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 4עמ'   

)אורות יתן ותהא לך אהבת מצוות כפי שאתה אוהב את ממונך". 
, אלא נקפיד לרכוש תפילין אדםואל לנו להיות כאותו  של אמת(

כשרות ומהודרות, וכמובן נוודא כי אנו רוכשים אותן מאדם 
 מהימן, ירא שמים ובעל המלצות, למען ייטב לנו באחריתנו. 

בעל הנס, פעם אחת כשבאתי אצל רבי  מאיר פר רביומס
ישמעאל, אמר לי: בני, מה מלאכתך? אמרתי לו: לבלר ]סופר[ 
אני. אמר לי: בני, הוי זהיר במלאכתך, שמלאכתך מלאכת שמים 
היא, שמא אתה מחסר אות אחת או מייתר אות אחת, נמצאת 

( כתב מרן .לם כולו. )מסכת עירובין דף יגמחריב את כל העו
)סימן לב סעיף כ(: "צריך לדקדק בחסרות ויתרות,  השלחן ערוך

שאם חיסר או ייתר אות אחת, התפילין פסולות, ונמצאו 
לבטלה, וגם שרוי בכל יום המניחים אותן מברכים בכל יום ברכה 

בלא מצות תפילין, ונמצא עונש הסופר מרובה. לכן צריך להיות 
ן מאוד ירא שמים וחרד לדבר השם, המתעסק בכתיבת תפילי

ותיקונם". וכל זה מלבד עוון גזל החמור, שגזל את הקונה ומכר לו 
לכן חשוב לקנות מסופר ירא תפילין פסולות. )משנ"ב ס"ק קב( 

שמים הבקיא מאד בהלכות וכתבו הפוסקים מנג יפה לבדוק את 
  התפילין והמזוזות כל חודש אלול

תו שלא זכה לפרי בטן ומשום כך היה מגדל יתומים בבי מעשה באחד
הוא היה אומר לאשתו שכל המגדל יתום בביתו כאלו ילדו  ולאחר 
שגדלם היו עוזבים את ביתם כשהזקין כבר לא גידל ילדים והיה 
קשה לאשתו בית ללא ילדים יום אחד הגיע רב חדש לשכונה והציע 
לו לבדוק את התפילין ,בדקו וראו שחסר את המילה בניך והבין 

נה  תפילין חדשים ,יום אחד אשת שמשום כך לא זכה לבנים הוא ק
הרב והרב באו לנחמו על חסרון פסול התפילין ואז רואה אשת 
המבוגר שאשתו של הרב היא אחת מהבנות שגידלה מיד התחבקו 
ואמרה לה אשת הרב אני יתומה ואין לי סבתא האם את מסכימה 
להיות הסבתא של הבנים שלי ענתה הסבתא בשמחה גדולה אעשה 

השמחה לשרות בביתה כל פעם באו "נכדיה" לביתה זאת וכך חזר 
והפיצו אושר  לכן ישנו חיוב לבדוק את התפילין לא לקנות מכל 
סופר  ואל יחוס על כספו שכתוב שאם מוציא על מצווה יקבל 
כפליים הכסף שהוא מוציא אינו מכיסו אלא הבורא יזמן לו כפליים 

ו של ראש שלא וכן חובה להניח את התפילין במקומם הראוי דהיינ
יעברו אפילו במשהו את סוף מקום צמיחת שערות ראשו בתפילין 
של ראש הן בקשר מאחורה והן בתפילין מקדימה ובשל יד יש 
להקפיד להניח על הקיבורת והוא שתי אצבעות לאחר שכופף את ידו 
תשעים מעלות שרק משם מתחלה הקיבורת ויש גם יודעי ספר 

ום הקיבורת  ה' יזכנו לקיים מצות שנכשלים בכך  שלא מניחים במק
 תפילין בכל פרטיה ונזכה ולעשות נחת  רוח ליוצרנו ולשכרה הגדול  

 ההתלהבות של רבנו מאיר אבוחצירא זיע"א ממצוות ציצית ותפילין 
עבודת ההכנה שנראתה אצל רב מאיר לקראת כל מצווה ומצווה, לא 

 ת הכנה! היתה זו הכנה לעבודה, אלא עבודה בפני עצמה, עבוד
כשמתפתחת לה שיחה אודות ההכנה למצווה שנראתה אצל רבנו, 
לא יונח הדגש על מצוות הבאות משנה לשנה שכולנו רגילים להתכונן 
אליהם, אם מעט ואם הרבה, כי ההכנה וההתלהבות בגשתו לקיום 

 מצוות, נראתה אצלו והורגשה במחיצתו בכל מצוה. 
יח באוזננו בתיאור חי, כיצד בנו רבי דוד חי אבוחצירא שליט"א, מש

היה מר אביו ניגש להניח תפילין. עוד בטרם יאיר השחר, שניתן 
יהיה להבחין בין תכלת לכרתי, הוא בוער מתשוקה ואינו יודע מנוח. 
"עוד מעט נתעטף בציצית ונניח תפילין", הוא לוחש פעם ועוד פעם. 

הבות וברגע שהגיע זמן ציצית ותפילין, הוא מסתער עליהם בהתל
ובתשוקה, עד שהוא דומה לילד המשתעשע בצעצוע חדש, שכמותו 
לא ראה מעולם ודוגמתו אין לאי מי מחבריו... מראה זה נשנה בכל 

עד כי  -יום מחדש, בלי שינוי של חולשה, ללא התקררות של רפיון 
ניתן היה לחשוש, שמרוב הכנות לא ישארו כוחות למצווה עצמה... 

 יו לו לקיים, ולכולן הקדיש כוחות להכנה. ובכל יום מצוות רבות ה
תחת אחד השיחים, בעודו מרחיב את הדיבור על עניין ההכנה 
למצווה וביחוד על ההכנה לתפילה, הדגיש רבנו באוזני הנוכחים, כי 
מה ששנינו )אבות ה כב(: "לפום צערא אגרא", עולה גם על עניין 

חל מחצות הלילה ההכנה למצווה. לא הרי המנדד שינה מעפעפיו ומיי
לנץ החמה, כהרי מי שקם משנתו כשהוא רענן לתפילת ותיקין. 

רכוש את מצוותיו ביגיעה והוא אדם הרגיל ל -הדגיש  -"זאת ועוד 
עמל להתכונן להם כדבעי, אף אם יארע ובאו לו בנקל, יחשיבון 

 ( 484בשמים כאילו הרבה עליהן יגיעה כדרכו". )"אביר יעקב" עמוד 
 
 
 
 
 

שמונה מצוות עשה בכל רגע שהתפילין עליו, זוכה לקיים 
תפילין של יד היא מצוה בפני עצמה, משום ש, מן התורה
ל ראש היא מצוה בפני עצמה, ובארבעה מקומות ותפילין ש

חזרה התורה על ציוויה להניח תפילין של יד ושל ראש, 
ֹון ָכרְלז  ּוואלו הם: א. )שמות יג ט( ְוָהָיה ְלָך ְלאֹות ַעל ָיְדָך, 

יֶניָך. ב. )שם טז( ְוָהָיה ְלאֹות ַעל ָיְדָכה, ּו ין עֵּ ין ֹוָטפֹ ְלטבֵּ ת בֵּ
יֶניָך. ג. )דברים ו  ֹטָטֹפת לְ יּו , ְוהָ ח( ּוְקַשְרָתם ְלאֹות ַעל ָיֶדָךעֵּ

יֶניָך. ד. )שם יא יח( ּוְקַשְרֶתם ֹאָתם ְלאֹות ין עֵּ ֶכם, ֶיְד  ַעל בֵּ
ינֵּיֶכם. נמצא אם כן שהמניחם מ ין עֵּ  קייםְוָהיּו ְלטֹוָטֹפת בֵּ

 ( )מנחות מד ע"א. רמב"ם תפילין פ"ד הכ"ושמונה מצוות עשה שנכתבו בתפילין. 
גדולה מצות תפילין, שכל המניח תפילין מאריך ימים, 
שנאמר: "ה' עליהם יחיו". ופירש רש"י, אותם שנושאים 
עליהם שם השם בתפילין, יחיו. )מנחות מד ע"א( והיינו 
שבתפילין יש אותיות שם שדי: ש' בצורת התפילין של 
ראש, ד' בצורת הקשר שבתפילין של ראש, י' בקשר 

ו כוונת הפסוק, המניחים תפילין שבתפילין של יד. וז
 שנושאים שם השם עליהם, יחיו. 

