
הֹוַכח ְלָחָכם ְוֶיֱאָהֶבָּך

העלון מוקדש לזרע בר קיימא אליהו בן אדלה ורבקה בת מרים
ולרפואת ר’ יצחק בן חנה, פירחה בת רבקה

לבניו  יעקב  בברכת 
להם  אמר  מותו  טרם 
ְּבֵני  ְוִׁשְמעּו  "ִהָּקְבצּו 
מט,  )בראשית  ֲאִביֶכם"  ִיְׂשָרֵאל  ֶאל  ְוִׁשְמעּו  ַיֲעֹקב 
לאוזניכם,  אותם  והכניסו  הדברים  את  שמעו  ב(, 

לברך  יעקב  רוצה  כעת  לעולם.  אותם  תסירו  אל 
)בראשית מט,  ֹאָתם  ֵּבַרְך  ְּכִבְרָכתֹו  ֲאֶׁשר  ִאיׁש  אותם, 

כח(: 

ג(,  )שם,  ָעז"  ְוֶיֶתר  ְׂשֵאת  ֶיֶתר  ַאָּתה..  ְּבֹכִרי  "ְראּוֵבן 
על  יתרים  חלקים  לקבל  צריך  היית  אתה  ראובן, 
ַאל  ַּכַּמִים  "ַּפַחז  אך  ולויה,  כהונה  מלכות  אחיך, 
הנותר  את  חלק  תקבל  לא   - ד(  מט,  )שם  ּתֹוַתר" 
ִּכי ָעִליָת ִמְׁשְּכֵבי ָאִביָך ָאז  על אחיך, וזאת מפני - 
ָעָלה, בלבלת, לקח את המיטה שלי  ְיצּוִעי  ִחַּלְלָּת 
של  מעשה  עשית  אמך,  לאה  אצל  אותה  ושמת 
על  קדושה  תוספת  לקבל  ראוי  אינך  ולכן  פזיזות 

האחים.

ונכנסו  ויצא  יעקב  ידו של אביו  נישק ראובן את 
ה(,  מט,  )בראשית  ַאִחים"  ְוֵלִוי  "ִׁשְמעֹון  ולוי,  שמעון 
"ְּכֵלי  מחוממים,  חברותא,  טובים,  ידידים  אתם 
ִׁשְמעֹון  ַיֲעֹקב  ְבֵני  ְׁשֵני  ַוִּיְקחּו  ְמֵכֹרֵתיֶהם",  ָחָמס    
ֶּבַטח  ָהִעיר  ַעל  ַוָּיֹבאּו  ַחְרּבֹו  ִאיׁש  ִדיָנה  ֲאֵחי  ְוֵלִוי 
ַוַּיַהְרגּו ָּכל ָזָכר )בראשית לד, כה(, בדרשת הבר מצווה 

שלהם הרגו עיר שלימה.

אלא  הזקן,  אביכם  עם  והתייעצתם  באתם  לא 
פעלתם אחרי חום ליבכם, אין לכם סבלנות ורגיעה, 
 - ו(  )שם,  ׁשֹור  ִעְּקרּו  ּוִבְרֹצָנם  ִאיׁש  ָהְרגּו  ְבַאָּפם  ִּכי 
בבור,  בהיותו  אבן  יוסף  על  זרקת  אתה  שמעון, 
לשור.  שנמשל  הצדיק  יוסף  את  ועקרתם  כמעט 

ולכן, ֲאַחְּלֵקם ְּבַיֲעֹקב ַוֲאִפיֵצם ְּבִיְׂשָרֵאל )שם, ז(, 
בישראל,  אתכם  אחלק  ביחד,  שתהיו  אסור 
אלא  תינוקות  ומלמדי  וסופרים  עניים  לך  אין 
לוי  של  ושבטו  נפוצים,  שיהיו  כדי  משמעון, 

ולמעשרות  לתרומות  הגרנות  על  מחזר  עשאו 
)רש"י שם(. 

