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  / מאת הרב משה יוחאי רז שליט"א, רב בית הכנסת בראי הפרשה
  

  

  חובת התפילה בעת הצרה

 נסע פעם להתארח אצל אחד מחסידיו ,רבי לוי יצחק מברדיטשוב ב הקדושהר

 את רבו במאכלהחסיד  כיבדימים  שהיה עני מרוד, ושהה בביתו כמה ימים, באותם

שהלך הצדיק מביתו של החסיד, לא לאחר עד שומשקה מעבר ליכולתו הדלה, 

החסיד את עיניו לשמים  הרים .רעבים ללחםהילדיו עבור בביתו מאומה  נשאר

ילדיו הרכים, ומיד  מזון כדי שיוכל להאכיל את 'שישלח לו ה והתפלל מעומק לבו

  בעשירות גדולה מאוד.  רח פלאהתעשר היהודי באו ר כךאח

 ךבאמת נגזר עבורכי  דע לך :רבו בברדיטשוב, אמר לו הצדיק לא כשהגיע החסיד

על זה, ולכן  תהתפלל מעולם לאלקבל את השפע כי  תיכוללא שר, אבל ועבשמים 

זכה תעל ידי כך תפלל ותש ךכדי לגרום ל ך וגרמתי לך מחסור גמורלבית תיבא

  ך.בשפע המוכן ל

בפרשתנו נקרא על פגישתה של הגר עם מלאך ה', ואחר שהתפללה אומר לה 

תרגם ' אל עניך', והשמו ישמעאל כי שמע  'הנך הרה וילדת בן וקראתהמלאך: 

  . '[=תפילתך] ' צלותיךה'ארי קביל  אונקלוס

' הכשהתפללה ל, הגר שהיתה גויהאפילו מזה נראה גודל מעלת התפילה, כי 

ם ישראל המצווים להתפלל, והקב"ה על אחת כמה וכמה ע התקבלה תפילתה,

   מחכה לתפילותינו.

שעתיד לשמוע  '?ישמעאל'ולמה נקרא שמו  ) אמרו:פרק לאפרקי דרבי אליעזר (ב

באנקת העם ממה שעתידין בני ישמעאל לעשות בארץ באחרית  הקדוש ברוך הוא

ומכאן ואילך  י ה' יתברך כי די לנו במה שעשו לנו עד עתה,נעתיר לפנ. ע"כ. הימים

  לחשבון טוב.

בצרה יש עליו חיוב מן התורה  שאדם נמצאאשר שכהרמב"ן בספר המצוות כתב ו

צרות  כלפי ל שכןצרות הפרט וכהדברים אמורים כלפי הצרה, ו להתפלל לביטול

ולכן בעת כזאת אשר "עת צרה היא ליעקב" חובה עלינו להרבות בתפילה, הכלל, 

ובקרוב ממש נזכה לגילוי מלכותו יתברך בעולם,  כדי שיתקיים "וממנה יושע".

  נה עינינו בשוב ה' לציון ברחמים.יותחז
  

  התודה והברכה
  העוסקים בצרכי צבור באמונה ובמסירותחברי ועד בית הכנסת, ל

  הי"ו בראל בסטהי"ו ור'  יגאל יעקבהי"ו, ועמו ר'  יצחק אבור' 

  "א.זיע עובדיה יוסףעל הפקת הערב המרומם בהילולת מרן רבנו 

ישלם ה' פעלם ותהי משכורתם שלימה מעם ה' יתברך, וזכות בעל 

  ההילולא תגן בעדם ובעד כל בני ביתם. אמן.

  בפתח הגליון
  

עוסקים ת הו מאד אשבחתלמוד רבותינו ב

מסכת . וכמו שאמרו בבשעות הלילה בתורה
כל  אמר ריש לקיש): דף יב עמוד ב(חגיגה 

הקדוש ברוך הוא  - העוסק בתורה בלילה 

יֹוָמם 'מושך עליו חוט של חסד ביום, שנאמר 

 -ומה טעם יומם יצוה ה' חסדו  ,'ַחְסּדֹו 'הְיַצּוֶה 

מסכת ועוד אמרו ב .ִעִּמיה רִֹׁשיה ּוַבַּלְילָ משום 

כל העוסק  תנא רבי חייא): דף לב עמוד ב(תמיד 
קּוִמי רִֹּני שכינה כנגדו, שנאמר  - בתורה בלילה 

ֻמרֹות ִׁשְפִכי ַכַּמִים ִלֵּב נַֹכח ַבַּלְיָלה ְלרֹאׁש ַאְׁש 

  ה'. ְּפֵני

תחיל יחסית הגענו לימות החורף, בהם הלילה מ

 ,בשעה מוקדמת, שעות הלילה ארוכות הם

גם וחובה עלינו לקבוע זמן ללימוד בלילה, כך 

נזכה למעלות הגדולות הנזכרות בדברי 
  רבותינו.

