
   

 

    

  לאורם  
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 דבר                                                  ישראלמאור                                      

 המערכת                                                מדברי מרן רשכבה"ג זצוק"ל                               
 

 עמל התורה
שלמה המלך אמר במשלי )ח, לד(, 'אשרי אדם שומע לי לשקוד על דלתותי יום 

על יום לשמור מזזות פתחי כי מוצאי מצא חיים'. והשאלה נשאלת מהו 'לשקוד 
דלתותי' וכי יש בתורה דלתות, למה לא אומר לשקוד על תורתי. אלא אומר רבינו 
האר"י, כשחטא אדם הראשון בעץ הדעת פגם באותיות ד' ד' של שמות הקודש, 
משדי הוריד אות ד' נשאר שי, ומאדנות הוריד ד' נשאר אני. וז"ש 'הנחש השיאני 

כשאדם חטא בעץ הדעת, ולכן נגזרה  שי אני, כי שני דלתין ירדו -ואוכל', 'השיאני' 
מיתה לעולם. אבל הלומד תורה שהיא סם חיים 'כי הוא חייך ואורך ימיך', 
ו'גדולה תורה שנותנת חיים לעושיה בעולם הזה ובעולם הבא', ע"י כך מחזיר 
עטרה ליושנה ששני דלתין אלה חוזרים עוד פעם למקומם ע"י לימוד התורה, 

שקוד כסאו שלם. ולכן אמר אשרי אדם שומע לי לומקדש שם שמיים שה' שלם ו
שני הדלתות האלה הד' והד' מחזיר אותם למקומם. 'כי מוצאי  –על 'דלתותי' 
עץ הדעת הביא מיתה לעולם, והעוסק בתורה מביא חיים לעולם,  –מצא חיים' 

 שגדולה תורה שנותנת חיים לעושיה בעולם הזה ובעולם הבא.
ישיבה שלו בראדין, כולם היו שם אברכים תלמידי פעם נכנס הגאון החפץ חיים ל

חכמים, פתח ואמר להם, רבותי, היום אני אומר לכם מוסר, רק אומר לכם 
מעשה, פעם נפוליון קיסר ערך מסדר לחייליו, עבר בין החיילים, ואח"כ אמר 
להם: דעו לכם, כל חייל שלא שואף להיות 'גנרל' שילך מכאן, אני לא צריך אותו 

. אבל השואף להיות גנרל אף אם לא יזכה לכך יהיה קולונל. אמר להם בצבא שלי
הח"ח, אני ג"כ אומר לכם: כל אברך שלא לומד בשביל להיות גדול הדור, שלא 
יהיה פה, שילך מכאן. שכל אדם צריך לשאוף להיות גדול הדור, שאף אם לא יזכה 

כל העם. והשי"ת להיות גדול הדור ממש, יהיה גדול בתורה משכמו ומעלה גבוה מ
'יהיב חכמתא לחכמין', כל מי שרוצה נותן לו הקב"ה חכמה, כי בדרך שאדם 

 –רוצה לילך בה מוליכין אותו. )מכות י:(. 'כל מבקש ה' יבוא אל אוהל מועד' 
 הקב"ה יבוא ויתן לו חכמה בינה ודעת, 'ובלב כל חכם לב נתתי חכמה'.

בימינו תיוושע יהודה וישראל יה"ר שתזכו לחכמה ויראת ה' טהורה, בימיכם ו
 ישכון לבטח, ובא לציון גואל במהרה בימינו.

דברים שנשא מרן זצוק"ל בכנס בני תורה. מאור ישראל דרושים עמ' ה סיום)
 רנב(

להיות ת"ח אמיתי צריך שקידה רבה, יומם ולילה, לא יוותר אפילו על רגע אחד 
נוסע באוטובוס משכונה אפילו אם הוא הולך, או נוסע, שילמד תורה, ואף אם 

, יקח עימו ספר קטן, ובנסיעה ימצא איזה פינה לשכונה שזה עניין של עשר דקות
שקטה, באיזה נקרת הצור, ויפתח את הספר וילמד, דף אחד בהליכה דף אחד 
בחזרה, קובץ על יד ירבה, אפילו עמוד אחד, זהו רכוש גדול. וכל שהוא לומד, 

 ה מגדולי הדור.וחוזר ולומד, בסופו של דבר יהי
 )תחילת דברים שנשא מרן זצוק"ל בכנס בני תורה ב'. שם עמ' רנד(

 
 
 

                    
אם רק הייתם השבוע )ב'( ב'שערי צדק'. אם 

 כמה שהייתם מתרגשים. –רק הייתם 
שבה איה העט שיוכל להביע רגשותי שעה 

כותב אני מילים אלו. איך שהאדם המיוחד 
הזה, עבר בין חולה לרעהו ונתן לכל אחד 
'משלוח' הראוי להתכבד בו, בצירוף פתק 
מעשה ידיו: חודש טוב והחלמה מהירה. 

