
  
 )ל. טזת שמו( וןישראל לזכרוהיה לבני 

בוא וראה כמה היו הקרבנות יפין לישראל, בזכות לחם הפנים היה הלחם מתברך,  פס' זה:  על    מובא ב'מדרש הגדול' למוהר"ד עדני זצ"ל
ובטלו  ונות  . וכיון שגרמו עמתברך שגר בהמה  בזכות הבכורים מתברכין פירות האילן, בזכות היין לנסך מתברך פרי הגפן, בזכות הקרבנות

. משבטלו הנסכים שתו  (שם). משבטל לחם הפנים אכול ואין לשבעה  י)  .(חגי אאומר זרעתם הרבה והבא מעט  ל שמחה וכן הוא  כהקרבנות ערבה  
לשכרה   לו  (שם)ואין  לחום  ואין  לבוש  כהונה  בגדי  משבטלו  אל  (שם).  משתכר  והמשתכר  העבודות  כל  משבטלו  נקוב  .  משבטלו (שם)צרור   .

משבטל שמן המאור    (שם). משבטלו הבלילות כחש מעשה זית  .  יז)  .ק גוקב(חהבכורים כי תאנה לא תפרח  יה לא רויחא. משבטלו  שקלים פרגמט
אכל   עשה  לא  צאן  (שם)ושדמות  ממכלה  גזר  תמידין  משבטלו  ברפתים  (שם).  בקר  ואין  העולה  פרי  משבטלו  הקב (שם).  ועתיד  להחז".  רם  יה 

שמואל חמש    'אמר ר   . (ישעיה נז ו)ואומר עולותיהם וזבחיהם לרצון על מזבחי  .  (מלאכי ג י)נחת יהודה וירושלם  ה לה׳ מתם שנאמר וערבולערוב מנח
ה אתם לא נתתם שקליכם חמש  "ושמונים שנה לא נתנו ישראל שקליהם מימי רחבעם וירבעם עד ימי אלישע. ומה היו עונשן, אמר להן הקב

ו כה)"(מ סף  כ כסף ורבע הקב דביונים בחמשה  שמונים  לו ראש חמור בם שנה בואו אכיושמונ . אמר ר׳ אליעזר בזמן שבית המקדש קיים היו  ב 
פ כן נחשב "ישראל מביאין שקלים ומתכפר להן עכשו אם עושין צדקה מוטב ואם לאו באין אחרים ונוטלין אותן בזרוע. אמר מר עוקבא ואע

. כי הא דבני אחתיה דרבן יוחנן בן זכאי חזא להו חילמא דבען מיחסר שבע  יז) (ישעיה ס  נגשיך צדקה  פקדתך שלום ו  י להן כצדקה שנאמר ושמת
ן מאה דינרי. כל יומא תקפינון שקל מיניהו צדקה פוש גביהו שב סר דינרי, אתו בי קיסר שקלונהי מיניהו. יתבי קא מצטערי אמר להו רבן יוחנ

אמר להו אמינא אי אמינא לכו ימא לן דנהבינהו להו כולהו לצדקה,  אי לא תאמרי ליה ואמ  אי לכו בחלמא.זבן זכאי לא תקשי לכו הכי ח
  עכ"ל.  האוי מצוה שלא לשמה.

סד רב עשה ה' עמנו שנתן לנו אפשרות לכפר חטאתינו בנתינת הצדקה, וזאת מפני שלאדם קשה מאוד לתת מהונו ובפרט כאשר עבד  ח
שלא שמע לקול זה מראה על כפיפותו ליוצרו שזה תיקון למה  מכפר לו עוונותיו, מלבד שב  תושמצטער בנתינ ועל כן הצער    קשה להשיגו, 

ו לו צדקה יקח  אם לא יתןלכן  .נווממכל אחד ואחד לפי  ,אלא חובה ה רשותנאימצות הצדקה . עכ"ז  אלא שאכמ"ל בזה  יש להרחיבו , התורה 
  פל.וצערו כפול ומכו , כל ריוח מצוה ללא  נווזאת בעל כרחו ונמצא שהפסיד ממ

וד רבות ואכמ"ל. וכבר ידוע המעשה על האדמו"ר באירופה ששמע  תינת צדקה יש כמה וכמה דרגות לשמה ולא לשמה, בסתר ובגלוי, ועובנ
ך  זה של  , ר לואמשלו וור. מיד נתן לו האדמו"ר את מעיל הפרווה  וחיועד ועני ר  ה הדלת ראמושלג. וכשפתח  דפיקות בדלת ביתו ביום חרפי  

