
כבוד שמים 

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

ַאֲהֹרן  ְוַעל  ֹמֶׁשה  ַעל  ַוִּיָּקֲהלּו 
ַוֹּיאְמרּו ֲאֵלֶהם ַרב ָלֶכם ִּכי ָכל 
ּוְבתֹוָכם  ְקֹדִׁשים  ֻּכָּלם  ָהֵעָדה 

אּו ַעל ְקַהל ה' )במדבר טז, ג(.  ה' ּוַמּדּוַע ִּתְתַנּשְׂ

משה  בפני  והתלוננו  ישראל  עם  ניסו  רבות  פעמים 
רבינו  משה  התנהג  הפעמים  בכל  אך  במדבר,  רבינו 
ינּו )שמות טז, ז(,  בענוות רוח יתירה, ְוַנְחנּו ָמה ִּכי ַתִּלינּו ָעֵלֽ
ולא הקפיד על עם ישראל, אלא אדרבה להיפך הירבה 
תפילה עליהם לפני ה' יתברך שיסלח להם, ואילו פה, 
במחלוקת קרח, יצא כביכול משה רבינו מגדרו והקפיד 
ְצָתה  ּוָפֽ ה'  ִיְבָרא  ְּבִריָאה  ְוִאם  ועדתו,  קרח  אנשי  על 
ְרדּו  ְוָיֽ ְלָעה ֹאָתם ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָלֶהם  ֲאָדָמה ֶאת ִּפיָה ּוָבֽ ָהֽ

ַחִּיים ְׁשֹאָלה )במדבר טז, ל(.

אלא הביאור הוא, שכל הפעמים שהכעיסו עם ישראל 
רבינו,  משה  על  אישי  באופן  היה  זה  רבינו  משה  את 
ֶאל ֹמֶׁשה  ַוּֽיֹאְמרּו  העליבו והקטינו כביכול את מעמדו, 
ֲהִמְּבִלי ֵאין ְקָבִרים ְּבִמְצַרִים ְלַקְחָּתנּו ָלמּות ַּבִּמְדָּבר ַמה 
בזה  יא(,  יד,  )במדבר  ִים  ִמִּמְצָרֽ ְלֽהֹוִציָאנּו  ָּלנּו  ָעִׂשיָת  ֹּזאת 

משה רבינו וויתר והתנהג בענוות רוח. 

אך כשהגיע הדבר לכבוד שמים, מהרהרים אחרי מינויו 
של ה' יתברך ומורידים מכבוד התורה שהוא כבוד ה' 
ֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה ֶאת ה' )במדבר טז, ל(, בזה  ֲאצּו ָהֽ יתברך, ִּכי ִנֽ
להמשיך,  לדבר  נותן  ולא  נחרצות  רבינו  משה  עומד 
בתורה,  פגיעה  בהקב"ה,  לפגיעה  הדבר  שמגיע  ברגע 
באופן  אך  הכח,  כל  את  מפעילים  אלא  שותקים  לא 

כללי, בדברים של האדם עצמו, צריך 
הוא לוותר ולהתנהג בענווה יתירה. 

זצוק"ל  יוסף  עובדיה  רבינו  מרן מלכא 
אור  של  בהילולתו  לספר  היה  רגיל 
שמביא  הסיפור  את  הקדוש  החיים 
החיים  אור  של  תלמידו  החיד"א,  מרן 
הקדוש, פעמים רבות בספריו, ומדגיש 

זה  סיפור  על  רבות  פעמים  שחוזר 
גדול  ויסוד  הערך  יקר  שהוא  להיות 
צריכים  מוסר  ודברי  ה',  בעבודת 
הלב  לעורר  ושוב  שוב  עליהם  לחזור 

ליראת ה', וכה היה המעשה: 

אור החיים הקדוש לא רצה לקבל על 
עצמו משרה רבנית רשומה, אך כשהיה דין קשה וסבוך 
בקשתם.  פי  על  הדיינים  שאר  עם  יחד  לדון  הצטרף 
גדול  עשיר  חייב  הקדוש  החיים  אור  הדיונים  באחד 
בדין, ואותו עשיר לא היה מוכן לקבל עליו דין שמים 
והחל לחרף ולגדף את הצדיק, ְוָעִׁשיר ַיֲעֶנה ַעּזֹות )משלי 
לחורפו  השיב  ולא  הבליג  הקדוש  החיים  אור  כג(.  יח, 

דבר. 

