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פרשת ויחי, תשע”ח
בפרשת השבוע, פרשת ויחי, תם נשלם ענין פרשת 
מכירת יוסף על ידי האחים. ומפורש בפסוקים שבאו 
ויוסף מתרגש  יוסף לבקש ממנו סליחה,  אל  האחים 
ובוכה, ומנחם ומחזק אותם – “ַוְיַנֵחם אֹוָתם ַוְיַדֵּבר ַעל 

ִלָּבם” )בראשית נ, כא(.
אולם עדיין צריך עיון, מדוע אחרי כל זה, אחי יוסף 
לא נמלטו מעונש על כל מה שעשו ליוסף הצדיק1? 
והלא יוסף הצדיק מחזק ומנחם את ֶאָחיו כמה וכמה 
שהפסוק  ובפרט  פסוקים.  בכמה  כן  ומוזכר  פעמים, 
מעיד עליו שהוא אוהב את בנימין אחיו ואת כל שאר 
ֶאָחיו בשלמות - אוהב את כל האחים ממש כמו את 
בנימין, אם כן מדוע נשאר עדיין רושם מהחטא של 

אחי יוסף?
ובספר רבינו בחיי על התורה, על הפסוק בפרשתינו 
ְּבַדְּבָרם ֵאָליו” מבאר, שמאחר ולא  “ַוֵּיְבְּך יֹוֵסף  )שם, יז(: 

שיתכפר  אפשר  ואי  מיוסף,  מפורשת  מחילה  היתה 
שאחי  ונמצא  יוסף,  של  מחילתו  ידי  על  אלא  העוון 
ידי  יוסף מתו בלא מחילתו, לכן הוצרכו לכפרה על 
עשרה הרוגי מלכות, ע”ש. ולכאורה תמוה, וכי העיקר 
במחילה זה לומר בפה את המלה “מחילה”, הרי יוסף 
ובודאי  ולעודדם,  לחזקם  קודש  עבודת  הצדיק עשה 

שמחל להם מכל לבו2? 
שבעבירה  המפורסם,  היסוד  פי  על  לפרש  ויתכן 
של בין אדם לחבירו יש גם חלק של בין אדם למקום 
מצד  שלימות  היתה  שלא  ובגלל  מד(.  סי’  ח”ה  ביחו”ד  )הובא 

יוסף הצדיק במחילתו, שהרי לא אמר בפיו את המלה 
“מחילה”, ממילא בשמים עדיין הקפידו ואמרו:” נכון 
שיוסף הצדיק מוחל, אבל ה’ יתברך לא מוכן למחול!”. 
וזה דומה לדברי רבינו האור החיים הקדוש )בפרשת ויגש(, 
שאחי יוסף לרוב גדלותם היו צריכים לעשות לפנים 
משורת הדין ולא לזרוק את יוסף לבור, וכן לא למוכרו 
ומפחידים  נוראים  והדברים  ולא כלום.  לישמעאלים, 

עד מאד!
ולומדים מכאן, עד כמה יש להזהר על עבירות שבין 
מחבירו  סליחה  יבקש  שאדם  יתכן  כי  לחבירו,  אדם 
הנעלב  והניזוק,  נפשו,  על  יתחנן  ואף  הלב,  מכל 
ה’  זה  כל  ועם  מכל הלב,  סולח  זאת  והנרדף לעומת 

לאחר  שגם  וכנראה  סולח!”,  לא  “אני  אומר:  יתברך 
בקשת מחילה וסליחה, עדין יש לעשות עוד דברים, 
שם  ולקדש  להתעלות  ולהתקדם,  השם,  קידוש  כגון 
שמים, ולזכות את הרבים עוד ועוד, עד שגם בשמים 
יהיו מרוצים מאיתנו, וימחלו לנו. ואוי לנו ביום הדין! 

וזה שמוטל עלינו ללמוד מפרשת מכירת יוסף.
יוסף הצדיק עצמו זכה לשלימות גדולה,  ומאידך, 
להיות מלך שמונים שנה.   - הזה  בעולם  גדול  ושכר 
הגדול  ושכרו  שמים,  שם  קידש  הוא  ויום  יום  ובכל 
ומבואר  מד.(.  מנחות  )עי’  כמה  יודע  איני  הבא  בעולם 
בעלון השבועי “דעת זקנים” )פרשת ויגש(, שיוסף הצדיק 
מצב  ובכל  ענין  ובכל  מאד,  גדול  אמונה  בעל  היה 
משמים,  שהכל  ומרגיש  יתברך,  ה’  את  ממליך  היה 
זוכים  כיצד  היא  והשאלה  ע”ש.  פרטית,  בהשגחה 
באמונה  ובעיקר  באמונה,  גדולות  להשגות  להגיע 
בהשגחה פרטית, שהכל משמים בלבד, אך ורק מה’ 

יתברך?
יודע  היה  הצדיק  שיוסף  ולבאר,  להוסיף  ונראה 
לעשות מהאמונה תפלה, כלומר, שהיה מכוין על כל 
דבר ודבר שהוא משמים בלבד. ומלבד זה היה מוסיף 
לחשוב  כח  לו  יתן  שה’  יתברך,  לה’  ולהתפלל  לכוין 
לדבקות  תמיד  זכה  ובזה  משמים,  שהכל  תמיד  כך 
משמים  זה  שגם  וחשב  לבור  וכשנזרק  יתברך.  בה’ 
ולא ֶאָחיו, היה מוסיף להתפלל ואומר לעצמו: “רבונו 
לי כח להרגיש ממש שהכל בהשגחה  תן  עולם,  של 
פרטית, והכל נעשה על ידך בלבד”. ונמצא שיש כאן 
לחיזוק האמונה. והעושה  תפלה  וגם  אמונה שלימה, 
כן, מגיע לשלימות באמונה ובעבודת ה’ יתברך. וכן 
שהכל  בשלימות  מאמין  היה  לישמעאלים,  כשנמכר 
לה’ יתברך לקבל  והיה מתפלל בלבו  גזירה משמים, 
כח שיזכה לחשוב כך תמיד. וכן כשהיה בבור שתים 
עשרה שנה בבית הסוהר, היה זוכה להרבות בתפלות 
יתברך  מה’  רחמים  ומבקש  האמונה,  מכח  עצומות 
לטובה   - בלבד  משמים  שהכל  שלימות  להרגיש 
ולברכה. וזה יוסף הצדיק, וזה כח האמונה, והתפלה 

המחזקת את האמונה3.
ובאמת רבינו הקדוש זיע”א )בספר ליקוטי מוהר”ן ח”ב אות כה( 
כתב כן, וז”ל: גם טוב לעשות מהתורה תפלה, ע”ש. 
ואמונה הרי היא תורה, ויש להשלימה על ידי תפלה. 