 האמת, התרגשתי כמוהם.
שהתרגשו מעצם העובדה ש'הנכד של  היו

מרן' הגיע לבקר אותם, וכמעט נישקו ידו 
שמישהו  היו שהתרגשו. והעתירו לברכתו

הליטאי את גם והיה  בכלל זוכר אותם,
ממעמקי מיטתו נכנס עמו לדיון סוער ש

פעם -בנוגע לאיזו אמרה מפולפלת ששמע אי
ה"ה הגאון האדיר ר' יעקב זצוק"ל  –מאביו 

 )בעל ה'בעיתה אחישנה'(.
וכמובן, היה גם את האברך שרץ אחריו 

, בפרוזדור ושאל במבע מתחנן 'הרב יהונתן
מרפסת קטנה'. והוא, כמובן  ובקשר לאיז

מאליו, הזמינו אל משרדו לשבת עמו 
מרפסת  ובניחותא ולסדר לו את ה'איז

 קטנה'.
היו גם את האלו ששאלו בתום אם כעת 

דובריו לשעה זו, מקבץ  –שעת בחירות. ואנו 
בני ישיבות שהתאספו ובאו עמו 'לעשות 
 קצת שמח לחולים', ענינו ואמרנו כי אצלנו

בכל אופן, נהוג לעבוד גם אחרי בחירות,  –
ואולי גם 'כהרף עיין'  הםולא רק לפני

 לאחריהם.
ומכאן נושאים אנו תפילתנו, אנא ה' רפא 
כל חולי עמך ישראל, העלה ארוכה 
לתחלואיהם, ואך טוב וחסד ירדפום כל ימי 

יחד  –חייהם, עדי נזכה לחזות בבא הגאולה 
 .עמהם, בב"א

 שבת שלום ומבורך
 המערכת
________________________ 

 'דגליון 
 התשע"ט תרומהפרשת ערש"ק 

 זמני השבת
 ע"פ לוח

 ר"ת מוצ"ש הדלק"נ איש מצליח

 18:38 17:57 16:44 ירושלים
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וידבר ה' אל משה לאמר דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר '

 '.ידבנו ליבו תקחו את תרומתי
 ידוונו.ולא רק דגש אלא שווא נע, לא  ידבנושל צריך להיזהר לבטא את הדגש 

, הרי אנחנו לא מבחינים 'ידבנו זה יכול להיות מובן בלשון 'על זה היה דווה ליבנו
אבל למה יש  ',דבה חצי נחמה -דווה 'אם נגיד ידבנו, אז יש אומרים  .ו'-בין ב' ל
לשון נדבה, כמו שרש"י אומר 'ידבנו  -ב דכי חסר לו בשורש של הפועל נ ,דגש בד'

, שילדים קטנים אומרים 'נתנתי ינדבנוליבו' לשון נדבה. איפו הנו"ן של נדבה, 
לו', הם צודקים זה קשור של הפועל נתון, אבל הם לא יודעים שהנו"ן החסירה 

 .ינדבנו –ידבנו , נתתי הכוונה נתנתינשלמת בדגש של התי"ו, 
לי תרומה. רש"י אמר 'ויקחו לי  ויתנולי תרומה',  'ויקחוכולם שואלים מה זה 

יקחו חלק  ,יפרישו מהכסף שלהם –יקחו לי  .תרומה' יפרישו לי מממונם נדבה
אפשר לפרש משהו אחר. משה רבינו לא ילך לכל אחד ואחד . בשביל תרומה

תביאו תרומות, הוא ממנה גבאים. 'דבר  –מישראל ויאמר להם תביאו תרומות 
ויקחו לי תרומה', תבחר לך גבאים וילכו מבית לבית, כמה אתה  אל בני ישראל
תתרום. בפשטות. 'מאת כל איש אשר ידבנו ליבו תקחו את  –רוצה לתרום 

