תפילה למשה

הילולת משה רבנו

בהשתתפות הגאון הרב אלעזר רז שליט"א,
פלא יועץ
הרב ישיבת
מאתראש
שליט"א,
אלעזר רז
ראש ישיבת פלא יועץ

יוצא לאור על ידי בית הכנסת "תפילה למשה" שכונת נאות יצחק ,לוד

ביום שני ליל ז' באדר א'
התקיים בבית הכנסת
לרגל
מיוחד
שיעור
הילולת משה רבנו עליו
השלום ,מפי הגאון הגדול
הרב אלעזר רז שליט"א,
ראש ישיבת "פלא יועץ".
כבוד הרב שליט"א ,נשא
היום,
במעלת
דברים
ואחר כך מסר שיעור
מרתק בהלכות מזוזה,
שותה
הקהל
כאשר
בצמא את דבריו.

בפתח הגליון

גדול היה המעמד.

שיעורי תורה

זמני התפילות:

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

הרב משה יוחאי רז שליט"א

במגוון נושאים מרתקים
בהלכה ,גמרא ,אגדה ,מוסר ועוד
ימים א  -ה19.30 :

ביום שבת קודש:

לאחר מכן תפילת מנחה 16.30 -

ובמוצאי שבת :בשעה 20.30

שמעו ותחי נפשכם!

הגליון מוקדש על ידי
ידידנו הנעלה ,אוצר כלי חמדה
החפץ בעילום שמו הי"ו
להצלחתו ולהצלחת בני משפחתו
השי"ת יהיה בעזרם בכל אשר יפנו,
וימלא כל משאלות לבם לטובה ולברכה
ברוב נחת ושלוה.

עיצוב וגרפיקה
'בתי גרפיקה' 054-848-6947
הפקה "ספר גרף"
052-764-7844

יוגש כיבוד קל!

יום ו' ערב שבת :מנחה 17.00 -
שבת קודש:
שחרית 7.30 -
שיעור בגמרא 13.30 -

שיעור בהלכה 15.00 -
מנחה 16.30 -
סעודה שלישית 17.00 -
ערבית מוצ"ש 18.00 -

שיעור בהלכות שבת בשעה 15.00

מפי הרב משה יוחאי רז שליט"א
מידי מוצאי שבת בשעה 20.30
בספר "חפץ חיים" ו"מסילת ישרים"

ימים א-ה:
שחרית 5.30 -
מנחה  .17.10 -ערבית 17.45 -
ערבית מנין ב' 20.30 -

תהלים לילדים 14.30 -

לאחר מכן תתקיים תפילת ערבית 20.30 -

כיבוד קל

שיעור במוצאי שבת

שיעור בהלכה במוצ"ש 20.30 -

שיעורים לנוער

צעירי השכונה מוזמנים לשעה של קורת רוח
בימים שני ורביעי בשעה 18.30
בתכנית שאלות ותשובות ,סיפורים והמון
שמחה עם הרב משה יוחאי רז שליט"א

פרנס השבוע

להצלחת
חנה בת אסתר הי"ו
השי"ת ימלא משאלות לבה לטובה ולברכה
מתוך בריאות ושמחה .אמן.

הגליון לרפואת התינוק
עובדיה יוסף בן אושרית הי"ו
הגליון מוקדש לרפואתם השלימה של:
מאיר בן מימי הי"ו ,דוד מזיג בן אסתר הי"ו,
משה בן ליאנה הי"ו ,עמי בן סמדר הי"ו,
יעקב בן שולמית הי"ו ,נסים בן ג'ולי הי"ו,
אתי אסתר בת פולט תחי' ,מוניק בת סוליקה תחי',
רותם בת ורד תחי' ,אורטל נועה בת רבקה תחי',
פנינה בת חנה תחי' ,נורה בת דינה תחי',
שולה סעדה בת בתיה תחי' ,ציונה בת בניה תחי',
שרון שרה בת דליה תחי' ,רבקה בת גילה תחי',
סוזן בת יקוט תחי' ,שושנה בת תמר תחי',
רוני בת מאירה תחי' ,נטלי בת שירן תחי',
ולרפואת כל הפצועים הי"ו בתושח"י

ניתן להאזין לשיעורי רב בית הכנסת
הרב משה יוחאי רז שליט"א
ב"קול הלשון"
 03-617-1068שלוחה 33
שיעורים אקטואליים בדיני ממונות -שלוחה 20
סדרת שיעורים מרתקת בהלכות שבת
ובעניני התפילה  -שלוחה 9

מתכוננים לפורים עם ספר

"לב שמח"

058-4456041

אח יקר! ניתן לסייע בהדפסת הגליון ולהנציח את שמות יקירך ,לברכה
להצלחה ,ולהבדיל לעלוי נשמה .וזכות התורה תעמוד בעדכם!

