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 אור החיים 
 )כו ג(  אם בחוקתי תלכו 

"אם  הפירושים:  מן  אחד  זה!  לפסוק  פירושים  ושניים  ארבעים  הביא  הקדוש,  החיים"  ה"אור  רבנו 
  )דברים ו ז(תלכו", גם בשעת הליכה בדרך תהגו בדברי התורה כמו שכתוב, "ובלכתך בדרך".  בחוקותי

 סגולה אחת לי   – חסידים מספרים  
'סגולה'   ,לאחד בא לרבי יצחק מווארקה וביקש 'סגולה'. השיבו הרבי: האמן לי שאינני יודע מסגולות

 אחת ידועה לי, 'והייתם לי סגולה'. 
 מילי דבדיחותא 

וצאתו להורג נשאל הנידון למוות לבקשתו האחרונה. השיב הנידון: "לאכול אבטיח". התליין:  לפני ה
 "אבל עכשיו חורף!" הנידון: "לא נורא, אני מוכן לחכות". 

 שאלות מהפרשה  
 מה דין קטן שנדר? שאלה:  

 היכן מצאנו זיעה ולא במצח? חידה:  
 והחידה. כדי להשתתף בהגרלה צריכים לענות על השאלה  

 , או שעון מעורר בצורת מכונית או אופנוע מיקרופון קריוקיהזוכים הגרלה על  ילדים
 מ"חנות קעניג"   או מיץ ענבים גאלה.  יין  הזוכים הגרלה על  בקבוק מבוגרים 

 0507322202בין הפותרים נכונה תיערך הגרלה תשובות מלאות בלבד, יתקבלו תוך שבוע  
 תשובות לפרשת אמור 

 וידבר ה' אל משה לאמר. תשובה:                          פעמים בפרשה? 10פסוק מופיע  שאלה: 
 בסוכות תשבו וגומר ישבו בסוכות.   תשובה:            איזה פסוק בפרשה מתחיל ומסתיים באותה מילה? חידה:  

 בני ברק    - אלעד.    והתלמיד מאיר נקי    - הזוכים: אברך הר' ברוך נעים                ענו 94

 
 חכמת חיים 

 . לא מוכרחים למצוא חנייה ממש מול הבית. אפשר לחנות ברחוב הסמוך וללכת כמה מטרים. זה בריא
 בצל   – ענייני רפואה  

סי ובי. השפעתו על מערכת העצבים, מחטא רב, מחטא   תכונות רפואיות רבות: עשיר בויטמינים  בצל ל
  את הדם, כלי העיכול וכלי הנשימה. מעורר תיאבון, מזרז פעולות הכליות, מחטא דלקות בדרכי השתן. 

 מועיל להצטננויות. ממיס קרישי דם ושומנים. 
   ברכת מזל טוב 

 עיתו להולדת הבת אוריאל יעקב נדב ור ה"ה  הרב יפת נדב נ"י להולדת הנינה               
 שרעבי ורעיתו להולדת הבן ר' שאול לידידי הרב יצחק ישי הכהן עדני ורעיתו להולדת הנכד נ"י  

. אביבה ר. בת חיים. נחמה עליזה בת חיים. שולמית בת חיים.  הרב יפת שליט"א בן חנה. ציון בן חנה. רחל בת חיים. שלום בן זיהרה  רפואה שלימה:
ב"ר ישראל סגולה בת שרה זהרה. נעמי בת יהודית. מנשה בן ברכה. נתן בן מארי. משה בן חיים. עדיק רפאל בן נינה. אהרון בן חיים. הרב שלום שליט"א  

יהודה בן     שאול בן חנה.   לאה בת צילה. לולו לאה בת אדל.   פרידה  יונה בן אסתר איטה. ינון ב"ר עובדיה.   בשארי זצ"ל. הרב אהרון ב"ר יוסף שליט"א.
 רבי זכריה בן שלום. הרב מרדכי בן יפה.  מרים בן יעל. יוטא רחל בת אסתר ביילא. יעקב בן אסתר ביילא.  אריה רפאל בן יחיא. עפיה.

