
 
 ( ב . א )במדבר   שאו את ראש וגו׳

מך הכתוב שאו את ראש וגו׳ לאלה המצוות וגו׳ בהר סיני,  ש, סבמדר   וז"ל:   'קיץ המזבח '  חיבורוב   "לזצ  חיים כסאר כתב מוהר"ר  
לידי   יא ומביאהן שלהן, עכ״ל. והטעם, שמעלת היוחסין גדולה הוחסיללמד שלא זכו ישראל לקבל את התורה אלא בשביל הי

בודאקדו אלו  סימנים  ג׳  בהן  יש  דאם  גומ״ח,  רחמנים  ביישנים  חז״ל  שאמרו  מה  וסימנם  לאדם,  וטהרה  שהשה  מזי  של ן  רעו 
או בקהל, שנאמר  יבו  אברהם אע״ה, וכמו שמצינו גבי הגבעונים שראה דוד המע״ה שאין בהן ג׳ סימנים הללו וגזר עליהם שלא

 והגבעונים לא מבנ״י המה. 
  ושא יל ישא אשה הוגנת לו בכדי שיזכה לזרע טוב והגון הנאמר בו זרע יעבדנו יסופר לה׳ לדור. לפי שכל הנהמשכ  האדם  כךפי ול

ועוד אמרו שם כל הנושא אשה שאאש יוחסין.  גורם לעצמו כמה רעות רח״ל כמו שאמרו בר״פ עשרה  ינה  ה שאינה הוגנת לו 
שבטים שבט״י עדות לישראל וגו׳, אימתי תהיה עדות    ר ששם עלוליו, שנאמהוגנת לו כשהקב״ה מעיד על השבטים אין מעיד ע

ו אין משרה אותה אלא על משפחות המיוחסות שבישראל, שנאמר ינתשכ  לישראל, בזמן שהשבטים שבט״י, וכשהקב״ה משרה
והסנהדרין להורות  לא נבחרו הכהנים והלוים לעבודת המקדש    פיכךולים לכל משפחות ישראל.  'בעת ההיא נאם ה׳ אהיה לאלד

 עכ"ל. שראל שיש להם זכות אבות.עם אלא המיוחסים שביל

שאם נושא אשה שאינה הוגנת לו, אין שכינה עמו וממילא לא יצליח    ת ביתו )נישואיו( יישראשית הצלחת האדם היא בנ  מדנול
ע"ה שאבשלום בנו יצא ומרד בו  חינוך ילדיו, צא וראה מה עלה בגורל דוד המלך  תפלא מדוע אינו מצליח בבחייו, וע"כ שלא י

 דרשים.כמובא במ היה בן של יפת תואר מפני שכידוע, וכ"ז עשה לו רעות רבות בריש גלי ו
....  מזה בין נבי בילדים עצמם  והן  רבו הקלקולים הן בין הזוגות  מהן מקיימים בעצמם "כי היא  ים  וזאת מפני שרבן מדוע היום 

ויאחזוהו פלשתים   (כא .  שופטים טז )פיכך נקרו פלשתים את עיניו שנאמר  לשמשון הלך אחר עיניו   (ט:)סוטה  ואמרו חכמים  ישרה בעיני"  
ו , וכמלא יגיע לטעות בעיניוו,  לבחור את ההוגנת לוראשית יבין אל לבו לבדוק    ,משא"כ כאשר אדם  . ע"כ.וינקרו את עיניו

 .ממילא העינים לא יחטאו ,, אם הלב מבין לא לתור 'רו אחרי לבבכם ואחרי עיניכםו'ולא תת( טו. לט במדבר  ) וב שכת
ז  עוד למדנו וכל זאת גרמו להם והמיוחס  את שעם ישראל הוא העם הנבחר שגם עם  גם בו יש את היותר מיוחסים מאחיהם,   ,
בגמרא  כממעשיהם.   ופועה   (:יא סוטה  )ובא  שפרה  א )  על  האל'  (כא .  שמות  את  המילדות  יראו  כי  בתיםד'ויהי  להם  ויעש  רב    ,'ים 
. וכבר כמפורש בפסוקים  נבחרו לפי מעשיהם הטוביםנהדרין  וכן הס  .בתי מלכות  וחד אמר  ,ונה ולויהחד אמר בתי כה  ,ושמואל

