
תפילין שמרתי שבת קיימתי הרבה הנחתי הנחתי הנחתי הנחתי 

ממצוות התורה!  משתדל לעבוד על 

המידות ולהיות גם נוח לבריות,  אם כן למה יש קשיים במשך החיים הרי אני 

    מקיים את מצוותיו יתברך?!  למה הפרנסה קשה?  למה?

 12את הכתוב במדרש על יוסף הצדיק:  יוסף הצדיק היה בבית הסהר  נקדים  נקדים  נקדים  נקדים  

שנה בגלל אשת פוטיפר, כל יום הייתה באה אשת פוטיפר לבית הסהר וציוותה 

שישימו ליוסף קולר מברזל שיש בצידו הקדמי מסמר, וכך יוסף לא יוכל 

להוריד את ראשו בגלל המסמר,  בכל זאת לא נכנע יוסף הצדיק,  דבר זה גם 

, ענו בכבל רגלו ברזל באה נפשו ענו בכבל רגלו ברזל באה נפשו ענו בכבל רגלו ברזל באה נפשו ענו בכבל רגלו ברזל באה נפשו כתוב בתהלים (פרק ק"ה פסוק י"ח) שכתוב:  

שנה   12זאת אומרת שיוסף היה כבול ברגליו והיו לו גם ברזלים בצוואר משך  

וכל זאת בנסיון אדיר לבדוק האם ישבר.  לבסוף כשהגיע הזמן שיצא מבית 

עד עת בא דברו עד עת בא דברו עד עת בא דברו עד עת בא דברו האסורים ברצונו יתברך כתוב על זאת גם כן בתהלים, שכתוב:  

. ומפרש רש"י מה הפירוש אמרת ה' צרפתהו? מסביר רש"י אמרת ה' צרפתהו אמרת ה' צרפתהו אמרת ה' צרפתהו אמרת ה' צרפתהו 

שבחנת את יוסף על ידי   -שצרפת את יוסף כמו הצורף שמצרף כסף טהור  

שנתנסה וכבש את יצרו באשת אדניו, ועליה נתייסר ונצרף בייסורים ששמו 

 אותו בבית הסהר.

(פרק מ"ז פסוק ל"א) ביוסף שהשביעו אביו (בפרשה שלנו) כתוב: ובבראשית  ובבראשית  ובבראשית  ובבראשית  

, מה הפירוש על ויאמר השבעה לי וישבע לו וישתחו ישראל על ראש המטה ויאמר השבעה לי וישבע לו וישתחו ישראל על ראש המטה ויאמר השבעה לי וישבע לו וישתחו ישראל על ראש המטה ויאמר השבעה לי וישבע לו וישתחו ישראל על ראש המטה 

ראש המיטה?  מפרש רש"י שיעקב השתחווה על שהייתה המיטה שלו שלימה 

שלא היה בין בניו אף בן רשע, וממשיך רש"י ומסביר למה לא היה רשע בין בניו 

שיוסף מלך היה ועוד שנשבה   -של יעקב, מה הסימן שלא היה רשע,  ומסביר  

לבין הגוים והרי הוא עומד בצדקו ע"כ.  והיה מספיק שיאמר לנו שיוסף היה 

צדיק, אם כן למה הוא מוסיף ואומר שיוסף נשבה, וגם היה מלך, והוא צדיק?  

אלא מזה שכתב שיוסף היה מלך, ועוד שנשבה לבין הגוים, משמע שזה כמו 

שאם יוסף לא היה נשבה, או שלא   -נתינת טעם לשלימות המיטה של יעקב  

היה אחר כך מלך, אין מטתו של יעקב שלימה!  והביאור בזה הוא שלהיות 

צדיק בלי שום נסיון של תמורות הזמן, אין זה מוכיח כלל שהאדם הוא צדיק, 

ו, ובכך ודת ורק אם יבואו לאדם נסיונות של שינויים וקשיים מסויימים והוא נשאר צדיק רק אז יש הוכחה שהאדם הזה הוא מיוחד, ואז יש סימן לשלמות עב 

שר, ועוד שהוא העו נתנסו כל בני ביתו של יעקב, ניסיון הרעב, וניסיון העושר שקודם הרעב ובארץ גושן, ולכן ביאר רש"י שגם ביוסף שהיה מלך הוא ניסיון של  

דוקה! וזה ת ב נשבה לבין הגוים שזה ניסיון הדחק והעוני ועדיין יוסף עומד בצדקו, ובכך יש סימן בדוק שכל השבטים צדיקים ומיטתו של יעקב שלימה שלימו 

 שאמר בתהלים אמרת ה' צרפתהו.

שמגיע לדרגות כאלה הוא צדיק אמיתי ועובד ה באמת, אדם שחושב את עצמו פשוט, אינו יודע את מעלת עצמו, אם יש אדם אדם אדם אדם 

ניסיון של פרנסה וקושי והוא מתחזק בעבודת ה זה אדם גדול!  בגלל זאת זכה יוסף שים סוף נקרע בזכותו, וכמו שכתוב במדרש 

 , מה ראה הים? ארונו של יוסף!  אדם שעומד בנסיונות זה אדם שיכול לשנות סדרי הטבע!הים ראה וינוסהים ראה וינוסהים ראה וינוסהים ראה וינוס -

, וכבר הבאנו את דברי רש"י שפירש עד עת בא דברו אמרת ה' צרפתהועד עת בא דברו אמרת ה' צרפתהועד עת בא דברו אמרת ה' צרפתהועד עת בא דברו אמרת ה' צרפתהולבאר עוד את המשך הפסוק בתהלים שכתוב שם: נמשיך נמשיך נמשיך נמשיך 

שבחנת את יוסף שנתנסה וכבש את יצרו באשת אדניו ועליה נתייסר ונצרף ביסורים לתתו אל בית הסוהר ע"כ, והנה רש"י חילק 

את הפסוק לשני עניינים, הראשון הניסיון שכבש יוסף את יצרו באשת אדניו ועל זה אמר הפסוק "אמרת ה'" דהיינו הציווי שלא 

יכשל באשת אדניו. והשני הוא הניסיון שנתייסר אחר כך בייסורים בבית הסוהר ועל זה אמר "צרפתהו".  ונראה שהייסורים של 

אחר כך הוא הניסיון הקשה יותר! שתחילה מה שאדם גובר במעשה על הניסיון הגדול (של אשת פוטיפר) הוא ניסיון שחולף ואף 

שהשכר הוא גדול ומעלה רמה מאוד, בכל זאת עדיין אין בזה צירוף, אבל הייסורים שבאים אחר מעשה אחרי שמקיים אדם את 

אדם, אבל זה הניסיון הגדול שניתן יוסף בבית הסהר!  ולכן רק החלק השני הוא שמצרף את ה   -דבריו של הקב"ה ועל זה ובגלל זה עוד באים לו קשיים רבים  

אחר   של   החלק הראשון הוא עמידה בניסיון אבל לכלל צירוף עדיין לא בא, ולאו דוקא בגלל שיש ייסורים זה מה שמצרף את האדם, אלא משום שיש ניסיון 

 בו. עוד ניסיון שבא דוקא בגלל שקיימת מצוות!  וניסיון של אחר מעשה יכול לבוא בדרך של ייסורים או בדרך אחרת והוא שמצרף כשהאדם עומד -מעשה 

 תורת
 הר שמואל

 זמני השבת:
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 מזל טוב
 למגיד השיעור דף היומי וראש כולל ערב

 ו“הייצחק אלקיים ורעיתו הרב 
 על הולדת הבן והברית

 ו“הישלמה סופר ורעיתו ‘ לר
 בהכנס בנם לעול המצוות

 ו“ורעיתו הירמי בסיליאן ‘ לר
 על הולדת הבן

 ו“ורעיתו היחיים אדרעי ‘ להר
 בהכנס בנם לעול המצוות

 תזכו לראות נחת באורך ימים ושנים!

 פרשה מפורשת 
 הרב דוד שרעבי

 ז“תשע -פרשת ויחי 

 העלון נתרם על ידי אוהבי תורה וחסד מזכי הרבים    
 

 ל“ז אליהו בן זכיאה‘ ו   לעילוי נשמת אביו ר“הידרור שועה ‘ ר
 

 וכן על ידי האנשים החשובים
 ו“היאליהו עזרן ‘ ו   הר“הייעקב דרשן ו   הרב “הימרדכי שמידט ‘ ו   הר“היאליקים גלבך ‘ הר

 ו יזכה לזיווג הגון במהרה“בן ברוריה הי חננאל‘ ו    הר“היחדד בן חנה שמואל יעקב ‘ הר
 

 העלון השבועי נערך לזכות הרבים בעלויות הדפסה בלבד, אשרי מי שזכה במצווה רמה זו!!
 ברכות בריאות פרנסה ושפע!! 

