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מזל טוב!

וַ יַּ ְרא ָבּ ָלק ֶבּן ִצפּוֹר ֵאת כָּ ל ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה יִ ְשׂ ָר ֵאל ָל ֱאמ ִֹרי ,בלק מפחד! מה
קרה? כתוב בסוף הפרשה הקודמת  -וַ יִּ ְפנוּ וַ יַּ ֲעלוּ ֶדּ ֶרַ ה ָבּ ָשׁן וַ יֵּ ֵצא עוֹג
ֹאמר ה ‘ ֶאל
אתם הוּא וְ כָ ל ַעמּוֹ ַל ִמּ ְל ָח ָמה ֶא ְד ֶר ִעי ,וַ יּ ֶ
ֶמ ֶלַ ה ָבּ ָשׁן ִל ְק ָר ָ
ית
משׁה ַאל ִתּ ָירא אֹתוֹ כִּ י ְביָ ְד נָ ַת ִתּי אֹתוֹ וְ ֶאת כָּ ל ַעמּוֹ וְ ֶאת ַא ְרצוֹ וְ ָע ִשׂ ָ
ֶ
יוֹשׁב ְבּ ֶח ְשׁבּוֹן ,וַ יַּ כּוּ אֹתוֹ וְ ֶאת
ית ְל ִסיחֹן ֶמ ֶלָ ה ֱאמ ִֹרי ֲא ֶשׁר ֵ
לּוֹ כַּ ֲא ֶשׁר ָע ִשׂ ָ
הי“ו
הר‘
ָבּנָ יו וְ ֶאת כָּ ל ַעמּוֹ ַעד ִבּ ְל ִתּי ִה ְשׁ ִאיר לוֹ ָשׂ ִריד וַ יִּ ְירשׁוּ ֶאת ַא ְרצוֹ .אז בלק
על הנישואים ,יקימו בית בשמחה ונחת
מפחד .אם שני מלכים חזקים לא עמדו בפני ישראל ,כיצד הוא יעמוד
בפניהם .לכן הוא שולח לקרוא לבלעם .ומה עם בני ישראל? הרי
ברכה שמחה ונחת באורך ימים ושנים!
מלכים גדולים עומדים למולם! וכי הם לא מפחדים גם כן? הרי יש
טבע בעולם ,טבע שהקב “ ה ברא ,יש סיטרא אחרא ,מי יודע מה
יהיה?!
בזוהר )דף קפ"ה ע"א( מבואר ,שיש מקום בעולם שבו הרים רמים
ורבים ,וכן יש חיות גדולות ,ונסתרים החיות הגדולות בהרים הרמים
הי“ו
נתרם על ידי ר‘
)ועוג מלך הבשן היה גר ונמצא ביניהם(.
ברכה שמחה פרנסה ונחת
נסיונות האדם בעולם הזה עיקרם משרש אחד ,כשמתמעט מידת
באורך ימים ושנים בזכות זיכוי הרבים
הביטחון בבורא עולם על ידי שסובר שאולי מפני מעשיו הרעים ,או
שכך ברא הקב"ה בעולמו ,שיהיו ח"ו מקומות כביכול שבורא עולם
אינו מסתכל שם ,ויוסבר בעיניו בלשון של הסתר פנים וכדומה,
שכביכול ניתן רשות לרע בעולם ולכן בהכרח שיש מקומות הנסתרים מעיני בורא עולם ח"ו ,וליישב הענין נותנים טעם שכך רצונו יתברך לעשות
מקומות שאינו רואה שם מה הנעשה ,או שאינו מציל למי ששם .ונראה לי עוד ,ששמא יגרום החטא ,הביאור הוא ,שהספקות שיש לאדם ,וחוסר
הביטחון’ ,יגרום החטא‘ ,החטאים של האדם גורמים להרגשות הספקות ,גורמים ל‘שמא‘.
וזה המרומז בדברי הזוהר ,שיש הרים גבוהים ורבים ,והרים הם מקומות מסתור ,כמו שכתוב בשיר השירים )פרק ח' פסוק י"ד( ברח דודי ודמה לך לצבי
או לעפר האילים על הרי בשמים ,הרי שהצבי בורח להרים ,כי ההרים מסתירים את הצבי מעיני האריה כשעובר את רכס ההר מסתתר הצבי בהרים,
ובורא עולם הרי הכל נדמה כמישור לפניו ככתוב בשיר השירים )פרק ה' פסוק י"ב( עיניו כיונים על אפיקי מים רחצות בחלב ישבות על מלאת ,ובילקוט
שמעוני שיר השירים )אות תתקצ"א( כתוב ,עיניו כיונים שנאמר עיני ה' צופות רעים וטובים ע"כ ,שעיני ה' הם כיונים על אפיקי מים ,שבאפיקי מים אין
הרים של מסתור אלא הכל גלוי ,וכן מבואר בכמה מקומות שהשגחת הבורא בברואיו נעשית בדרך שגזרה חכמתו יתברך על ידי מלאכים הממונים
לראות את כל מעשה האדם בעבודת ה' ולהעיד עליו ,מבואר בזוהר )פרשת וישב קפ"ח ע"א( כי שבעה מלאכים ממונים לראות את מעשי האדם ומהם
מתנוצצים עוד כמה אלפי אלפים של ניצוצות להשגיח )וראה רמ"ק באו"י חלק ו' פרשת ויחי שער י"א סימן ז' דף ר"א( ,ונקראים 'עיני ה'' ככתוב בנביא
זכריה )פרק ד' פסוק י'( שבעה אלה עיני ה' המה משוטטים בכל הארץ ,ומלאכים אלו עולים בפני שני מלאכים אחרים המעידים על כל מעשי האדם על
פי ראיית 'עיני ה'' )וראה רמ"ק באור יקר חלק א' הקדמת הזוהר שער א' סימן ט"ו דף מ"א ,וראה עוד רמ"ק באו"י הקדמת הזוהר שער א' סימן י"ח דף נ"ה(,
על כל פנים הרי זה פשוט שהכל גלוי וידוע ,אבל המתערערים ע"י חוסר ביטחון או נסיונות הזמנים ,סוברים שאולי יש מקום שנסתר מעיני ה' ח"ו ,וכעין
עשתרות קרניים המבואר בגמ' סוכה )ב' ע"א( שהם הרים רמים ומקום צר ביניהם שאין החמה זורחת שם ,והמזיקים שבעולם מסתתרים בהרים אלו.
נראה לי שעל זאת אמר דוד המלך בתהלים )פרק קכ"א פסוק א'( שיר למעלות אשא עיני אל ההרים מאין יבא עזרי ,ובפרי עץ חיים )שער השבת פרק
י"ט( מבואר ’מאין יבא עזרי‘ ,מצד הנהגת בורא עולם שמעל הטבע ,הנקרא ’אין‘ ,וחכמה גם כן נקרא אין ,שמקבלת מאין ,כמ"ש והחכמה מאין תמצא
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המשך מעמוד 1
ארון ,אדבקו טורי בהדי הדדי וקטלינון ונחת דמייהו לנחלי ארנון,
כי אתו את והב ,חזו דמא דקא נפיק מביני טורי ,אתו ואמרי להו
לישראל ואמרו שירה ,היינו דכתיב ואשד הנחלים אשר נטה
לשבת ער ונשען לגבול מואב ע"כ ,ונראה שההרים הם המקומות
שכביכול סוברים הנרפים ששם הקב"ה אינו רואה ,והמזיקים
נסתרים שם להזיק לאדם ,ולכן האמוריים הסתתרו בהרים ,אך
הארון היה מיישר כל הר למישור לפני בני ישראל במדבר ,ומלבד
פשט הדברים נראה עוד כמו שהתבאר ,שההרים הם המקומות
שנראה כאילו נסתר ,אבל כשיש השראת שכינה כל ההרים
והמזיקים ששם נעשים לאפיקי מים ,נעשים למישור והכל
בהנהגה גלויה ממש ,וכעין זה יש לכל אדם אשר הוא שלם ותמים
עם ה' אלהיך ,וכמו שכתב רש"י שם שאז תהיה עמו ולחלקו ,הרי
שהתבאר ענין ההרים הרמים והחיות שבדברי הזוהר.