'את ַה ֶכ ֶּבשׂ
את הפסוק בפרשתנו ֶ
ת ֲע ֶשׂה ַב ֹּב ֶקר וְ ֵאת ַה ֶכ ֶּבשׂ
ָה ֶא ָחד ַ ּ
ת ֲע ֶשׂה ֵ ּבין ָה ַע ְר ָ ּביִ ם' ,ביאר
ַה ֵ ּׁשנִ י ַ ּ
בספר "הדרש והעיון" על חיי האדם,
ואלו דבריו :צריך האדם להשתדל
לעבוד את ה' יתברך גם בשנות
נעוריו ,בבוקר חייו ,וגם לעת זקנותו
בערוב חייו .בנעוריו הרי הוא בריא
בגופו והוא במלוא כוחו ,אבל לעומת
זה עדיין דעתו קלה ורופפת ,ואילו
בזקנותו דעתו כבר מיושבת ,איתנה
ולמודת נסיון ,אבל כוחות גופו
נחלשים והולכים.
על האדם ללמוד איפוא מתמיד של
שחר  -שיקבל עליו עול מלכות שמים
בזמן ששמש חייו מתחילה לזרוח,
ואל ילך שולל אחרי הבלי העולם.
ואילו מתמיד של בין הערביים עליו
ללמוד שאפילו כאשר שמש חייו כבר
נוטה למערב ,אל לו להרפות ידיו כי
אם להתחזק בעבודת ה' יתברך.
דברי תורה צריכים חיזוק בכל יום,
וחובה עלינו להשתדל ביתר שאת
לקבוע עתים לתורה ,להששתפף
בשיעורי התורה ולקנות חיי נצח.
שבת שלום ומבורך!

פרשת תצוה
י"א אדר א' תשע"ו

הפטרה' :אתה בן אדם'
גליון מספר 26
זמני השבת )לפי אופק לוד(
הדלקת נרות17.11 :
צאת שבת18.02 :

לכל עניני הגליון ,ולקבלת הגליון במיילdvartora@gmail.com :

רבנו תם18.40 :