לאחר מכן ניגש אחד הדיינים החשובים אל אור החיים 
הקדוש וביקש שימחל לאותו עשיר, השיב הרב ואמר: 
"באותו רגע שזלזל בי העשיר והכלימני מיד מחלתי לו 



ז׳׳ל,  בן מלכה  ר' יגאל  ז׳׳ל,  בן רחל  ז׳׳ל, יעקב  ז׳׳ל, מרים בת רחל  ירדנה   בן  אור אורי  העלון מוקדש לעילוי נשמת: 
שמואל גד בן מיסה ז׳׳ל,  אליעזר בן רגינה ז׳׳ל ,  אברהם בן חאקי קלרה ז׳׳ל,  רבקה בת אסתר ז׳׳ל ,  רבקה בת תאג'י רחל ז׳׳ל

הקדוש  הזוהר  בדברי  ששנינו  מפני  וזאת  שלם,  בלב 
כביכול  מכבידים  ישראל  שעוונות  ע"ב(  כ"ז  דף  )ויקרא, 

רוחני  דבר  והוא  ִּדְׁשִכיְנָּתא,  )ַּגְדָּפָאה  השכינה'  'כנפי  על 
ולשמור  להגן  ממנה  ומונעים  בו(,  מושג  לנו  שאין  גבוה 
ולהשפיע טובה וברכה על עם ישראל, ֲעֹונֹוֵתיֶכם ִהּטּו 
לכן  כה(,  ה,  )ירמיה  ִמֶּכם  ַהּטֹוב  ָמְנעּו  ְוַחֹּטאוֵתיֶכם  ֵאֶּלה 

מחלתי לו באותו רגע כדי להקל מחומרת עוונו". 

)ראש  רבותינו  דברי  את  החיד"א  מרן  ביאר  זה  פי  על 
על  לו  מעבירים  מידותיו  על  המעביר  "כל  ע"א(  יז  השנה 

העוון  ומעביר  ומוותר  שמוחל  בזה  כי  פשעיו",  כל 
מידה  כנגד  מידה  לכן  לשכינה,  צער  יהיה  שלא  גורם 
מעבירים לו על כל פשעיו, כדי למעט יותר את צערה 

של השכינה מסיבת עוונותיו. 

ומכאן ילמד האדם לא לחשוב רק על עצמו והצלחתו 

שכינת  על  גם  אלא  האישית, 
ובצער.  בגלות  שנמצאת  עוזנו 
ממילא  כך  נחשוב  וכאשר 
נשתדל לקיים עוד ועוד מצוות 

כביכול  אותה  ולסעוד  לסמוך  כדי  טובים  ומעשים 
מבחינת ְּתנּו ֹעז ֵלאֹלִקים )תהילים סח, לה(, ונזהר במצוות 
לא תעשה כדי לא לגרום צער לשכינה ולהוסיף צער 

על צערה.

יהי רצון שנזכה לעשות רצונו ה' יתברך תמיד ונראה 
וזכות  השלימה,  בגאולה  ישראל  קרן  בהרמת  בקרוב 
לנו  תעמוד  עטר  בן  חיים  רבי  אדוננו  הקדוש  הצדיק 
ולהאדירה  תורה  להגדיל  ידינו  מעשי  בכל  להצליחנו 

ולהרבות כבודו יתברך בעולם, אמן. 

 

ניתן לצפות 
בשיעוריו של מרן ראש הישיבה שליט”א   
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כמו כן ניתן להאזין בשידור חי 
גם דרך הטלפון: 02-6400000  )שלוחה 9(

שבת שלום לכל בית ישראל

)קבוקים(  אמריקאים  בוטנים  א. 
מיני  בורא  ברכתם  בקמח,  המצופים 

מזונות.

ביסקויטים,  שני  בין  שמונחת  גלידה  והיא  קסטה,  ב. 
את  ופוטר  מזונות  מיני  בורא  הבסקויטים  על  מברך 
עצמם  מצד  חשובים  שהביסקויטים  כיון  הגלידה, 
על  מברך  בגביע,  גלידה  אבל  לגלידה.  טפלים  ואינם 
עשוי  אינו  שהגביע  כיון  הגביע,  את  ופוטר  הגלידה 

רק  נשאר  האכילה  שבסוף  ואף  עצמו.  בפני  לאכילה 
מהגביע, אין צריך לברך עליו.

ג. האוכל פת הבאה בכסנין ושותה תה או קפה, צריך 
הבאה  הפת  בברכת  נפטרו  ולא  שהכל,  עליהם  לברך 
בכסנין  הבאה  פת  אכילת  כדי  בתוך  אם  וכן  בכסנין. 
אוכל גבינה או דגים בפני עצמם, ואינו מלפת בהם את 

הפת הבאה בכסנין, צריך לברך עליהם.

הלכות ברכות - המשך דיני עיקר וטפל