ע"כ ,הרי שדוד המלך אמר שישועתו היא מבורא עולם ממקום
הגבוה שאפילו בשם אינו נקרא ,אלא ’אין‘ ,אמנם נראה להוסיף
שאמר אשא עיני אל ההרים ,והם ההרים הרמים המבואר בזוהר
כאן שבהם מסתתרים כל המזיקים ,ונראה לאדם כביכול שאין
הבורא רואה שם ,ושניתן רשות למזיקים ,על זאת אמר דוד המלך
אשא עיני אל ההרים  -מאין יבוא עזרי ,שכל הבריאה כולה היא
בורא העולם ,וה'אין'  -אור אין סוף נמצא בכל ,ורק אם אדם
מבקש להיות בטבע ,או שסובר שניתן רשות לטבע ולמקרה
ונסתר ח"ו מעיני הקב"ה ,אז אמת בא לו כן דרך קרי ומקרה כמו
בבלעם ,ופעמים בחמת קרי ח"ו ,אמנם הדבוק בבוראו ובוטח בו,
הרי שישועתו בדרך הנהגה פלאית הנהגת 'אין' שבכל הבריאה
כולה ,ואז המקרה בא לו מאת הבורא בהשגחה פרטית כמש"כ
החסיד יעבץ )ספר אור החיים בפתיחה( ביעקב אבינו ,מה זה
מהרת למצא בני ,כי הקרה השם )בראשית פרק כ"ז פסוק כ'( ,
שהקב"ה סבב את המקרה שתבא לידו הצידה הזאת ,וזה שכתוב
באליעזר עבד אברהם ,ה' אלהי אדוני אברהם הקרה נא לפני היום
)בראשית פרק כ"ד פסוק י"ב(  ,כי אליעזר היה שואל דבר שלא
כמנהגו של עולם וה' עשה שהמקרה יהיה בהשגחה פרטית.
והוא עומק האמור בגמ' ברכות )דף נ"ד ע"א( תנא ,את והב
בסופה ,שני מצורעים היו דהוו מהלכין בסוף מחנה ישראל ,כי הוו
קא חלפי ישראל אתו אמוראי עבדי להון נקירותא וטשו בהון,
אמרי כי חלפי ישראל הכא נקטלינון ,ולא הוו ידעי דארון הוה
מסגי קמייהו דישראל והוה ממיך להו טורי מקמייהו ,כיון דאתא

חזו בני חביבי
לכבוד תושבי הר שמואל
ובפרט אנשי קהילת בית הכנסת בני ישראל ,ובית הכנסת אוהל לוי ,בשם משפחת הרב דוד וייס זצ"ל ,הננו
להודות לכם מקרב לב על שנים של הרעפת כבוד ואהבה לאבינו מורנו עטרת ראשנו שהסתלק מעמנו
לדאבון לב כולנו והותיר אחריו חלל עצום שמחובתינו להשתדל ולמלאות .אין די מילים שיוכלו לבטא את
רגשי הכרת הטוב שיש בליבנו לכל אחד ואחת שהיו מסורים בלב ונפש לאבינו זצ"ל והשתדלו ככל יכולתם
לסייע בימי חוליו בשנים האחרונות ,והכל בסבר פנים יפות ומאירות ,ובפרט השכנים היקרים והמסורים הרב
הגאון דוד שרעבי שליט"א ,והרב יצחק רוזנר שליט"א ,והרב אליהו ליפשיץ שליט"א ,והרב יצחק ברוק
שליט"א ,והרב זאב סנדרוביץ שליט"א ,והרב אפרים איסוביץ שליט“א ,והרב שלמה כהן שליט"א ,והרב חגי
חיות שליט"א ,ועוד רבים יקרים וחשובים שאין מקום בעלון להכיל את כל שמותם ועמהם הסליחה.
אין ספק שהמעשים הגדולים האלו גלויים וידועים לפני בורא העולם והוא ישלם לכל איש ואיש כגמולו
הטוב ,וזכות אבינו זצ"ל תעמוד לכל אחד ואחד ויושפע על כולם שפע ברכה והצלחה ויהי רצון שנזכה כולנו
לביאת משיח צדקנו בקרוב ולתחיית המתים ,ונוכל שוב כולנו לחזות באור פניו ולהיות שוב יחד בשמחה.
המקום ירפא שברנו ובהמשך מורשתו נצעד ונלך הלאה במסילה העולה בית א-ל אותה התווה לנו.

ת.נ.צ.ב.ה
בברכה :משפחת וייס
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למדני חוקיך

הרב חיים דדש
במחלו' כמו שהובא בב"י בסי' הנז' דהר"מ וסמ"ק ז"ל סברי דאינו
יכול לברך באכילה שניה והאגו' הביא מחלו' בזה וכתב בשם
מהרי"ל דיכו' לברך ומ"ש מור"ם ז"ל בסתם דיכול לברך היינו לפי
שנמש' אחר דעת מהרי"ל כדרכו ברוב המקומות ומרן ז"ל לא
העלה עיקר דין זה בשלחנו הטהור ומכותלי דבריו נרא' דס"ל
דאינו יכול לברך אותה באכילה שניה שהרי בב"י הביא מחלוק'
בדבר דמהר"מ וסמ"ק ס"ל דאין לה תשלומין ומהרי"ל ס"ל דיש
לה תשלומין ומסתמיות דבריו נראה שסובר דאין לברך חדא
דספק ברכות להקל ותו שאין דבריו של אחד במקום שנים איך
שיהיה עכ"פ מידי ספיקא לא נפקינן ומאחר שכן מי הוא זה ואיזה
הוא אשר ימלאנו לבו לעיולי' נפשיה בפלוגתא דרבוותא ולעשות
דבר לכתחלה ע"ד ליכנס בספק ברכה לבטלה שהחמירו מאד
בענשה ואפי' רמ"א ז"ל נ"ל דיודה בהא דאסיר .וכו' וכו'  ,ופוק
חזי מאי עמא דבר שלא לאכול פרי חדש בין המצרים מכח דין זה
שכתב הש"ע והוא הנכון אם לא בפרי שאינו נמצא אחר ט"ב שיש
לאוכלו ולברך עליו שהחיינו כמ"ש רמ"א ז"ל.
וכתב מגן אברהם ובכתבי האר"י אסר אפי' בשבת ונ"ל דאם חל
י"ז בתמוז בשבת ונדח' מותר לכ"ע.
וכתב המשנה ברורה על פרי או על מלבוש  -וממילא לא יאכל
הפרי ולא ילבש הבגד .וכתבו האחרונים דאשה מעוברת מותרת
לאכול פרי בלא שהחיינו דשמא תתאוה ויגרום נזק לה ולולד .וכן
חולה ג"כ מותר שהפירות פותחין לו תאותו לאכול דברים טובים
ובמקום חולי לא קבלינן עלן.
ובשו"ת יחוה כתב נראה שהעיקר כדברי האחרונים שמתירים
לברך שהחיינו בכל אופן בשבתות שבינתים ,בין על פרי חדש ,ובין
על בגד חדש ,ובפרט כשיש צורך בדבר משום כבוד שבת .אולם
לאחר ראש חודש אב שממעטים בשמחה ,אין ללבוש בגדים
חדשים אף בשבת ,לפי מה שכתב הרמ"א בהגה )סי' תקנ"א סעיף
ו'( .ואף לפי דעת מרן השלחן ערוך שם שיש להקל ,ואין איסור
ללבוש בגדים חדשים רק בשבוע שחל בו תשעה באב ,וכמו
שכתב המגן אברהם שם ,ס"ק כג ,מכל מקום נכון להחמיר בזה
אף לדידן .ע"כ.
לסיכום :אין לברך שהחיינו על פרי חדש ועל בגד חדש וכן אין
ללבוש בגד חדש ולאכל פרי חדש בלי לברך שהחיינו ,ואם לא
ימצא את הפרי לאחר בין המצרים גם יש לברך כדי לא להפסיד
המצוה ,ואישה מעוברת מותר לה לברך בכל מקרה ,ובשבתות
של בין המצרים לפי דעת האר"י ז"ל אין לברך וכן פסק באור לציון
ולפי הפוסקים כהפשט מותר לברך וכן פסק במשנה ברורה וכן
פסק בחזון עובדיה.

