּבוֵֹתינּו  ִדְבֵרי  בְּ ַמֲאִמין  ִאם  ט  פָּ ִמשְׁ בְּ ֱאלִֹקים 
קּום  בְּ ִיְחֶיה  ִמי  ְואוֹי  ַמֲאִמין,  ֵאינוֹ  אוֹ  ם  ְמַקיֵּ ְוֵאינוֹ 

ט ֱאלִֹקים.  פָּ שְׁ ַלמִּ

ִנְזָהִרים  ֵני־ָאָדם  בְּ שֶׁ ַקּלוֹת,  יוֵֹתר  ֲעֵברוֹת  ֵיׁש  ה  ְוִהנֵּ
נּו ַעד  ַרשְׁ תָּ ְך ִנשְׁ ל־כָּ ֵאּלּו כָּ ֵמֶהן, ּוַבֲעֵברוֹת ֲחמּורוֹת כָּ
ֵעיֵנינּו  בְּ ב  ָחשֵׁ תֵּ ּוְלִמְצָוה  ָהִאּסּור,  ָלנּו  ר  ִנכָּ ֵאינוֹ  שֶׁ
ִמְצַטֵער  ָאָדם  ְוֵאין  ִרּיוֹת,  ַהבְּ ִעם  ְמעָֹרב  ִלְהיוֹת 
ים,  ֲעֵליֶהם ְוֵאינוֹ נוֵֹתן ֵלב ָלׁשּוב. ִמי ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחיִּ

ר ִאיׁש. לוֹ ְבַחִיל ְולֹא ְבכַֹח ִיְגבַּ

לרפו‡˙‰ ‰˘לימ‰ ול‰ˆלח˙‰ ˘ל  נטלי ב˙ מרים ˙חי'

פלא יועץפלא יועץ

ניתן להאזין לשיעורי רב בית הכנסת 
הרב משה יוחאי רז שליט"א
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  שיעורים אקטואליים הלכות ברכות וממונות -שלוחה 20
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את הדיסקים החדשים של מורנו הרב ניתן להשיג בבית הכנסת

קציצת צפורניים בידים וברגלים באותו יום
שאלה: האם יש בעיה לקצוץ את הצפורניים של הידים והרגלים באותו היום.

תשובה: במגן אברהם (סימן רס סק"א) כתב בשם ספר מגיד מישרים, שאין לקוץ צפורני 
חמישי,  ביום  רגליים  צפורני  יטול  שהרוצה  כתב  כן  ועל  אחד.  ביום  והרגליים  הידיים 
וצפורני הידיים ביום ששי. אולם בשער הכונות כתב שהאר"י היה חותך וקוצץ צפורניו 
העיר  וכן  בזה.  חושש  היה  שלא  ומבואר  ע"ש.  ומרגליו.  מידיו  שבת  לכבוד  ששי  ביום 
החיד"א במחזיק ברכה (סימן רס סק"ד) בזה הלשון: ואני אומר דאין לחוש לזה, דבספר 
זצ"ל  מהרח"ו  אביו  מר  הקודש  יד  מטהרת  שהעתיק  ז"ל  ויטאל  מהר"ש  מסדר  הכוונות 
כתוב שרבינו האר"י ז"ל יום הששי היה נוטל צפורני ידיו ורגליו. ע"כ. והובא בספר "לעשות 

את השבת" חלק א' (עמוד קס). 

קציצת צפורניים בלילה
שאלה: האם מותר לגזוז צפרניים בלילה. 

ליטול  שיכול  רס)  (סימן  אברהם  באשל  כתוב  וכן  מותר.  והדבר  חשש,  בזה  אין  תשובה: 
הצפורניים באור ליום הששי. [ומדבריו נלמד שהוא הדין לשאר ימות השבוע, אלא ששם 
דיבר מצד הכנה לשבת, ולכן הזכיר יום ששי]. וכל שכן שאין לחוש בזה כאשר יש צורך 

טבילת מצוה.

הטבלת פלאטה חשמלית
שאלה: האם צריך להטביל פלאטה חשמלית.

תשובה:  אין צריך, למרות שמידי פעם מניחים עליו לחם ממש, לפי שהולכים אחר רוב 
תשמישו. וכמבואר באר היטב בספר "באר מים חיים" (עמוד קלא).