תודה  אביהם,  של  ידם  את  ולוי  שמעון  נישקו 
רבה אבא, ויצאו, ונכנס יהודה בחיל ורעדה כיון 
ותמר  יוסף  במעשה  האשמה  שקולר  שידע 
תלוי בצווארו, ְיהּוָדה ַאָּתה יֹודּוָך ַאֶחיָך )בראשית 
לאחור  שניסוג  יעקב  אותו  שראה  כיון  ח(,  מט, 

אתה  ַאֶחיָך,  יֹודּוָך  ַאָּתה  תפחד,  אל  לו,  אמר 
הודעת באמת, אתה אמרת ָצְדָקה ִמֶּמִּני )בראשית 

לח, כו(, לכן יודוך אחיך.

ְיהּוָדה,  ַאְרֵיה  "ּגּור  בכך,  נגמרה  לא  הברכה  אך 
בני,  את  וטרפת  כמעט  )שם(,  ָעִליָת"  ְּבִני  ִמֶּטֶרף 
נטרף  וחלילה  וכמעט  לישמעאלים  אותו  מכרת 
צריך  היה  לג(,  לז,  )בראשית  יֹוֵסף  ֹטַרף  ָטֹרף  יוסף, 
שניים  רק  והוליד  שבטים  עשר  שניים  להוליד 

)סוטה לו ע"ב(, אתה יהודה גרמת לכל זה. 

וכך הלאה בכל אחד ואחד מהשבטים. ולכאורה 
לא מובן, במקום לברך את בניו, יעקב אבינו מוכיח 

ומעמידתם על טעותם, הלזה יקרא ברכות? 

אלא, לימדנו בכך יעקב אבינו שהברכה הכי גדולה 
שיכול לזכות לה האדם היא שיכיר את עצמו ואת 
הוא  חסרונותיו  את  מכיר  אדם  אם  חסרונותיו, 
יוכל להגיע בסוף לשלימות על ידי עמל ויגיע. אך 
אם אדם לא מכיר את חסרונותיו ובכל עת חושב 
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שהוא בסדר גמור, ללא עוון וללא אשמה, הוא 
לא יצליח להגיע לעולם לשלימות. 

עכשיו  עד  אמו,  דאגת  את  דאג  בסה"כ  ראובן 
רצה  וכשנפטרה  הבית,  עקרת  הייתה  רחל 
לשים את מיטתו של יעקב באוהל לאה, שהיא 
תהיה עקרת הבית, מה פתאום ששפחה תירש 
היה  אך  אמו,  לכבוד  דאג  בסה"כ  גבירתה? 
לעניינים  נכנס  אתה  מדוע  פזיזות,  זה  במעשה 
דיוקנו  דמות  האבות,  תפארת  אביך,  של 
טז(,  סימן  אמור  )תנחומא  הכבוד  כסא  תחת  חקוקה 
אתה צריך ללמדו? זה נובע מפזיזות יתר, פחז 
יש  אם  וגם  פזיז?  אתה  מדוע  תותר,  אל  כמים 
לך הערה, תבוא ותשאל את אבא, מדוע אתה 

עושה מעשים בלי לשאול בפזיזות?

אביו  ידיו  את  ראובן  נישק  תוכחתו  וכשסיים 

אבא,  רבה  "תודה  לו,  והודה  בהכנעה 
בעולם,  גדולה  הכי  הברכה  את  קיבלתי 
פזיזות  מידת  בי  יש  חיי,  סוד  את  גילת 

ופחז, ועלי להיזהר לתקן מידה זו".

ְמֵכֹרֵתיֶהם",  ָחָמס  "ְּכֵלי  ולוי,  בשמעון  הוא  וכן 
להם  גילה  מתונים,  תהיו  עושים?  אתם  מה 
יעקב אבינו את הסוד שהם צריכים מתינות, וכן 
במכירת  נזהר  לא  כיצד  יעקב  הוכיחו  ביהודה, 
יוסף, ולא ראה את העתיד לקרות. יעקב אבינו 
שיש  המסויימת  החולשה  את  מצא  בברכותיו 
בכל אחד מן השבטים הקדושים ותיקן אותה. 

