
 
ולכל בני ישראל יחרץ כלב לשונו

הגאון הגדול רבי אברהם קריספין שליט"א
וגו'  ובטרם  מרחוק  אותו  ויראו  במדרש  כתוב  אחיו   אל  כשבא  הצדיק  יוסף 
כן  עשו  ואולי  וישב(  )פ'  הרמב"ן  וכתב  הכלבים.  את  בו  נשסה  אמרו  י"ח[  ]ל"ז, 
כי חשדוהו שדבר עליהם  זאת  ביאר  לז(  )בראשית  והאלשיך  בידם.  ולא עלתה 
לשון הרע ומקצת לשון הרע שדיבר הוא שאוכלים אבר מן החי ואמרו האחים 
וכל  קיח(.  דף  )פסחים  חז"ל  שאמרו  כמו  לכלבים  אותו  נשליך  הבא  נדע  בזאת 
המעיד עדות שקר בחבירו - ראוי להשליכו לכלבים, שנאמר לכלב תשלכון 
אתו. וכתיב בתריה לא תשא שמע שוא אם יאכלוהו הכלבים זה סימן שדיבר, 
עלינו  שאכלנו  מן שחי על אשר דיבר  וגם מידה כנגד מידה שיאכלו בשרו 
אבר מן החי. אך ראו שהכלבים לא אכלוהו ונשאר חי וקים סימן שהוא צדיק. 

ומה ענין שראוי להשליך בעל לשון הרע לכלבים? כתב על זה רבינו האלשיך 
ע"ה, )שמות פרק כג( וז"ל "ונבא אל הענין והוא כי הרי למדנו כי בשכר שלא 
־פתחו פיהם לנבוח לישראל, אף שבנביחתם לא היו מצירים בפועל ולא דוב

רים שקר כי אם להרים קול נגדם, היה שכרם לאכול הטריפות, וזה ראה ולא 
לקח מוסר וחרץ את לשונו וסיפר על ישראל לשון הרע, ירוד ירד מגדר הכלב 

הנשמר מן המדה הפחותה ההיא.

ובזה אפשר לבאר את המדרש )שמות רבה, בשלח, כ'(, "ומנין היה משה ידע היכן היה 
יוסף קבור, י"א סרח בת אשר הראה אותו והיה קבור בנילוס מה עשה משה וכו' 
וי"א בתוך הפלטרין היה קבור כדרך שהמלכים קבורים ועשו מצרים כלבים של 
זהב בכשפים שאם יבא אדם לשם יהיו נובחים וקולן הולך בכל ארץ מצרים מהלך 
מ' יום ושתקן משה שנאמר )שמות יא( ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו" ע"כ. 

ולכאורה למה הניחו כלבים לשמירה ישימו אריות כמו ששמו בארמון פרעה? 
אלא הוא הענין סמל לשמירת הלשון הוא הכלב, כמו שאמרו חז"ל. והם לא 
חרצו לשונם מפני כבודם של משה וישראל. וזהו מה שאמרו שסביב ארונו של 
יוסף כלבים שמורים על שמירת הלשון וכבדו את משה בשתיקתן ולא נבחו.

וכתב החיד"א בסיפרו מראית העין )מכות דף כג.( דורשי רשומות רמזו בפ' 
"ויקרא לה נבח בשמו", לה- ר"ת לשון הרע, נבח מתגלגל בכלב וזהו נבח פי' 
כלב נובח עכ"ד. אלא דצריך להבין מה שכתבו חז"ל לא יחרץ לכלב לשונו 
נודע הדבר  והרי משה ברח מפני פרעו ואמר אכן  שהיו גדורים מלשון הרע. 

שהיה בהן דלטורין היינו לשון הרע. 

אלא משמע שהם תיקנו את לשונם וחזרו בתשובה עד כדי שלא היה בהן דוברי 
לשון הרע ומי העיד כל כך? הכלבים שלא חרצו לשונם. ולכן הגיע זמן גאולתן. 

הרי לנו שכל שיש לשון הרע זה מעכב הגאולה.

לנחש  אמרו  "ד"א  וז"ל,  ה(  פ'  )שופטים  רבה  במדרש  שכתב  מה  וזה 
להן  אמר  האיברים?  בכל  מהלך  וארסך  אחד  באבר  נושך  אתה  למה 
שעומד  הלשון,  לבעלי  שואלין  אתם  אין  למה  אותי  שואלין  שאתם  עד 
של  כחו  קשה  כמה  ראה  ברומי,  והורג  בסוריא  עומד  בסוריא,  והורג  ברומי 
לא  הרע  לשון  בעלי  הדור  שהיה  ובשביל  בהמ"ק  לבנות  שנצטוו  הרע  לשון 
אמן! לגאולינו  ויחיש  שלימה  בתשובה  יחזרינו  הקב"ה  ע"כ.  בימיהם.  נבנה 

 

חינוך הילדים - עוד בעודם רכים
הרה"ג רבי דוד אטדגי שליט"א

אחר שראינו בפרשה הקודמת שפרעה מקבל שבע מכות כואבות ביותר, משה שב אל פרעה שוב 
בדרישה, "כה אמר ה' אלהי העברים עד מתי מאנת לענת מפני שלח עמי ויעבדני". ומשה מבהיר 
לפרעה שבמכה הקרובה "מכת ארבה", גם האוכל שקצת נשאר אחר הברד, יאבד על ידי הארבה.  
ועבדי פרעה למודי הסבל והנסיון עם הבטחותיו של משה רבינו. פונים לפרעה ומפצירים בו:  "עד 
מתי יהיה זה לנו למוקש שלח את האנשים ויעבדו את ה' אלהיהם. הטרם תדע כי אבדה מצרים?

משיב: ומשה  ההולכים"?  ומי  "מי  אותם  ושואל  ולאהרן,  למשה  לקרוא  ושולח  משתכנע  פרעה 
 "בנערינו ובזקנינו – נלך, בבנינו ובבנותינו – נלך, כי חג ה' לנו". וכאשר פרעה שומע ממשה "בנערינו 
ובזקיננו נלך", מתריס פרעה: "לא כן לכו נא הגברים ועבדו את ה' כי אתה אתם מבקשים ויגרש אתם 
מאת פני פרעה". פרעה לא מוכן שיצאו הנערים והילדים. ויש להבין מהו הויכוח של משה ופרעה?

שיזכיר  הראוי  מן  והרי  ל"בזקנינו",  "בנערינו"  קודם  לומר  מקדים  משה  מדוע  להבין,  יש  כן  כמו 
וכן  והרי כבר אמר "בנערינו".  ובבנותינו,  ועוד, מדוע הוצרך לומר שוב "בבנינו  קודם את הזקנים. 
מהי כפילות הלשון "נלך" - "נלך". וכבר עמדו על כך המפרשים. )עי' כלי יקר, אלשיך הק' ועוד(.