ואלה יעמדו על 
 הברכה...
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האם מותר בשבת לתת חלה או פרוסת לחם על הפלטה 
 לעשותה צנימים או לחמם אותה

זה תלוי בשני שאלות בדין בישול בשבת א. האם מותר להקשות דבר רך, ב. דבר דבר דבר דבר 

 האם יש דין מכה בפטיש באוכלים.

קימ"ל שאין בישול אחר בישול , אומנם יש מחלוקת האם זה דוקא בדבר הנה  הנה  הנה  הנה  

 יבש או גם בדבר לח , אולם בדבר יבש כ"ע מודו שאין בישול אחר בישול.

הלכות שבת פרק ט הלכה ו כתב המתיך אחד ממיני מתכות כל שהוא הרמב"ם  הרמב"ם  הרמב"ם  הרמב"ם  

או המחמם את המתכת  עד שתעשה גחלת הרי זה תולדת מבשל, וכן הממסס 

את הדונג או את החלב או את הזפת והכופר והגפרית וכיוצא בהם הרי זה תולדת 

כללו של מבשל וחייב, וכן המבשל כלי אדמה עד שיעשו חרס חייב משום מבשל,  

 דבר בין שריפה גוף קשה באש או שהקשה גוף רך הרי זה חייב משום מבשל. ע"כ

מדברי הרמב"ם האלו כתב בשואל ומשיב שאסור לעשות צנימים בשבת דהיינו 

לקחת פרוסת לחם אפוי ולתת אותו על התנור לעשותו צנימים , שהרי הרמב"ם 

כתב מי שהקשה גוף רך חייב משום מבשל, שו"ת וכתב ע"ז הרב פעלים, ואחה"מ 

אגב חורפיה לא דק, דלשרות פת קשה הנזכר בשאלה במרק כדי לאכלו פשיטה 

דמותר, ואין שאלה זו צריכה לפנים, ואין לזה דמיון עם דין המרפה דבר קשה 

שכת' הרמב"ם בפ"ט דשבת, חדא דהתם כתב הרמב"ם משום דהוי תולדת 

מבשל, והכא הוא פת שכבר נאפה, וכבר הוא עצמו הביא דברי המג"א שכתב 

דאם הוא יבש אין בישול אחר אפיה, ועוד התם הוא דרך מלאכה שמרפה גוף 

קשה כדי שיצלח למלאכה שרוצה בה, אך כאן הוא אוכל, ודרך אכילה הוא זה 

שמרפהו במרק כדי שיוכל לאכלו יפה בנחת. וכו' מיהו אופן האחר שכתב הגאון 

מהרי"ש בשאלה הנז' שהוא ליקח לחם שנאפה ולהניחו ע"ג התנור בשבת שיהיה 

כולו מוקשה עד שיהי' פעניצ'ין, הנה בזה ודאי אסור דהוי' גמר מלאכה וחייב 

משום מכה בפטיש, שבאמת בזה הוא גמר מלאכה של הפעניצ'ין הנז' .עכ"ל , 

אומנם בלבוש כתב שדבר שאין ראוי לאוכלו מחמת שהוא יבש מאוד ועכשיו 

 הוא מרככו אסור מדין מכה בפטיש.

שבת כהלכתה פרק א' הערה רי"ג כתב שבאוכלין לא שייך מרפה דבר בשמירת  בשמירת  בשמירת  בשמירת  

קשה או מקשה דבר לח, ולא מצינו איסור אלא בצליה אחר בישול , וכל דברי 

הרמב"ם נאמרו במתכות וכדומה ולא באוכלין, וכן כתב בחזון עובדיה , וכן כתבו 

 עוד אחרונים.

השאלה האם יש מכה בפטיש באוכלין , המשנה  מסכת שבת דף קמה: כל ולגבי ולגבי ולגבי ולגבי 

שורין אותו בחמין בשבת. וכל שלא בא בחמין מערב   -שבא בחמין מערב שבת  

מדיחין אותו בחמין בשבת. חוץ מן המליח הישן (ודגים מלוחין קטנים)   -שבת  

 -וקולייס האיספנין, שהדחתן זו היא גמר מלאכתן. וכתב רש"י וקולייס האיספנין  

שם דג שאוכלין אותו מחמת מלחו על ידי הדחה בחמין, והנך אפילו הדחה נמי 

משמע שלמד שהאיסור הוא בישול ולא מכה  והוי בשול.לא, שזהו גמר מלאכתן 

בפטיש, וכן כתב הרמב"ם וז"ל וכן המדיח בחמין מליח הישן או קוליס האספנין 

והוא דג דק ורך ביותר הרי זה חייב, שהדחתן בחמין זה הוא גמר בשולן וכן כל 

 כיוצא בהן. משמע שהוא מדין בישול.

הלכה סימן שיח סעיף ד כתב  וראיתי בפמ"ג שרוצה לחדש דבר דמשום בביאור בביאור בביאור בביאור 

שאינו יכול לאכול כלל בלי הדחה חיובו הוא משום מכה בפטיש ומשום זה 

מקשה על הב"י והפרדס דאמאי מותר בצונן ונשאר בקושיא והנה בלבוש ג"כ 

ראיתי שכתב לענין שריית דבר קשה דחיובו הוא משום מכה בפטיש אבל באמת 

לא נהירא דבר זה כלל וכבר תפש עליו בא"ר דברש"י ורמב"ם מבואר להדיא 

דחיובו הוא משום בישול ור"ל שאמאי לא חייבוהו שם משום מכה בפטיש א"ו 

דבאלו הענינים לא שייך מכה בפטיש וממילא דבצונן דלא שייך בו משום בישול 

מותר וכדברי הרמב"ם ורש"י מוכח להדיא בדף ל"ט ע"א בגמרא דאמר שם רב 

יוסף גלגל הביצה חייב חטאת וע"ז אמר מר בריה דרבינא אף אנן נמי תנינא כל 

שבא וכו' חוץ מקולייס האיספנין שהדחתן זו היא גמר מלאכתן אלמא דבזה 

חיובא נמי משום מבשל וממילא דוקא בחמין וכן איתא להדיא בספר יראים 

לרא"מ והרי"ו והאור זרוע והכל בו והמאירי והר"ן שמכולם משמע להדיא 

דחיובא דוקא בחמין ומשום מבשל וגם לדעתם של הלבוש ופמ"ג דכל דבר 

שנגמר תיקונו לאכילה ע"י איזה פעולה אף אם לא נוכל לחייבו משום מבשל 

נחייבנו משום מכה בפטיש א"כ אמאי אמר שם בגמרא דביצה שצלה אותה בחול 

ובאבק דרכים הוא רק איסור דרבנן דאינו תולדת האור נחייבנו משום מכה 

בפטיש ועוד אמאי אמר שם בדף קנ"ה והובא לקמן בסימן שכ"ד שוויי אוכלא 

משוינן נחייב אותו משום מכה בפטיש כיון שהוא השוה דבר זה לאוכל א"ו 

דבענינים אלו של אוכל לא שייך שם מכה בפטיש והנה הפמ"ג תולה עצמו בספר 

הפרדס ואומר שזה הוא דעתו דדבר שאינו יכול לאכול בלי הדחה חיובו הוא 

משום מכה בפטיש ואיך שהוא הלא הפרדס בעצמו כותב דבצונן מותר וגם יש 

בזה אריכות דברים בביאור דברי הפרדס ואכ"מ אח"כ מצאתי בספר נשמת אדם 

שגם הוא רוצה לצדד דדבר שאין יכול לאכול בלי הדחה דחיובו הוא משום מכה 

בפטיש והקשה בעצמו מה שהקשיתי מדף ל"ט דאמר שם אף אנן נמי תנינא 

וכנ"ל ודחה דבענין מליח הישן וקולייס האיספנין היה יכול לאכול מתחלה ע"י 

הדחק לכך לא נוכל לחייב אח"כ משום מכה בפטיש אבל ז"א דגם מליח הישן 

מתחלה אינו נאכל כלל וע"י הדחה הוא נאכל ע"י הדחק כדאיתא בחידושי הר"ן 

וכ"כ בא"ז דמליח הישן מתחלה אינו נאכל כלל וא"כ כי היכי דשם חיובו הוא רק 

משום מבשל ולא משום מכה בפטיש ה"ה לכל דבר שאינו יכול לאכול מחמת 

מלחו או לשריית דבר קשה שחיובו הוא ג"כ משום מבשל ולא משום מכה 

בפטיש וממילא דוקא בחמין וכן משמע בביאור הגר"א שטעם אחד הוא לשניהן 

ע"ש. היוצא מדברינו דענין מכה בפטיש בדבר אוכל הוא דבר חדש שלא נמצא 

בפוסקים ואדרבה יש כמה סתירות לזה וכמו שכתבנו למעלה וע"כ אין להחמיר 

 בהדחת צונן בשום גוונא כנלענ"ד בעז"ה.

