
  

  דבר תורה לשלחן שבתדבר תורה לשלחן שבת
  רבה של תל ציון ,א"מתורת הגאון רבי אלעזר זאב רז שליט

  

  

 

  

  

 ד"בס

  א"תשע אבמנחם ' ו  דברים פרשת
 ה עומדדע לפני מי את

  

  )א ,א( 'גואלה הדברים אשר דיבר משה ו

כניסת בית הכנסת וישיבתו שם בתכלית  :ל"בזהכתב ) דף יא(הקודש  בשער רוח ל"י ז"האר רבנו

בכל מקום הענין כי באמת  לבאר ואפשר .ל"עכ. הוא תועלת גדול להשראת רוח הקודש' הרעדה במורא וכו

אכן בבית הכנסת ששם שורה השכינה . להשראת רוח הקודש ההוא סגול כשאדם ירא מאת הבורא גם כן

 יל ידשע, והזמנה" הכנה"עושה " מורא"י הל ידכי ע. מסוגל יותר להשראה.) ומגילה כט. בברכות ו' ע(יותר 

  ..)יבמות דף וועיין . (למלאות בתוכו אור וצח צחות" כלי שלם"נעשה האדם  ךכ

ביו של מורי ורבי רבנו אלעזר א[ל "צמאיר אבוחצירא ז נוו שהיה אצל רב"נו היבדור בחכם אחד ומעשה

ו לעבר בית עמדו והלכ, והנה הגיע עת התפלה. וומשוחח עימ ,]שעזבנו לאנחות בשבוע זהע "זיאבוחצירא 

ק ימיד הפס ,הגיעו קרוב לפתח בית הכנסת ,דבריובי מאיר ולפני שסיים ר, וחחים בדברי תורההכנסת ומש

עד שהחכם המלוה היה סבור , פניו הראו פחד וחלחלהוהחלו ידיו לרעוד ו, רבי מאיר אבוחצירא את דבריו

עצר הרב לחצי דקה והשתחוה השתחויה גדולה לעבר , ובהגיע לפתח בית הכנסת, י מאירבשקרה דבר לר

חזר לאחוריו ופניו  ר כךואח ,וכך פסע במורא עד ההיכל והשתחוה ונישק ההיכל, והניח יד על יד, ההיכל

  .ואחרי כן נכנס שוב לבית הכנסת. ים הרב את דברי התורהושם סי, ורמז לחכם לבא לחדר צדדי, להיכל

מתייחסים לבית ור והנהגה כיצד וקיבל בזה שיע. עיניו ראו ולא זר ראש, החכם הנזכר זה סיפר כל 

  !הכנסת

ומדברים  בלי מורא בלי קצת בושה, שאנו רואים בני אדם נכנסים לבית הכנסת, ה ישמן הבוש וכמה

כל אחד כפי דרגתו ולהראות מורא , אלא צריך ליכנס באימה! הדרך כן ולם איןא ,ל"ומקילים ראש רח

ומתפלל  ,אדם גדול בנחת ובולם פיוי ששותק לגמרי עד גמר התפילה ויושב כיושב לפני "ע? איך, כביכול

  .מילה במילה

ללמדם כיצד  -  כל ישראל לאאשר דבר משה , אלו הדיבורים -  אלה הדברים :לרמוז האמור בפסוק ויש 

ו אז יתנו "מלשון דין שיתנו בדעתם שאם יעברו ח - ירדןהעבר ב, עומדים לפני מלך מלכי המלכים בהיכלו

 ,דברי חולין שמדבר בבית הכנסת דיבור רע כלומר 'ע בהר'אותיות  - בערבה, על מי שמדבר -  במדבר, דין

  . יתברך אשר הוא שולט עד סוף העולם ואי אפשר להסתתר ממנו' מול ה -  מול סוף

לשמור וליזהר בדיבורים בבית הכנסת לפחות בשעת תפילה וכל שכן בעת קריאת ספר תורה  יזכנו' ה

  .שאז אפילו מילה אסור לדבר

 ! בת שלום ומבורךש

  

  

  