ויכוח עקרוני על הדרך שבה יש לנהוג עם הנערים  ובין משה היה  והתשובה לכך היא, שבין פרעה 
והילדים, פרעה בא למשה בטענה הרי אתם רוצים ללכת ולזבוח לקב"ה, אם כן מה שייכים הקטנים? 
הרי הם אינם הולכים לזבוח... הדרך היא קשה וארוכה, תנו לילדים לגדול בנחת, אתם מכבידים 
וחינוך המידות. אדרבה  ואז תלמדו אותם את שמירת המצוות,  עליהם מגיל קטן... תחכו שיגדלו 
עליהם להשאר במצרים ואני אשבץ אותם ב"מסגרות חינוך" במצרים... ומשה רבינו המנהיג הדגול, 
כבר  שבו  מבוגר  מגיל  מתחיל  אינו  האדם  של  החינוך  ובזקנינו",  "בנערינו  זקופה  בקומה  לו  עונה 
אישיותו    התעצבה לה. אלא מקטנות, רק אז יהיה ניתן לעצב את דמותו ואת מידותיו. אחרת, הנסיון 
מראש נועד לכשלון. וזוהי תשובתו של משה, "ויאמר משה בנערינו ובזקנינו נלך בבנינו ובבנותנו", אתה 
חושב שרק המבוגרים עובדים את ה', אך טעות היא בידך. אם אין גדיים – אין תיישים. ביהדות עיקר 
החינוך הוא כשהילד עוד קטן, הוא רואה שאבא מקפיד על שמירת המצוות, שאבא לא פוגע בזולת, 
שאמא שומרת על פיה ולשונה – יש לו דוגמה חיה ומוחשית, הוא חווה את עבודת ה' בצורה תקינה.

בשל כך הקדים משה את הנערים לזקנים, שהרי כל עיקר החינוך הוא דווקא לצעירים שבהם, יראו 
גם  אלא  בלבד,  זו  ולא  לנהוג.  כיצד  יומם  בבוא  וילמדו  ה'  את  המבוגרים  עובדים  כיצד  הנערים 
"בבנינו ובבנותינו" – הקטנים, שאינם מבינים ויודעים מה פשרה של עבודה זו, "נלך" – אף הם יקלטו         
מושגים ותיטמע בליבם אהבת ויראת ה'. ועל כן אמר פעמיים את המילה "נלך", מכיוון שרק אם          
בקטנות אנו "נלך"- נחנך את הילד בדרכה של תורה, ושמירה על קלה כחמורה, גם שיגדל הילד יתקיים 
בו "נלך" – שילך בדרכה של תורה. משום שההרגל הופך לטבע. וזה ביאור המילה "חינוך" – הרגל.

רעה  "ראו  פרעה  שאמר  מהו  שביאר,  ה'(  סי'  יג  פ'  בא  רבה  )שמות  המדרש  בדברי  מצאתי  וכן 
שאומר  ומי  והטף?,  הקטנים  שמא  לזבוח  והזקנים  הבחורים  ,דרך  להם  אמר  פניכם",  נגד 
שנתבאר.  כמו  וזה  ימים.  שלשת  דרך  אומרים  שאתם  כמה  לא  לברוח!  אלא  דעתו  אין  זה  דבר 

לז,  )בראשית  בא"  אני  אנה  ואני  איננו  "הילד  ראובן  שאמר  וישב  בפרשת  שראינו  וכמו 
אבי  אל  אעלה  איך  "כי  לד(  מד,  )שם  הפסוק  דרך  על  זה  עניין  ביארו  המוסר  ובעלי  ל(. 
בדרך  שילך  מקטנותו  כבר  בנו  על  להשגיח  הוא  האב,  של  שתפקידו  איתי",  איננו  והנער 
הילד  כבר  ואז  אותו,  נחנך  אנו  הילד  כשיגדל  האומרים  כאותם  ולא  והמצוות  התורה 
מקטנות.  הוא  החינוך  אלא  בא",  אני  אנא  "ואני  שונים.  רעים  הרגלים  לעצמו  סיגל 

ומורינו הרה"ג רבי  יהודה צדקה זצ"ל – ראש ישיבת 'פורת יוסף', היה מדגיש את לימוד המוסר שיש 
בפסוק זה עד כמה גדולה חובתנו בחינוך ילדינו, כי כשאדם יעלה לשמים הוא ייתבע על כך ויצטרך 
לתת דין וחשבון מפורט כיצד הוא חינך את ילדיו, שהם פקדון שהקב"ה הפקיד בידינו, למען יוכל 
העולם להמשיך להתקיים כרצונו ועל פי חוקיו משפטיו ותורותיו. וישאלו את האדם באיזה תלמוד 
תורה או ישיבה למדו ילדיך? כמה היית עקבי אחרי ההתקדמות שלהם? כמה השקעת בהם למען 
יוכלו להתקדם ולגדול כתלמידי חכמים? או לפחות יראי שמים ? ואם אדם יענה שאת ילדיו הוא 
שלח לבית ספר חילוני בטענה שזה קרוב לבית, או ששם לא צריכים לשלם כסף רב, ושם לא מחנכים 
על יראת שמים כלל ועיקר, אוי לה לאותה בושה, אוי לה לאותה כלימה. זהו שכתוב "כי איך אעלה 
אל אבי", היינו לאבינו שבשמים אחרי מאה ועשרים שנה, "והנער איננו איתי", מה נענה אם החינוך 
שהוא קיבל לא היה על טהרת לימוד תורה ויראת שמים, איך לא יתבייש מהטענות והתשובות שלו.

והן הן דברי דוד המלך ע"ה, בתהילים: "כחיצים ביד גיבור כן בני הנעורים. ומה הוא הקשר בין החץ 
שבידי הגיבור לבני הנעורים?  אלא, שהגיבור המכוין למטרה שהיא, הוא משקיע את מאמציו טרם 
שיצא החץ מידו לכוונו היטב, מכיוון שכל סטיה קלה תסיט את החץ לכיוון שונה לגמרי. ואותו הדבר 
חינוך הילדים, שאב הטוען שאין לו זמן לחינוך ילדיו, מכיוון שהוא טרוד בענייני פרנסת הבית, ואינו 
דואג מפני שעדיין היות הילדים קטנים,  וכשיגדלו יפעל לחינוכם, גם אב זה בדיוק כיורה חץ יחשב – 
ומזכיר את הגיבור הניצב מול המטרה, ומתיימר שגם אחרי הירי הוא מסוגל לקלוע למטרה ולכוון את 
החץ. הקב"ה יזכה אותנו לחנך את ילדינו בדרך התורה והישר. "אין פרץ ואין יוצאת, ואין צווחה" אמן!

העלון מוקדש לזש"ק ולבנים זכרים לאפרים בן 
אסנת, ולינוי מזל בת אסנת.

ולהצלחת, אליהו בן דינה הי"ו,  אסנת בת אסתר 
הי"ו.
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מנין החודשים- העברי והלועזי בהלכה
החדש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחודשי השנה )שמות יב, ב(.

