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 טעון גניזה  

   הפרשהפניני
מֹוָך    )יח, יט( ְוָאַהְבּתָ ְלֵרֲעָך ּכָ

 מרוא -  "ה'וָ 'ה'ֲאִני יְ  ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲע ָּכמֹו" -  ֹוז מצוה צל
" ממתיקים" חברים אהבת ידי- על כי, א"עזי לזאעמב ק"הרה
) יןדה תדמי שהוא" (אלהים" השםוהופכים את , יןדה את

בפסוק  זורמ, זה ברדו הרחמים תדמי שהוא" ה'וָ 'ה'יְ " לשם
 חברך תָא אהבת אם, שכן". ה'וָ 'ה'ֲאִני יְ  ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲע ָּכמֹו"

" אלהים"שהוא בגימטריא , "ָּכמֹו" זא, בתמיםו מתבא
 תדמי שם אושה, "ה'ו'ה'י ניא"ל נהפך )מידת הדין שם אושה(

 וכאשר, 13 - בגימטריא  "הבהא": ברדל זמרו .הרחמים
, להוכפ הבהא היא הרי, אנשים שניין ב הדדית אהבה מתיקי

 ה"הקב שם של בדיוק כגימטריא, 26 קבלנ לכה בסךו
  בני ציון ).ה'ו'ה'י = אהבה + אהבה(" ה'ו'ה'י"
  

   זהירות מהסתה
  )  יג, יט( לֹא ַתֲעׁשֹק ֶאת ֵרֲעָך 

היא ליצר הרע שלא יעשוק את היצר הטוב ויסיטהו אזהרה 
  :ויש לו ליצר מדרגות עד שמסיט לעבירה ממש, לעבירה

אחר כך ממצוות  .'ב. תחילה מסיט מתורה למצוות .'א
   ).'תהלים בשיתוף וכו, כנסי התחזקות, קברי צדיקים(לחיבובי מצוות 

 -מסעודות מצוה  .'ד. לסעודות מצוה - מחיבובי מצוות  .'ג
ורמז , לעבירות ממשומשם הדרך סלולה . סעודות רשותל

  .)ו, שמות לג( ְלַצֵחק ַוָּיֻקמּו ְוָׁשתֹו ֶלֱאֹכל ָהָעם ַוֵּיֶׁשב :לדבר
, לא תעשוק את רעך: לכן מזהיר הפסוק את היצר הרע

אבל אל תבוא במרמה ליצר , ניחא שאתה נלחם להסיט
  .הטוב ותראה לו פנים של היתר

  

   למלאך המוותלא להוסיף עיניים     
  )כו, יט( ְולֹא ְתעֹוֵננוּ 

 לֹא ְתעֹוֵננּוש, הובא בשם הזוהר הקדוש ילקוט דודבספר 
מכל עבירה , שכן. לא תעשו למלאך המוות עיניים: פרושו

ובשעת המיתה , שאדם עושה נוספת עין למלאך המוות
   :)א, אבות ב(ל "זהו שאמרו חז .רואה אותו מלא עיניים

  .)מרכבות ארגמן( .רֹוָאה ַעִין, ִמְּמ ְּלַמְעָלה ַמה ַּדע

  

   רי הדלתומאח הרכיל    
יָך  ָרִכיל ֵתֵלְך  לֹא ַעּמֶ   )טז, טי(ּבְ

  דרכו של רכיל לעמוד אחר דלת רעהו
כי הנה הנסתר מתיבת , כתב בזה רמז נחמד רבנו אפרים

, 'ד' מ', ד', ו', פ', ש: דהיינו מילוי האותיות המה, רכיל
לרמז . 434 למניןוגם דלת עולה , 434יא העולים בגימטר

, את מהותו ודרכו של הרכיל להסתתר מאחורי דלת רעהו
וכאשר ִמיָלא את . ולשמוע את הנעשה והנשמע שם

  ?מה עושה הרכיל עם סחורתו, מרכולתו ממה ששמעה אזנו
והיינו  260 עולה למנין מכר וגם 260א בגימטרי -  רכיל

כך , שכשם שהרוכל קונה סחורה מאחד ומוכרה לשני
הזה ששמעה אזנו מאחורי הדלת את סודותיו של הרכיל 

