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 אמונת תחיית המתים
 

 )יב-ז, י(ויבלע מטה אהרן את מטתם  'כווו וישליכ 'ין וכוויהי לתנ ...ווישלך אהרן את מטה
 

 השליכושוכ את מטהו נהיה תנין. אהרן כי כשהשליך ,היה נס בתוך נס הנה
ואז בהיותו  ,אהרן הים מטותם ונהפכו לתנינים אז חזר התנין ונעשה מטטומהחר

ים תמה תחייתבענין הפלא של  )שמות כח.(. וכאן מעיר בזוהר מטה בלע מטותם
מופתים, ושתי  בו ה"הקבאהרן שהיה עץ יבש עשה  הואומר: בא וראה מט, לעתיד

ואחת: שהרי לזמן מה את התנינים ההם.  בו. האחת: שעץ יבש בלע נעשו שליחויות
תפח  )שם. והמשיך ואמר רבי אלעזר (האשה בריעהפך להיות בעל רוח חיים ונ

עשה שהרי איך תֵ ן הקב"ה עתיד "להחיות מתים", ומרים שאירוחם של אותם הא
 ה"הקבאו ויראו אותם השוטים רשעים הרחוקים מהתורה ומויב ,ריאה חדשהבמהם 

 את המטה לבריאה ברוח וגוף, ה"הקב והפך יבש עץ ן היה מטהרהרי בידיו של אה
ועסקו מצוות התורה רו מקדושה וש יו בהם רוח ונשמההק"ו לגופות המתים ש

אותם לעתיד לבא  ה"הקבבתורה יומם ולילה והקב"ה הטמינם בעפר, שיעשה 
 בריאה חדשה. עכ"ד הזוה"ק.

מסופר שנפטר איש אחד ואז בכה בנו היתום עליו, ונעשה נס וחי,  ובזוהר
ובזוהר  ,)דף נ.ונתפעלו רבי אלעזר וחביריו וברכו מחיה המתים. וע"ע בפסחים (

'. ויהי בצאת נפשה כי מתה': )בראשית לה, יח( עה"פ )הקדוש פרשת וישלח (דקע"ה.
וכן אנו רואים בעין תחיית המתים, שהרי בחורף כל העצים נעשים שלכת בלא 

פרפר" יש עלים, ויבשים. ובהגיע זמן מסויים חוזרים לחיים. גם המעופף שנקרא "
מן, ופתאום חוזר וחי זמן שנושרים כנפיו ונשאר רק גופו כמת ומוטל כך הרבה ז

 ומצמיח כנפיים ושב ומעופף.
הגם ש"אמונת" תחיית המתים צריכה  ,זה יכול האדם להבין גם בשכל מכל

ה אבל הקב" ,ה וכך מצותה הגם שהיא נוגדת את השכל הפשוטטה פשואמונ
שותו והכל בכחו. אין, הכל בר יש דבר שנפלא ממנו וקשה עליו?!ישתבח שמו, וכי 

 .ונעשים ושיעשו ונוכל לראות זאת משאר "ניסים שונים" שנעשו
 ,)כט, יח וברש"י וראה פלא גדול עוד מעוף הנקרא "חול", וכנזכר באיוב (פרק בא

 וושורפתו ונשאר ב נוואחרי כן יוצאת אש מִק  ,שחי אלף שנהו שרבותינו אמר
מדבר "והובא בדברי החיד"א בספר  דש.חמגדל אברים וחי ומתוחוזר ו הצכבי

  היפלא מה' יתברך דבר? ,ובכן. , וע"ש עוד דברים)ח אות א 'מע( "קדמות
נין תחיית המתים נדמה בני אדם שומרי תורה, ואעפ"כ ששומעים ע וישנם

הראה לחזקאל בנבואה ואמר לו  ה"הקבח"ו. והנה  "דבורי דמיון" בעיניהם כמין
שהיו  ת כל שבט אפריםא, ואח"כ החיה התחיינה העצמות האלה''בבקעת דורא: 

ואח"כ צוה בעור.  כוסוומוטלים כך בעצמותיהם, ופתאום העלו בשר ומתחו גידים 
 ויחיו. י באלו"חִ לרוח "פְ 

יזכנו להאמין היטב ולצפות לתחיית המתים. וכמו שאנו מברכים ג' פעמים  ה'
, נאמין, נחיה , ברוך אתה ה' מחיה המתים"ונאמן אתה להחיות מתיםבכל יום "
 ונזכה. אמן.