הביאו הפוסקים את דברי הירושלמי שיש מכה בפטיש באוכלין , אולם אומנם  אומנם  אומנם  אומנם  

הרשבא בתשובה כתב שזה דוקא כשלא אוכל לאלתר, וכתבו האחרונים שהבבלי 

 חולק על הירושלמי וקימ"ל כהבבלי.

עובדיה האריך להתיר לעשות צנימים בשבת , וכ"כ בשמירת שבת ובחזון  ובחזון  ובחזון  ובחזון  

 כהלכתה בשם הרב אויירבאך, וכן כתב הרב ניסים קרליץ.

באור לציון כתב לאסור מטעם אחר וטעם הדבר דכשם שמצינו שאסור אולם  אולם  אולם  אולם  

לצלות דבר שנתבשל, כיון שהופכו ממבושל לצלי. ה"ה גם בנ"ד שיש לאסור כיון 

שהופכו מלחם לצנימים. וכן עיקר כדברי האחרונים בשו"ע בסימן שי"ח סעיף ה' 

להחמיר בצלייה אחר בישול, ואף שהביא מרן דעת י"א בתרא להתיר, מ"מ כיון 

שיכול לאכול את הפת בלא לעשותו צנימים, ולסברא ראשונה יש בו חיוב 

 חטאת, אין להקל בזה.

רוב האחרונים כתבו להתיר לעשות צנימים מלחם רך אולם ברב פעלים לסיכום : לסיכום : לסיכום : לסיכום : 

ובאור לציון כתבו לאסור , אומנם אם שם את החלה על הפלטה כדי להפשירה או 

 לחממה ודאי מותר שאין היא הופכת לצנימים.

 למדני חוקיך
 הרב חיים דדש

"ויגד ליעקב ויאמר הנה בנך יוסף בא "ויגד ליעקב ויאמר הנה בנך יוסף בא "ויגד ליעקב ויאמר הנה בנך יוסף בא "ויגד ליעקב ויאמר הנה בנך יוסף בא 

יש  אליך ויתחזק ישראל וישב על המטה"אליך ויתחזק ישראל וישב על המטה"אליך ויתחזק ישראל וישב על המטה"אליך ויתחזק ישראל וישב על המטה"

לפרש עפ"י רמז, חז"ל אומרים "כל המבקר את החולה נוטל אחד משישים מחליו, 

מעצמו, כי  –כשבא יוסף לבקרו נטל ממחלתו אחד מששים, ולכן "ויתחזק ישראל" 

"וישב על המטה" גימטריא של   –נתמעטה מחלתו עד לחמישים ותשעה חלקים  

"המטה" חמשים ותשעה. אולם לפני כן נאמר "הנה אביך חולה", "הנה" בגימטריא 

 ששים.                                                                                                 (הגר"א)

 

בעת שנתמנה המלבי"ם לרב בעיר גדולה, שמע   "ויקרא בהם שמי ושם אבותי... " "ויקרא בהם שמי ושם אבותי... " "ויקרא בהם שמי ושם אבותי... " "ויקרא בהם שמי ושם אבותי... " 

שהרבה מן המשכילים שינו את שמותיהם מעברית ללועזית. אמר: עכשיו נתפרש 

מהי הברכה שבירך יעקב את בני יוסף התלבשו בבגדים   –לי עניין בתורה  

מודרניים, כמנהג בני מלכי מצרים. אולם בעת שהלכו אל הסבא יעקב החליפו את 

מלבושיהם במלבושים עבריים טיפוסיים. אבל, בעת שהוגד ליוסף באופן פתאומי, 

כי אביו חולה, רץ תיכף עם בניו לקבל ברכה מאביו לפני מותו. לא הספיקו להחליף 

בגדיהם המצריים, ועל כן לא הכירם יעקב, כי מעולם לא ראם בבגדים הללו, ולכן 

שאל: מי אלה. יוסף השיבו בהצטדקות "בני אשר נתן לי אלהים בזה" פירוש 

במצרים. כאן הנני מוכרח להלבישם ככה. ומשראה יעקב כל זה והבין את המצב 

כהוויתו ומה שעומד להיות ברבות הימים, ברכם שעל כל פנים ישמרו על השמות 

 העבריים, "ויקרא בהם שמי ושם אבותי אברהם ויצחק", ולא שמות מצריים. 

 (אבני חן)                                                                                                           

 פרפראות...
 הרב משה קליין

2 
 7המשך בעמוד 



 

 

 בעל קצות החושן -רבי אריה לייב הלר 
  אוקראינהאוקראינהאוקראינהאוקראינה מקום קבורה: י''ט טבתי''ט טבתי''ט טבתי''ט טבת תאריך הילולה:

 ר' יוסף. ::::אביואביואביואביו

 (מצד אביו). ר' יחיאל מיכל: : : : סבוסבוסבוסבו

 (בעל קונטרס הספקות ותרומת הכרי). ר' יהודה כהנא: : : : אחיואחיואחיואחיו

ור'  (בעל שו"ת אריה)  ר' אריה ליבוש ליפשיץ :  :  :  :  מתלמידיו מתלמידיו מתלמידיו מתלמידיו 

  (בעל שו"ת מהריא"ז). אשר ענזיל צוזמיר

רבי יום טוב ליפמן  בעיירה קאלוש שבגליציה, לנכד נולד  נולד  נולד  נולד  

. כיהן ברבנות בעיירה רוזניאטוב  הלר, מצאצאי  רש"י

בגליציה. בשנת תקמ"ח התמנה לרבנות בעיר סטרי, ולימד 

 תלמידים רבים.

עני מרוד ובמאמצים גדולים כתב את ספרו "קצות היה  היה  היה  היה  

חושן  ביאור חריף ועמוק לשולחן ערוך, חלק   -החושן"  

משפט. ספר זה השפיע רבות על צורת הלימוד בישיבות, 

ונכתבו עליו ביאורים וחידושים רבים. חלקו הראשון של 

הספר נדפס בעיר למברג (לבוב) בשנת תקמ"ח, ועורר רושם 

רב. החלק השני נדפס שם בתקנ"ו. מאז נדפס הספר פעמים 

 רבות נוספות.

לחיבורו הידוע, חיבר גם את הקונטרס משובב בנוסף  בנוסף  בנוסף  בנוסף  

בספרו "נתיבות המשפט" על ספר  רבי יעקב מליסא  נתיבות, בו השיב על השגות

-("שבע סוגיות" בארמית)   שב שמעתתא  קצות החושן. כמו כן כתב את הספר 

חידושים על שבע סוגיות, אותו החל לכתוב כבר בילדותו. לעת זקנתו חיבר את 

אבן  על שולחן ערוך חלק  אבני מילואים  הפירוש 

 העזר, שיצא לאור לאחר מותו.

היה הרב יהודה כהנא מחבר הספרים "קונטרס אחיו אחיו אחיו אחיו 

 הספיקות", "תרומת הכרי".

 

 

 רבי יעקב אבוחצירא
        מצריםמצריםמצריםמצרים מקום קבורה:    כ' טבתכ' טבתכ' טבתכ' טבת    ::::תאריך הילולה

 : ר' מסעוד.אביואביואביואביו

 : ר' אברהם, ר' אהרן, ר' יצחק ור' מסעוד.בניובניובניובניו

מרת  (בעלה ר' מכלוף אדהאן)  : מרת אסתר בנותיו בנותיו בנותיו בנותיו 

 פריחה(בעלה ר' יעקב תורג'מאן).