בבית הכנסת שלנו נמשיך בשיעורי התורה 

ביתר שאת, ואנו קוראים בזאת לכל הקהל 

ללגיונו של מלך, לקבוע הקדוש להצטרף אלינו 

בדי ה' העומדים בבית עולהיות מ עיתים לתורה

וזכות התורה תגן בעדינו ובעד כל , ה' בלילות

, בביאת נשמע ונתבשר בשורות טובותישראל, ו
. בבנין בית קדשנו ותפארתנו בקרובגואל צדק ו

  אמן.

  שבת שלום ומבורך!

  לך לךפרשת 
  תשע"ובחשון  י"א

  'למה תאמרהפטרה: '
  9גליון מספר 

  

  זמני השבת (לפי אופק לוד):
  17.41 הדלקת נרות:
  18.31צאת שבת: 
  19.08רבנו תם: 

  

  במוצאי שבת מחליפים לשעון חורף



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  דבר תורה לשלחן השבת
  �סעודה ראשונה  �

  )ז, יב(ְלַזְרֲע ֶאֵּתן ֶאת ָהָאֶרץ ַהֹּזאת 
  

בעיר אחת גר עשיר גדול שהיה ואמר:  בנא נשא משלוהמגיד מדו -קרנץ  רבי יעקב
יב כל אורח במקום מנהגו היה להוש מפזר ממון רב על מצוות הכנסת אורחים.

כבר למדה עינו החדה של בעל הבית להבחין  הראוי לו לפי מעלתו. במהלך הזמן
בשעת הסעודה הגישו לאורחים הנכבדים ביותר קערה עם בשר  באורחים לסוגיהם.

 וטוב. לפחותים מהם הגישו בשר משובח פחות. לבאים אחריהם במעלתם שמן
   ים הוגשה קערת ירקות.הוגשה קערת נזיד פשוט, ולפחותים שבפחות

כאשר הוגש לפניו המעדן, רחרח  , אשר לא ידע את מנהגו.חדשאורח גיע אליו והנה ה
הוא כי לא הורגל כלל במעדנים כאלה, על כן פשט את ידו ומילא  מעט ולא הכיר מה

אמר בעל הבית  - קום נא ידידי  מלא הכף מקערת הירקות ואכל בתיאבון רב. לעצמו
 -חס ושלום  אורח? שאלו ידידיו.מדוע אתה מבזה את ה שב בסוף השולחן... -לאורח 

לכל אורח ואורח את  אין אני מבזה איש אלא כל חפצי ורצוני לתת -אמר בעל הבית 
טעיתי בהערכתי, ואיש זה מבכר  מבוקשו ואת מאכלו הרגיל לו, לכן כאשר ראיתי כי

  את מקומו למחוז חפצו. תבשיל ירקות על מעדן בשר, מיד שיניתי
עם ועם את מקומו הראוי לו לפי צרכיו  הקדוש ברוך הוא קבע לכלהוא: הנמשל 

, אך מקדשמושבם בארץ ישראל סמוך לבית ה וענייניו, ולבני ישראל קבע מקום
לתורה הקדושה ופשטו ידיהם ליטול לעצמם ממנעמי  כאשר פנו ישראל עורף

ר חפץ לבם. במהרה הקדוש ברוך הוא למדינות הגויים כאש הגויים, הגלה אותם
נשוב בתשובה שלמה, ישיב אותנו הקדוש ברוך הוא ויקבץ נדחינו  בימינו, כאשר

 כנפות הארץ. מארבע
 

  �סעודה שניה  �

  יד, יח)אשית בר( ּוַמְלִּכי ֶצֶדק ֶמֶל ָׁשֵלם הֹוִציא ֶלֶחם ָוָיִין ְוהּוא כֵֹהן ְלֵאל ֶעְליֹון
את לוט שנשבה, היה  מלכים בכדי להצילה תנלחם עם ארבעם אבינו האחרי שאבר

והיה מפיל בהם  ,טראותצים ואבני בליסיחנעשה והיה העפר  ,לוקח עפר וזורק עליהם
מי העיר  -ְזָרח ִמי ֵהִעיר ִמִּמ  )ישעיה מא, ב(כמו שמנבא ישעיה הנביא  ,חללים חללים
בכדי להשליט צדק  -ֶצֶדק ִיְקָרֵאהּו ְלַרְגלֹו  ,שהיה נמצא במזרחבינו את אברהם א

