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 פרשת וישלח 

 יראת שמים 

אין לו   -אמר רבי יוחנן משום רבי אלעזר' מו שכתוב כ .היא יסוד הכליתברך, ה'   יראת

ה להקב"ה בעולמו אלא יראת שמים בלבד שנאמר "  ְך ִכי ִאם  ְוַעתָּ ֵאל ֵמִעמָּ ה ה' שֹׁ ֵאל מָּ ִיְשרָּ

ה  א(  )שבת לא,' ." ְלִיְראָּ

 ודע שני יסודות : 

 יש להיזהר ולפחד ממי שאין בו יראת שמים.  א.

 מי שהוא ירא שמים באמת ובתמים, יש ליזהר שלא יגרם לך ממנו דין.  ב.

תרגומו, מי שאינו  ) 'מן אללה, כאף מינה אלדי מא יכאף'ומורגלא בפינו מילדות בלשון ערבי 
 .  (ירא את ה' פחד ממנו

יָרא ַיֲעֹקב ְמֹאד  ": על הפסוקלרבנו דוד עדני זלה"ה   'גדולהמדרש 'בומקור הדברים  ַויִּ

ֶצר לֹו ו שאין בו יראת שמים, לכך נתיירא ממנו. ילפי שידע בעשוזה לשונו :  -)לב,ח(" ַויֵּ

יו  " . והוי ירא את הירא לשמים, שירא את השמים, שהכל בידי שמים י והיינו דתניא הו ְרצֹון ְיֵראָּ

ה והוי ירא את מי שאינו ירא את השמים, שאפילו שכינה עצמה כביכול )תהלים קמה,יט(  " ַיֲעשֶׂ

לְגַבּה ֵעיַניִ " אינה יכולה לעמוד בו, שנאמר,  תֹו לֹׁא אּוכָּ ב אֹׁ ופירושו  . עכ"ל קא,ח(שם,) " ם ּוְרַחב ֵלבָּ

ְרַאת  "אותו לא אוכל לסבול, ומתרחקת שכינה ממנו. ופסוק מלא,  ין יִּ י ַרק אֵּ י ָאַמְרתִּ כִּ

י  ְשתִּ י ַעל ְדַבר אִּ  ."ה' ַבָמקֹום ַהֶזה ַוֲהָרגּונִּ

 ע"מ קטו (ח"ב   ילקוט חיים'- 'עריכת שולחן)

 

 

 

 

 

 

 הספר שרבים ציפו לו 

 לבת ישראל

ר התורה פוסק הדור רבנו ממרן שחכמת חיים והדרכה מאמרי אגדה ופסקי הלכה  

להקדיש/ להנציח  ,לתרום םהמעונייני  .בני ברקשלמה קורח זצוק"ל רב העיר וגאב"ד 

מייל "תפארת שלמה":   0548451734ולהיות שותפים בהוצאת הספר יצרו קשר בטל' 

 ts0548451734@gmail.com 
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 הלכה והנהגה 

יק השמועה  מיוסד על דברי הגמרא והפוסקים ראשונים ואחרונים שו"ע ונושאי כלים ופסקי מעת
 מרן שר התורה פוסק הדור 

 רב העיר וגאב"ד בני ברק  רבינו שלמה קורח זצוק"ל
 דבר דבור על אופניו 

 ע"פ סדר השולחן ערוך.   ילקוט חיים" –"עריכת שולחן  מספרו הגדול 
 

 הלכות חנוכה

 נר מצווה ותורה אור. 

 סימן תרע"א סק"א(  -)שתילי זיתיםהזהיר בנר חנוכה, יהיו לו בנים תלמידי חכמים.  