בראי הפרשה
להדליק את האור

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

הרבי מקוצק נשא משלו ואמר :בבית האסורים נחבשו שלושה אנשים עשירים ,הושיבו
אותם בבור חשוך וקטן .שנים מהם היו פקחים ,בעלי דעת ,השלישי היה 'גולם'  -אדם
ללא דעת .הסוהרים הורידו להם אוכל לבור .האחד הזה ,שהיה 'בטלן' גדול ללא
קמצוץ דעת ,לא הסתדר עם עצמו  -לא מצא את האוכל ואת הכף ,ובדרך כלל
בעקבות החושך הנורא ששרר בבור לא מצא אפילו את פיו להכניס בו את האוכל,
אבדו לו חפצים ,נפלו לו המאכלים וכו' ...אך חברו השני ,החכם ,ריחם עליו וסייע בידו
רבות לקח את ידו הכניס בה אוכל ,אחר כך סייע לו להעביר את האוכל מהיד לפה
וכד' ,כך פעמים רבות מידי יום  -התייגע להדריכו להסתובב לימין ולשמאל ,לעמוד
ולשכב .והשלישי ,כאילו עמד מן הצד .לא סייע בידו מאומה.
יום אחד פנה השני לשלישי ,ושאל אותו בתמיהה" :אנו סובלים יחד כאן בבור ,ואתה ודאי
מבחין איך אני מתאמץ עם ה'גולם' הזה פעמים רבות ביום  -עד שהוא מצליח להתקדם,
מדוע אינך מסייע לפעילות שלי כלום? ,למה תעמוד מהצד?!" .השיב לו השלישי" :בא
אגלה לך ,אנו נמצאים בחשכה ,חשוך בבור .וכאשר החושך שורר ולא רואים מאומה,
אתה והוא מתייגעים כמעט לריק ,הנך משקיע בו מאמצים ללמד אותו איך לאכול ואיך
לזוז וכפי הנראה לא תגמור איתו לעולם ,כי כבר כמה שבועות שאתה מתאמץ והוא עדיין
לא למד כלום ...אך אני ,כמו שאתה שומע )בשעות שאתה עוסק איתו ומבזבז את זמנך,(...
חופר בקיר חור ,קודח באצבעותיי חור .כאשר החור יהיה עמוק  -יכנס אור לבור ,יחדרו
פנימה קרני שמש מועטות ,מעט מן האור ידחה הרבה מהחושך ,ואז ממילא הוא יראה,
וכבר לא יצטרך לא לך ולא לי .הוא יידע בעצמו איך לשתות ולאכול...
הנמשל ,כל זמן שיש 'חושך' לא רואים כלום ולא לומדים כלום ,אבל ברגע שיהיה אור,
ממילא כל אחד יוכל לראות וללמוד ,לשוב בתשובה אל ה'...
האור הזה הוא "אור התורה" כדברי חז"ל )מגילה טז' :(:ליהודים הייתה אורה ושמחה
וששון ויקר' " -אורה זו תורה"! הדבר הראשון לקדוח ולהכניס אור ,אם יש תורה ,נכנס
אור ,ומשם ואילך יש כבר את הכול :שמחה ששון ,ויקר .כי חודר באדם פנימה – אור!
ואם ישאל האדם ,איך מאירים את האור ,כיצד קודחים להכניס אור מהתורה?
את התשובה לכך ענו רבותינו במסכת ברכות )דף סג' :(:הסכת ושמע ישראל'  -כתתו
עצמכם על דברי תורה ,שאין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליה
שנאמר )במדבר יט ,ד( 'זאת התורה אדם כי ימות באהל'.
בנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל
ת ַצוֶ ּה ֶאת ְ ּ
תה ְ ּ
על פי האמור נבין היטב את הפסוק הפותח את פרשתנו' :וְ ַא ָ ּ
ת ִמיד' ,נמשלה התורה לשמן זית,
וְ יִ ְקחוּ ֵא ֶלי� ֶׁש ֶמן זַ יִ ת זָ � ָ ּכ ִתית ַל ָ ּ
מאוֹר ְל ַהﬠֲ �ת נֵ ר ָ ּ
מאוֹר'  -לאורה של התורה.
'כ ִּתית'  -לעמול בתורה ,ואז יזכו ַ
ובכדי לזות לזה צריך ָ
'ל ָ ּ
זהו הזמן להצטרף לשיעורי התורה ,גם כאשר היצר מטעה אותנו שזה קשה ,טעמו
וראו כי טוב!

אמרת
השבוע

אין אבידה כאבידת הזמן

ענין בפרשה

מאת הרב אלעזר רז שליט"א,
ראש ישיבת פלא יועץ
תפילה במקום קדוש
בנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל' )כט ,מה( .ומבואר
תי ְבּתוֹ� ְ ּ
נאמר בפרשה' :וְ ָׁש ַכנְ ִ ּ
במדרש )שכל טוב שמות טו סימן יז( שהכונה היא להר הבית
מקום המקדש ,שהוא מקום מוכן ונכון לשכינה ,שנאמר 'נכון יהיה
הר בית ה' בראש ההרים' )ישעיה ב ,ב(.
רבותינו אמרו )ברכות כו (:שיצחק תיקן תפלת המנחה שנאמר
ויצא יצחק "לשוח" .ואין שיחה אלא תפלה .והיכן היה מקום הזה?
אמרו בזוהר הקדוש )פרשת בא דף לט :(:שזה השדה אשר קנה
אברהם "סמוך למערת המכפלה" ,ובשעה שהיה יצחק נכנס
לתוכו ראה שם השראת השכינה והעלה ריחות עליונים קדושים
ולכך היה מתפלל שם וקבעו לתפלתו .ואולם בגמרא פסחים )פח(.
נראה שיצחק יצא לשוח ב"הר הבית".
הרי לנו לעיניים כיצד קובעים מקום לתפלה .כי בודאי אין להתפלל
בקביעות בבית ,אלא במקום של ציבור כי שם יש יותר השראת
השכינה )ראה שלחן ערוך סימן צ סעיף ט והלאה( .וכמו כן בכותל
המערבי אשר הוא מקום מקודש .ומסופר על "בבא סאלי" עליו
השלום ,שפעם ביקש לנסוע ובא לירושלים למד מעט זוהר בכותל,

