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  ק"ש ד ערב"בס

  משפטיםפרשת  
   

  ו "תשע'ה שבט ט"י                          
 

 )1421( 20' ליון מסגי

וגם מחוץ למיטה לא , קר בחוץ   

 .וגם עייף הנך עדיין, כל חמים

ועוד סיבות שונות משמיע היצר 

קום זה לא פשוט ל. הרע בבוקר

  .מהמיטה בבוקר

אבל ישנה עצה לכך    

ל "בה דרשו חכמינו ז. מפרשתנו

" לא תשא שמע שוא"מהפסוק 

שלא , שזו אזהרת לדיין). א, כג(

עד שיבוא , ישמע דברי בעל דין

  .בעל דין חברו

אז נהפך , כששוכבים במיטה   

. האם לקום או לא, האדם לדיין

ולומר , ועליו לקיים את צו התורה

רוצה  יכעת אינ, ליצר הרע

   !לשמוע את טענותיך

קודם אצא מהמיטה ואלך לבית    

שם נמצא את היצר  -הכנסת 

ואז נשמע את טענת שתי , טוב

. ונוכל לפסוק מי צודק, הצדדים

של היצר  -(אם טענותיך , והיה

  .נוכל לחזור לישון, צודקות) הרע

זה " ם"שובבי"ימי הבבעומדנו    

זוק הזמן לקבל על עצמנו חי

מרן וכפי שאמר . בענינים אלו

ע שהתקנה "זי" סולם"בעל ה

היחידה שהוא עומד עליה 

ואצלו  .היא לקום מוקדם, שיקימוה

, הלילה נהגו לקום כבר בחצות

שתדל להקדים נ ולפחות אנחנו

  .כמה שאפשר
                       

  שבת שלום                
  

 