טובה. אורן בן סימי רחל ומאי בת שרון.  אלה שרה   הרב אריה מכלוף בן אסתר. יפה איווט בת שמחה. אברהם בן שרה. סימי רחל בת    להצלחה בכל:
יניב בן  בת מאי. תמר רבקה בת מאי.  הרב יאיר בן שרה. ציפורה בת שרה.  יהודה ב"ר עובדיה . נסים בן לולו לאה. רני בן גאולה. שגית בת אביחי.  

הרב הראל בן אביחי.  אורטל ב"ר בנימין. חמוטל ב"ר    גאי ב"ר בנימין.ח  אסתר ב"ר עובדיה.  יגאל בן פרידה גילה.  אביחי. יוסף חיים בן לאה. מאיר בן מרי.
טליה    דביר בן שלום חי.  שלום חי ב"ר זכריה.  איילת ב"ר רצון.   אביחי ב"ר עובדיה. דורית בת תמר..  מאיר בן לולו לאה    אריאל ב"ר עובדיה.   עובדיה.
מרגלית בת מרים.   לזיווג הגון:  חיים בן צדוק. סעדיה בן יוסף.  .רשון פנחס בן ברכה יענטהג.  ישי בן אורה נור.  אברהם בן תמר ורחל בת מרים  בת יניב.

יאיר ב"ר    חמוטל בת מרים. נתנאל צבי בן יהודה. דוד בן פלורה. תהילה בת תמר מלכה. רחל בת שאלתיאל. חנה בת שאלתיאל. רות בת שאלתיאל.
יחיאל   חיים מאיר בן לימור.  רוזי יסמין בת מרו. לילך בת מרו. דוד בן אדל. מזל בת אדל.   לת.רעות בת איי  יהודה. תומר בן ברכה. אושרת בת טובה.  

דוד בן נועה וליאת בת מירב.  נתן   לזרע של קיימא:   שיראל בת מירב..  יוסף חי בן גאולה חיה.  בת חן ב"ר שלום   מאיר חיים בן לאה. .  מרדכי בן אילה
 שלום בן אביחי וספיר בת דינה. אברהם בן ויקי ויהודית בת אסתר. יונה יוסף בן לאה ויעל בת רבקה. שילה בן ברכיה וחני ב"ר בנימין. 

 מוצרי חשמל   – שרות מזרחי  
 מכירה, תיקונים וחלקי חילוף למכונות כביסה, מקררים, מיבשים ותנורים 

 ומבערים לכל התנורים  סטים חצובות 
 03-5703465טלפון      054-8478200פלאפון:  

 להקדיש להצלחה, לרפואה. ולעילוי נשמת, להשתתף בהוצאות העלון. תגובות הארות והערות 
 ובאתר לדעת נט         meirze645@gmail.com      ניתן לקבל את העלון במייל 

 0507322202        03-6193671ניתן ליצור קשר:      

 פרשת                                                       בס"ד                             

 זכריה                                              בחוקותי   בית

 369עלון מס'                                                                   וחסד  תורה

 

 סבא רבא כמו"ר סאלם במו"ר מתנא זכריה זצוק"ל זיע"א ראב"ד ביד"א  נפ' ח' סיון 
 סבי כמו"ר צאלח במו"ר סאלם זכריה זצוק"ל זיע"א אב"ד ביד"א  נפ' כ' אדר 

 יה זצ"ל נפ' ו' איירכבוד אבי ועט"ר מו"ר עובדיה בכמו"ר צאלח זכר
    מרים בת צאלח זכריה ע"ה נפטרה ה' ניסן תשפ"א כבוד אמי מורתי 

 עורך העלון: בנם מאיר זכריה 
 שבת שלום ומבורך                                            אייר תשפ"ב                                  שנה שמינית

 שקיעה חצות  ס"ז קר"ש ב'  ס"ז קר"ש א'  ר"ת  יציאה  כניסה עיר
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 ו(-)כו ג   תשמרו.. ושכבתם ואין מחריד   אם בחוקותי תלכו ואת מצותי 

 ואמר: מרן מאור ישראל רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל זיע"א ביאר    
כל מי שמוסר נפשו על התורה ומקיים מצוותיה כראוי, הרי הוא זוכה שהתורה תשמור עליו     