  ? ומה גורם בכך. את סחורתו לאחרים "מוכר"הולך ו, חברו

 - ּסֹוד הַגּלֶ ְמ  ִכילָר  ֹוֵלהע "זי יוסף חייםמרן רבנו  אומר
  . תהיה באחריתך מרה: לומר לך: סופי תיבות למפרע מרה

  
  

 עונים תמיד היהודים מדוע: יהודי שאל גוי
    ?לא למה ...היהודי לו השיב ?בשאלה

  

  
  

   בכביש תומהירונת מכמ ילעהפ תנועה-טרוש
. דופן-יוצאת ותבאטי ענוס ברכבחין הב עלפת. 21 'סמ

 השוטר החליט, מסוכנת היא גם מכיוון שנהיגה איטית
 ברכב .המוזרה הנהיגה פשר את לבררו הרכב את רוצעל

. דיםחומפו יווריםח יםענוס עהוארב דחא קשיש נהג ישבו
 בקצב נוהג אתה למה": ושאל הקשיש לנהג השוטר פנה
 .הנהג עהצבי..." ש"מק 21: שלט שם היה"" ?כך-כל אטי
 מספר את מסמן השלט", השוטר הסביר..." אדוני לא"

, "טוב, אה" "בו העהנסי של המהירות את ולא הכביש
 הבחין עתפל..." אותי מדתישל תודה", הקשיש נהע

 למה. "הנוסעים תעארב של הנורא יוורונםחב השוטר
 ,"פשוט. "הנהג את שאל" ?כך-כל יווריםח שלך יםעהנוס

  ."202' מס מכביש יצאנו עהרג", הנהג הסביר
  

 

  .ש"קמ 320 של במהירות עשנס נהג צרע שוטר
  ". גהנה תמםיה" ?מדי מהר נסעתי, מה"
  . רוטהש השיב, "טסת נמוך מדי, לא"

  

   בר ךלעשה 
א ְולֹא ֲעִמיֶתָך  ֶאת ּתֹוִכיחַ  הֹוֵכחַ  ָ   )יז, יט( ֵחְטא ָעָליו ִתׂשּ

 עד אמר רב? אותו תוכח היכן עד שואלת .)טז( בערכין' הגמ
. נזיפה עד אמר יוחנן רבי, קללה עד אמר שמואל, הכאה

  .הכאה עד רב כמו ם"הרמב פסק להלכה
 עשה )ו"מ ,א"פ אבות( התנא כוונת את לפרש אפשר זו' גמ לפי
 שנפסק כמו רב כמו תעשה כלומר, חבר לך וקנה רב לך

 תלמידי אלו חבר המילה לומר רוצה חבר לך וקנה, להלכה
 וכדי, ורב שמואל, יוחנן רבי: והם חברים הנקראים חכמים

 ללהק: בנוטריקון הרמז בה כלאחד סובר מה שתזכור
  .כרב והלכה קנה ת"ר -  האכה זיפהנ
  

םמ    םדָּ לא ּדָ
ם  ַעל ֹתאְכלוּ  לֹא   )כג, יט(ַהּדָ

דהנה בעצם שמו של האדם הוא , בספר מעיינה של תורה כתב
אלא שברגע שהאדם מתפלל , כיון שיסודו עשוי מדם, "דם"

של ' נתווסף לו אות א, שהוא יחידו של עולם - יתברך ' אל ה
ולכן לאותו אדם נקרא שמו , ה"שהוא הקב, יחידו של עולם

כל זמן שאתה לא מתפלל אתה , ולכן התורה אומרת. אדם
 תֹאְכלּו לֹא :)דף י(ל בגמרא ברכות "ולכן דרשו חז, בגדר של דם

כיון שלפני . אל תאכלו קודם שתתפללו על דמכם - ַהָּדם  ַעל
כל זמן שאתם בגדר  - וזהו לא תאכלו . התפילה אתם בגדר דם

  .ואז יכול לאכול, ואז נעשה אדם, אלא תתפללו קודם. דם
  

  על כל שאלה

  לא מהר

   פשוט
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 moshehaim44@gmail.com: ניתן לקבל העלון בכתובת מייל! לזיכוי הרבים
 טעון גניזה  

