
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (א, לג" )וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלקים את בני ישראל לפני מותו"                  
' ה, "ושמה לא תבוא אל הארץ אשר אני נותן לבני ישראל(: "נב, לב)מסתיימת במילים , האזינו, הפרשה הקודמת                               

      וכמו שאמר משה בתחילת ספר , לכך היא בגלל עם ישראל והסיבה , אומר למשה שהוא לא יכנס לארץ ישראל                           .

ולפיכך מספר הכתוב , ומשכך הרי לא היו ישראל ראויים שיברכם משה". בי למענכם' ויתעבר ה(: "כו, ג)ם דברי                            .
 ".וזאת הברכה אשר ברך משה" –אלא בירכם , המנהיג המסור והנאמן לא שם ליבו לכך, מיד שמשה רבינו

 (צרור המור)                      ...שהוא עובר על פשע ,ת"משום שבכך התדבק במידתו של השי, "איש האלקים"ולפיכך נקרא משה דווקא כאן 
 

 (ב, לג" )וזרח משעיר למו הופיע מהר פארן"
 .(י"רש" )והלך ופתח לבני ישמעאל שיקבלוה ולא רצו, שפתח לבני עשו שיקבלו את התורה ולא רצו"

לא : "ואמר להם? כתוב בה  מה: שאלו בני ישמעאלוכן , "לא תרצח: "ה"ואמר להם הקב? מה כתוב בתורה : שאלו ל אמרו שבני עשו"חז
 ?אמר להם את הדברות שאין דעתם נוחה מהן ' ויש להבין מדוע בעצם ה. ולכן לא רצו לקבל את התורה, "תנאף
נח ולא  נאמרה לבני. נאמרה( לישראל ולבני נח -) לזה ולזה , כל מצוה שנאמרה לבני נח ונשנית בסיני: "כתוב( עט)בגמרא בסנהדרין , אלא

לא נישנו בסיני  ילוא, כגון רציחה וניאוף, יוצא איפא שאותן המצוות שנאמרו מתחילה לבני נח ".לישראל אמרה ולא לבני נח, סינינשנית ב
לא יישנו המצוות הללו וממילא  ל לחשוב שכשישראל יקבלו את התורהאם כן הרי יכולים היו בני עשו ובני ישמעא, היו בני נח מותרים בהן

   ולא ירויחו איפא מאומה אם לא , "לא תנאף"ו" לא תרצח"ה שבין כה וכה נאמר בתורה "לכן אמר להם הקב, ויחו מזה שהן תותרנה להםיר
 (חכמהמשך )                                                                         ...אך בכל זאת לא רצו, יקבלו את התורה ומוטב להם לקבלה .  

 
 ...אהבת התורה ושקיעות בה  
 (יט, משלי ה" )באהבתה תשגה תמיד"    

 אלעזרכגון רבי ": :( עירובין נד)על פסוק זה דרשה הגמרא 
 בשוק בתורה   ועוסק  יושב    שהיה עליו   אמרו, פדת בן 

היתה , כלומר" -) , "מוטל בשוק העליון של ציפורי( בגדו)וסדינו , של ציפוריהתחתון 
 (.רבינו חננאל –" דעתו בתורה ושכח סדינו בשוק

∞◆◇◇◆∞ 
 ,רב רבנן, נהג ראש הישיבה, שכנה בעיר העתיקה בירושלים' פורת יוסף'כשישיבת 

' מקור ברוך'ל לחזור לביתו שבשכונת "זצוק עזרא עטיההגאון הגדול רבי 
שערי 'באוטובוס שנסע מהעיר העתיקה דרך רחוב יפו עד לבית החולים הנקרא כיום 

 .מהלך חמש דקות ,שם נהג לרדת וללכת לביתו', צדק
וס עד שלא חש כלל בעצירת האוטוב, באחד הימים היה רבי עזרא שקוע בעיון בסוגיא

ירד אכן רבי עזרא ו את הרב הבחין בכך והעיר לו הנהג שהכיר, ולא ירד בתחנה
המשיך ללכת ישר והגיע , במקום לפנות ימינה אל ביתו, אולם בשקיעותו, מהאוטובוס

עבר את מושב הזקנים הוא , ברובה בערביםאז שהייתה מאוכלסת ' רוממה'לשכונת 
ששרץ ' ליפתא'ועד מהרה עמדו רגליו בפאתי הכפר הערבי , שעמד בכניסה לירושלים