כרצונו,  יתברך  רצונו  לעשות  שנזכה  רצון  יהי 
ישראל  בגאולת  בקרוב  בקרוב  לראות  ונזכה 

השלימה, אמן.  

ניתן לצפות בשיעוריו של מרן ראש הישיבה שליט”א   בימי שלישי וחמישי בשעה 21:00
orhachaim.org ”בשידור חי באתר  ישיבת “אור החיים

כמו כן ניתן להאזין בשידור חי גם דרך הטלפון: 02-6400000  )שלוחה 9(

שבת שלום לכל בית ישראל

אלא  נאמרת  אינה  המזון  ברכת 
רמז  נא:  ברכות  התוס'  )וכתבו  מיושב, 

ודין ברכת  וברכת(.  ושב עת  ביה  וברכת, קרי  ושבעת  ואכלת  לדבר 

המזון כדין התפלה שאסור להפסיק בה אפילו לשאול 
מפני היראה ולהשיב מפני הכבוד )מרן בשו"ע סי' קפג ס"ח(. 

אינו  קדושה,  או  קדיש  המזון  בברכת  השומע  הילכך 
אלא  בתפלה,  כמו  שבקדושה,  דבר  לענות  מפסיק 
הדברים  הש"צ  לאמירת  וישמע  בשתיקה,  יפסיק 
כעונה  שומע  כדין  המצוה  לענין  ויחשב  שבקדושה, 

)מרן בשו"ע סימן קד(. 

אלא  נאמרת  שאינה  שלש  מעין  לברכה  הדין  והוא 
דברים  שומע  אם  ולכן  י(.  סעיף  קפג  סי'  בש"ע  )מרן  מיושב 
יפסיק  לא  שלש,  מעין  ברכת  באמצע  שבקדושה 
שאומר  למה  ויקשיב  בשתיקה,  יפסיק  אבל  לענות, 

הש"צ דברים שבקדושה. 

אבל בברכות אחרות שהן ארוכות קצת, כגון אשר יצר 
ובורא נפשות וכדומה, הרי הן כברכות ק"ש, שרשאי 

להפסיק לענות בהן לדברים שבקדושה.

הלכות ברכות- דיני ברכת המזון 
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“ויחי יעקב”

תמיד היה מסתכל על ההווה, ולא הסתכל כלל ועיקר על 
תלאות העבר. 

היה  אינו  במרוקו,  בהיותו  רבות  תלאות  שעבר  אף  על 
מצליחים  היינו  רב  בקושי  בזה,  ולהיזכר  להזכיר  מוכן 
לדלות ממנו על המאורעות שקרו לו בעברו, תמיד הוא 
היה רגיל לומר “פאט, פאט”, זה היה כבר, הקושי נגמר. 

במרוקו היה אבי ע”ה עשיר גדול, היה לו שדות ענקיות 
עושים  היו  הערבים  הפועלים  לרוב,  ועבדים  מקנה  צאן 
והוא  לביתו  הסחורה  את  לו  ומביאים  העבודה  כל  את 
היה מוכרה. מלבד זאת היה לו גם חנות גדולה מאד של 
בדים, ורגיל היה ללבוש בגדי פאר ומלכות כמו האנשים 
הגדולים והמכובדים, אך בבוא העת עזב את הכל ועלה 

לארץ ישראל. 

הניחו מוקש  עין בהצלחתו המזהירה  צרי  הגויים שהיו 
מטרים  כמה  עף  הוא  הגדול  מההדף  וכתוצאה  בחנותו 
אחורה ונקטעה אצבעו, ושכב במשך שנה בבית החולים, 
מותו.  יום  עד  שם  ונשארו  לגבו  נכנסו  המוקש  רסיסי 
כשהייתי עושה לו מסא’ז כדי להקל על כאבו הייתי רואה 
את הרסיסים, וכששאלתיו מדוע לא הוציאו אותם, אמר 
לי שהרופאים אמרו שעדיף ללכת עם זה לעולם העליון.. 

