
אחד עלה מפולין לארץ ישראל, אך לא הצליח להסתגל לתנאי חסיד 
החיים בירושלים, והחליט לחזור לפולין. לפני נסיעתו לפולין, הלך לקבל 

מוורקא, שדר באותו הזמן ברכת פרידה מהצדיק רבי שמחה בונים 
סיפר החסיד לרבי על כוונותיו, ועל הסיבה שבגינה ברצונו . בירושלים

  לרדת מארצנו הקדושה. 
אני מרחם עליך מאוד. כפי הנראה : "הצדיק מעומק ליבו ואמר לו נאנח

יתה ילא מצאת חן בעיני ירושלים, שאילו מצאת חן בעיני ירושלים, ה
נכנסו הדברים בלב החסיד, והוא ...". עיניךמוצאת חן ב - ירושלים – היא

 (סיפורי חסידיםחזר בו מהחלטתו לעזוב את הארץ, ונשאר בירושלים. 
  )מועדים –

אלה, זוכים רבים מישראל עם קדושים, לטייל ולראות את זיו  בימים
ארצנו הקדושה. וכאן המקום להתעורר מסיפור זה, שלא ללכת לטייל 

של מי שארצנו הקדושה מוצאת חן בחוץ לארץ, שהרי אשרי חלקו 
בעיניו, והוא מוצא חן בעיניה, ומתוך כך הוא נמצא בה תדיר, מטייל בה 

  .ומחבב אותה
יש לדעת, שעל ארץ ישראל צריך להסתכל בעיניים רוחניות,  אך

המביטות לעומקה וקדושתה, ואז זוכים ורואים את יופייה וטובה. וכך 
"אעברה נא ואראה  –ה רבנו מצאנו בפרשתנו, ששני דברים מבקש מש

  את הארץ הטובה". לעבור ולראות. 
גדולה היא לחיות בארצנו, וזכות נוספת היא לראות את מעלותיה  זכות

"ויראהו ה' את כל הארץ...", אך לא זכה  –הגדולות. משה זכה לראות 
לעבור. אנו שזוכים לחיות בארץ, תובע הדבר מאיתנו לפקוח את עינינו 

  .יהיה ויופולראות את טוב
ברוך הוא מביט כל השנה בעיניו על ארץ ישראל, "ארץ אשר...  הקדוש

ב). "א, י"עיני ה' אלוקיך בה מרשית השנה עד אחרית שנה" (דברים י
נמצא שבשעה שאדם מישראל רואה בעיניו את הארץ, הרי הוא מביט 
לאותו מקום שה' מביט בו, וכביכול עיני שניהם מביטות זה בעיני זה, 

  רחשת אותה ראיה ומפגש עמוק ופנימי. ומת
עומק נוסף בדברי הנבואה לעתיד לבוא, "קול צופיך נשאו קול,  וזה

יחדיו ירננו, כי עין בעין יראו בשוב ה' ציון" (ישעיהו נב, ח), כי לעתיד 
ויהי . לבוא כשתחזינה ותצפינה עינינו בשוב ה' ציון, הרי נראהו עין בעין

את יופייה וטובה של ארצנו הקדושה, ומתוך רצון, שנזכה תמיד לראות 
  .כך נזכה שתחזינה עינינו בשוב השכינה לציון ברחמים

  ראש הגרעין התורני "אורות נתניה") (ע"פ הרב נתנאל יוסיפון                                                
  

משה ממשיך את נאום הפרידה   "עין בעין יראו"
מספר כיצד  ואשלו מעם ישראל. ה

שיוותר לו על  'התחנן בפני ה
בהכאת  וחטא לעהעונש שניתן לו 

הסלע שלא להיכנס לארץ ישראל. 
ולמשה  בטל את הגזרהלא מ' ה

 נותר רק להשקיף על הארץ מבחוץ.
משה מזכיר לעם את מעמד הר 

. היה זה קב"הסיני, בו התגלה ה
מאורע ייחודי, בו זכה עם ישראל, 

מתגלה  ה'שכן זה לא דבר רגיל ש
לעם שלם. כמובן שמשה מזכיר 
להם את עשרת הדברות שנחרטו 

  .על שני הלוחות במעמד הר סיני
משה מדגיש לפני העם שאמנם 

ים התגלה אליהם, אך הם רק קאלו
שמעו את קולו ולא ראו את דמותו. 