של שלחן זכה דוד  .של מזבח זכה אהרן ונטלו .לחןשל מזבח ושל ארון ושל ש , שלשה זירים הן ,וחנןא''ר י( יומא עב: ) ה הגמראאמר 
ֶבט  ְולֹא    (ג הי"ג"י פ) טה ויובל  שמי  ב"ם פסק בהלכות. והרמע"כ  ,בא ויקחכל הרוצה ליקח י עדיין מונח הוא    (תורה)של ארון    .ונטלו ֵׁ ש 

ִוי א    לֵׁ ֶאל ָּ ְלַבד  ִמכ ָּ ב ִ ְוִאיׁש  ִאיׁש  ל  רו חֹו אוֹ כ ָּ ה  ְדבָּ נָּ ר  ֲאׁשֶׁ ם  עֹולָּ ֵאי הָּ ב ָּ ֱהִבינֹו מ  ל  וֶׁ ְבדֹו  תֹו  ו ְלעָּ ְרתֹו  ְלׁשָּ ִלְפֵני ה'  ֲעֹמד  ֵדל ל  ְלִהב ָּ עֹו  ד ָּ
ל   ת ה' ְוהָּ ה אֶׁ מֹו  ְלֵדעָּ ר כ ְ ֱאלֹ ְך יָּׁשָּ הו  הָּ ָּ ֲעש  ארֹו עד'ׁשֶׁ ו ָּ ל צ  ק ֵמע  ר  ׁשו  ב ְ ים ו פָּ ק ְ ר ב ִ ים ֲאׁשֶׁ ב ִ ר  ֹונֹות הָּ ב  ׁשְ חֶׁ ׁש ל ה  ד ֵ ם ֲהֵרי זֶׁה ִנְתק  דָּ אָּ ֵני הָּ

ׁש קָּ  ים ְוִיְהיֶׁהקֹדֶׁ ׁשִ ם  דָּ עֹולָּ ה לֹו ב ָּ ֶׁ ִמים ְוִיְזכ  ם ו ְלעֹוְלֵמי עֹולָּ תֹו ְלעֹולָּ ֲחלָּ ְלקֹו ְונ  מ     ה' חֶׁ ר ה  בָּ ז ֶׁה ד ָּ מוֹ ה  יק לֹו כ ְ ִ ם. ְספ  ְלִוי ִ ֲֹהִנים ל  כ  ה ל  ז ָּכָּ    ׁשֶׁ
ר  לֹום אֹומֵׁ ָּ יו ַהש   לָּ ִוד עָּ י ד ָּ ָּ ְמנָּת חֶ  'ה' ה(.  ז )תהילים טֲהרֵׁ ִלי'ְלִקי ְוכֹוִסי ַאת  ֹורָּ ֹוִמיְך ג   . עכ"ל. ה ת 

לוי בהם ובדרך ל תוהוא יסוד שצריך להשריש בילדים שידעו שהכ   ונמצינו למדים שמעלת האדם נקבעת לפי עמלו והשקעתו
ח  , אא"כ הוא חכם ופק קשה להגיע להישגים גדולים אם האדם לא נבנה היטב בראשיתו  ,כלל הכל הולך אחר ההתחלה, ר"ל

כמה וכמה    ילה לפני קונו כר"ע שהיה עם הארץ שאפי' קרוא וכתוב לא ידע. אלא שהרבה בתפילה ולאחר מאוד או שהרבה בתפ 
 עתיד לבוא. עמל האדם בקטנותו מגדלו ל. ולכן אושר"[ באורך בספר "חיין שנים נפתח לבו לתורה כארי ]יעויי

 

 

 

 

 הת"ת הל נא מליהו נהרי שליט"א הרב
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 י נ ש וד הבעמ צאנמ
 

 

 

 

 

 
 (הח") ישועת ה' כהרף עין
פני רואי  ויהפחדו  המלך    ואותם ארבעת הסריסים  כי היתה הרעה מהם.  י  ויראו לנפשותם, על 

, ויחתכו  א בלבבם כל ימי חייהם, ויתן להם ה' חולי הצרעת בלשון ערב ג֗דמאן חד ומורלהם פ
שחין מלא  גופן  וכל  ורגליהם,  ידיהם  ולשנינה   אצבעות  למשל  לשמה  ויהיו  ויהיו    , אבעבועות. 