אמר  לאחר אריכות ימים ושנים, ויזכה שגופו יהיה נשמר מרימה ותולעה בהיותו בקבר, וזהו שנ
בקבר, "והקיצות היא תשיחך"    –בעולם הזה, "ובשכבך תשמור עליך    –"בהתהלכך תנחה אותך"  

 לתחיית המתים.  –
 סיפור

מעשה על יהודי אחד שהכרתי, ושמו יעקב בן שושן מהעיר דימונה, שהיה תם וישר  סיפר מרן     
ר בזיקנותו, קברו  וירא אלוקים וסר מרע, וכל ימיו עבד את ה' באמונה תמימה, והנה כאשר נפט

אותו   שיקברו  וביקש  בחלום  לבניו  נגלה  ימים  כמה  ולאחר  בבית הקברות בבאר שבע,  אותו 
 במקום אחר, כיון שקברו אותו במקום שאינו ראוי לשומרי תורה ומצוות. 

ולאחר משא ומתן של בני המשפחה עם החברא קדישא הוחלט להעבירו לקבר אחר, וזה     
ו היה בקבר, וכשהוציאו את גופתו גילו שהיא שלימה לחלוטין כביום  כחמישה עשר יום שכבר גופ

 )מוצאי שבת פרשת אמור תשס"ב(פטירתו, והיה נראה כאדם ישן על מיטתו, ויהי לפלא.  
 הכרת הטוב 

אחת המידות החשובות ביותר הינה מידת הכרת הטוב. כאשר אדם מכיר בטובה שניתנה לו     
ם בין אדם למקום, בכך שמכיר בטובותיו הרבות של הקב"ה,  הוא יכול להגיע לשלמות המעשי  –

 בכך שגמלו לו טובה ועליו להשיב להם כגמולם הטוב.   –וכן בבין אדם לחברו 
 את כוחו וגדולתו של המכיר טובה לשני, ניתן ללמוד מן הסיפור.    

 סיפור
ירופה. בחור  מעשה שהיה בבחור צעיר כבן שלוש עשרה, שלמד בישיבה לבחורים מצוינים בא   

זה היה הצעיר שבחבורה. בני הישיבה למדו בבית כנסת ישן בעיר, ואכלו אצל בעלי בתים, אשר  
נהגו להזמינם לסעוד על שולחנם. מידי יום סעדו הבחורים במקום אחר. לעיתים, לא הוזמנו 
הוותיקים "תפסו" להם   רעבים. מקום הלינה היה בבית הכנסת. הבחורים  ונותרו  בית  לשום 

 ום לינה על הספסלים, ואילו הנער הצעיר נאלץ לישון על הרצפה, מחוסר מקום. מק
בקיץ היה הדבר עוד נסבל, אולם בלילות החורף, כשהקור היה עז וסופות שלגים השתוללו     

בחוץ, המצב היה קשה מאוד, ממש בלתי נסבל. אף במשך היום סבל הבחור, היות שכמעט כל  
 התקשה להישאר ערני במשך שעות לימודו ביום. ולכן הלילה נדדה שנתו, 

mailto:meirze645@gmail.com-


יום אחד, קיבל הנער מכתב מדודו, אחי אמו, שהיה נפח ומסגר. דודו ביקש להזמינו לבוא     
אליו וללמוד מקצוע. מאחר ולא היו לדוד ילדים, הבטיח לאחיינו כי אם ילמד את המקצוע ויכנס  

כל רכושו יוענק לו לאחר מותו. מלחמה פנימית קשה התחוללה בנפש הנער, ולבסוף   – לעסקיו 
בל את הצעת דודו ולעזוב את הישיבה, אך החליט כי יעשה זאת רק למחרת היום.  החליט לק

 "זה יהיה הלילה האחרון בו אלון על הרצפה הקפואה", חשב הבחור בליבו. 
ויהי בחצות הלילה, הופיעה לפתע אישה בפתח בית הכנסת. הבחור היחיד שנותר ער באותו     

. האישה ניגשה אל הבחור וסיפרה: זה עתה  לילה, היה הנער הצעיר שכאמור התקשה להירדם
חרושת   בית  בעל  היה  בעלי  ילדים,  בלי  גלמודה,  לבדי  נותרתי  בעלי,  על  מהשבעה  קמתי 