משה רבינו צריך  ,את תרומתי תקח, תקחו בלשון רבים, לא כתוב תקחו .תרומתי'
עשרה איש  –להסתובב אצל כולם, לא יכול להיות. אלא, יש אנשים, כל שבט 

. ומה התרומה אשר תקחו מאיתם, עשרים איש, שהם הולכים ואוספים תרומות
'זהב וכסף ונחושת תכלת וארגמן'. תכלת, למעלה מאלף ומאתיים שנה לא ידעו 
מה זה התכלת, היה בזמן האמוראים, בימי רבא היה תכלת, ככה הגמ' מספרת 

היה דבר מיוחד  גזרו עליו.בסנהדרין י"ב, ואח"כ נעלם. למה נעלם, כי הרומאים 
למלכים, כי הצבע של התכלת נשאר תמיד, הוא לא דהה, הוא לא נמחק, ולכן היו 
לובשים אותו רק המכובדים ביותר, לכן כתוב שמה בסנהדרין זוג בא מרקת, 

שני תלמידי  –וכו'. זה כתב חידה, זוג ותפסו נשר ובידו דברים הנעשים בלוד 
זה כתוב ביהושע, טבריה. אם יפול המכתב הזה בימי  –חכמים, באו מרקת, רקת 

ם לא יבינו אותו, מרקת, מה מרקת. ותפסו נשר, מי זה הנשר, זה הרומאי
, התורה למדה את זה לפני אלפי הרומאים. הרומאים הסמל שלהם היה נשר

שנים. 'ישא ה' עליך גוי מרחוק מקצה הארץ כאשר ידאה הנשר', ובבית שני 
די הרומאים, גוי מרחוק, מקצה הארץ והסימן שלו נשר, וגוי החורבן הגיע על י

אשר לא תשמע לשונו. ואח"כ, ובידם דברים הנעשים בלוד, מאי ניהו, זה חילזון, 
יש להם תכלת. ואח"כ רצו לתפוס אותם הרומאים, ובזכות אב הרחמים יצאו 

ית לשלום, אז היה תכלת. גם היום ברך ה' התחדש, היה מותר ללבוש אותו בטל
וכל הציציות של פשתן, כלאים הותרו בציצית, זאת אומרת, טלית של פשתן, 

פשתן, אבל התכלת חייב להיות צמר, יש הרבה טועים וחושבים שהתכלת זה צבע, 
כמו שאתה אומר אדום, שחור, ירוק, כתום. לא, אם היה צבע היו אומרים תכול. 

. ככה הרמב"ם כותב, צמר הצבוע תכלת –צבע, לא אמרים תכלת. תכלת פירושו 
וככה כתוב גם בגמרא ביבמות, תכלת עמרא הוא, תכלת זה צמר. ואם תאמר 
תכלת זה צבע, למה צבע, כי הרי גם פשתן צבוע כך, לא, תכלת זה לא שם הצבע, 
תכלת זה צמר שצבוע בדם חילזון, דם תכלת. 'וארגמן', הרמב"ן כותב 'ארגמן' 

ין לו, איפו ראית את זה. אז הוא אמר, זה צמר צבוע אדום. הראב"ד אומר, מני
נראה בעיני, שהוא ארוג משלשה מינים, או מששני צבעים. איך הראב"ד הגיע 

אז הוא אומר 'ארגמן'  ארגמן, עשה ממנה דרשה.לזה. הראב"ד דרש את המילה 
, ארוג משלשה מינים. או בארמית, ארגוונא, ארגווני, ארוג מצבעים, ארג ג' מין –

 ע. אבל למעשה העיקר כמו הרמב"ם.גוונים זה צב
 על פרשת תרומה(בשנים עברו )מתוך דרשת מרן שליט"א 

 

 לוכד חכמים בערמם 
לוכד חכמים בערמם' זה פסוק '

יסודי וחשוב מאוד ה' לוכד את אלו 
לחכמים, אך החושבים את עצמם 

לא עושה להם מלכודת, אלא לוכד 
בערמה שלהם. )המתבונן ומעמיק 
לראות את הנהגת החיים, בעיניו 
יראה, כי מי שמנסה להתחכם נגד 

לא די בכך שאינו גזירת ה' ורצונו, 
יכול להפר עצתו ח"ו. אלא 
שהמתחכם הזה, הוא בעצמו ע"י 
חכמתו ותחבולותיו, מבצע את דבר 