העיר  על  הצדיק  ליוסף  ע”ה  אבינו  יעקב  אמר  וכך 
ּוְבַקְׁשִּתי”  ְּבַחְרִּבי  ָהֱאֹמִרי  ִמַּיד  ָלַקְחִּתי  “ֲאֶׁשר  שכם: 
)בראשית מח, כב(, ובתרגום פירש בצלותי ובעותי, כלומר, 

)וישלח קסז:(,  בתפלתי ובקשתי. וכמבואר בזוהר הקדוש 
על  אלא  זכויותיהם,  על  סומכים  אינם  שהצדיקים 
צלותיהון ובעותיהון לפני ה’ יתברך, ע”ש. ומרומז כן 
לקבל  בנו  את  אשר שלח  רשב”י  על  ט:(,  )מו”ק  בגמרא 
ברכה מכמה צדיקים, והם לעומת זאת אמרו לו מלים 
קשות מאד, לדוגמא: “תזרע ולא תקצור. תכניס ולא 
תוציא, תוציא ולא תכניס. יחרב ביתך, ולא תראה שנה 
חדשה. ורשב”י הקדוש הסביר לו שכל אלו הן ברכות 
ידי התפלה נשלמת האמונה,  וכן על  חשובות, ע”ש. 
ומקבלים כח רוחני משמים לחיזוק האמונה. ולזה זכה 
יוסף הצדיק, וגם לנו יש לעשות כן הלכה למעשה )עי’ 
ב”ב קל:(. וכן באמונה, לתרגם את הכל לאמונה מעשית, 

לתפלה  גורמת  חזקה  ואמונה  התפלה.  כח  ידי  על 
אמתית.  וישועה  רצון  לעת  גורמת  והתפלה  חזקה, 
סט,  )תהלים  וגו’”  ָרצֹון  ֵעת  ה’,  ְלָך  ְתִפָּלִתי  “ַוֲאִני  בבחינת 

יד. ומצודת דוד שם(.

ויש ללמוד מהאמונה של יוסף הצדיק, ומהתפלה 
שבתוך האמונה, שגם אנחנו צריכים להיות תלמידים 
כלומר, שבכל מצוה  כך.  ולהתנהג  יוסף הצדיק,  של 
שאנו עושים, ובכל תפלה שאנו מתפללים, ובכל שבח 
גדול שאנו עושים לה’ יתברך, יש לכוין גם בלשון של 
תפלה. וכן כשעומדים בנסיון של אמונה, ומתאמצים 
להתנהג כך על פי האמונה, יש להתפלל באותו רגע 

שיהיה לנו כח ודבקות להתנהג רק על פי האמונה4.
שמירת  שבזמן  ממליץ,  אמונים  שהשומר  וכידוע 
העיניים כדאי מאד להתפלל לזכות לישועות, כי כעת 
זו עת רצון גדולה מאד. וכן כשעושה תענית הראב”ד 
)עי’ בא”ח פרשת בהר(, ולפעמים זה קשה לו מאד, כי המאכל 

ישבור  הטעים,  מהמאכל  יפרוש  זאת  כל  עם  טעים, 
התאוה האסורה ויתפלל באותה שעה שיזכה להתגבר 
תמיד להיות קדוש. סיום חומש בראשית זה החותמת 
ואיש  הקדושה  איש  האמונה,  איש  הצדיק  יוסף  על 
התפלה - בן פורת יוסף. וכדאי להיות חסיד של יוסף 
בבחינת  להיות מתלמידיו,  נזכה  כך  ידי  ועל  הצדיק, 
אנא מזרעא דיוסף קאתינא )עי’ ברכות כ.(. והלואי שנזכה 

לכך. חזק, חזק ונתחזק.  

1. וכידוע שזה קשור לעשרה הרוגי מלכות )עי' סנהדרין יא. ומהרש"א שם(.
2. אמנם נכון שבדיני ממונות ישנן מחלוקות גדולות בפוסקים אם מחילה 
מקום  מכל  ג(,  סי'  חו"מ  ח"ג  ביבי"א  באריכות  והובא  א  ס"ק  יב  סי'  קצה"ח  )עי'  מחילה  נקראת  בלב 
בצערא דגופא, ומוחל מכל לבו, הרי זה מצוין. ובפרט שמדובר בבן תורה כמו 

יוסף הצדיק, שבודאי מחל להם מכל הלב על כל מה שעבר עליו.
3. וראיה לכך, מהפסוק בפרשת וישב )לט, ג( "ַוַּיְרא ֲאֹדָניו ִּכי ה' ִאּתֹו וגו'", 
"הכל  תמיד:  צועק  שהיה  כלומר,  ע"כ.  בפיו,  שגור  שמים  שם  רש"י,  ופירש 
כי  כח  לי  תן  עולם,  "רבונו של  יתברך:  ה'  אל  תמיד  והיה מתפלל  משמים". 
אתה המלך הגדול, הגבור והנורא, הטוב והמטיב, ואין עוד מלבדו". וכל זה היה 
"ֲאֶׁשר  והפסוק מסיים  יותר.  והיה מעריכו  שומע אדונו פוטיפר סריס פרעה, 
הּוא ֹעֶׂשה", ומבואר בזוהר הקדוש )פ' וישב דף קפט:(, שכאשר היה יוסף מגיש אוכל 
או שתיה לפוטיפר, והיה פוטיפר מבקש אוכל אחר או שתיה אחרת, היה הדבר 
מתהפך בידיו לפי דרישת פוטיפר. וזו כוונת הפסוק "ה' ַמְצִליַח ְּבָידֹו", "ְּבָידֹו" 
דייקא. ובנערותי שמעתי מפי מרן רבינו הגדול זיע"א שהסביר, שהיה מתהפך 
ואומר:  רגע  באותו  יוסף מתפלל  ידי שהיה  על  הצדיק  יוסף  בידו של  הדבר 
ומכאן רואים, שיוסף היה בעל אמונה גדול, וכגודל  "יהי רצון מלפניך וכו'". 
האמונה כך גודל התפלה. וזו כוחה של התפלה, שכאשר רואים בעיניים דברים 
מסוימים, יש להפעיל את האמונה שהכל משמים בלבד, ולהוסיף להתפלל על 
ולזה זכה יוסף הצדיק,  שהכל משמים בלבד,  כך שנזכה תמיד לדעת ולהבין 

ועל ידי התפלה נעשה עת רצון.
4. והנה לפנינו כמה דוגמאות חשובות, שיש לעשות מהאמונה ומהתורה 

תפלה:
~ בכל ברכה וברכה, כשמזכירים את המלים "מלך העולם", הרי שצריכים 
לכוין לשבח את ה' יתברך, ולהמליך אותו עלינו. ויש להוסיף ולהתפלל שנזכה 

תמיד לקבל עלינו עול מלכות שמים.
שנזכה  ולהתפלל  להוסיף  יש  וכו',  במצוותיו  קדשנו  "אשר  במלים   ~

ולהתעלות בקדושה, אף  ולהיות קדושים  והברכה,  ידי המצוה  להתעלות על 
על פי שזו ברכת השבח.