מניין החודשים לפי התורה | כתב הרמב"ן שמות )פרק יב פסוק ב )וטעם החדש הזה לכם ראש חדשים, שימנו 
אותו ישראל חדש הראשון, וממנו ימנו כל החדשים שני ושלישי עד תשלום השנה בשנים עשר חדש, כדי שיהיה זה 
זכרון בנס הגדול, כי בכל עת שנזכיר החדשים יהיה הנס נזכר, ועל כן אין לחדשים שם בתורה, אלא יאמר בחדש 
השלישי )להלן יט א(, ואומר ויהי בשנה השנית בחדש השני נעלה הענן )במדבר י יא(, ובחדש השביעי באחד לחודש וגו' 

)שם כט א(, וכן כלם:

וכמו שתהיה הזכירה ביום השבת במנותינו ממנו אחד בשבת ושני בשבת, כך הזכירה ביציאת מצרים במנותינו 
החדש הראשון והחדש השני והשלישי לגאולתינו, שאין המנין הזה לשנה, שהרי תחילת שנותינו מתשרי, דכתיב 
)להלן לד כב( וחג האסיף תקופת השנה, וכתיב )שם כג טז( בצאת השנה, אם כן כשנקרא לחדש ניסן ראשון ולתשרי 

שביעי, פתרונו ראשון לגאולה ושביעי אליה. וזה טעם ראשון הוא לכם, שאיננו ראשון בשנה, אבל הוא ראשון לכם, 
שנקרא לו לזכרון גאולתינו:

וכבר הזכירו רבותינו זה הענין, ואמרו שמות חדשים עלו עמנו מבבל )ירושלמי ר"ה א ב, ב"ר מח ט(, כי מתחלה לא היו 
להם שמות אצלנו, והסבה בזה, כי מתחלה היה מניינם זכר ליציאת מצרים, אבל כאשר עלינו מבבל ונתקיים מה 
שאמר הכתוב )ירמיה טז יד - טו( ולא יאמר עוד חי ה' אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים כי אם חי ה' אשר 
העלה ואשר הביא את בני ישראל מארץ צפון, חזרנו לקרא החדשים בשם שנקראים בארץ בבל, להזכיר כי 
שם עמדנו ומשם העלנו הש"י. כי אלה השמות ניסן אייר וזולתם שמות פרסיים, ולא ימצא רק בספרי נביאי בבל 
)זכריה א ז, עזרא ו טו, נחמיה א א( ובמגילת אסתר )ג ז(. ולכן אמר הכתוב בחדש הראשון הוא חדש ניסן, כמו הפיל פור הוא 

הגורל )שם(. ועוד היום הגוים בארצות פרס ומדי כך הם קוראים אותם ניסן ותשרי וכלם כמונו. והנה נזכיר בחדשים 
הגאולה השנית כאשר עשינו עד הנה בראשונה: עכ"ל. ]ובחתם סופר זצ"ל העלה שמקיימין מצוה בזה שמונים לפי ניסן, שנאמר 

החודש הזה לכם ראש חדשים[.

ומבואר מדברי הרמב"ן שעל פי היהדות נקבע תאריכי החודשים מיציאת מצרים – זכר לנס, ומשעה שוב גלו לבבל 
ונגאלו השתנה המנין היהודי ומונים לחודשים שהיו נהוגים בבבל ובפרס, להזכיר שהיינו שם , ומשם העלנו השם 

יתברך לארץ ישראל. 

תאריך הלועזי אינו מבוסס על לידתו של אותו האיש | מבואר בחז"ל )בסוטה מז. ובסנהדרין קז:(, שאותו האיש - יש"ו, 
היה חי בזמנו של יהושע בן פרחיה, אשר דחאו בשתי ידים. ותלמידי יהושע בן פרחיה הם יהודה בן טבאי ושמעון 
בן שטח. ותלמידיהם שמעיה ואבטליון. ותלמידיהם הלל ושמאי )פ"ק דאבות וחגיגה טז( והלל נהג נשיאותו לפני 
חורבן הבית ק' שנה. )שבת טו(. והחורבן היה בשנת ג"א תתכ"ח. )וכמ"ש בע"ז )ט:( ובפרש"י והר"ח שם, וכ"ה בתוס' שם.( והיא 
שנת ס"ט למספרם נמצא שהרבה שנים לפני תחלת מספרם כבר מת יש"ו. וכ"כ בס' האשכול )עמוד יח( שאותו 
האיש יש"ו נצלב קל"ה שנה קודם החרבן. ע"ש. והר"י אברבנאל בס' מעיני הישועה כ', שאין אמת במה שאומרים 
שישו הנוצרי מת מ"ב שנה קודם החורבן. שהרי מצינו בש"ס שיש"ו היה תלמיד ר"י בן פרחיה, אלא קודם החרבן 
קנ"א שנה יצא מעולמו. והנוצרים אומרים שמת מ"ב שנה קודם החורבן כדי לתלות החורבן בעון הריגתו. ע"כ. 

והובא בנחל אשכול שם. ומנין הנוצרים הוא למלכות הרומיים ולא ללידת ישו. 

האם יש בכתיבת תאריך לועזי איסור משום בחוקותיהם לא תלכו |  כתב בספר "יפה ללב" )ח"ה חיו"ד סי' קעח סק"ג(, 
שאין לכתוב זמן שנוהגים הגוים משום "ובחקותיהם לא תלכו". ואף על פי שאין ראיה לדבר זכר לדבר ממ"ש 
בפסיקתא פ' בלק, ובגוים לא יתחשב שאין ישראל מחשבונן של גוים. ע"כ. אך רבים חולקים וסוברים שאין כאן 
איסור בזה משום ובחקותיהם לא תלכו. וכמו שכתב מרן הב"י יו"ד )סי' קעח( בשם מהר"י קולון, שאין לאסור משום ובחקותיהם לא תלכו אלא 
בא' מב' חלקים, הראשון הוא הדבר שאין טעמו נגלה כדמשמע לשון חק. וכמו שפרש"י והרמב"ן פ' קדושים, שכיון שהוא עושה דבר משונה שאין בו טעם נגלה 
אלא מפני שהם נוהגים כן אז נראה ודאי כנמשך אחריהם ומודה להם, שאל"כ למה יעשה כדבריהם התמוהים ההם. וכ"מ בסמ"ג וכו'. והשני הוא דבר ששייך בו 
פריצות וכו'. ונהגו בו העכו"ם וכו'. וא"כ בכתיבת התאריך הלועזי, דאיכא מילתא בטעמא, שהוא עושה כן לרוב פירסום התאריך למי שהוא בן ברית ולמי שאינו 
בן ברית. ולא שייכא טענת מהריק"ו הנ"ל דאמאי עושה כמעשיהם התמוהים. בודאי שאין כאן איסור משום ובחקותיהם ל"ת. והרמ"א בהגה )שם( הביא להלכה ד' 
מהריק"ו הנ"ל דדוקא בדבר שנהגו למנהג וחק ואין טעם בדבר, חיישינן לאיסור זה, דאיכא למיחש ביה משום דרכי האמורי ושיש בו שמץ ע"ז מאבותיהם. ע"ש. 
וע"ע בשו"ת דברי חיים מצאנז )חיו"ד סי' ל(. ובשו"ת בית שערים )חיו"ד סי' רלו(. ע"ש. האמור נראה דלא שייך בזה ובחקותיהם ל"ת. ומההיא דפסיקתא אפי' 

זכר לדבר ליכא. )שו"ת יביע אומר חלק ג - יורה דעה סימן ט(.