ופשוט הוא לעניות דעתי שזה דווקא אם יחנכם בתלמוד תורה, שהרי אם לא ילמדם תורה,  

 )תרע"א, ב'( אינם כלי לקבלת התורה כדי שזכות נר חנוכה תהיה מסייעתם 

 בדלה/ בבדיקת חמץבחנוכה/ בנר שבת/ בה -דין הדלקה ב "חשמל" 

אין יוצאים כלל ידי חובת הדלקת נר חנוכה על ידי מה שנקרא "חשמל" וכל שכן  -נר חנוכה

 . )עיין תרע"ג, ב'( שאסור לברך

כשאין נרות כלל כגון יולדת הנמצאת בבית חולים, אפשר להדליק נר לשבת ע"י   -נר שבת

 )עיין רס"ג, ב'( שתדליק את האור של החשמל לפני כניסת שבת, אבל בלי ברכה 

 )עיין רח"צ, ב'( מצווה לברך על נר המאיר ביותר. ואין לברך על אור החשמל  -נר הבדלה

כיוון שהבדיקה היא מתורת חיפוש, אין מחפשים אלא לאור הנר. ובדיעבד   -נר לבדיקת חמץ

 אם אין לו נר כלל, בודק לאור פנס. וצריך לברך, כי אינו מברך על הדלקת הנר אלא על מצות

 הבדיקה.
 )עיין תל"א, ג'( 
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 אקטואליה 

 . ם סכנת הרפורמי

המעמידים פנים שנותנים זכות שווה לאשה   רפורמים[-]עוונותינו הרבים קמו צדוקי זמנינו  ב

מגמתם שהאיש והדת,    הואין  האמונה  לקעקע  יוקשים  פח  לטמון  אלא  מצוות,  בקיום  תזכה 

והולכים מדחי אל דחי ואינו אלא פריצות, תחילה בהדרגה ובסתר ואחר כך בגלוי, כפי שרואה  

כל מי שיש אמת בליבו ולא אכפת להם החורבן שיוצא בעם ישראל ח"ו, לא רק כפירה בר מינן  

 אלא גם עזיבת האומה. 

ושיטה שיש להם מנהיגים ומחברי    ובדור פרוץ כמו  ותרבות  בזמנינו שהכפירה נהפכה לדת 

ספרים לדרכם ונלחמים בכל מיני תכסיסים להעביר הדור לכפירתם הכל בקום ועשה, על כגון  

זה הדרך היא לעמוד כחומה בצורה ולאמץ דרך תורתנו הקדושה. כנגד קנאותם  ורצונם לקעקע  

. למסור נפשינו  על קיום התורה והמצוות הרפורמים  בידם עם ישראל להטמיעם בגויים כמו

 בהטעייתם ובחיבוריהם.   דולא להילכ

שכפירת הרפורמים היא חמורה מכל, שהרי הדתות האחרות היפכו וניתקו כל קשר    ודע לך

מתורת עם ישראל ובכך ניצלנו מטמיעה ואיבוד האומה, אך אלה מרשיעי ברית שקמו במאה  

וזו   נשארו פנימה לכרסם האומה  והתפתחות הרפורמה  להתנועת ההשכהאחרונה החל מ

 .היא פורענות גדולה ממה שעשו לנו אומות העולם בכל תקופה.

יהודים, כשאחוזי נשואי התערובת   ישכבר נטמעו ועזבו את עם ישראל מיליונ  ,תוצאות אלה

 במקומות רבים מגיעים לשבעים וחמשה אחוז ובאירופא ואמריקא בין שישים אחוז ועד לסקר

שיגיעו לשמונים אחוז. שפירושו שעוד בדור הזה ייעלמו לנו קרוב לארבעה מיליון , האם אין זה   

 'פתרון סופי' חס ושלום כמשוש לב אויבינו... 

בחסדי ה' כי לא תמנו, ובעל כרחם של המחריבים עמנו בין מבפנים   אחתום בנחמה כי   

ובין מבחוץ יתקיים עם ישראל לעד כי זה רצון הבורא וחלק ממהות ויעוד בריאת העולם 

 .  להיות עם ישראל קיים ומודיע ומבשר אמונת ה' יתברך ויתעלה

 מתוך ספריו הקדושים של מרן זצוק"ל 

 