עני ולתת לו גם את זה לצדקה.  במתנה. נפנה העני והלך לדרכו. קרא האדמו"ר לאחד מבני ביתו ונתן לו כמה פרוטות וציווהו לרוץ אחרי ה
שיבו ה  ו?כנגד  ם עוד כמה פרוטות שאינן שוות לכלו  רב והוסיףה הון  ואת הרב, מדוע לא הסתפק הרב בנתינת המעיל ששוכשחזר האיש שאל  

כי מצות צדקה  מצות צדקה  ולכןסובל,    ו לי לראותקיבל העני כי היה קשה    , את המעילהרב שלימה היא כאשר    במעיל אינה בשלימות, 
  ע"כ.  השי"ת. הנותן נותן כי כך ציוהו

כי הם חסים    , ולא [כי כך צוה ה'   תמיד לתת משלהם   שיורגלו  צדקה,  ם קטנים למצוותודדים עוד בעלחנך את היל  ומכל זה נלמד כמה חשוב
יחנך ילדיו לצדקה  .לעצמםכספם  ולא לשמור    ל העני]ע ע"י    ואף אם האדם משתדל לקיים מצות צדקה בסתר מפני שמעלתה רמה, מ"מ 
אשר נהיו  וכ . םיהמם בקופה. וכן יש רבים הנותנים לשד"ר ולנצרכים המסתובבים בבתי כנסיות ובשווקים ע"י ילדויתן בידם כמה פרוטות לשש

יהיה קופת צדקה משלו  אחד  לכל  רגילם שדאי להים, כלנער ועצה טובה לתתה בתיק של הטלית  ואחד  ביומו.  יום  שישים בה צדקה מידי 
ישימוה והבנות  ו  והתפילין,  וחשק  לילד  זכרון  נותן  זה  עיניהם. דדבר  לנגד  בספריה שבחדרם  או  רואה שהקופה הולכת    סיפוק כאשרבארון 

  הרצון לתת עוד ועוד. ומעורר בו את יות, די נדבותיו האיש ומתמלאת על י
פתוח  שהילדים לא יפגעו בלא משים במבקשי הצדקה, אלא אדרבה יכבדום. וכבר היה מעשה בילד קטן שנשלח ע"י אמו ל  תת לבאך יש ל

    את הילד לקול הדפיקות, ואמר לאמו בקול גדול, אמא יש עני בדלת שרוצה כסף!
ואכמ"ל.   יבקטינא חריך שק  פה.)  ב"מ(א  ידוע המעשה בגמרוכ  השקומאפה  מלו    אי מאוד שיציעכד  , ללדל השואל על ד  וכשאבי המשפחה פותח

  והמוסר עצמו לדבר מצוה, מובטח לו שלא יכשל בו ואכמ"ל. כבד המסכנים.ומזה ילמדו הילדים שצריך ל
  לישי  ד השמשך בעמוה

  
  

  מנהל הת"תשליט"א הרב אליהו נהרי 

  
  

  ועוד..  דתימן בעיר אלע ק"ק  מופץ בכל בתי הכנסת הגיליון 
  ועוד..דד..ועועוו

  

  "לזצ כהן בן יוסףאברהם  רבה
דיין בצנעא לפני כשלוש היה  

  תנצב"ה.אות שנה. מ
--------- ---------- -  

  
  
  
  

  

  שלישי בעמוד ה מצאנ
 לות! עדים לגדו

 העוד שלוש
תלמידים שקיבלו 

ללמוד  על עצמם 
נה שתי  במשך ש 

  מידי יום   הלכות 
קיבלו שי   ביומו,

  . סט שע"ה
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  זכריה   בתרות ו

  קלזש"
  בר ימ וקב יעבן  שלום

 מנשה  בת טליה 

זכות זכות התורה ו לחיזוק מוסדותינו, ' זכר למחצית השקל '   ל מתנדבי כ  ,ו משפע בריכה העליונהיברכ
   אכי"ר , ברוחניות ובגשמיות ,ם עד עולםמוד להם ולזרע זרעתשב"ר יע  אבותינו הקדושים וזכות