דין ברכת שהחיינו בבין המצרים
כתב בית יוסף סימן תקנ"א  ,מצאתי בתשובה אשכנזית )שו"ת
מהרי"ל סי' לא( לברך שהחיינו בין המצרים כתוב בספר חסידים
)סי' תתמ( דלא ,ונראה לעניות דעתי כגון מילתא דאפשר לדחויי
כגון פרי או מלבוש אבל אי מיקרי פדיון הבן אין מחמיצין את
המצוה או הברכה עכ"ל.
וכתב הדרכי משה וז"ל וכן הוא בתשובת מהרי"ל )סי' לא אות ב(
וכן כתב בבנימין זאב סימן קס"ג דאם יכול לברך על הפרי אחר
תשעה באב שהחיינו לא יברך עליו בין המצרים משמע דבדבר
דאי אפשר לברך עליו אח"כ מותר לברך עליו ולאכלו דלא
כמהרי"ל שכתב דלא לברך שהחיינו על שום פרי.
ובשולחן ערוך סימן תקנא סעיף י"ז כתב ,טוב ליזהר מלומר
שהחיינו בין המצרים על פרי או על מלבוש ,אבל על פדיון הבן
אומר ,ולא יחמיץ המצוה וכן בפרי שלא ימצא אחר ט' באב,
מותר לברך ולאכלו בין המצרים.
והמגן אברהם )שם ס"ק מ"ב( כתב ,שהטעם שלא לברך שהחיינו
בימי בין המצרים שהוא זמן פורענות ,ואין ראוי לברך שהחיינו
וקיימנו והגיענו לזמן הזה ,אבל אין הטעם משום אבילות שהרי
לא מצינו שהאבל יהיה אסור לומר שהחיינו .ע"כ.
ורבינו האר"י ז"ל בשער הכוונות )דף פ"ט ע"ב( כתב :שאסור
לאכול פרי חדש או ללבוש בגד חדש בבין המצרים כדי שלא
יצטרך לברך עליהם שהחיינו ,ואפילו בשבתות שבתוך ימי בין
המצרים יש להחמיר.
וכתב המשנה ברורה ,טוב ליזהר מלומר שהחיינו  -אף על גב
דאפילו אבל מברך שהחיינו מ"מ ימים אלו כיון שהזמן ההוא הוא
זמן פורענות אין כדאי לומר שהחיינו לזמן הזה .והגר"א בביאורו
חולק ע"ז וכתב דהוא חומרא יתירא וכן הט"ז מפקפק בזה וע"כ
בשבת אין להחמיר בזה דבלא"ה הרבה אחרונים מסכימין להקל
בשבת.
הנה המאמר מרדכי כתב האם אפשר לאכל ולא לברך שהחיינו
ואחר בין המצרים שיאכל יברך שהחיינו דדברי הרמ"א ז"ל שנוי

”כבר כתיב 'ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך' .נמצא כל עניינים כאלו גורמים לישראל להיות
נתונים בהסתר פנים ח“ו ,וגם איתא בזוה“ק פרשת נשא שדבר זה גורם לשרות סטרא אחרא בביתא
וגורם מסכינותא לביתא .על כן נדב לבי בעז“ה לאסוף את כל מאמרי חז“ל השייכים לענין זה,
ולהראות לפני הכל את גודל העוון והעונש שיש בזה ,וגודל המעלה להאשה הצנועה בדרכיה ,שעי''ז
היא זוכה לבנים יראי השם וחשובים שבדור ,אולי על ידי זה יראו ויקחו מוסר ויתוקן קצת הפרצה
הגדולה הזאת ,ובזכות זה נזכה לראות בבנין ירושלים גדריה ועניניה בב“א“ )החפץ חיים  -ספר גדר עולם(
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עיון הפרשה

הרב דוד וייס זצ“ל

קנאים פוגעים בו

ישראל והערלים !
והנה בסיפור שלנו שני אחי דינה שכל כך יפה שיתפו פעולה בסיפור
דינה אחותם וכאן הם הפכו לשתי מחנות  .שמעון מצד אחד ולוי
מהצד השני  .זמרי השמעוני ופנחס הלוי משני עברי המתרס  .איך
קרה כזאת ? מה קרה לשמעון ? ואל תשיבוני שמאות שנים מפרידות
בין שמעון בן יעקב לזמרי בן סלוא  .אני גם יודע חשבונות היסטוריים
ובכל זאת לבי אומר לי שהתשובה הזאת היא לא האמת הצרופה .
אני יודע שכבר יעקב א' כשברך את בניו ונכנסו
לפניו שמעון ולוי ה"אחים" הריח מיד היסטוריה
מאוחרת והכוונה היא למעשה קורח הלוי
ולמעשה זמרי בן סלוא השמעוני .
לכן הוא אמר עליהם "בסודם אל תבוא נפשי
ובקהלם אל תחד כבודי " ורש"י יודע שה"סוד"
שיעקב א' מרמז עליו קשור למעשה שיטים
ובמילה "קהלם" הוא התכוין למעשה קרח .
כלומר הוא – יעקב א' – מתנער ממעשים אלו
ומבקש לא לחבר אותו למעשים אלו.
והשאלה היא במקומה מה קרה לשמעון ? איך
נפלו גיבורים ?