כל  את  שנזכור  כדי  יתברך  ה'  שציונו  לכוין  יש  הטלית,  עטיפת  בזמן   ~
המצוות )או"ח סי' ח ס"ח(. ויש להוסיף לכוין ולהתפלל בלב שנזכה באמת לקיים את 

כל המצוות שבתורה בשלימות.
כה  סי'  בשו"ע  )כמבואר  המח  וכנגד  הלב  כנגד  לכוין  יש  התפלין,  הנחת  בזמן   ~
ס"ה(. ויש להוסיף לכוין ולהתפלל שנזכה תמיד להיות עבדי ה' ברמ"ח איברים 

ושס"ה גידים.
זה מספיק לכוין לאמונה ולאהבת ה'  וכן בקריאת שמע דאוריתא, אין   ~
יתברך, וכן לכוין "לא תתורו" ו"למען תזכרו וכו'", אלא יש להוסיף לכוין ולבקש 

מה' יתברך, שיזכה אותנו להשגות גדולות במצוות אלו.
השבח  על  ולכוין  להוסיף  ִעְוִרים",  "פקח  ברכת  השחר,  בברכות  וכן   ~
שנזכה להיות בעלי אמונה גדולים, ולראות אמונה בעיניים ולא להיות בבחינת 
לִעְוִרים  היא על בעלי תאוה הדומים  לא תתן מכשול", שהכוונה  עיור  "לפני 

)רמב"ם פיהמ"ש פ"ה דשביעית(, בבחינת "ֵעיֶניָך ֲהלֹוא ֶלֱאמּוָנה" )ירמיהו ה, ג(.

~ וכן בעניית הקדיש, באמירת "יהא שמיה רבא", שזו בקשה שאנו מתפללים 
שנזכה  תמיד.ויש להוסיף לכוין  שלם ומבורך  שיהיה שמו של ה' יתברך הגדול, 

תמיד לקדש את שמו של ה' יתברך, ולהרבות כבוד שמים )ועי' סנהדרין פה.(.
~ בזמן הקמת והגבהת ספר תורה, יש להרגיש מעמד הר סיני – "נעשה 

ונשמע", וקבלת התורה באהבה גדולה.
~ בפסוקי דזמרה, בפרק "אשרי יושבי ביתך", כשאומר "עיני כל וכו', ואתה 
נותן להם את אכלם בעתו", יש לכוין שה' יתברך נותן לכל אחד ואחד פרנסתו 
בעתו )עי' כתובות סז:(. ויש להוסיף לכוין, לבקש ולהתפלל לה' יתברך, שנזכה לקבל 

סיעתא דשמיא, יראת שמים וחיים טובים. והבן. וכמובן לפרוש כפיים.
~ בשירת הים כשאומר "זה אלי ואנוהו", יש לכוין לזכות ולקבל פני שכינה, 

כמו שזכו עם ישראל כשהלכו בים )וכמבואר במכילתא, הובא ברש"י בפסוק זה, ע"ש(.
פי"ד(  )בראשית  רבה  במדרש  ומבואר  וכו'",  יה  תהלל  הנשמה  "כל  כתוב   ~
שהכוונה היא על כל נשימה ונשימה. ויש לכוין שנזכה להרגיש שכל נשימה 

ונשימה, היא מה' יתברך. וזו ממש תפלה.
~ בתפלת העמידה, לדוגמא בברכת "אתה חונן וכו' חכמה בינה ודעת" - 
"דעת" זה העיון, והיינו לכוין לאמת. וכן "דעת" זה רוח הקודש )רש"י פרשת ויקהל(. 
ויש לכוין ולבקש שנזכה לרוח של קדושה גדולה, דעת תורה ודבקות גדולה 

בה' יתברך. וכל זה בבחינת דעת חסרת מה קנית )נדרים מא.(.
לחולי הגוף  לכוין  יש  "וכל תחלואינו",  "רפאינו", כשאומר  וכן בברכת   ~
והנפש )כה"ח סי' קטז ס"ק ב(. ויש לכוין עוד ולהוסיף על חולי אהבת ה' בבחינת "נפשי 

חולת אהבתך, אנא אל נא רפא נא לה". והדברים מתוקים מדבש.
– גשם, תבואה, פירות, חיים, שבע  "ברך עלינו", כולה גשמיות  ~ ברכת 
"ותן טל ומטר  כשאומר  ושלום. ויש לכוין בכל הברכה גם על רוחניות. ולכן 
לברכה", יש להוסיף לכוין "תן לי גם כח, גם סיעתא דשמיא, גם יראת שמים וגם 
פרנסה בשפע. וכשאומר "שבע את העולם כולו מטובך", יש לכוין אין טוב אלא 
תורה - תן לי חשק ואהבה לתורה כאויר לנשימה, מאלפי זהב וכסף. וכשאומר 
"מלא ידינו מבכותיך", יש לכוין לקבל מה' יתברך כל הברכות הכתובות בתורה 
דבר  מכל  זו  שנה  והצילה  "שמרה  וכשאומר  מקומות(.  ועוד  תבא  כי  ופרשת  בחקתי  )בפרשת 

הצלה  ממחלות,  הצלה  מסכנות,  הצלה  גם  שתהיה  ולכוין  להוסיף  יש  רע", 
תקוה  לה  "ועשה  כשאומר  וכמובן  ההמשך.  וכן  מעבירות,  והצלה  מתאונות 
טובה ואחרית שלום", יש לכוין שיהיה פתח של תקוה לכל הבעיות, ושלום עם 
"חוס ורחם עליה, ועל כל תבואתה ופירותיה",  וכשאומר  כל הסובבים אותי. 
לעולם.  ולהוריד שפע  והפירות,  התבואה  על  בכוונה  לברך  שנזכה  לכוין  יש 
ומסתמא כך היה מכוין יוסף הצדיק תמיד. וזו כוונת הצדיקים לעשות מהתורה 
ומהאמונה תפלה. ובכל דבר בחיים, יש לשאת תפלה לפני ה' יתברך להצלחה 

ברוחני וגשמי.
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שלום וברכה מורי ורבותי!
אחד מהסיפורים האהובים עלי במיוחד, הוא המעשה בתלמידו של 
היה  מולו  כאשר  גדולה,  בעיירה  לרבנות  מועמד  שהיה  סופר  החתם 
מועמד "רב" שלא ניהל את חייו באורח הנכון כיאה לתלמיד חכם, ואף 

חכמתו בהבנת דברי התורה והבקיאות בה היתה מועטה להחריד.
להצלחת  יכולתם  ככל  עשו  שלומו  אנשי  וכל  סופר  כמובן שהחתם 
בחירתו של תלמידו התלמיד חכם הדגול. אולם, מנגד, היו עמי ארצות 
הנבער שעמד  "הרב"  בחירתו של  למען  יכולתם  ככל  עשו  רבים אשר 

מעבר למתרס.

