
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 לזכרו ולע"נ של רבינו הגדול רה"י

 זיע"א נפתלי סימון בירהגה"ק 

 גאב"ד עדת תימן ירושלים

 199188מס"ח  064)ע"ר( בנק דיסקונט  שליט"אשמעון סימון  בנשיאות הרה"ג נפתלי"ת ו"ישוע-"דברי שלום ואמת"יו"ל ע"י מוסדות 

 

 יבקש רחמים ממי שהחכמה שלו
:( שכאשר אדם נולד בשעת בגמרא בנדה )טז איתא

היצירה בא מלאך ושואל לקב"ה האם נשמה זו תהא 
גבור או חלש חכם או טיפש עשיר או עני ואילו רשע או 
צדיק לא קאמר כדר' חנינא דא''ר חנינא הכל בידי 

ועתה " יב{-}דברים ישמים חוץ מיראת שמים שנאמר 
. "ישראל מה ה' אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה וגו'

            והכל נקבע ברגע היצירה, אפילו חכם או טיפש,
     רשים מהאדם אם נגזר עליו להיות כך?מה דוולכאורה 

הגמרא אומרת לקמן)דף ע:( שאלו אנשי  אלא
אלכסנדריא את רבי יהושע בן חנניא מה יעשה אדם 
ויחכם? אמר להן ירבה בישיבה וימעט בסחורה, אמרו 
הרבה עשו כן ולא הועיל להם, אלא יבקשו רחמים ממי 

כי ה' יתן חכמה  ו{-}משלי בשהחכמה שלו, שנאמר 
מפיו דעת ותבונה, תני ר' חייא משל למלך בשר ודם 
שעשה סעודה לעבדיו ומשגר לאוהביו ממה שלפניו 

 במהרש"אומאי קמ''ל דהא בלא הא לא סגיא.          
שהגמרא בדף ע היא המשך לגמרא בדף  בדף ע מבואר

טז, ומה יעשה אדם ויחכם היינו אף אדם שנגזר עליו 
להיות טיפש, ע"י שישקיע יצליח, ואם יש שילוב של 

יש ולכאורה תורה ותפילה בהכרח שהוא יצליח.        
כאן כפילות, כי אם ירבה בישיבה ממילא הוא ימעט 

יפה נמצא הראש, ואם הראש בסחורה? אלא תלוי א
במקום אחר אז קשה להתרכז בלימוד, כמובא בחובות 
הלבבות שהתפלל שה' יצילני מפיזור הדעת, וזה 
הכוונה ירבה בישיבה וימעט בסחורה, וצריך שיבקש 
רחמים באמת, ואם הוא יודע שזה חיי הנפש שלו אז 

כשאדם  ומביא החסיד יעב"ץהוא יתפללל באמת.          
צריך שיבקש ויתחנן על חיים, ובלי זה חייו  מתפלל

ממי שהחכמה  רחמיםאינם חיים, וזה הכוונה יבקש 
ואנו אומרים "כי הם חיינו" כי התורה היא  שלו.    

ממש חיינו, כי העיקר זה הנשמה, ואנו אוכלים בכדי 
לגמול חסד עם הגוף שהוא שומר הנשמה בתוכו, 

זה מפריע  ובספר הישר מובא שכאשר הגוף אינו נקי
"ְויֲַעֹקב ִאיׁש  מביא על הפסוק והחיד"אלנשמה.         

שנגזר על יעקב להיות תם  ָתם יֵׁשב ֹאָהִלים")כ"ה, כ"ז(
דהיינו טיפש, אך ע"י שהיה יושב אוהלים זכה להיות 

תרגם: ְויֲַעקב ְגַבר  ויונתן בן עוזיאל        עמוד התורה.
ּוְמַׁשֵמׁש ְבֵבית ֶמְדָרָׁשא ְדֵעֶבר ְתַבע אּוְלַפן  ְׁשִלים ְבעֹוָבדֹוי

ִמן ֳקָדם ְיָי: והוא היה משמש בבית המדרש וגם מתפלל, 
ועי"ז זכה שאע"פ שנגזר עליו להיות תם, הוא הגיע 
לדרגה הכי גבוהה של לימוד התורה.        נזכה לילך 
בדרכי אבותינו הקדושים ועי"ז נעלה בתורה וירש"ט 

  אמן. 