פסל ובכך עשו זאת כדי שלא י
יחטאו בעבודה זרה. משה מזהיר 
 אותם שגם בעתיד, בארץ, עליהם
  להיזהר שלא לעבוד עבודה זרה. 

משה קורא לעם: "שמע ישראל, ה' 
ינו, ה' אחד". עליכם לאהוב קאלו

בכל לבבכם ולשמור את  'את ה
מצוותיו. כדי שיזכרו זאת תמיד, 
הוא מצווה אותם לכתוב זאת 

ובמזוזה  ,ראששל ל יד ותפילין שב
          כניסה.כל באותה קובעים  -

 )ה"שרד"מסע אל ה(ע"פ                            
  
 
  

       7:05 –כניסת שבת        
  8:06 – שבתצאת          

  8:39 –ר"ת      
  

  לפי אופק ת"א
  קיץשעון 

  
  

  ינחמו עמ ונחמהפטרה: 
  
  

  * אין לקרוא  בשעת התפילה     
  * נא לשמור על  קדושת הגליון

 במקום שאין עירוב.העלון אסור בטלטול 
  במקום שיש עירוב, 
  .עדיף לטלטלו ע"י קטן

 לע"נ

  ')פרג(ברוך  

  בר דיין   
  בן  

  יצחק ומרים
 ז"ל

 

  
 

 לע"נ

   תיהב 

 בר דיין   
 בת  

ראובן ופרחה 
 ע"ה

 

  ה'תשפ"ב מנחם אב ו"ט

 )20-(השנה ה541,0גליון  

 ו)(נחמ נןחואתפרשת  

 עלון שבועי לע"נ שמואל ורבקה הכהן צורישדי ז"ל
  יוצא לאור ע"י ארגון "אורות שמואל ורבקה" ת"א

    שה בקצרהשה בקצרהשה בקצרהשה בקצרהררררפפפפ     פנינת הפרשהפנינת הפרשהפנינת הפרשהפנינת הפרשה

 באים. כך יהיה ברשותכם קובץ פנינים, מאמרים, הלכות וסיפורים לכל ימות השנה!הרו עלון זה וצרפוהו לעלונים שמ

 

 לע"נ

  ')ברוך (פרג 

  בן יצחק ומרים  
  בר דיין ז"ל

  בתיהורעייתו 
  בת ראובן ופרחה ע"ה

 

 סבא היקר לע"נ

  רפאל אלבז
  בר זוהרה ז"ל

  וכן (להבדיל) לזכות

  תחי' יסאל סבתא היקרה   
  בת פרחה ע"ה

 

  ת קודששברב ע



ֲאִמין ּבַעְצָמְך " ּבּור, ְוַאל ּתַ ְפרֹוׁש ִמן ַהּצִ ל אֹוֵמר: ַאל ּתִ ִהּלֵ
ִדין יַע ִלְמקֹומֹו,  ַעד יֹום מֹוָתְך, ְוַאל ּתָ ּגִ ּתַ ֶאת ֲחֵבָרְך ַעד ׁשֶ

ַמע,  ָ ּסֹופֹו ְלִהׁשּ מֹוַע ׁשֶ ר ִלׁשְ ִאי ֶאְפׁשָ ָבר ׁשֶ אַמר ּדָ ְוַאל ּתֹ
ֶנה א לֹא ִתּפָ ּמָ ֶנה, ׁשֶ ֶנה ֶאׁשְ ֶאּפָ אַמר: ִלְכׁשֶ                 "ְוַאל ּתֹ

  רק ב' משנה ד')(פ                                                           
ּבּור ְפרֹוׁש ִמן ַהּצִ ל אֹוֵמר: ַאל ּתִ אלא תשתתף עם  – ִהּלֵ