ו עיניו, לא  ונתעור  הכהו ה' בסנוֵׁריםא֗צי  . והקםם בביתם מן הלעג השאננים הבוז לגאיוניכלואי
 עד יום מותו. יוכל לראות 

 הקמת שכונת היהודים 
וכל האומות נתקבצו וימליכו עליהם למלך את בן דודו מזרע המלוכה, עז אלדין שמו. ויאמר  

יד את כל זרע המלוכה, עתה השמרו לכם  , דעו כי אחרי עשה אלהים את כל זאת והכחלהם
כל ימיכם    , ולא תדרשו שלומם וטובתםרע ואל תדברו עמהם מטוב עד    םהגרו באל תת מהם ו
, ויבנו להם שם בתים וישבו שם,  , הוציאום מחוץ לחומה פי קאע אלסמע. וזאת עשו להםלעולם

 מה שהיה., כי די וידינו אל תהי בם 
אלס קאע  פי  וישכנו  אלסאילה,  מן  היהודים  את  לוויגרש  ויקראו  אלעזב(,  ביר  )פי  קאע   מע 

היוא עד  ויליהוד  דתו מקדם]סה[,  המיר  אחד  ויהודי  הזה.  ה'  ם  מעשה  כל  לרבנים את  ויגד  בא 
 .לישראל, ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר רא אשר עשההגדול והנו

 ( -ימן עמ' הוצאת נוסח ת 'קורא הדורות')    חם בכמוהר"ר יוסף אלחא֗צרי נע"ג(.)עד כאן לשון מוהר"ר מנ

 
 

 "לצז  דנוך הרןאבן  יחיאהרב 
ב ה'נולד  בעיר  שנת  תרמ"ז 

לגור  שיבאם.   עבר  בצעירותו 
משם. בצנעא   ספג  ותורתו 
הרב הוסמך   הראשי  הרב  ע"י 

יחיא יצחק הלוי. שימש כרבה 
 של בית הכנסת 'גרשי'. 

ה'תש"ו.  בשנת  לארץ  עלה 
רמת  בשכונת  בת"א  התגורר 

של   כרבה  ושימש  בית החייל 
הרמב"ם. בניסן   הכנסת  נפטר 

 נצב"ה. ת ה'תשל"ח.
------------------- 

 

  משניות סיומי  חגגו  ז' -כיתות ו' די  ימלות   . וישב סיום פרשת  חגגו    כיתה ג' תלמידי  
   לברך על גמרה של תורה כולם יה"ר שיזכו   מעשר ומעשר עני. כתות  מס 

   מתלמידי הגנים בתפילה

 יבורכו הידיים... 
  הכנת המאכלים 
ה  ו והקינוחים והנלו

הן, הן  ילא
האמהות היקרות  
 ... אשר לא חוסכות
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 לזש"ק
דוד   בן יובל

 כריה  ז בתרות ו

 

 קלזש"
מירב  ויעקב בן  לוםש

   מנשהבת טליה 

 

יקר אך צנוע ונחבא, עושה רבות למען הת"ת, ואף בשעות לא  בריכה העליונה, האיש ה יתברך משפע

כוכבי שמיא, ויראה כולם מגדולי הדור  ה זרעו כירבשיה"ר הי"ו.  אהד נהרי  ת משעות היממה, ה"השעו

 כי"רא  מאירה על הפנים, שמחהאושר ועושר ובריאות איתנה ו הבא, מאריכים ימים ושנים מתוך 
e0504150896@gmail.com 

