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העלון טעון גניזה

אין לקרוא בשעת התפילה!

העלון בחסות רשת הכוללים "תפארת יוסף ובנימין" בני-ברק ,פתח-תקוה ורמת בית-שמש בראשות הרה"ג נצח מהצרי שליט"א
להצלחת שמעון דניאל בן מרים ומשפ' ברוחניות וגשמיות

"ואתה תצוה את בני ישראל( "...כז ,כ)

"ואתה תצוה את בני ישראל( "...כז ,כ)

לא הזכיר (את) משה בזה הסדר ,מה שאין כן בכל החומש ,שמשעה שנולד
(משה רבנו) אין סדר שלא הוזכר בה ,והטעם משום שאמר "מחני נא מספרך
אשר כתבת" ,וקללת חכם אפילו על תנאי היא באה ,ונתקיים בזה( .בעל
הטורים)
שמו של משה לא מוזכר בפרשת תצוה וטעמים רבים לדבר .הגאון מוילנא זצ"ל
מפרש כי ז' באדר הוא יום פטירתו של משה בו נלקח מן העולם ולעולם הוא
חל בשבוע שבו קוראים פרשת תצוה.
טעם נוסף לדבר :ביקש משה מהקב"ה "מחני נא מספרך" ,וביארו כי כוונתו
בזה למחוק את שמו מספר – ך' ,ופרשה כ' לפי הסדר היא פרשת תצוה.
וקללת חכם אפילו על תנאי באה ,ונתקיים בזה.
הג"ר אלחנן וסרמן הי"ד מבאר ,שהסיבה שקללתו של הצדיק כל כך חמורה ,כי
לשונו היא כסכין חד שאם מעבירים אפילו בקלות על בשר הוא חותך מיד ,בין
יתכוון האדם לחתוך ובין לא ,הרי החתך נעשה עמוק ,למרות שמחל הקב"ה על
חטאתם ,בכל זאת נענש במקצת שיימחה שמו בפרשה אחת.
עוד פירוש נפלא מובא בספר "כסא רחמים" על בקשת משה רבנו ע"ה "מחני
נא מספרך אשר כתבת" :הקב"ה ריחם עליו ולא הזכיר שמו בי"ח פרשיות –
י"ב פרשיות בספר בראשית ,פרשת עקב ובעוד ארבע פרשות שסימנן "אשר
כתבת" ואלו הן:
כ – כי תצא
א – אתם ניצבים
ת – תשמעון (עקב)
ש – שופטים
ב – (חומש) בראשית
ר – ראה
ת – תצוה
מכאן מתבקשת המסקנה עד כמה חשובה היא כל מילה היוצאת מפיו של אדם
ואיזו זהירות יתרה צריכים לנקוט בעת הוצאת כל מילה מפינו ,כי אף שהאדם
לא מתכוון לעיתים שדבריו יתקיימו כי אמר אותם בשעת כעס ורוגז ,אף על פי
כן אי אפשר לדעת איזו פעולה ואיזה מהלך עשו דיבוריו בשמים.

