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  ק"ש ד ערב"בס

  תצוהפרשת  
   

  ו "תשע'ה 'אדר א 'י                          
 

 )1423( 22' ליון מסגי

הנה ימים ": הנביא צועק ואומר

והשלחתי רעב ' באים נאום ה

בארץ לא רעב ללחם ולא צמא 

" 'כי אם לשמוע את דברי ה ,למים
  ). יא, עמוס ח(

בר התחיל להתגלות ה כ"הקב

  .בצורות שונות

ל "סיפר הגאון רבי ניסים יגן זצ

שמע פעם מהגאון הגדול רבי ש

  .רעיון נפלאל "זצעזרא עטיה 

אמת מארץ : "הפסוק אומר 

" תצמח וצדק משמים נשקף

הרי אמת , וקשה. )יב, תהלים פה(

אם כן כיצד היא , איננה צמח

  ?צומחת

בעצם , שאם נתבונן, אלא

, בחברה קדישא כולנו עוסקים

, כל אחד בביתו - כולנו קברנים 

  קובר , בסביבתו, בעבודתו

  . את האמת

אדם מטבעו לא מסוגל לשמוע 

את האמת אם היא נוגדת למה 

  .שהוא התרגל במשך ימי חייו

לא יעזור : ה"אומר דוד המלך ע   

אמת מארץ ", לכם מאומה

כמה שתקברו את האמת !" תצמח

המוחלטת של האלוקים היא 

ורק אז יבוא היום בו , מחתצ

  הצדק יהיה נשקף משמים 

     .בצורה ברורה

  שבת שלום              

               

 