 - ּוְמָלִכים ַיְרְּד את צבא נמרוד,  - ִיֵּתן ְלָפָניו ּגֹוִים  ?ה"מה עשה הקב ,להציל את לוט
ְּכַקׁש העפר היה נהפך לחרב,  -ִיֵּתן ֶּכָעָפר ַחְרּבֹו  ?ואיך .מלכים לטמיון הד ארבעהורי

  והיה הורג בהם אלפים ורבבות. ,ציםיהיה נהפך לקשת וחהקש  - ִנָּדף ַקְׁשּתֹו
אבנים חו דורון למלך שלישראל עם ש )עמוד א כאדף (תענית בגמרא סופר כמו שמו

ל המלון והריק את במלון שישן, קם בע , וכשהיהגמזואיש טובות ומרגליות ביד נחום 
שהגיע לפני כלא הרגיש. איש גמזו נחום ו ,לא במקומה עפריקופת המרגליות ומ

המלך  ,עפר א מלאוהמלך את הארגז היפה וראה שהפתח  ,המלך למסור את הדורון
באותה  ."גם זו לטובה"ואמר  ,את הגניבה המושפלת שנעשתה ראהנחום ועס מאוד, כ

 :אמר למלךו ,נדמה למלך כאחד השרים הגדוליםו כור לטוב,שעה בא אליהו הנביא ז
תיכף שלח  סי ניסים.ינדמה לי שזה מאותו העפר של אברהם אביהם שנעשה בזה נ

לא אשר עד עתה  אחת מערי אוייביושרי הצבא שנלחמים על  המלך את העפר ביד
צים ואבני בליסטראות ינהפך לח ,עליהם את העפר בשעה שזרקו והנה יכלו עליה,

  א את הארגז היפה אבני פז ויהלום.ליומ ,דהמלך מאו חשמ .ונצחו את האויב
 מעשהפר לו את היס ?מה עשית עם העפר :שאל אותו בעל המלון ,בחזרתו למלון

את העפר לא יומ ,את ביתומיד בעל המלון הרס  .ציםיאיך שהעפר נהפך לח
. גמזואיש נחום  זהו אותו העפר שהביא לך היהודילו: ואמר  ,והוליך למלך ,עגלותב

את הגנב בעל המלון על אשר שלח  תתלולוה יצו ,סה וראה שזה סתם עפריהמלך נ
  .ידו בממון ישראל

לאות הוקרה  ,בינואת ההצלחה הגדולה שהיתה לאברהם א צדק כיבראות מלו
  כרם ציון למר זקני הצדיק רבי בן ציון רז זצ"ל)ספר ( הוציא לחם ויין.

 

  �סעודה שלישית  �

   ַהִּנְרֶאה ֵאָליו: ה'ֶאל ַאְבָרם ַוּיֹאֶמר ְלַזְרֲע ֶאֵּתן ֶאת ָהָאֶרץ ַהֹּזאת ַוִּיֶבן ָׁשם ִמְזֵּבַח לַ  'הַוֵּיָרא 
  

את להודיע  פסוקכונת השאור החיים מבאר רבנו חיים בן עטר זיע"א בספר הקדוש 
גם יתן זרע ושיזכה לו ל שריכי ה' נגלה אליו ובאל השם יתברך, בת אברהם אה גודל

ה שמחל יחסטובות לכלום בהת ובשוראת הלא החשיב  ברהםאו ,ת הארץא הםל
, ַהִּנְרֶאה ֵאָליו ה'לַ  - ִמְזֵּבַח ַוִּיֶבן  וזה כונת הפסוקבגילוי שכינתו יתברך אליו, שהיתה לו 

 נראה אליו. שמח שהשם יתברךמפני שהוא  ,סיבת שמחתו אשר עליה בנה מזבחש
מה היא הנאות, ו ה נלמד כמה יש לאדם לשמוח בגילוי השכינה אליו יותר משארזומ

, וככל "הברבה להקיהתורה, שכל אות בתורה היא קד לימו? על ידי אצלנו שכינההגילוי 
  .אין הנאה יותר גדולה מזה, טעמו וראו כי טוב ה'שאה עד כמה שהאדם עוסק בתורה רו

 ˙ÁÏˆ‰Ï ¯Â„Ó‰'ÈÁ˙ ‰¯Ù˘ ˙· ‰�Á ˙‡ÂÙ¯ÏÂ ‰˙È· È�·Â 

  ספר 'פתח שערי שמים'המתוך  / פלהתי ניצוצ
 

   

  איסור נגיעה במאכלים
 

כשם שיש ליזהר מנגיעה באחד מאבריו 

משום רוח רעה, כך יש ליזהר שלא לגעת 

קודם הנטילה בשום מאכל או משקה, בין 

מאכל לח ובין יבש, כדי שלא להשרות 

עליהם רוח רעה. וכן יש ליזהר שלא לגעת 

במים שבתוך הכלי שרוצה ליטול בהם ידיו 

כדי שלא יטמאם. ובנגיעה במאכלים על ידי 

הפסק כלי יש להקל, ולכן יש להקל לתת 

  בקבוק לתינוק שהתעורר ורוצה לאכול.