שאלות ותשובותשאלות ותשובות
משלחנו של רב בית הכנסת

הגליון מוקדש על ידי ידידנו הנעלה, יקר רוח איש תבונה
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.

ושננתם לבניך
‰ננו ˘מחים ל‰ו„יע כי מי„י ˘ב˙ 

מ˙˜יים בבי˙ ‰כנס˙ לימו„

‡בו˙ ובנים
במס‚ר˙ זו לומ„ים ‰בנים עם ‡בו˙י‰ם

‰לימו„ י˙˜יים ביום ˘ב˙ ב˘ע‰ 16.20
‰‚רלו˙ מי„י ˘ב˙ על פרסים י˜רי ערך

בסוף ‰˜יı ˙˙˜יים ‰‚רל˙ ענ˜ על פרסים ‚„ולים
(‰‰˘˙˙פו˙ ב‰‚רלו˙ ר˜ לבנים ˘ב‡ים עם מבו‚ר) 

ברוכים ‰ב‡ים!
בני הנוער היקרים, הכונו לישיבת בין הזמנים, בימי החופש...

פרטים יבואו!
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פרשת קורח
ל' בסיון תשע"ז - ראש חודש תמוז

הפטרה: 'השמים כסאי'
פסוק ראשון ואחרון מהפטרת 'מחר חודש'

זמני השבת (לפי אופק לוד)
הדלקת נרות: 19.31
צאת שבת: 20.22
רבנו תם: 21.04

הרימו מכשול מדרך עמי:
* אין לקרוא את הגליון בשעת התפילה ובקריאת התורה 

* הגליון אסור בטלטול במקום שאין עירוב

שיעורים לנשים
מי„י יום ˘לי˘י מ˙˜יימים ˘יעורי ˙ור‰ לנ˘ים

בעניני ‰בי˙ ‰י‰ו„י, חינוך ו‡˜טו‡לי‰
ב˘ע‰ 20.30, בבי˙ ‰כנס˙ "˙פיל‰ למ˘‰".

ל‰˙ע„כנו˙ ב‰מ˘ך ‰פעילו˙, ל˘לוח ‰ו„ע‰ לפל': 058-764-7844 (‡פר˙)

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

בחברו˙ו˙, במס‚ר˙ ‰פעילו˙ ˘ל לב ל‡חים.
‰מעוניין בחברו˙‡ ‡י˘י˙ יפנ‰ לרב בי˙ ‰כנס˙
ל‡חר ‰לימו„ מ˙˜יימ˙ ˙פל˙ ערבי˙ ב˘ע‰ 22.15

מומלı מ‡„, ברוכים ‰ב‡ים!

˘יעור מוסר
מי„י יום ר‡˘ון ב˘ע‰ 12.15 

מ˙˜יים ˘יעור במסכ˙ "‡בו˙ „רבי נ˙ן"
מפי מורנו ‰רב מ˘‰ יוח‡י רז ˘ליט"‡ 
בבי˙ ‰מ„ר˘ "יביע ‡ומר" רחוב ˘למ‰ ‰מלך, לו„

ב˘‡ר ימו˙ ‰˘בוע ‰˘יעור מ˙˜יים מפי ‰רב י‡יר כ‰ן ˘ליט"‡



ענין בפרשהענין בפרשה

ואפילו בהסתרה
אל  בית  חסידי  ראש  היה  הקדוש  הרש"ש   - שרעבי  שלום  רבנו 
בעיר העתיקה בירושלים, והיה מחולל אותות ומופתים, והציל את 
אליו  ניגש  היה  מצוק  איש  וכל  הערביים,  הפראים  מידי  ישראל 
ומספר לו צערו והרב היה מברכו ומעתיר לו ומעודדו. כדרכן של 
מים  שואב  זמן  באותו  היה  והנה  האל.  עם  אוהבי  ישראל  חכמי 
קשה  ומלאכתו  כל  אין  ולרש  ודל  עני  והיה  קשה,  מצבו  שהיה 
שיצילהו  ממנו  ולבקש  הרש"ש  אל  לבא  החליט  מועט,  ושכרו 
מקשייו, ושאין לו כח סבל יותר וכו'... והנה כאשר בא לבית מדרשו 
ראה את פני הרב כמלאך ה', ומוסר את שיעורו, לכך המתין לו עד 
והנה  הרב,  עם  לדבר  ומייחל  בפינה  לו  ישב  ובינתיים  שיסיים, 
האיש נרדם על מושבו, והנה חלום, וראה איך שנפטר מן העולם 
והמצוות,  העוונות  מביאים  והחלו  המשפט,  לדוכן  והעלוהו 
את  ומשמאל  המצוות,  את  מימין  המאזניים,  כפות  על  ומניחים 
העוונות, והכרוז יוצא יש עוד זכות, יבוא, יש עוד עוון, יבוא, עד 
אשר תמו והנה משקל העוונות הכביד... והוא בצר ובצער, ופתאום 
מכריז המכריז: "להוליכו לגיהנם עד אשר ישולם עוונו". והוא החל 
על  שימו  היסורים,  ושימו  חיי,  כל  יסורים  סבלתי  "אבל  צועק: 
המאזניים לזכותי" וכו', ובתוך צעקותיו, נתעורר משנתו, ואז הבין 