כח אל הפועל. ה', ומוציאו מן ה
וכמה נפלאו בזה דברי איוב שאמר, 
לוכד חכמים בערמם. וככה ראינו 
בפרשתינו, שמשנודע לו לפרעה 
שעתיד להיולד בן שיושיע את 
ישראל החליט להילחם בדבר זה, 
וגמר בליבו לעשות הכל, כדי למנוע 
את הדבר הזה. ולזה אמר, הבה 
נתחכמה לו, למושיען של ישראל 

ושיתף בזה את  כמו שדרשו חז"ל,
כל חכמיו ויועציו, והפעיל את כל 
עמו, והתקיים בו הכתוב, אין חכמה 
ואין תבונה ואין עצה לנגד ה', כי אי 
אפשר להתחכם נגד דבר ה'. ואין 
אפשרות להזיז דבר אלוהינו. רבות 
מחשבות בלב איש ועצת ה' היא 
תקום. כי כל מה שעשה פרעה 
והשתדל כדי לאבד את מושיען של 

, ומשה ניצל אל לא עלה בידוישר
זו  וגדל וגאל את ישראל. ואולם לא

 בלבד שאי אפשר לבטל את עצת ה'
ח"ו שהוא דבר פשוט ואינו צריך 
לפנים, אלא מדרכי ה' שהאיש 
המתחכם על דברו, סופו שהוא 
האיש אשר יבצע את דבר ה', הוא 
בעצמו ולא אחר. וזהו שכתוב 'ה' 
ילעג למו'. ובחכמות שהוא משיג 
בעומק וביגיעה וברוב עמל כדי להפר 
עצת ה', בהם הוא נלכד, ומבלי 
להרגיש כי הוא מבצע את דבר ה' 

 בשלימות.
 )ביטחון והשתדלות עמ' כ"ה(

 
 

                 אמרי נועם                     
 מדברי הגאון הגדול                   

 זצוק"ליורם אברג'ל  ר'                
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

פרשתינו מצווה הקב"ה את עמ"י לבנות '. בועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם'
עשו לי מקדש 'ווכמש"כ  לו משכן כדי שבו הוא ישרה את שכינתו הק'

נתאווה  עולםבשעה שברא הקב"ה את ה ,שדרומובא במ '.ושכנתי בתוכם
שיהיה לו דירה בתחתונים כמו שיש לו בעליונים ותאוותו של הקב"ה 

ומוסיפים ע"כ המפרשים  .מתממשת בכך שהוא שוכן במקדש בעוה"ז
ל יש לכו, משמעותו בתוך כלל ישראלש ,רבים – אלא בתוכם ,ביחיד –סוק ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכו פלא נאמר במכך ש שמכך

וזוהי בעצם  ,ללמוד שרצון הבורא הוא לשכון בתוך ליבו של כל אחד מכלל ישראל ממש כפי שהוא שורה בביהמ"ק אחד
איבריו ח"ו כי בזה הוא מחריב את  לכן אסור ליהודי לטמא את .שליחותו העיקרית של כל יהודי להיות כלי להשראת השכינה

וכן פירש הרשב"י  'ושכנתי בתוכם'כינה בלב ישראל שנאמר עיקר מכון הש'המקדש של המלך וכמ"ש בספר חרדים וזל"ק 
קרב הוא הלב שהוא באמצע מחניך שהם רמ"ח איבריך  'כי ה' אלוקיך מתהלך בקרב מחניך'בזוה"ק פרשת אחרי מות בפסוק 

 ,ומעשה בה ודיבורבמחש-הלכך כשלא יקדש איבריו אפילו במותר להם  ',ולא יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך'ובסיפא דקרא 
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בו גם אסלא  חדר אמבטיא שיש א.
ית כסא, כל החדר נידון לבית כסא, לב

 כי המים שנמצאים בבית הכסא
אין ליטול את הידיים מהברז , וטמאים

מים אפילו ההקבוע בשירותים ש
יוצאים מהברז, אינם כשרים לנטילת ה

את  הטומאה של ידיים, בין להעביר 
שחרית, ושל היוצא מבית הכסא, ובין 
לנטילה לסעודה, כי הם טמאים ואינם 

, ואפילו הוציאו את המיים מועילים
החוצה אין ליטול מהם כי הם כבר 

 נטמאו.
ב. מי שנכנס לבית הכסא, אפילו שלא 
עשה צרכיו, צריך ליטול את הידיים. 
ואפילו הכניס רק את ידו אחת לתוך 

רוח רעה שורה על ידו,  בית הכסא,
 וצריך לרחוץ ידו.