 מאת רבינו הגדול זיע"א" ישועות נפתלי"מאמר 

 

 

 שנה ב' - 59 גליון 
 תולדותפרשת 

 גתשפ" כסליוב ב'
 ( ם-אופק י זמני השבת )
 4:01: הדה"נ
 5:15: מוצ"ש
  5:52ר"ת: 

 

 רעיון על הפרשה

 הרב אלעזר יהודה שליט"א

 
 יסודות החינוך

על ידי שכתב הכתוב יצחק בן  אומר רש"י: ,")כ"ה, י"ט(תֹוְלֹדת ִיְצָחק ֶבן ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם הֹוִליד ֶאת ִיְצָחק ְוֵאֶלה"
לפי שהיו ליצני הדור אומרים מאבימלך נתעברה שרה, שהרי כמה  הוזקק לומר אברהם הוליד את יצחק,אברהם, 

שנים שהתה עם אברהם ולא נתעברה הימנו, מה עשה הקב"ה, צר קלסתר פניו של יצחק דומה לאברהם, והעידו 
      שכתב כאן יצחק בן אברהם )היה(, שהרי עדות יש שאברהם הוליד את יצחק:הכל אברהם הוליד את יצחק, וזהו 

תמיד יש ליצנים, כבר אצל אברהם היו ליצני הדור אומרים מאבימלך נתעברה שרה, הרי מי שיתבונן הליצנות היא 
צודק, אבל תכונה רעה, 'ליצנות אחת דוחה מאה תוכחות', אבל הליצן עומד בליצנותו גם כשהוא רואה שהוא לא 

העיקר להטיל מום בקדשים, הרי אותם ליצנים ראו שאברהם ניצל מאור כשדים, נלחם עם ארבעת המלכים וניצח, 
נענש על ידו, אבל בכל זאת אומרים מאבימלך נתעברה, הרי בין כך ובין כך הרי זה נס כי הרי שרה היתה  אבימלך

איילונית, ובגיל זקנה שתתעבר זה לכשעצמו נס, אז מה אומרים הליצנים, לא!! מאבימלך!!, זה הכח של 
אי שהוא יכול להוליד, אבל הליצנות, הרי אברהם אבינו היו לו עוד שנים עשר נשיאים מהגר)קטורה(, אז בוד

, שהוא בכלל לא חושב גם אם הוא כבר מדבר שטויות אבל הוא תחתונהההליצנות מורידה את האדם עד דיוטה 
הזו היא מלאה יסודות, זה תחילת הולדת עם ישראל, לידת יעקב ועשיו, זה הרי נורא  הפרשה   ממשיך.        

", ַוִיְתֹרֲצצּו ַהָבִנים ְבִקְרָבּה" אומרים חז"ל         ק גרגיר קטן.       נוראות, אי אפשר לעמוד על כל היסודות, נגיד ר
ַוֶיְעַתר ִיְצָחק ַליֹהָוה ְלֹנַכח ִאְׁשתֹו ִכי ֲעָקָרה ִהוא ַוֵיָעֶתר לֹו ְיֹהָוה ַוַתַהר ִרְבָקה " יצחק אבינו אחרי תפילות

ַוֹיאֶמר ְיֹהָוה ָלּה ְׁשנֵי )גיים( גֹוִים  ֶמר ִאם ֵכן ָלָםה ֶזה ָאֹנִכי ַוֵתֶלְך ִלְדרׁש ֶאת ְיֹהָוה:ַוִיְתֹרֲצצּו ַהָבִנים ְבִקְרָבּה ַוֹתא ִאְׁשתֹו:
זוכר שמעתי  אני            כ"ג(,  -)כ"ה, כ"אְבִבְטנְֵך ּוְׁשנֵי ְלֺאִםים ִמֵםַעִיְך ִיָפֵרדּו ּוְלֹאם ִמְלֹאם ֶיֱאָמץ ְוַרב ַיֲעֹבד ָצִעיר:

זצוק"ל, היה מגדולי המשגיחים, הוא הוציא את הספרים של זקנו 'דעת תורה' והשיחות של ר'  מר' שלום שבדרון
לבית שם ועבר היה רץ יעקב  הולכת "ַוִיְתֹרֲצצּו ַהָבִנים ְבִקְרָבּהלייב חסמן זצוק"ל, היה גאון עצום, הוא שואל הרי "

לצאת, אמרה אי אפשר לפסוח על שתי ומפרכס לצאת, היתה עוברת על פתחי עבודת אלילים עשיו מפרכס 
הסעיפים, פעם בתי תורה ופעם בתי עבודה זרה, הלכה לדרוש את ה', היא הבינה שכשיש בעיות הולכים לרב, 

" ה' עונה לה, כשאדם שואל דעת תורה ַוֹיאֶמר ְיֹהָוה ָלּה ַוֵתֶלְך ִלְדרׁש ֶאת ְיֹהָוה:" הולכים לבית שם ועבר, ומה כתוב
ש שהוא מקבל תשובה מהאורים ותומים, לפעמים הרב עונה והשומע עושה בתמימות, אז הוא הוא רואה בחו

וזה יסוד עצום בפרט בחינוך, בהתרוצצות זוכה ורואה סייעתא דשמיא, אפילו מה שהרב לא התכוון לענות, 
ְׁשנֵי גֹוִים ְבִבְטֵנְך ּוְׁשנֵי ְלֺאִםים " הבנים, ורבקה הבינה את זה במושכל ראשון, עונה לה שם ועבר אין לך מה לדאוג

", וזה פלא מדוע נחה דעתה, הרי קודם חשבה שיש לה משהו מעורבב, עכשיו זה בודאי אחד גוי, זה ִמֵםַעִיְך ִיָפֵרדּו
זה הצלה כי יודעת שיש מישהו שימשיך  הרבה יותר מדאיג, אבל כשנתבונן נבין שלא, כי כשיעקב בודאי עובד ה'

ערבוב זה בעיה, למה אתם פוסחים על -י את הדרך, אבל בהתחלה היא חשבה שזה משהו מעורבב, אמרהבודא
שתי הסעיפים, אחר כך אפשר לחזור בתשובה, אבל כשזה מבולבל אין לזה תקומה, וכשאדם הולך ומתייעץ עם 

כשהילד גדל,  החכם אז הוא ניצל מכל הבלבולים, מכל הערבובים, אח"כ רואים את התוצאות, לא להיזכר
")ירמיה א', ה'(, עוד קודם אדם צריך ליזהר, אח"כ זה כבר ְבֶטֶרם ֶאָצְרָך ַבֶבֶטן ְיַדְעִתיָך" כשהילדים עוד

ויגדלו הנערים  ,כז{כה,}"ַוִיְגְדלּו ַהְמָעִרים ַוְיִהי ֵעָשו ִאיׁש ֹיֵדַע ַצִיד ִאיׁש ָשֶדה ְוַיֲעֹקב ִאיׁש ָתם יֵׁשב ֹאָהִלים" מאוחר,
אז רואים את ההבדל, בהתחלה רואים אותם שני ילדים עם פאות וציצית, אבל 'ויגדלו הנערים' ואז רואים את 

אבל זה התחיל מהשורש,  פרחונית וכו',חולצה ואח"כ כבר  הכזמכנס בהתחלה לובש חולצה כזו ואח"כ  ההבדל,
היה מור אבי  זוכר היינו במושבאני       זה הדעת, מחשבה תחילה ביסודות.      -סוף מעשה במחשבה תחילה