בספר 'לב אריה' ביאר שמשום כך משה רבנו התעכב בהר סיני ארבעים יום
וארבעים לילה ,וזאת מפני ששכח את תלמודו ובא המלאך מיכאל (שמניינו עולה
מאה ואחד) ונתן לו עצה לזכור את תלמודו ע"י שיחזור וישנן מאה ואחת פעמים,
כפי שאמרו חז"ל (חגיגה ט ):על הפסוק" :ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע ,בין עובד
אלוקים לאשר לא עבדו" (מלאכי ג ,יח) "אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה
פרקו מאה ואחד פעמים" ,וכיון שחזר ושינן את תלמודו התעכב מ' יום ולילה.
והוסיף נופך ,כי לכך רמז הכתוב (דברים לג ,ד) "תורה צוה לנו משה מורשה קהילת
יעקב" ,שמשה לימד אותנו שכדי לזכור את התורה יש לחזור עליה כמנין "צוה" –
מאה ואחד פעמים.
ועל דרך זה יש להמליץ על כך את הכתוב "זאת חוקת התורה אשר צוה ה' לאמר"
(במדבר יט ,ב) ,וכך רמז הכתוב" :זאת חוקת התורה" – על ידי הדבר הבא תהא
התורה 'חקוקה' על לוח לבך – "אשר צוה ה' לאמר" ,כלומר ,אשר אמר ה' 'לאמר'
ולחזור על הלימוד מאה ואחד פעמים כמנין 'צוה'( ...זכרון ישראל)
וכאן המקום לשבץ פנינה שליטש הגאון מוילנא במאמרו של רבי יוסף בנו של רבי
יהושע (ב"ב י ,):ושמעתי שהיו אומרים :אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו"" ,לכאן"
עולה בגימטריא מאה ואחד ,כלומר – זה השונה פרקו מאה ואחד פעמים מובטח
לו שתלמודו יהיה בידו ולא ישכחנו!
עוד האיר הגאון ,כי השונה פרקו מאה ואחד פעמים הרי הוא זוכר תלמודו .רמז
לכך ,כי כאשר תפחית מנין מאה ואחד מן תיבת שכ"ח ( ,)328תקבל את המילה
זכ"ר (...)227
ובדרך זו יש שהמתיקו את הפסוק "כי לא דבר ריק הוא מכם" (דברים לב ,מז)
ודרשו חז"ל במקומות רבים" :ואם ריק הוא – מכם הוא" ,ויש לבאר ,שאם תלמדו
תורה ותיווכחו שאינה נחקקת בליבכם ,אות הוא שלמדתם רק מאה פעמים ,כמנין
'מכם' ,ולא מאה ואחד.
אומרת התורה "ואתה תצוה" ת-צוה "ת" רמז לתורה שכדי לזכור אותה צריך ללמוד
אותה כמנין "צוה" מאה ואחד .ממשיכה התורה ואומרת "ויקחו אליך שמן זית זך",
ואם לא תאמר כמנין "צוה" הנך עלול לשכוח ותצטרך לקחת שמן זית כדי להחזיר
תלמודך .שהרי ידוע שהזית משכח לימודו והשמן זית מחזיר לימודו.

("ברכת דוד")

"שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד" (כז ,כ)
ואמר עוד כתית ,פירוש שצריכין לעסוק בתורה ולכתת גופם וכוחם ,על דרך אומרו (במדבר יט ,יד) זאת התורה אדם כי ימות באוהל (ברכות ס"ג ,ע"ב)( .אור החיים)
מסופר בספר "דרכה של תורה" על הגאון הרב ר' מאיר שמחה מדווינסק זצ"ל (בעל ה'אור שמח' על הרמב"ם ו'משך חכמה' על התורה) שבילדותו אירע ,כי פעם
באשמורת הבוקר ,נכנס שמש בית המדרש ,ולתדהמתו הרבה מצא את הילד בן העשר ,מאיר שמחה עומד על הסולם בסמוך לארון הספרים ,וכל כולו שקוע בעומק
העיון בספר שלפניו.
הילד עמד בדיוק באותה תנוחה ,בה היה שרוי אמש כאשר אחרוני המתפללים עזבו את בית הכנסת בתום תפילת ערבית .אחוז התפעלות ניגש השמש למאיר שמחה
ואמר לו ברוך – מאיר שמחה מתי תרד מהסולם? הילד התנער מעיונו וענהו בשאלה :מה כבר גמרו להתפלל מעריב?! (ישא ברכה)
ואכן לא בכדי זכה רבי מאיר שמחה למה שזכה ,בשנות שבתו של רבי מאיר שמחה בביאליסטוק כשעסק יומם ולילה בתורה ,ולא פסיק פומיה מגירסא ,פנו אליו
פעם בשאלה מהיכן מתפרנס ...תשובתו היתה" ,מאן דיהיב חיה יהיה מזוני" (מי שנותן חיים נותן גם מזון) כוונתו היתה לרמז גם בדרך צחות כי הרבנית ז"ל היה
שמה חיה ,והיא עסקה בפרקמטיא וממנה פרנסתו.
("נפלאותיך אשיחה")

א .איזה בעל חיים מכבד את הוריו?
ב .היכן מצאנו אדם שקפץ מהבנין ומת בגלל שביזה את
אביו?
תשובות
א .דבר נפלא הובא בספר שער השמים (מאמר ד' שער
א') שתכונת הסוס לכבד את אמו ,והביא שם שפעם
אחת הביא מלך הצפון סוס אחד עם אמו ,וכיסו את פניו
שלא יראה את אמו ,ודלג עליה ,ואחר כך הסירו המסוה
עצמו ויש בכך כדי להציל מהמחלה הנוראה'.
ה' גדול,
גבוהקידוש
להרמהוה
והפצתם
'כתיבתם של
והפיל
תורה ועלה
חידושיאמו,
והכיר את
מעל פניו,
(מדברי מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א)
תחת ההר ההוא
ומת.לזכות את הרבים בהפצת העלון ,להנצחות ולתרומות ,טל052-7179954 :
הרוצים