 03-9097022  יין להעביר עד ר"ח ניסן ניתן עד   ירה זו, ותף בזכות אד להיות ש   וחפץ העביר  מי שטרם  
e0504150896@gmail.com 

  ו       
חזק  מם, שכבר הימינו מלידיד

מסייע  על גבי שנים, ורה שנים  תה

סורת רבות למען תחדר בתשב"ר מ
בה  ראשונים, והכל בשמחה ובאה

  ובהארת פנים, 

  י"ו ה ערן מהסרי ה  ה"

שיתמלאו כל משאלות לבו  יה"ר 

לטובה, ויראה כל צאצאיו כמותו,  

ויהיו יראים ושלמים עושים רצון  
יושב שחקים באמת ובתמים, ויצא 

שמם לפניהם כגדולי הדור המזכים 

ים  את הרבים, ויאריכו ימים ושנ

  .ם ורענניםינדשתנה בבריאות אי 

ם  על זכותם העול
  ..עומד.

    כיתה א' בהתרעננות ביער חליפו כח!וקוי ה' י

' התמדה לה ב פי'תמבצע  
  נה מת סידור  יבלוק  האשר זכ

  ה"ה 

אצל  מידי יום מתפללים ילדי הגנים 
צלו את המארי, ולומדים א

  , שישי משנה ועוד... קריאהה
   ..מהתלמידים בדרכם למארי.



החיצונים    מצד הקליפותהיה בהם נגף  ראשם למעלה, עי"כ אז: ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם, שלא י
ם שאחר התשובה יושלם החסרון כמו  בכל לב  בפקוד אותם, היינו: בחסרון שלימותם, מפני ששבו אל ה׳
שלימים הם כבראשונה, וחסרוניהם נשלם ונתקן  בראשונה, ואז לא יהיה בהם נגף מהחיצונים, כי תמים ו
ה  רפואת  נמצאו  ואתו  נאמן  רופא  שה׳  ולהיות  והפגם.  והגוף,  רנפש  הוא  שברפואת העיקר  הנפש  פואת 

פאותה, לכן בכאן אמר סם רפואה לזה החסרון  הנפש לרהנפש יתרפא הגוף כנודע, ואתו ית׳ נמצאו סמי  
 של הנפש.

 ( למוהר"ח סנואני זצ"'עטרת תפארת' ל)                                                                                                 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 ערב פסח שחל בשבת 

תבשילי   זו  לשבת  מבשלים  להדיחן  אין  שאסור  כיון  בקדירות,  להתדבק  שיכולים  וגריסים  קמחים 

בשלו רק מאכלים שאינם מתדבקים. )ולכן נהגו שלא  מאחר שאין צורך בהן שוב באותו היום. על־כן י

הרא״ח נדאף בענף  ] , משום שלפעמים נדבקת העיסה בקדירהלעשות לשבת זו "כובאנה" מחמשת מיני־דגן

דוע שנוהגים לא לעשות לשבת זו "הריס", והיינו דייסא כנזכר בשלחן ערוך סימן תמ״ד סעיף ג' וכמ״ש  יים ח״ב דף ב' ע״ב. ]וכן י ח
פסח  בבארות   נזכר בזבח  וכן  כ״א.  נ״ד הערה  סימן  וע״ע לעיל בהלכות שבת  רנ״ב.  דף  קי״ג,  ברכות הפירות ס״ק  הלכות  יצחק 

וכ עדשים[.  או  מאורז  "הריס"  ש שיעשו  בתימן  רק  לא  זה  הנראה  שהיא פי  כאן  בזמנינו  גם  אלא  מחרס,  בקדירה  הכובאנה   עשו 
גרינה". והכל לפי העניין. והוא הדין ל״גחנון". ויש שמצפים אותם  רממתכת, מצוי לפעמים שנדבקת, בפרט אם לא שמו הרבה "מ 

ל״נייר־כסף נדבקת  אינה  וגם  הכלים,  בדפנות  נוגעת  העיסה  איו  שאז  עצמו.  ב״נייר־כסף",  אז    וכן״  לעשות  בני אין  של  מאכלים 

(. ואחרי האכילה ינערו  [ '.י אשכנז הנקראים "לאקשין" )דהיינו אטריות( ו״קוגל", וכמו שמפורש בחיי אדם כלל קכ״ט סעיף  