שהקרב  ראה  זמנים,  אותם  של  העיר  ראש  העיירה,  של  הפריץ 
הממושך אינו מעיד על סימני סיום באופק, והחליט ליטול את שרביט 
השופט ולפסוק על דעת עצמו מי הוא הראוי יותר לכהן כרב בעיירתו 

הדגולה.
הספר  עם  להגיע  מהם  וביקש  הרבנים,  שני  את  לפניו  הפריץ  זימן 
הנקרא ביותר בקרב היהודים. שני הרבנים הודו בפניו פה אחד שהספר 

הנקרא ביותר הוא סידור התפילה, ובאו עמו ללשכתו של הפריץ.

את  בפניו  ופתח  נבער  "רב"  אותו  את  לחדרו  הפריץ  קרא  ראשית 
באותו  הכתוב  את  לקרוא  ממנו  מבקש  שהוא  תוך  באקראי,  הסידור 
עמוד בעל פה. אותו רב הציץ בעמוד הפתוח, ולשמחתו הרבה ראה את 

המזמור "ַאְׁשֵרי יֹוְׁשֵבי ֵביֶתָך" )תהלים פד, ה( והתחיל לדקלמו בשפה רהוטה.

החתם  של  תלמידו  נכנס  הפריץ,  מלשכת  בצאתו  מכן,  לאחר  מיד 
סופר שהיה כזכור תלמיד חכם בעל שיעור קומה משכמו ומעלה, וכעת 
בלא  זאת  עשה  שהפעם  אלא  באקראי.  הסידור  את  הפריץ  פתח  שוב 
משים לכיוון כריכתו האחורית של הסידור. וכאשר פער הרב את עיניו 
האשכנזים  אחינו  אומרים  אותו  הפיוט  את  לפניו  הוא  ראה  בתדהמה, 
קשה  בו  הלשון  כאשר  בשנה  פעם  שנאמר  משהו  הנוראים.  בימים 

להחריד, ודי אם נציין שמתחיל הוא במילים: "קצוץ קצה לקצוציך"...

כבוד הרב החל לקצקץ בלשונו את תחילתו של הפיוט, ולאחר שניות 
ספורות הלך קולו ודעך עד אשר נדם לחלוטין.

"הרב"  של  בחירתו  על  ועדה  עם  קבל  והודיע  מחדרו  הפריץ  יצא 
הנבער לרב העיירה.

כאשר הגיע תלמידו של החתם סופר ופרש לפניו את מאורעות אותו 
היום, וסיים בצער רב עם פסק דינו של הפריץ. חייך אליו בכאב מורו 
ורבו החתם סופר, והורה לו לשוב לבית המדרש. "עוד לא הגיע הזמן 
בכתר  לשאת  ראוי  אינך  "עדיין  לו,  אמר  הוא  ישראל",  כרב  לכהונתך 

ההנהגה".
יודע את כושר העיון  "והלא כבודו  "מדוע?", שאל תלמידו המופלג. 
ורמת הבקיאות לה זכיתי. מדוע, אם כן, פסול אני מלכהן כרב בישראל?".

בסידור  לקרוא  יודע  הפריץ  "האם  בחיבה:  סופר  החתם  שאלו 
התפילה?".

"ברור שלא", ענה התלמיד.

פה  בעל  בפניו  לקרוא  ממך  מנע  "מה  הרב,  והקשה  חזר  כך",  "אם 
את המזמור 'אשרי יושבי ביתך'? הלא כל מזמור אותו היית קורא בפני 
הפריץ היה אמור לספק אותו, כי הרי די לו בלשונך הרהוטה גם בשפה 

אותה אין הוא מבין. כל עוד שלא זכית לכך, אינך ראוי להנהגה. שוב 
לבית המדרש ושב באוהלה של תורה עוד מספר שנים, עד אשר תזכה 

לכתר זה".
'חכמה'  חסרי  "הרבנים"  את  דוקא  לאהוב  הארץ  עמי  של  דרכם 
הלך  את  לסדר  ניתן  בנקל  אשר  תמימים,  אותם  התורה.  ו'דעת'  'בינה' 
מחשבותיהם, ואף "לשכנע" את 'דעת התורה' שלהם לכל אשר יחפוץ 

השואל, התלמיד או הגבאי.
גדולי ישראל לא שמחו בלשון המעטה למנות רבנים שכאלה להנהגת 
הדור, כי הפיקוד וכושר ההנהגה אמורים להיות חלק ממאפייני היסוד 
כך,  עולו של הציבור. משום  עליו את  יקבל  של התלמיד חכם, בטרם 
גם  ההנהגה,  של  לכתרה  זכו  בטרם  החכמים  תלמידי  תמיד  נמדדו 
בפיקחותם, שנינותם, ויותר מכך בכחם הגדול לפעול למען זיכוי הרבים 

והרמת קרן התורה, ולא לשבת בביתם כצדיק באדרת.
יוסף, הוא  בפרשתנו, כאשר ברך יעקב את אפרים ומנשה, בניו של 

מסיים: "ְיִׂשְמָך ֱאֹלִקים ְּכֶאְפַרִים ְוִכְמַנֶּׁשה" )בראשית מח, כ(.
על  מעשים.  אותם  ובעלי  אופי  אותו  בעלי  היו  לא  ומנשה  אפרים 
ח  סי'  צא,  פרשה  )רבה  המדרש  מסביר  כג(,  מב,  )שם  ֵּביֹנָתם"  ַהֵּמִליץ  "ִּכי  הפסוק: 
של  לימינו  שעמד  מנשה  זה  היה  כי  שם(,  בפרש"י  וכ"ה  זוטרתי  פסיקתא  אגדה  ובמדרש 

אביו ותרגם לו את דברי האחים. מה שאומר שמנשה היה יותר בסביבתו 
הממלכתית של אביו יוסף, מאשר באוהלה של תורה.