אתה לא  מזהיר אותנו 'לא תסייר אלחבר אלחושך' אל תסתובב עם חברים של חושך, חברים רעים, וכשאתה ילד
ן מה ההבדל, הרי כולם ניראים אותו דבר, אבל ש'ויגדלו הנערים' אז אתה מבין שזה כרחוק מזרח מבין עדיי

ממערב, זה מרחק שנות אור, אבל מור אבי בעיניו החדות היה כבר מבחין, רואה בדיוק איך אותם ילדים ימשיכו 
ם, מה הם רואים, מה הם צריך להזהיר תמיד את הילדים עם מי הם הולכים, עם מי מסתובבי אדם    רח"ל.     

זוכר פעם הלכתי עם איזה חבר לאכול אצלו בבית, לא ידעתי שאצלנו זה  אני         אוכלים.   שומעים, מה הם 
חומרות מיוחדות שאין בכל בית והייתי ילד, אחרי שחזרתי לבית התחילו להיות לי כאבי בטן חזקים, שאלה אותי 

, אבל זה לא הספיק לה, היא שאלה אותי אם אני רוצה לאכול, אימי: איפה היית? סיפרתי לה שהייתי פה ושם
'קולי, עיד מאן  עניתי בשלילה, ועדיין היא לא מניחה לי, פתאום היא עומדת מולי נסערת ושואלת אותי בתימנית:

אכאלת, צ'ורתך אקתאלאבת', תגיד לי אצל מי אכלת מיד, הפנים שלך התהפכו, רואים שאכלת אוכל לא מהודר 
'צ'ורתך אקתאלאבת' הפנים שלך מעידות, ואז אמרתי לה והיא התחילה להסביר לי שאי אפשר  הבית, כמו של

לאכול בכל בית, לא כל החברים שווים, אני זוכר אחרי כמה דקות התחלתי להקיא חוץ מכבודכם עד שהקאתי את 
אח"כ אמר לי מור  אבי ע"ה הלכתי עם חבר במושב ונעלמנו הרבה זמן,  פעם             כל המעיים ורק אז נרגעתי.  

איפה היית? אני התחלתי לדבר בתימנית שזה כאילו יותר חביבות, אמר לי מור אבי: 'אל תספר לי מעשיות, דבר 
היו  ההורים  עברית!' אל תספר לי סיפורי מעשיות, תגיד בלשון עברית בדיוק איפה הסתובבת ועם מי.     

מיד זה אמור להדליק לאדם  ה ש"ויתרוצצו הבנים בקרבה"משגיחים, אבל השגחה צריכה להיות כבר בהתחל
ַוֹיאֶמר ֵעָשו ֶאל ַיֲעֹקב ַהְלִעיֵטִני ָנא " מגיע, לא מריח טוב, אח"כ רח"ל איפה אדםנורה אדומה, מה קורה פה, משהו 

להיות אחד מהאבות, לכן ראשו קבור במערת  עשיו היה צריך ,ל{כה,}"ִמן ָהָאֹדם ָהָאֹדם ַהֶזה ִכי ָעֵיף ָאֹנִכי
ַוֶיֱאַהב ִיְצָחק ֶאת ֵעָשו ִכי ַצִיד " ,היה למדן גדול עשיו-המכפלה, אבל הגוף הוא של עשיו, שלא תחשבו

הוא היה אלוף ברמאות, הלך ללמוד אצל דודו לבן, זה מה שהוא חינך, זה מה שהוא הנחיל,  ,כח{כה,}"ְבִפיו
היית יכול להיות הכל  " עייף זה עבירות, אצל מרת אימיף ָאֹנִכיִכי ָעיֵ ...ַהְלִעיֵטִני ָנא" בסוף מה נהיה? פרא אדם!