 ישיבה... ה  ילשמיכות, והואיל ונשארו מספר שמיכות בביתנו, אני מעוניינת לתת אותן לבחור 
ללמוד    והמשכתידי, והפסיקה להיות סיבה להפרעה בלימו  "השינה""מאז", סיפר אותו בחור,  

 ... " ולהתעלות בישיבה בזכות אותה שמיכה
לימים, הפך אותו בחור לגדול הדור, שרבים יונקים מתורתו, הלוא הוא מרן הגאון רבי אלעזר     

 מנחם מן שך זצ"ל. 

אותה גברת אלמונית חשבה כי אינה נותנת לבחור אלא שמיכה בלבד, אך האמת היא שאותה     
 ל לספר תורה"!!! שמיכה שימשה כ"מעי 

הסיפור טרם הסתיים. בשנת תשל"ו, ביום חורפי וגשום במיוחד, כשהקור היה גדול, פנה הרב     
ידיד עם רכב עבורו ללויה "בבית החיים" הישן בחיפה. כל הניסיונות   שך זצ"ל לנכדו שיזמין 

ה, שאם כבוד  והו. נכדו של הרב ציפתלשכנעו, שיום זה לא נוח ליציאה מבחינת מזג האויר עלו ב 
הרב כה הטריח עצמו, ודאי מדובר בלוויה של אדם גדול ויהיה שם קהל רב. להפתעתו, הלוויה  

 הייתה של אלמנה גלמודה ובודדה. את מיטתה ליוו בקושי מניין אנשים. 
מרן הרב שך עמד בגשם משך כל זמן הלוויה, ולאחר סתימת הגולל אמר "קדיש". בחזרתם     

ב מלכת ונשאר על עומדו, בעוד הגשם יורד בשטף והרוח הקרה מנשבת  לעבר המכונית, עצר הר 
בכל עוז. לא הועילו כל שכנועי הנכד להזיזו ממקומו. לאחר דקות ארוכות המשיך הרב לכיוון  

 הרכב, ונכנס לרכב כשכולו ספוג ונוטף מים. 
גיעם  במשך כל הנסיעה חזרה לבני ברק, שמר הרב על שתיקה ולא ענה לשאלות הנכד. בה   

לבית הרב, ולאחר שהחליף את בגדיו הרטובים וחימם עצמו, נענה לבקשת הנכד והסביר את  
נותרתי בישיבה...  "מעשיו:   חיי, בזכותה  זו האישה שהצילה את  משך שנים עקבתי  בהייתה 

 . " לווייתהה אחריה, וכשנודע לי על פטירתה הרגשתי חובה גדולה ללכת ל
השתהה הרב בגשם השוטף דקות ארוכות, השיב הרב:  לשאלת הנכד, מדוע לאחר הלוויה     
רציתי להרגיש ולזכור את הקור והסבל הנורא, שהיו מנת חלקי באותם ימים קשים, כדי שאוכל  "

 )בדידי הוי עובדא( "להעריך את הכרת הטוב אשר חב אני לאישה זו! 
 אם בחוקותי תלכו... ונתתי גשמיכם בעתם 

לקבל שכרם?    – ומחר    – לעשותם    ליכא, שנאמר, היום   קשה, והלא שכר מצוות בהאי עלמא   
ואנו שלוחי המקום לעשות    ידוע בדיני שליחות, כל הוצאות השליח   אלא  על חשבון המשלח, 

השליחות,   הוצאות  החזר  מעין  הוא  הזה  בעולם  מקבלים  שאנו  השכר  ולכן  ומצוותיו,  רצונו 
 ומכשירים לקיום השליחות. 

תלין      בל  על  עובר  כביכול,  ואיך הקב"ה,  שכיר",  פעולת  תלין  "לא  מפורש,  כתוב  הרי  א"כ, 
 כשאינו משלם שכר מצוות בעולם הזה?