 (מצד אביו). : ר' אברהםסבאסבאסבאסבא

 (אביו). : ר' מסעודמורומורומורומורו

 –שם המורה של אביו  -בשנת ה'תקס"ו בתאפיללת (מרוקו) ונקרא 'יעקב' עלנולד נולד נולד נולד 

 [בנו של ר' עיוש אביחצירא]. ר' יעקב

לערך   10ניכר בכישרונות מיוחדים, למד תורה בשקידה ובהתמדה ובגיל  מילדותו מילדותו מילדותו מילדותו 

זכה לגילוי אליהו הנביא. לאחר פטירת אביו לימד ילדים את ראשית הקריאה 

ובהמלצת המקובל ר' מרדכי בן שימול החליטו חכמי העיר למנותו לרב מחוז 

העיר תאפיללת במקום אביו. ייסד את ישיבת "אביר יעקב", מעת לעת יצא רכוב 

על גבי חמור למסעות ברחבי מרוקו על מנת לאסוף כספים עבור אחזקת הישיבה 

ומתן צדקה לעניים, לאלמנות וליתומים. בחלק ממסעותיו הגיע לאלג'יריה 

ולטוניסיה אולם ביקש שלא יפרסמו אודות שהותו ופעמים רבות ניצל באורח 

 פלא משודדי דרכים.

) פרקי משניות וידע בעל פה את כל ששה 18לילה למד י"ח (כל כל כל כל 

סדרי משנה, שולחן ערוך, פוסקים וגמרא. ישן מעט עד חצות 

 –הלילה ולאחר אמירת 'תיקון חצות' החל ללמוד בספרי קבלה  

"עץ חיים", "מבוא שערים", "זוהר", "זוהר חדש". השכם 

בבוקר מיהר לבית הכנסת להיות ראשון למניין לתפילת 

שחרית, התפלל עם כוונות האר"י באריכות ובדבקות עצומה 

עד שלא הרגיש כלל בנעשה סביבו. כאשר היו מגלים לו מן 

השמים על גזרות המתרגשות לבוא לעולם עשה פעולות 

שונות בכדי לבטלן. הרבה לטבול במקווה וגם בחורף כאשר 

המים קפאו שבר את הקרח בכדי לטבול. העניק צדקה ביד 

רחבה וביתו היה פתוח להכנסת אורחים, בתפילתו ובאכילתו 

פעל לתיקון נשמות נידחות ומגולגלות ונהג לכוון כוונות 

 וייחודים בעת שהריח טבק.

כנותו ר' יעקב כנותו ר' יעקב כנותו ר' יעקב כנותו ר' יעקב הבחינו כי כל היוצא מפיו מתקיים החלו לכאשר כאשר כאשר כאשר 

יסים], אף הגויים התייחסו אליו בכבוד בנ בנ בנ בנ  מד המלו המלו המלו המלו [  המלוב"ן המלוב"ן המלוב"ן המלוב"ן 

ופעמים רבות ביקשו כי  גדול ובהערכה, כינוהו 'אלחזן אל כביר'[הרב הגדול] 

 יפשר וישכין שלום בענייניהם.

(ר'  פיוטים רבים, לא הסכים להדפיס את כתבי ידו בחייו ואמר לבנו כתב  כתב  כתב  כתב  

בחלום ויודיע לו    כי לאחר פטירתו יגיע אליו  מסעוד) 

 אם הכתבים רצויים לפני ה' ורק אז יביא אותם לדפוס.

לעלות לארץ ישראל אולם שלוש פעמים השתוקק  השתוקק  השתוקק  השתוקק  

ראשי הקהילות הפצירו בו להישאר ולהנהיג את יהודי 

מרוקו. בשנת ה'תרל"ח החליט כי הגיע העת לעלות 

לארץ ישראל ובחודש טבת שנת ה'תר"ם הגיע לעיירה 

(משה  דמנהור (מצרים) ושהה בבית אחד מנכבדי העיר 

סרוסי). כאשר ערך את הקידוש בליל שבת וראה כי 

אחד הנרות כבה לפתע אמר 'טוב, תחזור הנשמה 

למקומה המקום שממנו חוצבה'. ביום ראשון חלה 

וגילה למארחו כי יפטר רק לאחר שבת הבאה. כעבור 

שבוע, בבוקר יום ראשון רבים מאנשי הקהילה בדמנהור 

הגיעו לקבל את ברכתו, החל לקרוא את 'שיר השירים' 

ואמר 'וידוי', ציווה את שני תלמידיו שיקברוהו בדמנהור ולאחר שסיים לקרוא 

 את 'קריאת שמע' השיב את נשמתו ליוצרה.

קהילת אלכסנדריה (מצרים) חפצו שייקבר בעירם אולם בכל פעם שניסו אנשי  אנשי  אנשי  אנשי  

לנוע לעבר אלכסנדריה החלו לרדת גשמים עזים וכאשר שני תלמידיו עסקו 

 בטהרתו קם וטבל במקוה בעצמו.

 חזו בני חביבי
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 בחורי החמד
של הר שמואל 
 עמלי התורה!!
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 קברי אבות
מתבוננים בנושא הקבורה של כשאנו  כשאנו  כשאנו  כשאנו  

האבות הקדושים אנו מגלים דבר מעניין . אברהם אבינו שקיבל בהבטחה 

אלוקית את ירושת הארץ ועל זה כתוב שהוא האמין בה' ולא שאל ממנו אות 

על ההבטחה הזאת אבל כשהגיע הרגע שהיה צריך לקבור את שרה אשתו 

לא סמך על ההבטחה וניגש בנחישות לקנות את מערת המכפלה  ובאמת 

זאת הייתה האחיזה הראשונה בארץ ישראל 

שנעשתה בקניין ונרשמה בטאבו ובמעמד עדים 

כדת וכדין .הוא אף שילם כנראה מחיר גבוה 

שהתאים לחמדנות של עפרון החיתי .הוא אף 

איים על החיתים שאם לא ישיגו לו את המערה 

ה  ח בט הה ח  ו בכ ה  ות ש א רו יד וא  סף ה בכ

האלוקית שהוא קיבל!  (רש"י על הפסוק גר 

 ותושב אנכי עמכם).

לא סתם ביקש רשות לקבור את שרה הוא  הוא  הוא  הוא  

במקום טוב הוא רצה דווקא לקנות את המקום 

 בכסף מלא ושזה יקבל מעמד של "אחוזה"!

ומאידך כל שלושת הרועים שליוו את עם 

ישראל בשנות הנדודים במדבר הלוא הם משה 

רבנו ואהרון הכהן וגם מרים הנביאה לא זכו 

 להיכנס לארץ ישראל ונקברו במדבר!

הפרשת השבוע היא פרשת ויחי אנו והנה  והנה  והנה  והנה  

רואים את יעקב אבינו ברגעיו האחרונים כמו 

נאבק על הזכות להיקבר בארץ הקודש ודווקא 

בקברי האבות. לצורך זה הוא משביע את יוסף 

השולט במצרים "אל נא תקברני במצרים ! 

ושכבתי עם אבותי  ונשאתני ממצרים וקברתני 

 בקבורתם "!  

מסביר את ההנחיות של יעקב אבינו לא רש"י  רש"י  רש"י  רש"י  

להיקבר במצרים בשלושה טעמים . א. שסופה 

להיות עפרה כינים ומרחשין תחת גופי וב. שאין 

מתי חוץ לארץ חיין אלא בצער גלגול מחילות , וג. 

 שלא יעשוני מצרים עבודה זרה ! 

שנקט רש"י הוא בוודאי לא במקרה והוא מעניין מאד .הסכנה הסדר  הסדר  הסדר  הסדר  

שמצרים יעשו את יעקב אבינו לעבודה זרה היא סכנה מיידית . יעקב אבינו 

היה דמות נערצת במצרים ולמרות שעברו שבע עשרה שנים מאז שהוא 

הגיע וכולם ראו שהנילוס עולה לקראתו אבל זה לא נשכח ומצרים בשל 

היותה ארץ שטופה בעבודה זרה היו מוסיפים את יעקב אבינו לרשימת 

 האלילים . 

ששתי הסיבות הראשונות שכתב רש"י הן סיבות עתידיות . הכינים בעוד  בעוד  בעוד  בעוד  

שירחשו במצרים זה סיפור ששייך לתקופה מאוחרת של מכות מצרים ושעד 

שזה יתרחש יעברו עוד מאות שנים והסיבה השנייה קשורה לאחרית הימים 

ולעת תחיית המתים שאז ינועו מתי חוץ לארץ לארץ הקודש דרך גלגול 

מחילות אבל ליעקב אבינו כל אלה היו אקטואליה והטרידו את מחשבתו כבר 

 באותו רגע ! הכול נלקח בחשבון של הרגע הזה !

