
  

  דבר תורה לשלחן שבתדבר תורה לשלחן שבת
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 ד"בס

  א"תשע מוזת ח"כ סעימ פרשת
 יותיהן של ישראלוזכ

  

  )ה ,לג(" ויסעו בני ישראל מרעמסס ויחנו בסוכות

אחרי (שהיה דורש בכל ליל שבת קודש ) וסרבעל שבט מ(מאזמיר ל "צבהגאון רבי אליהו הכהן ז מעשה

ם התפזר ובני ביתו לא הפריעוהו וכאשר התעורר כבר ראה שמאוחר והע, ופעם קרה שנרדם .)הסעודה

ובמוצאי שבת לקח קולמוס בידו והחל לכתוב . והצטער הרב והיה מתבונן בעצה איך להשלים את המצוה

ועבר . שמקיימים ביום שבת קודש משעה שקמים משינתם עד מוצאי שבת קודש". זכיותיהם של ישראל"

וכשגמר להתפלל , ויקח כל מה שכתב וישם בכיסו והלך לתפילה, עליו כל הלילה וכשגמר כבר האיר היום

אז אמר בליבו , יצא לעבר ביתו וראה הלויה אחת גדולה ושמע שמספידים את הנפטר בשבחים גדולים

ויקברו את המת . ויוציא מכיסו את כל מה שכתב בלילה והכניס בתוך כפו של המת, שבודאי אדם זה צדיק

והאיש היו פניו  ,ו משינתווהנה בלילה בא האיש הנפטר אצל הרב אליהו הכהן ויעירה. יחד עם הכתב

וכאשר עלתה נשמתו למעלה והכניסוהו בבית דין  .'כלפידי אש ואמר לו שהוא האיש שהספידוהו היום וכו

אלא ששמש בית דין היה , כי ראה אלפי משחיתים שרצו לחוטפו ולקורעו לגזרים ,היה הכל חשוך בעדו

   .מגרשם באמרו לא תגעו בו עד שיתברר דינו

איני , ואמר? "מה זה בידך"דין היה שם שולחן גדול והיו יושבים סביבו ישישים ושאלהו נכנס ל וכאשר

זה כתיבת "ואמרו . נתמלא האולם אש גדול ,וכשפתחו לראותו מה כתוב בו. חכם הכניס את זה בכפי, יודע

ושמחו שמחה  וראו שכל המכתב מדבר רק זכותם של ישראל" אליהו הכהן המזכה את הרבים' הצדיק ר

פטור , מאחר שזכית להיות שלוחו של הצדיק הזה: "ואמרו לו. גדולה כל הישישים וכל פמליא של מעלה

". ִפְתחו לו שערי צדק" :ובת קול יצאה והכריזה". כי שלוחי מצוה אינם נזוקים ,אתה ליתן דין וחשבון לפנינו

תחזק ותתאמץ בכל כוחך בשבת לדרוש ואני נמצא כעת בגן עדן בזכותך והבאתי לך בשורה טובה זו שת

 עד כאן המעשה שסיפר הרב נתן סאלם להרב מנחם מנשה וכתבו בספר אהבת חיים. (מעשה זה ברבים

  ).ש"ע. פרשת בשלח

זוכים לדברים גדולים ואף  ל ידי זהע, י שמדברים בזכויותיהם של ישראל ולא ברע שלהםשעל יד נמצא

  .על כלל ישראלומזה נשכיל לדבר רק טוב . לעולם הבא

. מדברים טוב שלא מדבר רע רק כלומר ,הוא מס ונמסש, מתעלמים מהרע -  ויסעו מרעמסס: זהרמ וזה

  .יזכנו' ה, כידוע" עולם הבא"מורה על " סוכות" -  ויחנו בסוכותאזי 
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כתב אור השכינה היא :) פרשת בחוקותי קיד(בספר אור החמה 

ואילו ניתן רשות לעין לראות היו רואים אור , אויר בית הכנסת

  .בית הכנסת מאיר מלא מאור נוצץ מהשכינה על ראשי עם קודש

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

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



ההִדִדיות הזכויות וביאור פירוט
משפטי פי עֹל ֹלאשתו איש שבין
עִד והפוסֱקים מהש"ס התורה
מסוִדר ִדורנו, אחרוני הכרעות

ומעשית. ֱקֹלה בשפה

ונותן האשה שֹל בזכויותיה מתמֱקִד זה כרך
בנושא. הֹלכתית הארה

ִדרך פריצת ומהווה בתחום, ראשון ספר זהו
זה. חשוב בנושא

עם ֹלהתמוִדִד כֹלים וֱקיבֹלו בו נעזרו רבים
ֹלאשתו. איש שבין שונות ומחֹלוֱקות טענות

נישואין יועצי ִדיינים, רבנים, ע"י מומֹלץ
חתנים. ומִדריכי

הפצה:
פוזן י. - נוף יפה

בס”ִד

ובטֹלפון: הספרים בחנויות 077-545-6041ֹלהשיג

ספר

ורבנן מרנן בהסכמות
שֹליט"א ישראֹל גִדוֹלי

בישראֹל בית בכֹל חובה ספר
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