  ?אמתמהי ה
ֲעִמיתוֹ  ְולֹא רּו ִאיׁש ּבַ ּקְ   )יא, יט( ְתׁשַ

ואילו  ערששתיים מהן כלולות בתבת , הן שלשאותיות שקר 
, רקשע כולו רשמכאן אנו למדים שלא כל , קצדיאחת בתיבת 

את ההבדל הגדול בין אמת לשקר . ולא כל צדיק כולו אמת
ישנם כאלו שרואים את האמת , אמת: רואים באותיות עצמן

 - וישנם כאלו שרואים עד שבאים באמצע  , א - לה מיד בתחי
כי אותיות , אבל את השקר מכירים מיד. תישנם עד הסוף , מ

  המגיד מטשרנוביל... הן אחת אחרי השניה שקר
  

    לפעול בזמן
קּום יָבה ּתָ ֵני ׂשֵ   )לב, יט( ִמּפְ

תתחיל  - תקום , בטרם יגיעו ימי הזקנה - לפני השיבה 
המהדר את : "כתוב במדרש. לעשות ולפעול למען נשמתך

וזהו סמיכות הכתובים "הזקן בא לידי יראת שמיים 
ֶהי"   )מעיינה של תורה(. "ְוָהַדְרָּת ְּפֵני ָזֵקן ְוָיֵראָת ֵּמֱא
  

  סוף פסוקאו סמוכין או      
מֹוָך    )יח, יט( ְוָאַהְבּתָ ְלֵרֲעָך ּכָ

בילדותו של רבי נפתלי מרופשיץ לימדו רבו שכל מקום שיש 
כשהגיע לסוף הפסוק . 'הרי זה שם ה, דין סמוכות"שתי יו

והמלמד ', רצה לקרא את שם ה, וראה את שתי הנקודות 
אך . 'יש כאן שם ה, דין שוות זו בצד זו"אם היו: "הסביר לו

 למד רבי". הוא סימן לסוף פסוק, אם הן אחת מעל השנייה
, שעומדים זה ליד זה) דין"יו(שני יהודים , נפתלי כלל גדול

אין , אך אם האחד מתנשא על חברו. שכינה שרויה ביניהם
" 'הֲאִני  ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲע ָּכמֹו": ורמז. כאן אלא סימן הפסק

  ."'ה ֲאִני"אם יש אהבת חברים מתקיים בהם 
  
  

 עהקמי מאחרי מסתתר מה
  לשבת קודש  סיפור !?הפלאי

  
 כמה עיוד לא והאדם, התורה סביב זה וההצלות ההצלחות כל

 וחומר וקל, ורהת של קטן ורעשי בגלל רק זכהמו זוכה הוא
 דשח הבית ספר לעב סירקיש יואל שרבי ומסופר, גדול ורעשי

 הרב וכתב, חיים בסכנת שהיה לחולה עקמי לכתוב ממנו ביקשו
 ליוומח קם החולה ערג ובאותו, החולה לע זה את והניחו עקמי

 החולים כל לע אותו והניחו עהקמי אותו את ולקחו, בריא שהעונ
 וכשפתחו. בריאים שועונ שלהם מהחולי קמו וכולם בסכנה שהיו

 רבונו: הלשון בזה רךעב שם כתוב שהיה ראו לבסוף עהקמי את
 מלעה בזכות אותו ותרפא החולה כנל שתרחם רצון יהי ולםע של

 מסר ח"הב וכמה. פלוני בדף בתרא בבא במסכת בתוספות שלי
 עודכי היה ח"הב. הבא שהעמהמ לראות אפשר התורה לע נפש

 עהגי הוא אחת םעופ, זהב טורי לעב סגל דוד רבי ז"הט של חמיו
, גדול בכבוד וכבדוהו לכבודו יצאו וכולם ז"הט של ירועל

 אלא, תורה דברי מהםע דיבר המדרש לבית ח"הב עוכשהגי

 את לכבד כלל ניגש ולא ולמד בפינה שישב אחד אברך שם שהיה
 עודמ שלו החתן את ח"הב שאל. תורה דברי ממנו עולשמו ח"הב