לבי אומר לי שכאשר רש"י מביא שלוש סיבות בשביל להסביר את דברי 

יעקב אבינו כואב לו משהו . אולי הוא חשב על סיבה אחרת שאותה מביא 

הרב הירש ז"ל שמה שהדריך  את מנוחת יעקב אבינו הוא מה שכתבה 

התורה בסוף פרשת ויגש שם כתבה התורה "וישב ישראל בארץ מצרים 

ויאחזו בה ויפרו וירבו מאד" .דווקא המילים "ויאחזו בה" הפריעו ליעקב 

. הוא שאמר על עצמו בעומדו לפני פרעה "כל ימי הייתי גר  אבינו 

בארץ" (רש"י בראשית מ"ז פסוק ט' ) והנה בניו עשו 

אחיזה בארץ מצרים  הווה אומר שהם התאזרחו 

בה והתחילו להתחבר לתרבות המצרית והפכו 

את ישיבתם שם לאחוזה זה  היה מנוגד לרוחו של 

יעקב אבינו .יעקב אבינו עצמו מספר ליוסף בפרק 

מ"ח פסוק ד' שהקב"ה הבטיח לו "ונתתי את 

הארץ הזאת לזרעך אחריך אחוזת עולם" והכוונה 

 היא לארץ ישראל !

נזכרים ביעקב אבינו ששלח מלאכים אל אנחנו  אנחנו  אנחנו  אנחנו  

עשיו אחיו והקפיד שיאמרו לאחיו "עם לבן גרתי 

ורש"י מסביר שלמרות שהוא גר עם לבן הוא לא 

למד ממעשיו הרעים ! ולכאורה למה זה חשוב 

שעשיו ידע את הידיעה הזאת וכי מה איכפת 

לעשיו אם יעקב למד משהו בבית לבן ? עשיו היה 

המשגיח של יעקב אבינו? אבל יעקב גילה לאחיו 

חלק מהניסיונות שהוא עמד בהם . לחיות עם לבן 

ולא ללמוד ממנו זאת גדלות.  אולי לא פחות 

 מ"תרי"ג מצוות שמרתי "!

התורה עתידה לכתוב בפרשת אחרי מות והנה   והנה   והנה   והנה   

"כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא 

תעשו" ורש"י יסביר שם שארץ מצרים שהייתה 

לפחות באותה תקופה המקולקלת ביותר מכל 

הארצות וכנראה שהקדוש ברוך הוא רצה שבני 

יעקב יהיו במצרים שם ילמדו איך לא להיות ! 

זאת המשמעות האמיתית של "גר יהיה זרעך 

 בארץ לא להם "! דווקא גר ודווקא בארץ לא להם !

הרצון האלוקי היה שהם יהיו כמו שהם אמרו 

לפרעה "לגור בארץ באנו" , רק לגור ולא להתיישב ולא להתאזרח חלילה  

ובאמת הם שמרו על היחודיות שלהם בארבעה דברים שלא שינו את שמם 

ששמרו על שפתם ובגדיהם היו מיוחדים וגם לא התחתנו עם בנות הארץ 

אבל ליעקב אבינו היו דאגות בגלל הנושא הזה ולכן הוא אמר ליוסף "האחים 

שלך רוצים להתאזרח כאן , הם לא פוחדים מהמפגש עם מצריות ואני אפילו 

 להיקבר כאן אינני רוצה"! "אל נא תקברני במצרים !"

    ב.ב.ב.ב.

הנושא המעניין אותנו הוא ההבדל בין שלושת האבות אברהם יצחק אבל  אבל  אבל  אבל  

ויעקב ולבסוף גם יוסף שהצטרף אל האבות בסוף חומש בראשית שכולם 

נקברו בארץ ישראל לבין שלושת הרועים משה רבנו ואהרון הכהן ומרים 

הנביאה שכולם נקברו במדבר ולא זכו להיכנס לארץ למרות שמשה רבנו כל 

ת  א ת  ו א ר ל ו ן  ד ר י ה ת  א ר  ו ב ע ל ה  צ ר ך  כ
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 5המשך בעמוד 

 

 

בית שני היה ספוג בגילוי ”

תורה שבעל פה מה שהיה חסר 

בבית ראשון, כך מסביר הגר"א 

משמעות "הרי חושך" שעשרת 

השבטים הוגלו אל מאחריהם, 

חושך זאת תורה שבכתב בלי 

תורה שבעל פה! גם המושג 

ה"הצולעה" שכתוב במיוחס 

עליהם מתפרש על אלה 

שיצאו לגלות בבל בלי האור 

של תורה שבעל פה שנתגלה 

 “בבית השני!

 ח טיטולים ומטרנות“חדש! גמ
 

 טיטולים בכל הגדלים וכן מטרנה
 050-6401440טל:  4ברקת ‘ ויצמן רח‘ אצל משפ

 ל“נ אייל בן זהבה ז“לע
 ולרפואת טוהר בת שני שרה

 תהילים ושיעור לנשים 
 אצל משפחת ירושלמי

 15:00בשעה  12רחוב לשם 
 כל הנשים מוזמנות!



הארץ .ההבדל נראה כך : אברהם יצחק 

ויעקב שלא היו קשורים בחטא המרגלים 

שבגלל החטא הזה נענש דור המדבר כל כך הם זכו במעשיהם להקים את בתי 

 המקדש . 

אבינו זיכה לעם ישראל את הבית הראשון שעמד בזמן גלות בבל אברהם  אברהם  אברהם  אברהם  

שהייתה הראשונה בארבע הגלויות והייתה מרומזת בפסוק השני בתורה שם 

כתוב " והארץ הייתה תוהו" שעל פסוק זה אמר רבי שמעון בן לקיש במדרש 

רבה ש"תוהו" זו מלכות בבל ושעליה כתב ירמיה הנביא בפרק ד' פסוק כ"ג 

"ראיתי את הארץ והנה תוהו " ! כלומר שאף על פי שכבר עברו על העולם יותר 

 מאלפיים שנים עדיין היא תוהו !

התוהו היא לפי דברי המהר"ל הרצון להרוס את העולם ולהחזיר אותו  משמעות משמעות משמעות משמעות 

לקדמותו . נגד הרצון האלוקי שכתב ישעיה הנביא "לא תוהו בראה שבת 

יצרה".התוהו הוא רצון הריסה וחורבן הסיסמה היא הרס והדגל הוא אגרוף . 

כלומר "אני חזק ולכן אני צודק ! שזאת  באמת מטרת העבודה זרה שבאמת 

החריבה את המקדש הראשון ולחז"ל לא נותרה ברירה אלא לבקש מהקב"ה 

 לקחת מהם את היצר הרע של עבודה זרה ובקשתם אכן נענתה !

היה אברהם אבינו זה שהכין את הקו הישיר בין האלוקים ובין האדם . קו במקביל במקביל במקביל במקביל 

 זה נקרא תפילה והתפילה שהוא הכניס לעולם נקראה תפילת שחרית .

אבינו זיכה את עם ישראל בבית שני . הבית השני שהיה בתחילתו  תחת יצחק  יצחק  יצחק  יצחק  

שלטון מדי ופרס שזו הייתה המלכות השנייה ששלטה בעולם והיא מרומזת 

בתורה בפסוק שהביא רבי שמעון בן לקיש שכתוב  בתורה והארץ הייתה תוהו 

וכתב רשב"ל ש"בוהו" זו מלכות מדי שהייתה מלכות רכה יותר ממלכות   ובוהו 

בבל ולא דרשה להחריב ולהרוס ובמקום זה ליהנות ! למה לשבור את כד היין 

כשבאמת אפשר לשתות את תכולתו? ולמה לשרוף בתים אם אפשר לגור בהם ? 

במקום תוהו התגלה ש"בו הוא" ! הפתרון נמצא בתוך האדם עצמו ! הסיסמא 

החדשה הייתה "אני נהנה וזה סימן שאני קיים "! הדגל כבר לא היה העאגרוף 

הברוטלי אלא הקיבה המפונקת . "והמלך והמן ישבו לשתות זאת הייתה 

התמונה של אותו דור . לא דיברו על בעיות תברואה או על בעיות חינוכיות אבל 

 דיברו מי הוזמן למשתה ומה הגישו שם !

בית שני היה ספוג בגילוי תורה שבעל פה מה שהיה חסר בבית ראשון (כך ואכן ואכן ואכן ואכן 

מסביר הגר"א משמעות "הרי חושך" שעשרת השבטים הוגלו אל מאחריהם . 