רעב צמא, אבל עייף אוי ואבוי, אין עייפות! עייפות זה עשיו! חמש עבירות עבר באותו היום, אח"כ זרק ת'כל, 
ַהְלִעיֵטִני ָנא ִמן ָהָאֹדם " ,מכר את הבכורה ויבז את הבכורה, מכר את כל העולם הבא שלו בעבור תאוה של רגע

לא אאריך,  אני         את כל החיים שלו בזה ובבא רח"ל.      ", אבל בשביל רגע תאוה מוכן לאבדָהָאֹדם ַהֶזה
, אנחנו נתפלל שבעזה"י נזכה לראות את בנינו ובנותינו יראים ושלמים, יושבי אוהל יש עוד הרבה מה לדבר

, וזה הערובה היחידה ממיתים עצמם באוהלה של תורה ,יד{במדבר יט,}"ֹאֶהלֹזאת ַהתֹוָרה ָאָדם ִכי ָימּות בְ "
ולה השלימה ולבנין שיש לנו להינצל מכל הרוחות הזרות שמנשבות ברחובותינו, שנזכה בקרוב ממש לגא

 בית תפארתינו, וישובו הבכורות לעבוד בבית המקדש אכי"ר.

 "לצמספר רפואות תימן לר' שלמה צפר זסגולות ורפואות 

 לנשירת שיער 
נשירת שיער באה בעיקר בגלל חוסר תזונה נכונה, ובעיקר 
מה שצריך, זה לאכול פירות וירקות טריים ונבטי חיטה, 

וצימוקים, ותאנים ושומשומין ותמרים ושקדים ואגוזים 
לחיזוק  א( ותפוחי עץ וחבושים, ואתרוג ותפוזים ואשכוליות.

יקח עלים של הדס ויכתשם, וישרה אותם -שערות הראש
שעות, וימרח מהתמצית כל שערות הראש או הזקן,  24במים 

וישאיר כל הלילה ויחבוש הראש בחתיכת בד, ולמחרת 
ויעשה כן במשך  ישטוף הראש במים קרים או פושרים,

ויש מוסיפים על זה קצת מלח  ב(שבועיים ויראה פלאות. 
ושמן זית ומורחים על שערות הראש, וזה גם טוב, ויעשה 

 מזה שבוע ימים או יותר הכל לפי הצורך.

 

 בברכת שבת שלום ומבורך!
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 דבר המערכת 11

 ד

 ז' חשון תש"פ                        לרגל הולדת בני ובואו בבריתו 
 אציג ב' הערות אבינושל אברהם 

 על סדר הרמב"ם הלכות מילה.  

 הערות ברמ' הלכות מילה

ז"ל: ֵאין ָמִלין ְלעֹוָלם ֶאָלא  ברמב"ם הלכות מילה פ"א ה"ח א(
ַביֹום ַאַחר ֲעלֹות ַהֶשֶמׁש. ֵבין ַביֹום ַהְשִמיִני ֶׁשהּוא ְזַמָמּה ֵבין 

'ַביֹום  ג(-)ויקרא יבֶׁשֹּלא ִבְזַמָמּה ֶׁשהּוא ִמְתִׁשיִעי ָוָהְלָאה ֶׁשֶמֱאַמר 
ַהְשִמיִני' ַביֹום ְוֹלא ַבַלְיָלה. ָמל ִמֶשָעָלה ַעםּוד ַהַשַחר ָכֵׁשר. ְוָכל 
ַהיֹום ָכֵׁשר ְלִמיָלה. ְוַאף ַעל ִפי ֵכן ִמְצָוה ְלַהְקִדים ִבְתִחַלת ַהיֹום 

יש לדון דכתב  הנה   ְזִריִזין ַמְקִדיִמין ְלִמְצֹות: עכ"ל.     ׁשֶ 
הרמב"ם דאי מל מעלות השחר כשר, ויש לדון אי מל בלילה 
יצא ידי חובת מילה ולא צריך להטיף דם ביום או"ד שצריך, 
ואף מה שכתב הרמב"ם שמל מעלות השחר כשר זה שאף 

