
 

 

 

 910עלון מס'   - הר  ש  ע   הנ  מוֹש  שנה 
 

 אומרים תחנון.לא  -" פסח שנייד' אייר " ראשוןביום   @
 זיע"א. רבי מאיר בעל הנסהילולת  ראשוןביום   @
 הילולת התנא הקדוש  - ל"ג בעומר חמישיביום  @

 תחנון.זיע"א.  לא אומרים   ר' שמעון  בר  יוחאי     
 

 

 חע"ה'תש  אייר' יג  בס"ד
 18:59  -   הדלקת נרות

 19:51  -   שבת צאת ה
 20:41  -        רבנו תם 

 "אור החיים"המדוייק של  מהלוח - קיץשעון 
 ע"פ "אופק תל אביב"

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 ז"ל אברהםבן   לע"נ  

 סגולה להשתתף-בדוק ומנוסה
 "מועד-"אוהלבבסעודה רביעית 

 21:30 -השיעור בלויין יחל ב
 
 
 
 
 
 

 

 פרשת  אמור
 "'אלה מועדי ה"... 

וזה , מקבל כפול מהקב"ההמוציא הוצאות על החגים 
, 80-"ועד" 40-"מגימטריה "ד" מוע" מרומז בתיבה
 ()חיד"א                           . 80מקבל  40שאם מוציא 

 ינצו במחנה בן הישראלית ואיש הישראלי."ו.."    
להורות שהיו  -לא פרט הכתוב שם כל אחד מהם 

שניהם פגומים. כי כל היוצא לריב מהר, ודאי הוא 
שאינו מן האנשים הנודעים בשמם אלא מן הפחותים, 

 כלי יקר(  )                     .אנשים בלי שםאנשי בליעל, 
 "כ"א א'(  ן"הכהנים בני אהר מר אלא( 

דור וחומסיו דור דור  ,מלמד שהראהו הקב"ה למשה
דור וגזלניו. למה הראה הקב"ה למשה גם את 

לפי שהפשעים החמסנים והגזלנים שבכל דור? 
. מה שבדור הקודם היה גזילה, משתנים בכל דור

רציחה ופשע, נקרא בדור אחר: אהבת מולדת, מלחמת 
הקיום. מה שבדור אחד נקרא: צביעות, שקר ושחיתות, 

ונאמנות מפלגתית. השני: מאבק ראיוני  דורנקרא ב
לפי טיב החמסנים והגזלנים אפשר לעמוד על ממילא 

 )הדרש והעיון(                                  .טיבו של הדור
 רמזים לל"ג בעומר 

רבי יהוסף רוטנברג מביא בשם ה״חתם סופר״ 
 ארבעים ותשעהישנם בסך הכל  "שבועות"שבמסכת 

דהיינו דף גמרא  .כמנין הימים בספירת העומר ,דפים
ד הוא כנגד "כנגד כל יום בספירה, יוצא איפוא, שדף ל

 .(שהרי כל מסכת מתחילת מדף ב)היום הל״ג בעומר 
והמעניין הוא שבדף הזה נאמר: ״רבי שמעון אומר 
מחכו עליה במערבא״ כאומר שמחים עם רבי שמעון 
בארץ ישראל, וזהו רמז להילולת רבי שמעון בר יוחאי 

 .עומר, כנגד אותו הדףג ב"שחלה בל

    מענייני הפרשה :

   הכהנים מקדושתהנובעים  דינים. 
   הכהניםחיתון של  פסולי. 
   המקריביםמומים  פסולי. 
   הקורבנותמקריבי  טהרת. 
   הקורבנות אוכלי. 
   ישראלוחגי  המועדים. 
   הפניםהמנורה ולחם  דיני. 
   ועונשוהמגדף  מעשה. 
  "אמור, ואמרת" 

יש מפרשים  (י"רש)להזהיר גדולים על הקטנים 
 .מהגדולים לקטנים, להזהיר לשון זוהר "להזהיר"
 "...כי אם בתולה מעמיו יקח אשה" 

צוותה התורה לכהן גדול לקחת דווקא אשה  מדוע
, איזו פגם יש באישה שמת אשה אלמנהולא , בתולה

כתב הטעם לפי שהעיקר  (מצוה רעב)בעלה? החינוך 
הטוב שבאדם שיהיה לו מחשבה טהורה ונקיה, כי 

על כן ראוי למשרת  .אחרי המחשבות ימשך הגופות
הגדול להדבק באשה שלא קבעה מחשבתה באיש אחר 
זולתי בו, שהוא קודש קודשים, ומתוך כך יהיה הזרע 