ושב מיד .ותמהו ,נסיעה כזו ארוכה מהדרום עד ירושלים עבור כמה
דקות?! והשיג הצדיק" :לא כדאי הזכות העצומה של לימוד בכותל
המערבי? ]וע' בס' עיר הקודש והמקדש ח"ה עמוד עט[ .וכמו כן
תפלה במערת המכפלה ,אשר שם ספונים אבות העולם ,גם שם
התפלה מסוגלת .ובפרט שידוע ומקובל בידינו :ש"כל התפלות
עולים דרך מערת המכפלה" .וכמו כן המתפלל בקברי צדיקים
)כשאין לועג לרש( התפלה מתקבלת .והכלל :כפי המקום
המקודש  -כן מעלת התפלה וסגולתה להתקבל!
גם דע ,כי האדם על פי הרוב יכול להיות מבולבל ,כלומר שאינו
יכול להתרכז "לכוין" בכל התפלה .אכן כשבא למקום ציבור קדוש
ובמקום מקודש כאמור ,אזי האויר הזך הרוחני ,מסייע לו לרכז כל
מוחו בתפלה ,אם ירצה .ויתן זאת אל ליבו.
ואשר על כן ,בבואינו לקברי הצדיקים ,או למערת המכפלה ,או
לקבר רחל ,או לכותל המערבי ,הרי כל רגע ורגע  -שוה מליונים.
וחבל לבזבז את השהייה שם בדיבורים בלתי תכליתיים .אלא
לבלות בתורה ,ובתפלה ,ובבקשות ,ובתהילים ,כי הכל עולים –
למעלה ראש ברצון.

ניצוצי תפלה
מתוך הספר 'פתח שערי שמים'

הנותן לשכוי בינה
תקנת הברכה
ברכת 'הנותן לשכוי בינה' היא להודות לפני
השי"ת על הבינה שנתן בלבו של אדם
להבחין בין יום ובין לילה .ונכלל בזה גם
הודאה על התרנגול הקרוי בלשון ערבי
'שכוי' ,שיש לו בינה זו להבחין את זמן
תחילת היום ]עמוד השחר[ ,ועל ידי בינה זו
יודע לעורר את האדם בעלות הבוקר.
יש מי שלמד מטעם זה ,שיכלול האדם
במחשבתו בשעת אמירת ברכה זו הודאה
גם על ה"שעון" שהאדם נעזר בו להשכמת
הבוקר.
מעת לעת יוסיף כוונה בברכה זו כדלהלן:
כמו שנתן לשכוי בינה להבחין בין יום ובין
לילה ,כן יהי רצון מלפניו ,שיכין את שכלו
ואת תבונתו לבחור בכל דבר טוב ובדרך
החיים ,ולהרחיק מעליו כל דבר רע ודרך
המות ,לקיים הכתוב 'ובחרת בחיים'.

מי שלא שמע קול תרנגול

סיפור לשלחן השבת
בימיו של רב שרירא גאון )לפני כאלף שנה( חי

״ועבדתם את ה׳ אלקיכם ,ובירך את לחמך ואת מימך״ ,נטל את האולר

במדינת בבל היה יהודי נכבד ונשוא פנים שכיהן

שהכין בידו ,ומחק בעזרתו את האות ע׳ של מלת ״ועבדתם" ,ובמקומה כתב

כנגיד ונשיא הקהילה .עשיר מופלג היה האיש,

אות א׳ ,וכך נהפכה המלה ל״ואבדתם״ .על ידי מעשה נבזה זה סבור היה

ורכש ספר תורה של עזרא הסופר ,ששילם עבורו

איש הבליעל כי נפסל הספר תורה ,וכעת לא יהיה שוה הספר הזה ,כפי

ממון רב .יקר מאד היה ספר התורה הזה ,בעיני כל
א נ ש י

עין תחת עין

גם מי שלא שמע קול התרנגול מברך ברכה
זו  .וכן הדין בחרש שאינו יכול לשמוע קול
התרנגול שיברך ברכה זו ,אלא שטוב
שימתין עד שיאיר קצת היום ויבחין בין לילה
ליום.
המדור להצלחת דוד בן סימי הי"ו ובני ביתו

שהיה שוה קודם.