 .קיני כנופיות ערביות צמאות דם
, לא היה אף יהודי מעיז ללכת לבד ברחוב יפו, ז"ו או התש"שנות התש - בשנים ההם

אולם רבי עזרא כלל לא חש בדרך המסוכנת , פעולה שנחשבה לפיקוח נפש ממש
 .אותה עבר

הגיע באוטובוס מתל ' ליפתא'אדם שהכיר את רבי עזרא הצועד ליד ה, למרבה המזל
קרא " חכם" :ירד ורץ לעבר ראש הישיבה, צור לוהוא צעק לנהג שיע, אביב

 ??" אתה עושה כאןמה ", בהתרגשות עצומה
הישיבה שקוע ראש שהבין שהאיש ו... השיב רבי עזרא בשלווה" אני הולך הביתה"

 ...לא הרפה ממנו עד שראהו נכנס לביתו, בעולמו
 

 כי הם" 

 ..."חיינו 
 

בהיותו כבן שבעים , ב"בשנת התשל
מנהיג ', נזקק ראש ישיבת פוניבז, וחמש

, ל"זצוק אלעזר מנחם מן שךר "הג, הדור

 .לעבור ניתוח מסובך
אחד הרופאים שטיפל ברב סיפר לרב 

אני : "שהרב שך אמר לו, פייבל שטיינברג
כי יש לי עוד הרבה מה , צריך לחיות

 ..".ללמוד
, ציין הרופא בהתפעלות" אצלינו"
זו הפעם . להתפרנס, ים כדי לחיותלומד"

שאני שומע שיש כאלה , הראשונה בחיי
 "...שחיים בשביל ללמוד

 

, על עוצם שקיעותו בתורה של הרב שך
שפעם הוא נכנס לישיבה מביתו  ,סופר

כשכף ידו אוחזת , וסרמן שברחוב הרב
: נזדעק? וכששאלוהו מי הילד  .בילד קטן

              אוי הוא רק ביקש שאעבירו את "
 "...הכביש .

22:11        23:81        21:21                                 

22:81        23:81        21:21                 

22:12        23:81        21:21                 

22:11                  23:81                 21:21 

 

 

 .ז"התשעתשרי ' יום שני כב, 611 ןגליו ,ד"בס
 .נדפס קודם למועד

 ה"ערבקה בת חיה נ "לע

 

הרב , ל"זצ' אג'ר אברהם חג"נפטר הג, ם"תשרי התר' כבביום  //. רב העיר טבריה, ל"ר דוד דיין זצ"נפטר הג, ח"תשרי התשמ' כבביום 
 .ד העדה החרדית בירושלים"ראב, ל"יונגרייז זצוקדוד הלוי  ר"נפטר הג, ו"תשרי התשל' כגום בי //. 'זרעו של אברהם'בעל , הראשי לתוניס

 שמיני עצרת ושמחת תורה
 

לאור 
 הזמן

פרשת 
וזאת 
 הברכה

 יציאת החג

 

 הדלקת הנר

 



 
 
 
 
 

 

 .שמחת תורההינו , "שמחה"החג היחיד ששמו 
', בראשית'והתחלתה מחדש מיד מ של סיומה, תורההשמחה של ה

 . כי התורה היא עיקר העולם –היא השמחה הגדולה ביותר 
שהשטן בא לקטרג על ישראל  ,כתוב( ו"תתקע' סי)' מטה משה'ב

 .האבל לא מסיימים אות, ואומר שהם לומדים את התורה
והוא , ה הם סיימוהשהנ' אומר לו ה, ישראל מסיימים אותהוכש

וכיון שישראל  .פ שסיימוה הם לא מתחילין אותה"אעאומר ש
ועל , פרשת בראשית אין השטן יכול לקטרגבמתחילין את התורה 

 .'שמחת תורה'זה נקראת 
השיא של חג הסוכות שבו עצמו יש ענין בשמחה גם ת היא "שמח

ביום  -ת היא שמחה של גמר מצוה "השמחה בשמח .יתירא מהרגיל
כי אחרי שעשינו תשובה מיראה , זה נגמרת גם עבודת התשובה

על ידי  -מגיע חג סוכות שנועד לתשובה מאהבה , בימים הנוראים
 .וכעת זה נגמר, השמחה

כעת הוא , מביאה את האדם לשמחה גדולההשלימה והתשובה 
 ...הזמן להתחיל בתורה

מיוחד לישראל  שיום זה, כתוב:( פנחס רנו, רעיא מהימנא)ובזוהר 
     הוא 'ומה שישאל האדם ויבקש מה ,לבדם עם אבינו שבשמים

 ! ר שנזכה"יה                            .יענה לו וימלא בקשתו .