לפני שנתחיל אני מבקש לברר דבר חשוב .
בלשון הקודש ישנן שתי מילים דומות בכתיבתן וגם בהגייתן אבל
המשמעות שלהן שונה זו מזו מאד  .אני מתכווין למילה קנאה עליה
אומרת המשנה באבות שהיא מוציאה את האדם מהעולם ומאידך
על הקב"ה נאמר "כי ה' אלוקיך ק-ל קנא "!
הקנאה המוציאה אדם מהעולם היא כשאדם מקנא במה שיש לחברו
וחפץ שהוא יהיה הבעלים על דבר זה  .זה מוציא
אדם מהעולם ! הקנאה עליה אנו נדבר היא לא
ב"מישהו" אלא קנאה למשהו שעומד להתחלל
וזה איכפת לי  .ברוסית יש לדברים הללו ביטויים
שונים לגמרי .
ובאמת חז"ל במדרש הגדול בראשית פרשת וישב
מנו את הקנאה כאחת מארבע המידות שבהן לא
נאמר הציווי של הליכה בדרכיו ! י"ג מידות של
רחמים הן בציווי של הליכה בדרכיו בעוד ארבע
מידות אלו אינן בכלל ציווי זה  .הארבע הן גאווה
נקמה עלילה וקנאה .
הקב"ה נקרא קנוא ונוקם וק-ל נקמות  ,ולנו נאמר
"לא תקום ולא תיטור"  .הקב"ה הוא "נאות לבש"
ולנו זה נאסר  .הקב"ה הוא רב העליליה ולנו
כנראה זה נאסר.
למה זה כך? כי כנראה אלו מידות מסוכנות אם הן
לא מופעלות בשלמות  .אם אדם מגזים במידת
חסד ויושב ליד חולה יותר ממה שמחויב זה נראה
לנו שזה לא נורא  ,אם הוא רחום יותר מדי מה רע
יכול להיות בזה אבל בגאווה ובנקמה או גם
בקנאה זה כנראה יכול להיות מסוכן .
אחרי הקדמה זאת ניכנס לפרשת השבוע דרך
הסיפור שנקרא בתורה "שיטים"! לקראת סיום
הסיפור נודעים אנו למחזה המוזר של איש מבני
ישראל והוא לא פחות מנשיא שבט שמעון
שהביא לפני משה ר' ולפני הסנהדרין את כזבי בת
צור ורצה להתחבר עם כזבי בת צור המדיינית
וכתוב שם "והמה בוכים פתח אהל מועד" ומסביר
שם רש"י שהבכייה היא על שנתעלמה ממשה ר'
ההלכה שהבועל ארמית קנאים פוגעין בו ולמה
פתח אהל מועד מסביר המהרש"א שמשם יוצאת
הוראה לישראל !
עד שקם פינחס והזכיר למשה ר' שכך לימדתנו
ברדתך מהר סיני שהבועל ארמית קנאים פוגעים
בו ומשה ר' נזכר ומסר את המצווה הזאת בידיים
של פינחס באמור לו קריינא דאיגרתא איהו ליהווי
פרוונקא.
סיפור זה הוא תמוה מאד  .למה משה ר' שכח הלכה ? אנחנו שמים
לב שכשיהושע שכח הלכות רצו להרוג אותו אז איך יכול להיות
שמשה ר' שכח ?
ואם בשאלות עסקינן אני מרשה לעצמי להוסיף עוד שאלה  .בתורה
מפורסם הסיפור של דינה ושכם בן חמור  .שם קמו שני בני יעקב א'
אחי דינה שמעון ולוי ונלחמו בחירוף נפש להוציא את דינה מבית
שכם ולמרות שהיא לא רצתה לצאת עד ששמעון נשבע לה שיתחתן
אתה ! והם התייצבו נגד אביהם שפחד מתגובת הכנענים והתריסו
"ה כ ז ו נ ה י ע ש ה א ת
כנגדו את הקריאה הנלהבת עד היום
א ח ו ת י נ ו "? זה פסוק הנפלא ששם מחיצות של ברזל בין בנות

”ולמה המחלוקת?
כי הקנאות בעצמה
היא דבר מסוכן עד
מאד! "מותר"
לקנא כי המטרה
היא מטרה קדושה.
שלום בית! אבל
רק מותר ולא
מצווה כי יש כאן
סכנה גדולה .חז"ל
אמרו שההלכה של
בועל ארמית היא
הלכה ואין מורין
כן ! ומשה ר'
חשש ל"אין מורין
כן" ולכן נתעלמה
הלכה ממנו! כאילו
הוא שכח אותה“

ב.