העיר ,והחשיבוהו כספר עתיק יומין ויקר המציאות .בעת

אחרי כמה ימים ,כשהגיע 'תורו' של ספר התורה הזה לקרוא בו התפלאו

שנפטר בעליו של ספר התורה ,התגלעה מחלוקת קשה בין שני בניו ,כל

המתפללים בראותם את הטעות .ויאמרו האנשים איש אל רעהו :איך יתכן,

אחד מהם העדיף לקחת אצלו את ספר התורה ,והיה מוכן לוותר על עושרו

שבספר תורה שנכתב בכתב ידו של עזרא הסופר ,ייכתבו דברי חירוף וגידוף

הרב והעצום של אביהם .היות ואי אפשר לחלק את הספר תורה ,נאלצו שני

כאלה ,חס ושלום?

האחים היורשים ,ללכת לדיין ,הוא רב שרירא גאון ,כדי לפסוק את דינם.

חשבו המתפללים ,כי לא יתכן בשום אופן ,שעזרא הסופר  -ראש סופרי

אחרי ששמע את טענותיהם ,פסק הרב הגאון את פסק דינו ,באמרו להם:

ישראל ,יכתוב זאת ואף אם יחליפו את היריעה כולה ,אשר בה התגלתה

אטיל ביניכם גורל ,והזוכה בגורל ,יזכה בספר תורה ,והשני יקח את הכסף

הטעות ,ויכתבו את כולה מחדש לא ייקרא עוד ספר התורה הזה ,שכתבו

והזהב .האח שזכה בספר התורה היקר שמח מאד ,ואילו אחיו שנפל בחלקו

עזרא הסופר .הבן ,האיש שנפל בחלקו ספר התורה ,התעצב מאד אל לבו,

רכושו של אביו ,היה עצוב ונדכא והיה מוכן לוותר על הרכוש העצום לטובת

והתחרט על כי עזב את כל הממון הרב של אביו בידי אחיו .עצוב ונדכא מאד

ספר התורה.

היה האיש ,ובעלותו על משכבו לישון ,בא אליו אביו בחלום ,ויספר לו את כל

בעיר בגדאד ,היה יהודי אחד רע מעללים ופורק עול ,בשמעו את מחלוקתם

אשר קרה עם ספר התורה היקר .המשיך אביו לומר לו בחלום :לך להיכל

של האחים על ספר התורה ,וכי האח שלא נפל ה"ספר״ בחלקו התעצב אל

הקודש ואחרי שתחפש שם ליד ספר התורה של עזרא הסופר ,תמצא את

לבו ,התפלא מאד על הדבר הזה .ואמר בלבו :מה המיוחד בספר תורה זה?

העין של האיש הכופר .בשעה שהחליף האיש הרע הזה את האות ״עין״ של

ואיזה כח מיוחד גנוז בו ,שהיו מוכנים לוותר על כל הכסף והזהב ,והעיקר

מלת ״ועבדתם״ ,אמר האב לבן ,באותו רגע ,נתעוור בעינו הימנית ,ונתקיים

לזכות בו?

בו הפסוק ״עין תחת עין״.

מה עשה איש הבליעל הזה? החליף בגדיו בבגדים אחרים ,התחפש לבל

וכעת דע לך ,סיים ואמר האב בעל ספר התורה ,שאת ספר התורה לא יתקן

יכירוהו מתפללי בית הכנסת ,שם היה ספר התורה והלך לשם ,הוא התחבא

אף סופר סת״ם ,כי גזרו בשמים שעזרא הסופר בכבודו ובעצמו ,הוא שיגיה

באחת הפינות ,ובשעת הערב ,בתום תפילת ערבית ,בצאת כל המתפלל.ים

ויתקן את הטעון תיקון.

מבית הכנסת ,קם ממקום מחבואו וניגש להיכל הקודש ,פתח את דלתות

וכן היה ,בשעה שהתעורר הבן משנתו ,והלך לבית הכנסת מצא בהיכל

ההיכל ,וללא קושי מצא את ספר התורה של עזרא הסופר ,שבלט בצורתו

הקודש גלגל עין של אדם תחת ההיכל .ומה גדלה פליאתו ,בשעה שגלל את

הנאה :ב'כתר' שעל ראשו ,ב'רימונים' שהונחו בשני צדדי ה'תיק' ,ובמפת

הספר תורה שלו ,וראה כי מלת ״ועבדתם" כתובה כהלכתה ולא ניכר בה

הקטיפה שהיתה מעוטרת ושזורה בחוטי כסף וזהב.