ובדיעבד, שנגע במיני מאכל קודם נטילת 

שחרית, רשאי לאכול מהם, אלא שראוי 

להחמיר ולא לאכול את אותו המאכל מפני 

רוח רעה המטמטת את הלב, אמנם יש 

להקל במאכל יבש על ידי שירחצנו שלש 

מותר באכילה. וכמו כן פעמים, ובכך יהיה 

יכול להקל על ידי שיקלף את אותו 

  המאכל ויועיל גם ללא רחיצה.

  נטילה.  קודם נחירים (טבק) אבק ישאף לא
 

 ˙ÁÏˆ‰Ï ¯Â„Ó‰Â"È‰ ÈÓÈÒ Ô· „Â„ Â˙È· È�·Â  

  מתוך ספר 'החיים' /נצור לשונך 

˙Â„ÈÓ ÏÚ Ú¯‰ ÔÂ˘Ï ¯ÂÙÈÒ  
 ÌÚ ·ÈËÈÓ Â�È‡˘ Â¯È·Á ÏÚ ¯ÙÒÏ ¯ÂÒ‡
 Â‡ ÂÚ·Ë ÚÂ¯ È�ÙÓ ‰·ÈÒ ‡ÏÏ ˙ÂÈ¯·‰
 ·ÈÈÂÁÓ˘ ¯·„· ÔÈ· ,‰¯ÈË�Â ‰ÓÈ˜� ÍÂ˙Ó
 ˙‡ ˙ÂÂÏ‰Ï ÔÂ‚Î ‰¯Â˙‰ ÔÓ ·ÈËÈ‰Ï

Â¯È·Á  ·¯Ò˘ ÔÈ· ,˙Â·ÂË ¯‡˘· ÔÈ·Â
 ÂÓÈÚ ·ÈËÈ‰Ï ·ÈËÈ‰Ï ·¯Ò˘ ÔÈ·Â

 ¯ÂÒ‡ ˙Ó‡‰ ˙‡�˜ ÍÂ˙Ó ÂÏÈÙ‡Â ,ÌÈ¯Á‡Ï
 Ï˜Â ˙Ó‡ ÌÈ¯·„‰˘Î ¯ÂÒ‡ ‰Ê ÏÎÂ ,¯ÙÒÏ

.ÌÈ�ÂÎ� Ì�È‡ ÌÈ¯·„‰˘Î ¯ÓÂÁÂ  

 ˙ÂÚ¯ ˙Â„ÈÓ· Ï‚¯ÂÓ Â¯È·Á˘ ‰‡¯ Ì‡
 ÏÚ ÂÁÈÎÂ‰Ï ÍÈ¯ˆ ,ÌÈÚ¯ ÌÈ˘ÚÓÂ ˙Â�Â‚ÓÂ

.‰Î¯ ÔÂ˘Ï· ÍÎ  

 Â¯È·Á ÏÚ Ú¯‰ ÔÂ˘Ï ¯ÙÒÏ ÂÓˆÚÏ ¯È˙Ó‰
 ÔÈ‡Â ,Í¯„ ‰ÊÈ‡· Â˙Â‡ ˜ÈÊ‰˘ ÏÏ‚·
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  תעלומת הגנב סיפור לשלחן השבת /
ערך מהבתים, וכמעט מדי יום ביומו נודע על עוד  נפשם של תושבי העיר כבר נקעה מהגֵנבות שנתרבו והלכו. זה אחר זה נעלמו חפצי

  גֵנבה. "מוכרחים לשים קץ לתופעה", אמרו התושבים, אך לאיש מהם לא היה שמץ של מושג על זהותו של הגנב המסתורי.
את שנתם. רק רב העיר, רבי הלל  שרויה בעלטה, בלילה בלי ירח. גם נרות השבת כבר דעכו, ורוב התושבים נמים קולומאיליל שבת. העיר 