זה בזיון כבוד שמים , חייבים לעשות לזה סוף. לא יכול להמשיך כך זה    

ויוצא בחרב ובחנית , ראובן כך מסכם לעצמו. איך ששמעון מתנהג

  ".כבוד שמים וכבוד התורה"במסירות נפש למען 

וכך יכול , "טובהיצר " לבוא אל האדם בתורשל יצר הרע  דרכו    

דע אם נ איך ,אם כן .זהר ממנוידע להושלא י מחמת, להכשיל את האדם

  .עצת היצר להכשילוזה ו ,טועה בדמיונושאו , באמת מצוהדבר ה

לות וועושה פע, ותקנאבתעורר מתלהב ורואה שהוא מ אם: למשל    

נפשו על זה יותר את ימסור גם  ולפעמים , זממו לפועל את להפיק ותרב

אם גם  ":אבן בוחן"אז יש לו ש, "קרן לדוד"אומר ה, מהראוי לפי מדרגתו

 ,לובש נקם ם כןג', וקיום מצות ה, כלימוד תורה הקדושה - במצוה ודאית

אז בלי , להרבות כבודו יתברך שמו, ת נפשובמסיר ותלות רבוועושה פע

למען שמו , דתו למסור נפשו וכחו ואונויכמ, מצד היצר טוב הספק גם ז

  .יתברך שמו

ואינו חושש , בעיניו קלים' ומצות ה, אם הוא אינו בגדר זה, אמנם   

, ויעיר קנאה, יתמלא רוחו הזה דברשבאיך יתכן , לעשותם במסירות נפש

, הלא כמה מצות אשר לא חש כלל עליהם. ת נפשומסירללבוש נקם ב

תמלא רגש קודש בלבו עבור כשזה נוגע לשני מ -דווקא עכשיו  מדועו

  אשר מעוררו לעשות דבר שלא כדת , אין זה כי אם מצד היצר. זה

  . להכשילוכדי 

וכי יזיד  "את הפסוק בפרשתנו בדרך רמז" קרן לדוד"מפרש ה ובזה    

כי יזיד " ).יד, כא( "ה מעם מזבחי תקחנו למותעל רעהו להרגו בערמ איש

בתחבולותיו  האדם לשמערים ע "יצר הרע"הזה  -" איש על רעהו

 הרעיונות שנופלים במוחינו הםדע אם מאין נ ."להרגו בערמה"להכשילו ו

   .היצר הטובאו שזה מצד , מצד היצר הרע

מוסר נפשך זובח ושאתה  הדבריםמ -" מעם מזבחי" :לכך הוא המבחן   

איך להמית , תהיה לך תשובה - "תקחנו למות"מזה גופא , הםעלי

היכן הייתה : שהרי תוכל לומר ליצר הרע, ולהשתיק את היצר הרע

   ?ההתלהבות בשעת קיום שאר המצוות

 'אדר אשבת מברכים חודש 
   חלקים  14 - ו 8:47שעה ' ביום : המולד

 עלינו לטובה יםהבא שלישי ורביעיבימים : ראש חודש 
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  דינים מנהגים וטעמים
 ד -הנהנין בברכת 

  

ה לחם מן "יוציא הקב, לבואלפי שלעתיד  ;למרות שהארץ מוציאה רק חיטה' המוציא לחם מן הארץ'מברכים  הלחםעל 
תולדות , ירושלמי בפרקין דברכות(להוציא גלוסקאות  רץ ישראלעתידה א): ב"קיא ע(כתובות מסכת כמבואר בסוף  ,רץהא

וזה עיקר תכונת  ,לפי שלחם הוא ביטוי לדבר הסועד ומקיים את האדם :טעם אחר  ).ר קסז ה"יצחק פרשת בהר הובא בא
   ).ז ביאור ברכת המוציא"תיבות עבודה פיל נ"מהר(רק שהאדם מוציא התכונה אל הפועל , החיטה עצמה

  ).אורחות חיים קמאי תתרכה(לפי שאין לחיטה שום פסולת וכולה נטחנת ללחם  ,שנחשב שהלחם גדל :טעם נוסף   

מצמיח חציר לבהמה ") תהילים קד יד(כלשון הפסוק . א ;הטעםו 'מן האדמה'ולא ' המוציא לחם מן הארץ'אומרים 
לטעם של אבודרהם שהטעם : טעם אחר. )אבודרהם קמאי תתרב(" א לחם מן הארץועשב לעבודת האדם להוצי

  .)ר קסז ד"א(מרמז על ארץ ישראל  'ארץ'ד, 'ארץ'ה להוריד גלוסקאות לכן אומרים "משום שעתיד הקב 'לחם'שאומרים 

קהלת א ( שעליה נאמר, נקראת רק כל הארץ ביחד 'ארץ'אבל , נקראת אף אחר שנתלשה 'אדמה'לפי ש: טעם נוסף

ז "ל נתיב העבודה פי"מהר(שיש בה קיום  'ארץ'חס אל הייתי ,נותן קיום לאדםש 'לחם'וראוי ש, "והארץ לעולם עומדת" )ד

  .)ביאור ברכת המוציא
ואם כשלקטו את , 'העץ'ברכתו  -אם כשלקטו את הפירות נשאר אילן . א :'פרי אדמה'והגדרת  'פרי העץ'הגדרת 

וכל שמוציא , 'העץ'ברכתו  -כל שמוציא עלים מענפיו . ב .ברכתו אדמה - ' גון חיטה וכדוכ, הפירות לא נשאר אילן
פרי 'כל שפירותיו נשארים בארץ וצריכים לזרעו בכל שנה נקרא . ג' אדמהה'עשב הוא ומברך  - עלים מעיקרו

  ).ם ברכות שער רביעיאבודרה, א"ברכות מ ע( 'העץ'וברכתו  - עץ אילן שעושה פירות משנה לשנה נחשב וכל , 'אדמה

פ "שקבעו ברכה מיוחדת לפירות האילן אעוהטעם . )משנה ברכות פרק ו( 'בורא פרי העץ'פירות האילן מברך על 
כדי להרבות , מפני חשיבותם הוציאום מכלל פירות הארץ וקבעו להם ברכה מיוחדת ומבוררת; שהם גדלים מן הארץ

  )ה פרי העץ"ביאור הלכה רב ד(כפירות העץ  בכבוד המקום בהזכרת שבחו שברא פירות חשובים

  

  