פעם התלויתי : "ל"צ רבי משה אהרן שטרן זצ"משגיח דקמניץ הגהה סח

, ל בדרכו להתפלל תפלת מנחה של שבת קודש"ר רבי אליהו לופיאן זצ"למו

והיה רבי , ל"בדרך נראו לעינינו מכוניות נוסעות בשבת רח. בישיבת חברון

שילמד אותם אין מי . רחמנות עליהם: אליהו מביע את צערו העמוק ואומר

אולי נחזור כי איני יכול לראות את אחי בני ישראל , את חומרת האיסור

  ". נוסעים בשבת

ן שעברנו את רוב הדרך עדיף לנו למהר וכי מכיו, לרבי אליהו אמרתי

הסכים רבי אליהו לדברי אך . לישיבת חברון ונראה פחות מחללי שבת כתולל

  ...הוסיף אנחה שוברת לב

ית לידינו ונהגה שאל את רבי אליהו איך עליו לנסוע זה עצרה מונ ברגע

איך אומר לך דבר : "פרץ רבי אליהו בבכי מר ואמר לו. כדי להגיע לרחוב יפו

מצד שני איך אני יכול לא למלא בקשתו ... לנסוע בשבת, שאסור לך לעשות

  ...ושוב פרץ רבי אליהו בבכי"... של יהודי

! רבי: "מנה בתדהמה ובהתרגשותיצא מ, החילוני עצר את המכונית האיש

' גם אמי שתחי. מעולם לא הרגשתי הרגשה של מוכיח באמת כמו ברגע זה

אני . אך לא ראיתיה בוכה. שומרת שבת וצועקת עלי למה אני מחלל שבת

לכן אני מבטיח לך שמהיום והלאה לא אסע , ן לטובתיורואה שאתה מתכו

ך במוצאי שבת לקחת קח את המפתחות של האוטו ואבוא אלי. עוד בשבת

  "...את המפתחות

ולכן אומר לך שגם , אני רואה שיש לך נשמה גדולה: "לו רבי אליהו אמר

". ובמוצאי שבת תקח אותם, הנח אותם כאן בצד. המפתחות הם מוקצה

וכשנכנס לישיבה . ורבי אליהו המשיך לשוחח עמו עוד כשעה, הסכים האיש

מתוך , רוב אמיתיירק בק! שבת לא באלימות תמנעו חילול: "אמר לבחורים

  )בית ומנוחה(". תצליחו לקרב רחוקים, אהבה

 -כתית למאור : "י"רשכתב  ).כ, כז( "כתית למאור"על הפסוק  בפרשתנו   

ר רבי יחיאל "ק האדמו"בשם כ ת"ומובא במש". ולא כתית למנחות

ל לרמוז מהלכה זו גם לכלל היסודי האמור לענין חינוך בכל, ל"מאלכסנדר זצ

יש להזהר , שכאשר באים להוכיח ולהדריך את הזולת, ולענין תוכחה בפרט

  . כי רק בכך תושג המטרה, ברכות ובאופן מכובד, לעשות זאת בנועם

כאשר מוכיח האדם את הזולת ומבקש לכתת את  -" כתית: "שאמרו זהו   

כדי להורות ולהאיר לפניו את הדרך  - " למאור"יכוון את אופן התוכחה , לבו

  ...אבל לא כדי להנחיתו ולהשפילו -" ולא למנחות. "הישרה

  איש לרעהו                                                            



  
   

  4מתוך   2עמוד .   ו"תשע'ה  תצוה  פרשת"  ס"ל  הפרד"שבי"

  

  

 

   

  

  דינים מנהגים וטעמים
  ו -הנהנין בברכת 

  
  ). ברכות פרק ו א(' בורא פרי אדמה'מברך  ;פירות הארץ וירקותעל 

המוציא לחם מן 'כמו שתקנו בפת  'בורא פרי הארץ'ולא תקנו  'בורא פרי האדמה'שתקנו נוסח הברכה  הטעם

דברים (ובפירות כתיב , "להוציא לחם מן הארץ") תהילים קד א(בלחם כתיב , לפי שצריך לברך כלשון הפסוק. א ;'הארץ

  ).אבודרהם הלכות ברכות שער א(" ולקחת מראשית כל פרי האדמה") כו ב

כדי  :ועוד, )ש רג א"ערוה(כל פירות האדמה את כוללת  'מהאד'מילת ו, רומזת על ארץ ישראל 'הארץ'שמילת  .ב

  ).ה יג"שט(קללת האדמה את לתקן  ,י הברכה"שתתברך האדמה וימשך לה שפע ע

 'שהכל נהיה בדברו'אומר , גבינה ,חלב ,ביצים ,דגים ,כגון בשר בהמה חיה ועוף, דבר שאין גידולו מן הארץעל 

ניסים נעשו לנו שהרבה  ומאחר, שנעשו לנו על המיםכדי שנזכור הניסים  על המים 'שהכל'שתקנו  הטעם:) ברכות מ(

  ).ז' ראשית חכמה שער אהבה ס(על המים 

תקנו  'שהכל'לפי שברכת . א .'ובדבר שהכל נהיה'אומרים  'שהכל'ברכת וב" בורא"שבכל הברכות אומרים הטעם 

לפי שעיקר בריאתם לא ', בורא'אין לומר בהם  ןל כע, כגון בעלי חיים והיוצא מהם ,על דבר שאין גידולו מן הארץ

  ).הלכות ברכות שער שלישי, אבודרהם(אדם הראשון לא הותר לו בשר באכילה  שהרי, לצורך אכילה היתה

שכל זה אינו תיקון , ותבשיל שעבר צורתו, ופת שעבשה, וחומץ, שהחמיץגם על יין  'שהכל'לפי שתקנו לברך  .ב

  ).אבודרהם שם( 'נהיה'אלא , 'בורא'לכן אין לומר , ריאההבריאה אלא השחתה והפסד הב

, מורה על התחדשות 'בורא'ש, הוא בדבר המתחדש בכל שנה ושנה כגון תבואה ופירות 'בורא'לפי שלשון  .ג

 'הויה'אלא לשון  'בורא'לשון בהם לא שייך  ,ומים לי חייםאבל דבר שהוא תמידי כמו בע, "בראשית ברא"כדכתיב 

  ).ש רד א"ערוה(מים ישהם דברים קי ,מלשון הווה

  

  