כלי   כל  עם  ויצניעום  לצורך.  שלא  להדיח  שאסור  כיון  באצבע,  הקערות  ויקנחו  המפה,  את  היטב 
מעט   נשאר  ואם  בפסח.  לשם  ללכת  רגילים  שאין  בחדר  או  החמץ,  לבהמה,  להאכילה  אפשר  פת, 

כן להשליך  לרשות הרבים  ליתנה במתנה לגוי, שלא על מנת שיֵֵצא בה גם  יעו"ש    ]ויכול  החמץ לבית הכסא 

יצחק   נפט אמה ואקונומיקה, שהם פוגמים את  ובזמנינו  ].  טעם הדבר[קור ומבאורך  בעיני  שמצוי בכל בית חמרים חריפים כגון 

יש   להכין  המאכל מאכילת כלב, ממילא  דהיינו  יותר,  טובה  הנזכרים, שאם  עצה  מאלו  חומר חריף  מערב שבת קערה שבתוכה 

ואם אי אפשר לעשות בדרכים אלו, יש לכפות כלי על    [ שחרית, יניחו אותה בתוך קערה זו.  תיוותר פת אחרי סעודת 
ה'.  ]   החמץ עד מוצאי יום־טוב, ואז יבערנו  צורך שתי  והמנהג  שם סעיף  כדי  וכן  להכין פת רק  סעודות שבת בצמצום. 

ישאר כ "בשיעור", כדי שלא  ושחרית  ליל שבת  מזון  בזה״ל, משיירים  על מבואר בזבח פסח  החמץ  . ומכבדים את  [ ״כ.ום מן 
דהיינו כשהקרקע מרוצף, מותר במטאטא רגיל וכו' כדלעיל בהלכות שבת סימן ס״ב סעיף כ״ה דיבור  ]   הבית באופן המותר

ג בדורות הללו לבשל תבשילי השבת )שאין בהם חמץ( בקדירות של פסח,  והמנה.  [ המתחיל אסור לכבד.
מהרי״ץ בעץ חיים דף ב' ע״א. ומהרש״צ בזבח פסח. ]וע״ע שתילי זתים  ]  ושופכים מהם בשעת הסעודה לקערות חמץ

ז'[. ומשמע מלשונם שמערים מכלי פסח לכלי חמץ עצמו, ולא חשו בזה לניצוק חיב י ההבל שיעלה  ור, או מפנסימן תמ״ד סס״ק 
מהקדירה לכלי אחר של    תמכלי החמץ. אך המנהג שקיבלנו הוא לערות באמצעות כף, ולהרחיקה כמה שאפשר. ויותר טוב לערו 

ועיין שיטות הפוסקים שנחלקו בזה בשער הציון אות ד', ובכף החיים ס"ק כ״ה, ובשערים מצויינים    פסח, וממנה לקערה של חמץ. 
בספר הגעלת כלים לפסח פרק ג' אות כ״ח, ובספר ערב פסח שחל בשבת פרק ח' אות י״ג י״ד. והנה  אות ג', ו בהלכה סימן קט״ו  

זכוכית, ממילא אין בהם מה לחשוש אפילו אם מערה לתוכם מכלי של פסח, לפום מאי דנקיטינן שהם    בזמנינו מצוי  קערות של 
 [ וכן בכלים "חד־פעמיים" הנהוגים האידנא. סעיף ו'.  אינם צריכים שום הכשר מפני שאינם בולעים כדלעיל סימן פ״ד

 ( חק שםפ"ט ה"ג והעיני יצוך מתוך שע"ה סי' ערו)                                                                                                          

 
 

 ( ז)ח" ם.סתימא א ל הםיאף בהיותם בארץ אויב ו
לו הוכיחו  הרב  ענה  ומן השמים  יסודה,  בשקר  סימן שהתביעה  זה  כנראה  בהדגשה.  ספק  בהלצה  ספק   ,

 .שהצדק היא לאור ע״י המושל עצמו
רי ישמרך השם, אני מוכרח ללכת  אמ  , לו  השיבחושב?  עוד הפעם מה אתה  ערקובי  צאלח  ת  אל אש  הרב

 עד הסוף וכמה שיעלה יעלה, לקדש שם שמים ברבים ולבער הנגע הזה ששמו אל מסמרי ימ״ש. 
ל הרב, אמר  בלדייה   ו  אל  ברייס  וגם  בו  להתנקם  רוצה  גם  ואתה  ככה,  מחליט  לי הצעה    , אם אתה  יש 