התשובה קשורה להקדמת השיעור שעסקה במה
שהקב"ה אשר מחנך אותנו דרך גילוי שלוש
בעש רה מידות של רחמים ובעזרת הצי ווי
שהקב"ה מבקש מעם ישראל להתדבק בשמו
ולפי פירוש חז"ל הדביקות אפשרית רק בדרך של
הליכה בדרכיו  ,ובכל זאת הוא סימן עיגול מסביב
לארבעה ממידות הקב"ה וביקש מאתנו לא
להתקרב אליהן .
נתעסק היום רק במידת הקנאות שאליה קשור
השיעור הזה במיוחד  ,ואנחנו יודעים שכאשר
התורה מדברת על עניין הקנאה שאדם מישראל
שיש לו חשד שאשתו חורגת ממנהגי הצניעות
שזה דבר שבית יהודי לא יכול בלעדיו והוא ממהר
אל הכוהנים ומבקש לבדוק את אשתו הטוענת
שהיא בסדר גמור ובעלה לא בטוח בזה ואם יש לו
ספק המשך חיי המשפחה בסכנה גדולה !
ובאמת בתורה יש על זה פרשה שלימה בחומש
במדבר בפרשת נשא ובכל זאת הנה חכמי ישראל
ענקי רוח כרבי עקיבא ורבי ישמעאל נחלקו
בגמרא האם יש מצווה לקנא או שזאת רק רשות!
ולמה המחלוקת ? כי הקנאות בעצמה היא דבר
מסוכן עד מאד ! "מותר" לקנא כי המטרה היא
מטרה קדושה  .שלום בית ! אבל רק מותר ולא
מצווה כי יש כאן סכנה גדולה  .חז"ל אמרו שההלכה של בועל
ארמית היא הלכה ואין מורין כן ! )משנה במסכת סנהדרין פרק ט'
השנה ו' ( ומשה ר' חשש ל"אין מורין כן " ולכן נתעלמה הלכה ממנו !
כאילו הוא שכח אותה
משה רבנו חשש מהקנאות אם הוא יעשה אותה אולי היא לא תהיה
בזהירות המלאה שהיא מחייבת !
בשם הרבי מקוצק שמעתי ששאל מדוע רק בפרשת פינחס נזכר
משה ר' לבקש על" יפקוד ה' ...איש על העדה" ? והשיב על שאלתו
שעד פרשת פינחס חשב משה ר' שפינחס יהיה היורש שלו אבל
אחרי שהוא הרג את נשיא שמעון הוציא אותו משה ר' מרשימת
המועמדים  .כי קנאי לא יהיה מנהיג !
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מעשה שהיה...
שבתלמוד על פי מקורותיהן ועל פי כל מה שהצטבר בספרות ההלכה
מימי הגאונים ועד לסוף תקופת בעלי התוספות.
ניסיונו החשוב והייחודי של הרמב"ם להעמיד לרשות מערכת
ההלכה ספר פסקים כולל ואחיד עורר את החשש הכבד שספר
פסקים מסכם עלול להביא לניתוק ההלכה ממקורותיה ולהגבלת
הפוסק להשתמש בכושר הכרעתו .זו הייתה תוצאת הכרעתו
הסגנונית של הרמב"ם להשמיט את הדעות השונות ולהותיר רק את
ההלכה הפסוקה הסופית.
ועובדה היא ,שבמשך כשתי מאות שנים לא היה המשך לניסיונו של
הרמב"ם .אכן ,נעשו מגוון ניסויים לכתיבת ספרי הלכה פסוקה :לפי
סדר מסכתות התלמוד ,לפי סדר הנושאים הענייניים ,לפי סדר
המצוות ,לפי סדר ימות השבוע ואפילו לפי סדר המאורעות שבחיי
האדם .אולם המכנה המשותף לכלל חיבורים אלו הוא שהם לא
מילאו אחר הדרישות של חיבור הלכה מסכם וכולל – כלומר ,חיבור
כזה שהוא נוח לעיון בלשונו הפשוטה ,קל לשימוש ובנוי כך שיהיה
קל להתמצא במרחביו ,ברור וחד משמעי בפסיקתו ,ומקיף את כל
ההלכה הנוהגת.
מצב זה עורר צורך חיוני ודחוף למציאת צורה מתאימה לספר
פסיקה הלכתי מאחד ומאורגן .אך לא היה זה הגורם היחיד.
גם מאתיים וחמישים שנות היצירה ה"תוספות"ית ,רבת הכמות
והאיכות ,הכריחו שקודקס הלכתי כי ייכתב – יהא חייב להתייחס
ברצינות לתורתם העצומה של בעלי התוספות ,שאף כי מגמתה
העיקרית הייתה עיונית ,היו בה יסודות הלכתיים כה רבים וכה
חשובים שכל דיין ופוסק מחויב להתחשב בהם בבואו לדון דין
לאמיתו.
תורתם של בעלי התוספות יצרה אתגר כפול – כי בנוסף להיקף
העצום ,יצירתם מאופיינת בפיזור יתר של פסקי דינים והלכות בתוך
ים של חידושים ורעיונות ,ודבר זה הכביד במידה רבה מאוד על
מציאת הדין ,בגלל קשיי ההתמצאות באוצר הגדול והמפוזר הזה
שבכל כרכי הש"ס.
במרכז הגדול שבספרד הגיעה היצירה ההלכתית לאחד משיאיה
הגדולים בתחום הפירושים ,החידושים והשאלות ותשובות –
ביצירותיהם של אישים כמו רבי מאיר הוי אבולעפיה )הרמ"ה(,
הרמב"ן ,הרשב"א ואחרים .וכרבות המחברים והמשיבים הגדולים –
רבו החילוקים והבדלי ההכרעות .וגם כאן נערם בפי פוסק ההלכה
אוצרות הלכה נרחבים ועשירים.
כמה מחכמי ההלכה כבר החלו לעשות עבודת תיאום ותשתית
להכרעה בחילוקי הדעות שבין שני מרכזי ההלכה באשכנז וצרפת
בספרד .הרא"ש הכניס לספרו "פסקי הרא"ש" סיכום הלכתי כמעט
שלם של דיוני בעלי התוספות והרבה מאוד מתורת רבו מהר"ם
מרוטנבורג ,יחד עם דבריהם של הגאונים וחכמי ספרד הראשונים –
בעיקר הרי"ף – והכריע בין הדעות השונות.
אבל עדיין המלאכה שנותרה – רבה הייתה .דעות רבות של חכמי
ההלכה ,במיוחד מאלה שהיו סמוך לזמנו ובזמנו ,לא הוזכרו בדברי
הרא"ש אלא במעט ,וגם נתחדשו דינים רבים על ידי הרא"ש עצמו.
כמו כן ,סידור פסקי הרא"ש לפי סדרי המסכתות והפסיקה אגב
הדיון התלמודי – הקשו על המעיין למצוא את הדין המבוקש.
כל אלה הגבירו מעוד בחינה את הצורך לחיבור ספר פסיקה כולל
ומסכם ,שיהלום צרכים אלה.
רבי יעקב עצמו בהקדמתו לספר הטורים כותב:
"ויען כי ארכו לנו הימים בגלותינו ...נשתבשו הסברות וגדלה
המחלוקת ורבו הדעות ,ולא נשארה הלכה פסוקה שאין בה דעות
שונו ,עדי כי רבים ישוטטו לבקש את דבר ה' ולא ימצאו.
"על כן העירוני רעיוני ומחשבותי ועם לבבי אשיחה אומרים...
ואחברה ספר בעניין איסור והיתר ושאר כל הדברים הצריכין בזמן
הזה".

רבי יעקב ב“ר אשר  -בעל הטורים
)י“ב תמוז(
רבי יעקב" ,בעל הטורים" ,בנו השלישי של הרא"ש ,נולד בגרמניה
בעיר קלן ,בערך בשנת ) 1269למנינם( .בצעירותו למד בבית מדרשו
של אביו הגדול ,שם למד להכיר על בוריה את דרך הלימוד של בעלי
התוספות וגם רכש לעצמו בקיאות במנהגי בית הכנסת והתפילה
הנהוגים באשכנז.
בשנת  1303ברח עם אביו מגרמניה ושהה עמו במסעו מגרמניה ,דרך
סוויאה ופרובנס ,לברצלונה )שם היה נוכח בוויכוח הלכתי שהתקיים
בין אביו לבין הרשב"א( .כאשר העתיק הרא"ש את מושבו לטולידו –
כדי לכהן כרבה של העיר וכראש בית מדרשה – רבי יעקב נשאר
בברצלונה לעוד זמן מה.
רבי יעקב התגורר עם משפחתו בביתו של אחיו הבכור ,ר' יחיאל,
וממנו גם קיבל את כל מחסורו .באותה עת היה רבי יעקב תלמידו של
אחיו הבכור ,כשמדי פעם הוא שואל את אביו בכתב שאלות חמורות
שעלו לו בלימודו.
כשנפטר ר' יחיאל ,בא לגור אצל אביו בטולידו .את הזמן הזה ניצל
להעמקת בקיאותו במנהגי אביו ,אותם הקפיד לקיים בהקפדה
יתירה ,לעקוב אחר הליכותיו של אביו כרב ולהתייעץ עמו בשאלות
הלכתיות מורכבות .הוא התפרנס בדוחק מהלוואת כספים ללא
יהודים ,אך פרנסתו הייתה דחוקה מאוד והכנסותיו זעומות ,אך
למרות דוחקו הרב לא הסכים לקבל שכר עבור עבודתו כרב הקהילה.
הוא גם שימש באותה תקופה כדיין בבית דינו של ר' יוסף ן' קריספין
בטולידו .בתקופת שהותו בה ,רבי יעקב עקב היטב אחר מנהגיה של
קהילת טולידו ותקנותיה.
רבי יעקב העמיד תלמידים הרבה והיה מגדולי מפיצי התורה בספרד
– אך זאת לא על ידי פעילות פומבית מוחצנת ,אלא על ידי פעילות
ספרותית יוצרת ועשירה בתוך ביתו החבוי והצנוע .אפשר שדווקא
אופיו הצנוע הוא זה שהעניק לו את האפשרות להוציא מהכוח אל
הפועל את מפעל האדירים שתכנן ולכתוב את היצירה המופלאה
שכתב" ,ארבעה טורים" ,זו שפתחה תקופה חדשה בתולדות ההלכה
– ואשר חקקה את דמותו של מחברה בהיכל התהילה של גדולי
ההלכה שבכל הדורות.
רבי יעקב הלך לעולמו בשנת  1343לערך ,אחרי חיים רווי סבל
ומכאוב .את הייסורים שהיו מנת חלקו נשא באהבה והכנעה מתוך
יראת אלוקים .הובא למנוחת עולמים ליד קבר אביו בטולידו ,ביום
י"ב תמוז.
רבי יעקב חיבר כצוואה לבניו איגרת מוסר מיוחדת ,והיא משקפת
את טוהר נפשו ואישיותו הגדולה במלוא זוהרה .כל אזהרה
מאזהרותיו יסודה בהשקפת עולמו המוצקה ,באמונתו ובביטחונו
בה' .הוא ראה את תפקיד חייו ומטרתם בבניין פנימיותו של האדם,
של עצמו ושל אחיו" .כל טורח שאתה טורח באדמה ,בחרישה
וזריעה ,הוא כדי להוציא ממנה פירות .כן כל מה שאדם טורח בענייני
גופו הוא כדי לקיים הנשמה ופרי מעשה כל היום עת בפילה ,ופרי
מעשה כל השבוע – יום השבת".
היצירה הגדולה של רבי יעקב היא עיבוד שיטתי וסיכום כל ההלכות