  א"שליט יהודה לבהרב                       

 לב המועדיםי מחבר ספר

  )כא, כב( כל אלמנה ויתום לא תענון

ל היה נזהר מאוד ומזהיר מלצער "זצ "חפץ חיים"ה

מאוד מהתראת  צריך לפחדואמר כי , אלמנה ויתום

  .תורתנו בזה

 ;בעירו בימי נעוריו סיפר על כך מעשה שאירע

ולא השיגה ידה לשלם , אלמנה התגוררה בבית שכור

בעל הבית רצה לגרשה בעיצומו של . מחמת עניותה

עמד והסיר את הגג מעל , וכיון שסירבה לצאת, חורף

אולם , אנשי העיר רגזו על התנהגותו המחפירה. דירתה

הוא לא שם לבו לצעקת האלמנה ולמחאת בני העיר 

  .וגירשה לרחוב

, שמרתי את הדברים בלבי: סיים החפץ חיים ואמר

הרהרתי . ולא קרה דבר, עברו שנים אחרי הנבלה הזאת

הרי , כיצד יתכן שמעשה כזה יעבור בשתיקה ;לפעמים

אמנם כעבור עשר שנים . 'וגו "וחרה אפי"התורה אמרה 

, אחר מספר ימים החל לנבוח ככלבלו, נשכו כלב שוטה

  .ולמוחלה מספר שבועות והלך לע
 

  )כד, כב( אם כסף תלוה את עמי את העני עמך

  )י"רש( הסתכל בעצמך כאילו אתה עני -" את העני עמך"

שעל ידו בא האדם לידי מצות גורם עיקר מה שב

ויתאר , שיסתכל ויתבונן במצבו של העני ;צדקה הוא

אמרו כמו ש, לעצמו כמה קשה לסבול את צער העניות

  ."ת מכל היסוריםקשה עניו") יב, לא(בשמות רבה 

אגרא ":) ברכות ו(ובדרך מליצה פירשו מה שאמרו    

כי ביום התענית בו גם העשיר , "צדקתא -דתעניתא 

וזה , כמה קשה לסבול את הרעב מרגישהוא , אינו אוכל

  אגרא"וזהו , גורם שהוא מרחם על העני ונותן לו צדקה

   

  .לנתינת צדקה מתשהתענית גור, "צדקתא - דתעניתא 

כל ימי ") טו, טו(ה במשלי "שלמה המלך ע שאמר וזהו   

כל ימי "מדוע , כלומר, "עני רעים וטוב לב משתה תמיד

טוב לב משתה "כי  ?ואין העשיר מרחם עליו "עני רעים

  .צער העוניאת מפני שלא הרגיש מימיו  - " תמיד

הסתכל בעצמך  -" את העני עמך"ותה התורה יולכן צ

ואז תלוה לו , ניווותתאר לך את צער ע, כאילו אתה עני

  שערי שמחה                             . ברצון ובנפש חפצה
 

  )יב, כד( והיה שם' וגו לי ההרהעלה א

ל עסק "ק רבי יחזקאל מקוזמיר זצ"אחד מחסידי הרה

אולם , יום אחד עלה בליבו לנסוע לרבו לשבת. במסחר

, בעיר הסמוכה דהקרוב יתקיים ירי שלישינזכר כי ביום 

חשש שמא לא יוכל כיון ש. ולרגל מסחרו עליו להיות שם

, פיק להגיע לירידולא יס, להיפרד מהרבי מיד ביום ראשון

החליט שאם לא יוכל להיכנס לרבי ביום ראשון יסע ללא 

  .פרידת שלום

אמר לו , כאשר הגיע בערב שבת לרבי לקבלת שלום

הבין החסיד . סע לשלום כי לא תאכל אצלי בשבת: הרבי

: ענה ואמר. מחשבות לבואת קדשו  כי הרבי ראה ברוח

  תהיה אם כן  :אמר הרבי. אין לי צורך ביריד, ביר

  .אצלי בשבת

ה והיה עלה אלי ההר"כתוב בפסוק  :הרביהסביר לו 

פעמים החסיד בא לאלא  ?לשם מה אריכות הלשון". שם

מקום אולם ראשו ומחשבותיו נתונים בביתו או ב, לרבו

כי במקום , דושכידוע מהבעל שם טוב הק. אחר

נאמר  ןלכ. כאילו הוא שם, של אדם נתונה שמחשבתו

  יגדיל תורה                 .יה שם כולךשתה -  "והיה שם"
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ונקבצו ובאו , אסיפת הרבנים בעיר פעסט בעניני הכלל שעמדו אז על הפרק "הקדושת יום טוב"בעל הפעם קרא 