    א מקום המושל.רי בפח וגם לפסול את דברי אל סייד חסן ממלמלהפיל את מס 
 "."בבל ייראה ובל ישמע שיהיה הדבר צאלח ויחיא ערקובי הסכימו, אך הרב הזהירם 

לצאלח, אמר   עזאני  הרב  אל  "בית  השופט  סופרי  אל  אפנה  ואני  ריאל,  שלשים  הידועים  תן  אנשים   ,"
להם הצעתי, אם יסכימו ויקבלו הסכמת השופט, בלי    בתפיסתם המהירה, והשפעתם על השופט, ואציע

שהענין ייראה כעקיפה לגבי מ״מ מושל רדאע אני אשלם להם, ואם לא, לא עשינו כלום ואחזיר לך את  
להביא א הדוד של מסמרי  לביתו של  יחד אתך  חייל  ישלח  הוא כספך. התנאי! שהוא  ואז  לחקירה  ותו 

 א הב"נ בשבוע בל משך אי"הה                                                                             יודה על האמת.
 

 
 

 
 
 
 

י וגו "וידבר  כי תשא  ונתנו איש 'י אל משה לאמר   ,
   (ב .לב)שמות  'כופר נפשו וגו 

 ש הנז׳ בכאן. וכן,  כאורה קשה ענין נשיאות ראקודיהם וגו׳. ללפ ראלש בני ישאת רא כי תשא
 ידה הנז׳, מה היא  אל ונתנו וגו׳. גם פקל. כי תפקוד את בני ישר"לי לבד יפקוד? והי"ראש בנוכי 

 פ מה  "ה באומרו: לפקודיהם. גם ונתנו איש כופר נפשו, כופר נפש הזה מהו? ויתבאר עומה עניינ
ליון עד שהגיעו המים עד צוארו,  ל: באחד בשבת נכנס אדם במי גיחון הע"וז[  עשרים]פרק  א  "רקי רא בפדאית
ע, העבר נא חטאתי מעלי  "ה: רבש"הקב  ן כברה. אמר אדם לפניימים, עד שנעשה גופו כמי   נה ז׳ שבתותונתע

ואתה מקבל תשובת שבים. מה עשה הק וילמדו כל הדורות שיש תשובה,  ימינו" בוקבל תשובתי,  יד    ה? פשט 
  ריהטא קשה כ. ולפום  ", ע'חטאתי אודיעך ועוני לא כסיתי וכו:  'ו מעליו, וקבל את תשובתו שנוהעביר את חטאת

. מעלי דייקא או  'ימינו והעביר את חטאתו מעליו, וכווכן פשט יד    .  'וכועבר נא חטאתי מעלי,  ה  ע, "רבש  אומרו:  
מרז שנודע  במה  ומבואר  דוקא.  כל"מעליו  אחת  העוב  ל:  עבירה  הדין.מלר  ליום  ומוליכתו  אומר  "ר  פפתו  א: 

ין חלוקא בסוד הידוע בענבו ודבוקה ממש. והוא    אומרו: קשורה בו ככלב, כי היא קשורה  ככלב. דר׳קקשורה בו  
בו לעוה להתלבש  נודע, שממעשה המצות נעשה לאדם לבוש כמדתו,  כי  נק׳: חלוקא דרבנן.  "דרבנן.  והוא  ב, 

ג  ונמצא דלהיפך ע"מזה  עונ"כ,  בחי׳ לבוש להת  וחטאות  ותי  לו לעצמו ממש  וההאדם עושה  בו,  סוד:  לבש  וא 
 ע "כתיב שים שאינם הגונות לכהונה. שנשאו נ של בניו ג בהם, שהוא עון"ע הכהבגדים צואים שהיה מלובש יהוש

י׳ לבוש כמדתו ובשיעורו. וזה ו בחבו ממש, ועשוי עלישתרגם: דהואן ליה בנין דנסיבן להון נשין, דלא כשרן לכהונתא. שאותו העון היה דבוק  
והוא דבוק בו תמיד, עד  ש להתלבש בו,  ם להיות עליו בחי׳ לבו, שאותה העבירה ממש קשורה באותו האד' ו ככלב הנז ג"כ ענין קשורה ב

וגו׳, שאחר    עונך ראה העברתי מעליך  :  'ס: הסירו הבגדים הצואים מעליו, וגו׳. וכ"שישוב בתשובה שאז יוסר מעליו לבוש העבירה ההיא, וז
יהוש  נות לכהונהיהושע נשים שאינם הגו  שהוציאו בני ונפקא  'עליך עונך הנזס: ראה העברתי מ "ע. והמביתם, אז הוסר אותו הלבוש מעל   .