צא ידי מילה אך מצות מילה יצא אך לעולם אי מל בלילה נמי י
לא קיים מצות מילה, אולם שוב לא צריך להטיף דם? וצ"ע 

 בדעת הרמב"ם, ועיין הגהות מיימוניות.
ברמב"ם הלכות מילה פ"א הי"ד ז"ל: ִמי ֶׁשמֹוַלד ַבֹחֶדׁש  ב(

ַהְשִביִעי ְלִעבּורֹו ִאם נֹוַלד ָׁשֵלם ֲהֵרי ֶזה ָוָלד ֶׁשל ַקָיָמא ּוָמִלין 
ָבת. ָסֵפק ֶבן ִׁשְבָעה ָסֵפק ֶבן ְׁשמֹוָנה ָמִלין אֹותֹו ְבַׁשָבת אֹותֹו ְבׁשַ 

ַעל ָכל ָפִנים. ִאם ֶבן ִׁשְבָעה הּוא ְוָׁשֵלם הּוא ְבִדין הּוא ֶׁשִיְדֶחה 
ַׁשָבת. ְוִאם ֶבן ְׁשמֹוָנה הּוא ֲהֵרי ֶזה ֶׁשָםל ִכְמַחֵתְך ָבָשר הּוא ְלִפי 

כפילות  קצת צ"ב   הּוא ֶבן ְׁשמֹוָנה: עכ"ל.     ֶׁשֶזה ֵנֶפל ִאם 
דבהלכה י"ג כתב  ועודהלשון אם הוא בן שמונה.            

הרמב"ם דבן שמונה חשוב כאבן ואסור לטלטלו בשבת, וא"כ 
וכמחתך בשר הוא, אך  לכאורה אף דבן שמונה הרי הוא כנפל

 סו"ס אסור לטלטלו, ודל מהכא איסור חובל בשבת אך איכא
איסור טלטול?   ודילמא מיירי שמחתך בלי לטלטלו,    אולם 

ונראה   זה דבר קשה במציאות לימול ולא לטלטלו כלל.      
דכיון דאיכא ספק דאורייתא, ספק מצוה דאורייתא למול  לומר

כלל, דאי בנולד בשמיני הוי כמחתך בשר א"כ לא  וחובל ליכא
דוחים ע"י איסור דרבנן מצוה דאורייתא של מילה, לכך לא 
 איכפת לן כלל הך איסור טלטול, אולם בהלכה י"ג מיירי

 בודאי בשמיני ולכך אסור לטלטלו דחשיב כאבן, ע"כ.

 תולין הקלקלה במקולקל
ט בתנ"ך ובמדרשי חז"ל ואהב לשוחח עם מסופר על מלך רם ונישא, אוהב ישראל, ששל

רב גדול בישראל בדברי חז"ל. ועמו נועץ בענייני הממלכה וכן החליפו דעות בענייני דת 
ואמונה. ופעם כשישבו לסעוד ליבם יחד בארמון המלוכה שאל המלך את הרב: "בפרשת 

שמת  השבוע מסופר על עשיו ומעלליו. אך באו חז"ל והגדישו את הסאה באומרם שביום
אברהם ובישל יעקב נזיד עדשים להברות את האבל, יצחק אביו, "ויבא עשיו מן השדה 
והוא עייף". הסבירו זאת חז"ל: "עייף מרציחה שרצח את נמרוד ולקח ממנו את בגדי 
החמודות שהיו שייכים לאדם הראשון ובאותו יום עבר חמש עבירות חמורות". אמר ר' 

שע באותו יום: בא על נערה המאורסה, הרג את הנפש יוחנן: "חמש עבירות עבר אותו ר
)נמרוד(, כפר בתחיית המתים, כפר בעיקר וביזה את הבכורה". וכי מניין להם זאת והלא 
בתורה מוזכר רק שביזה את הבכורה "ויבז עשיו את הבכורה" ואילו על דוד המלך ע"ה, 