לאיזה  ונשאל הקדושת יום טוב. "קדושת יום טוב"והחלטת האסיפה היתה שלא כדעת ה, שם הרבנים מכל המדינהל

   ?ולמה לו העגמת נפש והבושה הזאת, יעות לא יחליטו כדעתודהרוב הלא ידע ש ;אסיפהלצורך קרא 

עם כל זה הכתוב , אף שתפלתו להציל את סדום לא הועילה כלוםש ,ה מצינו"והשיב להם שגם באברהם אבינו ע

  .החוב המוטל עליואת כיוון שהוא עשה , תבייש מזה כלל שלא הועילה תפלתוהשלא  - " ואברהם שב למקומו"מעיד 
  ה"תל' ע) א"ברוקלין תשס(" 'הללו עבדי ה" ד העדה החרדית"גאב -ל "משה אריה פריינד זצ צ רבי"הגה 

היה זה  ;ע"זי "קדושת יום טוב"ל נהמנסיעתו הראשו ק נייפעסט"אבד, ל"צ רבי יוסף גולדמאן זצ"סיפר הגה   

תו על כתפו ד וטלי"ע בביהמ"יוהנה לפני תפילת שחרית הסתובב הקדושת יום טוב ז) ואולי עוד בימי בחרותו(בצעירותו 

אולם התאפקתי מפני , נתעוררתי עד כדי בכיה, וכאשר עבר עוד הפעם ,תעוררתי מאודהוכשראיתיו עובר לפני 

 ךופרשתי הטלית על פני וכ, י בבכיהאולם כשעבר לפני פעם שלישית לא יכול עוד יוסף להתאפק ופרצת. הבושה

אמר לי כי יש בני אדם שבאים אל הצדיק אחד , סתי אל הקודש פנימהולאחר התפילה כאשר נכנ, בכיתי כל התפילה

. להחזירו ר כךואח, ינקה אותה, אבל עיקר הנסיעה אל הצדיק הוא שהצדיק יקח את נשמתו', עבור בני ואחד מזוני וכו

  ד"קנ' ע) ה"תשנברוקלין ( זכרון איש חיל                                                  .ואז הבין מה שהיה בשעת התפילה

ל בשם אביו "ק מסאטמאר זצ"א ששמע מהרה"צ רבי יהושע העשיל דייטש מפריימאן שליט"הגה -שמעתי מדודי 

שאם לא כן היו , המציא את לבוש השטריימל "ל שם טובהבע"ש, מזל הוא", ל שאמר"ט זצ"וק בעל קדושת י"הרה

  ". עיקר להיות שונים בלבוש מהגוייםה, צריכים ללבוש סמרטוט על הראש ולומר שזהו הלבוש היהודי
  ח"תת' ע) א"ברוקלין תשס( "תפארת משולם" -א "ד שליט"הרב קלמן יהושע באב

 ד"ט שבט תרס"ע ביום כ"נלב

  

  - יעשה"לומד גזירה שוה . "יעשה לה"וכאן כתוב 
 "עין לא ראתה"יעשה שבכאן הוא בחינת  שאף. "יעשה

זקן ההוא שטח את עצמו על הקרקע והתפלל  !עד כאן. 'וגו
  .בכה כמקודם. תפלה

, "אם אחרת"מה , שואל: 'וגו ,"אם אחרת יקח", ואמר

, ם הזהה להשיב לצדיקים בעול"וכי נשמה אחרת הכין הקב
, ואין זו אותה הנשמה שהשלימה בעולם הזה רצון אדונה