פשר החלום! (אשר כנראה פעל הרש"ש, להשיב לו תשובתו).

ר.  סו… י ּוַמח¿ ƒע…נ ו… מ≈ ּ̇ ח¿ ַפּ ׁ¿̆ ƒי מ נ≈ לּו ‰ּו‡ ּוב¿ ן ָסב¿ ∆‰ ˙ ָבּ ˜ּופו… ּ¿̇ ָטן, ָ‰יּו  ָ̃  „ ל∆ ף זיע"‡ י∆ ס≈ ָי‰ יו… ַב„¿ נּו עו… ּ ן ַרב≈ ‡ו… ר ָ‰ָי‰ ָמָרן ַ‰ָ‚ּ ׁ∆̆ ‡ֲ ַכּ
ים  ƒנ ָׁ̆ י¿ ים  ƒ„‚ָ ב¿ ּ ƒב ם  ּ‚ַ כּו  ַ‰ל¿ּ ¿̇ ƒ‰ ים  ּƒ̇ ƒע ּול¿ ָרָעב.  מ≈  ˙ ר∆ ∆̃ ר¿ ַ̃ ָנם מ¿ ט¿ ּ ƒב ׁ∆̆ ּ כ¿ ָח‰  ָפּ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ י  נ≈ ּ ב¿ ַעם  ַפּ ל…‡  ים  ƒנ ׁ≈̆ י¿ ָ‰יּו  ּלּו,  ≈‡  ˙ ˜ּופו… ¿̇ ּ ƒב

.˙ רּועו… ¿̃ ם  ƒַנֲעַלי ּוב¿

ך¿  ˙ו… ּ ר ב¿ מ≈ ו… ׁ̆ ָטן  ּ ָ̃ ָי‰ ַ‰ ַב„¿ יס, ָ‰ָי‰ עו… ּ ƒי כ מ≈ ּ ¿„ ƒַעם מ י ַפּ ּ ≈„ ƒנּו מ ¡‰ יו נ∆ ָ̇ יו… ַ‡ח¿ ָחיו ו¿ ∆‡ „ עו… ּ ָטן. ב¿ ּ ָ̃ ָי‰ ַ‰ ַב„¿ ל עו… ׁ∆̆ בו…  ּ ָ̂ ר ָ‰ָי‰ ַמ ≈̇ ‰ יו… ׁ∆̆ ָ̃
יו... ָׁ̆ ּ„ּו ƒח ˙ ר∆ ּ ב∆ ˙ ַמח¿ ∆‡ ‰ ָפּ ּ ֻ̃ ר ַבּ ּ ַטב≈ ¿̂ ּ ƒי ׁ∆̆ ף  ס∆ ּ כ∆ יס ַבּ ּƒפ ¿„‰ַ , ל¿ ˙ מ…חו… ∆‡ ‡ ַמל≈ּ ˜ מ¿ ם ָמ˙ו… ֲחלו… ׁ∆̆ ּ ל, כ¿ ּ ב≈ ּ ƒ̃ ׁ∆̆  ˙ רּוטו… ˙ ַ‰פ¿ּ ∆‡ ‰ ַטָנּ ¿̃ י˙  ƒח ַפּ