הציבור בצרתם, שכל הפורש מן הציבור אינו רואה בנחמת הציבור 
וזה דווקא בציבור ההולך בדרך הישרה, אבל ציבור הנוטה לדרך 
רעה ומעשיהם מקולקלים, כל הפורש מהם הרי זה משובח, ועל זה 
אמר ירמיהו הנביא: "מי יתנני במדבר מלון אורחים ואעזבה את 

  עמי".
ֲאמִ  אל תבטח בצדקתך שלא  – ין ּבַעְצָמְך ַעד יֹום מֹוָתךְ ְוַאל ּתַ

 80תכשל ולא תרד ממעלתך, שהרי יוחנן כהן גדול שימש בכהונה 
יַע  שנה, ולבסוף נעשה צדוקי. ּגִ ּתַ ִדין ֶאת ֲחֵבָרְך ַעד ׁשֶ ְוַאל ּתָ

אם ראית את חברך שבא לידי ניסיון ונכשל, אל תדינהו  – ִלְמקֹומוֹ 

ְוַאל  בעצמך לידי ניסיון כמותו ולא תיכשל. לכף חובה עד שתגיע
מֹוַע  ר ִלׁשְ ִאי ֶאְפׁשָ ָבר ׁשֶ אַמר ּדָ אם יש לך סוד, אל תגלהו  –ּתֹ

אפילו לחברך הטוב ביותר, ואפילו בינך לבין עצמך, ואל תאמר: 
ַמע דבר זה אי אפשר שישמע ויתגלה, לפי ָ ּסֹופֹו ְלִהׁשּ  – ׁשֶ

ים יוליך את הקול". וכבר ולהתגלות, כמו שנאמר: "כי עוף השמ
  אמרו חכמים בילקוט שמעוני: אוזניים לכותל. 

ֶנה ֶנה ֶאׁשְ ֶאּפָ אַמר: ִלְכׁשֶ אל תאמר כשאתפנה מעסקי  – ְוַאל ּתֹ

ֶנהאעסוק בתורה,  א לֹא ִתּפָ ּמָ כי יטרידוך עניינים שונים  – ׁשֶ
  בעסקיך, וכמו שכבר אמר הלל: "ואם לא עכשיו אימתי"? 

  
 

בסוף שנת מספר אחד מן הפעילים למען השמיטה: 
השמיטה פגשתי את דני יפרח בכנס סיום לחקלאים 

דני מתפרנס מאתרוגים שהוא מגדל בפרדסו  .בקוממיות
ליד בית שמש, ראיתי אותו יושב עם כמה חקלאים כל אחד 
מספר את מה שעבר ומה שעשה. ודני מספר שהוא הפקיר 

  את פרדסו לגמרי. 
"ד והיה ישאלו אותו למה לא נתן את האתרוגים לאוצר ב

 ,ה'תשמעו חבר :ענה ה הואזל ע ?יח כפועל לפחותומרו
יודעים שאם נותנים את האתרוגים לאוצר ב"ד  הרי אתם

צריך קצת לטפל בעצים כפי ההלכה. אבל אני חושש שאם 
פה  -פתאום אתה רואה  ,אני כבר עומד ליד העץ ומטפל

צריך לגזום פה צריך לתקן, ואתה עלול לעבור על איסור, 
   .וכך הוא עמד בשלו ושכנע את חבירו להפקיר לגמרי

יפר לי בשמחה איך שהגיעו לפני כשראה אותי פנה אלי וס
סוכות אוטובוסים של בני ישיבה לקטוף אתרוגים לד' 

ץ האתרוגים הוא עדין מאוד וצריך הרבה עמינים. וכידוע 
טיפול מסור, ומי שלא יודע לטפל בזה קרוב לודאי 

   .שיקלקל, וכך היה נהרסו לו הרבה עצים
זקים בשיא האושר והשמחה, זה נדני ממשיך לספר על ה

אלא שדבר אחד יש לו להעיר  ,וה יותר מכסף, הוא אומרוש
ץ ענפים ושצריך להגיד לבחורים שע"פ הלכה אסור לקצ

ת שמיטה ובטחון ושמירת מצודני,  אצל שלמים בשמיטה.
  )סיפורי שמיטה(        ...לה שיכולה להיותוברכה הכי גדה ןבה' ה