ש.  כמו לבוש ממ  ר וקשור עמו,", מעלי דייקא, כי אותו החטא היה דבוק באדה'ר כנז "טעמא מזה, לענין העבר נא חטאתי מעלי דגבי אדה
ככלבראותוב בו  קשורה  היתה  בחי׳  ממש, שהיתה  ו שאותה העבירה  לזה שא  עליו  להסירה מעליו,  יכל  ולא  רבשלבוש,  נא  "ל:  העבר  ע, 

מעליו לבוש שנעשה לו מאותו החטא שהיה מלובש בו. ולהיות שה׳ חפץ בתשובת הרשעים, ורצה להודיע שהוא מקבל   תי מעלי, שיסירחטא
ל תשובת שבים, לכן בראותו ית׳ ה ואתה מקבש, באומרו: וילמדו הדורות שיש תשוב"שובתו לשבתר  "הון שראה שכוונת אדשבים, לכן כי

ה? פשט יד ימינו והעביר את חטאתו מעליו. "הרחוקים שיבואו אחריו, אז מה עשה הקב   תשובה, כדי לקרב  ר בתשובתו להורות"אדה  שכוונת
 , והבן.' , וקבל תשובתו כנז'טא כנז ו החלאדם הראשון מאות מעליו דוקא, שהעביר את הלבוש שנעשה

הוא אותיות לי ראש. והנה נודע    , אלא כי ישראלראל, ומה טעם נק׳ יעקבביאור על תיבת ישראל, מה טעם נק׳ יש  ז הענין"אח  ונביא בכאן
אותיות   ישראל  בשם:  היא מכונת  ואותה הכת  השלמים  אנשים  כת של  כתות,  ישראל שתי  בעם  נשואשיש  ראש, שהם  רא"לי  ש  ש ממי 

ש: העקב,  ", עוהם מכונים בשם: יעקב  כיית מזה, שהם האנשים החסרים במעשיהםיא הכת ההפ ם. והכת השנייה, ה" במעשיהם הטובים השלמי
למים  שהם טפלים כמו העקב שהוא שפל יותר מכל איברי האדם, והוא עומד בסוף גוף האדם. ואותה הכת הם כפופי ראש, היפך האנשים הש

רא נשואי  הנזשהם  הלבוש  ענין  נודיעך  בכאן  והנה  והענין"ש.  מהעבירה.  שנעשה  לנפש    ל  מלביש  הוא  הלבוש  אותו  כי  כדי  הוא:  האדם, 
תסומן לחיצונים ותוכר להם שהיא חלקם לייסרה בידם. וגם אותם החיצונים הם נעשים ע"י עונות האדם, כי  נה למעלה,  השי   שבעלותה בעת

  -לו, וגו׳. פועל אדם ממש  ס: כי פועל אדם ישלם  "שזם הם המייסרים לנפש האדם ההיא עצמם,  מלאכים טמאים, וה  יש עונות שעשה מהם 
ש. וגם ז׳ס: תיסרך רעתך, כנודע. והנה להיות שאין צדיק בארץ אשר "עא[,  " ז ע"קעת קרח ]דף  פרש  ק"הוא עצמו ישלם לו, כדאיתא בזוה

וגו׳. שהצ'מנו, וכ ול מ חבירו יצרו גדל: כל הגדול מ"יעשה טוב ולא יחטא, וארז יד להטעותו  ר רודף אחריו תמ"דיק יצה: רבות רעות צדיק, 
ש בן לקיש, יצרו של אדם מתגבר  "ל: אר"וזא[  "ב ע"ה דף נ" ]סוכה פל:  "ה׳, כמארזלנו  ולעקם דרכו ולהחסירו משלימותו, לולי שמכולם יצי