בעצמו שוכר את הפועל, אך אם הדבר    כשבעל הבית התשובה היא, מתי עובר על בל תלין,     
יים,  ווי ה רבינו, פרט לשני צשליח, מש  על ידי  שליח אינו עובר. ולכן, התורה ניתנה    על ידינעשה  

מפי הגבורה שמענום, ולכן כל מה שאנו ניזונים בעולם הזה הוא בזכות    – אנכי ולא יהיה לך  
לוהים  -, ובכך מקיים את מצוות "אנוכי ה' אלוקיך ולא יהיה לך א בהקדוש ברוך הואהאמונה  

 )צפיחית בדב"ש( אחרים על פני". 
 

 פרקי אבות 
 )פ"ב משנה יג(  בקריאת שמע ובתפילה וגו' רבי שמעון אומר: הוי זהיר 

כי בזה      ומדוע?  ומתוך כוונה.  רבי שמעון בן נתנאל בא להזהיר בענין התפילה, שתהא בזמנה 
הרבה נכשלים ולא אומרים אותה בזמן, וכידוע שיש זמן קריאת שמע עד שלוש שעות ביום, ותפילה  

ע בזמן,  עומדים  לא  אנשים  החורף  ובימי  שעות,  ארבע  שמעון  עד  רבי  בא  זה  זהיר ו ל  הוי  אומר 
 בקריאת שמע ובתפילה 

אומרת: אמר רב מני, גדול הקורא קריאת שמע בעונתה יותר מהעוסק בתורה.   )ברכות י:(והגמרא     
אמר רבי לוי, צריך אדם לדעת כי קריאת שמע שקולה כנגד כל הקרבנות, מה קרבנות נוהגים בשחר  

 ובין הערבים, אף קריאת שמע נוהגת בשחר ובין הערבים.
א  לומר  שלא  דהיינו  קבע,  תפילתך  תעשה  ולא  הזהיר:  כך  רחמים  ואחר  אלא  ולהתפתר,  ותה 

 (. )מעשה אבות( )המשך אי"ה בשבוע הבא והן בתפילה. ותחנונים ובכוונה, מילה במילה, הן בקריאת שמע

 ומפסקי מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל  " מהשו"עשבת הלכות " 

)רמ"א  אפילו אם סועד יותר משלוש סעודות    ,שעושה בשבת חייב להניח לחם משנה  כל סעודהא.  

 . (ארצ

)משנ"ב קסז פז/ חזו"ע ב, עמ'    דוקא מהלחם שבצע עליו בעל הבית  ,על המסובין לאכול כזית ראשוןב.  

יטעם מעט מהלחם משנה והשאר    ,ואם אין מספיק או שאוכלים מלחם אחר מחמת חולי וכדו'  קעו(,
 .ב, קטו( )שבט הקהתיישלים מלחם אחר 

יצא ידי חובת קידוש במקום סעודה, אבל פירות ושאר    ,כזית פת או עוגה או רביעית יין  אם אכל  ג.
 )חזו"ע עמ' קלז(.  משקין אינם נחשבים כסעודה

מי שאוכל אורז לאחר הקידוש אינו נחשב כקידוש במקום סעודה ואע"פ שהסכמת האחרונים   ד.
קידוש צריך להיות מאכל שאפשר לקבוע עליו   שאם ברך על אורז "על המחיה" יצא, מכל מקום לענין

 )חזו"ע עמ' קמג(. סעודה 
יוצא בזה ידי חובת קידוש במקום    ,ה. המקדש ואוכל תבשיל של מיני דגן, כגון קוסקוס או אטריות

 . )ילקו"י סי' רעג(סעודה. 
 חג השבועות 

   וכל העם רואים את הקולות
דושי הרי"ם, ילד רך בשנים הכירו בו שנועד  י זצ"ל, בעל חכאשר היה הצדיק רבי יצחק מאיר מגור     

 , ולמדני עירו אהבו להשתעשע עמו בלימוד. הוא לגדולות. מתמיד וחריף
מדוע נאמר במתן תורה "וכל    –שאל פעם אחד מתלמידי החכמים המופלגים שבעיר    –אמור נא לי     

 מה צורך יש בראיה? העם רואים את הקולות" וכי לא די היה אם ישמעו את הקולות? 
לא די בשמיעה! שכן אם לא היו רואים את הקולות, היו    –השיב יצחק מאיר הקטן    –במקרה זה     

ו' במקום "לא תגנוב", ואם כן אין איסור -טוענים כל הגנבים כי הקדוש ברוך הוא אמר: "לו תגנוב" ב
וגם ראו את הקולות, ומעכשיו  משום כך עשה הקדוש ברוך הוא נס, וכל העם גם שמעו      גניבה כלל...