מעשה שהיה...
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בשבילי הפרדס

הרב דוד שרעבי
והוא הכנה אל אבי"ע וגם אל הנהגת השכר של לעתיד לבא .לכן,
כשאור העליון יורד מפה דא"ק )עקודים( לעולמות אבי"ע שהם מן
הטבור ולמטה )נקודים( ,הוא מבטל בהם את בחינת הגבול וזמן
ומקשר אותם בכך עם הנהגת השכר העליונה .כשהאור העליון
מסתלק בחזרה למעלה מן הטבור אל הפה ,הוא שוב מחזיר בכך את
העולמות התחתונים לבחינת זמן וגבול )מטי ולא מטי( .בעקודים
שהוא בא"ק עצמו ,אין בחינת גבול ומדה ,אלא שם הוא בבחינת
שורש אליהם בלבד עכ"ל .וראה עוד שם )נתיב אורות דנקודים פרק
ו'( .ועיין עוד במהר"ל בביאור "ויהי בימי" )ריש ספר אור חדש( ,וראה
בספר אדיר במרום )ח"א ,ולבתר זימנא הוי מסתכל בהאי פרסא(
ששליטת החיצוניות הוא הגורם הזמן וכו'.
ובספר שפע טל )שער ששי פרק עשירי( כתב ,וכלא דא בדא תלייא
להורות כי אין שם לא קדימת זמן ח"ו ולא אחור זמן ח"ו ,כי כלם בבת
אחת נתחקקו על מקומן הראוי להם ,אבל הקדימה ואחור הוא
קדימת סבה ומעלה וחשיבות ,ואחור המסובב ,וזהו שאמר וכלא דא
בדא תלייא ר"ל שהקדימה הוא שהמסובב תלוי בסבתו ,שיש לסבה
קדימת מעלה וחשיבות עליה ואינם נופלים תחת הזמן ח"ו ,כי
הקדימה הוא הסבה והאיחור הוא המסובב ע"כ .וראה עוד מש"כ
בענין זמן )שער שני פרק חמישי( .ועוד )שער ששי פרק ראשון( ז"ל,
נפרש עתה בשער הזה סדר אצילותן איך נאצלו הקצוות ואיזה
קדמה לחברתה ואיזה איחרה ,לא קדימה זמניית ח"ו ולא איחור
זמניי ח"ו כי אין האצילות נופל תחת הזמן ח"ו ,ובבת אחת נאצלו ,רק
קדימת מעלה וקדימת סבה ע"כ.
וראה בטל אורות )חלק ראשון פרק י"ג( ז"ל ,ואם היה עושה כל
הענינים ברגע אחד כמו שעלה הרצון הכל בסקירה אחת אין לומר
עליו שום בחינת רע ,אך מחמת שהאומן עושה זאת לאט לאט בסדר
המדרגות והזמן ,אז נופל עליו בחינת טוב ורע וכו'.
על פי דברי הטל אורות הנ"ל ,שענין הזמן הוא גורם בחינת רע
שאח"כ ,נראה לומר שזה ביאור מה שאמרו בגמ' ברכות )דף ז' ע"א(
ומי איכא רתחא קמיה דקודשא בריך הוא ,אין ,דתניא ואל זועם בכל
יום .וכמה זעמו רגע .וכמה רגע ,אחד מחמשת רבוא ושמונת אלפים
ושמנה מאות ושמנים ושמנה בשעה ,וזו היא רגע ,ואין כל בריה
יכולה לכוין אותה שעה ,חוץ מבלעם הרשע ,דכתיב ביה ויודע דעת
עליון .השתא דעת בהמתו לא הוה ידע דעת עליון הוה ידע ,אלא
מלמד שהיה יודע לכוין אותה שעה שהקדוש ברוך הוא כועס בה
ע"כ.
ובגמ' עבודה זרה )דף ד' ע"ב( וכמה זעמו ,רגע .וכמה רגע ,אמר
אמימר ואיתימא רבינא רגע כמימריה ע"כ .וראה גם ירושלמי ברכות
)פרק א' הלכה א'( .ונראה שאין 'זעמו רגע' איזה זמן ביום שידע
בלעם לכוין זמנו ,אלא 'זעמו רגע' ו'רגע כמימריה' היינו ששורש הזמן
של כל דקה ודקה ,שורשו הוא 'רגע' ,שהוא בחינת הדין ,ובחינת
שרש הרע שאח"כ ,והוא יסוד הדין של הזמן גופא ,ולכוין לזה הרגע
בכל זמן משך כל היום זה ידע בלעם לעשות.

אין סוף ויחס של זמן
וכמה זעמו ,רגע
לפני שנסביר את דברי הגמ‘ ,שבלעם היה יודע לכוין את הזמן שבו
הקב“ה זועם ,נקדים כמה הקדמות.
כתב הרמ"ק )אילימה רבתי מעין כל הארץ תמר א' פרק ז'( שכל מה
שהוא חוץ ממנו ,מחודש ,ונמצאו מכחו בעת לא עת ,ועוד שם )פרק
י"ב( שהוא מצד עצמו כל העתים שוים וכל המציאות אחד ,ושם
)פרק י"ג( בזמן שאינו זמן ובעת שאינו עת חידש כל.
ובלש"ו )ביאורים שער א' ענף א' אות ד'( כתב שבעצמות אמיתתו
הנעלמה כמו קודם הבריאה אין הבחנה של שם כינוי או טעם
לבריאת העולמות ,כי אין הבחנה בעצמותו יתברך ואין גדר וגבול,
ולכן גם אי אפשר לידע מפני מה ברא העולמות בזמן שבראם כי
ידמה לחקירה בעצמותו יתברך אשר משם החל וזה אי אפשר ,כי לא
שייך כלל גדר זמן שבו נברא העולם ,ומפני שכל עולם נקרא אין סוף
ביחס לעולם שתחתיו ,הרי שעולם היצירה הוא כמבלי גדר זמן כלפי
עולם העשיה ,ובודאי שעולם האצילות וא"ק כלפי עצמות אמיתת
הבורא שקודם הצמצום ,וכיון שזמן נמדד רק ביחס למקום וזמן אחר
אם להיות אחריו או לפניו ובכמה ,הרי שאם עולם ממעל אין בו זמן
הרי שאין אל מה ליחס ,ונעדר המציאות הוא לידע תחילת זמן
אימתי היה ביחס ובתוך זמן אחר ,כי אין ,אף שלכל עולם היה זמן
לתחילת הויתו.
וכיון שהנבראים אינם יכולים להשיג העדר זמן ומקום ע"כ הכל
אצלנו מוכרח בדמיון זמן ,כי לא נשיג כיצד יהיה זה אחר זה בלי ענין
הזמן ומקום ,וימתקו דברי הרמב"ם בפירוש המשניות )סנהדרין פרק
חלק( כשם שאין הדג משיג יסוד האש וכו' ,וראה שוב דברי הלש"ו
שכתבתי לעיל.
וראה עוד בספר פתחי שערים )נתיב אורות דעקודים פתח ט"ו שורש
הנהגת הזמן( שכתב ז"ל ,ב' מדרגות שבא"ק שהם עד לטבור
ומהטבור ומטה ,ג"כ מסודרים בבחינת ציור אדם .המדרגה העליונה
שהיא א"ק עצמו ,היא פועלת לפי ערך מדרגת קבלת השכר
והשלמות ,ומדרגת הטבור ולמטה ,היא בבחינת אבי"ע והנהגת הזמן.
עולם העקודים הוא אמצעי בין החלק העליון והתחתון של א"ק,