ג. אם הכניסו בטעות מאכלים ומשקים 
לתוך חדר בית הכסא או לחדר 
אמבטיא שיש שם בית כסא, אסור 
לאכול ולשתות את כל המאכלים 
והמשקים אפילו שהיו מכוסים 
וסגורים לגמרי. ומה שאפשר לשטוף 
תחת הברז בחוץ, ישטוף ומותרים 

ומה שאי אפשר  באכילה. אבל משקים
לשטוף, אפילו הרבה, אסורים. וכ"פ 
הגרי"ח זצ"ל בס' עוד יוסף חי )פ' 

 תולדות אות ו(.
ד. מי שקם משנתו בבוקר ועדיין לא 
נטל ידיו, וכן היוצא מבית הכסא ולא 

, ונגע בידיו באוכלים ומשקים, נטל ידיו
הרי הם טמאים ואסורים באכילה 
ושתיה, אפילו בדיעבד. ואם אפשר 

טוף שלש פעמים את האוכלים לש
ישטפו ומותרים. ואם נגעו באוכלים 

 כשהם מכוסים, האוכלים מותרים.
ה. מה שאנחנו קונים לחם ושאר 
אוכלים מחנויות שבעליהם לא נוטלים 
ידיים שחרית וכשיוצאים מבית הכסא, 
יש לזה טעמים, אבל כל אדם צריך 
להיזהר בביתו שלא יגעו בידיים 

 קים.טמאות באוכלים ומש
ו. הנוטל ידיו שחרית שלש פעמים 
לסירוגין כדין, אינו צריך להוסיף עוד 
נטילה, לפי שהרוח רעה עוברת מיד עם 

  גמר הנטילה השלישית.
ז. מי שנטל ידיו שחרית ונגע בידי חבירו 
שעדין לא נטל ידיו, אינו צריך נטילת 

, לפי שהרוח רעה אינ ידיים שנית
לים כעוברת מיד ליד, אלא רק לאוכ

וכן הנשים לאחר שנטלו  ומשקים.
ידיהן ונוגעות תמיד בידי התינוקות 

 אינן צריכות נטילה שנית.
 (ח'-)שו"ת יצחק ירנן ח"א ס' ה'

 
 
 
 
 
 

 

 
מובא בגמ' )עירובין יג ב(, "תנא תלמיד 
ותיק היה ביבנה שהיה מטהר את 
השרץ במאה וחמשים טעמים", אבל 

וטמא ' 'טמא הוא'כבר אמרה התורה 
 !'יקרא... טמא

יש הרוצים לטהר או לצנן את השרץ, 
אבל א"א לטבול במקוה טהרה כשיש 

 שרץ ביד... )תענית טז ע"א(
יש שמרגיעים את עצמם ע"י הִאמרה: 

אבל אח"כ ... 'לי זה לא יקרה'
לצערנו... כשמאוחר... מה הם עושים... 

 רצים לרבנים ושואלים מה עושים?!
ם לב לא ש ',לי זה לא יקרה'מי שאומר 

שהאמרה הזו היא בעצמה הפתח 
הראשון לנפילה, כי ברגע שאמר 'לי זה 

 לא יקרה'... זה הוכחה שזה כבר קרה!
לא מיותר להזכיר את הִאמרה 

, 'אין חזיר כשר'המעניינת: 
שמתייחסת לכל אלו שחושבים שאפשר 
אולי לעשות "עוקף חזיר", אבל 
שוכחים שהחזיר הוא רק פושט טלפיו, 

, וחלילה נופלים... הםנתקלים בואז 
לכן ִלמדונו חז"ל )חולין מד ע"ב( 
"הרחק מן הכעור ומן הדומה לו, ומן 

 הדומה לדומה לו"...
ִאמרה חנוכית, מוסרית  שמעתי

 וחכמה, שיש בה הרבה מוסר השכל.
חג הפסח, הוא חג החינוך, וכמ"ש 

ולא בכדי יש קהילות  'והגדת לבנך...'
את האפיקומן  'לגנוב'שנוהגים 

ולהחביא אותו... האבא מחביא והבן 
 צריך לחפש...

יש כאן מסר חינוכי עמוק מאד וצורב... 
 להורים:

אבא! תזכור! הבן מחפש את מה 
 שאתה מחביא...!