)חיו"ד סי' קעא(, נשאל אודות מי שחקק על מצבה בלע"ז,  |  הגאון מהר"ם שיק  כתיבת תאריך לועזי על המצבה 
וכתב פרט השנה כמו שאומות העולם מונים להנוצרי.  ויצא על זה במחאה נמרצה שהרי בית הקברות הוא כחצר 
רצון  בלא  כזו,  מצבה  שם  להעמיד  העיזו  ואיך  עליו.  מקפיד  שחבירו  דבר  שם  להעמיד  רשאי  ואין  השותפים, 
הגבאים החברא קדישא. וכ"ז על עצם הדבר ששנו לשון המצבה ללעז, אבל מה שהוסיפו לכתוב מספר השנים 
כדרך החדשים ג"כ בלשון לע"ז, זוהי עבירה כפולה ומכופלת שמספר החדשים שלהם אינם מכוונים למספר בני 
ישראל. גם מה שסיימו במספר השנים למספר הנוצרי, לדעתי זהו איסור דאורייתא דכתיב ושם אלהים אחרים 
לא תזכירו, ואחז"ל דמכאן שאסור לומר לחבירו המתן לי בצד ע"ז פלונית. וה"נ המונה למספרם עובר על איסור 
יבי"א הנ"ל האריך לפקפק בדבריו, עכ"ז  )ובשו"ת  זכרונו מחשבת איסור. ע"ש.  כיון שע"י המנין עולה על  זה, 

הסכים לדינא שאינו הגון לכתוב תאריך לועזי במצבות עי"ש(.

| בשו"ת ציץ אליעזר )ח"ח סי' ח(,כ' שלא להזכיר כלל שמות החודשים  כתיבת תאריך לועזי במסמכים ובצ'קים 
הלועזיים הרומזים לעבודה זרה, וז"ל: ואני כתבתי דלפי דעתי להזכיר במפורש שמות החדשים שלהם הוא יותר 
ויוצא איפוא שדווקא כשמזכיר  גרוע כי כפי ששמעתי בבירור שמות החדשים שלהם מכוונים לשמות אלילים, 
במפורש שמות החדשים שלהם אז הו"ל כמזכיר שם עכו"ם, ולכן עדיפא יותר שיכתוב בסתם במספרים השנה 
והחדש שלהם, ויסיים בלשון למניינם. ומרמז בזה שני דברים, ראשית שבא לאפוקי שאינו מכוון כלל לספירת 
הנוצרים, ושנית שבא כמתנצל שלא לתופסו כעוזב בזה המנין היהודי כי בהכרח הוא שמשתמש במנין זה בהיות 

שהוא המנין האזרחי המקובל וזקוק לו זה לצרכי מסחר, וכדומה עכ"ד.
סי' תתל( שסובר שמדינא אין חשש איסור  )ח"א  והנהגות  אולם מאידך דעת הגר"מ שטרנבוך בספר תשובות 
לכתוב במנין החדשים של הנוצרים. עיי"ש. אך מסיים למסקנה: "אמנם נאה הדבר ויאה שכל כותב לחבירו יכתוב 
כפי הלוח העברי שלנו, שעלינו להתגאות בחישוב תקופות ושנים כפי מנין שלנו דוקא, ולשבח בכך את הקדוש 
ברוך הוא שלא שם חלקנו כהם וגורלנו ככל המונם, ולדעת החת"ס הנ"ל לכאורה היה כדאי לכתוב תמיד מנין 
החודש ניסן הוא החודש הראשון וכו' חודש תמוז "חודש הרביעי חודש תמוז" ונקיים בכך מצות עשה, אבל לא 

נהגו כן עכ"ד.
וכן דעת הגר"מ אליהו זצ"ל שכיום התירו לכתוב בש'יקים או במכתבים שני תאריכים, תאריך יהודי ותאריך של 
הגויים כדי שפקידי הבנק יבינו מה כתוב. )הרב מרדכי אליהו זצ"ל קול צופייך עמוד 396(. וכן העלה פאר הדור רבינו עובדיה 
יוסף זצ"ל )בשו"ת יביע אומר חלק ג - יורה דעה סימן ט( דהעיקר לדינא שאין בזה שום איסור מן הדין. והמקילים בזה יש להם ע"מ 
שיסמוכו, אולם מהיות טוב אל תקרי רע, וכל שאין צורך גדול, יש לכתוב החדשים והשנים למספר בני ישראל. 

ובפרט פה בארצנו הקדושה. וכשיש צורך בדבר טוב לכתוב מלבד למספרם גם לבריאת עולם.

מדיני קריאת התורה
שאלה: מי שאינו יודע לקרא לשון הקודש האם מותר 

לעלות לתורה ומה דינו של סומא )עיור( לעלות לתורה?

הארץ  עם  או  )עיור(  סומא  לתורה  להעלות  שנהגו  במקום  תשובה: 
לתורה  להעלות  אין  לכתחילה  מנהג  שאין  ובמקום  במנהגם  ימשיכו 
סומא או מי שאינו יודע לקרא לשון הקודש, ואם יש חשש לפגיעה או 
מחלוקת או שיש סיבה מיוחדת לכך, מותר להעלותם ובלבד שיכולים 
לומר מילה במילה עם הבעל קורא אפילו שבפועל אינם קוראים עמו.

זה  לדין  התייחסות  יש  מקומות  בשני  השו"ע  במרן  הנה  ביאורים: 
לקרא  שאסור  לפי  קורא  אינו  סומא  כתב  ג'  סעי'  קלט'  שבסי' 
כתב  ומהרי"ל  הרמ"א  והוסיף  הכתב  מן  שלא  אחת  אות  אפילו 
הארץ.  לעם  בתורה  מקרין  שאנו  כמו  סומא  קורא  דעכשיו 

ובסי' קמא' סעי' ב' כתב ומ"מ צריך הוא לקרא עם השליח ציבור כדי שלא 
ועיין  תהא ברכתו לבטלה אלא שצריך לקרא בנחת שלא ישמיע לאזניו. 
בביה"ל בסי' קמא' ד"ה לבטלה שנקט שהרמ"א יודה בסי' קמא' לגבי כל אדם 
ורק בסומא ועם הארץ יש להקל כדי למנוע בושה וגם שלא תהיה מחלוקת. 
וכן מבואר בשו"ת אג"מ או"ח ח"ד סי' צא' שיעלה גם מי שאינו יודע לקרא. 