 .שהטהור ונקי וראוי לעבוד בקדואשר יתן לו ה' ממנה 
 "י( –א ")כ "והכהן הגדול מאחיו 

רבי יהונתן  ? אומר"גדול מאחיו"למה הכוונה 
צריך להיבחר בזה  רמז שכהן גדול ןאאייבשיץ, מכ

, כמו יותר עשיר, ולא צריך שהוא גדול מאחיושהוא 
 .שהיה בזמן בית שני שקנו את הכהונה בכסף

 "(ג"י -א ")כ "והוא אשה בבתוליה יקח  
בגימטריה  "והוא"א בספרו נחל קדומים אומר, "החיד

בן שמונה עשרה "ל ", רמז לדברי חזשמונה עשרה
א, "מוסיף החיד ".יקח אשה - י"חבן  - והוא" ".לחופה

תיבות עולים בגימטרייה , סופי "חיק הבבתולי האש"
   .שמונה עשרה

 . רמז, כשיהיה בן י"חי"חידושין קר"ת:  - יקחמילת 
 ()בגדי שש ."בן י"ח לחופה"התנא  יקדש אשה כמו שאמר

 "אלה מועדי ה' אשר תקראו אתם במועדם" 
שבחג יש כתוב ת בזוהר שאנו אומרים לפני סעודת שב

, ואם לא עונשו חיוב גדול יותר משבת להזמין אורחים
 'תקראו'אלה מועדי ה' אשר "גדול, וזה מרומז בפסוק 

 .שצריך להזמין אורחים ,..."אותם
  בשעת התפילה וקריאת התורה. במקום שיש עירוב, יש לטלטל ע"י קטן.אין לעיין בעלון  העלון טעון גניזה.     הסירו מכשול מדרך עמי ! 

 / http://www.hidush.co.il/     http://ladaat . info"חידוש" :   -ניתן להוריד את העלון באתרים הדתיים "לדעת" ו
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 "והכהנים הלויםמפטירין :  "
 ('מד יחזקאל )             

 
 
 
 
 

 פינת הניבים והפתגמים
א =  רָּ שּופ  א ד  רָּ לָּא = ִמּׁשּופ  עֵּ לָּא ּול  עֵּ י ִעִדית = ל  ִעדֵּ

ִחים.  בָּ שֻׁ מ  בַּ ִחים ש  בָּ שֻׁ  מ 
א = יוִפי, רָּ ִמית: שּופ  ֲארָּ ת. בַּ ר  א   ִתפ 

  

: "מּוָצִרים ֵאּלּו וִהְסִביר ְלָלקֹוחֹותי המוכר דוגמה:
 ִנָתן ְלַהִשיָגם ֶאָּלא ֶאְצִלי".ֵהם ִעֵדי ִעִדית, ְולא 

  

ִתְרּגּום ֵמֲאָרִמית: ֶאְגֶבה ֶאת ַהַמִּגיַע ִלי  מקור:
 )ניבונכון(    ֵמִעֵדי ִעִדית ֶשֵיש ְלָך ]ָבָבא ְמִציָעא סו[.

 
 

 

 'גפרק  -פרקי אבות   ' לעומר, כחהשבת 
 
 
 

 

  2ראו בעמוד  -מרתק 
 מכל מלמדיי השכלתי

 



  
 חינוך  - "בניך כשתילי זתים"

 

בכללי  הילדיםיש ללמד ולהנחות את לקראת ל"ג בעומר 
  :הבטיחות במדורה

יש לנעול נעליים סגורות וללבוש מכנסיים ארוכים א. 
וגחלים וכן  ציםיוחולצה מתאימה להגנה על הגוף מפני ג

מעקיצות זוחלים ושרצים ארסיים הנמשכים אל חום 
 המדורה. 

הבערת המדורה תיעשה על ידי האחראי בלבד. יש ב. 
המחוברים   להזהיר מפני מסמרים חלודים ומזוהמים

 למשטחי עץ והעלולים לפגוע במשתתפים.
אסור להבעיר אש באמצעות חומרים דליקים כגון בנזין, ג. 

 בקרבת המדורה. םן להחזיקנפט וכדומה. אי
אסור להשליך למדורה ְמכלים ריקים מכל סוג, חזיזים, ד. 

קליעי נשק או עץ צבוע בצבעי שמן. כמו כן אין להתיז דלק 
 על אש בוערת.

הוספת עצים וקרשים לליבוי המדורה תיעשה על ידי ה. 
 האחראי, תוך שמירה על כללי הבטיחות.

כיבוי כמו מים וחול  יש להחזיק בקרבת המדורה אמצעיו. 
 פה.ישרהלמקרה של התפשטות 

סיום האירוע יש לוודא כיבוי מוחלט של המדורה בעזרת ז. ב
 חול או מים.