  ."אם אחרת יקח לו"מהו . אין הבטחה כלל לצדיקים ם כןא

וישוב ", פתח זקן ההוא ואמר: 'וכו פתח ההוא סבא

העפר על הארץ כשהיה והרוח תשוב אל האלקים אשר 
מקרא זה העמידו החברים בחורבן בית . )קהלת יב(" נתנה

מה כאן הוא , "שוב העפר על הארץ כשהיהוי", המקדש
. ודאי -" כשהיה". )בראשית יב(" והכנעני אז בארץ" שכתוב

שאחר החורבן חזרה הארץ לרשות קליפת כנען כמו שהיה 
  . מתחילה

והרוח "מהו , "והרוח תשוב אל האלקים אשר נתנה"
בעת , "רוח הקדוש"שהיא , זו היא השכינה -" תשוב

שישראל , ה מסעות שנסעהבאלו עשר, שראתה השכינה
והסטרא אחרא  ,ה"אינם רוצים לשוב בתשובה לפני הקב

קה השכינה ושבה אל תלנס, שלטת על ארץ הקדושה
  .והעמידוה החברים, האלקים

, רוח של אדם צדיק, בוא וראה: 'וכו תא חזי רוחא

ובכל שבתות ומועדים . מתעטר בצורה בגן העדן התחתון
ן ופושטים צורתם מג מתעטרים הרוחות, וראשי חדשים

וכמו שעשה . העליוןן עדן ועולים למעלה לג, התחתון עדן
, ה בנשמה הקדושה למעלה כן עושה עם הרוח הזה"הקב

ואמר זה הוא . שעלה לפניו, שלמטה בגן העדן התחתון
לרוח הזה בכמה ה "מיד מעטר הקב. הרוח של גוף פלוני

      .עטרות ומשתעשע בה

  סז-ם סעיפים נטש הסולם פרשת משפטיפירו 

  

כמה יש , בוא וראה: )שמות כא( "ואם לבנו ייעדנה"
שאם זכה האדם  .ם להזהר שלא יטה דרכיו בעולם הזהלאד

זה הוא אדם , ושומר את הנשמה כראוי, בעולם הזה
, בפמליא שלובח בו בכל יום ומשת, ה רוצה בו"שהקב
, כך וכך עשה, ראו בן הקדוש שיש לי בעולם ההוא :ואומר

  .כך כך מעשיו מתוקנים

וכשהנשמה הזאת יוצאת מעולם : 'וכו וכד האי נשמתא
בכל , ה מאיר לה בכמה אורות"הקב, זכה נקיה וברורה, הזה

שמירה תהיה , זו היא הנשמה של פלוני בני :יום קורא עליה
  .לגוף ההוא שעזבה

ואם לבנו ייעדנה ", וזהו שכתוב: 'וכו הוא דכתיבודא 

כאן יש ? "כמשפט הבנות"מהו . "כמשפט הבנות יעשה לה
, שהוא עולם הבריאה - בתוך סלע החזק. ד לחכמיםסו

יש היכל , העליון מכל הרקיעים אשר שם, ברקיע הנסתר
שהוא עומד תחת קודש קדשים . "היכל אהבה"הנקרא , אחד

וכל נשיקין של אהבת המלך , סתרותושם אוצרות נ ,דבריאה
  .נכנסות שם ואלו הנשמות שהן אהובות המלך, הן שמה

כיון שהמלך נכנס בהיכל המלך : 'וכו כיון דמלכא עאל

שזוג , )בראשית כט(" וישק יעקב לרחל", שם כתוב, ההוא
ה מוצא שמה את נשמה הקדושה "והקב, דנשיקין שם הוא

מיד מקדים ונושק אותה ומחבק אותה ומעלה אותה , ההיא
  .עמו ומשתעשע בה

כמשפט הבנות יעשה "וזה הוא : 'וכו "כמשפט"ודא הוא 
שנושק אותה , כדין שהאב עושה לבתו שהיא חביבה לו, "לה

אל הנשמה  ה"כך עושה הקב. ומחבק אותה ונותן לה מתנות
   ."כמשפט הבנות יעשה לה" ו שכתובכמ. יום הזכאה בכל