אמר רבא כל המניח תפילין, ומתעטף בציצית, וקורא 
קריאת שמע, ומתפלל, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. 
ב אני לו שאין אש של גיהנם שולטת בו. רב  ואמר אביי, ערֵּ

ב אני לו שכל עוונותיו נמחלים. )טור סימן  לז(  פפא אמר, ערֵּ
רבי אליעזר בן יעקב אומר, כל מי שיש לו תפילין בראשו 
ובזרועו, וציצית בבגדו, ומזוזה בפתחו, הריהו בחזקת שלא 

ְמ  ָלש ֹלא ב  ָר יחטא, שנאמר )קהלת ד יב(: "ְוַהחּוט ַהְמשֻׁ ה הֵּ
יב ק", ואומר )תהלים לד ח(: "ֹחֶנה ַמְלַאְך ה' ָסב  ָנתֵּ י י  ָאיל  ו רֵּ

ם" ]מן החטא.[ ]העושים מצוות[ וַ  סף ם. בית יוש)מנחות מג ע"ב ורש"י ְיַחְלצֵּ
 סוף סימן כד( 

שנו חכמים, הזהיר במצות תפילין, כף הזכויות מכרעת לו 
ליום הדין, שאין לך גדולה בכל מצוות עשה שבתורה יותר 
ממצות תפילין, שהוקשה כל התורה כולה לתפילין, 

ך כל אדם שנאמר: "למען תהיה תורת ה' בפיך", לכך צרי
 . )הרא"ש, בית יוסף סימן לז, ה"ב ב ג( שיהא זהיר וזריז במצות התפילין

ישתדל לקנות תפילין מהודרות בכסף מלא, ואפילו אם 
 -המחיר רב, לא יחוס על מעותיו, כי ככל שיוסיף יותר 

ישפיעו לו מן השמים שפע כפליים יותר, וגם יוסיפו לו 
 א. וכמבואר בחוברת "חג הסוכות בהלכה ובאגדה"( . )שיטה מקובצת, החיד"ימים על ימיו

, שפעם אחת שוחח עם מסופר על אחד מגדולי ישראל
ציין בפניו כי הוא מעוניין שיבדוק עבורו את ויהודי נכבד 

ברשותך?"  התפילין שלו. שאל הרב: "כמה זמן התפילין
: "מאז גיל שלוש עשרה, בסך הכל שלושים יהודיהשיב ה

רכשו לך אותן לבר המצווה?" רב: "ושתים שנים" שאל ה
: "לא, הן היו של אבי והוא קיבל אותן מסבי" השיב היהודי

כשו לפני יותר ממאתיים שאל הרב: "כלומר שהן נר
הנהן והרב אמר: "מבטיח אני לך שהן  שנים?!". היהודי

: "אבל כבוד הרב, אלו ות אף בלי בדיקה" אמר היהודיפגומ
צלנו בירושה, אינני יכול הן תפילין מיוחדות שעוברות א

להחליפן באחרות" אך הרב התעקש: "אתה חייב להחליפן, 
תפילין מהודרות אם תרצה אני יכול להשיג עבורך 

ביקש לחשוב על כך. מספר  באלפיים שקלים" והיהודי
אל הרב ותפילין חדשות בידו.  היהודיימים אחר כך, ניגש 

שקלים, שאל את הרב: "איך יתכן שביקשת ממני אלפיים 
וקניתי את אלו בחמש מאות שקלים, כולל סידור וטלית?" 
השיב הרב: "אם קנית זאת בחמש מאות שקלים בלבד, 

: כון שהן לא תפילין כשרות". השיב היהודיהרי לקחת סי
"מה אכפת לי? העוון עליו )על המוכר(". עוד מספר ימים 
ו עברו, וראה אותו הרב כשהוא ממרר בבכי, ניגש אלי

: "אני יהלומן "מדוע הנך בוכה?" השיב היהודי ושאלו:
חורה במאות אלפי שקלים ס מישהו מכר לי -במקצועי

: "מה אכפת והסתבר שכל הסחורה מזויפת" השיב הרב
 והרב המשיך: "מי לך? העוון עליו" רגז היהודי

 
 

 זוכה לכל טוב ואמוכבד את אביו המ
 כבד את אביך ואת אימך למען יאריכון ימיך 

נאמר בעשרת הדברות: "זכור את יום השבת לקדשו... כבד את 
? זכה מצוות שבת לכיבוד אב ואם אביך ואת אמך"? מדוע נסמ

כל המכבד את אביו לרמוז שכותב המעם לועז )שמות ב תרלט( 
ואמו, אינו בא לידי חילול שבת, כי יש אדם נכשל בחילול שבת 
שלא בכוונה, ושכר המצוה הזאת שישמרו אותו משמים, שלא יבוא 
לידי כך. )ילקוט שמעוני דברים פרק ה( ומובא בתנא דבי אליהו  

ות כיבוד אב ואם למצות אמר אליהו הנביא... למה נסמכה מצ
שבת? ללמדך שכל זמן שאדם מכבד את אביו ואת אמו, אין חטא 

 תשכיבדכד "כשם פרק תנא דבי אליהו רבא מובא בבא לידו!  
 ועינגת את אביך ואת אמך לעת זקנותם, כך תהא מתענג על ה'". 

קדוש לכבודו של ה -אמרו חז"ל: השווה הכתוב כיבוד אב ואם 
כיבוד אב ואם נאמר: "כבד את אביך ואת ברוך הוא! שהרי ב

אמך", ולגבי כבוד ה' נאמר: "כבד את ה' מהונך". וכן השווה 
קדוש ברוך הוא! שהרי למוראו של ה -הכתוב מורא אב ואם 

במורא אב ואם נאמר: "איש אמו ואביו תיראו", ולגבי מורא ה' 
 תירא".  ךאלוהינאמר: "את ה' 

שלושה שותפים יש אומרת ב דף ל עמוד הגמרא במסכת קידושין 
באדם: הקב"ה, אביו ואמו. אביו ואמו נותנים בו אברים וגידים, 
בשר ודם, והקב"ה נותן בו נשמה. בזמן שאדם מכבד את אביו ואת 
אמו, אומר הקב"ה: מעלה אני עליהם כאילו דרתי ביניהם וכבדוני! 
ובזמן שאדם מצער את אביו ואת אמו, אומר הקב"ה: יפה עשיתי 

 יערוני! צ -דרתי ביניהם, שאילו דרתי ביניהם  שלא
הכרת הטוב ומי דין ספר החינוך כותב טעם כיבוד אב ואם הוא מ

שלא מכבדם נקרא נבל וזה לשונו ". )מצוה לג( במצות כיבוד 
הורים: "משורשי מצוה זו, שראוי לו לאדם שיכיר ויגמול חסד למי 

בה. שזו מידה שעשה עמו טובה, ולא יהיה נבל ומתנכר וכפוי טו
 רעה ומאוסה בתכלית לפני אלוקים ואנשים. 

 
 -המכבד את אביו ואמו זוכה לשכר גדול אמרו חז"ל: יוסף הצדיק 

מתוך שעמד והתחזק בכבוד אביו במצרים, זכה לעטרת שיבה, 
)מדרש שוחר טוב משלי טז( אמרו חז"ל: המכבד את אביו, הקב"ה 

ה. )מדרש תלפיות ענף ידה כנגד מידמ -נותן לו בנים שיכבדוהו 
 כיבוד אב ואם, ודייק כן מילקוט איוב תתקכז( 

 
כותב רבנו יצחק אברבנאל: מה שאמרה התורה "למען יאריכון 
ימיך", זו אינה רק הבטחת שכר, אלא לומר לאדם: הלוא אף אתה 

אריכון ימיך על האדמה, גם אתה בעצמך תהיה אבא לילדים, י -
זדקק לבניך. אם אתה תכבד את וגם אתה תגיע לגיל כזה, שבו ת

דו אותך בזקנותיך, כי הנה במידה אף בניך יכב -אביך ואת אמך 
שאדם מודד בה מודדים לו! ואם כן כיבוד אב ואם אינו רק 
לתועלת הזקנים המכובדים, כי אם גם לתועלת הבן המכבד אותם, 

 כי גלגל הוא שחוזר בעולם. 
 