 
 

 זיע"א ' שמעון בר יוחאיר
  חי בדור השני שלאחר חורבן בית שני. בימיו של

בענן, כי זכות רשב"י הגנה על  הקשתרשב"י לא נראתה  
של ר' עקיבא ומיד לאחר נישואיו  תלמידוהיה  כל הדור.
רבו  שלתו וגלה למקום תורה ללמוד בישיבתו יעזב את ב

נאסר ר' עקיבא כש .שנה למד שם 13ר' עקיבא. במשך 
סיכן רשב"י את נפשו ונכנס לשם  ,האסורים בבית

רשב"י לפני  שישבבמסירות נפש כדי ללמוד תורה. כל זמן 
ר' עקיבא הסתיר את מעלתו וגדולתו ואף אחד לא הכיר 

דייך, שאני ובוראך "אמר לו:  .את כוחו חוץ מרבו
 "!כוחךמכירים את 

בקדושתו העצומה זכה רבי שמעון לקיים בשלמות את 
" ולהשרישה בלב "ואהבת לרעך כמוךהוראת רבו 

 תלמידיו עד שתקנו את פגם תלמידי רבי עקיבא. 
 "שבי  שבית  למרום,   עלית" 

 

נרמז שמו של התנא הקדוש רבי שמעון בן בפסוק זה 
וחאי. י רבמעון שהם ראשי תיבות של  "שבי"יוחאי, שכן 

, "וזרע ימפ חתשכ אל יכ"רמוז בפסוק  יוחאיושמו 
טל את ִשכחת יב המיוחס לו,שבזכות הזהר הקדוש 

 ל תורה()אורה ש                         התורה מישראל.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 "חודש אלול  -  הכנה לימים הנוראים"
אדם לעבוד כמה שיותר לרכוש  צריך אלול בחודש

, ואפילו דקדוקי סופרים, טוביםות ומעשים ולעצמו מצ
כיון שאינו יודע גם ע"י צדקה, , חומרות וחסידויות

פעם את  שאלו לטובה. הדיןאיזה מהם יכריע את 
, במה שונה חודש אלול משאר זצ"למדובנא  המגיד
: אדם בא לבית במשל כדרכולהם  ענה  ?השנהחדשי 

 ביןהכנסת, ומרוב עשירותו היה לבו גס, ולא התערב 
הבריות, בקושי רב פלט "שלום" לכמה אנשים. והנה 

, ואותו עשיר הגיש הכנסתזמן הבחירות לועד בית  הגיע
עמדותו. מיד החל לשנות את יחסו, לאחד קנה ומ

הרמת ספר תורה, ולשלישי עליית  ולשניפתיחת ההיכל, 
והיה מתערב עם  ששי, וכך עשה בכל שבת ושבת,

הוא האדם,  כך . מה גרם לו זאת? הבחירות!!!הבריות
בכל השנה שקוע בתרדמה עצומה, בקושי מגיע לבית 

ות בסיסיות, ועל חומרות, וים מצימק בקושיהכנסת, 
 הואמאן דכר שמיה?? אולם בהגיע חודש אלול רואה 

את עצמו קרוב ליום הדין, ומיד נותן אל לבו לקיים כל 
בחלק החיים,  ליפולמצוה וחסידות שבאה לידו כדי 

.השלום, השלוה ,הפרנסה, הבריאות  
 
 

 כל הישועות והברכות
 הי"ו  לחיים ואריאלה דורון

 .לסעודה הרביעית בלויין ושתרמ
 זצ"ל  עובדיה יוסףזכות מרן 

תגן בעדם, לרפואתם 
והצלחתם שיתברכו בכל מילי 
דמיטב ויתגשמו משאלותם 

 באושר ובפרנסה טובהלטובה 
 לשנים רבות וטובות 

 עילאי בן אריאלהולרפואת 
 חזור לאיתנו במהרהיש

 
 
 

 
 

 שיעור התורה הגדול בתבל
 "אברהם יגל"  ארגון

 בכל מוצאי שבת ןמשדר בלוויי
  הראשון לציוןאת שיעורו של 

 שליט"א  יצחק יוסףהרה"ג 
 

 "אוהל מועד"בבית הכנסת 
 השיעור יוקרן  21:30בשעה 

 בע"ה תתקיים  מסך ענק. על גבי
 " בית הלחם"בחסות  סעודה רביעית,
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 כל הישועות והברכות

 הי"ולמקסים ורינה יפרח 
 .לסעודה הרביעית בלויין ושתרמ

 זצ"ל  עובדיה יוסףזכות מרן 
תגן בעדם, לרפואתם 

והצלחתם שיתברכו בכל מילי 
דמיטב ויתגשמו משאלותם 

 לטובה באושר ובפרנסה טובה 
לעדי, במהרה זיווג הגון 

 לאברהם ולשחר בני רינה
 להבדיל לע"נ יצחק בן שרה ז"ל

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 רפואה שלימה
 לאסתר אהרוני

 מנב"ת  גוהרבת 
הקב"ה ישלח 
מזור ומרפא 
לרנ"ב אבריה 
ושס"ה גידיה. 
רפואת הנפש 
 ורפואת הגוף.