לאחר אותו פיגוע הוא עזב את הכל ובא לארץ ישראל, 
עבד בכל ליבו ונשמתו בסולל בונה ובעבודות קטיף ולא 
היה מוכן לקבל בשום פנים ואופן אחוזי נכות, הוא תמיד 
היה רגיל לומר “הגענו לארצנו הקדושה, זה מספיק ושווה 
את הכל, מה שיתנו לי לעשות פה בארצנו הקדושה אני 
מוכן לעשות!”, אבא עזב את כל העושר והזהב שהיה לו 

במרוקו כדי להגיע לארץ הקודש. 

העבר אין והעתיד עדיין 

ַמְצֵרף ַלֶּכֶסף ְוכּור ַלָּזָהב ְוִאיׁש ְלִפי ַמֲהָללֹו
וזה בכלל לא היה מעניין אותו,  בז לכסף  אבי ע”ה היה 
היה  לא  ואפילו  שמרוויח  הכסף  כל  את  לוקח  היה  הוא 
זה  “קחי,  לה:  ואומר  ע”ה  לאמי  נותנו  מיד  אלא  סופרו, 
הכסף שלך, אם את רוצה שאקנה לך כמה מהדברים תני 

לי קצת כסף, כל השאר שלך!”

אע”פ  שבקדושה,  דבר  לכל  וראשון  ראש  היה  הוא 
עבד,  בהם  העבודות  משתי  מאוד  מאוחר  מגיע  שהיה 
הוא הקפיד להיות הראשון בבית הכנסת, אפילו אם היה 
היה  כבר  הוא   04:30 בשעה   ,02:00 ב-  מעבודתו  חוזר 
בבית הכנסת, קורא תהילים זוהר הקדוש וחוק לישראל, 
ועל  אבותינו”.  ואלוקי  מ”אלוקינו  התפילה  את  ומסדר 
לו מפתח, הוא היה עומד מחוץ  אף שבתחילה לא היה 
לבית הכנסת, בקיץ, בחורץ, בסופות ובגשמים, וממתין 
לגבאי בית הכנסת שיגיע, עד שיום אחד החליט הגבאי 

לתת לו את המפתח כדי שיכנס ראשון לבית הכנסת.

היה  בצהריים  אחת  בשעה  כבר 
מתכונן ומתריע על תפילת מנחה, 
היה לו כואב גדול להפסיד מצווה, 

על  לוותר  מוכן  היה  לא  הוא  ולכן 
למסור  הולך  כשהייתי  תפילה.  אף 

לבית  ומגיע  הארץ  ברחבי  דרשות 

שעה  לקום  משכים  אבי  היה  מאוחרות,  לילה  בשעות 
“נו,  בציפייה  אותי  ומעיר  שש(  )בשעה  התפילה  קודם 

מתי כבר התפילה?”

והזריזות  המצוות  את  לקיים  לו  שהייתה  התשוקה 
מדגם  אנשים  אלו  מפליא,  דבר  הייתה  המצוות  בקיום 
)תהילים  ֵהָּמה  ָּבָאֶרץ  ֲאֶׁשר  ִלְקדֹוִׁשים  הקודם,  הדור  אחר, 

טז, ג(. 

ונראה  אלו,  יקרות  במידות  להידבק  שנזכה  רצון  יהי 
צדקנו  משיח  בביאת  ישראל  בישועת  בקרוב  בקרוב 

ובבניין בית המקדש במהרה בימינו, אמן. 

כמידי שנה בשנה ישיבת אור החיים עורכת סיום ש”ס 
חגיגי לעילוי נשמת אביו של מרן ראש הישיבה שליט”א. 
יחד  המתאספים  הישיבה  ואברכי  רבני  משתתפים  בא 

לכבודה של תורה.

השבוע )יום רביעי( חל יום פטירתו של מר אבי, רבי דוד אלבז בן איזה זצ”ל, שנפטר לפני עשרים ואחת 
שנה, בי’’ג טבת שנת תשנ”ו.  נכתוב מעט הנהגות בולטות בחייו שישמשו לנו לדגם ותדמית לחיינו. 
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