חושך זאת תורה שבכתב בלי תורה שבעל פה! גם המושג ה"הצולעה"  שכתוב 

במיוחס עליהם מתפרש על אלה שיצאו לגלות בבל בלי האור של תורה שבעל 

פה שנתגלה בבית השני ! לא היו מלכים בבית שני ולא היו נביאים וגם הכוהנים 

הגדולים לא היו בסדר אבל עלתה קרנם של ראשי הישיבות ושל אבות בתי הדין 

והתורה הקדושה רקדה ושמחה !  וכל תקופת התנאים הגדולים שייכת לזמן של 

בית שני ועל זה כתבה הגמרא ששני אלפים תורה התחילו מאברהם אבינו שנולד 

 ).3828בסוף האלף השני ונגמרו בחורבן בית שני שהיה בשנת ג' אלפים תתכ"ח (

זה שייך ליצחק אבינו שהיה עמוד העבודה ודרכו קיבלנו קו שני לקב"ה בנין  בנין  בנין  בנין  

שנקרא תפילת המנחה . אבל שני המקדשים היו בארץ ישראל ואילו יעקב אבינו 

הוא האבא של הגלות והגאולה . הוא האבא של הגלות כי הוא הוריד את בניו 

למצרים והוא העמוד של הגאולה כי הוא לקח מאליהו הנביא את האות וא"ו 

וטבע אותה בשמו שכידוע בחמש מקומות כתוב יעקוב מלא ובחמש מקומות 

כתוב אליה חסר ושדרך לקיחה זאת לקח יעקב אבינו עירבון מאליהו הנביא 

 שיבוא לגאול את בניו ולהחזירם לארץ ישראל !

הקב"ה חשב על כל העולם ולכן רצה שגם גויים יקבלו את התורה וכשהם אבל  אבל  אבל  אבל  

סירבו לקבלה שלח הקב"ה את היהודים שכן קיבלו אותה לגור בארץ העמים 

 ולחיות שם ! אין מקום בעולם אליו לא הגיעו היהודים ! 

גם הם צריכים הנהגה רוחנית בדיוק כמו יהודי ארץ ישראל שיש להם את אבל  אבל  אבל  אבל  

האבות הקדושים ולכן החליט הקב"ה שמשה רבנו ואהרון הכהן ומרים הנביאה 

 יישארו בחוץ לארץ וידאגו לרוחניות  של יהודי חוץ לארץ .

    ג.ג.ג.ג.

כאשר המרגלים הכינו את העצה הרעה שלהם הלך כלב בן יפונה לחברון לכן  לכן  לכן  לכן  

להתפלל על ארץ ישראל שלא תינזק בעצת המרגלים והמקום שהוא פנה אליו 

 היו קברי האבות . הם היו קשורים לארץ ישראל והשפעתם תשמור עליה . 

בשם אדם גדול שמה שיושבי ארץ ישראל מזלזלים בתוצרת הארץ שמעתי  שמעתי  שמעתי  שמעתי  ( 

ולהוטים דווקא  לתוצרת חוץ זה הכול תוצאה מלשון הרע שדיברו המרגלים על 

ארץ ישראל ! הנה עברו אלפי שנים מאז חטא המרגלים ואת תוצאות דיבורם 

 אנחנו מרגישים עד היום!)

שבת שלום לכל המתפללים בבתי הכנסת בהר שמואל ולחברים המקשיבים שבת שלום לכל המתפללים בבתי הכנסת בהר שמואל ולחברים המקשיבים שבת שלום לכל המתפללים בבתי הכנסת בהר שמואל ולחברים המקשיבים שבת שלום לכל המתפללים בבתי הכנסת בהר שמואל ולחברים המקשיבים 

    לקולך די בכל אתר ואתר.לקולך די בכל אתר ואתר.לקולך די בכל אתר ואתר.לקולך די בכל אתר ואתר.
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 6:00שמחה, ונחת יהודי אמיתי, לימוד עם הבנים כל מוצאי שבת בשעה אבות ובנים 

 פרסים הפתעות והגרלותהיה חלק ממפעל גדול של הנחלת התורה לדור הבא! 
 ו “הימרדכי ויטנשטיין יחד עם הרב 

שמחת הבר מצוה לבנם 
‘ של אוהבי תורה ר

 ו“שלמה סופר ורעיתו הי
 בשמחה רבה! 

הנחת פיאות לבנם של 
אנשי החסד אוהבי תורה 

דרור שועה ורעיתו  ‘ ר
 ו בשמחה רבה!“הי



 

 

שירותי דת 
 וגמילות חסד

 052-7111480אילנה טל:  לתיאום בענין טהרה:

 054-2002882הרב דוד שרעבי טל:  שאלות בהלכה וטהרה:

 02-5715176הרב יוסף שטילרמן טל:  שאלות בהלכה וטהרה:

 058-3274470הרב עמנואל איפרגן טל:  דיני תורה בדיני ממונות ושכנים:

 054-8002882מירב שרעבי טל: ‘ גב עזר ליולדת:

 054-8441374שולה ויטנשטיין טל: ‘ גב ח תרופות:“גמ

 054-8441374הרב מרדכי ויטנשטין טל:  ח רדיאטורים לחימום:“גמ

 054-8402564משפחת בן ישי טל:  מיץ ענבים:

 050-5245392משפחת נחמני טל:  כרית של ברית:

  16אודם ‘ מטטוב:  רח‘ גב ‘):אחות מוסמכת לשעת הצורך בשבת (פציעות זריקות וכו

 052-6161696הרב איתמר שעיה טל:  ח פלאטה של שבת:“ח כיסאות שולחנות ומזרנים וגמ“גמ

 0504116009אביאל ירושלמי  טפחים, סירים גדולים: ‘ ח כיסאות שולחנות, כסאות ג“גמ

 02-5711480הרב חיים דדש טל:  ח כיסאות שולחנות מפות שולחן וכלי הגשה:“גמ

 02-5715028משפחת אלקיים טל:  ח מוצצים ובקבוקים:“גמ

 052-3466778הרב משה קליין טל:  ח להמסת אבנים בכליות:“גמ

 052-3466778הרב משה קליין טל:  החזרת פרקים למקום, וקיבוע:

 054-2002882משפחת שרעבי טל:  מקרן, ומכשיר אנילציה (אנילציה תרומת קרוליין שרעבי):

 054-8002882משפחת שרעבי טל:  ויה:‘נ אסתר בת ג“משאבת חלב ידנית וחשמלית לע

 050-4108914קרוליין שרעבי טל: ‘ גב איסוף וחלוקת מזון למשפחות:

 ח טיטולים ומטרנה“גמ
 ל, ולרפואת טוהר בת שני שרה“נ אייל בן זהבה ז“לע

 על ידי משפחת ויצמן

 050-6401440טל: 4רחוב ברקת 

6 

 חזו בני חביבי

הנחת תפילין לבנם של 
שמעון ‘ אנשי החסד ר

 ו“אסולין ורעיתו הי
 בשמחה רבה! 

 ו בשמחה רבה!“ברית לבנם של הרב יצחק אלקיים ורעיתו הי
 (הרב המגיד) 



 

 

 

 
 

 טוב שבגוים הרוג?
 

השו"ע בחו"מ (סימן תכ"ה סעיף ה') העכו"ם שאין ביננו ובינם מלחמה כתב  כתב  כתב  כתב  

וכיו"ב אין מסבבין להם מיתה ואסור להצילן. וצריך להבין מה החידוש דאין 

מסבבין להם מיתה וכי סלקא דעתך שמותר להרוג גוי בסתם, ומאי קאמר ואסור 

 להצילן.

) איתא ויקח שש מאות רכב בחור וכל 89דר"י (מסכתא ויהי א' עמ'  במכילתא  במכילתא  במכילתא  במכילתא  

רכב מצרים ושלישים על כולו (שמות פרק י"ד פסוק ז') ומהיכן היו הבהמות 

הללו? אם תאמר משל מצרים הרי נאמר 

וימת כל מקנה מצרים. ואם תאמר משל 

ישראל, והלא נאמר וגם מקננו ילך עמנו. 

משל מי היו? מהירא את דבר ה'. (היינו 

במצרים יש גם ירא לדבר ה') מכאן היה 

רבי שמעון בר יוחאי אומר: כשר שבגוים 

 הרוג, טוב שבנחשים רצוץ את מוחו. 

שגרסו טוב שבמצרים דוקא, אבל יש  יש  יש  יש  

ד  ו וע  . ים ו ג ב ש ב  ו ט ה  ל י ג ר ה סא  ר ג ה

 . ם י ו ג ב ש ב  ו ט י  מ ל ש ו ר י ב ה  ס ר ג ה ש

 והשינויים נעשו מפני הצנזורה.