פוסקים  וכן  רבים  מקומות  שיש  כתב  טו'  ס"ק  קלט'  בסי'  בכה"ח  ואף 
לברכה  חשש  ואין  סומא  ומעלים  השו"ע  כמרן  דלא  שהמנהג  ספרדים 
לבטלה כיון דקימ"ל דבמקום מנהג לא אמרינן סב"ל ונקט למעשה במקום 
שלא נהגו לעלות לא יעלה וגם במקום שנהגו להעלותו אם אין סיבה מיוחדת 
עדיף שלא להעלותו. ומבואר ברמ"א ובאחרונים שעם הארץ שאינו יודע 
לקרא דינו כסומא ועוד מבואר באחרונים וכ"כ המ"ב בסי' קלה' ס"ק טו' 
שצריך שיכול לומר מילה במילה אפילו שבפועל אינו קורא עם הבעל קורא.

שאלה: ראיתי בשטיבלך רבים שאינם מלוים את ספר התורה בהליכתו 
ובחזרתו האם יש בזה זלזול בכבוד התורה.

תשובה: יש מקור לכך אבל ראוי לכל אדם ללוות הספר תורה בהולכתו 
ובהבאתו.

ביאורים: כתב הרמ"א בסי' קמט' לגבי ספר תורה מצוה לכל מי שעוברת 
בסי'  בערוה"ש  ועיין  שם.  אותה  שמכניסין  הארון  לפני  עד  ללוותה  לפניו 
קמט' סעי' ג' שכתב ויש אדרבה נמנעין עצמן מזה משום שנראה כיוהרא 
שמראה עצמו שהוא כדאי להיות ממלווי התורה משא"כ בחזרה כשהולכין 
מהבימה אחר הספר תורה הלא בהכרח לילך אחריה ולא נראה כיוהרא 
ולפי זה נראה שכל אחד יכול לעשות כרצונו ובלבד שתהא כוונתו לשמים.

וראיתי עוד שני טעמים בכה"ח בסי' קמט' ס"ק י' שלא ללוות הספר תורה 
זה  לדחוק  רבים מהמתפללים  שיבואו  ג' כתב מחשש  אות  תו"ח  שבספר 
את זה אבל ילוו מעט ועוד טעם שהמוליך את הספר תורה הרי הוא שליח 
לומר  אפשר  אי  כן  שנוהגים  שאלו  ונמצא  הליווי,  לעניין  גם  הציבור  של 
אחד  לכל  ראוי  לכתחילה  אבל  תורה  בספר  זלזול  על  שעוברים  עליהם 
שילוה את הספר תורה וכל המכבד את התורה הרי הוא מכובד על הבריות.



הסולם חיכה 55 שנה

  חרב היתמות הלמה בעוצמה סוערת בחמשת הילדים הקטנים של 
משפחת שובמיאן. הבכור חיים, היה בן 18, יצחק היה בן 13, ושלושת 

האחיות הקטנות בנות 10, 8, 5. אבא נפטר ראשון, חמישה חודשים אחר כך 
נפטרה גם האם השבורה.

השנה תשי"א. אירן. מדינה פרימיטיבית משהו, חוסה בצילו של המגף האנגלי, 
עם עתיד חיובי של קידמה ועצמאות. חמישה יתומים קטנים ממאנים להינחם.

יצחק מספר: "היינו שבורים ורצוצים בלי אבא בלי אמא. האיסלם רצה לקרב 
אותנו, והיתה סכנה גדולה חלילה, שהם יאמצו אותנו אל ליבם. לא היתה לנו 

משענת, אך בחסדי שמים, מיד לאחר פטירת אמא, אחיה הגדול, הדֹוד רחמים 
הגיע לעירנו מעירו הרחוקה ולקח אותנו עמו, לבית משפחתו. הוא עצמו היה 

מטופל בשבעה ילדים קטנים ונוספו לו עוד חמישה יתומים אומללים.

"חיים אחי הבכור ביקש להיכנס למעגל העבודה ולעזור לדוד לפרנס אותנו. 
דוד רחמים הכניס אותו לעבודה בחנותו, גלנטריה גדולה. חיים התחיל לעבוד, 
קם בנץ, סיים תפילה, סעד פת שחרית ועד שנטו צללי ערב ישב בחנות, מכר, 

תיקן, ניקה. כדי להרוויח בכבוד את לחמם של אחיו היתומים.

"אחרי חצי שנה של עבודה התרחש אסון נוסף. חיים טיפס על סולם, כדי 
להוריד מוצר כלשהו. הסולם היה רעוע והוא צנח על אחד מחלונות הראווה 
וריסק אותו. שֶבר זכוכית בגודל כף יד חדר לעורק הראשי במפסעתו והדם 
ניגר כמים. בבית החולים היו הרופאים הפרסיים חסרי אונים. כל הנסיונות 
לעצור את שטף הדם עלו בתוהו. הוא קיבל מנת דם, אחרי מנת דם, אבל 

המצב הלך והדרדר.
"מנהל בית החולים בפרס, היה יהודי והוא החליט להתקשר לבריטניה לאחד 

מהרופאים הגדולים ולהיוועץ בו. הלה 
יעץ לקשור את שתי קצות העורק 

החתוך, ולא לנסות לחבר ביניהם. בטח 
לא כרגע. העצה היתה מצויינת. הדם 

עצר ממרוצתו. אחרי שבועיים של 
התאוששות התחילה הרגל להשחיר. 

סכנה חדשה, היה חשש לֶנֶמק.

"אנחנו היתומים, היינו שבורים. פחדנו 
לאבד גם את חיים אחינו הגדול, שהיה 

לנו אבא ואמא... משענת ותקווה.
"הרופאים בפרס אמרו: אין ברירה אלא 

לחתוך, שיחיה בלי רגל. אחרת אין 
תרופה למכתו. היינו מיואשים ורצוצים.
"הלכנו היתומים הקטנים בייאושנו כי 

רב, לשני רבנים זקנים שהתגוררו 
בפאתי העיר, עזרא ומנשה היה שמם. 

זקנם היה ארוך ולבן, הם היו כפופים על ספריהם ובקושי הרימו את עיניהם. 
בכינו ובכינו. בקשנו שייעתרו לפני אבא שבשמים שירחם על אחינו הבכור. 
הרבנים מחו דמעה מעיניהם וביקשו שנביא את חיים אליהם, אל הבית בו 

למדו. הדוד רחמים נסע והביאו מבית החולים.
"הם אמרו לנו, שהם מתכוונים להתפלל כל הלילה, ואם מן השמים ירחמו, אזי 

לפנות בוקר, עם עמוד השחר, ניתן יהיה להבחין בעמוד של אור שיעלה מן 
הארובה...

הלכנו משם דומעים וזועקים. חיים בלי רגל, זה עלול היה להיות אסון נוסף, 
השם ישמור. והכל קרה כל כך מהר. אין אבא, אין אמא, וחיים שלנו גם בסכנת 

חיים.....
"לפנות בוקר הבחין מושל העיירה מעל מרפסת ארמונו בעמוד אור הבוקע 

מאחת הארובות. הוא נסע לשם בזריזות ופתח את הדלת והבחין ברבנים עזרא 
ומנשה, כשמתחתם שלולית של דמעות.