  

    השביעיתהשביעיתהשביעיתהשביעיתפניני פניני פניני פניני 
 

    אבותאבותאבותאבותפניני פניני פניני פניני 
 " פירושים, ביאורים, דרושים ואמרות על "פרקי אבות 

 
 מושגים, הלכות, הדרכות, רעיונות ופנינים בענייני השמיטה

 נחמהנחמהנחמהנחמהי י י י פנינפנינפנינפנינ
 ופרפראות לשבת נחמואמרות 

 
 עוגן בסיסי

שבת נחמו פותחת סדרה של שבע שבתות    
"שבע  –בהן מפטירים אנו בענייני נחמה 

 דנחמתא". 
לרגע  ומתגברת מרגע הנחמה הולכת אכן כך

 של לשבוע, עד שבשבת האחרונה ומשבוע
 בה' אנו "שוש אשיש קוראים שבעה דנחמתא

 בגדי ישע כי הלבישני י,נפשי באלוקי תגל
פאר וככלה , כחתן יכהן דקה יעטניצ מעיל

הנחמות, ומשם  סוף ", שהיאתעדה כליה
 המשתמע  מכך.  כל על ל"שבת תשובה"

 שבת - עם השבת נתפסת הראשונה הנחמה
לנחמה.  מסייעת שהשבת עצמה חמו, לפינ

     בעולם  כאן החירות עולם השבת שהיא
       יגון לא ,כאב ולא צער בה לא הזה, שאין

       העם של בסיסי אנחה, מהווה עוגן ולא
חשכי הגלויות בדרך הגאולה הקרבה מ בכל

 והולכת.

 שתי שבתות
אומרים, כי    ויטעבסקר זצ"ל מנדל'י רבי בשם
יוחאי "אלמלא    בר רבי שמעון שאמר מה

מיד  -כראוי  שבתות שתי משמרין ישראל
חזון"  המה "שבת שבתות שתי אותם נגאלין", 

 נחמו".  ו"שבת
על כל  כראוי אותם משמרים היו ישראל לו

חזון  שבת שבהם, כשמצד אחד המשמעות
ומיד  והגלות, החורבן כל עוצמת את המכילה
הרי  הנחמה, את כל המכילה נחמו שבת לאחריה

 נגאלים. היו שמיד
לנו  נחמה שמעניקה באותה כראוי נתפוס הבה

 כראוי. אותה ונכבד את השבת  נשמור השבת,
 נתענג בה כראוי וננצל אותה כראוי. 

"ישמחו  –נשמח אנו בה ואף היא תשמח בנו 
במלכותך שומרי שבת וקוראי עונג עם מקדשי 

נחמה  -נחמו עמי"  אכן נזכה ל"נחמו וכךשביעי", 
 (ע"פ עלון "ישמחו")                              ם.יבכפלי

 

ולה"ברכה הכי גד"ה  



 לסעודה ראשונה

אם רוצה לנסוע בערב שבת מחוץ לעיר, יחשב את 
שבכל יום, ולכן אם זמן ה זמן הנסיעה כפול מז

לפני  שעתייםלפחות הנסיעה הוא שעה, יקדים ויצא 
וכן על זה הדרך. שלא יבא לידי חילול , כניסת השבת

 שבת כתוצאה מפקקי תנועה או שאר עיכובים בדרך,
וכן כדי שגם הנהג יוכל לחזור לביתו ולא יחלל את 

  .השבת
 לסעודה שנייה

השבת ניתנה לעונג ולא לצער, ויכול כל אדם לקדש 
את עצמו ואת כל מה שעושה ואוכל בשבת בקדושה 

ם בשר ודגים וכל מיוחדת. בשבת אוכלים מטעמי
משמנים, וטוב שיאמר לפני כל אכילה הריני בא 

  .לקיים מצות עונג שבת

  

 פרפרת השבת
". החכם הירושלמי את יום השבת לקדשו רשמו"

לה ימפרש את המרבי יעקב משה חרל"פ 
ציפייה והמתנה,  במובן של"שמור" בפסוק זה 

"ואביו שמר את הדבר",  :ככתוב בבראשית
יעקב היה ממתין ומצפה מתי יתגשם  ,ופירושו

   .החלום של יוסף בנו
לפי זה מורה כאן התורה לכל אדם מישראל, 
שבכל ימות השבוע יתגעגע לקדושת השבת 

ם ממתין לאורח יקר דוימתין לבואה, כפי שא
לקראת  השעותאת וחשוב וסופר את הימים ו

  (פרפראות לתורה)                          בואו הצפוי.
  