שהגיע  מיום  יעקב  הדגול  לסבו  צמוד  היה  אחיו,  אפרים  לעומתו, 
ַאֲחֵרי  "ַוְיִהי  למצרים, ועסק בקרבתו בתורה. וכמו שביארו את הפסוק: 
רש"י  שפירש  א(,  מח,  )שם  ֹחֶלה"  ָאִביָך  ִהֵּנה  ְליֹוֵסף  ַוֹּיאֶמר  ָהֵאֶּלה  ַהְּדָבִרים 
)וכן הוא בדעת זקנים מבעלי התוספות ובהדר זקנים(, כי היה זה אפרים שהיה רגיל לפני 

יעקב בתלמוד )ואמנם יש מדרשים שכתבו שהיו אלו שומרים שהניח יוסף אצל אביו, ואפילו מנשה לפי 
דעות מסוימות(.

וזו היתה הסיבה לברכתו הכפולה של יעקב "ְיִׂשְמָך ֱאֹלִקים ְּכֶאְפַרִים 
ה". כי למרות גדלותו של אפרים בתורה ובמעשים טובים, אם לא  ְוִכְמַנּׁשֶ
יהיה לו חלקים נרחבים ממידותיו של מנשה להוביל מהלכים, ובשעת 
הצורך אף להיות המוציא והמביא בענייני הממלכה, לא יוכל הוא למלא 

תפקידו כיאה וכיאות.
ושוב זכיתי ומצאתי שכדברים האלה ממש כתב ב"העמק דבר" )שם(, 
כאשר הוא מוסיף את המילים: "אפרים היה גדול בתורה ודבק לאלוקיו, 
ומנשה בעל הליכות עולם ועוסק בצורכי ישראל". ובאותה לשון ממש 
כתב בשו"ת מנחת יצחק )חלק ד', קונטרס "דברי חפץ" ד"ה דהנה(: "שכן פירש הכתב 
סופר" )ושם הוסיף שלא כדברי ה"עמק דבר", אלא שאפרים היה כיששכר בעוד מנשה היה כזבולון. והברכה 
שמברך האב לבנו היא שיזכה ויהיה גם כאפרים וגם כמנשה, דהיינו גם כיששכר וגם כזבולון שיזכה לשני שולחנות(.

אולם, על כל זאת, ההגדרה בתוקף ההנהגה חייבת להתחיל עם "וישם 
את אפרים לפני מנשה", שיהיה כח הגדלות בתורה קודם ורב על פני כח 

ההנהגה וההבנה בחיי עולם ובחיי שעה.
יזכנו ה' יתברך לדבוק בגדולי ישראל האמיתיים, לנהוג לאורם וללכת 
בדרכם. ולזכות לחנך את בנינו ברוח מיוחדת זו, לראותם גדולים בתורה 
הדורות.  בפגעי  אף  בפרץ  לעמוד  ומצליחים  טהורה  שמים  וביראת 

ולזכותם לחיים שיש בהם אהבת תורה ויראת שמים, אמן.
וברוכים תהיו!

יש מצווה וחובה להיות 'פיקח'...
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להתענג על ה'
הרב אליהו רבי ראש הכולל



ניתן לשלוח שאלות בדרכים הבאות:
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כיבוס טלית קטן עם בגדי תינוקות 
מטונפים

מצוייצת  קטן  טלית  לכבס  מותר  האם  שאלה: 
יחד עם כביסה מטונפת, כגון של תנוקות, וכיוצא 

בזה?
תשובה: מותר, משום שטלית היא תשמיש מצוה 
ולא תשמיש קדושה. וגם אין בזה בעיה של מעלין 
דידן,  ובנדון  א(.  סי'  ח"ב  )יבי"א  מורידין  ואין  בקודש 
כאן  ואין  ומכובסת,  נקיה  דבר  של  בסופו  הטלית 

בעיה כלל.
עצה טובה, להניח הטלית קטן בתוך שרוול של 
חולצה או בתוך גרביים, וכך לכבסם יחד, כדי שלא 
יתקלקלו חוטי הציצית כלל ועיקר. והנוהגים לכבס 
טלית קטן יחד עם כביסה רגילה, שאינה מטונפת 
ולכבס  להשרות  או  תינוקות,  בגדי  כמו  ממש 

בקערה נפרדת, הרי זה משובח.

טיול איש ואשתו ברחובה של עיר
שבעל  בזה  צניעות  של  בעיה  יש  האם  שאלה: 
עבור  עיר  של  ברחובה  לטיול  יוצאים  ואשתו 

בריאות הגוף?
תשובה: עצם ההליכה הרי הוא דבר בריא מאד 
היה  זיע"א  איש  החזון  ורבינו  מאד.  וחשוב  לגוף, 
עושה הליכה יום יום. ופעם ראיתי שיש בביתו של 
מרן רבינו זיע"א מכשיר הליכה, בחדר בו הוא ישן.
והן אמת שבגמרא )ברכות מג:( כתוב שלא יספר אדם 
אפילו עם אשתו בשוק, והיו צדיקים שהקפידו על 
נשותיהם,  עם  ברחוב  הלכו  לא  ומעולם  מאד,  כך 
יהיה  שהכל  והעיקר  להקל.  המנהג  זאת  כל  עם 
ח"א  נעול  גן  הנפלא  בספר  )ועי'  הקודש  טהרת  ועל  בצניעות 

דף תלא(.

הקמיע הגדול ביותר לבית...!
שאלה: מה היא דעת התורה לגבי אשה נשואה, 
שהיא  )חמותה(,  בעלה  של  אמו  בביתה  המתגוררת 

אמנם אשה אלמנה אבל אשה קשה מאד?
גדול  קמיע  כמו  זה  אלמנה  אשה  תשובה: 
להצלחה, ועל אחת כמה וכמה כשהיא גם חמותה. 
תורה  ספר  לה  יש  כאילו  להרגיש  הכלה  וצריכה 
אשה  שהיא  הדבר  נכון  אמנם  כך.  ממש  בבית, 
תשבח  אותה,  תכבד  כלתה  כאשר  אולם  קשה, 
אותה ותתן לה תמיד הרגשה טובה שהיא החכמה 
קשה.  תהיה  ולא  תרגע  היא  בודאי  אז  הגדולה, 
ובפרט שהבעל חייב בכבוד אמו, וגם הכלה חייבת 
במסירות,  היקר  בנה  את  שגידלה  חמותה  בכבוד 
תרגיש  החשובה  הכלה  וכאשר  הכלה.  זאת  עבור 
שעושה בזה מצוה כל רגע ורגע, ממילא יהיה לה 

חיים טובים ומאושרים.