ו, באים חז"ל שכתוב במפורש בנביא שחטא במעשה בת שבע ואף אוריה נהרג בגלל
והופכים את הקערה על פיה ואומרים: "כל האומר דוד חטא, אינו אלא טועה". זאת 
אומרת: שהחכמים מבארים את התנ"ך לפי האינטרסים האישיים שלהם. כנראה שמרוב 
שנאתם לעשיו הבאישו את ריחו וטפלו עליו כל זאת, מפני שהשנאה מקלקלת את 

 : "תן לי זמן ואענה לך תשובה". ענה לו הרב              השורה". 
והנה, כשהגישו את האוכל, קם המלך לרחוץ ידיו והניח טבעתו על גבי השולחן. הרב 

במהלך הסעודה הגיע                לקח את הטבעת והכניסה לכיסו מבלי שאיש ירגיש בכך. 
מזכיר המלך ובידו מכתב דחוף שהמלך היה צריך לחתום עליו בטבעת המלך. חיפש 
המלך אחר הטבעת ואיננה כאילו בלעה אותה האדמה. קרא לעבדו הכושי וציווה עליו 
להביא מיד את הטבעת שגנב, וכשענה העבד שלא ראה כלל את הטבעת, קצף המלך 

לזקיפים להלקותו עד שיודה באשמה. אח"כ הודיע שאם מאוד וחמתו בערה בו, וציווה 
מצא הרב שעת כושר                       לא יחזיר את הגניבה אשר גנב, אחת דתו להמית! 

ופנה אל המלך: "כבוד המלך ירום הודו! מדוע לא חשדת בי שאני לקחתי את הטבעת 
ל העבד הכושי ללא הרי אני ישבתי לצדך, ומדוע ישר חרצת משפט והפלת את החשד ע

חקירה ודרישה ואף צווית להלקותו עד זוב דם חירפת וביזית אותו בלשונך ואף איימת 
אמר לו המלך: "חלילה לי מעשות כדבר הזה, לחשוד ברב                        להורגו?" 

גדול ישר ונאמן ובעל מדות תרומיות ונעלות חכם והוגה דעות שישלח ידו בגניבה, 
עלה בדעתי לחשוב כך. אבל העבד מטבעו סורר ומורה "עבדא בהפקירא ניחא אפילו לא 

מעללים גנב, שקרן, ידו בכל ויד כל בו, אינו הולך ד' אמות ללא נטילת -ליה", עבד רע
אז אמר הרב למלך: "ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר!                      חפץ כלשהוא". 

"ה, נעים זמירות ישראל, איש צדיק וחסיד מכאן תשובה לשאלתך. שהרי דוד המלך ע
בעל מדות תרומיות וה' עמו, בכל אשר הוא עושה, ה' מצליח בידו. כמו שנאמר: "ויהי 
דוד לכל דרכיו משכיל, וה' עמו", וצדיקים אין חטא בא על ידם. חלילה לנו לחשוד בו 

ל עשיו הרשע, אב                  שחטא. לכן "כל האומר דוד חטא, אינו אלא טועה". 
מעללים ומשולח רסן. תאוותו היתה חסרת מעצורים, לקח נשים -כידוע, היה מושחת, רע

מתחת יד בעליהן ועינה אותן, ורצח את נמרוד כדי לקחת את בגדי החמודות. אדמוני, 
שנולד במזל מאדים וִטבעו לרצוח. וכן הוא עצמו אמר: "יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את 

            ן יש לתלות בו עבירות הללו, כי תולים הקלקלה במקולקל". יעקב אחי", אם כ
 כששמע זאת המלך, הודה לרב על חכמתו ופקחותו והאמין באמיתות התורה הקדושה.