איתא בירושלמי עמ"ס קידושין (פ"ד וכן  וכן  וכן  וכן  

הלכה י"ג) תני רשב"י הכשר שבגוים הרוג 

וכן   . רוצץ את מוחו וטוב שבנחשים 

במסכת סופרים (פרק ט"ו הלכה י"ז) אמר רשב"י טוב שבגוים בשעת מלחמה 

 הרוג. ושם יש תוספת "בשעת מלחמה", דהיינו שבסתם אסור להרוג.

עבודה זרה (דף כ"ו:) אמרו העובדי כוכבים ורועי בהמה דקה לא מעלין ובמסכת ובמסכת ובמסכת ובמסכת 

ןלא מורידין. והיינו דמזניחין אותם למות, ואין מצילין אותן. והקשו שם 

התוס' (ד"ה ולא מורידין) וא"ת והא אמרינן במסכת סופרים טוב שבכנענים הרוג. 

וי"ל שבירושלמי קידושין מפרש בשעת מלחמה, ומביא ראיה מויקח שש מאות 

רכב בחור, ומהיכן היו מהירא לדבר ה'. ומבואר בפשיטות שדברי רבותינו היינו 

 בשעת מלחמה ולא בכל ענין. ודלא כהירושלמי ומסכת סופרים.

כתב הרמב"ם (פרק ד' מהלכות רוצח ושמירת הנפש הלכה ד') אבל ולהלכה  ולהלכה  ולהלכה  ולהלכה  

הגויים שאין ביננו ובינם מלחמה, וכיוצא בהם אין מסבבים להם מלחמה. 

 ובסתמא למה להרוג כשהוא חי עמו בשלום ובפרט בגר ותושב עמו.

יו"ד סימן קנ"ח סעיף א' כתב עובדי עבודה זרה שאין ביננו ובינם מלחמה  בשו"עבשו"עבשו"עבשו"ע

וכיו"ב. אין מסבבין עליהם מיתה. וכ"פ בחו"מ סימן תכ"ה סעיף ה'. ובסמ"ע 

סע"ק י"ח כתב דאילו יש מלחמה על זה אמרו טוב שבגויים הרוג והיינו דמצוה 

להורידן ולסבב עליהם מיתה כדכתבו התוס'. ויתירה מזו הרמ"א כתב בדרכי 

 משה (סק"ב) דאפילו הם מקיימים ז' מצוות מצוה להורידן.

הגאון באר הגולה בחו"מ (סימן תכ"ה אות ש') כתב באריכות וז"ל: לא אומנם  אומנם  אומנם  אומנם  

אמרו חז"ל דבר זה אלא על עובדי כוכבים ומזלות שהיו בזמנם, ולא היו מאמינים 

ביציאת מצרים ובחדוש העולם. אבל אלו הגויים אשר אנחנו אומה ישראלית 

חוסים בצל שלהם ומפוזרים בינהם הם מאמינים בחדוש העולם וביציאת מצרים 

ובעיקרי הדת וכל כוונתם לעושה שמים וארץ. וכמ"ש הרמ"א באו"ח (סימן קנ"ו) 

בהגה לא די שאין איסור להצילן אלא אפילו אנחנו מחוייבים להתפלל בשלומם, 

וכאשר האריך בזה בעל מעשה ה' בסדר ההגדה בפסוק שפוך חמתך על הגוים 

אשר לא ידעוך, שדוד המלך עליו השלום התפלל לשפוך על העכו"ם אשר אינם 

מאמינים בחידוש העולם. וענין האותות והנפלאות אשר עשה ה' לנו במצרים 

ובמתן תורה. אבל הגוים האלו אשר אנו בצילם חיים וחוסים תחת כנפיהם הם 

מאמינים בכל אלה. כמ"ש על משמרתינו 

אנו עומדים להתפלל תמיד על שלום 

המלכות והשרים והצלחתם על כל מדינות 

ומקומות ממשלתיהם. וכתב הרמב"ם 

דהלכה כרבי יהושע דאפילו חסידי אומות 

העולם יש להם חלק לעוה"ב. עכת"ד. 

וכידוע הגאון בעל באר הגולה תמצא 

בכמה מקומות שהליץ בעד הגוים וכוונתו 

משום דרכי שלום וכן ראוי לעשות בסתם 

 ולא לגלות יחודינו בין הגוים.

בזמן מלחמה ושנאה בין הגוים צריך אבל  אבל  אבל  אבל  

לידע, שטוב שבהם הרוג ואין להראות 

עליהם חמלה. וצא וראה כשבא ימ"ש 

היטלר דיבר נכבדות, ובאותה שעה אם היו 

מקיימים בו טוב שבגוים הרוג, מי יודע אם היתה מחשבתו יוצאת לפועל. וכן 

בזמן הזה אין אנו יודעים מתי נקרא מלחמה שננהג בתקנת אבותינו. וכעת נשתנו 

סדרי עולם ומשפט, ולכך יש לנהוג ע"פ חוקי ומנהגי המדינה. ויה"ר שישיב לנו ה' 

 שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחילה ונוכל לנהוג כתקנתם.

 

עוד בשם גאון אחד שהסביר הרי רשב"י הוסיף עוד באותו ענין את "טוב ושמעתי ושמעתי ושמעתי ושמעתי 

שבנחשים רצוץ את מוחו". ולכאורה פשיטא וכי אנו צריכים שרשב"י יחדש לנו 

זאת? אלא מדובר בסוג אנשים שהם נחשים שאסור לסמוך עליהם, ועליהם 

נאמר כל המרחם על אכזרים, הוא מתאכזר על רחמנים. וכידוע אמרותיו של רבי 

שמעון לגבי אומוה"ע היתה תמיד במידה שאינה חומלת לעמים. כדאיתא בשבת 

(דף ל"ג:) גבי הרומאים שדיבר ואמר כל מה שעשו לא עשו אלא בשבילם. ועוד 

דוכתי. לכך צריך כל אדם לידע, ומה שאמרו טוב שבגוים הרוג פעמים לאו דוקא 

הרוג בסייף או בכלי משחית אלא הרוג שעשהו כמי שהוא הרוג כי פעמים 

 כשמחשיבים אותו לחי הרי הוא יכול להורגך. 

 נועם דברות
 הרב עמנואל איפרגן

 חזו בני חביבי

7 

 היכונו היכונו!
 למעמד הנשגב של

 ס“סיום הש
 על ידי לומדי הדף היומי היקרים וחשובים
 ו“יחד עם מגיד השיעור הרב יצחק אלקיים הי

 פרטים יבואו...

 שישו ושמחו בשמחת התורה!



 
 הקדמה לשמירת הלשון

בזכות שמירת הלשון, "שומר מצרות נפשו" ומביא לאדם "חיים", ו"ימים לראות טוב"גודל שכר שמירת הלשון: גודל שכר שמירת הלשון: גודל שכר שמירת הלשון: גודל שכר שמירת הלשון: 
(א)

. ומצינו שאפילו דור שעברו עבירות חמורות, אעפ"כ 

כיון שזהרו מאיסור לשון הרע, הצליחו במלחמה
(ב)

.
  

וכתב הגר"א באיגרת וז"ל כל רגע ורגע שאדם חוסם פיו, זוכה בשבילו לאור הגנוז שאין כל מלאך ובריה יכול 

לשער עכ"ל
(ג)

. ועל ידי שמירת הלשון כדין, זוכה האדם לקדש את כח הדיבור שלו, ואז תורתו ותפילתו יתקבל למעלה
(ד)

. וע"י שמירת הלשון, מסיר מעל עצמו קנאת 

אנשים, וכל אחד יאהבנו, ולא ידברו עליו, ולעולם יהיה לו שלום
(ה)

. עוד ע' בחפץ חיים שהאריך לענין גודל שכר שמירת הלשון בעולם הזה ובעולם הבא
(ו)

 . 

האריך החפץ חיים בספרו, ובספר שמירת הלשון, להביא מתנ"ך גמרא ראשונים ואחרונים להדגיש חומר  גודל חומר ועונש:גודל חומר ועונש:גודל חומר ועונש:גודל חומר ועונש:

הענין של האיסור המר של לשון הרע
(ז)

. בפתיחתו לספר חפץ חיים, הוא מלקט שבע עשרה לאוין, וארבע עשרה עשין, ושלשה 

ארורים, ששייך במי שאינו זהיר מאיסור המר של לשון הרע ורכילות. ובגמ' ערכין איתא, שכל המספר לשון הרע כאילו כפר 

בעיקר ח"ו, ומגדיל עונות עד לשמים, וראוי לסוקלו באבן, ואמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולם, וכאילו עובר בשלשה 

עבירות החמורות
(ח)

. עוד איתא במדרש שהמספר לשון הרע כעובר על חמשה חומשי תורה
(ט)

. גם מצינו, שמפני עון לשון הרע 

נחרב הבית המקדש
(י)

, ומחריב את העולם
(יא)

. ולעתיד לבוא הכל מתרפאין חוץ מבעל לשון הרע
(יב)

. ומחמת חומר העון, יש עונש 

מיוחד לעבירה זו, שנגעים באין עליו, והוא אות ופלא להזהיר אנשים להרחיק מלשון הרע
(יב)

. ואף שאין צרעת בזמנינו, אמרו 

שצרעת הופיע בצורה של עניות
(יד)

.
  