גם  ]לא יעזבנו בידו, וגו/    : ה׳׳עוזרו אינו יכול לו, שנה  "א הקבבקש להמיתו, ואלמל:צופה רשע לצדיק ומ׳עליו בכל יום ומבקש להמיתו, שנ
כ  "ו, והוחסר משלימותו, וחסרה נפשו ג"ר ועשה מעשה בשגגה ח"יתו היצהוהס  ו יבוא לידו מקרה אשר לא טוב,"ולכך פן חא[.  "בקידושין פ

לנפשו בחטאו,   י אותו הלבוש עשה"סרו ח"ו, עצונים ליר וידוע בעיני החיוגרם לעשות לנפשו לבוש מהעבירה ההיא, וגרם להיות מסומן ומוכ
אותו ח  והרי  בנפשו  דבוק  ע"החטא  ראשו  שנכפף  ראש  כפיפת  לעצמו  וגרם  הע"ו,  אתו  י  לא תלין  להיות שהצדיק  ולכן  ההיא.  והעבירה  ון 

ואמר: כי תשא את    צוה בפי׳שובת הרשעים, לכן  משוגתו, ועד השמש לא באה אל בית מלונה, הוא כבר שב בתשובה לבוראו, וה׳ חפץ בת
בנ ל"ראש  לי  הוא  ופקודיהם  חסרון  פקודיהם,  איש[,  שון:  ממנו  נפקד  ולא  הכ]כמו:  ראש  את  תשא  כי  שהם  כלומר:  ישראל,  בני  של  פוף 

  ם, לא טוב שבא ליד  י איזה מקרה אשר"]עהאנשים השלימים המכונים בשם ישראל, שנכפף ראשם לחסרוניהם, היינו: מצד חסרון שלימותם  
איש  י התשובה, אז: ונתנו  "ע  אז כשתשא אותו היינו: בה כתם כל דהו[,    המעשה ההוא, ונפשם נמצא  י "הלביש נפשם בבגדים צואים עוגרמו ל

נים,  ואצל פוחטא    ל: ונראה בעיני, שכל כפרה שאצל עון ". וז': אכפרה פניו וגו ׳ל בפ"י ז"ש רש"]וכפר הוא לשון קנוח והעברה, כמכופר נפשו,  
 לומר: שיתנו כל איש ואיש כ[,  ' בעי לכפורי ידיה בההוא גברא, וכו  והרבה בגמ׳: וכפר ידיה,  ון ארמי הוא, שון קנוח והעברה הן, ולשכולן ל

החטא י אותו  "קנוח והעברה ונקוי לנפשו, מאותו החטא והעון שנלבשה בו נפשו, ונשאר עליה אותו החטא בבחי׳ כתם שעל הבגד הנקי, שע 
י ראש.  כ יהיו נשוא"נקו נפשם מהחטא שעליה, ועייש כופר נפשו, שיקנחו ויאשם: ונתנו אלמטה. וסגולה לנשיאות ר  ש נכפף ראשםעל הנפש

, כי נתרחקו ממול פני ה׳. בפקוד אותם היינו: בחסרון  'ופר, היינו: ניקוי נפשו, כלומר: שיחזרו בתשובה לה/ דהיינו: אל ה וכשיתנו כל איש כ
והם  סרו משם, שנחשלה פני מלימותם  אז  רוצים לשוב אל מול  חיים,  נפלך  ה׳ לנקות את  ונושאים  בשובם אל  ולקנחה מכתם שעליה,  שם 

למ יהיה  ראשם  ולא  אז:  עי"כ  בחסרון  עלה,  היינו:  אותם,  בפקוד  החיצונים  הקליפות  מצד  נגף  בהם  יהיה  שלא  אותם,  בפקוד  נגף  בהם 
לימים  ף מהחיצונים, כי תמים ושיהיה בהם נג  רון כמו בראשונה, ואז לאה יושלם החסהתשוב  ם שאחרשלימותם, מפני ששבו אל ה׳ בכל לב
א נאמן ואתו נמצאו רפואת הנפש והגוף, והעיקר הוא רפואת הנפש שברפואת קן הפגם. ולהיות שה׳ רופהם כבראשונה, וחסרוניהם נשלם ונת

 ש. כאן אמר סם רפואה לזה החסרון של הנפפאותה, לכן בהנפש יתרפא הגוף כנודע, ואתו ית׳ נמצאו סמי הנפש לר

 

 

 

 
 

 
 