 ו      

, לאמהות היקרות והמכובדות

  , אשר מעמל ידיהן אינן מרפות

  סכתות מוסיומי פרשיות ול

מכינות  מאכלים טעימים    משניות,

  עתה ואף , אופות גות הן  עו ו

ורח מידיהן אינן לערב אמהות ט

חוסכות, והכינו ברוב טעם  

  ,מאכלים וקינוחים ממינים שונים 

לכבוד   ,בסידור ועריכה מדהים

חודש שניתנה  סיון סעודת ר"ח 

לאו כל  מבו התורה. יה"ר שית

 משאלות לבן לטובה, אכי"ר 

 ר אכי"

 

בסעודה  נפתח  לכלל אמהות ת"ת עטרת חיים, אשר   ערב אמהות השבוע התקיים  
ולאחמ"כ   . תחי'רי  נה גב'  רכזת הגנים ם  ה דברינשא לאחמ"כ  . לכבוד ר"ח סיון  דשינה 

 . ותפילת השל"ה ברב עם   ,תחי'  מעברי עם גב'   שירי נשמה והתעלות התקיימו 
בזמן    יום יום ה   חיי ב פרי טיפוחיהן  ילדיהן  ל מסך ענק את  רן לאמהות עבערב זה הוק 

 לראות ולבכות מהתרגשות...   ... .ת"תשהותם ב

עוגה שעשתה  
   לרגל הסיום   אמא
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  (א . א במדבר ) לצאתם מארץ מצרים לאמר 
והניחו בבית האסורים, כיון ששלמו הימים שגזר עליו, נתמלא עליו  כמושלו משל למה הדבר דומה, למלך ש גזר  עס על בנו, 

 ולא הניחו גזבר בית האסורים לצאת, מה עשה המלך, הביא עליו עשר כתות שלעושי מלחמה והכו אותורחמים. ביקש להוציאו  
. אמר המלך מה אעשה  ך בא המלך והוציא את בנו, ונשבע לו שאינו מחזירו לבית האסורים הזה לעולםכושיברו אותו, ואחר  

בית האסורים ולא יחטא, כך ישראל כשביקש הקדוש    לבני שלא יחטא, הריני מונה לו ליציאתו מבית האסורים, כדי שיזכור 
, מה עשה הקדוש ברוך הוא, הביא עליו עשר מכות והוציאן ממצרים, ונשבע תברוך הוא להוציאן ממצרים ולא הניחן פרעה לצא

ולכן נשבעתי  , ואין לכן אלא לשון שבועה, שנאמר  )שמות ו, ו(זה לעולם, שנאמר לכן אמר לבני ישראל    להן שאינן חוזרין למקום
. אחר כך אמר הקדוש ברוך הוא היו מונים ליציאתכם ממצרים, כלומר שאם יעברו על רצוני, יהיו עבדים )שמואל־א, ג, יד(לבית עלי  
 ( 'מדרש הגדול' למהר"ד עדני זצ"ל )                 שהיו עבדים במצרים, לכך נאמר לצאתם מארץ מצרים. מולאחרים כ

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

עשרה נסים נעשו לאבותינו בבית המקדש, לא הפילה אשה מריח בשר הקדש, ולא הסריח בשר הקדש מעולם, ולא נראה  
לא אירע קרי לכהן גדול ביום הכפורים, ולא כבו גשמים אש של עצי המערכה, ולא ניצחה הרוח את  זבוב בבית המטבחים, ו 

ובשתי הלחם, ובלחם הפנים, עומדים צפופים ומשתחוים רווחים, ולא הזיק נחש ועקרב  ר,  עמוד העשן, ולא נמצא פסול בעומ
 ה("ה מ"פאבות )בירושלים מעולם, ולא אמר אדם לחברו צר לי המקום שאלין בירושלים: 

ם "במס׳ אבות נאמר "עשרה נסים נעשו לאבותינו בבית המקדש". ואחד מהם, "לא נצחה הרוח את עמוד העשן". שהרמבמשנה 
 פירש. שבשעת ההקרבה, היה האויר נח. ה "ע

כנגוקשה,   על דבר שהוא  "נצח", אלא  אומרים  וכן לא  נצחה.  לא  הרוח, אך  ונושבת  באה  די, שהרי מהלשון משמע, שהיתה 
  שאומרים פלוני "נצח" את פלוני. וזה שייך, או בדברים, או שהיה מתאבק ונצח אותו. וגם כאן, היתה הרוח נושבת כרגיל, אבל 