אביו ואימו יכבדו כותב אור החיים סגולה היא מה שיכבד את 
אותו ואם לא יכבדם גם בניו יחזרו לו אמר רבי שמעון בר יוחאי: 
"כשם שמתן שכרן מרובה , כך עונשן מרובה"! )מדרש שמואל 

 גזירות קשות -פרשה ז( אם אין אדם מכבד את אביו ואת אמו 
באות עליו". ה' יצילנו. )תנא דבי אליהו רבה פרשה כד(  כך מי 

את אביו ואמו עד שנפטרו בשלום לבית עולמם,  שמכבד וזן ומפרנס
והולך בדרכי שמים, ובזה הוא עושה נחת רוח לאביו ולאמו, אומר 
לו הקב"ה: בני, בוא ואראך גנזי שמים שהם גנוזים לך אצלי, מפני 

ופרנסת את אביך ואמך, ועשית לי נחת רוח במעשים  תשכיבד
ת האלה הטובים שלך! ועל כך נאמר: "ובאו עליך כל הברכו
 והשיגוך, כי תשמע בקול ה' אלוקיך!". )תנא דבי אליהו כז( 

 
והאמוריים  מסופר בגמרא במסכת קידושין ,עד כמה היו התנאים

חרדים לקיים מצווה זו כדבעי ,רב יוסף היה סגי נהור ]עיור[, 
וכשהיה שומע את קול צעדי אמו, היה עומד ואומר: הריני עומד 

ת אימו יותר משרואים ספר תורה מלפני השכינה שבאה! כיבד א
 אלא כמו שהשכינה באה ,

הגמרא מספרת כיצד היה רבי טרפון מכבד את אמו המבוגרת. בכל 
פעם שהיתה אמו צריכה לעלות למיטתה או לרדת ממנה, היה 
מתכופף כדי שתעלה עליו ותיתמך בו! עשיר גדול היה, ויכול היה 

לקיים את המצוה להעמיד לרשותה משרתות אין מספר, אך העדיף 
בגופו. באחת השבתות, כשירדה אמו לטייל בחצר, נקרעה רצועת 
מנעלה, ונותרה רגלה יחפה. מיד בא רבי טרפון, התכופף ושם את 
כפות ידיו מתחת לרגליה, וכך הלכה על כפות ידיו עד שהגיעה 

 למיטתה. )קידושין לא ע"ב. ירושלמי פאה פרק א( 
רבי אבהו,  -ים, וכאשר היה אביו ו חמשה בנים גדוללהיו  -אבימי 

דופק על דלת ביתו, היה אבימי רץ בעצמו לפתוח את הדלת, ולא 
 היה נותן לאף אחד לפתוח. ובהליכתו עד הדלת,

היה אבימי קורא שוב ושוב: "כן, כן, אבא, אני בא, אני 
פותח...". )קידושין לא ע"ב( פעם אחת ביקש ממנו אביו 
להביא לו מים לשתות, הלך אבימי להביא את מבוקשו, 
והנה כשחזר מצא את אביו מנמנם. לא הניח אבימי את 

אלא עמד לפני אביו  הכוס ליד אביו והלך, שאין זה כבוד,
 כעבד לפני רבו כשהכוס בידו, והמתין לו עד שיתעורר!

"מובא בתנא דבי אליהו )תנא דבי אליהו רבא פרשה כד( כל 
המבקש ימים ושנים, ועושר ונכסים וחיים בעולם הזה, 
וחיים ארוכים לעולם הבא שאין לו סוף, יעשה רצון אביו 

 שבשמים ורצון אביו ואמו". 
 שאביה לט יראה בצערה ונושעה-הלכה לבכות ברפת

שנים לא  16אשה צדקנית התגוררה בעיירה באירופה. 
נפקדה בפרי בטן. ביום מן הימים, נסעה אל העיר הגדולה 

רוש ברופאים, אולי יוכלו לסייע לה במילוי משאלת וינה לד
הלב הגדולה של העמדת הדורות הבאים. אבל למרבה 
הצער, חיוו הרופאים את דעתם, שאין לה כל סיכוי ללדת, 
והאשה חזרה לעירה בשברון לב עצום. בהגיעה לביתה, 
חיפשה פורקן לעצמה, וחשה צורך לבכות ולבכות... אולם 

ל וצדיק, היה גר בסמיכות לביתם, אביה, שהיה אדם גדו
והיא חששה שבכייה יגיע לאוזניו, והדבר יצער אותו. אך 

ת בכך, וכמעט פורצות אינן מתחשבו -מה תעשה, והדמעות 
ללא מעצור. הנה היא רואה לפניה את רפת הפרות השוכנת 
בסמוך לביתם. ללא היסוס היא פונה אל הרפת, למרות ריח 

יא נותנת פורקן לבכייה. הצחנה שממלא אותה, ושם ה
לפתע עבר שם אביה הגדול, והנה הוא שומע קול בכי, 
והקול נשמע לו מוכר... עמד והאזין לקולות, ואחר כך 

 המשיך בדרכו. 
לעת ערב, כאשר נכנסה אליו הבת, אמר לה: "בטוחני 
שבשמים שמעו את תפילתך הזכה. כעת חיה את יולדת בן!" 

הבאה נולד לה בן, שהפך למותר לציין שכך היה, ולשנה 
 למאור גדול בתורה! )עלינו לשבח ה רנא( 

 הכל למען כבודו של אבא!
ע, חלה הגאון רבי רפאל ברוך טולידאנו זצ"ל בהיותו בן תש

במחלה קשה. הוא שכב במיטתו, מתפתל בכאבים עזים, 
בוכה וגונח מרוב יסורים. לפתע נכנס אביו לחדר, לבקרו. בו 

יו! וחייך אל אב -כיו. הידק את שפתיו פסק הנער מב -ברגע 
באותה שעה שהה שם ידידו ורעו, הגאון רבי יוסף משאש 

האב זצ"ל, שנדהם למראה השינוי הכביר שחל בו. לאחר ש
יצא מהחדר, שבו הגניחות והאנחות. שאלו ידידו רבי יוסף: 
כיצד יכולת להחריש, אחר שסבלך רב כל כך?! ענה הנער בן 
התשע: "לא רציתי לצער את אבא, האם לא די בכך שאני 

 סובל?! לא רציתי שגם לאבא יכאב!"... 
פעם ישבו כולם לסעודת מצוה, ורבי רפאל ברוך הסב עמם 

ר. לשאלתם, השיב שהוא שרוי בתענית. על אבל לא טעם דב
מה ולמה? סיפר, שהיה נוכח בבית הדין כאשר אביו הדיין 

סיד להתווכח עמו, ואז החל המפ -פסק את פסק דינו 
והשתמש בלשון חריפה ובמילים בוטות. הבן לא יכול היה 

ורה ובית ועל כבוד הת -להחשות, ומחה על כבוד אביו 
אביו באוזניו את מורת רוחו על הדין. אבל לאחר מכן הביע 

 דבריו: לב האיש היה מר עליו, ופרק את מרירותו. 
די להגן על בתום לב! וכ -"מששמעתי שציערתי את אבא 

 יבלתי על עצמי להתענות כדי לכפר על החטא!" ק -כבודו! 
ברבות הימים, כשהגיע אביו לשיבה, מילא רבי רפאל ברוך 

ת ממשלתית מכובדת, את מקומו כדיין. הוא קיבל משכור
אך מפני כבודו של אביו, היה מוסר לו את כל משכורתו, 
כדבר מובן מאליו! וזאת, למרות שהיה אז בעל משפחה! 
האב חילק את הכסף בין כל בני המשפחה, ונתן לרבי רפאל 

 ברוך סכום מסוים למחייתו. 
הצטער  -כאשר נפטר האב והמשכורת כולה נשארה שלו 

המצוה שנשמטה מידו! )מעיין השבוע ג רבי רפאל ברוך על 
לא פלא שהרב רווה נחת מכל בניו שכולם ראשי שנה( 

ישיבות וגדולי תורה עם כזה כיבוד אב כל השערים נפתחים 
 לבד מגדלותו בתורה

הגאון רבי ברוך טולדו הרווה מלא חופניים נחת את הוריןו 
ונתן להם את כל משכורתו ה' יתברך הרווה אותו מלא 

ם נחת מבניו וצאצאיו מידה כנגד מידה אבל אין ספק חופניי
שגם גדולתו בתורה ומסירות נפשו לילדי ישראל עמדה לו 

אביו מצורע והוא היה שופט  כל זמן שהיה -יותם בן עוזיהו 
את העם, לא נטל עליו כתר מלכות בחיי אביו, וכל דינים 
שהיה דן היה אומרם בשם אביו )ע' סוכה ד' מה ובפרש"י( 

 וח בחלקו מדיני כבוד אב ואם בהלכה ובאגדה ]לק
 
 
 

 דדו ,:ביתםירך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב משה אהרון דוד ושלמה הוא יברך וישמור וינצור ויעזור וירומם ויצלח את התורמים היקרים ובני מי שב
עמוס  ר חדד,.אשכהן ושנה ושעמי ציפורה חדד, חי חדד, זבולון חדד, אל חניה, ישר ,גד חדד  ,יצחק ויוכבד חדדהרב יפרח אברהם , ,ושרה חניה  צבן יגאל וציפורה 

יתן ,מזושן ב מואל ונורית חדד, אברהם מסס, רפי זגדון ,דוד בת שבע חדד , ש , חדדומינה יוסף ,  ושילת חדדיהונתן , מיכאל חדד , שמעוןמרים וכהן רזיאל חדד ,
ין ישי ,כוללי ב,שתורמים לכוללי קול כמוס]כולל ערב, כולל ליל ש ,יתן ,ר' צבאן יעקב עזויאל ב כהן עוזיאל  ,הרב אסף נתן, ,,כהן רחמים,יונתן,כנן אהרון ןעינב