רבות תזכה לשנים 
 יוסףעם בעלה 
 

 
 שבת  שלום  ומבורך

 ז"ל  מרים ושאול ןבמשה מזרחי 
 ז"ל  רחל ןבירון סימונה 
 ז"ל  שרה ןביצחק נאמן 

 ז"ל  אסתר ןבמשה מוסאי 
 ז"ל  דינהבת  סיגלית סמדר כלימי

 ז"ל  מסעודה )מזל(בת  רחל חכמון
  ז"ל יעל ויוסף בת לירז-רוזי

 ז"ל רחל בת מרים 

  "לז רבקהבן  משה אליאס
 ריטה שתחי'ה  בן ז"ללירן מלכה 

 ז"ל מרים בן אברהם שריפיאן
 ז"ל רחל בן משיח אליאס

  ז"למרים  בןדוד נתני 
  ז"ל נרגיס בן יהודה-משאלה בן
 ז"ל חנה בת פור -גוהר יצחק

 ז"ל גולשן בת סולטנה נסימי 
 

 הי"ומרים  בןשלמה לארי 
 הי"ו שרית ןב אדר ישראל
 הי"ומרים  בןמשה נאמן 

 הי"ומרים  בןאברהם נאמן 
 הי"ורבקה  בןמרדכי עמרני 

 הי"ומרים  בןישראל פרג'י רפאל 
 הי"ומורוורי  בןבאבאי באבאי 
 הי"ושרה  בןיהונתן אריאלי 
 הי"ונהיית  ןב שבתאי מוסאי

 מנב"תאורה  תב אלה בניאן
 

 : -לכל החולים ובכללם ל רפואה שלימה והחלמה מהירה
  הי"ורעות בן  יגל-אברהם

  הי"ושרה בן  ניסים דוידי
  מנב"תרבקה  בתשרה ביבי לארי 
 מנב"תמרים  בתנעימה שלומזדה 

  מנב"תשרה  בתחנה דוידי 
  מנב"תחנה בת  דינה מוסאי
 מנב"תמרי  בתלידה הרוני 
  מנב"תגורג'יה בת  דליה נסימי
  מנב"תחוה בת  רזיה סינדני
  מנב"ת אסתרבת הודיה חיה 

 

 
  : נשמת     לעילוי 

 

 ז"ל בן שלמה ושרה שיחיו מרדכי לארי
 

 בן אברהם וזליכה ז"ל     בבאי מוסאי
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 רפואה שלימה
 לעילאי דורון

 הי"ו  מזל-אריאלה בן
 הקב"ה ישלח מזור

 ומרפא לרמ"ח אבריו
 ושס"ה גידיו. שיחזור
 לאיתנו הראשון ויזכה

 .טובותולשנים רבות 
  

נא להתפלל ולקרוא 
 תהילים לרפואתו

 
 ברכה והצלחה 

 שמואל ושולמית מחדון
 וכל משפחתם 

שיזכו לפרנסה טובה 
ורפואה שלימה וירוו 

נחת מכל יוצאי 
חלציהם ויתגשמו 

משאלות ליבם 
זיווג הגון  לטובה.

 במהרה לילדיהם
  

 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 רפואה שלימה
 ליונתן דוידי

 הי"ו  רחל ויוסף בן
הקב"ה ישלח מזור 

 ומרפא לרמ"ח
אבריו ושס"ה 
גידיו. שיחזור 

לאיתנו הראשון 
 ויזכה לשנים רבות 

 ונעימותטובות 

 ברכה והצלחה 

 לנאג'י ורבקה ישר
שיתברכו בבריאות, 
אושר ופרנסה טובה 

 ובכל מילי דמיטב
ברוחניות ובגשמיות, 

טובות ולשנים רבות 
שיתגשמו משאלות 
ליבם לטובה וירוו 

 נחת מיוצאי חלציהם 
 

 
 
 

 הצנוע והענולע"נ 
חיים יאיר 

 ז"ל נסימי
ישעיה ודליה שיחיו בן 

 18:00-ביום שלישי ב
 עליה לבית העלמין

 הוהענו ה הצנועלע"נ 
  ביבי דאודי

 ז"ל שמואלבת 
 יח' אייר פקידת שנתה

 בבית העלמין 17:30חמישי ב
 
 
 