הוא פותח ספר אחר ספר, מעלעל בהם ובונה בניין  ליכטנשטיין, עודנו יושב רכון על ספריו, שקוע בסוגיה קשה, ואינו חש כלל בזמן החולף.
נמצאת בקצה חדר צדדי בבית. שם, ליד שולחן עמוס ספרים, לאורה של עששית קטנה, יושב הרב  מופלא במחשבתו. פינת לימודו של הרב

חיים כלשהו, חשב. אך הרחש הפעם היה שונה, והוא  לפתע הוא שומע רחש קל. בתחילה לא שת ליבו לזה. נראה כי  זה בעל ועוסק בתורה.
ל והבחין לתדהמתו באדם המשחיל את ידיו מבעד לחלון, ואוסף את פמוטות בא מכיוון החלון. הרים רבי הילל את עיניו לעבר החדר הגדו

מפנה אליו רבי הילל בקול  כך במלאכתו, עד שלא עלה על דעתו כי מישהו מביט בו. הכסף היקרים של אשתו הרבנית. הגנב היה שקוע כל
ע הפסיק את עיסוקו. רבי הילל המשיך: "כיצד תוכל לעבור רם ותקיף: "יהודי!". הגנב הרים את עיניו בבהלה. רק אז הבחין ברבי הילל, ולרג

על האיסור 'לא תגנובו' ועל איסור מוקצה בטלטול הפמוטות בעצם יום השבת?! מדוע אינך חושב על עוגמת הנפש שתיגרם לרבנית כאשר 
   תגלה את היעלמותם של פמוטות השבת?!".

נא לביתי ואגיש לפניך  הילל ניסה לדבר על ליבו: "אולי רעב אתה, היכנס עד מהרה התעשת הגנב, וחייך לעבר הרב חיוך ערמומי. רבי
הכסף האחרון לשקו השיב לרב: "חבל על דבריך, עוד רגע  הגנב פרץ בצחוק קל למשמע דברי הרב, ובעודו מכניס את כלי סעודה הגונה".

ניגש הרב במהירות אל החלון וקרא: "יהודי  הלילה. קל אעזוב את ביתך ולא נתראה עוד". הגנב השתלשל במהירות מהחלון ונעלם בחשכת
הרי הוא הפקר גמור". הגנב, שהמפגש עם הרב כבר נראה בעיניו משעשע למדיי, שיגר לעברו תגובה מלגלגת: "איזו  –יקר! כל מה שלקחת 

את אבדן הפמוטות היקרים כמו  כך שב הרב ללימודו, ואנחה פרצה מליבו. הוא לא כאב כל צדקות יש בדבריך כאשר רכושך כבר בידי"...
קודש. אך הוא לא  המדרגה שהוא יכול לגנוב את פמוטות השבת בעצם ליל שבת את העובדה שיהודי, בן אברהם יצחק ויעקב, ירד לשפל

  הניח למחשבותיו להטרידו יתר על המידה, ועד מהרה שקע מחדש בסוגיה.

את מעילו ויצא החוצה. מרחוק הבחין בהתקהלות, בעוד אנשים נוספים יוצאים לא חלף זמן רב והנה שומע הרב קולות מהרחוב. מיד לבש 
פנים, וקרא בקול: "תפסתי אותו בשעת מעשה! הנה הדברים שגנב בשק  גם הם מבתיהם. במרכז ההתקהלות עמד שוטר גבוה, זעוף

ת ביתו, עומד מושפל ליד השוטר האוחז בו ביד התקרב רבי הילל במהירות, והנה הוא רואה את מיודענו הגנב, שלא מכבר עזב א שבידיו!".
 "סליחה, אדוני", פנה הרב אל השוטר, וכל הנוכחים השתתקו בציפייה לשמוע את דברי הרב. "ודאי יש כאן טעות ואי איתנה לבל יברח.

  הבנה. האיש לא גנב דבר. חפצי הערך היו בביתי ואני נתתי לו אותם במתנה".
חשש שמא רוצים להערים עליו. מיד פקד על הנוכחים להתפזר והורה כי הרב והגנב יבואו עמו לתחנת השוטר היה נראה מבולבל. הוא 

עיניי ראיתי כיצד השתלשל האיש מחלון בית הרב, מחזיק את  המשטרה. בהגיעם לשם הציג השוטר לפני החוקר את תיאור האירוע: "במו
  אם אינו גנב, מדוע לא יצא מפתח הבית?".כלי הכסף בשק שבידיו, ומשם יוצא לרחוב דרך פרצה בחצר. 

  "ומה בפיך?" שאל החוקר את הגנב עצמו. האיש, נבוך ומבוייש, הודה באשמה: "אכן, גנבתי את הכלים מבית הרב... איש צדיק הוא הרב...".