שו ל אשר יעהזמנים, ועוד [ ולעלון השבועי מלך מלכי המלכים ברחמיו ישמרם ויחיים מכל צרה ונזק יצילם יגביה כוכב מערכתם ובכל אשר יפנו ישכילו וכ
ות וברכות מרובות וזכות התורה תגן בעדם וימלא כל משאלות ליבם לטובה, ל גזירות טוב-הא ת קשות ורעות ויגזור עליהםל מעליהם כל גזירו-יצליחו ויבטל הא

בי מרן ררחל בת מזלה ,אליהו בין מבירכה, יורם בן זילו,  לע"נ: לחיים טובים ומוצלחים ויסיר כל מחלה וכל דבר רע ונהיה תמיד שמחים ומאושרים אכי"ר.
 , שמואל בן רחל ]רוזה[

 

כהן עמי להצלחת :העלון מוקדש 
ימלא שה' יתברך  ובני ביתם ושושנה

שירוו לטובה  את כל משאלות ליבם
מלא חופניים נחת מבניהם ויקוים 

 הפסוק וכל אשר יעשה יצליח בהם

 

  ואתחנןואתחנן  --  פרשתפרשת
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 העלון
מוקדש 
להצלחת 
ולרפואת 

ויוכבד חדד  
ויצחק בן 

בניהם וטיטה 
איתמר מאיר, 
נעמה אסתר 
ומיכל בני 

 יוכבד תהילה 
יהי רצון 

שהקב"ה ימלא 
את כל 

משאלות ליבם 
 לטובה 

 

 הנכתב לעורר לב המעיינים בלבד לא למעש                                           הרב יהורם חדד שליט"א \שואל ומשיב
היא דאי הוי  חיים חלק ד סימן עו אורח דעתו של האגרות משה תשובההאם מותר לקנות כרטסי הגרלה  של מוסדות תורה וחסד ממעשר כספים  שאלה

אסור לקנות מכספי מעשר  כיון שיש אז שווי לכרטיס כרטיסים וכו' [   2000או ל  1000-]מספר מכירת הכרטיסים לא מוגבל לקצבה לכרטיסים שנמכרים 
תו רק לצדקה כיוון שהסיכויים לזכות ולא ניתן רק לצורכי צדקה אלא כדי להרוויח ואם אין הגבלה למספר הכרטיסים אזי ודאי קונה הכרטיס דע

לא מחלק בהכי אלא משמע שבכל  'שו"ת שבט הלוי חלק ט סימן רקלושים אלא שכתב שאם זכה ראוי שיתן את שווי הכרטיס למעשר ע"ש לעומת זאת ב
 ק ריוח שללא שרוצה להנות שיעלה לו מזה ספ, אגוונא מותר מכספי מעשר וכיון שניתן כולו לעניים ומה שנותנים פרס כותב שבט הלוי וז"ל אין בזה בעיה 

 גםלזכות בהגרלה ונתנו על מנת כך לא ראיתי בזה שום פגם, ומה שמוסדות אלה מוציאים חלק מהכספים כמה אחוזים לצורך קנית החפצים המוגרלים 
צורך כמו"כ כאן וכ"ש כאן דכדי להרויח מזה אין תברא דכמו שאין מדקדקים בעניים כשאנו מוסרים להם כספי צדקה אם עושים ההוצאות כולם ל

דקדקים כ"כ במעש"כ דלהרבה דעות אינו אפי' חיוב דרבנן אלא חומרא של מצוה כשיטת ועוד דאין מ -לצדקה צריכים לקנות א"כ כולו צורך צדקה, 
ואי איכא קצבה שווי הכרטיס למעשר משה צריך לתת את  רק אם זכה לדעת האגרות לכו"ע מותר  צבה לכרטיסיםאם אין ק לסיכום הב"ח בסי' של"א

  דעת האגרות משה אסור ולדעת בעל שבט הלוי מותרל

 

כולם יושבים ורק  ,שיעמודעצבני וחסר רוגע מר כל מי שחושב שהוא אוקם התעצבן  מאוסטרליה מורה :מילי דבדיחותא
 לבד עומדלא נעים לי שרק אתה  ,לא המורה ,!!!כך אתה חושב שאתה האם המורה שואל אותו:תלמיד אחד נעמד 
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 יד עלומה הצילה מנפילה לבור מים

בטיסה הראשונה שיצאה למצרים לאחר מלחמת יום הכיפורים, ישבתי נרגש 
טח על הציון של כולי. זה מכבר גמלה בלבי ההחלטה כי בבוא היום אסע להשת

רבי יעקב אביחצירא זי"ע. לאחר נסיעה של כארבע שעות מקהיר לדמנהור 
הגעתי לאוהל הקדוש. התרגשותי הייתה גדולה. נכנסתי בדחילו ורחימו וגיליתי 
ארבעה קברים. לצידו של הרב אביחצירא קבורים שלושה אנשים נוספים, 

לם. טיסתי חזרה נועדה שהוא סיכם עימם שיערכו לו טהרה ומיד יסתלקו מהעו
לאותו ערב. סיימתי להתפלל תפילת מנחה וספר רביעי שבתהילים ושאלתי את 
המקומיים אם יש עוד קבר יהודי במצרים. ישיש ערל אמר לי שבקהיר שוכן 
קברו של רבי חיים כפוסי, 'רבי חיים בעל הנס', כפי שמכנים את תלמידו הגדול 

לו כאשר חשך מאור עיניו ל"ע, יצאו עליו של הארי ז"ל, על שום אותו נס שארע 
ב אומר "כי השוחד יעוור". הלך לארון רינונים כי נטל שוחד, כפי שהכתו

הקודש ונשא תפילה: "אם נטלתי שוחד, שאשאר עיוור לכל ימי חיי, אם לא, 
שאשוב לראות כאחד האדם". בו במקום, חזר מאור עניו. חזרתי למונית 
וביקשתי מהנהג לנסוע אל "קברה אל יהוד בקיירו". שוב נסענו ארבע שעות. 

בעלטה כבדה לקהיר, כשהנהג מוביל אותי לבית בינתיים החשיך היום והגענו 
הקברות, ואומר: "זה המקום". אני יורד מהמונית ומגלה שדה זרוע קברים. 
מדליק נר כדי להיטיב לראות ורואה סמלי מגן דוד על הקברים. ידעתי כי אני 
נמצא בבית קברות יהודי. אבל היכן קברו של רבי חיים כפוסי? התבוננתי ימין 

אני רואה ממול מעין גבעה, עליה מתנוסס בית נמוך קומה. תיארתי ושמאל ואז 
לעצמי כי זה האוהל שנבנה על גבי קברו של הצדיק. מיהרתי לשים פעמי לשם. 
כשאני מתקרב, אני מבחין כי הבית פרוץ לארבע רוחות השמים ואין לו דלת. 

רה אני מתכונן להיכנס ואז מרגיש מין יד נעלמה תופסת ומושכת אותי אחו
בכוח. נבעת, מסתובב אחורה ולא רואה איש. בשרי נעשה חידודין וכל גופי 
צמרמורת. שעת לילה בתוך בית קברות חשוך ופל. מיהו שמשך אותי ולא נתן 
לי להיכנס? ואז אני מציץ פנימה ורואה בור עמוק בגובה עשרות מטרים, 

העמוק, שמספק מים לכל הכפר והאזור. כפסע הפריד בין טביעה שלי בבור 
במצולות, אל עברי פי פחת. פחד פחדים. כל אותה עת עמדתי כמסומר, קפוא 
על מקום עומדי. משקלטתי את עוצמת הנס, החלו עניי זולגות דמעות של גיל 
ושמחה, והתחלתי לשיר ולפזז ,הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו". חשבתי 

נזכרתי בקורח ועדתו לעצמי, יכולתי להיבלע בבור ולא היה נודע כי אני כאן. 
שנבלעו וחשבתי לעצמי, אולי באמת, בזכות אמונת החכמים שהייתה לי, יד 
נעלמה משמים לא נתנה לי ליפול.. נשאתי קולי אל החלל שבבית הקברות, 
ואמרתי: רבי חיים כפוסי, אני מאמין שצדיקים במיתתם קרויים חיים ובוודאי 

אם תרצה שאבוא עד קברך,  תשמע קולי. עשיתי השתדלות רבה לבוא לכאן.
עשה עמדי נס. ואם לאו, אני מאמין שתשמע תפילתי מכאן. מרחוק ראיתי 
אורות מרצדים למול עיניי. ג'יפ צבאי מצרי עמד למרגלות השדה ותשאל את 
הנהג אודות הימצאו במקום כזה בשעה מאוחרת כזו. המצרי ענה כי הביא עימו 