  

  לסעודה שלישית
השואל דבר מחבירו לא יאמר לו : "שו"עהכתב 

ויני, דמשמע לזמן מרובה ואיכא למיחש שמא והל
אדם ש..". לכן כהשאילני.יכתוב, אלא יאמר לו 

ולא  לשון השאלה יאמר, לים וכיו"במבקש משכנו כ
הדיבור של שבת כדיבור יהא , כדי שלא הלוואה
 .של חול

 לסעודה רביעית
בעלי בתים שעובדים ועמלים לפרנסתם כל 
השבוע, ואין להם פנאי להגות בתורה יומם ולילה, 
לא יבלו את רוב זמנם בשבת בשינה, אלא עליהם 

וע את זמנם בלימוד תורה, כי יום זה הוא היום לקב
היחיד בו הם יכולים ללמוד תורה, וישנו מעט ביום 

  .שבת

  
 י"ז מנחם אב –יום ראשון   

ביין  בחג, לא יימשךא. כשאדם אוכל ושותה ושמח 
וקלות  ובשחוק ובקלות ראש, כי השכרות והשחוק
ולא  ,הראש אינן שמחה אלא הוללות וסכלות

נצטווינו על הוללות וסכלות, אלא על השמחה שיש 
בה עבודת ה' שנאמר: "תחת אשר לא עבדת את 

  ". ...ה' אלוקיך בשמחה ובטוב לבב
. הא למדת שהעבודה היא בשמחה, ואי אפשר ב

וד את ה' לא מתוך קלות ראש ולא מתוך לעב
 שכרות.    

�  
אחת המידות היסודיות ביותר, שעליה העולם 

וכפי שאמרו חז"ל מתקיים, היא מידת האמת 
: "על שלושה דברים העולם ח)", י'(אבמסכת אבות 

אכן, . קיים, על הדין ועל האמת ועל השלום"
ביחס ובדברי חז"ל הדרכות רבות מובאות בתורה 

  לחובה לומר אמת ולהתרחק מהשקר. 

 י"ח מנחם אב –י ניום ש
א. מידת החסידים אשר ה' לנגדם תמיד ובכל 
דרכיהם ידעוהו, בעת שמחתם והנאתם אז יותר 

 ויותר מברכין  ומשבחין להקב"ה אשר שימחם.

ב. כשהוא אוכל  ושותה  ושמח במועד, חייב 
ם להאכיל גם לגר ליתום ולאלמנה עם שאר העניי

והאומללים שנאמר: "ושמחת בחגך אתה... והלוי 
  והגר והיתום והאלמנה ...". 

�  
יכולת ההתקדמות שלנו בעולם הזה ובעולם הבא 
תלויה בהבנת המציאות. ככל שנבין את המציאות 
טוב יותר, כך נוכל להתקדם טוב יותר. אבל הבעיה 
המרכזית היא, שהמציאות עמוקה ומורכבת, ויש 
בה רבדים עמוקים ששכלנו האנושי המוגבל 
מתקשה לקולטם, ולכן כולנו סובלים במידה זו או 

  חסרון בהכרת האמת. אחרת מ
 מנחם אב י"ט –י לישיום ש

או מצית  גפרורי "אש ביום טוב ע להדליק ראסוא. 
 ראו כל מכשי רלהדליק או רגז או חשמל, וכן אסו

   .ביום טוב רחשמלי אח
לצורך בישול  םאש ממקום למקו רלהעבי רמותב. 