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אליהו שלום

 מעמוד ראשוןהמשך                  
 

         גם כשנחרבה הישיבה במלחמת                                                
             ונבנתה ,על ידי הלגיון הירדני ,ח"התש                                            .
פינת מלכי ', יוסף בן מתתיהו'ברחוב                                   .

לא השתנתה , שהיה בקירבת מקום לביתו של רבי עזרא, ישראל
 .של שקיעותו בתורה בהליכתו לביתו התופעה

תלמידו סיפר שלא היה זה נדיר לראות את ראש הישיבה צועד 
חולף על פני ביתו מבלי להיכנס , ברחוב יוסף בן מתתיהו
שם לב שכבר עבר את ביתו  אז, י"וממשיך הלאה לרחוב רש

אלא שבגודל דביקותו בתורה היה שוב  .לכן שב על עקבותיוו
ושוב , עובר את ביתו וממשיך עד לרחוב האמרכלים שאחריו

 ...לפעמים הלוך ושוב כמה פעמים, היה חוזר לביתו
 ('ודברת בם'קונטרס ', המורה') 

 

ראש , ל"זצוק אהרון קוטלרנסע הגאון הגדול רבי  ,פעם
 .מארץ ישראל ללונדון, ב"בארה קוודישיבת ליי

הלה , ההמתנה למטוס פגש ביהודי תלמיד חכםבעומדו באולם 
 ,כיבדו בתפוז ורבי אהרון פתח מיד בדברי תורה באותו ענין

ניין פירות ארץ ישראל והחל להרצות בפניו שיעור עמוק בע
 .לגבי חיובם בתרומות ומעשרות, ל"שיצאו לחו

כשהוא שקוע כולו , י אהרון דיבר כדרכו בהתלהבות רבהרב
, בנתיים עלו שניהם למטוס והתיישבו במקומותיהם, יןיבענ

 ...כשרבי אהרון ממשיך בפלפולו עוד קרוב לשעתיים
שם רבי אהרון לב שהוא כבר יושב , רק ברגע שסיים את דבריו

שהיה חושש מאוד לסכנת  ומכיון, במטוס בעיצומה של טיסה
מיד הוציא ו "...אוי אנו כבר טסים: "צעק ביידיש הדרכים

 .תהילים ולא פסק מלומר מזמורים עד לנחיתה בלונדון
 ('שמוש חכמים')

 

ראש , ל"זצוק חיים שמואלביץר "הג ,בליבו של שר התורה
הוא למד תורה עם כל , יקדה אהבת התורה כאש ',מיר'ישיבת 
אי אפשר , הגופנית והנפשית ולא היה לו דבר פרט לה הוויתו

היה לקשור איתו שיחה ליותר מדקות ספורות וניכר היה שאין 
 .לו יד וענין בשום נושא שבעולם שאינו קשור לתורה

תמיד היה מהלך בין השורות אנה , רבי חיים היה בעל מזג סוער
 ,סלים תוך הילוכומכה בהתלהבות על הסטנדרים והספ, ואנה

עד , היה מתלהב כל כך, לדיון לימודי סוער כשנקלע, ולפעמים
 .שהיה מדלג בקלילות על הספסלים

, פעם בשעת לילה מאוחרת סיים רבי חיים את לימודו בחברותא
שער 'לפני צאתו מבית המדרש נפל מבטו על הספר הלמדני 

 .הוא נטל אותו והחל לעיין בו', המלך
דרש כשהוא ניצב באותו מצאוהו באי הבית מ, כשהאיר הבוקר

 ('מח ולב')           ...'שער המלך'עדיין שקוע כולו בעיון ב, מקום

 'תורת יקותיאל'המשכיל אחד שאל את הגאון בעל 
בתורה  ,בעל פהתורה ש –ל היכן מצינו רמז לתלמוד "צז

 ,(דברים לג ב" )מימנו אש דת למו" :השיבו ? שבכתב
מיד עם נתינת התורה ש ,אותיות תלמוד -" דת למו"