 השגחה פרטית למקיים כיבוד הורים
עובדה נפלאה שמעתי מדודי הרב מ. ז. שליט"א שסיפר שבעוד רבינו היה אברך צעיר, אז הם נתקשו למצוא דירה 
וכבר תם זמן השכירות ולא ידעו את נפשם, רבינו ברוחב ליבו אמר לו: מה הבעיה, בואו אלינו בינתיים! וכן הוה, 

ניח את כל חפציי? אומר לו רבינו: בוא, תתחיל להביא! והוא מביא עוד ועוד, סידר זאת והוא התחיל לשאול היכן א
רבינו בחדר השבת)סלון(, עד שב"ה הכל היה מונח בצורה מסודרת ומצומצמת, וכמדומני שאף גרו שם במשך אותו 

ערב פורים דפרזים, והנה הם זמן.   עשיית חסד באופן מעורר השתאות.       והנה כך מספר דודי: היה זה תקופת אדר, 
הולכים ברחוב ופתאום רבינו פונה אליו: ר' מרדכי, אני רוצה לשאול אותך שאלה, הוא היה קצת נבוך ואמר: אתה 
רוצה לשאול אותי?! אתה מספיק חכם! בטח להכריע באותה שאלה! וממשיך רבינו לשאול: תראה, אני רגיל כל י"ד 

ני רגיל לקנות למור אבי משלוח מנות בקבוק ערק, וכך כל שנה אני עושה, ללכת לפורים להורים לשמח אותם, וא
והנה השנה אני רואה שיש לי רק שלושה עשר שקלים, ובקבוק ערק עולה שלושה עשר שקלים, ואם אני יעשה כבכל 

אני  שנה לא ישאר לי כסף לקנות את מה שצריך לט"ו למשלוח מנות פה, ואני לא יודע מה לעשות, האם לקנות כי
יודע שזה ישמח את מור אבי או שהשנה אני יוותר על זה? ענה לו ר' מרדכי: תחליט אתה! זו שאלה קשה מידי! 
רבינו ממשיך להתלבט ובסוף הגיע להחלטה, כן גם השנה אני אקנה בקבוק ערק וה' יעזור הלאה, ועל של עתה באנו, 

כך מספר הרב מרדכי שליט"א, והנה רק הם יוצאים נכנס רבינו לחנות וקונה את הבקבוק ערק כדרכו בכל שנה, ו
מהחנות מהלך כמה צעדים, צדו עיני רבינו על הריצפה כמה מטבעות, רבינו קורא לעברו: רב מרדכי, תראה! הוא 
מתחיל להרים את המטבעות, והנה בדיוק הוא מרים שלושה עשר שקלים לא פחות ולא יותר, בדיוק כפי עלות הערק 

 יל מור אביו לשמחת הפורים, נדהם גיסו מההשגחה הפרטית המלווה את רבינו זיע"א.שקנה זה הרגע בשב
 

 סיפור על רבינו הגדול זיע"א" מעשה אבות"מדור 
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 בית ההוראה "מסורת אבות"מ

 מאת הרה"ג ר' שמעון סימון שליט"א

ידי יום מתקיים לימוד טעמי ברוך ה' כמ *
נו רחוב שערי פינה יבבית מדרש לילדים המקרא

 .18:00 בשעה ירושלים, 13
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לתורם בעילום  ולזיווג הגוןלהצלחת *

 שם ובני משפחתו בכל הענינים
רינה בת אברהם ובדרה,  וכן לרפוא"ש*

 ומלכה בת זהרה בתושח"י
 וכן לרפו"ש בנו"ג בעילום שם*

 ראובן בן לאה,לע"נ *
 גבריאל בן ברכה, רחל בת שרה,

 ת.נ.צ.ב.ה.א. ,ושרה בת תורכיה
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ישיבת קיבוץ איכותית בירושלים ברמה  *
מגיל עשרים  חורףגבוהה מקבלת בחורים לזמן 
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 ההבטחה הפלאית
 רבינו הגדול זיע"א הבטיח

'כל מי שיבוא אלי בפרט זוג שלא זכו 
 ,'יוושעו בעז"ה לפרי בטן

 רבינו מנוחתו כבוד בבה"ח 
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