י לרדת, והחיילים רמזו שנבוא שייח' ישראלי שמחפש מקום קדוש. מיהרת
כל רע. הם ל  שישמרני מ-אחריהם. חששתי מפני הבאות ונשאתי תפילה לא

הורוני להיכנס אל המונית שבה באתי והמונית החלה דולקת אחר הג'יפ שלהם. 
תוככי חצר מגורים נעצרנו באחת. בשמונה דקות. -נסענו מהלך של כשבע

צר בית והודיעו: קברו של הצדיק. החיילים הצביעו על הקבר שמונח בתוך ח
התכופפתי אל המצבה והחילותי לומר פרק תהילים בצעקות רמות. מאות מבני 
השכונה יצאו ונאספו לראות את השייח' הישראלי נושא תפילה על קבר עלום 
בחצר הבית. דקות לאחר מכן, הוריתי לנהג לדהור לכיוון שדה התעופה. כמעט 

 יו לי לשלל בזכות האמונה בה' ובצדיקיו. החמצתי את המטוס, אך חיי ה
 העונש שקיבל הערבי שגנב ציוד מהילולה של הרב עובדיה

 במהלך ההכנות להילולא הגדולה במלאת שנה להסתלקותו של מרן הרב
, הבאתי ברכבי כלי ציוד ומערכות תאורה, ומאחר ולא יכולתי להיסחב עובדיה

לילה מאוחרת בסמיכות  עם הציוד לביתי, הוחלט להשאיר את הכל בשעת
בבוקר כשהגיע הצוות  7לציון, לקראת עבודות ההרבכה שתחל למחרת. בשעה 

שלנו למקום ע"מ להתחיל לעבוד, הם הופתעו לגלות כי יד זדונית גנבה את כל 
הציוד היקר שהיה חשוב לנו מאוד. עובד בחברא קדישא בהר המנוחות ששמו 

ל במצלמות האבטחה של חברא אפרים לורנצ'י הציע שנשב במשרדו ונסתכ
בבוקר בן מיעוטים  4קדישא הממוקמות בהר, והנה להפתעתנו רואים בשעה 

שמכיר טוב את האזור גונב ומכניס את כל הציוד לרכבו. זעקה פרצה מפיו של 
אפרים... זהו עובד בחברת המצבות אשר פונה מכאן לפני כחצי שעה עם קטיעת 

נמצא בבית החולים הדסה עין כרם.  יד, זעק אפרים, וכעת ברגע זה הוא
שנה אצל קבלן המצבות, וזוהי תאונת  17ובדיעבד התברר שפועל זה עובד כבר 

העבודה הראשונה.... כאשר הדיסק החליק לו וקטע את ידו. צמרמורת חלפה 
בגופם של כל הנוכחים בחדר, שעמדו המומים למשמע הדברים. אין ספק כי 

שות על הגנבה וניסיון ההפרעה, להילולא של בשמים הקפידו והענישו אותו ק
 מרן אביהם של ישראל, וקיבל את עונשו 

 לא להסכים שיקראוני חכם"...רבי סאלמן מוצפי :"
בעלייתו האחרונה לארץ בשלהי תרצ"ה, הביא עמו הצדיק רבי סלמאן מוצפי 
זצ"ל את כתביו ואת ספרייתו שהייתה חביבה עליו במאוד. בתחנת מעבר הגבול 

דיעוהו שלטונות המכס כי אם הוא "חכם" וצריך את הספרים לשימושו הו
הפרטי יהא פטור מתשלום המס, ואם לא, יוצרכו להתייחס אליו כדין סוחר 
ספרים. רבי סלמאן בענוותנותו סרב להצהיר על דבר היותו "חכם", כי היאך 
 יצהיר "דבר שקר" ביודעו שאין בו מאומה. על כן אמדו שלטונות המכס את
הספרים ודרשו ממנו סכום עתק שלא היה ברשותו. הברירה שעמדה בפניו 
הייתה להשאיר להם את כל הספריה ולהמשיך בדרכו. בלית ברירה אחרת 
הצהיר כי הוא צריך אותם רק כדי ללמוד בהם. והשלטונות המכס רשמו 
בהצהרה "חכם". רבי סלמן הצטער מאוד על כך, וכאשר עלה לארץ ישראל, 

צערו בפני הגאון רבי צדקה חוצ'ין זצ"ל באומרו :"כדאי היה לי הביע את 
 להשאיר את הספריה בתחנת הגבול ולא הסכים שיקראוני חכם"...  

 ...פתרון מקורי למלמד נחשל! 
מעשה במלמד שהתקבל ללמד ב"תלמוד תורה", אך כחלוף זמן קצר, התברר כי 

כראוי את הגמרא אותה כל העניין הוא מקח טעות... המלמד עצמו אינו מבין 
הוא מלמד, ועל אחת כמה וכמה שאינו מסוגל להעביר את החומר לילדים 

 כראוי. נכנסו מנהלי ה"חיידר" לביתו של הגאון רבי מיכל יהודה ליפקוביץ 
 

 
 
 

כלי הניקנה מגוי צריכה טבילה אפילו חדש ואסור להשתמש אפילו צונן,  ]א[
 שכר או שאל כלי מן הגוי אין צריך טבילה ודוקא כלי סעודה צריכין טבילה 

]כן משמע ]ב[ כלי סעודה שצריכין טבילה מהתורה הם רק כלי מתכות 
 אבל כלי חרס וכלי עץ ואבן אין צריכין טבילה וחז"ל תיקנו ממרן הב"י[

טבילה לכלי זכוכית מפני שהן דומין קצת לכלי ברזל כיון דאם נשתברו 
כלים מקיוסק,מסעדה יכולים להתיכן ולעשות מהם כלי אחר כמו מתכת:]

מותר להתארח ולאכול בכליהם כיון שעשויים למסחר ולא לצורך בעל 
 המסעדה ובני ביתו [

א גדול ואינו ]ג[יטביל את כל הכלי ולא ישאר כל שהוא מחוץ למים ואם הו
יכול להטבילו כולו בפעם אחת אסור להטבילו לחצאין שיטביל תחלה צד 
אחד ויחזור ויטביל צד השני שאין זה דומה להגעלה דהתם הוא מגעיל 
להפליט האיסור וכיון דהגעיל חלק אחד ממנו פלט האיסור מאותו החלק 

קצתו ולכן חוזר ומגעיל חלק הנשאר אבל הכא הוא משום טומאה וכיון דמ
 חוץ למים תחזור הטומאה ותתפשט בכל הכלי וצריך להזהר בזה: 

]ד[ בין כלי מתכות בין כלי זכוכית בעת שמטבילם יברך קודם טבילה אשר 
קידשנו במצוותיו וציוונו על טבילת כלים ואם מטביל כלי אחד בלבד יברך 
על טבילת כלי ובדיעבד אם בירך על כלי אחד טבילת כלים יצא שמסבירים 
שכוונתו על כלים דעלמא והוא הדין להפך נמי יצא וצריך להטביל גם ידות 

 הכלים וטוב לומר קודם הברכה פסוק ויהי נועם וכו', 
חביות גדולות של זכוכית אפילו רק מכניסין בהם יין לקיום צריך לברך  ]ה[

]חביות זכוכית שאין שותים מהם אלא מכניס על טבילתם  וכן מנהג בגדד 
יום ראוי להטבילם בלי ברכה והמקל לא להטבילם יש לו על מה בו יין לק

 לסמוך[
 ]ו[ כל סוגי הזכוכית חייבים טבילה בברכה

]ז[ כלי חרס המצופין בין אותם שקורין פרפורי אף על פי שהם מצופין מבית 
ומחוץ משום שיש פלוגתא בזה וסב"ל ואם יש לו כלי אחר שטעון ברכה 

: ]כלי פורצליין שהם שתועיל הברכה גם לאלובודאי יטבילם עמו ביחד כדי 
פרפורי אין צריך להטביל וכלי חרס המצופים בעופרת או בזכוכית מבפנים 
ובחוץ צריך טבילה בברכה ואם מצופים רק מבפנים יטביל בלי ברכה ואם 
הוא כלי חרס גדול ומצופה רק בפנים ויש טרחה להטבילו אין צריך 

 ויחזור וישאלנו בדרך שאלה [ להטבילן וטוב לתנם לגוי במתנה 
]ח[ מאחר שיש מחלוקת בכלי חרס המצופין לכך חביות גדולות שהם כלי 
חרס מצופין נהגו בבגדד שלא להטבילם כלל משום שיש טרחה גדולה 
בטבילתם וקשה להטבילם והרב שלחן גבוה כתב שיתנם במתנה לגוי 

תבוא עליו  וישאלם ממנו לא נהגו בבגדד זה והמחמיר לעשות כדבר הרב
 ברכה 

]ט[ יאחוז הכלי ברפיון בשעת טבילה ולכתחילה ילחלח ידיו תחילה במי 
המקוה עצמו ועם כל זה יזהר שלא ידחוק ידיו הרבה וצריך להטביל גדול בן 
י"ג שנה ויום אחד ואין מאמינים לקטן אפילו על כלי זכוכית וכלי חרס 