  א"שליט יהודה לבהרב                       

 לב המועדיםי מחבר ספר

  )ל, כח( את האורים ואת התומים

שעל ידו הוא מאיר ... הוא כתב שם המפורש: י"רשרש פי

  .דבריו ומתמם את דבריו
 ,א"שה שטרנבוך שליטרש הגאון רבי ממפ - כלומר

אין אחרי . שמשלים את הענין, היינו - "מתמם את דבריו"

  . ולא שאלה, לא ספק. ולא כלום, אורים ותומיםדברי ה

, לשאול שאלה באורים ותומים, ו"ח, אם בדעת השואלכי 

אלא שאחר כך יוסיף לשקול אם לקבל , ולא לציית לדבריהם
  .כלל" יםאורים ותומ"לא יועילו דברי ה, או לדחות

  .הוא הדין בנוגע לדברי צדיקי וחכמי הדורות

לשמוע , או הבא להתברך מפיהם, אם מתכוין השואל

כי אז משפיעים , למלא אחרי דבריהם, לציית לעצתם, בקולם

' לייעץ ולברך על פי רוח ה, להם כוח וסייעתא דשמיא
  "...! האורים ותומים"כי דבריהם כדברי  .וססת בקרבםהמתנ

 

  'וגו והיה על מצחו תמיד ...ץ זהב טהורועשית צי

  )לח-לו, כח(
שהציץ היה מכפר על עזות :) זבחים פח(בגמרא  מובא

   ?מדוע דווקא הציץ מכפר על עזות מצח. מצח

ל "דרשו רבותינו ז "והיה על מצחו תמיד"מהפסוק ש, אלא

  . שלא יסיח דעתו ממנו:) מנחות לו(

לנגדי ' שויתי ה" :)ח סימן א"או( לחן ערוךמפורש בשו ריוה
כי אינו דומה ישיבת האדם , הוא כלל גדול בתורה -" תמיד

לתנועותיו ודבריו  ,וותנועותיו ודיבורו כשהוא לבדו בבית

  .'כשהוא עומד לפני מלך גדול וקדוש וכו

אז , ת לנגדו"בהעלות האדם על לבו שהשיש ,לפי זה יוצא   

  .לחטואבכבודו ואת דבריו ולזלזל מרות הל העזות גדולזה 
סיח דעת י אלשכשלובש את הציץ הר הכהן זושה מכיוןו   