”ואמרתי שעיקר סיבת הדבר ,שאנו מרחיקים בעצמנו את הקב"ה מאיתנו .הוא ציוה לנו והתקדישתם
והייתם קדושים ,ואמרו חז"ל כל המקדש עצמו מלמטה מקדשין אותו מלמעלה מעט מקדשין אותו
הרבה ,בעולם הזה מקדשין אותו לעולם הבא ,וכתוב אחר אומר כי ד' אלקיך מתהלך בקרב מחניך
להצילך וגו') ,והמאמר להצילך כולל הרבה ענינים ,להצילך מן החרב מן הרעב ומן השבי ומן הביזה(,
והיה מחניך קדוש ,ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך ,הרי ביאר לנו הכתוב מפורש ,שכאשר נהיה
קדושים הוא מתהלך בינינו להצילנו מכל רע ,אבל אם יראה בנו ערות דבר הוא שב מאחרינו ,וממילא
יחולו עלינו כל הסיבות ח"ו“ )החפץ חיים  -מכתבים ומאמרים(
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נועם דברות

הרב עמנואל איפרגן
גיסם של רבי דוד בן ברוך ,ורבי חיים פינטו הראשון .ומהמנהיגים
הגדולים במרוקו( שכתב בזה הלשון :וימחול לנו כבודו ,דלאו כל
כמיניה לומר קבלו דעתי ,כי תורה היא וכו' ,וכתר תורה מונח לכל
ישראל ומי לנו גדול מהרי"ף שהשיגו בעל המאור ,והרמב"ם שהשיגו
הראב"ד וחכמים אחרים ,ומהריק"א שהשיגוהו כמה אחרונים
והאמת יקובל ממי שאמרו ,ואפילו תלמיד בפני רבו כתיב ביה לא
תגורו מפני איש ,והכל כשיהיה לשם שמים אדרבה מצוה קא עביד.
)והובאו דבריו בספר מזמור לדוד פארדו בהקדמה מנכד המחבר רבי
דוד פינטו (.ואף רבי דוד פארדו בספרו הנ"ל )דף נז סוף עמוד א( כתב
על דברי הפרי תואר וז"ל" :דאטו מי שיראה קושיא לפי שכלו ועיונו
על דברי אחד מן הראשונים ,יעלים עיניו כאילו אינו רואה ,כדי שלא
להשיג על גדולי עולם ,ותהי האמת נעדרת? חלילה ,דרחמנא אמר
לא תגורו מפני איש" .עכ"ל) .והו"ד בפתיחה לשו"ת יביע אומר חלק
ד( מכל מקום למעשה נכון הדבר שאין אפשרות לסתום את התורה
"ולא בשמים היא" ,ואחרי רבים להטות .ובאמת תמצא ,שיש דברים
שנתקבלו בתפוצות ישראל ,אף שהם דברי הפרי חדש שחלק על
השולחן ערוך) .עיין בהקדמה לשו"ת גינת ורדים שכתב בתחילה
החרימו ספריו של הפרי חדש ,ולבסוף נתקבלו ספריו בכל תפוצות
ישראל (.וכן תמצא ההיפך שדברי האור החיים נתקבלו להלכה ,שהם
כדעת השו"ע .ונהרא נהרא ופשטיה.
דבר נוסף בענין רבנו האור החיים ,תמצא בשו"ת דברי חיים
)לאדמו"ר מצאנז ,ח"ב יו"ד סימן ק"ה( שהביא מעשה במלמד
תינוקות של־בית רבן ,שכאשר דיברו התלמידים על רבינו חיים בן
עטר זצוק"ל ,האם היתה לו רוח הקודש או שלא ,אמר אותו המלמד
לתלמידיו ,שה'אור החיים' לא חיבר את ספרו ברוח הקודש .ושאלו
למעשה ,האם מלמד זה הוא ירא שמים מספיק? מאידך המלמד
טען ,שהגמרא אומרת להדיא) ,מסכת סוטה דף מח' (:משמתו חגי
זכריה ומלאכי ,נסתלקה רוח הקודש מישראל' .א"כ איך אתם רוצים
לומר ,שלרבי חיים בן עטר היה רוח הקודש? והדברי חיים שם השיב
להם שאין שום ספק שרוח הקודש שורה גם בזמנינו ,והביא ראיות
לדבר ,והוסיף שבודאי האור החיים חיבר ספרו ברוח הקודש .ולא רק
הוא לבדו ,רק כל מחבר ,אפילו בדורינו אם הוא ראוי לכך ,חיבר ספרו
ברוח הקודש .היינו ,שהסכים בחכמתו לאמיתה של־תורה וכו' .ולכן
המלמד המכחיש רוח הקודש של־אור החיים ,הוא אפיקורוס ,שאינו
מאמין בגדולי הדור ,שהעידו עליו שהיה ראוי לרוח הקודש ,והמלמד
הזה כפר בעיקר רוח הקודש ,והלעיג על דברי הש"ס ,ויפה עשיתם
שלא עזבתם את בניכם בידו ,ויישר כוחכם בזה .עיי"ש.
גם בשו"ת בית שלמה )חלק או"ח סימן קי"ב( נשאל את אותה
השאלה ,והשיב כמו ה'דברי חיים' ,והביא ראיות שגם בזמנינו ישנה
רוח הקודש .ומה שכתוב 'בטלה רוח הקודש' ,התשובה היא ,שישנן
כמה דרגות ברוח הקודש ,אולם אין הכוונה שהדבר כבר אינו בכוח
האנושי ,אלא אכן ישנם אנשים גדולים הזוכים לרוח הקודש .ע"כ.
מכל מקום כיום ספר אור החיים נתקבל בכל תפוצות ישראל וקבלה
זו מוכיחה כי הוא כולו קדוש) .לך תמצא היום ספר ובפרט אצל
רבותינו האחרונים ,חוץ מתנ"ך ש"ס ומשניות ,שלומדים בו ספרדים
ליטאים וחסידים ואף מקדשים אותו (.וכידוע שלושה נשתרבב
ונרדף שם קדוש לשמם) ,האלשיך והשל"ה ,אף שאצל חלק
מהאשכנזים נמנעים מלהשתמש בשם זה (.והאור החיים שהוא
בתראה ,על אף ירידת הדורות זכה לשם זה.