שלא לכבות את  ריזהיאו חימום או הדלקה, ו
  .בו את האש רהקיסם שמעבי

�  
יש פער בין מה שאנחנו יודעים אודות כל דבר 
ובין הדברים כפי שהם באמת. ומאחר שהכרת 
המציאות שלנו אינה שלמה, נוצרת אצלנו 
לפעמים סתירה בין מה שנראה בעינינו כטוב 
ומועיל לבין מה שמוסרי וצודק. ככל שנכיר טוב 

, כך הפער המדומה יותר את המציאות האמיתית
ילך  –בין מה שמוסרי ובין מה שמועיל ונעים 

ויצטמצם, ועל ידי כך נהיה יותר אמיתיים 
  וצודקים, ויהיה לנו טוב יותר בחיינו. 

  
  נות.

  כ' מנחם אב –יום רביעי 
 ראש בעזרת גפרו רלהעבי רמותביום טוב . א

י "ע רלהדליק גפרו ראסו בלדווקא מאש קיימת, א
  חיכוך. 

רובו יעל ידי ק ריק גפרוללהד רכמו כן אסוב. 
להדליקו כירת חשמל, אולם מו חום כ רלמקו

  .  רמות -מגחלת 

� 

חתירה לזהות בין בעצם החתירה לאמת היא 
היודע את האמת  ההבנה, הדיבור והמציאות.

לאשורה הוא כמובן בורא העולם, ולכן אמרו 
ה): "חותמו של הקב"ה "נדף ז"ל (שבת כמינו ח

אמת". החותמת היא הביטוי הייחודי ביותר של 
החותם, ומאחר שהקב"ה יודע את המציאות 

שלו בעולם הוא  לכן החותם –בצורה מוחלטת 
  'אמת'.

  כ"א מנחם אב  –יום חמישי 
. אסור לכבות אש ביום טוב, אך מותר לכבות א

    ע"י "גרמא", ובלבד שלא תהא בזה הערמה. 
כיצד? מניחים על הגז כלי מלא מים בכדי שירתחו 
      ויגלשו המים וכך תכבה האש. דבר זה מותר 
    רק כשצריך באמת את המים לצורך קפה 

  וכדומה.
על מנת שיכבה ("חגז") . מותר לכוון "שעון גז" ב

ט, ובלבד שיעשה כן  קודם שידליק "את הגז ביו
 את הגז. 

�  
ככל שהאמת תהיה יקרה לנו יותר, ואף נהיה 
מוכנים להקריב למענה טובות הנאה, כך נתקרב 
יותר למידתו של הקב"ה, וכך נזכה להבין טוב יותר 

  מתוך כך שנתקרב לקב"ה ולהבנת .את המציאות
וזוהי מצוות  ,נזכה להתקדם ולהתעלותהעולם, 

  ): "ְוָהַלְכָּת ִּבְדָרָכיו".'ח, ט"(דברים כ התורה

  יום שישי כ"ב מנחם אב
אישה, נמסרה להיא מצווה ש שבת הדלקת נרא. 

וטוב שהבעל יכין את הנרות וידביק אותם או שיכין 
  את פתילות השמן. 

להדליק את הנרות, אלא אם  רשאיל אין הבעב. 
  .אשתו אינה בבית או שאינה יכולה להדליק

� 

     וכסף וזהב ירבה לך... ורם לבבך ושכחת את "
המחסור הוא ניסיון לאדם, וגם  ה' אלוקיך".

השפע הוא ניסיון לאדם. השאלה היא איזה ניסיון 
גדול יותר? בעניין זה אמר ר' משה לייב 

כי במי  לבטוח בה', לאיש ענימסאסוב: כמה קל 
לעומת  .הוא יכול לבטוח וא,הרוך בדוש קהחוץ מ
כמה קשה לאיש עשיר לבטוח בה', שהרי זאת, 

כלומר תבטח  ",בטח בנו!"כל נכסיו קוראים אליו: 
  בעושר אליו הגעת.