כאן נראה גם החוקר  ?!".אך הרב פנה אליו מיד בתוקף: "למה תדבר כך?! הלוא נתתי לך הכול במתנה. מדוע אתה אומר שגנבת את הכלים
  כך. הוא ביקש לקרוא לקצין העיר, שהכיר את הרב. עצות. מעולם לא נתקל במקרה מוזר כל נבוך ואובד

כשהגיע הקצין הגוי ושמע את פרטי הדברים, אמר: "בהכירי את כבוד הרב, הנני יכול לסמוך עליו לגמרי. הגנב נמצא 'בידיים טובות' ובטוח 
  עוד לגנוב". מיד חתם על טופסי השחרור, נפרד מן הרב בידידות, וציווה לשחרר את הגנב.אני שלעולם לא ישוב 

הרב והגנב יצאו אל הרחוב, כשהרב אוחז בזרועו בחום ובאהבה. ברגע זה נפתח ליבו של הגנב. ההתרגשות והמבוכה שאחזו בו, הרהורי 
האיש, שמעון שמו, נפל על צווארי הרב והתייפח כילד קטן: "רבי, התשובה והחרטה שבקעו מעומק ליבו, כל אלה פרצו את סכר הדמעות. 

הרגיעו רבי הילל ובקול אבהי אמר לו: "דע, כי בכוחה של התשובה להפוך  לב כזאת...". סלח לי, מחל לי. כיצד יכולתי לנהוג באטימות
  ' באמת...".אפילו את הזדונות לזכויות. עתה צא וחשוב כמה זכויות יעמדו לטובתך כאשר תשוב אל ה

האם ידעו תושבי העיר את הסוד מאחורי הקשר האמיץ בין הרב לתלמידו החדש? בין כך ובין כך, תופעת הגֵנבות הופסקה באחת, ותושבי 
  (שיחת השבוע) נשמו לרווחה. קולומאי

  / מאת הגאון הרב אלעזר רז שליט"א, ראש ישיבת פלא יועץ ענין בפרשה
  הקדמת ברכת ה' לברכת בשר ודם

  

) שמלכי צדק לא טוב עשה שהקדים לברך את אברהם אבינו לפני שבירך את הקב"ה. ומפני עמוד ב לבדף אמרו (נדרים  רבותינו

ם. כיון שהקדים ברכת אברהם לברכת המקום, הוציאה מאברהם, כן הפסיד כהונה. ואלו דבריהם: ביקש הקב"ה להוציא כהונה מֵש 

ְוהּוא לו אברהם, וכי מקדימין ברכת עבד לברכת רבו. מיד נתנה לאברהם והיינו דכתיב  שנאמר ברוך אברהם וגו' וברוך אל עליון. אמר

  הוא כהן, ואין זרעו כהן. - ֹכֵהן ְלֵאל ֶעְליֹון

 חמור כל כךאין לשאול, והלא הקב"ה נקרא "מלך הכבוד", ואמרו חז"ל: שנקרא כן "לפי שחולק כבוד לבריותיו". וא"כ מדוע  והנה

  שהוא עצמו חולק הכבוד. אם מברכים לבשר ודם, בעוד

). ועוד, אמת שהקב"ה מכבד עמוד ב ראה קידושין דף לב(זו אינה שאלה. כי ראשית, מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול.  אכן,

לבריותיו ומתעלם כביכול מכבודו. אכן זהו כאשר הקב"ה עושה זאת, אבל אנחנו עבדיו, צריכין מצידנו לתת תחילה וראש כבוד 

  לפני כל כיבוד אחרים. ולברכו בראש לפני כל ברכה לזולתינו. לאדוננו יתברך

וגו', או:  יהי שם ה' מבורךעל כן כתוב בספרי הקודש, שכאשר אדם בא לברך את חבירו או את בניו בליל שבת, יקדים ויאמר:  ואשר

חולקים כבוד בראש למלך מלכי , ואחרי כן יברך את מי שיחפוץ לברך. ובכך מתחזקת הברכה. כי הרי בכך יתברך שמו של הקב"ה

בזה רבנו אליעזר פאפו בספר פלא יועץ (מערכת ברכות). וגם הזהירו שכאשר רוצה  ה שכתבלבריותיו. וראה מ ךכר המלכים ואח

  יאמר לחיים ויברך את חבריו. ר כךשתחילה יברך את ברכת הגפן ואח ,על היין 'לחיים'לברך 

זה  –'" ברכו ה חק אבינו שלכן נאמר "ויאמר ראה ריח בני כריח שדה אשרהקדוש (פרשת ויחי דף רכז:) כותב שכן עשה יצובזוהר 

וכתוב שם עוד: "ואם לא בירך האדם את הקב"ה בירך "ויתן לך האלקים". וכן עשה יעקב כשבירך את בניו.  ברכה להקב"ה ואחר כך

   בראש, אז גם ברכות שמברך האיש לבשר ודם, לא מתקיימים". והובא בפלא יועץ (שם).