ו…  ּ̇ ַ‡ר¿ פ¿ ּƒ̇ י‡  ׂ ƒ̆ ּ ר ָמָרן ָ‰ָי‰ ב¿ ׁ∆̆ ‡ֲ ים, ַכּ ƒן ַ‰ָיּמ ƒם מ יו… ּ ר. ב¿ ׁ∆̆ ע… ָּמּ‰ מ≈ י¿ ַ̃ ם ל¿ ים ָזָכ‰ ַ‚ּ ƒָימ ַח˜, ּול¿ ּ…„ ƒי ּומ ƒע…נ ָר‰ מ≈ ו… ּ̇ ‰ַ ˙ ּם ‡∆ י≈ ƒ̃ פּו, ָמָרן  ָחל¿ רּו ו¿ ים ָעב¿ ƒנ ָׁ̆  ˙ רו… ׂ ¿̆ ַע
ל ָ‰ַרב. ∆̂ ל ‡≈ ּ ב≈ ַ̃ ¿̇ ƒ‰ ׁ̆ ל¿ ּ ≈̃ ƒר ּוב ֻבָ‚ּ י˙ו… ָ‡ָ„ם מ¿ ּ ל ב≈ יַע ‡∆ ּ ƒ‚ ƒ‰ , ˙ו… ֻ„ָלּ ּו‚¿

ים, ‡ּוָלם  ƒח מ¿ ַ‰ֻמּ ים ו¿ ƒ‡ פ¿ י ָ‰רו… ב≈ ל טו… ∆̂ ים ‡≈ ƒּפּול ƒי ט ּƒ̇ ים! ָעַבר¿ ƒ‡ָר ם נו… ƒַלי י ַר‚¿ ב≈ ≈‡ ּ כ¿ ƒל מ ב≈ י סו… ƒנּו! ֲ‡נ ּ ˙: "ַרב≈ ָמעו… ¿„ ּ ƒר ב פ≈ּ ƒס ל ָמָרן, ו¿ ׁ∆̆ רו…  ל ַח„¿ ∆‡ ׁ̆ י ƒ‡‰ָ ַנס ֻ‰כ¿
י,  ּ ƒַרב  ,‡ ָ‡ָנּ  .„ עו… ל  ָיכו… י  ƒינ ≈‡ ים.  ƒנ ָׁ̆ ך¿  ׁ∆̆ מ∆ ּ ב¿ ָבר  ּ כ¿ י  ƒ̇ ‡ו… ּים  ƒַלו מ¿ לּו  ַ‰ָלּ ים  ƒב ≈‡ ּ ַ‰כ¿ נּו!  ּ ַרב≈ ּ˜ּו.  ַחז¿ ¿̇ ƒ‰ ַ‡ף  ם  ≈‰ ׁ∆̆  ‡ ָלּ ∆‡ ַב„,  ל¿ ּ ƒב ז…‡˙  ל…‡  ו¿ מּו.  ל¿ ע∆ נ∆ ל…‡  ים  ƒב ≈‡ ּ ַ‰כ¿

י!" ƒנ כ≈ ר¿ ָבּ

"... „ו… בו… כ¿ ּ ƒב ָּ̇ ַזל¿ ל¿ ƒז ‰ּו ו¿ ׁ∆̆ ל¿ ָ‡ָ„ם ָכּ ּ ָּ̇ ב¿ ַ‚ע¿ ָפּ ׁ∆̆ , ַעל  ׁ̆ ע…נ∆ ּ יָך כ¿ ‡ּו ָעל∆ לּו ָבּ ים ַ‰ָלּ ƒב ≈‡ ּ י, ַ‰כ¿ ּƒ̇ ַ„ע¿ ‰ּו‡ ָ‡ַמר: "ל¿ ל ָמָרן, ו¿ ׁ∆̆ ָניו  ָפ‰ ַעל ָפּ ב ָחל¿ ≈‡ ּ ל כ¿ ׁ∆̆ י˙  ƒֲעו