 רפואה שלימה
 חיה-להודיה

 אסתרבת 
הקב"ה ישלח מזור 

ומרפא לרנ"ב 
אבריה ושס"ה 
גידיה. שתחזור 

לאיתנה הראשון 
 ותזכה לשנים רבות 

 טובות ונעימות
 נא להתפלל לרפואתה

 
 

 רפואה שלימה
ם מרי-לשאוקט

 שרה בת   נסימי
 הקב"ה ישלח 
 מזור ומרפא 
לרנ"ב אבריה 

 גידיהושס"ה 
רפואת הנפש 
 ורפואת הגוף

 רבות  לשנים

 בשורה משמחת
 נפתח חוג חדש
 מעניין ומרתק

ללימוד מקאמים 
 ופיוטים

עם החזן והפייטן 
 הי"ו דוד-אשר בן

 

 פרטים : דור
 

052-2241701 
 

 הצנוע והענולע"נ 
 אברהם מוסאי 

 בן יהודה וחנום ז"ל 
 שישי כ' איירביום 

 עליה לבית העלמין- 8:30
 "תפילה למשהמשמרה ב"בשבת 

 
 הצנועה והענווהלע"נ 

 מרסל מטודי 
 ז"ל רחל ושלוםבת 

 יד' אייר פקידת שנתה
 שתמליץ טוב בעד משפחתה

 
 
 
 

 שלימה רפואה
 לארז סעדיאן

 הי"ו אסתרבן 
הקב"ה ישלח 
 מזור ומרפא

לרמ"ח אבריו 
 ושס"ה גידיו

שיחזור לאיתנו 
 הראשון ויזכה

עם  לשנים רבות
  פרחנאזרעייתו 

 יום 30במלאת 
 והענולע"נ הצנוע  

 יצחק נאמן
 ז"ל שרה ןב

 תתקיים אזכרה
 ' איירוט ניביום ש

 עליה לבית העלמין-17:30

מנחה, דברי תורה, -18:30
 ערבית וסעודה 

 בבית הכנסת
 "עזרא הסופר" 

  ה לידידנוברכה והצלח

 יהב נועם ואפרת עו"ד

 רפואה שלימהלשיזכו 
אושר לפרנסה טובה 

וירוו נחת ושלווה 
חלציהם מכל יוצאי 

יתגשמו משאלות ש
  ליבם לטובה

 לשנים רבות ו
 טובות ונעימות

  
 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ברכה והצלחה 

 לאליס טובול
בת שמחה 

רפואה שלימה 
פרנסה טובה ו

אושר ושלווה 
נחת  והרותו

מכל יוצאי 
לשנים ו חלציה
 טובותו רבות

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 
  

 

 ל"ג בעומר -הילולת רשב"י 
 

יום ל"ג בעומר הוא יום שבו מרבים בשמחה לכבוד רבי 
שמעון בר יוחאי זיע"א, והוא יום ההילולא. רצונו היה 
שישמחו ביום זה, ויש נוהגים לערוך לימוד בליל ל"ג בעומר 
במנין, וללמוד שבחי רשב"י המפוזרים בזוהר ואדרא זוטא 
ומנהג יפה הוא. ויש נוהגים ללכת  על קבר רשב"י במירון 

אבל עדיף ללכת בזמן אחר, כי כיום אין ל"ג בעומר, ב
, ורבות בנות שבאות בבגדי הצניעות נשמרת במקום קדוש זה

פריצות ופוגעות בקדושת המקום ומחטיאות את הרבים, 
וגדול עוונן מנשוא. ומלבד זה יש נוהגים לשחוט שם בהמות 
ולאכול, מבלי לבדוק אם השוחט בקיא בהלכות שחיטה 

 המכשוליםובדיקת הבהמה, ואם הוא ירא שמים. וגם רבו 
ר כרת, ולכן שומר בענין הניקור מחלב דאורייתא שהוא איסו

 נפשו ירחק מהם, וילך בזמן אחר.
 תפילה 

הגמרא אומרת שיכול רבי שמעון בר יוחאי לפטור את כל 
העולם כולו מן הדין. וכתוב בזוהר הקדוש שתפילתם של יֵשני 
עפר אלו עושה רושם גדול בשמים )זוהר ת"כ דף ת"ז( והעולם 

קשים מתקיים בזכותם. לכן אנחנו משתטחים על קברו ומב
 שיתפלל עלינו ועל עם ישראל כולו.ממנו 

 לימוד 
טוב ללמוד מתורת הצדיק ולהזכיר מעשיו על קברו )זוהר, 
זכור א'(: ובמיוחד טוב לקרוא מהזוהר הקדוש ליד קברו של 
הרשב"י ובנו, שעל פי הכתוב בזוהר בזכות לימוד זה יצאו 