 נורא נוראות!!! למתבוננים...!
לסיום, נזכיר כי בפגעי הטכנולגיה, יש 

 ארבעה אבות נזקים חמורים ביותר:
דוע, כמו ש"לימוד וכי – ביטול תורה

תורה כנגד כולם", כך גם ביטול תורה 
 כנגד כולם.
 השתעבדות בלתי נשלטת. – עבודה זרה

 מיותר לציין. – גילוי עריות
אין כבר ערך לחיי  – שפיכות דמים

אדם, יש ההורגים בפועל ויש ההורגים 
 בהבל פיהם.

ומכאן נבין את גודל החובה להתרחק 
 עוד...! ותן לחכם ויחכםולהזהר מהם, 

בפגעי  לבעוטאין ספק שכל מי שיזכה 
הטכנולוגיה, ודאי לנו שיזכה לראות 

 את בניו הולכים ומאירים בדרך ה'.
)מתוך שיחה שמסר הרב שליט"א 
 בבית מדרשו בצפת(

 
 
 
 
 
 
 

 
ככל אשר אני מראה אותך, את תבנית 

 –המשכן, ואת תבנית כל כליו, וכן 
 רש"י מביא בשם חז"ל( ותעשו )כ"ה, ט

 לדורות.'וכן תעשו' 
ולכאורה קשה והרי המשכן כל זמן 
קיומו היה במדבר, בנוב, בגבעון ושילה, 
תע"ט שנים בלבד, ואיך אתה אומר 

ותירצו המפרשים שהמשכן  לדורות.
וכליו בתבניתו נותן רעיונות מוסריים 
וחינוכיים ליהודי הלומד התורה 

ללמוד לדורות ומקיימה שאת זה ניתן 
וכדי לתת דוגמא לכך ניקח איך לעשות 

את הארון של התורה שהוא המרכזי 
נות במשכן וכליו, ולראות כמה רעיו

 מלמד בתוכו.
, ואף הנושא ון נושא את נושאיוראה .א

עליו עול תורה בלימוד ועשייה, התורה 
נושאת אותו, מעל כל מעשה בראשית 

ומגדלתו  כנאמר )באבות פ"ו מ"ה(
 ומרוממתו על כל המעשים.

ארון נאמר 'וציפית אותו זהב ב .ב
טהור, מבית ומחוץ תצפינו, ורמזוהו 
לאדם הלומד תורה ויודע תוה הכתובה 

בתורה,  –על לוח ליבו, והוא כארון 
ביתו  –, עם בני יקר כזהבשצריך להיות 

פנימה, וגם עם הציבור שבחוץ, ולהיות 
ברוך אתה בבואך תוכו כברו, בבחינת 
 וברוך אתה בצאתך.

שהיו בטבעות  שבארון,הבדים  .ג
הארון, לשאת את הארון בהם, ולא 
יסורו ממנו, אף גם תומכי תורה, יהיו 
תמיד תורה, לא יסורו מלהחזיק 

יא התורה ולומדיה בבחינת 'עץ חיים ה
 למחזיקים בת, ותומכיה מאושר'.

התורה ניתן  –ארון  הכפורת מכסה .ד
 –פרד"ס לפותחה וניתן לסוגרה, לרמוז 

הפשט הרמז והדרש, ניתן התורה, 
לפתוח וללמד לכולם, וחלק הסוד לא 
כל הרוצה ליטול את ה' יבוא ויטול ולכן 

ה', 'סוד  –יסגור מלמד הסוד, רק ליראי 
 .ה' ליראיו'

על הכפורת היו שני כרובים,  ה.
פרצופים כשני ילדים, ילד וילדה, וגם 
בעלי כנפיים כמלאכים, לרמוז שהתורה 

אז הוא דומה נלמדת כשהאדם ילד ש
לדיו כתובה על נייר חדש ולרמוז 
שבזכות הילדים קיבלנו התורה שהם 
היו הערבים ושחיוב התורה וקיומה הן 

לכן לזכר והן לנקבה, כל אחד כחובתו, ו
כמלאכי ונאמר ברש"י  .ילד וילדה

ובראשית ביאר רש"י כרובים  השרת
אם יהיו ד ,ואין סתירה .חבלהמלאכי 

ה התורה וע"פ שתחתי - פניהם לכפורת
 שרת.יו כמלאכי יה ,ינהגו

 
 
 

 

 