י  ּƒ̇ ַ‚ע¿ ָפּ ׁ∆̆ ר  כ≈ י זו… ּ ƒנ ינ∆ י. ‡≈ ּ ƒַמר: "ל…‡, ַרב‡ָ ף ַנֲעָנ‰ ו¿ ַבּסו… ָריו, ּול¿ ל ַמָכּ ם ָכּ ƒים ע ƒנ ׁ ָּ̆ ַמֲ‰ַלך¿ ַ‰ ּ ָחָסיו ב¿ ˙ י¿ מ…חו… ‡∆ ּ ר ב¿ ַ̃ ˙ ָס ˙ ֲ‡ֻרּכו… ו… ּ̃ ך¿ ַ„ּ ׁ∆̆ מ∆ ּ ר. ב¿ ָזּכ≈ ƒ‰ ‰ ל¿ ָסּ ƒנ ׁ̆ י ƒ‡‰ָ
ָלל". ּ ך¿ כ¿ ר∆ ∆„ ּ ַח, ב¿ י ָ‡ָ„ם נו… ƒּו. ֲ‡נ‰ ׁ∆̆ י ƒמ ּ ב¿

ַח˜ ּבו… ָמָרן. ר..." ָ„ּ ָזּכ≈ ƒ‰ ‰ ָנ‡ ל¿ ָכל ז…‡˙, ַנס≈ּ ּ "ב¿

ין  ּ י ב≈ ƒ̇ י ƒי ָ‰י ƒר, ֲ‡נ ָכּ ז¿ ƒי נ ƒנ‡ֲ .˙ רּועו… ¿̃ ָעָליו  ּ נ¿ ׁ∆̆ ּ ך¿ כ¿ ַ‰ל≈ּ ¿̇ ƒ‰ ׁ∆̆  ,„ ל∆ נּו י∆ ≈̇ ָּ̇ ƒכ ּ „, ָ‰ָי‰ ב¿ ל∆ י י∆ ƒ̇ יו… ¿‰ ּ ƒַבר ָמ‰. ב ¿„ ּ ƒי ב ּƒ̇ ר¿ ַכּ ז¿ ƒר. "נ ַנע≈ ¿̇ ƒ‰ ע ַ̇ פ∆ ‰, ּול¿ ָ̃ י ƒ̇ ׁ¿̆ ּ ƒע ב ַ̃ ָׁ̆  ׁ̆ י ƒ‡‰ָ
בּוַע..." ָ̃ ן  ‡…פ∆ ּ , ב¿ ֲע‚ּו לו… ָלּ ׁ∆̆ ים  ƒ„ָל ַ‰י¿

יָל‰!" ָ‡ַמר ָמָרן. ƒח ּנּו מ¿ מ∆ּ ƒמ ׁ̆ ּ ≈̃ „ ַ‰‰ּו‡ ּוַב ּל∆ ˙ ַ‰י∆ ∆‡ ׂ̆ , ַחפ≈ּ ך¿ ם ָכּ ƒ‡"

ף'..." ס≈ מו… ָ‰ָי‰ 'יו… ׁ ּ¿̆ ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ַב„ ָ‰ֻעב¿ ל¿ּ ƒּוָמ‰, מ‡ ר מ¿ כ≈ י זו… ּ ƒנ ינ∆ , "ֲ‰ל…‡ ‡≈ ׁ̆ י ƒ‡‰ָ ן נ≈ ?" ˜ו… ˙ו… ‡ ‡ו… ָ̂ מ¿ ∆‡ „ ַ̂ י ּ "ֲ‡ָבל, כ≈

מּוָר‰..." ּ יָל‰ ‚¿ ƒח ָך מ¿ ל ל¿ ח≈ י מו… ƒָר‡, "ַוֲ‡נ ָ̃ ף!"  ס≈ ˙ו… יו… י ‰ּו‡ ‡ו… ƒנ‡ֲ" .‰ ָ̂ ָ̂ ˙ ַ‰פ¿ּ י˙ ָמָרן ‡∆ ƒח נ¿ ƒ‰ ז‡ָ ו¿

 ˙ י˜ לו… ‡∆ ƒנ ע¡ ן ‰∆ ּ כ≈ ƒַחר מ‡ַ , ּול¿ ל לו… ח≈ י ‰ּו‡ מו… ּ ƒיעו… כ ƒ„ ‰ו… ב ו¿ ָׁ̆ ּמּוָבן,  . ָמָרן, ַכּ יָל˙ו… ƒח ˙ מ¿ ∆‡ ׁ̆ ּ ≈̃ ƒי ָמָרן ּוב ל≈ ַר‚¿ ׁ̆ ל¿ י ƒ‡‰ָ ַע ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒ‰ ‰ָי ַ‡ֲחר∆ ָר‰, ּול¿ ר¿ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒ‰ ‰ָמָמ ּ ¿„
. ָכ˙ו… ר¿ ּ ƒב