  

  

  ראיתי כוכבים 
  שמאירים את העולם 

  ועם הזמן נעלמים 
  טיפסתי על פסגות הרים בדרך 

  גם שאלתי בעצת החכמים 
  לא נתתי לעיני 

  להסתנוור מהמראות 
  והבנתי שיותר מדי 
  זה לפעמים פחות 

  לקחתי לי מתוך השקט 
  שיר לנשמה 

  אין עוד מלבדו 
  מלוא כל הארץ כבודו 

  הקדוש ברוך הוא 
  מלך ואני עבדו  הוא

  במלחמות אל מול היצר 
  כמו מדבר צמא למים 

  האדם נכנע 
  ושוב הנפש מבקשת לה מסתור 

  מתחת לכנפי השכינה 
גם אני עמדתי בפתח כמו כולם מבקש 

  סליחה ממלך העולם 
  ולקחתי לי מתוך השקט 

  שיר לנשמה 
   ...אין עוד מלבדו

  
  

  אתה הראת לדעת " פרשיר:
  כי ה' הוא האלוקים 
  אין עוד מלבדו". 

    פניני הלכה והגותפניני הלכה והגותפניני הלכה והגותפניני הלכה והגות
 בשבוע הבעל"טדברי הלכה והגות ללימוד יומי  

 
 

 ההלכות ע"פ
  פסקי מרן הראשל"צ

  הרה"ג מרדכי אליהו זצ"ל

 

 דברי ההגות ע"פ
  פניני הלכה ספר

  ועוד ספרים שונים

  מנחם אב ז"ט –יום שבת קודש  
  

    פניני שירהפניני שירהפניני שירהפניני שירה
 פיוט ושירה לנשמה היתירה 

 

   אין עוד מלבדו
  יוסי גיספןמילים: 

  תומר הדדילחן: 
 



שבע דנחמתא הן שבע 
הנקראות בשבתות  הפטרות

     ומנחמות  ט' באבשלאחר 
על חורבן ציון  את העם
  וירושלים. 

הראשונה שבהן, נקראת 
אחרי תשעה באב שבשבת  

(השבת): "ַנֲחמּו ַנֲחמּו, ַעִּמי 
יֹאַמר, ֱאלֵֹקיֶכם"  והאחרונה 

: ראש השנהבשבת שלפני 
"ׂשֹוׂש ָאִׂשיׂש ַּבה', ָּתֵגל ַנְפִׁשי 

ֶיַׁשע, -ֵּבאלַֹקי ִּכי ִהְלִּביַׁשִני ִּבְגֵדי
ְמִעיל ְצָדָקה ְיָעָטִני, ֶּכָחָתן ְיַכֵהן 

 . "ְּפֵאר, ְוַכַּכָּלה ַּתְעֶּדה ֵכֶליהָ 

בשבע השבתות האלה לא 
מפטירים בדברים הקשורים 
לפרשת השבוע, אלא בענייני 

חמה ומכאן שמם "שבע נ
  (ע"פ ויקישיבה)              דנחמתא".

  

  

  שבע דנחמתא

ָחְכָמתוֹ  יֹוֵדעַ  ֶהָחָכם" ֶלת ׁשֶ ִסיל ֻמְגּבֶ ב ְוַהּכְ יֹּוֵדעַ  חֹוׁשֵ    ".ַהּכֹל ׁשֶ
  (בעלי המוסר)                                                                                                                                              
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 מושגים בענייני התפילה
    תפילהתפילהתפילהתפילהפניני פניני פניני פניני 

 

 פניני חכמיםפניני חכמיםפניני חכמיםפניני חכמים
 

 לזכות

 פרחהת ב גאולה
 רפואה שלימה ובריאות איתנה

 ז"ל

    לזכות
 אסתר תב הרש

 רפואה שלימה ובריאות איתנה
 

 ע"נל

 חנה תבבולור 
 ה"ע
 

 ע"נל

 השר תב כהלמ
 ה"ע

 לזכות

 הפרח תב ליסא
 רפואה שלימה ובריאות איתנה

 

 לע"נ
 שיראזיוסיני  אמיר 

 ז"ל
 תחי'גיטי  ניב

    לזכות
 הילעמ תבה נורא

 רפואה שלימה ובריאות איתנה
 

 גמ"ח "חסדי שמואל ורבקה"
 מה בגמ"ח? עריכת מסמכים במחשב, הדפסה
 צילום מסמכים, למיציה  (במחירים מוזלים)