"מה זה העמוד של האור, שיצא מן הארובה" שאל אותם.
"הזקנים הצדיקים שמחו. התפילות התקבלו. כשהגענו בבוקר הם בישרו לנו, 

דעו לכם, חיים יחיה עוד שנים רבות, לא תכרת הרגל... אבל צר לנו לחשו 
הרבנים, המוות שלו, בעוד עשרות שנים, יהיה קשור שוב בנפילה מסולם... 

בקושי שמענו זאת. שמחנו שהוא יחלים.
"בשעות הבוקר הובהל חיים לביה"ח. באורח נס הגיע לשם מומחה מנתח 

אוסטרלי שעמד לבצע ניתוח באחד מן השרים העשירים של פרס. מנהל בית 
החולים פנה אלינו והציע שנבקש ממנו שינתח גם את חיים. האוסטרלי 

המומחה הסכים, אך דרש 25,000 דולר לא פחות.
"בכינו לפניו, הוא הסכים לעשות הנחה. בכל זאת יתומים... מנהל ביה"ח היהודי 

כשראה במצוקתנו, הבטיח לשלם את כל הסכום אחרי ההנחה.
"הניתוח בוצע בהצלחה, חיים חזר לחיים תקינים עם שתי רגליים בריאות. 

עלינו לארץ, הקמנו משפחות טובות.
"חיים נשא בישראל אשה, נולדו לו ארבעה ילדים שגידלם במסירות. הוא למד נגרות 

ופירנס גם אותנו עד שנישאנו והתבססנו. הוא היה משכים ומעריב, בעל חסד מאין 
כמותו. אהוב על הבריות.

"בשבת האחרונה שיחק אחד מנכדיו בכדור ובעט אותו לכוון צמרת העץ. "סבא" הוא 
ביקש "תוריד לי את הכדור". חיים אמר "שבת היום, אסור, אבל מחר אקח סולם 

ואחלץ לך את הכדור מבין הענפים".
"למחרת לקח חיים סולם, וטיפס לכוון הכדור. לפתע הוא איבד את שיווי משקלו, וצנח 

עם הסולם על הארץ. ראשו נחבט בחומת החצר, ובאגן הירכיים נפתח קרע... בדיוק 
במקום הניתוח לפני 55 שנים. 20 דקות הוא שכב על הארץ ודימם עד שאחד השכנים 

הבחין בו והבהילו לבית החולים. אבל זה היה מאוחר, נסיונות ההחייאה עלו בתוהו. חיים 
נפטר. כשהודיעו לי שהוא נפל מן הסולם, נזכרתי באותן דקות, ברבנים הזקנים שאמרו 

לנו שהמוות שלו יהיה קשור בסולם. הסולם הזה חיכה לו 55 שנים".

הגענו לניחום אבלים במוצ"ש האחרון, לבית של יצחק שובמיאן המצוי בשכונה כפרית 
בפאתי העיר. לחות כבדה של קיץ הלמה בנו. יצחק יושב שבעה על אחיו הבכור חיים, 

חמישים וחמש שנים אחרי האסון הנורא שבו נפטרו ההורים, נפטר גם הבן הבכור, שהיה 
לאחיו הקטנים, אב, אם ותקווה לעתיד.

עולים בסולם. יורדים מן הסולם.

בכור
כל בכור חביב הוא בעיני אביו, ואפילו הוא חרש ושוטה, יורש פי שנים.

)רבי אברהם סבע(                                              )מאת הסופר ר' קובי לוי הי"ו(

רבי שלום מזרחי שרעבי - הרש"ש הקדוש - י' שבט
רבי  שלום  מזרחי שרעבי המכונה הרש"ש, נולד בשנת ה'ת"פ, בעיר צנעא שבתימן, 
לאביו רבי יצחק שרעבי. על פי המסורת, נולד ביום פטירתו של רבי שלום שבזי, בט' 

בשבט )יש האומרים: י' בשבט(.
חייו: בצעירותו למד רבנו תורה מחכמי צנעא, לאחר מכן החליט לעלות ארצה ובא דרך 

העיר בומביי' משם נסע לבצרה ומשם לבגדד, שם השתהה קצת עד שנזדמנה לפניו 
שיירה ההולכת לדמשק ולחאלב ומשם עלה לארץ ישראל.

על יציאתו מתימן כתב הבן איש חי בספרו "בן יהוידע" )בניהו, חלק א'  פסחים, דף ס"ד, 
ד"ה ודע(, כך: "ודע, כי אבותינו סיפרו לנו על רבנו הרש"ש ז"ל, כשיצא מארץ תימן בא 
דרך בומביי ובצרה לעירנו בגדאד עובר אורח כדי לילך לירושלים דרך דמשק... וכאשר 
בא רבנו הרש"ש היה מתעלם כדי לא להודיע עצמו שהוא חכם, אלא סוג אדם פשוט גר 
עובר אורח, ונתעכב פה עד שנזדמנה לו שיירה שהולכת לדמשק. ובזמן ישיבתו פה, היה 

הולך ביום לישיבה שעל מצבת השיך יצחק גאון ז"ל ויושב ללמוד זוהר הקדוש עמהם.

נמצא צדיק זה קודם שזרח אורו בירושלים תוב"ב, בא אל ארצנו ודרכו רגליו על רחובות 
עירנו, כדי שיהיו מניחים אותו עטרה בראש, ואשרי עין ראתהו, זכותו יגן עלינו אמן! ע"כ 
דבריו של הבן איש חי. משהגיע לארץ ישראל, החליט רבנו שלא לגלות את זהותו ואת 

יכולתו בלימוד הנגלה והנסתר, לכן פנה אל רבי גדליה חיון ראש ישיבת 'בית א-ל' ואמר 
לו שברצונו להיות שמש בישיבה ובתמורה יקבל רק קורת גג לראשו. רבנו אף סיפר לראש 

הישיבה כי הוא יתום ואין לו היכן להיות. נכמרו רחמיו של רבי גדליה חיון ורבנו קבל את 
משרת המשמש בישיבה, הגיש תה חם ללומדים, סידר את הספרים במקומם ובכל אותו 
זמן שם אוזנו כאפרכסת לשמוע כל דיבור של אותם גאונים תלמידי החכמים, לא אחת 
שמע אותם מתחבטים בקושיה או סוגיה לא נהירה, רבנו ידע את התשובות ובקלות יכול 

היה לענות להם ולהאיר את עיניהם אך היות והחליט להסתיר את גדולתו היה שותק.