ההתמודדות הכלכלית 
 גים לקראת הח

ישראל  בתי  בכל  כידוע 
הן,   מרובות  החגים  שהוצאות 
פתג  היה  אבותינו  ם  ואצל 

י ִעיּדֹּה  'שאמרו   ַלו ַמא ִללְיהּוּדִ
ה ִיחִלי    ,ְוַסּבּתֹּ ר  ִיקּדִ אן  ּכַ
הּ  'שפירושו  'ִחַדאּתֹּ אלמלא  , 

ח יכול  ליהודי  היה  ושבתו,  גו 
היו אומרים  וכן    .'לקשט נעלו

א  ' ִאּלַ י,  ַאלְיהּוּדִ ַיפִקר  ַמא 
ְוַסּבּתֹּ  לא  'שפירושו,    'הּ ִעיּדֹּה 

חגו  אלא  היהודי,  ירושש 
הי.  ושבתו אומריעכ"ז  'ו  ַמן  ם 

ּגֲ ֲסַוא,  ה  ְוַסּבּתֹּ ַועּדֹּּה  ַלּב  ְפִעל 
ַאלֲעַנא  ַפְקר  ַנפסֹּּה    ' ֲעַלא 

חול'שפירושו,   שעושה  ו  מי 
ושבתו שווים, הביא על עצמו  

העוני  היה  סבל  לכן  חכמים  '. 
ה  ' ואומרים   ַסּבּתֹּ ַחּב  ַמן 

ַנפסֹּּה    ,ְוִעיּדֹּה ֲעַלא  ַקוַנן 
ַועּדֹּה ַאיַּאם  מי  '  שו, שפירו  ּבְ

שבתו  שאוה יגביל  ב  וחגו, 
בימי   עצמו  על  ההוצאות 

ו'השבוע זוכרים שאין  עם  .  זה 
מאמצם כי הוצאות  זה תלוי ב

קצוב אינם  לאדם  החגים  ים 
ב טז)גמרא  וכמובא   ( . ביצה 

מזונותיו של אדם קצובים לו '
השנה)  תשרימ עד    (ראש 

  תשר"י מ   חוץ,  (ר"ה)  תשרי
אש  'ר בת,  'ת'למוד תורה, ש )

טובחודש י'ום  כן  ועל    ', (, 
בפומימר לומר  גלא  ַלא  'הו 

ְוַלא ּך,  ִעיּדַ ֻהם  ִרְזק    ּתְ
'',  ִעַלאַלךּ  אל  שפירושו, 
לפרנסת  לחגך,    תדאג ולא 
לא  ךילדי העניים  את  ואף   .'

ב שמחה  שכחו  שאין  חגים 
לשמח כמובא אלא  ם 

(   ב פ"מגילה  הל'  ברמב"ם 
אומרים    (ז"יה היו  ולכן 
ַאלעִיּד  ' ַראִהם  ַקהּ   –ּדְ   ' ְצּדַ

' שנותן  )  החג  כספישפירושו, 

 '. צדקה ,(עני לשמחול

 

 

 
 'הומ תרפרשת ל 'פתרונות  

 (כג  .כט תשמו ) ככר'' אחודה חידה!
 . מי שהכל שלו הזוכה בהגרלה:

 טרם נפתרה!  מי בתמונה:
 ל שלו. שהכ  י מהזוכה בהגרלה: 
 

 זש"ק  ל

   קבעיבן  מר ישראלות 

  שהמנ בתה ואודלי
 

 פרץ ז"ל,  אליהובן   אוריאל אהרןז"ל,  נהרי יחיאבן  חייםלעילוי נשמת 

   טביב זצ"ל, יצחק דאודבן  אברהםר'  ז"ל, נהרי יחיאבן  יוסףבשארי ז"ל,  סעידבן  דוד
 תנצב"ה  ,ע"הנהרי  יחיאבת  יפה

 

 

 

 לרפואת 

 משהבן  יוסף
   יבשכחע"דנין 

 

 

 .ךלַּ יה   םימה שכיום אומר – ךל   יה  
 

. 

 לרפואת 
 לוי נח  תב שירה

 בשכחע"י

 לרפואת 
  יחיא תב שושנה
 כחע"יבש רייבי

 

 

 
  ן ביחיאל  גה"הר  לרפואת והצלחת

 בשכחע"י  גרפייוסף 
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