לי זכוכית שהם מדרבנן ]קטן יכול להטביל בפנינו וגם לברך ועל כמצופים 
   נאמן אפילו לא בפנינו ובן י"ג ויום אחד דינו כגדול[

]י[ כלים שתשמישן לשפות עליהם קדירה אין טעון טבילה אבל כלים שדרכן 
לצלות עליהם המאכל עצמו טעונין טבילה וסכין של שחיטה וכן סכין 
שמפצלים בה הטבחים הבהמה וסכינים שמיוחדים לנקר בהם הבשר כל 

]סכין של שחיטה אין צריך טבילה כיון שהמאכל אלו יטבילם בלא ברכה 
[אבל סכינים שחותכין בהם את הפת או שאר עדיין אינו ראוי לאכילה 

מאכל וכן המזלג צריכין טבילה בברכה וכן כסוי הקדירה מטביל בברכה וכן 
]קומקום משפך והברזות מטביל בברכה אבל הרחת יטביל בלא ברכה : 

 נם במתנה לגוי ויחזור וישאלנו[חשמלי ית
]יא[ דוד גדול שמרתיחין בו תמרים להוציא מהם שכר יטביל בלא ברכה אך 
לפי גדלם קשה להטביל אותם על כן יתננו לגוי במתנה ויחזור וישאלנו ממנו 
מיהו הכלי שמתמצא בו השכר יטביל בברכה וקדירה גדולה שמיוחדת 

ואף על פי שלפעמים כשיהיה לחמם בה מים לכביסה אין צריכה טבילה 
חופה או מילה מבשלים בה אין הולכין בכלי אלא אחר רוב תשמישו וקדירה 

 גדולה שמגעילים בה כלים לצורך חג הפסח יטבילנה בלא ברכה: 
]יב[ שפוד שצולין בו,מדוכה של ברזל ושאר מתכות וכן היד של המדוכה 

של קפה בלבד ואין יטביל בברכה אבל מדוכה המיוחדת לדוך בה הגרעינים 
] מכונת קפה אין צריך  ברכה דכים בה דברים אחרים של מאכל יטביל בלא

והרחיים של מיני מתכות שטוחנין בה להטבילה בפרט אם היא חשמלית[
פלפלין מטבילן בברכה אבל הרחיים שטוחנין בה קפה בלבד יטביל בלי 

דף עץ צריך ברכה ופומפיה שהוא לוח ברזל נקוב ככברה קבוע במסמרין על 
 טבילה בברכה כי הברזל הוא העיקר: 

]יג[ כלי מתכות שלשין בהם העיסה וכן כלי מתכות שעורכין עליהם המצות 
 לצורך חג המצות יטבילם בלא ברכה :

]יד[ כלי אבן וכלי עץ אין טעונין טבילה ואפילו אם קבוע ברזל דאי אפשר 
לו חשוקים מברזל  להשתמש בהם בלא הברזל אין טעון טבילה וכלי עץ שיש

מבחוץ שמעמידים אותו יטבילנו בלא ברכה ושלחן של עץ שמחובר על ידי 
חשוקי ברזל אין צריך טבילה אף על פי דמניחין הלחם על השלחן עצמו בלא 
בקערה מכל מקום דרכם לפרוס מפה על השלחן ואם לפעמים מניחים בלא 

אמר המפה בטלה מפה אין הולכים בכי אלא אחר רוב תשמישו ואפילו אם נ
לגבי השלחן וכאלו ליכא מפה מכל מקום הדף של השלחן שמניחים עליו 
המאכל יכול להשתמש בו לבדו והחשוקים באים לחברו ברגלים כדי 

 להגביהו ונמצא הברזל תשמיש דתשמיש: 
 אם נפחת שולי הכלי דבטל מכל תשמיש, ועשה לו הגוי שוליים מטס   []טו
 

זצ"ל, ותינו בפניו את שאלתם: כל הנתונים מורים שיש לפטרו, אבל מאידך, 
באופן  בי מיכל יהודה את בעייתםאיך אפשר לפטרו ולשפוך דמו? פתר להם ר

מקורי ביותר :"אני אקבע ללמוד עם אותו מלמד בכל יום בחברותא את 
הגמרא אותה הוא אמור ללמד בכיתה, והכל יבוא על מקומו בשלום"! וכך 
במשך תקופה ארוכה, היה רבי מיכל יהודה מקדיש זמן יקר מסדר יומו 

י הגמרא ונותן לו את הכלים העמוס, ולומד עם אותו מלמד מבהיר לו את דבר
 )מתוך מאמר לזכרו(. כיצד להעביר את הדברים לתלמידים בצורה הטובה ביותר. 

 קיבל ללמוד מוסר בנפקד בזש"ק 
מעשה באחד ששפך צערו בפני המשגיח הגאון רבי יחזקאל לעוינשטיין זצ"ל 
על שלא לזש"ק, יעץ לו הגר"י שיקבל על עצמו ללמוד סדר מוסר בכל יום 

שך עשר דקות, הלה קיבל על עצמו ומיד נושע בס"ד. לפליאת מקורביו במ
הסביר המשגיח כי אין כאן שום 'מופת', אלא בשעה שאדם מקבל על עצמו 
'קבלה טובה' הרי הוא נעשה כבריה חדשה ו'פנים חדשות' באו לכאן, ואף אם 

 (. הפרשה)באר נגזרה גזירה על אדם פלוני, הרי על האדם החדש לא נגזרה הגזירה. 

 שוקו שהגיע בזמןהכוס 
את המעשה הבא שעמנו מהרה"ג רבי יוסף קמנצקי שליט"א לפני מספר 
שבועות, בהיותי באירוע התרמה לדבר מצווה, פגשתי ראש כולל חשוב מקרית 
ספר אשר שיתף אותי בסיפור הבא שהתרחש איתו בליל שישי, ז' באדר ב 

ה, אך ראש הכולל שליט"א בלילה, העולם שקועה בשינ 2:00תשע"ו השעה 
משמר" בכל " שהוא  עורך  -מאז היותו תלמיד ישיבה   –כדרכו ער. מזה שנים 

ליל שישי. זה התענוג שלו, לשבת וללמוד כל הלילה. גם הלילה הוא לא מוותר 
על התענוג. אדרבה, העובדה שכולם ישנים מדברת אותו לשקוע בסוגיה 

ותכים את הדממה מידי פעם לא בשקט, באין כל מפריע. גם הצרצרים שח
הם רק מדגשים את השקט בין צרצור לצרצור... הוא מקפיד  –מפריעים 

שהמשמר יהי "משמר" מוקדש לתורה. יושב לו בבית מדרש בקרית ספר, ללא 
טשולנט ושאר מטעמים. הוא אפילו מעדיף שלא לעצור לצורך שתייה חמה 

ציק לו, הוא מתגבר וכדומה. אבל הפעם הוא חש את הגרון שמתחיל לה
אבל צריך  –וממשיך ללמוד אבל שוב ושוב הגרון ניחר. קשה להמשיך 

להתגבר. בשלב מסוים, משהגרון מסרב להירגע, וגם העייפות מתחילה 
להזדחל, הספק מתחיל לכרסם, אולי נקפוץ הביתה לשתות משהו חם. קומה 

פלוס  מעל בית המדרש ממוקמת מכונה לממכר שתייה חמה. כוס שוקו חם
שתי סוכר ירגיע את גרונו הכואב, ימריץ אותו להתעורר וללמוד בהתלהבות. 

 עולה במדרגות, מגיע לכיוון המכונה, 
ש"ח"! הוא מכניס את היד  1לוחץ על הכפתור ועל הצג הדיגיטאלי מופיע "

אך אין! ממשמש בכל כיסיו, ובכל מקום בו יש  –לכיס, כדי לשלוף משם שקל 
א, אולי נפל על הארץ או מתחת לספסל, ללא הועיל. הוא סיכוי לשקל להתחב

עוזב את הקומה השנייה, יורד במדרגות וחושב לעצמו. זהו, אני הולך הביתה, 
חו אז חולפת במו-נלגם שתייה חמה, אולי גם ננוח מעט ונשוב ללמוד. או

המחשבה שאם ילך הביתה, מי יודע אם היצר הרע לא יפתה אותי להישאר 
ה להתגבר! לא חולפות מספר דקות, והגרון שוב מציק, והפעם שם? הוא ינס

א כביכול "הסכם" עם היצר הרע. הביתה לא נלך, אבל שאת! טוב, הו-ביתר
ננמנם על הסטנדר כמה דקות. מוריד את ראשו בתנוחה של נפילת אפיים, 
מרפה את כל איבריו, והשלווה מתחילה להתפשט. אך לפתע רשרוש. מה זה 

שריקת נחש? ראשו עדיין שמוט, הוא מתרכז ברחש ושומע כסא יכול להיות, 
 זז. אולי חתול נכנס לבית המדרש? 