בקושיה  הק'  החבריא  נתקלו  היומי,  שיעורו  את  חיון  גדליה  רבי  נתן  עת  אחת  פעם 
ראש  של  בצערו  רבנו  ראה  שהיא,  צורה  בשום  הקושיה  את  ליישב  הצליחו  ולא  חמורה 
אל  רבנו  ניגש  המדרש  מבית  הרבנים  יצאו  כאשר  ערב  ולעת  חיון  גדליה  רבי  הישיבה 
שולחנו, כתב תשובה לקושייתם והטמין את הפתק בתוך ספרו של ראש הישיבה. למחרת 
בא ראש הישיבה ולפתע אורו עיניו, אין זה כי אם פתק מן השמיים, כך חשב רבי גדליה.

המשך בעמ' הבא-

וכמה  כמה  עצמו  על  חזר  שהמעשה  לאחר 
פעמים, פנה רבי גדליה לכל בני הישיבה ואמר: 
יגלה  כי  הללו  הפתקים  כותב  על  אני  גוזר 
לו. הראוי  הכבוד  את  לו  ונחלוק  לפנינו  עצמו 

התגלותו:  מאחר ורבנו לא רצה 
לגלות את זהותו נותר הדבר בגדר 

תעלומה, לרבי גדליה חיון הייתה בת בשם 
חנה, היא ראתה כמה רוצה אביה לדעת מיהו 

בעל הפתקים ולכן לילה אחרי לילה הייתה 
עוקבת דרך החלון עד שיום אחד ראתה 

את השמש נגש לשולחן אביה כותב משהו 



אכילה בשולחן אחד ליד אדם שאוכל אוכל לא כשר
בשולחן  יושב  אני  עבודתי  במקום  הצהריים  בארוחת  שאלה: 
מותר  האם  כשרות.  על  כלל  מקפיד  לא  שלצערי  חברי,  עם  אחד 
שאסור  בשר  שאוכל  באדם  כמו  חשש  שיש  או  לידו,  לאכול 

 
 

לאכול לידו מאכל חלבי אלא אם כן נותנים היכר בניהם, שלא יבואו 
לאכול אחד מחברו. וכן מה יהיה הדין במשפחה שהולכת לאכול במסעדה, כאשר 
חלק מזמינים בשר חלק וחלק בשר כשר, האם מותר לשבת לידם בשעת האוכל?

תשובה: מותר לאכול ליד חברו שאוכל דבר איסור. ואין חשש שיבוא 
לאכול מאוכל חברו, כיוון שיודע שהאוכל של חברו אסור באכילה, הוא מתרחק מכך 
ולא יבוא לטעות מתוך הרגל. וכן הדין בבני משפחה שאוכלים במסעדה חלקם אוכל 

כשר וחלקם אוכל שאינו כשר, שאין לחוש. אף שהם בני משפחה.
מקורות: כתב השו"ע )יו"ד סי' פח' ס"א(, "אפילו בשר חיה ועוף, אסור להעלותו על שלחן שאוכל עליו 
מותר  התבשיל,  עליו  שסודר  בשלחן  אבל  יחד.  לאכלם  יבא  שלא  גבינה, 
אחר  עם  חלב  אחד  בשולחן  לאכול  איסור  שיש  ומבואר  זה"   בצד  זה  ליתן 
הרגל.  מתוך  חברו  של  מאוכלו  לאכול  יבוא  שמא  ההיפך,  וכן  בשר  שאוכל 

או  חלב  שאוכל  השולחן  על  להעלות  אסור  בשר  דווקא  "ונראה  כתב,  ב'(  )ס"ק  והש"ך 
מותר  אבל  עצמו.  בפני  היתר  אחד  שכל  מפני  מיניה  אינשי  בדילי  דלא  משום  איפכא, 
שהאחד  חשש  אין  דאם  ומבואר  כשירה.  בשר  עליו  שאוכל  השולחן  על  נבילה  בשר  להעלות 
אוכל  חברו  אם  כן  ועל  הפסק.  ללא  אחד  בשולחן  לאכול  יכולים  חברו,  של  מהאוכל  ייקח 
)סק"א(.  וכ"כ הפר"ח  בשולחן אחד.  עמו  מותר לשבת  לאכול  שיבוא  איסור שאין חשש  דבר 
שעצם  משום  וכד'  גבינה  אוכל  אם  אף  חשש  דאין  הוסיף,  א(  )ס"ק  תואר  והפרי 
גבינה  אוכל  הגוי  ואם  ממנו.  בדל  והיהודי  איסורו  ניכר  הגוי  לפני  המאכל  היות 
בכה"ג.  מיניה  בדיל  דלא  בשר,  בשולחן  עמו  לאכול  ליהודי  אסור  בכה"ג  היהודי  של  מביתו 
מיניה.  בדיל  איסור  דבדבר  ב',  ס"ק  ובפיה"א  ג',  ס"ק  בפיה"ק  יהודה  היד  וכ"כ  עיי"ש. 
־וכ"כ ערוה"ש ס"ק ב'. והוסיף שם שבלחם של איסור, יש חשש משום שעל הלחם לבדו וכו' ולא בדי

לי מיניה אינשי . עיי"ש. וכ"כ הזבחי צדק שם אות ג' שאין חשש בדבר איסור. וכ"כ כה"ח ס"ק ג'. 

א', כתב טעם אחר להיתר אכילה  זצ"ל בספרו פלתי ס"ק  יהונתן אייבשיץ  אלא שהגאון רבי 
עם גוי, והוא שאין אחווה וריעות בין יהודי לעכו"ם, שהלא הלבבות רחוקות, ואין פירוד לבבות 
כפירוד הדתות, ונחשב כבני אדם שאינם מכירין זה את זה, שהרי אין יותר איבה מבין שני בעלי 
)ס"ק  והובא בדרכי תשובה  יב'(  )סי'  יעקב מצויזמיר  לו בשו"ת בית  וכבר קדם  עיי"ש.  דתות. 
לחוש.   יש  בניהם  שנאה  שאין  בנ"ד  ה"ה  וא"כ  לחוש.  יש  שאוהבו  שבגוי  טו'( שכתב, שמשמע 
ולפי דבריהם, אם אוכל עם יהודי שאינו שומר תורה ומצוות לכא' אסור משום שאין שנאה בניהם. 
ה'פלתי',  של  טעמו  את  הביאו  לא  לעיל,  שהבאנו  האחרונים  כל  אומנם 
יודע  שאדם  בנ"ד  הדין  הוא  וא"כ  מאיסור.  בודל  שאדם  מצד  והתירו 
א'(. )אות  בשיו"ב  החיד"א  ובדברי  שם,  ערוה"ש  וע"ע  ממנו.  בדל  הוא  איסור  אוכל  שחברו 

וא"כ בנ"ד יש להתיר לכתחילה לאכול ליד חברו היהודי שאוכל אוכל שאינו כשר. ואין חילוק 
בין לחם אסור לשאר דבר האסור. משום שאדם מתרחק מדבר איסור, ואין לחוש שיאכל מחברו.

הסתכלות ביין ובכוס בשעת הקידוש וההבדלה
שאלה: האם יש עניין בשעת קידוש להסתכל בתוך היין לראות את דמות המברך ביין? 