  , הרשום בציץ "'קודש לד"מהמילים ויתברך  'ה מרוממות

שאינו מסיח דעת שגורם  -לכן דווקא כשלובש את הציץ    

הוא  ,לחטוא ובו בזמן מתגבר ואינו מעיז את פניו, ה"מהקב

  פנים יפות                         .על עזות מצחהראוי לרצות 
            

שבעת ימים ילבשם הכהן תחתיו מבניו אשר יבוא אל 

  )ל, כט( אוהל מועד לשרת בקודש

בני עיירה  :ל"זצ" חפץ חיים"לפני הגאון בעל  שאלה באה

  .רצו למנות ממלא מקום תחתיו, שרבם נסתלק לעולמו, אחת

כי , נהבתוא, וערערו על המינוי, באו בני הרב המנוח   

  .הרבנות ירושה היא לבניו אחריו

חוות דעתו את ולשמוע , הסכימו הצדדים להציע את הספק

  ".חפץ חיים"של ה

והעלה , בטענותיהם של שני הצדדים" חפץ חיים"עיין ה

  :חידוש דין

שבעת ימים ילבשם הכהן תחתיו מבניו : "כתוב בפסוק

. )ל, כטבפרשתנו (" אשר יבוא אל אוהל מועד לשרת בקודש

, יהא בנו של משוח מלחמה )אולי( יכול":): יומא עב(ל "ואמרו חז

? כדרך שבנו של כהן גדול משמש תחתיו, משמש תחתיו

אשר , ו מבניושבעת ימים ילבשם הכהן תחתי: "תלמוד לומר

יצא , שעיקר משיחתו לאוהל מועדכל  -  "יבוא אל אוהל מועד

  ".שעיקר משיחתו למלחמה, )משוח מלחמה(= זה

אין דין , "לחמהמשוח מ"שבכהן , דברים למדנוה ממוצא

כי כהן המוציא , "חפץ חיים"מסביר ה - וטעם הדבר, ירושה

איש "צריך שיהיה בעצמו , והמביא את העם למלחמה

  אם אינו מסוגל , כיצד נמנה את בנו תחתיו". מלחמה

  !?לנהל מלחמה

  :סיים החפץ חיים, כן הדבר לגבי רבנות בימינו

, הקפידו על שמירת התורה והמצוות, כאשר העם ברובו

ללמד דעת את , היה עיקר תפקידו של הרב מרא דאתרא

, ומאחר וכל עצם הרבנות. ולשפוט בין איש ובין רעהו, העם

  .מסתבר שבנו יורש את המשרה, "דבר שבקדושה"תה יהי

שאש ההשכלה והתרבות בוערת בקרב , לא כן בימינו

 ,מכרם בית ישראלר קוצים לבע, הוא, ותפקיד הרב, העם

אין , לגדור גדר ולעמוד בפרץ', לצאת וללחום מלחמת ה

   טעם ודעת                               . ברבנות כזו דין ירושה
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. מישהו שיתפלל עבורלבקש בא לפניו מישהו . בסוכתו והיה שקוע בלימוד הזוהר הקדוש" אבני נזר"שפעם ישב ה, מספרים

 אותו חסיד עמד כך .בפחד גדול ובדביקות גדולה ,כשפניו בוערות כאש ,יושב שקוע ראשו ורובו" אבני נזר"ראה החסיד שה

לאחר ארבע . הוא לא הרגיש בכלל שנכנס מישהו .אף לא הרים את עיניו פעם אחת אליו" אבני נזר"וה, במשך ארבע שעות

  .ובירכו, הרים הצדיק את עיניו ושאלו לרצונו, השעות שאותו חסיד עמד

כה דייק . אהבזמן שהישועה טרם ב, אחרא מטפחת אשליה כאילו כבר נושעו ולא צריך להתפלל יותר-לפעמים הסיטרא

לאחר ו, שמצאו המן למרדכי מתעטף בתפילה להעביר את רוע הגזירה) עיין מגילה טז(במעשה של המן ומרדכי  "נזר אבני"ה

מדובר שם שמרדכי למד " (ודחי עשרת אלפים ככר כספא דידי ,א מלי קומצא קמחא דידכותא"שנכנס בדברים עמו אמר לו 

דהיינו שהודה המן בתבוסתו ואין ). ולהם דוחה עשרת אלפים כיכר כסף שלהקומץ שואמר לו המן ש, עם הילדים דיני קמיצה

מפי המן שכל מאמציו להרע להם עלו  הרי שמע? מדוע -ואף על פי כן שב מרדכי אל שקו ותעניתו , יותר מה לחשוש

ט זמם באמירתו אלא שהמן פשו? בעומר הכריע ודחה את השלמונים שהבטיח לאחשוורוש םכי הקומץ שמקריבי, בתוהו

מסוד שיח . (והוסיף הלאה לעורר רחמי שמים ,מרדכי לא האמין לדבריואבל , מרדכי כי אין צורך יותר בתפילהלהשלות את 

  )חסידים

דרכו של הקוף לחקות את ): ג, ר א"מדרש קה(" משישים עד שבעים כקוף"ל "חכמינו זעל זה שאמרו  "ראבני נז"ה אמר 

רואים מה היתה תכלית  -משישים עד שבעים  -ובשנים הללו , אצל האדם הוא עושה אחריו ומה שהוא רואה, מעשי האדם

כי השנים הללו הם חיקוי למה שהיה , עושה הוא עתה כהרגלו - אם היה עוסק תמיד בתורה ומצוות, האדם כל ימי חייו

  )בישישים חכמה(. תמיד

  ע"שנת תר' א אדר א"ע י"נלב

  

  

  על ידי תשובה מאהבה        
  כל מעשיו מתעלים לקדושה

 
  