 

 

 

 - דבר תורה על השלחן -
 

 

 תורה דברי לומר ליזהר וצריך
 מקֹרא יעבור ולא, השלחן על

 בחברת וכשהוא. משנה או מקרא
 פיו הוא הכי בר אם, אדם בני

 ואחרים עצמו לזכות חכמה יהגה
 דלא או הכי בר לאו ואי, עמו

 הוא פ"עכ מלתא לה מסתייעא
 משנה איזו עצמו לבין בינו ילמד

 או' ישראל כל' כגון, בפיו השגורה
 המרבה וכל, וכדומה' חנניה רבי'

 . משובח זה הרי
 

 הקדוש בזהר שהפליגו ומאחר
 למעלה המגיע בשבח קנז:) שמות(

 שלחנו על המקדש בית זכרון
 כן על, חסרונו על ודואג ומצר
 השלחן על זו ברייתא לומר נהגתי
 דברי חובת ידי כן גם בה לצאת
 פעם יוסי רבי אמר תניא: 'תורה
 ונכנסתי בדרך מהלך הייתי אחת

 ירושלים מחרבות אחת לחרבה
 אליעזר רבי תניא'. 'וכו' להתפלל

' הלילה הוי משמרות שלש אומר
'. וכו' אומר תימא בן יהודה'. 'וכו

 משנת לומר רגיל אני ובשבת
 אמר' ומימרת' תימא בן יהודה'

 כל יוסי רבי משום יוחנן רבי
 לו נותנים השבת את המענג
 חנניה רבי'. 'וכו' מצרים בלי נחלה

 הלב כונות ואחר'. וכו' עקשיא בן
 עציבותא בעידן, הדברים הן

 .חדוא חדוא ובעידן, עציבותא
 

 להיות נכון טוב ויום ובשבת
 יתן, שלחנו על שורר איש כל

 אשר נומִח  קונו את לכבד קולו
 .חננו

 

(רבנו אליעזר פאפו    

 ספר "פלא יועץ" ערך 'אכילה ושתיה')



 

 

 

 נערך על פי תשובות שהשיב מורנו הרב שליט"א בכתב ובעל פה. 

 המסקנות בקצרה, ועוד חזון למועד אי"ה כאן הובאו

 ירושלים 57124. ת.ד. "מתן תורה"הגליון יוצא לאור על ידי מוסדות 

www.MatanTorah.org 
 dvartora1@gmail.comלקבלת הגליון בדוא"ל שלחו ל: 

  חלוקת צדקה לקרובים
  : מי שממונה על כספי צדקה לחלקם כפי רצונו, והוא מחלק לכל בני העיר, האם מותר ליתן גם למי שאלהשאלהשאלהשאלה

  שהוא קרובו.

: וכי מפני שהוא קרובו של הממונה, יפסיד? ודאי שיכול ליתן לקרובו, אך אין לו ליתן לו יותר מלאחרים, תשובהתשובהתשובהתשובה

הגה: ודוקא וכתב בהמחלק צדקה צריך ליזהר שלא ירבה לקרוביו יותר משאר בני אדם. ): י"סימן רנז סוכמ"ש הש"ע (

. וע' שו"ת חתם סופר (חיו"ד גבאי, אבל כל אחד מותר ליתן צדקה שלו או מעשר שלו למי שירצה מקרוביו, והם קודמין

  סימן רכט). ובס' צדקה ומשפט (עמוד קלד הע' כז).
  