' ישעי(" יעשה למחכה לו", היינו שכתוב: 'וכו היינו דכתיב   

השלימה העשיה , דהיינו הנשמה -כמו שהבת הזאת . )סד
. הבאם לה עשיה אחרת בעולם ה משלי"כך הקב. בעולם הזה

  ."לו עין לא ראתה אלקים זולתך יעשה למחכה" שכתוב

  

  

 

  את מי אוהב הקדוש ברוך הוא       
 
 

 טוב ליפא -חנניה יוםק רבי "הרה                       
  "טוב-קדושת יום"בעל ה ל"זצוק מסיגאט

 



   
  

  4מתוך    4 עמוד.   ו"תשע'ה  משפטים  פרשת"  ס"ל  הפרד"שבי"

 

    

את  להחזיר ובשאגותיו הנוראיות החל בזעקותיו כי עליו

מסתבר שהסוחר בבקשו לצאת , הגניבה שגנב מעמו בלילה

ספר את , להמשך דרכו להגיע ליריד שלשם מועדות פניו

עיניו חשכו להבחין כי נחסר , לוודא כי לא חסר ממנה, כספו

  . לים זהוביםממנו סכום רב של מאתיים רוב

מיד החל הסוחר בדרישות וחקירות אצל בעלי בית    

עד , אך לא עלה על זהותו של הגנב, המלון ובאי שעריה

שכנראה לא אחר מהמלמד , שמאן דהו הוציא מפיו חשד

ומשום כך ברח , הוא הוא הגנב, שלקח עמו במרכבתו

זאת ועוד שבעלת , במחבא מהבית מלון מיד עם אור שחר

סיפרה שאמש ביקש ממנה המלמד חוט בית המלון אף 

  לתפור את אמתחתו לבגדו

וכי מה לו למלמד עני לתפור את אמתחתו הריקה בלאו "   

ומה עשה עד ", חזקו באי בית המלון את דבריה -" ?הכי

עד . הוסיף מאן דהו את סברתו -" ?עכשיו עם אמתחתו

והסוחר החל לרדוף אחריו , שהתחזק החשד על המלמד

  .בה היערותפסו כאן במע
 ד"המשך יבא בס

 

  א -כף הזכות                

 