  ל"זצוק אברהם מסוכוטשובק רבי "הרה                       
  "אבני נזר"בעל ה

 

איש אל ' אז נדברו יראי ה" :תח ואמרפ: 'וכו פתח ואמר

' וישמע ויכתב ספר זכרון לפניו ליראי ה' ה ברעהו ויקש

אז ", כתוב. מקרא זה יש להסתכל בו )מלאכי ג" (ולחושבי שמו

אלא  :ומשיב ?"נדברו"היה צריך לומר מהו  "אז דברו". "נדברו

וכל אלו  כל אלו המרכבות הקדושות, למעלה -" נדברו"

  .ה"נדברו זה אל זה לפני הקב, צבאות הקדושים

משום שאלו מלים הקדושות : 'וכו בגין דאינון מלין

וכמה הם שמקדימים ונושאים אותן , שאמרו עולות למעלה

ומתעטרות בכמה עטרות באלו אורות , לפני המלך הקדוש

ומי , מי ראה שמחות .וכולם נדברו מלפני מלך העליון ,עליונים

שבחות העולות בכל אלו הרקיעים כשעולות מלים ראה ת

והן עולות , ומתעטר בהם, והמלך הקדוש מסתכל בהם, אלה

עולות על , מחיקו - משם. ומשתעשע בהן, ושבות על חיקווי

ואהיה שעשועים ", אמרה התורה ל כןוע. ראשו ונעשו עטרה

לשון  -" ואהיה"אלא , לא כתוב -" והייתי", )משלי ח(" יום יום

  .בכל עת שמלים העליונות עולות לפניוובכל זמן  :היינו ,דעתי

אמרתם שוא עבוד " :כי במקרא הקודם לזה כתוב :פירוש

ועל זה מסיים . 'וגו "אלקים ומה בצע כי שמרנו משמרתו

' וישמע וגו' ה באיש אל רעהו ויקש' ראי האז נדברו י" הכתוב

 ".אשר יחמול איש על בנו העובד אותווחמלתי עליהם כ

כי באותו עת שאמרו איש אל , ולכאורה הדברים תמוהים

 "שוא עבוד אלקים ומה בצע"דהיינו , רעהו דברי כפירה כאלו

' איש אל רעהו ויקשב ה 'יראי האז נדברו "יאמר עליהם ', וגו

עד שנכתבים ספר , ולא עוד אלא שחביבים כל כך, "וישמע

  .ולחושבי שמו' ליראי ה -זכרון לפניו 

דבר באותם הצדיקים שזכו לתשובה הכתוב מ אמנם

וכל שהעבירה , אשר אז הזדונות נהפכו לזכויות, מאהבה

  .היתה יותר גדולה נהפכה לזכות יותר גדולה

בבחינת תוהים על בעת שהצדיקים הללו היו  ונמצא   

שאין עוד עון ', וגו "שוא עבוד אלקים" שאמרו, הראשונות

מכח  - פכו עתההרי דברי כפירה האלו נה, חמור יותר מזה

ונחשבים עתה  ,לזכיות גדולות -  התשובה מאהבה שעשו

דברי כפירה  "יראי אלקים איש אל רעהו"כמו שדברו אז 

ומכח ההפיכה הגדולה הזו נעשו , שהרי נהפכו לזכיות. האלו

  .ה"שעשועים גדולים לפני הקב

מכל אינון , אלא נדברו לעילא ?מאי נדברו :ה שאמרווז   