שלא יראה את אמו ,ודלג עליה ,ואחר כך הסירו המסוה מעל פניו ,והכיר את אמו ,ועלה להר גבוה והפיל
עצמו תחת ההר ההוא ומת.
ב .ביתו של המן כאשר שפכה בטעות את המי שופכים על אביה ,קפצה ומתה ואומר רבי אליהו הכהן
מאיזמיר שכיון שהמן היה מזרעו של עמלק ועמלק מזרעו של עשיו וידוע שעשיו היה גדול במצות
כיבוד אב .מצוה זו עברה בגנים של זרעו ולכן כאשר ראתה בתו של המן איך שביזתה את אביה ,לא
יכלה לסבול זאת וקפצה ומתה.
לקבלת העלון במייל-שלח בקשה ל:
halachayomit@gmail.com

להערות ,הארות והוספת חידושים:

lehitaden@gmail.com

הרב מנחם שטיין שליט"א סיפר מעשה מצמרר:
לפני מספר שנים נכחתי עם אחד מגדולי ישראל בחתונתה של אחת מבנות סמינר אחד באולמי "פרדייז" בבאר שבע.
סידרנו את החופה והקידושין ,ובסיומה עשינו את דרכנו לרכב להחזיר את אותו גדול ישראל אל ביתו.
והנה ,עוד לפני שנכנסנו לרכב ,ניגשה אלינו לפתע בחורה מבוגרת ,בת שלושים וחמש וחצי ,מהעיר אופקים ,שעדיין לא זכתה להקים בית .מאז שסימה את לימודיה
בסמינר לפני כשש עשרה שנה היא מחפשת את זיווגה ,אך ללא הצלחה.
היא ניגשה אל אותו גדול תורה והחלה לפרוץ בבכי קורע לב לפניו" :הרב ,מה יהיה איתי? מתי אזכה להקים את ביתי? שנים שאני מנסה ומחפשת את החתן שלי,
אך ללא הצלחה".
הדמעות חנקו את גרונה ,והיא התחננה על נפשה" :הרב ,הכלה הזו שחיתנתם כעת ,היתה אחת מילדות הגן שלי כשהייתי בת עשרים! אני הייתי אז הגננת והיא
היתה בת שלוש -ארבע! חלפו מאז שש עשרה שנה ,היא זכתה בחתן בן תורה נפלא ,ואני כבר בת שלושים וחמש וחצי ורואה כבר שערות לבנות בראשי .מה יהיה
הרב? גם אני רוצה משפחה!"
נכמרו רחמיו של אותו גדול תורה ,שהגיב בשאלה שלא אפיינ ה אותו כלל" :תגידי לי בבקשה ,האם אי פעם קיללת את עצמך? האם אי פעם דיברת כנגד עצמך?"
הרב שטיין :אני עמדתי מהצד והתפלאתי מאוד ,שהרי ,בדרך כלל ,הרב מברך את מי שצריך בברכה קצרה וממשיך הלאה .מעולם לא שאל שאלה שכזו ,זה לא הסגנון
שלו .ה' פשוט שם לו את המילים בפה.
אותה אשה עצרה את דמעותיה ,חשבה למשך כדקה ואז השיבה לרב" :כן ,כן! כבוד הרב ,זכורה לי פעם אחת שקיללתי את עצמי .היה זה לפני כחמש עשרה וחצי
שנים  ,כשהייתי בת עשרים ,בתחילת השידוכים .עדיין לא הייתי בוגרת בנפשי ולא תמיד שקלתי בכובד ראש את ההצעות שהגיעו אלי.
באחד הימים ניגש אלי אבא והציע לי בחור מסויים וביקש ממני להיפגש איתו .ביררתי עליו כמה פרטים ,ואכן התברר שהוא בחור טוב ,אבל ...גיליתי דבר מסויים
על המשפחה שלא היה תקין .ניגשתי לאבי ואמרתי לו שאיני רוצה לגשת לשידוך עקב הבעיה המשפחתית.
אבי שמע והתנגד לדברי' :נו ,א ז מה? זה לא רציני! לא שווה לפספס בחור שכזה .אני מבקש שתיפגשי איתו ,בבקשה .לא כדאי לוותר על בחור שכזה!'
ואני בשלי אמרתי לו ,שאיני מוכנה בשום פנים ואופן .אבי כעס עלי וקבע לי' :אתם תיפגשו!'
העניינים התחממו ,עד שמרוב עצבים אמרתי לאבי' :אם אתה תפגיש אותי עם הבח ור הזה ,אז שלא אתחתן אף פעם! אני לא רוצה להתחתן בכלל! ,כך אמרתי
כשהייתי בת עשרים"...
הרב שמע את הדברים ואמר בבהלה" :באמת?! ככה אמרת לו?!"
"כן ,כי הוא הרגיז אותי".
הרב הזדעזע כולו ואמר לה בחלחלה" :אבל הרי 'ברית כרותה לשפתיים ,שאינן חוזרות ריקם!' בורא עולם כרת ברית עם שפתיו של האדם שדבריו ישפיעו ואף יוכלו
להזיק לו .היכנסי עימנו לרכב" ,ביקש ממנה הרב.
הגענו לכולל ערב ,הרב הוציא עשרה אברכים והעמיד אותה במרכז .היא עמדה וקיבלה על עצמה לשמור על הפה שלה ושלא תדבר יותר נגד עצמה .האברכים ערכו
לה יחד עם הרב "תיקון קללו ת" ,שסידר מרן החיד"א ,המובא בסידורים ,והתירו לה את אותה הקללה שלפני כשש עשרה שנה.
"עכשיו התפללי לזיווגך .אותו פה שבו מנעת זיווגך לפני שנים רבות ,אותו פה בתפילה ובתחנונים יזכה אותך בחתן!" – הורה לה הרב.
ואכן ,הבחורה מספרת" :קבלתי כוחות חדשים לאחר ברכתו של הרב והתחלתי לשפוך דמעות לקב"ה שלא יעכב עוד את זיווגי .ספר התהילים היה ספוג בדמעות...
התחננתי לפני בורא עולם' :רבונו של עולם! הרי אתה יודע את גילי ,כל שנה שחולפת גורמת לי לצער שמא יעבור הזמן שאוכל להביא ילדים לעולם .רבונו של עולם!
רק אתה יכול להושיעני ולא אף אחד אחר .רק מבקשת אני ממך לדעת :עוד כמה תפילות חסרות לי עד שתגיע הישועה?'
"כך יום יום דיברתי עם בורא עולם ,העתרתי בתפילות ובתחנונים ולא עזבתי לרגע את הקב"ה!"
עבר חודש .הבחורה התקשרה אלי ואמרה" :כבוד ה רב ,אני רוצה להזמין אותך למסיבת האירוסין שלי ,ב"ה ,שתיערך באותו אולם בו נפגשנו ,אולמי 'פרדייז' באר
שבע .מצאתי בחור נפלא בן שלושים ושמונה מדרום אמריקה ,שהקב"ה גילגל שניפגש בחודש האחרון ,והחלטנו להתחתן בשעה טובה"( "...ברכת דוד")
לע"נ ר' שלמה בן סעדה ז"ל