"אור החיים"
השבוע הזה נתקיימה ההילולא של רבנו האור החיים הקדוש ,נביא
להלן כמה עובדות וענינים מהאור החיים הקדוש ,וממעשיהם
ואורחות חייהם של צדיקים תלמד.
כידוע רבנו האור החיים מתבלט בפי המון העם בעיקר בזכות מעשי
מופתים המשוייכים ומסופרים על שמו .אבל צריך לזכור שעיקר
גדלותו היא בזכות התורה שהניח לפנינו ,וכמו כל בעלי מופתים
שעמדו לישראל במשך הדורות ,שהיו גדולי תורה וכל קדושתם
בזכות תורתם.
עיקר הספר שנתפרסם על שמו הוא" ,אור החיים" על התורה ,והוא
הספר שנתקבל אצל המעיינים ואף אצל המון העם .ספר זה נתקבל
בעיקר בתחילה אצל גדולי החסידות שהעידו עליו שנכתב "ברוח
הקודש" ,ומשם נפוץ אח"כ לכל חלקי העם .ובודאי רבי חיים בן עטר
נתקבל בכל תפוצות מרוקו כאיש קדוש ומורם מעם ,אבל לא בהכרח
בגלל ספרו "אור החיים" .שהרי לעומתו תמצא ספר יותר מפורסם
שנתקבל אצל כל לומדי ההלכה ,והוא ספר פרי תואר )או פירות
גינוסר( שבו מהר"ח בן עטר מיישב את כל התמיהות והחלוקות
שחלק הפרי חדש על השולחן ערוך בסדר יורה דעה ,ספר זה בנוסף
לספריו "חפץ ה'" שנכתב בו חידושים על הש"ס ,וספר ראשון לציון
שהוא ספר הלכות בעיון על חלק יו"ד מהלכות כבוד אב ואם והלאה.
פרט מעניין נמצא בדברי רבנו חיים בן עטר בהקדמה לספר פרי תואר
)וע"ע שם סימן פ"ד( שכתב אזהרה לכל מי שיבוא לחלוק עליו על
מה שפסק בספרו .וז"ל" :ויהיו דברי אלה מול כל קורא ,שאם לקפח
בדברי הוא בא ואין צריך לומר לקנטרני ,נגידים אדבר בו בעקיצת
ולחישת ונשיכת נחש… ואם דחקו שכלו באיזה דבר הנני עומד חיים
בירושלים בעזרת ה' והבנים בני אלה תלמידי לומדי מדרש כנסת
ישראל .עכ"ל .ורצונו לומר שאם יבוא מי שיחלוק עליו ידבר בו
בעקיצת נחש וכו' ,ובכל אופן מניח הדבר למי שרוצה לבוא ולחקור
הדברים ,שכתב שיכול לבוא אליו לישיבתו ,או שיברר אצל בניו/
תלמידיו) .כידוע האור החיים לא השאיר בנים(
אומנם על אף דברים אלו ,מצאנו דברי חכם אחר מגדולי חכמי מרוקו
בדורו של האור החיים הקדוש ,ה"ה רבי כליפא בן מלכא) ,שמו
מוזכר במקביל לרבי מאיר בעל הנס ,ורבי שמעון בר יוחאי ,אצל כל
בני עדת מרוקו וצאצאיהם ,שמעתי צריך בירור יש אומרים שהיה
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חזו בני חביבי

הספדים
לזכרו של
הגאון הצדיק
הרב דוד וייס
זצ“ל

הילולת האור החיים הקדוש
בבית הרב חיים ביטון שליט“א
בשפע רב ושמחה רבה!

שמחה רבה בחתונת הר‘ פנחס קנלסקי ורעיתו הי“ו בחצר אנשי
צדקה וחסד הר‘ שמעון שטיינר ורעיתו הי“ו

שיעורי תורה
ע“י הרב חיים ביטון הי“ו רחוב ברקת  15כל מוצ“ש

שיעור באור החיים הקדוש
אצל שושנה עטייה רח‘ אבני החושן ) 17ליד הדואר( בשעה 16:30
תהילים ושיעור לנשים
בזמן הדלקת נרות אצל משפחת ר‘ דוד ירושלמי הי“ו ,רחוב נופך  ,9ממתקים והפתעות!
קבלת שבת לבנות
כל יום שלישי בבית הכנסת אהל לוי אחרי תפילת ערבית ראשונה ,ע“י הרב יחיאל קוצר
שיעור תניא
בבית הכנסת הספרדי  -ע“י משפחת קוהלי בשעה 15:00
בתיה לבנות
תהלים לבנים  -תהלים לבנות  -שיעורים בהלכה  -שיעורים בגמרא  -שיעור בזהר  -שיעור דף יומי מפורסם בבתי הכנסת
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HARSHMUEL.COM TASHMA.NET

sharabymail@gmail.com

לתיאום בענין טהרה:
שאלות בהלכה וטהרה:
שאלות בהלכה וטהרה:
דיני תורה בדיני ממונות ושכנים:
גמ“ח תרופות:
גמ“ח רדיאטורים לחימום:
מיץ ענבים:
כרית של ברית:
גמ“ח בלוני גז:
גמ“ח מזוזות:
הצלה ,עזרה ראשונה ,זמינים  24שעות ביממה  -אברהם ג‘יאן
הצלה ,עזרה ראשונה ,זמינים  24שעות ביממה  -חיים בלך
גמ“ח פלטות לשבת  -משפחת פרלמן:
גמ''ח תפילין רש''י לע“נ שמעון בן לאה ,ובנימין בן עישא ז''ל
גמ“ח טיטולים ומטרנה לע“נ אייל בן זהבה ז“ל ,ולרפואת טוהר בת שני שרה
אנילציה ואדים חמים ,לע“נ שמעון בן לאה
אחות מוסמכת לשעת הצורך בשבת )פציעות זריקות וכו‘(:
אחות מוסמכת לשעת הצורך בשבת )פציעות זריקות וכו‘(:
גמ“ח כיסאות שולחנות ומזרנים וגמ“ח פלאטה של שבת:
גמ“ח כיסאות שולחנות ,כסאות ג‘ טפחים ,סירים גדולים:
גמ“ח כיסאות שולחנות מפות שולחן וכלי הגשה:
גמ“ח מוצצים ובקבוקים:
גמ“ח גמ“ח בגדי תינוק לברית:
גמ“ח להמסת אבנים בכליות ,החזרת פרקים למקום ,וקיבוע:
מקרן ,אנילציה ,משאבת חלב ידני\חשמלי לע“נ אסתר בת ג‘ויה
איסוף וחלוקת מזון למשפחות:
גמ“ח מכשיר ניווט ווייז :WAZE

אסתר קוק 058-7171537 :אילנה052-7111480 :
הרב דוד שרעבי טל054-2002882 :
הרב יוסף שטילרמן טל02-5715176 :
הרב עמנואל איפרגן טל058-7188158 :
גב‘ שולה ויטנשטיין טל054-8441374 :
הרב מרדכי ויטנשטין טל054-8441374 :
משפחת בן ישי טל054-8402564 :
משפחת נחמני טל050-5245392 :
משפחת דוד שילמן רח‘ ברקת טל0525712663 :
משפחת קוהלי אבני החושן  106טל0527659122 :
אבני החושן  105טל0502616377 :
אחלמה  11טל0587668000 :
רח‘ אודם  18טל0584226225 :
הר‘ שמעון בן סימון0504168727 :
על ידי משפחת ויצמן רחוב ברקת  4טל050-6401440 :
משפחת בן סימון ,טל0504168727 025710091 :
גב‘ מטטוב :רח‘ אודם 16
גב‘ רינה איתן:
הרב איתמר שעיה טל052-6161696 :
אביאל ירושלמי 0504116009
הרב חיים דדש טל02-5711480 :
משפחת אלקיים טל02-5715028 :
משפחת ניסים רחוב ברקת  27טל0504149097 :
הרב משה קליין טל052-3466778 :
משפחת שרעבי טל054-8002882 :
גב‘ קרוליין שרעבי טל054-6535441 :
הר‘ אלעזר לוי טל0548590029 :

TEL: 0542002882

שירותי דת וגמילות חסד