 'המשך 'אמרי נועם
מה ראוי לאדם להיות קדוש 'כיך בספר חרדים ואומר וממש. ואוי למחריב מקדשו של מלך בכל יום ,המקדשמחריב נמצא 
קדושים תהיו כי 'וכתיב  'היכל ה' המה'וכתיב  'בקרבך קדוש'ו ונפשו אחרי שהולך אל המלך הק' כדכתיב באיבריו וליח ברמ"

עכ"ד. מעשיו הטובים של כל יהודי ויהודי גורמים  .'ונתתי משכני בתוככם'אני שוכן בתוככם שנאמר  ,כלומר '.קדוש אני
שהשכינה תשרה עליו ככל שיותר ויותר יהודים עושים מעשים טובים הם גורמים להשראת השכיבה בעולם ביתר שאת וחלילה 

טוביןם הוא דוחה את השכינה. כשיהודי לומד תורה בהתמדה עצומה ללא שום הפסקה כאשר אדם עושה מעשים שאינם 
באמצע וללא שום הפרעה, ידע נאמנה שבשעה זו הוא נעשה בבחינת בית המקדש, וכל כולו מאוחד עם הקב"ה בתכלית האיחוד 

 וה' מתגלה אליו ושוכן בתוכו ממש.
 (ר ג'רפח מאמ-אמרי נועם ח"ב עמ' רפז)



הואיל ואסור ליהנות ממלאכת ישראל שנעשית בשבת, שבזמן 
אפילו בלב ים ולא שייך להתיר  הזה האוניות יכולות להטיל עוגן

  ישראל ממלאכת ליהנות ואסור הואיל אפילו בפיקוח נפש

  עוגן להטיל יכולות האוניות הזה שבזמן, בשבת שנעשית
 נפש בפיקוח אפילו להתיר שייך ולא ים בלב אפילו

 הפרשה לאורם                                      טובינא דחכימי                      
  דבר יו"ר התנועה                                                  מספריו של מרןהלכות שבת                  

 שליט"אאליהו ישי הרב                                            זצ"למשה לוי  רביהגאון                    

 
 )ב'( דינים השייכים לערב שבת

מהתבשילים שמבשלים  ג. נהגו אנשי מעשה לטעום בערב שבת
לשבת, כדי לדעת אם הם מתוקנים כהוגן, שיהיו נאכלים בשבת 
לתאווה. ויש סמך לזה ממ"ש טועמיה חיים זכו. ר"ל הטועמים 
קודם שבת מתבשיל של שבת כדי לדעת אם הוא מתוקן, חיים 

 זכו.
שאין דרך סתם בני  ד. אסור לעשות בערב שבת סעודה גדולה

החול, אפילו הוא עשיר שרגיל לקבוע אדם לקבוע עליה בימות 
כל יום על סעודה גדולה, כדי שיאכל סעודת שבת לתיאבון. וכל 
היום בכלל האיסור. אבל סעודה שרגילים סתם בני אדם לקבוע 
עליה בימות החול  מותר מן הדין לקבוע עליה בערב שבת כל 
היום אבל מצווה להימנע מלעשותה מתחילת שעה עשירית 

. ואם ו שלש שעות )זמניות( לפני שקיעת החמה, דהיינומעלה
התחיל בה קודם זמן זה, אינו צריך להפסיק. ולאכול בלי 
קביעות, דהיינו, שאינו אוכל פת כדי שביכה כדרכו בימות החול, 
רק להשקיט רעבונו. וכן לשתות כל מיני משקים, מותר כל היום. 

יני ומ"מ מצווה להימנע מתחילת שעה עשירית מלשתות הרבה מ
משקים עד שישבע, וכן מצווה להימנע מלשתות משקים 

 המשכרים. 
ה. אנשי מעשה נוהגים שלא לקבוע סעודה שרגיל בה בימות 

ויש מחמירים מחצות היום החול, אפי' קודם שעה עשירית. 
ואילך ואין אוכלים כי אם מיני מזונות או פירות או אורז וכיו"ב. 