ּוב... (‰מ‡ור ‰‚„ול) ׁ̆ י  ƒל ב¿ ƒם ל ƒַלי י ָ‰ַר‚¿ ב≈ ≈‡ ּ פּו כ¿ ָר‰ ָחל¿ ָ̂ ¿̃ ˜ּוָפ‰  ּ¿̇ ֲעב…ר  ן, ַכּ ָ‡כ≈ ו¿

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

רגל תחת רגל

'לעולם יהא אדם'
מקור התחינה

'לעולם יהא אדם ירא שמים' וכו' - ברייתא היא 
ונהגו  יט).  פרשה  סוף  (רבה,  אליהו  דבי  בתנא 
בתחילת  הנזכר  הציווי  פי  על  יום  בכל  לאומרה 
נזכר  זה  ומנהג  ויאמר'.  'וישכים  הברייתא  לשון 
יוסף  וגם מרן הביאו בבית  בגאונים ובראשונים, 

(סימן מו).

טעם אמירת 'לעולם יהא אדם'
אמירת תפילה זו נתקנה כדי להקדים לתפילתו 
מפיל  הוא  מעשהו  ויושר  צדקותיו  על  שלא 
יתברך  למענו  אלהותו,  על  אלא  לפניו,  תחינתו 
יעשה ולא למעננו, כענין שאמר דניאל ע"ה (ט, 
כענין  והוא  אלהי',  למענך  וכו'  שמעה  'אדני  יט) 
שלא  ה'',  אל  'ואתחנן  ע"ה  רבינו  משה  שאמר 
התפלל מצד מעשיו הטובים, אלא מתנת חינם, 
מקום  אין  הזאת  ובהקדמה  הוא,  ורחום  חנון  כי 
למקטרג על תפילתו שלא תעשה, שאין תפילתו 
אלא על חסד השם יתברך, שדרכו להתחסד עם 
כמו  ראויים,  שאינם  בין  ראויים  בין  בריותיו, 
שנאמר'וחנותי את אשר אחון' אף על פי שאינו 

כדאי. 

הכנת הנפש לשבת
מעלת יום ששי

והגשמית  הרוחנית  ההכנה  עיקר  הששי  ביום 
'והיה  הכתוב  דרך  על  קודש,  שבת  יום  לקראת 
מוכן  והוא  יביאו'.  אשר  את  והכינו  הששי  ביום 
שת  שלא  מי  וגם  ימים.  משאר  יותר  לזה  ומזומן 
בכל  לשבת  הראויה  בהכנה  עצמו  את  להכין  לבו 
ימי השבוע, בבוא היום יום ששי יתגבר להכין את 
יזכה  זה  ידי  ועל  הקדושה,  שבת  לקראת  עצמו 
להשגות נפלאות. וגדול כח היום הזה לתקן את כל 

מה שפגם בעבודת הקודש של ימי החול.
 

תפילות יום ששי בכוונה יתירה
בכוונה  הששי  יום  תפילות  את  להתפלל  ישתדל 
והתעוררות יתירה, שיש כח בתפילות יום הששי 
בימי  שהתפלל  התפלות  את  עמהם  להעלות 

השבוע שלא היו בכוונה כראוי.
'תקע  בברכת  יוסיף  עשרה  שמונה  בתפילת 
בשופר' בקשה על ניצוצות הקדושה שנתפזרו על 
טהורים  שבקדושה  לשרשם  שישובו  ידו 

ומתוקנים.

ניצוצי תפלהניצוצי תפלה
 מתוך הספר 'פתח שערי שמים'

סעודה ראשונה

ר לֹו (טז, ה) ֶקר ְוֹיַדע ה' ֶאת ֲאשֶׁ ל ֲעָדתֹו ֵלאֹמר ֹבּ ר ֶאל ֹקַרח ְוֶאל כָּ ַוְיַדבֵּ
שאל רבינו חיים בן עטר זיע"א – ה"אור החיים" הקדוש: מדוע דחה משה רבינו את קורח ועדתו 
אל יום המחר? אדרבה, אם משה רבינו בטוח בצדקתו, שיפעל ויוכיח זאת כבר היום! ולמה אמר 
להם שרק מחר בבוקר יוכיח ה' מי הוא הצודק, והרי דבר זה עלול להתפרש כהתחמקות מצידו 