 את עמוד העשן, וזהו הנס. לא נצחה

ה אתה אומר, גם אם נאמר, שבשעת ההקרבה היה האויר נח, גם זה נס. זה לא נראה נס גלוי תמידי. אבל הואיל ותמיד היתואם  
הרוח נושבת כרגיל, ולא נצחה את עמוד העשן, זה נס גדול, ונראה לכל תמיד. וראיתי להרב מגן ... שהעיר על זה. ופירש, שלא  

 , כדברי כל המפרשים.נצחה ממש

אפשר ללמוד, ממה שנאמר על יד זה, "ולא כבו גשמים, אש של עצי המערכה". שאי אפשר, שלא באו גשמים. אלא שלא  ועוד  
 בזה, היתה הרוח נושבת, כמו בכל המקומות, אלא שלא נצחה. כבו. גם 

 למוהר"י אלשיך זצ"ל  עמ' ס'   ' פירורים משלחן גבוה' 

 

 קריאת התורה  מןעניינים בז
 שליט"א הגר"י רצאבימרן 

 ק"ז אות א' ד"ה והאיי  ח"ג סי  ת עולת יצחק"שומתוך 
 ויחרד כל העם )שמות י״ט, ט״ז( יראה, היינו מדכתיב וב תורה באימהטעמא דניתנה האיי 

 וירא העם וינועו, כמו שפירש בקרבן העדה על הירושלמי שם. ואם תאמר מאי )שם כ׳, ט״ו( 
שתא בעת נתינתה, העיקר הוא עת הקריאה, י״ל כדי שנזכור בכך מעמד הר סיני, ר״ל איכפת לן ה

בלת התורה בהר סיני. וכעין זה איתא התם  עמד ק מעמד קריאת ספר־תורה כמשידמה האדם בדעתו  
בעץ חיים דף ס״ד ע״א והובא בפסקי מהרי״ץ דף ת״מ סעיף כ״ב, המכוין באותה שעה ותהיינה אזניו  

ת ועיניו פקוחות לספר־תורה, מעלין לו כאילו קיבלה מהר סיני. מהרש״א )דהיינו מה״ר  פקוחות וקשובו
אוזידא( הזוה  שמואל  בשם  דאבות  ד׳  עכ״ פרק  עוד איתא התם ר  ע״א.  ר״ו  דף  ויקהל  בזוהר  והוא  ל, 

בעץ חיים דף ס״ד ע״ב והובא בפסקי מהרי״ץ דף תנ״ד סעיף ל״ה, השומע מפי קורא, כשומע מפי משה 
בעת    יעו״ש. ימים,  חמדת  בשם  ע״ב  מ״ו  דף  השבועות  דחג  שחרית  סדר  חיים  בעץ  עצמו  הוא  ומ״ש 

רה באימה ויראה, מעין דוגמת מעמד הר סיני ע״כ,  ר התויהיו אזני כל העם אל ספ קריאת ספר־תורה  
   ומדבריו דלעיל משמע בכל קריאת ספר־תורה שתהיה ואפילו בימות החול, צריךדמשמע דוקא התם, 

הוא בפרק ל־מקום בשבועות יש להקפיד יותר, לפי שהוא זמן מתן תורתנו. וכשעיינתי בחמדת ימים שממנו המקור, ולומר דמכ 
שהוסיף מיד לאחר מכן שיש לעמוד ביום חג השבועות בעת קריאת עשרת הדברות מעין דוגמת קבלתם  ראיתי  ג׳ ד״ה ובעת,  

זאת לפי שאין מנהגינו כן ]כמ״ש בס״ד בשלחן ערוך המקוצר הלכות  בסיני, ושכן נהג מורו וקהל עדתו יעו״ש, ומהרי״ץ השמיט  
סימן רס״ג שצריך למנוע העומדים אז, מפני תרעומת  רמב״ם  י״א. ומבואר בתשובות ה  קריאת ספר־תורה סימן כ״ב סוף סעיף