 ותבוא עליהם ברכה.
זמנה בערב שבת, כגון: ברית מילה או פדיון ו. סעודת מצוה ש

הבן, וכן סעודת פורים, מותר לעשותה בערב שבת אפי' אחר 
שעה עשירית אע"פ שעושה סעודה גדולה שאין רגילים בה 
בימות החול. ומ"מ לכתחילה ראוי לעשותה קודם חצות היום, 
ואם אי אפשר לו להקדימה מותר לעשותה אפי' אחר שעה 

עיניו בראשו ואם יודע בעצמו שאם יאכל הרבה עשירית. והחכם 
בסעודה זו לא יוכל לאכול בלילה סעודת שבת, צריך להיזהר 

 מלאכול הרבה.
מפני חומר  הבהרה:.  ו'-ג' פ"ב הל'מנוחת אהבה ח"א )

הדברים יש לעיין במה שדן מרן זצ"ל לאורך ולרוחב בהערות 
 ('מי מנוחות' יעוי"ש

 

 )כ"ה, כ( 'ופניהם איש אל אחיו'
נו, אפשר ללמוד על כוחה ומעלתה של האחדות. דורשי מפרשת

הנאמר על הכרובים סופי התיבות של הפסוק את רשומות דרשו 
לומר, שכאשר פני  .'שלום' -העולים 'ופניהם איש אל אחיו', 

טח שישרור בניהם ברו ומקבל דעתו ורצונו, מוהאחד אל חב
 שלום. 

תרגומו של האונקלוס יוסיף נופך לדרש זה. וכה כתב האונקלוס 
רו, היינו, מלבד מה שמפנה פניו אל חבחד'. דלקבל 'ואפיהון חד 

 עליו ג"כ לקבל דעתו ורצונו, ואו אז ישרור בניהם השלום.
טוו עלת השלום עכ"כ שחלק מהברכה שנצכה גדולה היא מ
 א על השלום וכמש"כ 'וישם לך שלום'.יהכהנים לברכנו ה

הגרא"א דסלר זצ"ל )מכתב מאליהו ח"ה  שלום' כתבובגדר ה'
ערך תורה ד"ה 'כאיש אחד בלב אחד'( וז"ל 'גדר השלום הוא 
שכל אחד 'נותן' ולא 'נוטל', וזה אפשרי רק כאשר יש ביטול היש 
של כל אחד ואחד. וזוהי דרגת טהרת הלב, שאין המידות 

 חוצצות' עכ"ד.
י תוניס ביאור נפלא כתב הגאון ר' מיכאל כהן זצ"ל )זקן רבנ

. ספר מערכי שנלב"ע לפני שנתיים ומנו"כ בעיה"א באר שבע ת"ו
( עה"פ 'למען אחי ורעי אדברה נא שלום בך', לב ח"ב עמ' צ"א
רו 'שלום ל דמן הדין אסור לאדם לומר לחבז"חע"פ מה שאמרו 

עליכם' מחשש שמא יאמר שלום ולא יספיק לומר עליכם, ונמצא 
שמו של השי"ת, ע"כ.  מוציא ש"ש לבטלה שהרי שלום הוא

ןעפ"ד אלו יבואר הפסוק, דמאחר ואנו באחווה ורעות, אוכל 
וציא ש"ש לבטלה וכאמור. והוסיף הלדבר שלום מבלי לחשוש ל

עוד לבאר עפ"ד אלו את דברי התנא באבות 'אוהב שלום ורודף 
שלום', שע"י שאוהב את הבריות, יוכל לאהוב ולרדוף שלום ללא 

 כל חשש וכאמור.
מעתה, צא וראה כמה דנו רבותינו על השלום, דקדקו אמור 

בדיניו והחמירו בו עד לפרטי פרטיו, ועלינו מוטל רק להבין 
 ולהשכיל גודל מעלתו ועצמת כחו ולדבוק בו.

 שלום ומבורךשבת 
 ישיאליהו 

 
 
 

 איחוד בני התורה
 הרבניתאבלים ודווים עם פטירתה של 
 הכבודה הצנועה והחסודה

 ע"הרחל חדד מרת 
 זצוק"לפראג'י חדד המקובל רבי אשת 

חתנה אל  הכניםושולחים אנו תנחומינו 
 מו"ר הגאון הגדול

 שליט"ארפאל כהן  הרב
 יתד התשובה צפת ראש מוסדות

 אל בנה רב הפעלים שלוחא דרבנןו

 שליט"אשלמה חדד הרב 
  העיר צפת"מ ראש העיר וחבר מועצת מ

תנוחמו ולא וירושלים בנחמת ציון 
 תוסיפו דאבה עוד

 הוןירבנן ותלמיד          ההנהלה    

 (נובעלון 'לאורם' בפרשתגם עלון 'בית נאמן' פר' קרח תשע"ז ועי' מרן שליט"א ב)

 איחוד בני התורה
 זצוק"ל של רשכבה"ג רבינו מרן פוסק הדור ולאור

 מרן ראש הישיבה שליט"א רבן של ישראלבנשיאות 

 