  
  

  ,02-9709118ירושלים, או בפקס:  57124שאלות ניתן להפנות לת.ד. 

 dvartora1@gmail.comאו דרך מערכת הגליון בדוא"ל: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

 
è .íàå éî ñùéøô åì ïåùìä òøä ìò ãçà äéä çéñî éôì úååî øáãá 

äæ ,àðéã éëä ,íà ùé ïéðòá äæä ôàéåì íà àåä úîà åèôùì ãöì 

úåëæä ,åà ïéðòù äæ àåä éðéðòá úìéìù úåìòîä åà ãçà øàùî 

íéèøô åðøàáù ìéòì óéòñá æ ,'åà äæù øôñîä àì äàø øáã äæ 

åîöòá ÷ø òîù éôî íéøçà ,éàãåá øåñà ìá÷ì åðîéä èéìçäìå 

åáìá éàðâì ìò åøáç ,ôàåéåì íà ïéà åá ãçà åìàî íéèøôä ,ìëî 

íå÷î íâ ïë ùé ìéøäæ àìù ìá÷ì ùéàî äæ çéñîä éôì úååî éøáã 

úåðâ ìò åøáç ,ìëå ïëù øåñàù îñìåê ìò äæ êìéì øçà êë øôñìå 

øáã äæ íéøçàì åà åúåæáì íéøáãá øåáò äæ ,ì÷å çååøî ïá åðá ìù 

ì÷ çååøî ïéðòì åãéñôäì øåáò äæ ïåîîá åà åúåëäì ,ç"å ,éàãåã 

øåñà ïî äøåúä. 

 
 מסירות נפש

שבוע שב(, סאלי הבבא - א"זיע אבוחצירא ישראל רבנו

 ליאון בעיר פעם התארחד' שבט יום הילולתו), הבעל"ט 

 ימים מספר עברו אולם, נהלבה ברכת עת והגיע, שבצרפת

 היה ולא ביותר מעוננים היו השמיםו, הברכה זמן שהגיע מעת

 .הלבנה על לברך אפשר

 התבהרו לא ועדיין, הברכה זמן של האחרון היום בהגיע

 מקום יש היכן שיבררו ממקורביו סאלי הבבא ביקש, השמים

 .בהירים השמים שבו

 קילומטרים מאות כארבע הרחוקה, מרסיי בעיר כי לו אמרו

 .בהירים השמים, המצאו ממקום

 ברכבת ליסוע וביקש בגלימתו והתעטף מיהר סאלי הבבא

 לשם הגיע שעות כעבור ואכן. למרסיי הנוסעת הראשונה

 .בשמחה הלבנה את ובירך

 

לזיווג הגון  תחי' א. ש. ב. ח.המדור להצלחת 

 

 

 

  בשבת (דף קיג.) דרשו חז"ל על הפסוק 'וכבדתו מעשות דרכיך': 'וכבדתו'

שלא יהא מלבושך של שבת כמלבושך של חול, וכי הא דרבי יוחנן קרי   -

ע"כ. ועוד אמרו שם (עמוד ב) על הפסוק במגילת רות  .למאניה 'מכבדותי'

ע"כ. . אלו בגדים של שבת: אמר רבי אלעזר –'ורחצת וסכת ושמת שמלתיך' 

ם (הלכות שבת "ומבואר שיש לייחד בגדים מיוחדים לשבת. וכן פסק הרמב

רק ל הלכה ג): ומכבוד השבת שלא יהיה מלבוש החול כמלבוש השבת. ע"כ. פ

ורבינו המאירי (שבת קיג.) כתב, "מטכסיסי כבוד שבת ומן הגדולים שבהם הוא 

 שיכבדהו בהחלפת מלבושים נאים".

ורה. אולם בשולחן ערוך (סימן ומדברי הרמב"ם נראה שהיא מצוה גמ

  .) כתב "ישתדל"רסב
 )שבת''בגדי (מתוך חוברת  

 

 ישמח לב מבקשי ה'
 הננו שמחים להודיע כי במסגרת שיעורו הקבוע של מורנו 

 שליט"א אלעזר זאב רזהגאון הרב 

 השיעורים בחלק  מעתה קיימוית

 4.45ראשון בשעה  יוםמידי השיעור מתקיים 
 , ירושלים"מוסאיוף"בבית הכנסת 

 www.musayof.orgבאתר מוסאיוף:  ומועבר בשידור חי

 20שלוחה  03-617-1068": הלשון קולארכיון השיעורים ב"

 הי"ו יוסף בן מזליוסף בן מזליוסף בן מזליוסף בן מזלהגליון לרפואת 