 מהגלות ברחמים.
 שמחה 

הרבות ביום זה בשמחה, כתב מהרח"ו בשער הכוונות, שיש ל
ז"ל, שכך היה רצונו של רשב"י  כמו שסיפר רבנו האר"י

שישמחו ביום זה. ועל כן טוב לשיר שיר קודש זה שחובר ע"י 
הרב שמעון לביא זצוק"ל שרמוזים בו סודות גדולים מענין 
הרשב"י זיע"א ובכללם שהיה כעין כהן גדול" שאוהב את עם 

 לכפר על כולם. ישראל, מוסר נפשו עליהם ויכול
 מערת הרשב"י 

הגמרא מספרת שאליהו הנביא נמצא לעיתים בפתח מערתו 
של רשב"י. וכשבא רבי חיים בן עטר בעל אור החיים הקדוש 
לקבר הרשב"י הוא זחל על ארבעתיו במעלה ההר לגודל 
קדושת הרשב"י, אחר כך זכה להרגיש במקום ריח גן עדן 

סף חיים בעל הבן איש בעת לימוד התורה שם. וכשבא רבי יו
חי זיע"א לארץ ישראל, עלה לציון הרשב"י ומרוב שמחה של 
קדושה חיבר במקום שיר קודש זה שיש בו שבחי הרשב"י 

יאמרו ש וגודל כוחו לזמר עריצים ולהציל את כלל ישראל
 אותו בשמחה כתפילה בכוונה רבה.

 צדקה 
בשעה שאדם נמצא במקום קדוש זה, יש בכוחו להתעלות 

 או ,ן יפריש סכום כסף לצדקה, לישיבה או לבית הכנסתולכ
שיפריש כסף כדי שיקנה בו ספרי קודש לילדיו ויאמר: "הריני 
מפריש סכום כסף זה לזכות רבי שמעון בר יוחאי זיע"א. 

 יתברך  ה'  והריני מקבל על עצמי בלי נדר להתחזק בעבודת 
 ,יוםעצמי להניח תפילין יום  על מקבל  הריני  ובמיוחד

ללמוד תורה  ,לשמור שבת כהלכתה, לשמור טהרת המשפחה
 לשמור פי מלשון הרע ,לחינוך דתי ילשלוח בני, יום יום

 .להיזהר מכעסו
 טעם ההדלקה

אפשר לתת טעם  .ימי הספירה ניתנו בכדי להאיר את החשיכה
לזה שמרבין בנרות ועושיו מדורות ביום זה, להורות שימי 

בכדי להאיר את חשכות החומריות, ודבר המסוגל  הספירה ניתנו
ולכן מרבין בנרות ר, לזה הוא תורתו של רשב"י, ספר הזוה

 בהילולא דיליה, וזה על דרך הכתוב כי אשב בחשך, ד' אור לי.
 (דאברהם איבא)                                                              

 
 
 

 ל תקרי הליכות אלא הלכות""א
 

 השכלתימכל מלמדיי 
 "פסח שני"

-יום י"ד באייר הוא "פסח שני". בזמן בית
המקדש הייתה זו הזדמנות נוספת להקריב 
קורבן פסח עבור אלו שלא יכלו לעשות זאת 

 בפסח הראשון. 
לבריאת  2449בשנת  מה קרה בפסח שני?

ישראל את יום השנה הראשון -העולם, ציינו בני
ליציאתם ממצרים בי"ד בניסן והקריבו את 

פי הציווי האלוקי, רק אנשים -קורבן הפסח. על
הטהורים מטומאת מת יכלו להביא את הקורבן. 

מת באו למשה -קבוצת אנשים שהייתה טמאת
ותלונה בפיהם: "אנחנו טמאים לנפש אדם. למה 

גרע לבלתי הקריב את קורבן ה' במועדו בתוך נ
לאחר ששאל את פי האלוקים,   ישראל"?-בני

משה רבינו: שלושים יום לאחר חג להם מסר 
הפסח יצויין חג הפסח השני. בי"ד באייר, אלו 
שהיו טמאים או בדרך רחוקה בפסח הראשון, 

 יוכלו להקריב את קורבן הפסח כהלכתו.
 מה עושים בפסח שני?

כיום, כשבית המקדש לא עומד  אמירת תחנון:-אי
על מכונו, מציינים את יום י"ד באייר כיום שמחה 
ואין אומרים במהלך התפילות את קטעי 

 ה"תחנון".
נוהגים לאכול מצה ביום זה. אך שלא  אכילת מצה:

כמו בפסח הראשון, מותר לאכול חמץ במשך כל 
 היום.