של משה רבינו?
ותירץ: "נתכוון בזה משה איש האלוקים לתת להם את זמן הלילה להתבונן במעשיהם, אולי יכירו 
כי לא טוב הם עושים, ויחזרו בתשובה!" - משה רבינו אינו מתחמק, חלילה, אלא אדרבה הוא 
מנסה לבוא לקראתם, לתת להם זמן לחשוב, להתבונן, לעשות חשבון נפש, ובלבד שלא יפעלו 
וידוע מאמר הבריות: "מה שלא עושה השכל – יעשה הזמן!" כי  מתוך פזיזות וחוסר מחשבה. 
לפעמים האדם רץ קדימה בפזיזות ובחוסר מחשבה, והוא נאחז בדמיונות שווא שהצדק עימו, אך 
לבסוף המציאות תטפח על פניו... ואז יגלה כי הוא חי בטעות! ועל כן דחה משה רבינו את קורח 
ליום המחר, בתקווה שקורח וחבריו יתבוננו במעשיהם ויבינו שהם טועים, ואולי ישובו מדרכם 

הרעה.
ומעשה בצדיק אחד שביקש מהחייט שיתפור לו מעיל קטן ממידותיו. והיה הצדיק קורא לו בשם 
"מעיל הכעס", והסביר שבכל פעם שהיצר הרע מנסה להכניס כעס בליבו, היה מחליט בנפשו 
שלא יכעס עד אשר ילבש את "מעיל הכעס". ומכיון שמעיל זה קטן היה, על כן לקח לו זמן עד 

שלבשו, וממילא בינתיים היה הכעס מתפוגג והולך לו...

 סעודה שניה 

בילקוט שמעוני שאלו: וקרח שפיקח היה ומטועני ארון היה, מה ראה לשטות זו? - ראה שמואל 
הרמתי יוצא ממנו שהיה פרנס על ישראל אחד עשר שנה דכתיב: "והוא שפט את ישראל אחד 

עשר שנה"...
ונשאלת השאלה: מה השטות שהייתה בו? הוא זיהה פוטנציאל בצאצאים שלו ורצה שזה יבוא 
לידי מימוש – מה שטות בזה?! ובפרט שזו לא הייתה המצאה של קורח – אלא הוא ראה זאת ברוח 

הקודש?!
התשובה תובן על פי משל לאדם שאמר למשרתו "קח את המאה אלף דולר שלי, ותפקיד לי אותם 

בבנק..."
הולך המשרת בדרך לבנק ורואה הזדמנות עסקית שלא תחזור על עצמה. הוצע למכירה מכולה 
כאן  יש  הנה  "רגע,  לעצמו:  המשרת  אומר  האמיתי.  משווים  ברבע  יוקרתיים,  בצעצועים  מלאה 
מישהו מוכר קונטיינר עם צעצועים, אם אני יקנה את הסחורה במאה אלף דולר, ואני ימכור את זה 
לאנשים בבודדים... הרווח שלי על זה 5,000$ ...! הבעל הבית יהיה מאושר!". אמר ועשה! הוא קנה 

את המכולה ובתוך דקות צבאו אנשים עליו והוא החל מוכר את הצעצועים לעוברים ושבים.
הבנק נסגר, האדון שלו מחכה... שעה... שעתיים... שלוש... ומשהוא רואה שהבחור לא מגיע והכסף 
לא הופקד, שלח אנשים לחפש אותו. לפתע הם מוצאים אותו ברחוב, מוכר צעצועים... בעל הבית 

הגיע למקום ושואל אותו: "תגיד לי, מה אתה עושה פה?!"
כשחיוך על פניו הוא מסביר לבעל הבית איזה תועלת הוא מביא לו: "במקום ללכת לבנק, ראיתי 
שמוכרים קונטיינר עם צעצועים... קניתי אותו במאה אלף דולר שנתת לי... עוד שעה אני מביא לך 
רווח של עוד 5,000$!". בעל הבית רתח מזעם: "מי ביקש זאת מידך?! שלחתי אותך לבנק להפקיד 
את הכסף! הייתי יכול לקנות מניה אחת, שעלתה היום בארבעים אחוז! מי ביקש ממך לעשות 