פסקי מהרי״ץ שם    המינים, דהיינו כדי שלא יאמרו שיש יתרון לעשרת הדברות על שאר התורה, וכמ״ש בס״ד בבארות יצחק על
״ש. בה יעולגבי ההפטרה במעשה־מרכ  דף תנ״ו ס״ק כ״ט ד״ה וכמו[ ולכן לא הביא אלא מ״ש החמדת ימים מיד לאחר עניין זה

מניחים  שעל־גבה  שהתיבה  בס״ד  הבאנו  עוד,  ד״ה  אהרן  אל  משה  ויאמר  פסוק  על  תשא  כי  פרשת  מתורתך  ובנפלאות 
להקב״ה. והחזן, למשה רבינו. והמטפחות, לרקיעים וכו׳ יעוש״ב. ובפרשת כי תשא על ספר־תורה, דומה להר סיני. והספר־תורה,  

מהרש״ש זיע״א אהבת יום שבת איתא, הדר מעמד סיני לעמי מורשה וכו'  רה של־תעשה לך ד״ה ואתי. ובשיפסוק וחג שבועות  
ורה שחרית, שהוא דוגמת מעמד הר ושבעה מעמדות כיום ההגשה, ופירש במשכיל שיר ידידות שכוונתו על שעת קריאת ספר־ת

גוברי בספר־תורה, שהם  שבעה  מורשה עד היום כשקורין סיני שהיה אז בשחרית של־שבת. ואמר, שעדיין אותו מעמד והדרו, לנו
 כנגד שבעה קולות שהיו בסיני יעו״ש: 

 

 

 

 

 

 
 
 

  ההכנה הראויה לחג השבועות
 מ"ג ע"בח"ב דף  בעץ חייםמהרי"ץ 

בקדושה    בערב ולהוסיף  עצמו  להכין  אדם  כל  צריך  השבועות  חג 
ומושב לנוח   את ה' כל היום כדי שתמצא קדושת יום הקדוש כסאויר 

בו כי זמן תשובה הוא על אשר חטא בכבוד התורה ויהא זריז ונזכר 
להכין כל צרכי הרגל בעצמו ובכבודו בשמחה וחיבה ומה טובו לאיש 

וה להיותו נכון ומזומן בקדושה  אשר יפנה לטהר עצמו לטבול במי מק
בלילה   הלימוד  בעת  הזאתוטהרה  תפלת   .הקדושה  אחר  ובכן 

רגלי תהיינה  לתפלת המנחה  הכנסת  לבית  לילך  כאילות  קלות  ו 
יקום  מזמור  לומר  עוז  קול  קולו  את  ויתן  וששון  בשמחה  ערבית 
אלד'ים וא״צ להתפלל עתה בצאת הכוכבים כד׳ קצת פוסקים כי זה  

קידוש וסעודת י״ט להשלים מ״ט ימים  ווקא לענין  דאלא    נאמר   לא
גוראיה מר  מור ' אושעיה דצלי של מ״ש בשבת אע״ג דעדיין שבת 

 הוא דלענין תפלה לא איכפת כלום עיין חמ"י ס״ד ע״ב:
 

 

 

 
 

 ם נחמד למנהג  עט
    ע אדשנהגו בקהילת ר

)ת'שיח שפתו  סידור מובא ב עמ' קס"ב    (שאמיינו' 
ובנו  ל:  בזה" יסע״ם  מוה״ר  זקני  אדוני  עשה  וטוב 

את  לקרא  שנהגו  זצ״ל.  אחריו  יבי״ע  הרב  דודי 
חג השבועות של מוה״ר הנשר   סדר המצות בליל 
שהם   כפי  הרמבמז״ל,  החזקה  היד  בעל  הגדול 

ונמ המצות.  ספר  בספרו  שאומרים מסודרים  צא 
בחודש    אשלש פעמים תרי״ג בחג השבועות. שהו

שבו ]אייר[.  נביאים ני  השלישי  ]תורה  שלישי  תן 
ע״י   ישראל[.  לוי  ]כהן  שלישי  לעם  כתובים[. 
למקרא  וסמך  סעד  משה[.  מרים  ]אהרון  שלישי 

 שכתוב, והחוט המשולש לא במהרה ינתק: 
 

 

 

 

 ' בהר בחקתיפרשת 'ל פתרונות  
כאשר הפרשיות   אחודה חידה!