  היא תעשיר", כלומר ברכה שברכָת תחילה את הקב"ה היא תצליח ותעשיר. ה'אפשר לרמוז: "ברכת  ובזה



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  סתמשלחנו של רב בית הכנשאלות ותשובות / 

  טלית בצבע לבן

  המקור ללבוש טלית בצבע לבן. המ: שאלה
שצריך לעשות  ש אומריםי סעיף ה):סימן ט ( כתב השלחן ערוך: תשובה

) ס"ק ו(מגן אברהם וכתב ה מצבע הטלית, והמדקדקים נוהגים כן.הציצית 
דכתיב כ"ד כתב משום  מןולכן יש לעשות הטלית לבן, ובסי :ב"חהבשם 

ם שם שיש בזה משומחצית השקל ובביאור הדבר כתב ה '.לבושיה כתלג חיור'
 יז דף ראש השנהוכמו שאמרו בגמרא (להדמות אליו יתברך,  'והלכת בדרכיו'

י יוחנן אלמלא מקרא כתוב אי אפשר ויעבור ה' על פניו, אמר רב עמוד ב)
לאומרו, מלמד שנתעטף הקדוש ברוך הוא בטלית כשליח ציבור, ואמר 

ם , א'לבושיה כתלג חיוור'להם. וכתיב כשיעשו בני לפני כסדר הזה אני מוחל 
  וראה עוד באחרונים שם. ע"כ. לבן.טליתו כביכול  ןכ
  

  קימה מפני הוריו בברכת המזון

צריך לעמוד נכנסו לחדר, האם או אמו, ואביו : מי שמברך ברכת המזון, שאלה
  מפניהם.

ה לענין עניית קדיש וקדושה ת העמידהגם שברכת המזון דינה כתפיל: תשובה
הגר"ע יוסף בספר פסק  ן. וכיש חיוב לעמוד בפניהםלענין זה , מכל מקום ועוד

וראה  יד חכם.לענין קימה מפני זקן או תלמ הליכות עולם ח"ב (עמוד נט)
  (פ"ד ס"כ). ב ואםבספר ילקוט יוסף כיבוד א

  

  
  

  

  שיעורי תורה
  זמנים חדשים לחורף

הננו שמחים להודיע כי בס"ד מתקיימים 
בבית הכנסת שיעורי תורה מידי יום ביומו, 

  רב בית הכנסת מפי

  שליט"א משה יוחאי רז הרב
  

  ון נושאים מרתקיםבמגו
  בהלכה, גמרא, אגדה, מוסר ועוד

  19.30ה:  -ימים א 
   20.30 - לאחר מכן תתקיים תפילת ערבית 

  ביום שבת קודש: 
  16.00בשעה שיעור בהלכות שבת 

  17.00 - לאחר מכן תפילת מנחה

  בא ורכוש ידיעה מקיפה בכל חלקי התורה!
  

  !שמעו ותחי נפשכם

   dvartora1@gmail.com: להערות ולקבלת הגליון בדוא"ל .052-764-7844 גרףספרעיצוב והפקה: 

ניתן לסייע בהדפסת הגליון ולהנציח את שמות יקירך, לברכה אח יקר! 

 וזכות התורה תעמוד בעדכם! להצלחה, ולהבדיל לעלוי נשמה.

  זמני התפילות:

  : (שעון חורף) ה- ימים א
  

  5.30 -שחרית 
  17.15 - ערבית. 16.40 - מנחה

  20.30 -ערבית מנין ב' 
  

  17.35 - מנחה: יום ו' ערב שבת

  20.45 - עונג שבת
  

  : (לך לך) שבת קודש
  7.30 - שחרית

  15.00 -שיעור בגמרא 

  15.30 -תהלים לילדים 
  16.00 - שיעור בהלכה

  17.00 - מנחה

  17.30 - סעודה שלישית

 18.30 -מוצ"ש  ערבית

  הגליון מוקדש על ידי

  הי"ו היקר והנעלה החפץ בעילום שמונו ידיד
  להצלחתו ולהצלחת בני משפחתו

לטובה ולברכה  לות לבםכל משאהשי"ת ימלא 
  בכל מכל כל.