 

 מה מקור השם? מה המיוחד בו? "לחם הפנים",
"לחם הפנים", הוא כינוי לשנים עשר לחמים שהיו 
מוצבים בבית המקדש על השולחן והיו מוחלפים 
מדי שבת. לאחר שבוע על השולחן אכלו הכהנים 

 מעשרים וארבע את לחם הפנים שנחשב לאחד
 מתנות כהונה.

 "?לחם הפניםלמה נקרא "
כדברי בן זומא  ,פניםללחם יש צורה עם הרבה א. 

" פנים)מנחות י"א ד(: "ונתת על השולחן לחם 
  פנים הרבה.)שמות כה,ל(, שיהא לו 

 , בתוך המקדש. בפניםהלחם מוצב ב. 
הלחם הוא לחם מעולה הראוי לעלות על השולחן ג. 

 המלך.  לפני
ממסכת חגיגה כ"ז, לומדים שהיו מגביהים את ד. 

ת הנס א שולחן לחם הפנים ומראים לכל העולים
הגלוי שהלחם נשאר טרי אפילו לאחר שבוע שלם. 
יש אומרים שהמסתכל על הלחם, כפי שנראה 

כך הוא עצמו. אם ראה את הלחם קר  ,הלחם לאדם
מזגו של אותו אדם קר, אם רואה את הלחם יבש  -
 כן הוא יבש. -
 לחם הפנים נאפה מצה ולא היה חמץ.   §
 .נילושות אחת אחת ונאפות שתים שתים   §

הלחם צריך להיות תמיד על השולחן, ולכן בעת    §
מים את הלחם החדש על החלפת הלחם היו ׂש

 השולחן ורק אז מורידים את הלחם הישן.
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 זצ"ל בציון רשב"יעובדיה יוסף מרן 
היה זה בשנת תשכ"ב. חברי השיעור בבית הכנסת 
"שאול צדקה" עמדו לסיים בשעה טובה את מסכת 

עדס, שבת, יחד עם מורם ורבם, הגאון רבי יוסף 
מרבני ישיבת "פורת יוסף". החלטה גמלה בליבם: 
לערוך את סעודת הסיום במירון הרחוקה, על ציונו 

נסיעה  הקדוש של התנא רבי שמעון בר יוחאי.
למירון באותם ימים, בתנאי הדרך הקשים, לא 
היתה דבר של מה בכך, ואולם הדבר לא הרתיע את 

את  משתתפי השיעור. מנוי וגמור עמם היה, לערוך
הסעודה דוקא במירון! רעיון נוסף עלה במוחם של 
לומדי השיעור, להזמין את מרן לסעוד עמם במירון. 
הם ניגשו לביתו של מרן, בדחילו ורחימו, ושאלו: 
"האם יסכים כבוד הרב לכבדנו בהשתתפותו בסיום 

מרן חייך בנועם, אך השיב בסירוב. "זמני ?" המסכת
במשך שעות  יקר, ולא אוכל להיטלטל בדרכים

 ארוכות. אני מעדיף לשבת בביתי וללמוד" אמר.
שהרי אנו  ,"הלא גם הרב קשור לשיעור שלנו

שומעים מפיו שיעור בהלכה מידי יום, עם סיום 
שיעורו של הרב עדס" ניסו התלמידים את כוחם 
בשנית, אך מרן נותר בסירובו. התלמידים היו 

מרן מאוכזבים, אך ידעו כי לא יצליחו להניא את 
והנה, באותו לילה  מדעתו. הם שבו כלעומת שבאו.

גבאי  ,בו נערך הסיום, עלה רבי משה חי שראבני
בית הכנסת "שושנים לדוד", על מיטתו לישון. 
וחלום מופלא נגלה לעיניו. הגאון רבי יעקב חיים 
סופר, מחבר "כף החיים", הופיע בחלומו וציווהו: 

י שמעון בר "לך לחכם עובדיה יוסף ותאמר לו, שרב
יוחאי ממתין לו במירון. יש שם הארה גדולה, למה 

 ?!" גיע לסיוםיהוא לא 
רבי משה חי התעורר כשהוא נפעם ונרגש, אולם 
הוא אמר לעצמו: "חלומות, שווא ידברו", ושב 
לישון. ואולם אך נעצמו שמורות עיניו, והחלום חזר 

בחלומו וציווהו  ונשנה. שוב הופיע ה"כף החיים"
עתה הבין  לחכם עובדיה ולהזמינו למירון.ללכת 

רבי משה חי כי החלום הינו חלום אמת. הוא קם 
והתלבש, ומיהר לביתו של מרן, לספר לו על החלום. 