והן אמת שיש מתירים לשלוח את ההורים בגיל 
כן,  לעשות  מדינא  ומותר  זקנים,  למושב  הזקנה 
או"א  כיבוד  ילקו"י  )ועי'  ובלבד שלא יתקלקל שלום ביתם 
ח"א דף רכט(, עם כל זאת, בני זוג חכמים לקיים מצוות, 

וכמובן  מזה.  גדול  קמיע  בעולם  לך  שאין  ידעו 
שעל ידי הדרכה נכונה, יעשו כיבוד הורים וכיבוד 

אלמנה על הצד הטוב ביותר.

נתינת סנדקאות לסבא חולה מאד
שאלה: בשעה טובה נולד במשפחה נכד ראשון, 
והסבא מצד האשה שהוא חולה במצב קשה מאד, 
מבקש מבני הזוג לשבת סנדק וגם שיקרא התינוק 
על שמו, אולם אבי הבן טוען לעומת זאת, שמוטלת 
לאבי  קודם  אביו  ולכן  הורים,  כיבוד  מצות  עליו 

האשה בכל זה, מהי דעת התורה?
הורים  שכיבוד  משום  צודק,  הבן  אבי  תשובה: 
כבוד  רק  הוא  סנדקאות  ואילו  מדאוריתא  הוא 
לסבא, שאבי הבן חייב לעשות. וכן לקרוא על שם 
ושלום,  חס  סכנה  ויש  כן.  נוהגים  כאשר  הסבא, 

כאשר מזלזלים בפרטים אלו )ועי' יבי"א ח"ה יו"ד סי' כא(.
וזה  מצוות,  הרבה  יעשה  קשה  החולה  והסבא 
יותר חזק מלהיות סנדק. וכידוע מהפלא יועץ )ערך 
של  בסיוע  ואפילו  יהודי,  עם  חסד  שלעשות  חסד(, 

פריטת שטר מסוים, מעלתו יותר מסנדקאות. וידוע 
ראינו  לא  מעולם  שאומר,  זיע"א  הגר"א  מרבינו 
סנדק שנעשה עשיר )עי' ביאורי הגר"א יו"ד סי' רסה ס"ק מו(. ואם 
וכיוצא בזה, יתכן שיש כאן  עושים ריב ומחלוקת 

חשש גזל בכל המצוה הזאת.
רב  לך  ועשה  יועץ,  ברב  ותשועה  ולמעשה, 

והסתלק מן הספק.

המתנת שש שעות בין בשר לחלב, 
לחולה או זקן

כח  להם  זקן שאין  או  בחולה  הדין  מה  שאלה: 
האם  בשרית,  ארוחה  לאחר  שעות  שש  להמתין 
יכולים להקל בפחות משש שעות בין בשר לחלב?

תשובה: מעיקר הדין חובה להמתין שש שעות 
בבשר  ובין  בעוף  בין  בשרית,  אכילה  סיום  לאחר 
)יו"ד סי' פט ס"א(, אולם לחולה או לזקן שהוא חלש, וכן 

וזקוקים לסעוד  כוחם,  ומניקה אשר תש  מעוברת 
חלבי אחר  לאכול מאכל  להם  מותר  חלבי,  מאכל 
מאכל בשרי גם בפחות משש שעות )כה"ח שם ס"ק כא(. 
חלב  מאכלי  לאכול  להם  מותר  קטנים  ילדים  וכן 
אחר מאכלי בשר, בהמתנה של שעה אחת בלבד 

)הל"ע ח"ז דף מב(.

וכמובן שמאכל לא כשר או ממתקים לא כשרים, 
חס ושלום, אסורים באכילה בהחלט, לא לזקן, לא 
לחולה ולא לקטן, משום שיש בזה איסור בחפצא, 
הגברא,  על  איסור  רק  זה  בשר,  אחרי  חלב  אולם 

צריך  אין  קטן,  וגיל  חולשה  חולי,  של  ובאופנים 
להמתין שש שעות.

ברכת המסטיק
נכון שאין לברך ברכת הנהנין  זה  האם  שאלה: 

על מסטיק הנקרא גומי לעיסה שיש בו מתיקות?
תשובה: יש סברא כזו בהלכה שעל מסטיק מתוק 
לא מברכים, משום שלא מכוונים לשם אכילה ממש 
)עי' ברכת ה' ח"ב דף מא(. אולם דעת מרן רבינו הגדול זיע"א 

לברך "שהכל" על מסטיק מתוק, משום שמכווונים 
בלי  להנות  ואסור  ומתיקות,  הנאה  אכילה,  לשם 

ברכה )ועי' יבי"א ח"ז סי' לג, וח"ט סי' קח ס"ק צד(.
נכנס  לברך,  ולא  להחמיר  שרוצה  מי  למעשה, 
בזה לחשש של נהנה מן העולם הזה בלא ברכה, 
ולכן יקח מאכל אחר לפוטרו. וכמובן שהסומך על 
מרן רבינו הגדול זיע"א, ומכוין לשם אכילה, הנאה 
ומתיקות ממש, יכול לברך "שהכל", ועונים אחריו 

אמן.
וכידוע, שעל שמן זית לא מברכים, משום שחסר 
צט(,  דף  ח"ב  )הל"ע  מעיו  בהנאת  די  ולא  חיך,  הנאת  בו 
אכילה,  לשם  ומכוין  נהנה  החיך  במסטיק,  אולם 
וידוע שיש במסטיק לפחות שני גרם של מתיקות 
ממש. והמברך מקיים מצוה, והמחמיר יזהר שלא 
יכוין על  לאכול כלל, ואם בכל זאת רוצה לאכול, 

מאכל אחר לפוטרו, וזה מצוין.