שום רושם של תיקון.

תחילה היסס לבצע את זממו אך יצרו הרע התגבר עליו ,ויאמר לו :קום

סיפר האיש את כל מה שאמר לו אביו בחלום .וידעו כולם את גודל קדושתו

ועשה! אל תירא ואל תפחד! בעת שפתח את ספר התורה ,וראה את הקלף

ועזוז נפלאותיו של אדוננו עזרא הסופר עליו השלום זכותו תגן עלינו ועל כל

עתיק היומין ,שהאותיות השחורות הבהיקו ממנו  -הבחין לנגד עיניו בפסוק:

ישראל.

)אוצר סיפורי סת"ם (054-2598-770

דבר תורה לשלחן שבת

נצור לשונך
מתוך ספר 'החיים'
סיפור לשון הרע מתוך לחץ וכדומה
אסור לספר לשון הרע גם כשמפצירים בו.
אסור לספר לשון הרע אפילו לבקשת אביו ואימו.
אסור לספר לשון הרע אפילו לבקשת רבו ,אלא
אם כן רבו בקשו לספר מחמת התועלת שבדבר,
ואין רבו הידוע כמדקדק בשמירת הלשון צריך
להודיעו מהי התועלת.

סעודה ראשונה

ִש ַמע
ְא ְר ָּג ָמןְ ...ונְׁ
ׂית ַעל שׁוּלָיו ִר ּ ֹמנֵי ְּת ֵכלֶת ו ַ
ְע ִש ָ
ׂית ֶאת ְמ ִעיל ָה ֵאפוֹד ְּכ ִליל ְּת ֵכלֶת ...ו ָ
ְע ִש ָ
וָ
ק ֶדשׁ )כח ,לא-לה(
קוֹלוֹ ְּבבֹאוֹ ֶאל ַה ּ ֹ
בשולי מעילו של הכהן הגדול היו תלויים פעמונים ורימונים ,שתפקידם היה להשמיע
קול בעת שאהרון הכהן היה נכנס אל הקודש.
ורבותינו דרשו )ערכין טז :(.״מה קרבנות מכפרין ,אף בגדי כהונה מכפרין ...מעיל מכפר
על לשון הרע ,אמר הקדוש ברוך הוא :יבוא דבר שבקול ויכפר על מעשה הקול״.
ומדוע דוקא המעיל נבחר להיות הבגד שמכפר על לשון הרע?
תירץ הגאון רבי שניאור קוטלר ,כי הנה אין לך דבר נפלא יותר ,מאשר היַ ם .היַ ם זה
המראה היפה ביותר שישנו ,עד כדי כך שכשרוצים להרגיע אדם ,שסובל ממתחים,
אומרים לו" :לך לים תירגע קצת" ...אמנם ,כל הרוגע הזה קיים רק כשאתה מסתכל על
הים ממבט מלמעלה .אבל אם תרד אל החוף ,ותיקח קצת מים מהים בתוך כוס תראה
של ַמיִ ם האלו אין ריח נעים – הם עכורים ומלוחים ...ואם תשאל" :איך יכול להיות?! הרי
ַ
זה מראה כל -כך יפה?!"  -אמת ,המראה כל כך יפה  -כל זמן שאתה לא מוציא מתוכו
כוס ...רק כשאתה מסתכל עליו "בגדול" ,אז המראה הוא טוב...
וכך הוא אצל בני האדם ,כשאתה מסתכל על מישהו באופן כללי כולו יפה ממבט
עליון ...אבל אם אתה יורד לנקודות ,תמיד תמצא חסרון  -ותגיע לדבר עליו לשון הרע...
ואת זה בא ללמדנו מעיל התכלת ,שבא לכפר על עוון לשון הרע ...אל תסתכל אף פעם,
על נקודה אצל בן אדם ...תסתכל עליו "בגדול" תסתכל על כולו ...תראה אותו במבט
של תכלת ,בראיה רחבה יותר ,ולא בחלקים ,וכך יקל בעיניך לדונו לכף זכות ולהמנע
מדיבור לשון הרע.
ולכן מעיל התכלת בא לכפר על עוון לשון הרע ...לומר לך" :תסתכל במבט רחב יותר".
)דבר תורה(