סיני'  ת תחילת הפרשה 'בהר  ובר מחו
 . 'בהר סיני'וסוף הפרשה 
 . מי שהכל שלוהזוכה בהגרלה: 

 טרם נפתרה!  מי בתמונה:
 . ההזוכה בהגרלה:

 

 ק  "לזש

   יעקבבן  ישראלתומר 

  מנשה בתואודליה 
 

 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

 

 

 

 פואת לר

 משהבן  יוסף
   יחע"בשכ דנין

 

 

 .ינ  ש   ש   חו   מה שכיום אומרים,  שפירושו חושש אני–ינ  ש   ש   חו  

 

. 

 את לרפו
 לוי נח  תב ירהש

 כחע"יבש

 לרפואת 
יחיא   תב השושנ
 י"בשכחע רייבי

 פואת לר

   י ע"כחבש רפיג יוסףבן  חיאלי הרה"ג
 

   ביאור פיוט אצולה
 מו ע"בח"ב דף  למתוך עץ חיים למהרי"ץ זצוק".  לאחר הוצאת ס"ת בחג שבועות ושנוהגין לאמר 

ואהיה אצלו אמון. ופירוש אצולה מן ואל אצילי בני ישראל ור״ל שהתורה שנק׳ אמון   היא התורה דכתיב  אצולה לפנים.
היתה לפנים כלו׳ מקודם בכסא ערבות אלא שאח״כ לארץ נמשכה לעם בני ישראל. אי נמי אצולה ל' הפרשה והבדלה מן  

 תה גנוזה תתקע״ד דורות:  ע שהימוצנ לת וכן דרשו בב״ר אמוןעמלומר שהיתה מובדלת ל ואצלתי מן הרוח כ 
 השמי שמים שבו הכסא נק׳ כן לפי שהם טובים ונכבדים מן כי קולך ערב )רד״ק(:  ערבות.

ואמר בחבלי אהבתו שהורידה הקב״ה לישראל ברצון טוב   בחבלי אהבות. ע״ש בחבלי אדם אמשכם בעבותות אהבה. 
 אותה על כרחה:   םיכחבלי עגלה שמושכ ואהבה לא

 ונה שנתנה משה שהוא אביר התעודה בארון כמ״ש ויתן את העדות אל הארון:  . הכווכו' בארון
 הקב״ה שנק׳ עזוז כמ״ש ה׳ עזוז וגבור:  ועזוז צפנה.

 : יה ל״א()ירמשהקב״ה נתן וקבע התורה בלב ישראל שנ׳ נתתי את הורתי בקרבם ועל לבם אכתבנה   צפנה בחדרי לבבות.
לחתן תורה ביום שמחת תורה וז״ש רביד חן דהיינו שמשבח  יסד זה הפיוט בשבח    לבי אומר לי שראב״ע  .ן נתתהח  רביד

 ביר חן על גרונו כענין שנ' ורביד על גרונך: ר החתן תורה שהידר וגידל התורה ונתנה 
יבות משונן בחיתוך ת  התם הקריאה בפ דהיינו שסיים וחתם קריאת התורה ואמר בפה החלצתה דהיינו שח  מסיים חתמתה.

ו אמרו בגשמי נדבות שאז״ל שאין טיפה נוגעת בחברתה כמו כן זה הפריד בין הדבקים. או אמר כן ים תעברו וזהמן חלוצ
 ע״ש יערוף כמטר לקחי. והנה שכרו אתו ופעולתו לפניו המוני חסדים ר״ל חסדים הרבה תשלח וכו׳:  

 חב יה: י יה ענני במר תאמן המצר קר  ע״ד ובמצוק זמנים תהי לך רחובות.
הקדים הלילה ליום כי העוה״ז שהוא נמשל ללילה קדם וראוי להקדימו כי הוא עולם המעשה ואמר כי אורה יאירך    .בלילך

 בצחצוח וטוהר כאור השמש בצהרים לא כאור שמש ביום המעונן אשר אורו חשוך: 
 : לוהסער הגד כלומר בעבורה דהיינו התורה מן כי בשלי שמח כי בשלה.

 