אותן המלים שאמרו בעת שהיו כי  - 'וכו רתיכין קדישין

נתעלו למעלה על ידי ' וגו "שוא עבוד אלוקים" :רשעים

שהם ידעו שאותם הרשעים יעשו  ,המלאכים והמרכבות

יהיו לזכיות ולאורות  ,וסופן של דברים אלו, תשובה מאהבה

   .ה"גדולים ולשעשועים לפני הקב

 "שוא עבוד"שהם , בגין דאינון מלין קדישין :ה שאמרווז   

 סלקין לעילא, שלאחר תשובה מאהבה נעשו קדושים - 'וגו

וכמה אינון , המלאכים תיכף בעת שאמרו אותן ל ידיע -

שעוד מטרם  -. 'וכו דמקדמי ונטלין לון קמי מלכא קדישא

שעשו תשובה מאהבה מקדימים המלאכים ומביאים המלים 

משום שלמעלה כבר ידוע שיעשו , לפני המלך הקדוש

וכל מלה תתהפך , ה מאהבה על כל מלה ומלה שאמרותשוב

  .   והשעשועים גדולים מאוד, אור גדוללזכות ול

וזה ' וכו מאן חמי חדוון מאן חמי תושבחן :ה שאמרווז   

ה "כי בחינת ההסתר של הקב - ויתבין על חיקיה שאמרו

הרי המלים , וכיון שעוד לא עשו תשובה מאהבה, נבחן לחיקו

דהיינו בבחינת ההסתר , ה"הקבל חיקו של יושבות ע, שאמרו

, שיעשו תשובה מאהבה' אמנם כיון שידוע לפניו ית .פנים

כי אחר , "חיקו"מן בחינת  - ומשתעשע בהו מתמן, ל כןע

  .סלקין על רישיה והוו עטרה, שיעשו תשובה
 תמ-סעיפים תלז ויקהלפרשת  סולםפירוש ה                    

  

  



   
  

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

 

    

ועל ידי זה זכה בדין , "שלא פקדנו אבא"שבועה 

והסוחר השני היה . והתעשר בהון רב ממה שאינו שלו

ד שאיבד את מעותיו בדין תורה בגלגול הקודם המפקי

, והוכרחו שניהם לבוא בגלגול. ל"על ידי השבועה הנ

והמסבב כל הסיבות הזמינם לאותו מקום כדי שיתוקן 

והעני היה הדיין בדין תורה , הדבר ויוחזר הממון לבעליו

ונענש על זה שהעמיד דבריו על , ל בגלגול הקודם"הנ

ין מרומה צריך שאם רואה הדיין שבא לפניו ד, דין תורה

  .לטכס עצה ולעשות פשרה

ט שלכן הסמיך הזוהר הקדוש את ענין "וסיים הבעש

שהכוונה בזה " ואלה המשפטים"הגלגולים אל הפסוק 

לישב את מה שלפעמים יוצא פסק בדין תורה שאינו 

י ענין "אמנם ע, מובן בעיני הבריות ונראה כעיוות הדין

  .גילגולי הנשמות נתקן ונסדר הכל
  

 

  מובא , ע"ט הקדוש זי"עשהב

  על תהלים יט, ב"ח 'קדושת ציון'ב

 

 ב - סערה בלב יער               

  