א ראש "צ רבי אפרים פישל רבינוביץ שליט"הרה   

יהושע צ רבי "סיפר משמו של סבו הרה, ין'ישיבת רוז

, באמצע יום חול בהיר, פעם הגיע לטריסק העירה: אשר

נהרו אנשים נשים , ונדהם לראות שבאמצע סתם יום חול

לפשר , וטף מכל רחבי העיר לעבר בית הכנסת בעיר

וראה איש אחד , הדברים נכנס אף הוא לבית הכנסת

עולה על בימת בית הכנסת ומספר את סיפורו באוזני כל 

  , תושבי העיר

איש עני אחד שגר בעיירה : שהיה כך היה ומעשה   

והוא ובני ביתו היו , שפרנסתו דחוקה היתה, פלונית

עד שצאצאיו  , מסתפקים שנים רבות בלחם צר ומים לחץ

נאלץ לאחר בקשות חוזרות ונשנות , או אז, הגיעו לפרקם

ולמען יוכל להביא , לצאת לחפש טרף לביתו, מבני ביתו

ההוצאות המינימאליות  ולשלם את, את צאצאיו לחופה

  . לחתונתם

באין מנוס לקח את מקל הנדודים לחפש אחר מקור    

עד שהגיע , וכך עבר מעיר לעיר ומכפר לכפר, הכנסה

, לעיירה אחת ששם חיפש גביר העיירה מלמד לבניו

. השכיר את עצמו היהודי העני למלמד בבית הגביר

וצירף פרוטה , שנתיים ימים ישב המלמד בבית הגביר

למען יוכל להביאם לבני ביתו , וטה ממשכורתולפר

  . המחכים לו בכליון עינים

כעבור שנתיים ימים וסכום של מאתיים רובלים    

ולאחר מחשבה מועטת , זהובים הצטברו באמתחתו

הגיע למסקנה כי סכום זה יספיק בידו להכניס תחת 

והחליט בדעתו לשוב לביתו עם , חופתם שניים מצאצאיו

  . יחשוב על המשך דרכו ואחר כך, סכום זה

כיון שסכום זה של מאתיים רובלים רצה להועיד אך    

ובמקום , מיאן להוציאם על הוצאות הדרך, עבור צאצאיו

העדיף היהודי לצעוד רגלי , לשלם לעגלון את שכרו

  .לביתו

ששם פעמיו , על אם הדרך פגש אותו סוחר אחד   

מים האמור להתקיים בעוד י, לעבר היריד הענקי במחוזו

, לעלות על מרכבתו, וכיון שכן הציע הסוחר לפניו, מספר

. ולעשות את הדרך עד לעיר מגוריו בחברתו של הסוחר

הסכים העני להצעת הסוחר ועלה על מרכבתו של 

  . הסוחר

פנה הסוחר , לפנות ערב כשהשמש נטה להחשיך   

שם התעתד ללון את לינת , לעבר בית מלון על הדרך

המלמד היהודי נכנס . מחרתוולהמשיך בדרכו ל, הלילה

ובעודו נוטה , אף הוא ללון את לינת הלילה באכסניה זו

, שהוא כל עמלו מזה שנתיים ימים, נזכר באמתחתו, ללון

  .ומתיירא היה שמא יפלו עיניו של הלך זר על אמתחתו

וביקש חוט תפירה , פנה לבעלת הבית מלון, משום כך   

לשמור עליה  ובכך ייקל עליו, לתפור את אמתחתו לבגדו

  . מפני עינא בישא

מחמת זמנו שדחק בו להגיע , מיד עם אור שחר   

כשהנץ החמה נעמד המלמד תחת עץ במעבי , לביתו

להתפלל לפני קונו תפילת , היער אשר על הדרך

לפתע בעת עמדו בתפילתו שמע קול שקשוק , שחרית

ממנה  .ומיד אחר כך נעצרה על ידו מרכבה, מרכבת

  ,וחר שנסע עמו עד לבית המלוןירד לא אחר מאותו ס

   

  ) ו"תשע(' מחזור טלוח הדף היומי בזוהר עם פירוש הסולם 
  

  סעיפים  עמודים' זוהר פר  תאריך  יום
 שלה-שכו קכא-קיז בלק שבט חכ  שבת

 שמג-שלו קכד-קכא בלק שבט טכ  'א
 שנו-דמש קכח-קכד בלק שבט ל  'ב
 שסח-שנז קלב- קכט בלק א אדר א  'ג
 שפב-שסט קלז- קלג בלק אדר א ב  'ד
 שצו- שפג קמא-קלח בלק אדר א ג  'ה
 תיב-שצז קמו-קמב בלק אדר א ד  'ו

 תיט-תיג קמח- קמו בלק אדר א ה  שבת

 

  י"שאלות בפרשת השבוע עם פירוש רש
 

  ?יתברך' לפני ה –" אור וחדוה לפניו"מתי היה . א   

  .לאחר מחיית עמלק) ג.  במרה )ב.  במתן תורה )א 

  .כשנגאלו )ד 
 

  ?ם"עכו עם) עסקאות(האם אפשר לעשות שותפות . ב   

  .עדיף שלא) ד.  מחלוקת) ג.  לא) ב.  כן) א 
 
 

 

  בהקדמה" ארחות צדיקים"שאלות בספר     
    

  ?  "להתבונן" "ארחות צדיקים"הבעל באיזה דבר אומר  .ג 

  .שיש חמשה כחות באדם שעל ידם כל פעולה נעשית) א

שהמידות ) ג.  ומהם המידות, ו הטוב ומהו הרעמה) ב

.  עו לגרוע מהמידה שבחרר מסיי"ויצה, טורפות דעת האדם

  .נכונות, ג, תשובות ב) ד
  

  ?מה גורם לאדם שלא יהיה שמח בחלקו  .ד   

  .המתכבד בקלון חברו) ג.  העזות) ב . מי שאינו סבלן) א

  .הגאוה) ד
 

  :התשובות לשאלות שהופיעו בעלון הקודם
 

  .בתשובה  .ד . בתשובה  .ג.  בתשובה  .ב.  תשובה ג .א

  