("משכני אחריך" עמ' נה)
עלון זה יוצא
להצלחת
הרב הגאון

בקניית הסטים

"להתעדן באהבתך"
ו"תוכו רצוף אהבה"
הספר החדש על המועדים  -מתנה!
להשיג בטלפון052-7179954 :
ניתן להשיג את הספרים בשעות הערב בב"ב בטל052-7179954 :
ב"ב ,שיכון ה'  • 052-7685864ירושלים –  02-6513701נתניה – 055-6683104
• רכסים –  057-3168397קרית ספר –  • 052-7612885נתיבות –054-8481239

נצח בן תורקיה שושנה
הדסה בת פרחה שושנה מהצרי
לעילוי נשמת
ר' סעדיה בן נחום
תורקיה שושנה בת מהדי
יוסף בן ר' סעדיה
שלום בן ר' סעדיה

ת.נ.צ.ב.ה.

ולהצלחת
רבקה בת הדסה והילדים
אהוד יצחק בן הדסה והילדים
מרים בת הדסה והילדים
משה בן הדסה
חדוה בת הדסה והילדים
רינה בת הדסה
ברכה בת הדסה
שמעון אלעזר בן הדסה
שלמה דוד בן הדסה
חנה מרים בת ברכה
יעקב בן חנה מרים