מתוך נמנום הוא נבהל, הרי המקום אמור להיות עכשיו ריק לחלוטין! מרים 
 מה קורה פה? .--את הראש ומגלה... כוס שוקו חם! כן. עם שתי סוכר!

 –למוני עומד ומחזיק בו האומנם זה אמיתי? כוס השוקו לא עומד באויר, א
וליתר דיוק מגיש לו... ממש. 'היינו כחולמים'. "גוזרני עליך בשם אלוקים 
ואדם. אם שד לשדים אתה או לבני אדם"?! אם מקודם חש רק בחולשה, כעת 
סבר להתעלף, מה זה, "סיפורי בעל שם טוב"? "מה לך נבהל"? לא מבין 

ני מחפש שוקו? "לא ידעתי". האלמוני את הסערה. מי אתה ומאיפה ידעת שא
אז מה קורה פה? "חזרתי עכשיו מירושלים והתחשק לי כוס שוקו. אמרתי 

בלילה, אם אנסה להכין בעצמי בבית,  2לעצמי, דירתנו קטנה ועכשיו כבר 
הרעש עלול להעיר את בני ביתי. אז באתי לכאן לקנות, הכנסתי כסף למכונה 

בשרי ונכנסתי לראות אם יש משהו ויצא הכוס שוקו ואז נזכרתי     שאני 
שלומד לת לו את הכוס שוקו ואכן אתה היית לומד ולכן קח כוס שוקו זה  
סיפר לו הלומד את כל השתלשות הדברים ואז הבין כמה השגחה פרטית טמון 

 בכוס שוקו זה 
 הרה"ק רבי מאיר מפרעמישלאן זיע"א מצמיח ישועה 

דון הכפר, ומזה התפרנס. פעם מסופר על כפרי אחד שהיה חוכר המחלבה מא
אחת התעקש האדון ולא רצה להחכיר עוד את המחלבה ליהודי. נסע האיש אל 
הרה"ק רבי מאיר מפרעמישלאן זיע"א )יומא דהילולא כט' אייר( וסח את 
דאגתו, בכה ויתחנן לפניו שהתפלל בעדו לה. והרבי ציוה עליו לשבות שם את 

בעצמו היה מסדר את סדר השולחן  השבת. ומנהגו של רבי מאיר היה שהוא
ואפילו מי שיזמר את הזמות היה לפי פקודתו. והנה בשבת זו הצדיק התחיל 
לזמר בתוך הסעודה את הזמר "כל מקדש שביעי" וכשהגיע לתיבות "שכרו 
הרבה מאד על פי פעלו איש על מחנהו ואיש על דגלו" אמר כך: שכרו של 

פי פעלו" כמו שהוא גוזר בפיו כך  השומר שבת הרבה מאוד, ומהו שכרו? "על
פועלים בשמים. וכמאמר חכמינו צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים, לאחר 
מכן פנה הצדיק לאנשים העומדים סביבו ושאל: מה אתם אומרים, מאיר'ל 

 משמר שבת קודש כהלכתו? 
הן, הן, השיבו כולם כאחד. ואם כן אמר שוב הצדיק, מכיוון שמאיר'ל מקיים 

קודש כהלכתו, הרי הוא גוזר ואומר "איש על מחנהו ואיש על דגלו" שבת 
ששום איש לא יזוז ממקומו, הרבי נתכוון בזה לאותו חוכר המחלבה, אך שום 
איש מהמסובים לא הבין את כוונתו ולא ידע על מי סובבים הדברים, וגם 
החוכר בעצמו שהיה איש פשוט לא הבין שעליו רומזים דברי הצדיק. ואותו 
האדון נפל פתאום ברחוב ולא היה יכול ללכת לביתו, והוכרחו לנשאו בידי 
עבדיו. שלחו אחרי רופאים והם אמרו שאין תרופה למכתו, בתוך כך נצנץ 
רעיון במוחו של האדון אולי בא לו עונש זה על שרצה לנשל את היהודי 
 מפרנסתו, מיד שלח לקרוא אליו את היהודי, אבל הוא היה אז אצל הצדיק
בפרעמישלאן המתין האדון עד בואו, ואז שלח אחריו ואמר לו שהוא מוחל לו 

 גם את דמי השכירות ונותן לו את העסק בחינם, ואז תיכף נתרפא האדון.   
 

בברכה כמו כלי שכולו חדש, וכלי חרס המצופה חדש, צריך עתה להטבילו 
שנשבר לשנים ודבקו הגוי בדבק, מטבילו בלא ברכה, וכלי מתכות של ישראל 
שמצפים אותם בבדיל ע"י גוי, אין צריכין טבילה, דהצפוי של בדיל לא הוי 
מעמיד ובטל הוא לגבי הכלי, וכתב הפר"ח שכן המנהג פשוט ע"ש, וכן המנהג פה 

 יטבילם בלא ברכה לא נהגו העולם בכך: ואף שיש שכתבו ש עירנו בגדאד,
]טז[ ישראל שקנה כלים לסחורה אסור להשתמש בהם אפילו עראי בלא טבילה 
אבל אם ישראל אחר שאל כלים אלו ממנו מותר להשתמש בהם בלא טבילה 
דהמשאיל לא קנאם לצרכו אלא קנאם לסחורה ויש חולקין וסבירא ליהו דצריך 

ראוי להורות ורק אם הם כלי זכוכית או כלי פרפורי יש לסמוך על להטביל וכן 
המקילין בשעת הדחק בלבד והיינו דוקא אם התנה עמו שאם ישברו ישלם לו 
דמי הקרן שלהם דוקא אבל אם התנה שישלם כפי הערך שהוא מרויח אז גם 

  הבשעת הדחק אין לסמוך על המקילין כי זה חשיב מקח ולא שאל
ת )מתכת( לאומן גוי לעשות  כלי אינו צריך טבילה וזהו דע תן כסף]יז[ ישראל שנ

מר"ן ז"ל אבל רמ"א ז"ל סבירא ליה להטבילו בלא ברכה וכן ראוי להורות 
[ ואם ישראל נתן לישראל כסף בשליחות הגוי ]הלכה כמרן שאין צריך טבילה

רשות לעשות כלי לגוי ונמלך ולקחו ישראל לעצמו אין צריך טבילה דהא לא בא ל
 הגוי ואין שליחות לגוי: 

צריך להסיר ]יח[ צריך לנקות הכלי מכל לכלוך וחלודה שלא יהיה חציצה ]
וצריך שיבואו המים על הכלי בין מבפנים בין מבחוץ  המדבקה לפני הטבילה[

ואם הטבילו דרך פיו אין המים נכנסים בשוליו וכאלו לא טבל והרוצה להטביל 
ן בילנו ,כלי של איסור שצריך לו הכשר על ידי ליבוכלי שפיו צר ימלאנו מים ויט

או הגעלה יכשירנו תחילה ואחר כך יטבילנו ואם הטבילו קודם הכשר יש 
 פלוגתא בה לכך יחזור ויטבילנו אחר הכשר בלא ברכה 

]יט[ אם נשתמש בכלי הצריך טבילה קודם שהטבילו אין נאסר המאכל וצריך 
 להטבילו אפילו נשתמש בו כמה פעמים:

  
 דיני עבודה זרה –פרשת מסעי 

]א[ עבודה זרה בין של ישראל ובין של נכרי אסורה בהנאה ואפילו אם נשרפה 
אסור ליהנות בגחלתה ואפרה וכן תשמישי עבודה זרה ונוי שלה ותקרובתה 
כולם אסורים איזהו נוי ואיזהו תקרובת כל נרות שמדליקין לפניה וכן בגדים 

או מלבישים אותה ותולין לה הרי זה נוי וכלים נאים ששוטחים לפניה 
והתקרובת הוא כל דבר שכיוצא בו קרב על גבי המזבח כגון בשר שמן וסולת 
ומים ומלח שהניחו לפניה לשם תקרובת נאסר מיד אבל דבר שאין מקריבין 
ממנה על גבי המזבח כגון בשר חיה ועוף אינו נאסר במה דברים אמורים במניח 

יה אפילו חיה ועוף שאין קרבין על גבי המזבח נאסר לפניה אבל אם שחט לפנ
 בכלל תקרובת ואפילו אם שחט חגב לפניה נאסר ואף על פי שאין עבודתם בכך: 
]ב[ בזמן הזה כל הצורות הנמצאים בין בכפרים בין בכרכים אם ניכר הדבר 
שנעשו לשם עבודה זרה אסורים וכן צורת שתי וערב שמעמידים בכנסיה שלהם 