סעודה שניה
ְאפוֹד) ...כח ,ד(
ֹׁשן ו ֵ
ֲשר יַעֲשׂוּ ח ֶ
ׁ
ָדים א ֶ
ַבג ִ
ְא ֶּלה ה ְּ
וֵ
כתב רש"י :ואפוד  -לא שמעתי ולא מצאתי בברייתא פירוש תבניתו ,ולבי אומר לי שהוא
חגור לו מאחוריו ,רחבו כרוחב גב איש ,כמין סינר שחוגרות השרות כשרוכבות על
הסוסים.
שאל בספר מעינה של תורה :מה פירושו של "ולבי אומר לי"? ולמה תפס רש"י דווקא
דימוי זה שחוגרות השרות כשרוכבות על הסוסים?
אלא ,מספרים על רש"י שיצא פעם מבית המדרש ופגע באשת שר שבאה מולו רכובה
על סוס ,והיה הדבר קשה בעיני רש"י ,כיצד הדבר שעיניו הקדושות והזהירות תיתקלנה
במראה של פריצות.
אחר כך כאשר יגע ועמל רש"י לתאר את תבנית האפוד ,אז אמר לו לבו כי לא לחנם
זימנו לו מן השמים אותה תמונה של אשת שר רכובה על סוס ,אלא כדי שיראה את
הסינר שהיא חוגרת באותה שעה ,ויוכל על ידי כך לתאר את תבנית האפוד .ולכן כתב
"ולבי אומר לי" כי הבין מליבו שמראה האפוד כאותו מראה שראה) .כרם ציון(

סעודה שלישית
סיפור לתועלת
מותר לאדם לספר לילדיו ולתלמידיו )ולכל מי
שזה יכול להועיל( על מדותיו ומעשיו הרעים של
חבירו בעבירות שבין אדם למקום ,כדי להרחיקם
ממנו שלא ילמדו מדרכו הרעה ,ואם לא ראה את
הדבר בעצמו אלא שמע מאחרים ,מותר לו לחוש
ולספר את הדבר ,רק צריך לציין בדבריו ששמע
זאת מאחרים ,ואין צורך בתנאים נוספים לשם
כך.
המדור להצלחת אורית בת חנה תחי' לזיווג הגון

שיעור בהלכות שמירת הלשון
מידי מוצאי שבת בשעה 20.30
מפי הרב משה יוחאי רז שליט"א
בבית הכנסת תפילה למשה ,לוד

ָאל )כז ,כ(
ׂר ֵ
ִש
ְא ָּתה ְּת ַצֶוּה ֶאת ְּבנֵי י ְ
וַ
בפרשתנו  -פרשת תצוה ,לא הוזכר שמו של משה רבנו ,וכתב בעל הטורים שהטעם
הוא משום שמשה רבנו אמר להקדוש ברוך הוא שימחל לישראל על עוון העגל' ,וְ ִאם ַאיִ ן
ת' )להלן לב ,לב( ,וקללת חכם אפילו על תנאי באה,
ְמ ֵחנִ י נָ א ִמ ִ ּ
ס ְפ ְר� ֲא ֶׁשר ָכ ָּת ְב ָ ּ
ונתקיים כאן .והנה פרשת תצוה היא הפרשה העשרים מתחילת התורה ,וזהו הרמז:
מחני נא מספרך  -מספר ך' =  .20והיינו בפרשה העשרים.
בספר שפתי כהן כותב :מכאן למדים אנו כי אסור לו לאדם לקלל את עצמו ,שהרי משה
רבינו אמר "מחני נא" מתוך שמסר נפשו עבור כלל ישראל ,ואף על פי כן זה עשה רושם
שלא יזכר שמו בפרשה זו .על אחת כמה וכמה מי שעושה זאת מתוך כעס בלבד ללא
שום תכלית.
בנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל' ,כלומר תספר להם את אשר אירע לך
ת ַצוֶ ּה ֶאת ְ ּ
תה ְ ּ
וזהו כונת הכתוב 'וְ ַא ָ ּ
ב"תצוה" מזה שאמרת מחני נא ,ותזהירם לבל יוציאו מפיהם קללה על עצמם.
)כרם ציון(

המדור להצלחת ולרפואת חנה בת שפרה תחי' ובני ביתה