 ...ניתן התלמוד לישראל
 

 

 

 באהבתה "
תשגה 

 "תמיד

 :ל על התורה"כמה מאמרי חז
 

 ".לא נוצרו הבריות אלא על מנת שיתעסקו בתורה"  =
 (ב, אבות דרבי נתן יד)

ולעסוק בה , אין טוב לאדם כי אם להמית עצמו על דברי תורה"  =
 (תנחומא האזינו)                                              ". תמיד יומם ולילה

 ".תורהוה לדבר אחד של וולו אינו שאפילו כל העולם כ"  =
 (ירושלמי פאה א א)

מלמד שצריך , (מו, דברים לב" )ויאמר אליהם שימו לבבכם" "  =
 (ספרי)             ". אדם שיהיו עיניו ולבו ואזניו מכוונים לדברי תורה

 :(בבלי כתובות קיא)                           ".עמי הארצות אינם חיים"  =
כי אדם לעמל (: "איוב ה ז)שנאמר , כל אדם לעמל נברא" =

( שטורח וחוזר עליה כל יום, תורה -) הוי אומר לעמל פה "... יולד
 (א"ומהרש, :בבלי סנהדרין צט)                                           ". נברא

 ".גיבורים הם דברי תורה לפרוע ממי שאינו עמל בהן כל צורכן" =
 (בחודש השלישי, דרב כהנאפסיקתא )

 ...שני דרכים לזכור את התורה
 א "שליט יצחק יוסףר "סיפר הראשון לציון הג

שחושבים , ל"זצוק יוסף ובדיהער "פעם אמר לי אבי מרן הג"
 ונוכרזיוכל , תו גם הוא היה שוכחאבל בצעירו, שיש לו זיכרון

 .ין בדברים אחריםיזה בזכות שהיה שקוע בלימוד ולא התענ
הדור הדור : "מביא מדרש שאומר ,(ח"ד סימן ס"יור)הפרי חדש 

לחזור הרבה על הלימוד ולא , אביוכך נהג  ".ולא תצטרך לפלדור
, היו תקופות סוערות ,בצעירותו, םלהתעסק בדברים אחרי

עד שנעשה דיין והיה מקבל  ,כ מימיו לא ראה צורת עיתון"ואעפ
 ...'המודיע'בחינם את עיתון 

לפני כשבעים , שבצעירותו' פורת יוסף'על רב אחד מאבי וסיפר 
 - ולקח משם פלדור, הלך לבית מרקחת ברחוב צפניה ,שנה
אך גם מזיק , אותואוכל ב חריף מאוד שמועיל לזיכרון לעש
, ונחתכו לו המעיים והטיסו אותו לטיפול בפריז בגלל כך, לגוף

היה ל "זצוק עזרא עטייהר "הגו, כרון אדירימ היה לו ז"אך מ
עבר על כל המפתחות של הוא כי , "בעל המפתחות"קורא לו 

ובכל פעם שרבי עזרא היה צריך לעין באיזה , ת"ספרי השו
 .היה מיד אומר היכן יש לעיין הלהו ,היה שואל אותו, נושא

 ...פג השפעת העשב וחזר להיות ככל אדםאך לאחר כמה שנים 

 ...עמל תורה
ששמע מאביו , ע"זי מאיר אבוחציראר "הגסיפר הצדיק הקדוש 

 יעקב אבוחציראק רבי "הגה המקובל, סבוש ,ע"זי הבבא סאלי
שלושה ימים רצופים מבלי אוכל  בחדרופעם הסתגר  ,ע"זי

 .ל"י ז"יגע בלימודו להבין ענין קשה בכתבי הארכש, ושתיה
לאחר שיצא בשמחה סיפר לבניו שהתקשה מאוד באותה 

 .סוף סוף להבינהעד שזכה בסייעתא דשמיא , הסוגיא
ומסופר שפעם , רבי מאיר עצמו יגע בעמלה של תורה מילדותו

, לילועמל בה מנץ החמה ועד חצות , התקשה בסוגיא חמורה
 .יום ויומיים

, מו שהבחינה שאינו נח ואינו אוכל ומאמץ מוחו ללא לאותיא
אך האב הגדול , פנתה לבעלה והביעה את חרדתה לבריאותו

 ..."כך גדלים בתורה ,הניחי לו" :ענה לה

 תורה" שמחת"