נו כעבודה זרה ממש שהרי מכבדין אותם וכן כל שתי וערב שמניחין די לפניה
בכל מקום אם מכבדין אותם שלוקחין הכובע ומשתחוין להם דינם כעבודה זרה 
ממש אבל צורת שתי וערב שתולין על הצואר וכיוצא אלו נעשין לזכרון ולא 

ותר :]אדם שקיבל מדליה ובה שתי וערב מנקראו צלם ואין להם דין עבודה זרה
לעונדה שאינה לשם עבודה זרה אלא לנוי בעלמא וטוב לעונדה רק בזמן 

 טקסים וכדו' ולא קבוע[
 

 זוהר הקדוש מתורגם
 המזוזה שומרת על האדם ומכניעה את המזיקים ואזי

 המזיק והיצר הרע מברכים אותו
ְהיֹות ָכל ָאָדם ָשמּומצוה  ְקַבע ָאָדם ְמזּוָזה ְלַשֲערֹו, ל  ע  ֶשי   הּוא דֹוש ָברּוְךם ַהָק ר מֵּ

ְכָנס. ְוַהּסֹוד  א ּוְכֶשנ  אְתְך ּו )תהלים קכא( -ְכֶשיֹוצֵּ ְשָמר צֵּ עֹוָלם.  ַעָתה ְוַעדמֵּ ֹבֶאְך ה' י 
יד ַלֶפַתח, ְוֶזהּו ֶפַתח שֶ  ד ָתמ  ּׁשּום ֶשּסֹוד ַהְמזּוָזה עֹומֵּ י דַ ַמְעָלהלְ מ  ְרָגה , ְוזֹוה 

את שֹומֵּ  ְקרֵּ יָרה. ֶשנ  ְשמ  א ב  ָמצֵּ  ר, ְלה 
ד  ר, ְועֹומֵּ יד שֹומֵּ יַרת ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ֶשהּוא ָתמ  ְּׁשמ  ינֹו ָשמּור, ַרק מ  ֶשָאָדם אֵּ
ים.  ְכרֹון ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ְלעֹוָלמ  ְשַכח ָאָדם ז  ים. ְועֹוד, ֶשֹּלא י  ְפנ  ַלֶפַתח, ְוָהָאָדם ב 

יָון ְוֶזהּו ְכמֹו הַ  יֶתם ֹאתֹו ּוְזַכְרֶתם ֶאת ְוגֹו'. כֵּ ית, ְכמֹו ֶשֶנֱאַמר )במדבר טו( ּוְרא  יצ  צ 
ְפרֹו ֶשל  בֹונֹו. ְבס  ְצַות ר  ְזָכר ְבַעְצמֹו ַלֲעׂשֹות מ  ָכרֹון ַהֶזה, נ  ֶשרֹוֶאה ָהָאָדם ֶאת ַהז 

י ְדָרגֹות, מ   ל, ְשֹלֹמה, ָסמּוְך ַלֶפַתח, ְכֶנֶגד ְשתֵּ ד ֶאָחד )וזהו( ְויֵּש לֹו ְרשּות ְלַחבֵּ ן שֵּ ְזַדמֵּ
ְזָכר  בֹונֹו, ְונ  ם ר  יָניו, ְורֹוֶאה ֶאת סֹוד שֵּ ים ָהָאָדם ֶאת עֵּ ר  ד ְלַצד ְׂשֹמאל. מֵּ ְוהּוא עֹומֵּ

ַהַּׁשַער ַהחּוצָ  א מֵּ ם ָכְך, ְכֶשָהָאָדם יֹוצֵּ ם ֹתאַמר, א  י בֹו, ְוֹלא ָיכֹול ְלָהַרע לֹו. ְוא  ה ֲהרֵּ
ְשָמר ָהָאָדם ְכֶשהּוא שֹוֶרה  יְך נ  ְׂשֹמאלֹו, ְואֵּ ינֹו, ּוְמזּוָזה ל  ימ  ד ל  ד עֹומֵּ אֹותֹו שֵּ
ינֹו.  ְמָשְך ַאַחר מ  ְׂשֹמאלֹו? ֶאָלא ָכל ַמה ֶּׁשָעָׂשה ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא, ָכל ָדָבר ְוָדָבר נ  ל 

י ְדָרגֹות, ַאַחת מ   ֶצר ָבָאָדם יֵּש ְשתֵּ ְקָרא יֵּ ין נ  ָימ  ְשֹמאל. אֹותֹו ֶשמ  ין ְוַאַחת מ  ָימ 
ד  יתֹו, אֹותֹו שֵּ ַּׁשַער בֵּ יָון ֶשָיָצא ָאָדם מ  ֶצר ָהָרע. כֵּ ְקָרא יֵּ ַהּטֹוב, ְואֹותֹו ֶשל ַהְשֹמאל נ 

ְמָשְך ְלאוֹ  ְׂשֹמאל, נ  ֶצר ָהָרע ֶשּׁשֹוֶרה ל  יָניו, ְורֹוֶאה ֶאת ַהיֵּ ים עֵּ ר  ין. מֵּ ָימ  תֹו ַצד ְוָזז מ 
צֹול  א ָהָאָדם ְונ  ב ּוְלָהַרע לֹו, ְויֹוצֵּ ְתָקרֵּ בֹונֹו, ְוֹלא ָיכֹול ְלה  ם ֶשל ר  ד שֵּ ּוְבאֹותֹו ַצד עֹומֵּ

מֹו.  ג ע  ין ְוֹלא ָיכֹול ְלַקְטרֵּ ד ְלָימ  ם ַהָקדֹוש עֹומֵּ י ַהּׁשֵּ ְכָנס, ֲהרֵּ ֶמנּו. ְכֶשנ   מ 
יְך ָהָא ְכלּוְך ְוַעל ֶזה ָצר  נּוף ְול  ם יתֹו ְוֹלא י  ַער בֵּ שַ בְ ָדם ֶשֹּלא ַיֲעֶׂשה )יעביר( ט  ְשֹפְך ַמי 

בֹונֹו. ְוֶאָחד, שֶ  ם ר  ים. ֶאָחד, ֶשֹּלא ַיֲעֶׂשה ָקלֹון ְלשֵּ ל ת ְלאֹותֹו הַ  ְרשּויֵּשֲעכּור  ְמַחבֵּ
ר ָהָאָד  ָזהֵּ ֶזה, ְוי  ר ָהָאָדם מ  ָזהֵּ ן י  ל. ְוָלכֵּ ּׁשַ ְמנַ ם ֶשֹּלא י  ְלַחבֵּ יתֹו ע מ  בֹונֹו. שֵּ ַער בֵּ  ם ר 

ְכָנס )אותו האדם(, א ְתחֹו, ְכֶשנ  ין ְמזּוָזה ְלפ  ֶצר  ֹותוֹ ּוְכֶשָאָדם ַמְתק  ד  ָרע ְואֹותוֹ הָ יֵּ שֵּ
ים )תהלים קיח( זה השער לה'  ים אֹותֹו, ְואֹוְמר  יבאו  דיקיםצְבַעל ָכְרָחם שֹוְמר 

מזוזה בפתח האיש, יצר הרע ואותו שד מתתקנים כאחד, בו. וכשלא עומדת 
שמים ידיהם על ראשו בזמן שנכנס, פותחים ואומרים: אוי לו לפלוני שיצא 
מרשות רבונו! מאותו זמן הוא עומד בלי שמירה, שאין מי שישמר עליו. הרחמן 

 )זוהר ואתחנן(יצילנו. 
 
 
 
 

    מטות דיני טבילת כליםמטות דיני טבילת כלים  פרשתפרשת  ––בן איש חי והליכות עולם בן איש חי והליכות עולם   יפורי מחזקיםיפורי מחזקיםסס

  הנמצא בסוגריים הוא הליכות עולם למרן רבינו עובדיה יוסף זצ"להנמצא בסוגריים הוא הליכות עולם למרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל

 

ן לו סוף, יעשה כל המבקש ימים ושנים, ועושר ונכסים וחיים בעולם הזה, וחיים ארוכים לעולם הבא שאי   רבא פרשה כדמובא בתנא דבי אליהו "                         
 רצון אביו שבשמים ורצון אביו ואמו".

 "כשם שכבדת ועינגת את אביך ואת אמך לעת זקנותם, כך תהא מתענג על ה'".  זתנא דבי אליהו רבא כמובא ב
 ידה כנגד מידה. )מדרש תלפיות ענף כיבוד אב ואם, ודייק כן מילקוט איוב תתקכז( מ -אביו, הקב"ה נותן לו בנים שיכבדוהו אמרו חז"ל: המכבד את 

   המקום את מכבד כאלו, תורה ספר שמכבד כמו  הוא ואמו אביו את המכבד זה במשפט לרגע נתבונן המקום לכבוד ואם אב כבוד הוקש אומרים ל"חז
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