 ומקרן השאלת תפילין, השאלת מערכת הגברה
 ספרי "ברית יצחק" (לליל הברית ולחוכת הבית)

 הגמ"ח פועל בבית משפ' צורישדי
 אליהו, ת"א-(כיסה ג'), יד 20רח' טור מלכא 

   054-5915760א לתאם מראש:
 
 

 השאלת כרית לברית מילה ומטבעות לפדיון הבן
 052-2340099לפרטים: ראובן יזדי  

 

 ספריית הבית שלי -"מורשה" 
 

  מאות ספרי קריאה ברוח היהדות 

 לילדים, וער ומבוגרים 
 מוי סמלייםההשאלה תמורת דמי 

 הספרייה פועלת בבית משפחת צורישדי 
 אליהו, ת"א-(כיסה ג') יד 20רח' טור מלכא 
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 "אתה הראת לדעת כי ה' הוא האלוקים אין עוד מלבדו".
הדעת היא הדבר הרוחני הגבוה ביותר לה זוכה האדם. כי ממנה היכולת 

לדעת את בוראו שברא את האדם  לחשוב,לדבר ולעשות פעולות. ומעל הכל
דבר שחסר לבהמה. בהקשר זה נאמר: "אדם ובהמה תושיע  –שתהיה בו דעת 

ה' ". שכל רצונו יתברך, שהאדם יעריך, יכבד וישמח בדעתו שהיא חלק מדעת 
עליון. וכל היתרון בדעת שזכה בה האדם יותר מן הבהמה כדי לדעת את ה' 

 הוא האלוקים. 
תיו הקדושים של הקב"ה: "אתה הראת לדעת כי ה' הוא בפסוק יש שילוב בשמו

הוא בחינת הדין. בתיאור  -ואלוקים  ,הוא בחינת הרחמים -האלוקים". ה' 
דהיינו מידת הדין. ממנו נברא העולם עם  –הבריאה מופיע שם "אלוקים" 

המלאכים עם החי עם הצומח ועם הדומם לכל אלה לא היה צריך את מידת 
או בשם אלוקים הוא הדין. ככתוב: בראשית ברא אלוקים. הרחמים. כל אלו נבר

 ורוח אלוקים. ויאמר אלוקים. וירא אלוקים וכו'. 
עם בריאת האדם, נוספה מידת הרחמים וזאת כדי להמתיק את הדין בחיבורו 
עם הרחמים. ככתוב: "ביום עשות ה' אלוקים ארץ ושמים", "וייצר ה' אלוקים 

ים שנעשה למען המשכיות חיותו של האדם את האדם...". זה השילוב המדה
 בזה העולם שנברא בדין והמשיך ברחמים גדולים.

 

    יצחקיצחקיצחקיצחקפניני פניני פניני פניני 
 שליט"א וקרוןשיצחק הרב  -" ץבאורר אשנפש ע"פ "ה 

 ליקט וערך: מר יהושע כהן צור הי"ו 
 

 pnineyshmuel@gmail.com צורישדי יצחקהרב לתגובות  / הערות / הארות: 
  ת"א (כניסה ג')  20 טור מלכארח'  –" ורבקה שמואל אורות" כתובת המערכת:

  054-5915750, 054-5915760 - טל'
   113348 מס' חשבון: 14יסקונט סניף " (ע"ר) בנק דיבבא"אורות  לתרומות:

  

 דודנו היקר לע"נ

  עזיז כהן מתתיהו  
 ז"ל  משאלה ובולור ןב  

 

  ג'יה, יפה וטלי בנות חנה ע"ההזקן הכשר יוסף בן סעדה, אברהם בן רחל, עמרם בן רחל, שלמה זלמן בן יוסף, יוסף בן ז'נט ז"ל, רחל בת זוהרה, ז'נט בת לונה, אסתר בת נ לע"נ
 ולהצלחת שלום בן רחל הי"ו

 .ַהְּבָרָכה חֹוֶתֶמת ֶאת ֵסֶפר ְּדָבִרים ְוֶאת ֲחִמָּׁשה ֻחְמֵׁשי ּתֹוָרה