אמת הוא!  –מרן האזין, ופסק: "אכן, החלום 
השעה היתה שתים עשרה וחצי  !" הולכים למירון

ומונית הוזמנה לביתו של מרן. רבי משה חי  בלילה
רן נכנסו פנימה, והנהג החל בנסיעה למירון. ומ

והנה, ראה זה פלא, תוך שעה וחצי עמדו רגליהם 
במירון! היתה זו קפיצת הדרך של ממש. הם הגיעו 

הנוכחים  בדיוק כאשר החלה סעודת הסיום.
התפלאו לראות את מרן, אולם רבי משה חי הסביר 
להם את פשר הענין. וכך נעמד מרן לצד ציונו 

ל רשב"י, ונשא דרשה מופלאה, במשך הקדוש ש
כשלצידו יושבים הגאונים רבי , ארבעים דקות

רבי ישועה עטיה, ורבי , יהודה צדקה, רבי יוסף עדס
וחפץ ה' בידו צלח. לאחר מכן  בן ציון אבא שאול.

ציוניהם הקדושים של ל עוד הספיק מרן לנסוע לצפת
על  להעתיר בתפילה, מרן ה"בית יוסף" והאר"י ז"ל

ציונו הקדוש של בניהו בן יהוידע, על אם הדרך, ולשוב 
 לתפילת הנץ בירושלים עיר הקודש...

 
 

 הסומא שנתרפא
מעשה ביהודי שבלהט ויכוח עם חברו נשבע "ברבי 

שהיה  שמעון בר יוחאי". להפתעתו קם נכרי
במקום ומחה בו בזעם: ״כיצד מעז אתה להזכיר 

 .את שמו של האדם הקדוש הזה?״
לתמיהת כל הנוכחים ששאלו: "מה לך ולרבי 
שמעון?" הוא ענה: ״יש לי בן יחיד שביום אחד 
הפסיק לראות ונהיה סומא. אין לשער את גודל 
שברינו וצרתנו. דרשנו בכל הרופאים והמומחים 

או לו מרפא. המשרתת אך לשווא, הם לא מצ
היהודיה שהיתה בביתנו המליצה לאשתי שניקח 
את הילד להילולת רבי שמעון בר יוחאי ונבקש 
עליו שם רחמים. בתחילה מאנתי לשמוע 
להפצרותיה של אשתי אך כאשר לחצה ולחצה עלי 
יום יום נאלצתי לעשות רצונה ולקחת את הילד 

  למירון.
ו כסף לתלמידי הגענו למירון בערב ההילולא, חלקנ

החכמים ולעניים, הדלקתי נרות על הציון 
והתחננתי לפני הצדיק שירחם על בני ויעתיר לפני 
הבורא לרפואתו. ונדרתי, שאם הילד יתרפא אעלה 
לקבר הצדיק מידי שנה בשנה ואפזר שם כספים 
לצדקה. בדרך חזרה בילינו את הלילה באכסניית 

בא, דרכים. בחצות הלילה קם הילד וקרא: ״א
רואה אני את השמים והכוכבים מהחלון!״ 
נרעשתי ואמרתי: אולי חלום הוא, הדלקתי את 
האור ואמרתי: ״אם אמת בפיך כתוב שתי 
שורות״. מיד נטל את הקולמוס וכתב בכתב 
מיושר, ולשמחתי לא היתה גבול, שבנו על 
עקבותינו, פרסמנו את הנס והכפלתי תרומתי. 

דרי, ואנו עולים ומאז ועד היום שומר אני את נ
לקברו בכל שנה. לכן אני לא מבין איך היהודי הזה 
מעז להעלות את שם הצדיק על דל שפתיו 

  (מובא בספר ״ויאמר עמוס״)    ולהישבע בשמו".
 

 
 מתורתו של רשב"י

תניא רבי שמעון בן יוחאי אומר: שלש מתנות 
טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל וכולן לא 

 : יסורין, אלו הןנתנן אלא על ידי 
 תורה, ארץ ישראל והעולם הבא.

תורה מנין? שנאמר: "אשרי הגבר אשר תיסרנו  א.
 .(תהלים צד' יב)ה ומתורתך תלמדנו" -י

ארץ ישראל מנין? שכתוב: "כי כאשר ייסר איש  ב.
וכתוב  (דברים ח' ה)לוקיך מיסרך" -את בנו ה' א

לוקיך מביאך אל ארץ טובה" -בסמוך: "כי ה' א
 (.דברים ח' ז)

העולם הבא מנין? דכתיב "כי נר מצוה ותורה  ג.
. (משלי ו' כג)אור ודרך חיים תוכחות מוסר" 

 (ברכות ה.)
 
 

 ואבותינו סיפרו לנו
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