 48 

ין בו הרבה פטום הקטורת יכו): "'ב מןסי(א בצפרן שמיר "וכתב החיד

ומזה ישכיל לכוין בו הרבה ולאומרו ', כי הפליגו בזוהר הקדוש וכו ,'וכו

כ "וכ". ו"חלעשות נחת רוח ליוצרנו ולא יכוין לתועלת עצמו , בשמחה

 .ש"ע) קלבסימן (בספרו מחזיק ברכה 



 

        שואל ומשיבשואל ומשיבשואל ומשיבשואל ומשיב
  

  . א בכתב ובעל פה"נערך על פי תשובות שהשיב מורנו הרב שליט
 ה"ועוד חזון למועד אי, כאן הובאו המסקנות בקצרה

אל מוכר הספרים המקומי וביקש  ,"אבני נזר"בעל  ,וב'בערב תשעה באב נכנס רבי אברהם מסוכוצ
וניסה  כשנקב המוכר במחיר החל רבי אברהם להתמקח עמו. לתשעה באב' קינות'ספר לקנות 

 .אף שמחיר הספר עמד על כמה פרוטות, להוריד במחיר

הלוא הרבי קונה אצלי ספרים כל ימות השנה ולעולם אינו עומד : "תמה על כך מוכר הספרים ושאל
  !".?מדוע הוא מנסה להתמקח דווקא על ספר קינות שמחירו מועט. על המיקח ומשלם בעין יפה

ולכן כדאי לי לשלם , אני משתמש בו שוב ושוב, מות השנהכשאני קונה ספר כל י: "השיב רבי אברהם
למה לי , כן אם. כי בוודאי כבר יבוא משיח, אבל ספר הקינות הזה יהיה מיותר בשנה הבאה, במיטב

  "...לשלם בעדו מחיר מלא

 

  ציור בקירות בתשעת הימים

  .האם מותר לצייר על קירות הבית לנוי בתשעת הימים ::::להלהלהלהשאשאשאשא
בזה יש למעט מלעשותם ', מכחול'או ב' גלגל'י "הנעשים בקירות חדרי הדירה לנוי ע" ציורים" ::::תשובהתשובהתשובהתשובה

ובשעת . ל"שיש בהם ציורים שונים בזמן הנ" טפטים"כמו כן אין להדביק ה. עניתח אב עד הת"מר
  ).חח סימן כ"חאו(א "חת מציון אורה "בשו' ע. יש להקל, הדחק או מחשש הפסד

  

  באב הכתיבת מזוזה בערב תשע

שהוא כדרכו כותב ולכשיבואו , מותר לכתוב מזוזה להשתכר בערב תשעה באב עד הלילה אםה ::::שאלהשאלהשאלהשאלה
  .קונים מוכרן להם

אכן לא ישכח . בערב תשעה באב כדרכו בכל יום ויום" מזוזות"יש להקל לסופר לכתוב  ::::ההההבבבבוווותשתשתשתש
 ).ח סימן כט"חאו(א "חת מציון אורה "בשובאורך לזה נתבארו הטעמים ו .להתאבל על בית מקדשינו

  .ש"ע
  

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

  dvartora1@gmail.com: ל"או דרך מערכת הגליון בדוא

    
 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 אבן יקרהאבן יקרהאבן יקרהאבן יקרה

  ירושלים 57124. ד.ת). ר"ע( "מתן תורה"הגליון יוצא לאור על ידי מוסדות 

  dvartora1@gmail.com: ל שלחו ל"לקבלת הגליון בדוא

  לזכר עולם יהיה צדיק
  

  ילוי נשמתלע
  ומאיר נתיבותינו ,מורה דרכנו, מורנו ורבנו

  רמים רם על כל, אור שבעת הימים
  עמוד הטהרה, הרהנזר והעט, בוצינא דנהורא

  ,חסידא קדישא ופרישא, אבן הראשה

  א"עזי אלעזר אביחציראת רבי "כקש

  א"זיע מאיר שלום אביחצירא רביר "בן אדמו
  

  א"ך בתמוז התשע"עלה בסערה השמימה בחצות ליל ששי ז
  

  ,מליץ יושרל ר שממרום יהיה לנו"יה
  .וזכותו תעמוד לנו לברכה ולהצלחה בכל מעשה ידינו

  .ה.ב.צ.נ.ת
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