ע קרה מקרה שעשיר "שם טוב זי בתקופת הבעל: תקציר

הפקיד את ארנקו עם הון רב אצל ידידו הנאמן שהיה עני 

העני נפטר לפתע וכשחזר . טרם צאתו למרחקים, ואביון

העשיר אמרו היתומים שלא ידוע להם שזה שלו ופסק הבית 

דין שישבעו היתומים שלא ציוום אביהם כלום בקשר לכסף 

דבר הפרשה הגיע . וכן עשו ונפטרו מלשלם, ויפטרו

לאוזניו של תלמיד הבעל שם טוב ושאל את רבו איך יתכן 

אמר לו . בזמן שכולם יודעים את האמת, עיוון דין שכזה

ושיקשיב ישמע , ט שיתחבא על עץ מסוים ביער"הבעש

שם ראה שסוחר נשכב לנוח תחת עץ שעל יד . וישתוק

אחר . כ שכח שם את אפונדתו שבה כל כספו"מעיין ואח

  .גיע סוחר שני ומצא את הכסף וברח עם זהכך ה
 

ושם , מקלו ותרמילו בידו, כעבור זמן מה הגיע עני

פניו אל המעיין והרווה את נפשו מים לצמאו ונשכב 

  . לישון תחת האילן

בינתיים הרגיש הסוחר הראשון באם הדרך כי 

וחזר מייד , חסרה לו חגורתו אשר שכחה תחת האילן

ובקפצו , שם בתחילה במרוצה אל המקום אשר היה

מעל סוסו מצא שם את העני ישן וחשדו שהוא 

הקיצו , בוודאי מצא שם את החגורה עם המעות

החזר את החגורה אשר מצאת פה  :ברוגזה ואמר לו

   !כי שלי היא

מאיזה חגורה אתה  :השיב העני בתמהון ואמר

התמלא הסוחר חימה . ומה אתה רוצה ממני, מדבר

ובחפשו קרע את . אכזריותאותו במקלו מכות  הכהו

והוסיף , החזר לי את מעותי, גנב ;תרמילו וצעק עליו

הניחו וחזר , בראותו כי לא הועיל מאומה. להכותו

העני נשאר באין אונים עד ששב . לדרכו בפחי נפש

ואחר כך ליקט את בלואות סחבותיו , רוחו בקרבו

  .אשר היו מפוזרים על פני השדה והלך לדרכו

ב בין ענפי האילן שראה את כל התלמיד אשר יש

ט שמרה "פקודת רבו הבעש, המאורעות התמוהות

  .רוחו והתאפק בכל כוחו לבלי להגיב על כל הנעשה

והתלמיד ירד מהאילן והלך ישר אל רבו , היום פנה   

  .וסיפר לו את כל אשר ראו עיניו, ע"ט זי"הבעש' הק

הסכת ושמע ואבינך הדבר  :ט"אמר לו הבעש   

הסוחר הראשון שראית שאיבד את כל . לאשורו

  ,בגלגול הקודם היה לו דין תורה ונשבע, מעותיו

  

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

  סעיפים  עמודים' רזוהר פ  תאריך  יום
 תיט-תיג קמח- קמו בלק אדר א יא  שבת

 תלא- תכ קנב-קמט בלק אדר א יב  'א
 תלו-תלב קנו-קנג בלק אדר א יג  'ב
 תמב-תלז קס-קנז בלק אדר א יד  'ג
 תנו-תמג קסה-קסא בלק אדר א טו  'ד
 תע- תנז קסח- קסה בלק אדר א זט  'ה
 תצג- תעא קעה-קסט בלק אדר א זי  'ו

 תק- תצד קעז-קעה בלק דר אא חי  שבת

 

  י"שאלות בפרשת השבוע עם פירוש רש
 

  ?מה המרחק בין השולחן לכותל הצפוני שבמשכן. א   

  .שלשה אמות) ג  .שתים וחצי אמות .)ב.  שתי אמות )א 

  .שלוש וחצי אמות )ד 
 

  ?מהו רוחב הקלעים. ב   

  .שלשה אמות) ג  .צי אמותשתים וח .)ב.  שתי אמות )א 

  .חמש אמות )ד 
 

 
 

 

  "ארחות צדיקים"שאלות בספר         
    

  ?  מה זה מראה, אם האדם טרוד על שמירת ממונו. ג   

שממונו ) ג.  שממונו לטובה) ב.  שממונו הוא לנסיון) א

  .כל התשובות אינן נכונות) ד.  לנקמה

  ?  מראהמה זה , אם האדם טרוד להתענג בממונו  .ד   

שממונו ) ג.  שממונו לטובה) ב.  שממונו הוא לנסיון )א

  .כל התשובות אינן נכונות) ד.  לנקמה
 

  :התשובות לשאלות שהופיעו בעלון הקודם
 

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

  

  התנצלות

סיפור חדש , בשבוע שעבר הוכנס בטעות

בזמן שעדיין לא הסתיים סופו של הסיפור 

בשבוע זה נסיים את הסיפור ; על כן, הקודם

ד "ובשבוע הבא בס, של השבוע האחרון

  נשלים את הסיפור הקודם

  לעילוי נשמת
 

  דרדיק ל"ז מרדכי הכהןר "ב שמואל ר"הר
  ח"תשס' א אדר' נפטר ו

' שיחי נחום מאירר "י בנו הר"הונצח ע

  לברכה ולהצלחה
 