ומה הדין בכוס של ההבדלה?
תשובה: בשעת הקידוש וכן בשעת ההבדלה, יש ליתן את עיניו בכוס הברכה, ולא יסיח 
דעת ממנה. ועל פי הסוד, יש עניין לראות את המצח משתקף ביין, ולכוין מצח מספר 

גימטריא הצלח"ה.

מקורות: כתב הדרכי משה )סי' רעא(, שיש ליתן עיניו בכוס הקידוש כמו שנותן עיניו בכוס של 
ברכת המזון. עיי"ש. והביא כן להלכה בהגהת השו"ע )סי' רעא, ס"י(, בזה"ל: "וכשמתחיל יתן 
עיניו בנרות )מהרי"ל ושכל טוב(, ובשעת הקידוש בכוס של ברכה, וכן נראה לי. והוסיף שמכיוון 
שיש לראות את היין, "על כן אין לוקחין כוס שפיו צר". עיי"ש. ובמשנ"ב )ס"ק י"ח( העיר ע"ז עיי"ש.

ויש מקור לכך מדברי הזוה"ק )פרשת תרומה דף קנז ע"ב(," כוס של ברכה אצטריך לאשגחא 
ביה בעינא, בגין דכתיב )שם יא יב( עיני יהו"ה אלהי"ך בה, ולא אצטריך לאתנשי מעינא אלא 

לאשגחא ביה.
ובבן איש חי )ש"ב בראשית סכ"ט( כתב, דמנהגו לראות את המצח ביין ולכוין מצח מספר 

גימטריא הצלח"ה עיי"ש. וכע"ז ב כתב, בספר משמרת שלום קאדינוב )סימן כ"ז סוף אות ד'(. 
וע"ע בספר שיבת ציון )עמ' רצג(, שהביא בשם הרמ"ק זצ"ל, וז"ל: "ובתתו את עיניו בה יכוין 
להשפיעה מחכמה לבינה וכשהכוס בידו ראוי להיות האדם מצד עצמו נותן עיניו בו ששמירה 

עליונה מסתכלת בו" ע"כ.
ועל פי הפשט מצינו כמה טעמים להסתכלות זו, המאירי )ברכות דף נא( כתב שהטעם שלא 

להתייאש ממנו. והא"ר )או"ח קפג ט( כתב, הטעם להראות ולחשוב שהותר לו לשתות יין 
לצורך מצוה ולברך עליו את השם ולא להשתכר ע"כ. והמשנ"ב )שם ס"ק יז( ביאר שהטעם 

שלא יסיח דעתו מהברכה. וכ"כ הבא"ח )ש"א שלח לך סי"ח(. וזה כדברי המאירי הנ"ל.

את העלון ניתן להוריד מידי שבוע גם מאתר לדעת בכתובת:
http://www.ladaat.info/gilyonot.aspxgilyonot.aspx 

 זמני התפילות והשיעורים ל"שבת קודש"
 זמני התפילות

 16:36 -מנחה ערב שבת

  07:15 –של שבת  שחרית

 (07:45-"ברוך שאמר")
 13:30  -מנחה מניין א'

  16:15  -מנחה מניין ב'

 17:29 -ערבית צאת שבת

 

 זמני השיעורים

שלמה רבי שיעור עם  - 14:15
 .עובדיה שליט"א

שיעור עם רבי יעקב אלמליח  -14:45
 שליט"א.

שיעור עם הרב שליט"א  -15:30
 ב"הלכות שבת".

חלב "שיעור בהלכות  -17:15
 .עם הרב שליט"א "נכרי

12:30שיעור תהילים לילדים: 

  

     :בימי החולשיעורים 

 . ומפי ר' לירז הי"ו.הרב שליט"אמפי  -כל יום בין מנחה לערבית

דק' קודם תפילת מנחה עם ר' לירז תובל  30  -: שיעור א'יום שני

 הי"ו.

 אחר תפילת ערבית. ,ב"הלכות ברכות" עם הרב שליט"א -שיעור ב'

: שיעור בהלכות "איסור והיתר" מפי הרב שליט"א יום רביעי

בשעה ( 13)רח' אלעזר בן יאיר בבית הכנסת "תפארת ישראל" 

20:00. 

 : שיעור בהלכות שבת עם ר' שלמה כהן אחר שחרית.יום שישי

 באולם בית הכנסת. 20:00: ביום שני בשעה שיעור לנשים

על דף ומכניס לתוך הספר, מיד רצה חנה אל אביה ובהתרגשות רבה סיפרה לו כי 
היא יודעת מי הוא אותו צדיק נסתר בעל הפתקאות וספרה לאביה את השתלשלות 

העניינים. וכך נתגלה.
נישואיו:  לאחר זמן מה נשא רבנו את מרת חנה בתו של רבי גדליה חיון לו לאשה. 
לזוג נולד בן לו קראו יצחק. בשנת ה'תק"י נפטר חותנו רבי גדליה חיון ורבנו מונה 

לראש הישיבה בישיבת 'בית אל' כפי שצווה חמיו לפני פטירתו.
גדולתו:   הרש"ש עמד בראש חברת רבנים מפורסמים שנקראה "חברת אהבת שלום" ובין 
תלמידיו היו החיד"א, הרב יום טוב אלגאזי )מהרי"ט אלגאזי(, ר' חיים דילרוזה, ור' גרשון 
מקיטוב גיס הבעל שם טוב. תלמידים אלה היו כמעט בני גילו של הרש"ש )ר' גרשון מקיטוב 
היה מבוגר מהרש"ש ביותר מעשרים שנה( ולמרות זאת נחשב הרש"ש בעיניהם לרבם.

היה  לרש"ש  כי  שכתבו  מקובלים  כמה  בספרי  מצינו  דורו:   חכמי  הערכת 
אם  חי  איש  הבן  נשאל  פעלים  רב  בספרו  אליהו.  וגילוי  הקודש  רוח 
השכל".   בעין  אליהו  "גילוי  לו  היה  כי  והשיב  אליהו,  גילוי  היה  לרש"ש 
שרעבי:  הרב  על  כותב  התורה  על  חיים"  "תוכחת  בספרו  פלאג'י  חיים  רבי 

המפורסם  וחסידות  בתורה  לגדול  "מצינו 
בקבלה רב שר שלום שרעבי ז"ל אשר אמרו 
רבינו האריז"ל  כי הבטחה שהבטיח  עליו, 
תזכו  אם  להם:  שאמר  וכו',  לתלמידיו 
אבוא אליכם פעם אחת , כי בא להם הרב 
האריז"ל בגלגול ברבינו שלום שרעבי זי"ע. 
של  לישיבה  נלקח  הקדוש  הרש"ש 
בהר  ונקבר  תקמ"ב  בשבט  בי'  מעלה 
הזיתים, וכפי שהבטיח הרש"ש שמי שזקוק 
תתקבל.  ותפילתו  קברו  על  יבוא  לישועה 

זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל. אמן!