דברים שלא ביקשתי?!"...
והנמשל ברור, קורח אמנם נתכוין לשם שמים... הוא רצה להיות ממקריבי הקטורת ושבניו אחריו 
ימשיכו את דרכו – אך הוא מבקש להקריב אש זרה אשר לא ציווה ה'... זו שטות גדולה!!! כי האדם 

צריך לעשות מה שמוטל עליו, בלי לעשות חשבונות. (דבר תורה)

סעודה שלישית 

דֹוׁש ְוִהְקִריב ֵאָליו (טז, ה) ר-לֹו ְוֶאת ַהקָּ ֶקר ְוֹיַדע ה' ֶאת-ֲאשֶׁ ֹבּ
ידי הבוקר, שאם משכים לכבוד השם יתברך,  רמז יש כאן כי האדם מוכיח מה חשוב לו על 
והולך לתפילה בזמנה, ופותח את היום בעבודת השם, אות הוא כי זה הדבר אשר חשוב לו, 
ובאותה מדה הקדוש ברוך הוא אוהב אותו ומצליח אותו בדרכיו, וכמו שאמרו בברכות (דף יד.): 
ורמוז הדבר בפסוק  לו חפציו.  הוא עושה  ברוך  - הקדוש  יוצא לדרך  כך  ואחר  כל המתפלל 
'בוקר' - על ידי הבוקר, יודיע ה' יתברך מי שייך לו ומי קדוש לו. (שמעתי מידידי היקר ר' דוד נחמני הי"ו) 
וכבר דרשו על הפסוק 'כל חלב לה'' – לתת לה' את החלק המובחר. לכן כאשר משכים האדם 

יקדים בראש ובראשונה להתפלל ואחר כך יפנה לעסקיו, ומאת ה' תבוא לו ההצלחה.

דבר תורה לשלחן השבתדבר תורה לשלחן השבת

המדור להצלחת אורית בת חנה תחי' לזיווג הגון

מתוך הספר 'לעשות את השבת'

המדור להצלחת ולרפואת חנה בת שפרה תחי' ובני ביתההמדור להצלחת דוד בן סימי הי"ו ובני ביתו הי"ו

תמיד,  לו  חסר  אדם,  הוא  באשר  האדם  כי  מוסר,  לקח  הרי 
וביסורים מסובב תמיד. ויש לו צער מבית ומחוץ, פרנסה, בנים, 
ששואל  עד  למה,  יודע  ואינו  וכו'.  שונות  חסרונות  חובות,  זיווג, 
"וכי מה גרוע אני מאחרים"? למה לאחרים כך, ואילו לי כך"?? אכן 
התשובה לזה, כי הכל בחשבון, הכל לטובתו גם כאשר אין "מובן" 

לו, למה ואיך.
אדם,  שום  מקפח  הוא  ואין  דרכיו,  בכל  ה'  הוא  צדיק  ודאי  אכן, 
צדיק ה' ואוהב אותנו ולא חפץ ברעתנו אלא שאף על פי כן רבים 
המה החסרים מחפצם, רבים מכאובים לכל אחד מאתנו. אבל דבר 
להמתין  צריך  "סבלנות".  צריך  רק  לטובה"!  "הכל  ברור:  אחד 
לישועת ה'. ואדרבא, מתוך כל הצער והבילבול, להתקרב יותר לה' 
יתברך, ולומר לו: רבונו של עולם, אנו בידך אתה אוהב אותנו, וכל 
וכמו  לטובה.  רק  והכל  מידך  הכל  למוטב  או  לטוב  לנו  יש  אשר 
שפסק השלחן ערוך (א"ח סימן רל) לעולם יהא אדם רגיל לומר 

כל מה דעביד רחמנא לטב עביד.
וזה שאמר הפסוק, בוקר ויודע ה' את אשר לו - כלומר עכשיו יש 
חושך והסתרה ולא רואים ולא מבינים כלום, אכן אחר כך בהאיר 
כל  יבין  לעתיד  כלומר  ברור,  יהיה  הכל  אז  תזרח,  והשמש  היום 
ואת הקדוש והקריב אליו  אדם את אשר לו מה קרה ולמה קרה. 
וגו' - מי שקדוש וקרוב לה' ובוחר בו ה'. יקריב אליו ומייסרו, הכל 

כדי להיטיב באחריתו. אמן.

סיפור לשלחן השבתסיפור לשלחן השבת

הכנה לשבתהכנה לשבת