וגם נענש ע"י לשון הרע להפסיד מצוות שכבר עשה
(טו)

, וגם פוגם לעתיד כל המצוות התלויות 

בדיבור (אם לא עשה תשובה)
(טז)

. עכ"פ, מי שיעיין ויתבונן היטב בהם, תסמר שערות ראשו, מגודל העון
(יז)

 . 

כתב החפ"ח, שכל הענשין החמורין אלו, שייך דווקא באדם שמפקיר את עצמו חומר הענין הוא למי שלשון הרע הפקר אצלו: חומר הענין הוא למי שלשון הרע הפקר אצלו: חומר הענין הוא למי שלשון הרע הפקר אצלו: חומר הענין הוא למי שלשון הרע הפקר אצלו: 

לספר לשון הרע בתמידות, והוא הנקרא "בעל לשון הרע". אבל מי שנסה ללמוד ההלכות ולשמור אותם, ועובד בעצמו לשמור 

לשונו, ואין האיסור הפקר בעיניו, רק לפעמים הוא ניכשל בה, על אדם כזו לא אמרו כל אלו ענשין החמורין, אלא הוא כשאר לאו 

דעלמא
(יח)

. 

כתוב במשלי, שיש ששה מידות גרועות ששנא ה', והשביעי "משלחי מדנים" (לשון הרע) קרוי "תועבת נפשו"מדה גרועה: מדה גרועה: מדה גרועה: מדה גרועה: 
(יט)

. כתב רבינו יונה, שהמספר לשון הרע 

שמחתו ו ורשעתו כפולה, הראשון הוא "הנזק והבשת אשר יגרום לחברו", והשני הוא ההשחתת המדות כשיספר בגנותו מחמת "בחירתו לחייב ולהרשיע את חברי

לאידם"
(כ)

א מדה הו . אף שיש הרבה מדות שלא מצינו לאווין מיוחד להם, רק שהם נכלל בתוך לאווין ועשין אחרים (לדוגמא כעס אכזריות וליצנות), מ"מ לשון הרע

גרוע כל כך שרצה התורה לאסור אותה בפרט
(כא)

.
  

עוד כתב רבינו יונה, שמי שיחפש מומי בני אדם ואשמתם, דומה לזבובים שלעולם באו למקומות הלכלוך
(כב)

. והביא 

שם על דרך מוסר, משל לדבר דומה, לאדם וחכם שעברו על הנבלה, אמר האדם כמה מסרחת נבלה זו, אמר החכם כמה לבנות שניה
(כג)

. היוצא מזה כלל, אף אם 

ות לספר מידמצינו בתוך הסוגיא של "לשון הרע" שאין הלאווין שייכים לאנשים מסויימם (לדוגמא לאנשים שאינו "עושה מעשה עמך"), מ"מ עדיין יש השחתת 

בגנותם בלי שום תועלת כלל, אפילו על דבר שאינו בעל חי
(כד)

. 
  ùìå åéô øîù (âë ,àë) éìùîá êìîä äîìùå .'åâå òøî êðåùì øöð ,áåè úåàøì íéîé áäà íééç õôçä ùéàä éî (âé ,ãì) íéìéäúá êìîä ãåã (à)åðå ,ã"ô äøéëæ øòù ïåùìä úøéîùá 'ò .åùôð úåøöî øîù ,

  .òøä ïåùì ìòá àåä ë"àà ,åéìò úåàáä úåøö ìëî íãà ìéöîå øîåù ä"á÷äù ,ùøãî àéáäù     .ã"ôå á"ô äøéëæä øòù ïåùìä úøéîùáå ,âëø øîàî äáåùú éøòùá äàáåä ,éîìùåøé (á)   äîë äàáåä (â)
  .(à"éôáå äîã÷äá) ïåùìä úøéîùáå (ä"âäá 'å ïéùò ç"çì äçéúô) ç"ôçá íéîòô    .êéùìàä íùá ä"âäá ù"òò .äæì øáñä ù"ò .é"ô óåñ äøéëæ øòù ïåùìä úøéîùä ïåùì (ã)   äøéëæä øòù ïåùìä úøéîù (ä)

  .íåìùä úåìòî ïéðòì êéøàîù ù"òå .à"éô    .úåùåã÷ úåìòî äîë ãåò àéáä íù ïåùìä úøéîùá (å)   åøå÷î úà éúéàøä íéðôá àöîðù èåùô øáã ìë åìéôàù ,àøå÷ä éçà òãéå ì"æå äîã÷äá áúë ãåò (æ)
  .ì"ëò ïéãä ãö ìò ÷ø úåãéñç úãî éô ìò éúøáç àì äæ øôñù ,ìëä éðéòì øøáé ïòîì ,"íééç íéî øàá"á   ,ç"ô äøéëæä øòù ïåùìä úøéîùá äàáåä ,éîìùåøéá àúéà ãåò .á"ò åè ïéëøòá àúéà åìà ìë (ç)

ë òøä ïåùìå ,íéîã úåëéôùå ,úåéøò éåìâå ,äøæ äãåáò ,ïä åìàå ,àáä íìåòì åì úîé÷ ïø÷äå ,äæä íìåòá íãàä ïî ïéòøôð íéøáã äòáøà ìòùãâð    .íìåë   ïåùìä úøéîùá äàáåä àø÷éå äáø ùøãî (è)
  .ã"ô äøéëæ øòù  ã"ô äøéëæä øòù ïåùìä úøéîùá ë"ëå .ì"ëò 'åë òøä ïåùì ìò àéä äðåëä ,íðç úàðù äè÷ð àøîâäù íâä ì"æå íééç õôçä úîã÷ä úìéçúá 'ò (é)  .   éøä" á"ä æ"ô úåòã 'ìä í"áîø (àé)

   .'à ïéåàì äçéúôá ç"ôçáå ã"÷ñ åð÷ 'ñ á"îá äàáåä ."íìåòä úà áéøçî äæ    .ç"ô äøéëæä øòùá ù"òò .ì"æçî äæì úåøå÷î àéáäù ïåùìä úøéîùì äîã÷äá 'ò (áé)   íéòâðù ,(á"ò å"è) ïéëøòá 'îâ (âé)
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  .æèø øîàî 'â øòù äáåùú   .(â"ñ ïéøåøà) äçéúôä óåñ ç"ôçå ,(è ,ãë) íéøáã ï"áîøá ò"ò .äçéúôá ç"ôç (àë)   íéìéåà" (è ,ãé) éìùî ÷åñôäî àåäù íù áúë .æéø øîàî éùéìù øòù äáåùú éøòù (áë)
.áåè øáã åá àöîð éë íãàä çáùìå íéòùô ìë ìò úåñëì íéøùéä êøã ë"àùî ,íúîùàå íãà éðá éîåî ùôçé ìéåàäù ,"ïåöø íéøùé ïéáå íùà õéìé  à] äîåã "íéøùé"ù ì"é ,ì"ðã íéáåáæä ìù ìùîä éôì éìå
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 הלכה פסוקה
 הרב יוסף שטילרמן

 העלון נתרם על ידי אוהבי תורה וחסד מזכי הרבים
 

 ל“ז אליהו בן זכיאה‘ ו   לעילוי נשמת אביו ר“הידרור שועה ‘ ר
 

 וכן על ידי האנשים החשובים
 ו“היאליהו עזרן ‘ ו   הר“הייעקב דרשן ו   הרב “הימרדכי שמידט ‘ ו   הר“היאליקים גלבך ‘ הר

 ו יזכה לזיווג הגון במהרה“בן ברוריה הי חננאל‘ ו    הר“היחדד בן חנה שמואל יעקב ‘ הר
 

 העלון השבועי נערך לזכות הרבים בעלויות הדפסה בלבד, אשרי מי שזכה במצווה רמה זו!!
 ברכות בריאות פרנסה ושפע!! 

ואלה יעמדו על 
 הברכה...
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