ברכת הפיצה
"מזונות"  האם  פיצה,  על  מברכים  מה  שאלה: 

ו"על המחיה" או "המוציא" וברכת המזון?
תשובה: כידוע, יש בזה מחלוקת גדולה, משום 
בו  שאין  ממש,  לחם  של  בצק  זה  הכל  שאחרי 
גבינה,  הבצק  על  שיש  פי  על  ואף  כלל,  מתיקות 
פשטידה,  וכן  מתוקה.  אינה  הגבינה  מקום  מכל 
דהיינו בצק ממולא בבשר, הוא אינו מתוק, ודעת 
הבן איש חי לברך עליו "מזונות", ואילו דעת מרן 
וברכת  "המוציא"  עליו  לברך  זיע"א  הגדול  רבינו 
כיצד  הוא,  הגדול  והחשש  קיד(.  דף  ח"ב  הל"ע  )עי'  המזון 
נברך "על נטילת ידים" וברכת המזון, כאשר לדעת 

הבן איש חי ברכתו "מזונות".
ולמעשה כולנו תלמידי מרן רבינו הגדול זיע"א, 
ומברכים "המוציא" וברכת המזון, ועם כל זאת ישנן 
שתי עצות טובות: א. לעשות את הבצק מתוק על 
לכל  ואז  בזה,  וכיוצא  שמן,  או  סוכר  הוספת  ידי 
כאשר  ב.  המחיה".  ו"על  "מזונות"  ברכתו  הדעות 
זה בצק רגיל של לחם, אז יש לברך "המוציא" על 
כזית לחם רגיל, ואחר כך ימשיך לאכול את הפיצה 
הדעות.  לכל  שעושה  ירויח  ובזה  נפשו,  כאוות 
ופיצה כזאת אינה עושה פצע, חס ושלום. ופיצה 

דינה כפיתה, ומברך "המוציא" וברכת המזון. 

שאל את הרב
שו"ת ממורנו הרב שליט"א
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הספר חיזוק והתעוררות שנאמרו ממורנו הרב שליט"א
על פטירת בני משפחת אזן ז"ל

והיא מותם של בני משפחת אזן היקרים, כאשר  ירדה משמים,  גזירה קשה 
האמא היקרה אליזה וילדיה נשרפו בביתם בחו"ל. נוהגים להספיד את הנפטרים, 

ולהרבות בשבחים, כדי שיהיה עליהם סנגוריא בעולם האמת.
במצב בו אנו נמצאים היום, ישנה מצוה גדולה לעורר ולחזק את כולנו, בחיזוק 

האמונה וההשגחה הפרטית, כדי לקדש שם שמים יותר, והיתה לה' המלוכה. 
)מכות  יחיה", ומשמע בגמרא  "וצדיק באמונתו  ידוע מה שאמר הנביא חבקוק 
כד.(, שעל ידי החיזוק באמונה יצליח אדם להתקדם, להתעלות ולקיים עוד ועוד 

מצוות. ויתכן להוסיף עוד פירוש כפשוטו ממש, "וצדיק באמונתו יחיה", היינו 
כאשר אדם שבור ורצוץ מחמת כל מיני מצבים מסוימים העוברים עליו, והוא 
בצער גדול ובעצבות גדולה, הוא יחלץ מכל הקשיים הללו רק על ידי האמונה 
שיש בורא לעולם, והכל בהשגחה פרטית משמים, אין עוד מלבדו והכל לטובה, 
כוונת  וזו  יתברך.  ה'  בעבודת  החיים  את  להמשיך  חזקים  כוחות  יקבל  ובזה 
הפסוק, שעל ידי החיזוק באמונה, יזכה האדם לחיות, וממילא לא תהיה עצבות 

כלל ועיקר.
והנה מצות האמונה, היא אך ורק האמונה בה' יתברך, בבחינת "תמים תהיה 
מה  כל  כלומר,  יתברך",  ה'  עם  ורק  אך  תהיה  "תמים  והכוונה  אלקיך".  ה'  עם 
שקשור לאנשים ולדיבורים היוצאים מפיהם, וכן מה שקשור לעסקים, לשידוכים 
ולעדות מסוימות, וכן כל מה שקשור בענין הידיעה מי צדיק ומי להיפך או מי 
ראוי ומי להיפך, בכל זה בודאי שאסור להאמין לאנשים, אלא יש לבדוק ולחקור 
כל פרט ופרט. ומפורש כן בפסוק )פרשת שופטים(: "ודרשת וחקרת, ושאלת היטב". 
למצות  שקשור  מה  כל  ומאידך,  פ"ה(.  רבה  ארץ  דרך  )מסכת  וחשדהו  כבדהו  בבחינת 
האמונה בה' יתברך - מצוה גדולה ועצומה שיש בה את היסוד לכל התורה כולה, 
ויסוד לחיי היום יום – יש  לדעת שה' יתברך הוא האל הגדול, הגבור והנורא, 
אחד, יחיד ומיוחד בעולם, היה, הווה ויהיה. ועוד, שה' יתברך הוא מעל השכל 
וההגיון, מעל הטבע ומעל הכל, ולא שייך להבין אותו, ולא יכולים להבין אותו, 
בבחינת "מה גדלו מעשיך ה', מאד עמקו מחשבותיך", ובבחינת "משפטיך תהום 
רבה", וכשם שהתהום הוא עמוק מאד ואי אפשר לראותו, כך הם דרכי ה' יתברך. 
וזו חוצפה לומר לה' יתברך: "למה?", למה שואלים את הרופאים – "למה יאמרו 

הגוים" )תהלים עט(.
ובעומק יותר, מי שזוכה להשגות באמונה, בסופו של דבר הוא מגיע לדרגה 
כל כך גבוהה עד שאינו רוצה לשאול שאלות, אינו רוצה לדעת ואינו רוצה להבין 
כלל "למה?". והוא זוכה לאמונה שהכל משמים והכל לטובה, ומי יעמוד בסוד ה', 
והכל כמו סוד צבאי. ואכן זו דרגה גבוהה באמונה, לסמוך על ה' יתברך בשלמות 
על כל מה שהוא עושה לנו, מבלי לרצות לדעת כלום. ואדם כזה מקיים מצות 

קידוש השם כל רגע ורגע.
יש לדעת, לבעל אמונה מותר להרגיש צער, מותר לו לבכות ומותר לו לצעוק 
לה' יתברך, אבל אסור לו להיות לא בעצבות, לא ביאוש ולא בדכאון. בבחינת 
"עין במר בוכה ולב שמח", אברהם אבינו ע"ה בכה בעקידה, משום שהכאב גדול 
מאד, אבל עם כל זה, הוא קיים בשמחה את רצון ה' יתברך, לעקוד את יצחק בנו. 
וראיתי כך בלויה הגדולה, יום חנוכת המזבח )נר שמיני של חנוכה תשע"ח(, כאשר כבוד 
הרה"ג רבינו אברהם חמרא שליט"א היה שרוי במשך ההלויה וההספדים בשברון 
מורינו  דאתרא  המרא  והכריז  הקדיש,  אמירת  זמן  כשהגיע  אך  מאד,  גדול  לב 
הגר"א יוסף שליט"א לומר קדיש, בהמתנה של כמה שניות נעמד האב השכול 
הרב חמרא שליט"א על רגליו, ואמר קדיש מלה במלה, וקידש בזה ממש שם 