  מהנעשה והנשמע בבית הכנסת
בבית הכנסת ביום חמישי ב' בחשון התקיימה  �

זצ"ל, אולם בית  עובדיה יוסףלמרן רבנו  אלהילו
עד וורבים.  הכנסת היה מלא וגדוש במשתתפים

רבנים  .כיד המלךסעודה בית הכנסת ארגן 
ספרו על גדולתו של מרןו נשאו דברים חשובים
  גדול היה המעמד! .ומתורתו

בשבת פרשת נח זכינו לארח בבית הכנסת את  �
הרב כבוד שליט"א.  אלעזר רזהגאון הגדול הרב 

לפני התיבה, ומסר שליח ציבור שליט"א עבר 
כמו כן . בוע ובהלכהבפרשת הש שיעורי תורה

השתתף ב"עונג שבת" בליל שבת, כבוד הרב 
על השירה  קהל רב שהתענגבהשתתפות 

  והפיוט. כה לחי!

  הגליון מוקדש לרפואתם השלימה של:
   דוד מזיג בן אסתר הי"ו, מאיר בן מימי הי"ו,
אתי אסתר בת פולט תחי', עמי בן סמדר הי"ו, 

לה תחי', רבקה בת גימוניק בת סוליקה תחי',  
נורה בית דינה תחי', אורטל נועה בת רבקה תחי', 

  , סימי בת מסעודה תחי', ציונה בת בניה תחי'
 .תחי' דיקלה בת נינט, אוראל בת לימור תחי'

  בתושח"יולרפואת כל הפצועים הי"ו 
  

  ותסגול
ÔÓ‰ ˙˘¯Ù  

 ÔÂ˘Ó˘ Â�·¯Ï ÔË˜ ı"·˘˙ ¯ÙÒ·
 Ì"¯‰Ó „ÈÓÏ˙ ,˜Â„ˆ ¯·
 Ì˘· ·˙Î (Â�¯ ÔÓÈÒ) ‚¯Â·�ËÂ¯Ó

 :ÈÓÏ˘Â¯È „ÂÓÏ˙· Â�È˙Â·¯ ÏÎ
¯Ù ¯ÓÂ‡‰ ,ÌÂÈ ÏÎ· ÔÓ‰ ˙˘

 ÂËÚÓ˙È ‡Ï˘ ‡Â‰ ÁË·ÂÓ
·¯Ú È�‡Â ,ÂÈ˙Â�ÂÊÓ.  ‡·Â‰Â .Î"Ú

ÌÈ�Â¯Á‡·.  

 :·˙Î (ÊË ,ÊË ˙ÂÓ˘) ÈÈÁ· Â�·¯
 ÈÎ ÌÈÓÎÁ „È· ‰Ï·˜Â ¯ÓÂ‡‰ ÏÎ

 ÂÏ ÁË·ÂÓ ÌÂÈ ÏÎ· ÔÓ‰ ˙˘¯Ù
 ÔÂ¯ÒÁ È„ÈÏ ÌÏÂÚÏ ‡·È ‡Ï˘

˙Â�ÂÊÓ. .Î"Ú  

 :·˙Î ‰¯˘È Í¯„ ¯ÙÒ· ˙ÏÂ‚Ò
ÔÓ‰ ˙˘¯Ù  ‡¯˜Ó ÌÈ�˘" ‰¯ÓÂ‡Ï

"ÌÂ‚¯  ̇„Á‡Â.  ÔÎÂÎ·˙  Ë·˘ ¯ÙÒ·
 ,ÌÈÏ·Â˜Ó‰ Ì˘·  (Ó ˜¯Ù) ¯ÒÂÓ
 ¯ÙÒ· È'‚‡Ï‡Ù ÌÈÈÁ Â�·¯ ·˙Î ÔÎÂ

ÔÓÈÒ) ÌÈÈÁ‰ ˙¯˙Ú .(‡ 

  

  שליט"א משה יוחאי רזיעורי רב בית הכנסת הרב ניתן להאזין לש

 33שלוחה  03-6171068 ב"קול הלשון"

  שיעורים לנוער
ח צעירי השכונה מוזמנים לשעה של קורת רו

  17.30 בימים שני ורביעי בשעה

בתכנית לימוד משותף, סיפורים והמון שמחה 

  עם הרב משה יוחאי רז שליט"א
  כיבוד קל!

  "אור שרגא" על התורה
  חידושים מתוקים מחכמי מרוקו לדורותיהם
  חמשה כרכים מפוארים על חמשה חומשי תורה

  !חובה בכל בית
  05276-21676/  02-5864-320להשיג: 