 אותו ושאל האברך אל ז"הט ניגש ?ממני מתרחק ׳ל'הנ האברך
 כיון האברך לו אמר? ח"הב אל ניגש ולא לבדך יושב אתה עודמ

 איך, השמים מן אותו ודני ואם השמים מן הדמנו ח"שהב
, ז'הט׳ שאל? השמים מן הדמנו שהוא לך אמר מי? אליו אתקרב

 שני אותו צרוע לכאן בדרכו הדרך עשבאמצ כיון האברך אמר
 מן דיר וכשהרב תורה יןד להם שהעשי ממנו וביקשו אנשים

 להם ואמר ,אחרות פרוטות לע ממש היה שזה לו נתברר הכרכרה
 תסתדרו, תורה ביטול לי וגרמתם אותי צרתםע זה בשביל
. השמים מן אותו דוני זה לעו, בדרכו והמשיך הב׳׳ח אמר ביניכם

 הגאון רבינו אלא היה שלא האברך אמר מאמין לא אתה ואם
, ח"הב את תשאל ,מוקותע מגלה ספר לעב שפירא קבעי רבי
 והכל הנידוי לע התרה לו שועו, נכון שזה אמר אכן ח"בוה

 את לו נתן, קדוש באברך שמדובר ראה ח"שהב וכיון. הסתדר
 פיסדמ שהוא לפני בו ייןעשי טורים העהארב כל לע ח"הב ספרו
 אל ׳ח'הב ניגש עשבו ואחר .לתקן מה יש אם לו ויאמר אותו

 אמר שהאברך אלא, הספר את ממנו וביקש הקדוש האברך
 כשנגמר גם לו אמר ןכו, חודש דועל הספר את רוצה שהוא

 לי לתת מסרב אתה עודמ האברך את שאל ח"שהב דע, החודש
 לגנוז צריך ואם, אתקן אני בספר פסול מה לי תגיד, הספר את
 זה את כבעמ הרב עודמ אבל, אותו אגנוז אני הספר את

 אתה ואם, כלום בו סרח ולא מצויין הספר, האברך לו אמר.אצלו
 הספר את ולקח מאוד דע ח"הב ושמח. אותו לך אתן אני רוצה
 עשהגי אלא, בהדפסתו שיזדרז למדפיס ואמר הדפוס לבית והלך

 לא ליךע מצוה אני למדפיס ואמר, מוקותע המגלה לעב למדפיס
 הדפוס לבית ח"הב עמגי ייםעכשבו ואחר, הספר את להדפיס

 לעשב המדפיס לו אמר, הספר םע קורה מה המדפיס את ושואל
 לסרב יכול לא והוא הספר את להדפיס ליוע אסר מוקותע המגלה

 לו שיאמר והתחנן מוקותע המגלה אל םעפ שוב ח"הב מיד ניגש, לו
 לעב לו אמר. אתקן אני יהעב בו יש ואם לספר מתנגד הרב עודמ

 ולםעב שלך שהתיקון אלא, מאוד טוב שלך הספר מוקותע המגלה
 ימים שתאריך רוצה אני ולכן, לאור יצא שהספר עברג יגמר הזה
 דברי את ח"הב עכשמו. לאור הספר את תוציא שנים כמה ודעב ורק

 מן להיפטר לי איכפת לא יהעהב זה אם לו אמר מוקותע המגלה
. לאור יצא שהספר יקרעוה הזה בספר תיעהשק חיי כל את, ולםעה

 הספר ואכן, להדפיס יכול אתה כך אם מוקותע המגלה לעב לו אמר
 טוב שכולו ולםעל ח"הב נפטר למחרת וכבר, מודפס להיות החל
      .הקדושה התורה לע נפשו שמסר אחר

  

   :פתגם השבוע
. אמתחוץ מן ה, ותכל דבר שבעולם אפשר לחק"

   ,ים את האמתאם מחק
  ")מ מקוצק"רמ( שקרשוב אינה אמת אלא 

  
  
  

    

  ,ת לעילוי נשמת המנורה הטהורה"ד
  ל"בן רחל זצ שמעון גבאי ר הגאון רבי"מו 

    