שמים, ואשריו ואשרי חלקו, ואשרי משפחתו.
ובעומק יותר בעל אמונה באמת, לומד מכל דבר, מכל ענין, מכל בעיה ומכל 
מיני פרסום, הן וכיוצא בהן, כיצד אני זוכה לקדש שם שמים בענין זה העומד 
בפני, כיצד אני זוכה להפוך את הצרה לישועה, את הבעיה לסגולה ואת הבלבול 
הגדול לישוב הדעת. ומפורש כן בהלכה )עי' יו"ד ב"י ר"ס שעו(, שכאשר האבלים מקבלים 
את פני המנחמים והם אסורים בשאלת שלום, וכן למנחמים אסור לפתוח בשיחה 
בקול  ואומרים  הנכנסים,  לכל  בראשם  מנענעים  האבלים  לכן  לאבלים,  קודם 
דין  הוא  אלקים  שעושה  מה  כל  לכולם.  פנים  הקבלת  וזו  האמת",  דיין  "ברוך 
אמת! וזה אחד מי"ג מידות של ה' יתברך - ארך אפיים, ורב חסד ואמת, כלומר, 
מה שעובר עלינו, הכל אמת לאמיתה, וכך צריך להיות! אמת בארץ ואמת בשמים 
כבר  הצער  שהרי  כך,  לחשוב  בריא  והגיון  סברא  גם  וזה  אמת(.  דין  בתד"ה  ח:  ב"ב  )עי' 

קיים, והיסורים ממילא כבר כואבים, ואי אפשר להתפטר מהם, אם כן מדוע לא 
לקבל את הכל באהבה...? אדרבא, לקבל הכל באהבה, ולכוין שהכל משמים - 
מצוות צריכות כוונה, ויסורים צריכים כוונה - וזה חסד גדול מה' יתברך לביטול 
דינים קשים. והחיזוק באמונה מביא כח לעשות הכל באהבה. והשמחים ביסורין, 

עליהם הכתוב אומר: "ואוהביו כצאת השמש בגבורתו" )עי' שבת פח:(.
כמה מסכן הוא בעל הגאוה - הוא חולה נפש - מי שזוכה להיות בעל אמונה, 
זוכה לענוה וצניעות, זוכה לסבול את החיים כמו שהם, זוכה לסבלנות ולסבלות 
- לסבול את הסבל של מאורעות הזמן. ומאמין שהכל מה' יתברך, ויכול לשתות 
משקה ולברך "שהכל נהיה בדברו", ולכוין שכל הקשיים, הבעיות והצרות, נעשו 

בדיבורו של ה' יתברך. ומפורש כן בגמרא )ב"ק לח.(, על חכמי ישראל בבבל, שלא 
רצו ללכת לבית אבלים מסוים, משום שהיו אומרים שם: "מה אפשר לעשות?", 
זו אינה מראה על ביטול וקבלת דין שמים באהבה, והדברים נוראים!  ואמירה 

)והובא דין זה להלכה בשו"ע יו"ד סי' שעו ס"ב(.

ןמרומז כן בגמרא )ברכות ו:(, אגרא דבי טמיא, שתיקותא, כלומר, שכר ההליכה 
כוונת חז"ל הקדושים שאין לדבר כלל בבית  ואין  לבית האבל, הוא השתיקה. 
ולחזק על האמונה בה' יתברך בהשגות  האבל, אלא אדרבא, יש לדבר, לעורר 
גדולות, עד כדי כך שיגיעו האבלים למעלת השתיקה, וקבלת דין שמים באהבה. 
ומפורש בזוהר הקדוש, שלפני שבאים לבית האבלים, יש להתכונן ולהכין דברי 
כג.(,  )מו"ק  וכידוע, שאין לומר דברי תורה בבית האבלים  תורה כדי לאמרם שם. 
ועם כל זה, לעילוי נשמת הנפטר, מותר )חזו"ע אבלות ח"ג דף לט(. ועל אחת כמה וכמה 

שאומרים שם חיזוק באמונה, שזה מסייע לנחמה אמיתית, ומקדש שם שמים.

"אני  עצמו:  על  אומר  ע"ה  המלך  דוד  היקרים.  חמרא  למשפחת  רמז  וישנו 
בהמה", וזו הנהגה נפלאה של אמונה בה' יתברך, ממש לא פחות מבהמה - ביטול 
גמור של השכל! ופסוק מפורש הוא בתהלים )עג(: "ואני בער ולא אדע, בהמות 
הייתי עמך". וגם הצדיקים שעליהם נאמר: "אדם ובהמה תושיע ה'", היו מלאים 
בחכמה, ואף על פי כן היו עושים עצמם כבהמה )חולין ה:(. וכן בגמרא )ע"ז ה:(, לעולם 
ישים אדם עצמו על דברי תורה כשור לעול וכחמור למשא, ע"ש. ואמונה היא 
היסוד של הדברי תורה. וכן משפחת חמרא היקרים, עליכם להיות כמו חמורים 
וזהו פסוק בפרשת  גרם".  "יששכר חמור  ולקדש שם שמים, בבחינת  באמונה, 
ע"ש.  תורה,  עול  סובל  עצמות,  בעל  חמור  רש"י,  ופירש  ויחי,  פרשת  השבוע, 
הי"ו,  ענוה  יונתן  הר"ר  היקר  וחתנם  הי"ו,  והחשובים  ומשפחת חמרא היקרים 
עושים ויעשו עוד קידוש השם כל רגע ורגע, ויתרבה על ידם כבוד שמים בעולם, 
ויהי רצון שיזכו כולם לבית מלא ברכת ה', שפע גשמי בכל מעשיהם, ויקויימו 
בהם דברי חז"ל הקדושים: חמרא למריה, טיבותא לשקייה )ב"ק צב:(. ומן השמים 

תנוחמו, אמן ואמן

דברי הספד שנאמרו לעילוי נשמת האמא אליזה, והילדים משה, יצחק ולאה ז"ל, 
בני משפחתו של הר"ר אברהם חמרא שליט"א היקרים

מרת אליזה ז"ל

משהז"ל
 יצחק הללז"ל

הנרייט לאה ז"ל

בת הרב אברהם חמרא שליט"א
והילדים

האם

ברוך דין האמת

ברוך דיין האמת
וכל בית ישראל יבכו את 

השריפה אשר שרף ה'
יחד עם כל בית ישראל

אנו מבכים את פטירתם של

ת.נ.צ.ב.ה

אנו מביעים את תנחומינו למשפחה הנכבדה
ובראשם, הרב אברהם חמרה שליט"א רבם של יוצאי סוריה
 ויה"ר שנזכה במהרה בימינו לביאת משיח צדקנו 

בחסד וברחמים, אמן