 . )אלה הם מועדי( אין לשום אדם טענות ומענות 
 

 ת למ"נ מו"ר מתנא במו"ר סאלם זכריה זצוק"ל מרן מו"ר הגאון עובדיה יוסף בן גורגיה זצוק"ל זיע"א הסבא צאלח במו"ר מתנא ז"ל.לעילוי נשמ
 זכריה זצ"ל. חיים בן יחיא והב ז"ל. הצדיק משה יעקב ב"ר יוסף הכהן רביקוב זצ"ל. ר' בנימין בן מנצור דעוס ז"ל.  הר' זכריה במו"ר צאלח

 "ל.אליהו בן צדוק אהרון ז"ל. הצ' רבי יצחק במו"ר יצחק גברא זצוק"ל . רבי צדוק ב"ר  עובדיה טיירי ז"ל . הרה"ג אריה ב"ר יחיא גמליאל זצ
אמריה בן אברהם כברה ז"ל. טוב חי משה ב"ר  . רבי יעקב בן גילה סאסי ז"ל.  הרב אבנר בוסי ב"ר סעיד  זצ"ל. הרב אלעזר עוזרי זצ"ל ב"ר אברהם נ"י

ריה ע"ה. שושנה בת דוד שמעוני ע"ה רחל בת מזל מוצא ע"ה. שמס במו"ר סאלם זכריה זצ"ל. סאלם שרעבי זצ"ל. סבתא רבא סעדי ב"ר יוסף זכ  
 אליהו מגורי ז"ל ב"ר מרדכי נ"י לאה ב"ר עובדיה זכריה ע"ה. סבתא שמס בת צדוק זכריה ע"ה. סבתא ברכה בת סעד מרחום ע"ה. יונה בת יוסף והב ע"ה. 

 ליפה ז"ל. אחותי מירב ב"ר עובדיה ז"ל. י"ד. ובתה מוריה ז"ל ב"ר שלמה אנקונינה נ"י. ר' טוביה בן זכריה דמארי זצ"ל. חכם אליהו בן שפיקה כ
 מו"ר נתן רפאלוב זצ"ל. הרה"ג ינון במו"ר אברהם צדוק זצ"ל. הרה"צ יצחק ב"ר יעקב כהן זצ"ל נריה ב"ר שמעון קטיעי ז"ל.

 מאיר שלום הי"ד   הרב אבישי  דוד יחזקאל הי"ד בן מנשה נ"י   הצדקת מרים  ב"ר שמריהו מגער  ע"ה.  הרב יעקב ישראל ב"ר
 תחי' הי"ד בן עליזהז"ל  אורן מאיר בן יפתח    הרב שלום בן משה מעודה זצ"ל.  הרב חנניה ב"ר חיים כהן זצ"ל. יונה ב"ר יחיא היזמי.ע"ה

   תשפ"ב  אייר ז עד כ' כ"א  יקים  זצ"ל הילולת המקובלים האדמו"רים והרבנים הצד
פינסו. רבי שלמה אליעזר אלפנדרי. רבי שלמה זלמן.    רבי מנחם הכהן הכהן. רבי יחיא ב"ר אברהם אביחצירא הי"ד. רבי חיים דניאל שלמה 

. רבי חיים חורי. רבי שלמה אמסלם.  רבי יוסף בבליקי. רבי יעקב מליסא. רבי יצחק אבן דנאן. רבי בנימין מנדלסון.רבי אליעזר צבי סאפרין

אטו. רבי שלמה האדמו"ר מזוויעל. רבי עמרם אזולאי. רבי  רבי חיים מקוסוב. רבי משה יצחקוף הכהן. רבינו סעדיה גאון. רבי משה חיים לוצ

 לח. יצחק אבולעפיה. הצדקת סול סוליקה חגואל. ללה סוליקה. רבי אהרן הלוי גמיל. רבי שלום בשארי. רבי אברהם צא 
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