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בענין הלכות 
כיבוד אב ואם

  
  
  

היום נצבים אתם  לסדר  טוב  כי בו שנכפל  ג' יום ב"ה,
שנת  וגו ' ראשיכם  בתורהכולכם לפ"ק העמל

ויק"ר לכתבי"ם  המגיע בשב"ח  בזה הנני
הבחור ידי מעשה עיני ראתה יקר כל הן סהדות "א ,

ומופלג  מוכתרהמופלא  מרבנן, צורבא  ויראה, בתורה
הרב כש"ת זאידבנימוסין , הלוי  אריאל  מרדכי

עוסקשליט"א , רבנן , ומוקיר  רחים  היקר, ידידי בן 
וחסד, צדקה  רודף  באמונה, ציבור דודבצרכי מוה"ר

שליט"א , זאיד  נחמד הלוי חיבור אלי הביא  אשר
אשר רבו, וכבוד ואם  אב כיבוד הלכות  על ונפלא 

ואם" אב  כיבוד "הלכות  בשם יקבנו ,(ח"א )שמו
תלמוד  והלכות  חכמים  ותלמידי  רבו כבוד ו "הלכות 

ופרחים(ח"ב)תורה" ציצים דינים מלוקטים  בו ,
כמה בדבריו ומביא  הראשונים גדולי  רבותינו  מספרי
ידיד  של הקדושים מספריו  ובפרט האחרונים, מדברי

דישראל דארעא  מרא  הצדיק הגאון מוה"רנפשי
שליט"א , יוסף אומרעובדי ' יביע דעת , יחוה ספרי

המפיצים הלכות  מאות  נקבצו שלפנינו בספר ועוד.
לחשוב פנימה, הקודש אל לגשת  הבא  לכל נוגה  אור 
ומורים הורים  וכבוד ואם, אב כיבוד במצות  מחשבות 

ת "ח. וכבוד

ונותן נושא  דנן  שהבחור  בראותי נתפעלתי  ומאוד
ישן, מלא  חדש קנקן והוא  תורה, של במלחמתה
דברי וניכרים נעלה, באופן  ודעת  טעם  בטוב  מחונן
בידו יפה ועלתה בתוה "ק הרבה ועמל שיגע אמת 
האי ואחז "ל  בתורה. חשובות  במקצועות  לימודו 
דנבט כיון קלא  חיותי לפרצודא  דמי מרבנן צורבא 

ע"א )נבט ד ' .(תענית

שבודאי הזה חיבור עם בעמיו עשה גדולה וטובה
וגם הלכה, ומבקשי תורה  לשוחרי  גדול לתועלת  יהי'
ונפשם אלו, בענינים הדורות  צדיקי מנהגי לרבות 

מאיר והוא  הקדושים . בדרכיהם להתדבק צמאה
להשתוקק י"ה, שלהבת  אש כרשפי אדם  בני לבות 
ידי על היצורים  כל באדון להתדבק ולהתגעגע

הנ"ל. מצוות 

ושוחר תורה תופשי כי חזקה ישישוותקותי  יה
וכל  בהלכה, המצוינים ציון בני בו ויגילו  לקראתו ,
וישתדלו אור, חמותי האח  יאמר תלמיד עם  מבין

ביתם. לתוך  ברכה להביא 

ויזכה בתורה מעלה מעלה שילך  רעוא  ויהא 
נזכה אשר עד הנעימים , בחיבוריו הרבים את  לזכות
מעיינותיו ויפוצו  ברננים , ציונה לעלות  במהרה
שמים וליראת  לתורה פעלים  להרבות  הטוב  כחפצו 

בב"א . גוא "צ  ביאת  עד

וזכות דשמיא , וסיעתא  והצלחה בברכה המברכו 
הימים כל לטובה בעדו  יגן זי"ע הקדושים  זקניו 

אנס"ו. יתעביד רברבא  ולאילנא 

החתום על  באתי אבותיו , בית  וידיד ידידו כ"ד
ומברכו פארק, בארא  פה לפ"ק תשנ"ט שנת  שלהי
ומתוקה. טובה לשנה טובה וחתימה כתיבה בברכת 

גראס יהודא  שלום 
יצ"ו  האלמין אבדק"ק 

יע"א ברוקלין חו"פ 

להוסיף נ.ב. אמרתי הלז, ספרו  וחביבות חביבותו ומחמת
ואם , אב כיבוד מצות מענין במצודתי שעלו  גרגרים כמה 

פסוק על שאמרתי  ג)מה  יט, תיראו(ויקרא ואביו  אמו  איש 
מצוות  ב' של הסמיכות לבאר ויש תשמורו . שבתותי  ואת
תורה חידושי  מחדש דאם  בקדמונים שמובא עפי"מ אלו ,

העליון. בעולם ואמו אביו לנשמות עלי' מזה יש בשבת

מזה יש בשבת תורה  החידושי ע"י מדוע הענין לבאר ויש
בספה"ק  דהנה  העליון, בעולם  ואמו  אביו  לנשמות עלי '

פקודיך כ"ו)דרך אות  המחשבה חלק א ', וז "ל:(מצוה כתב  ,
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 בא, היה שותף
לקירוב הגאולה: 

תרמו אל מפעל הזוהר העולמי ותהיו 
יומי  זוהר  דפי  לחלוקת  שותפים 
ספרים ועלונים בחינם,  ובכך אתם 
נוטלים חלק  עצום בקירוב הגאולה 
הבא,  בעולם  ונצחי  אינסופי   ושכר 
כל  על  יצביע  המשיח,  ולכשיגיע 

שותף ויאמר "בזכותך הגעתי". 

חדשים שכליות פעם בכל להוליד בתורה  ולרבות לפרות
ובכל עת בכל לקיים אפשר  המצוה בזאת והנה כו ', בתורה
חדש  שכל זמן בכל להוליד  בתורה ורביה  פריה  מצות זמן
זמן בכל שנצטווינו  נותן  והדעת המקובלים, כמ"ש בתורה,
הזרע  שנברא כמו  בכח המושכלות כל בו נברא השכל כי
מוחו שבכח הזרע להוציא האדם יתרשל ובאם בכח במוח 
מבלי הזרע בו ישאר  התורה פי על וכשר  הראוי במקום
ישתדל לא אם במוחו התקועים המושכלות כן כמו תועלת,

עוד . עיי "ש כו ', לריק בריאתם להוציאם

עסקת  אמרו  הנה  כתב, טוב ועשה  מרע סור  ובספה"ק
פו "ר  מצות קיימת אמר ולא ורביה מהרש "א בפריה (עיין

דשבת) ב' לצורךפרק  בענינים עוסק דאם בזה והכוונה ,
והם וכו' למדתי  תורה הרבה כאמור  האלקות עבודת
כבוד שיתרבה מזה גדול ורביה  פריה  לך ואין  בנים  נקראים

ובהלכו אמרשמים, למהרמ"פ תורה ותלמוד ארץ  דרך ת
שכל לו  שיהיה  צריך אבל בתורה עקר  יהיה  שלא שצריך
בחכמה גדול כלל זה  ובאמת דאורייתא חידושין מוליד 
עכ "ל. השכל, והשגת מזה שמחה לך ויגיע חידושין לחדש

הרקאנטי כתב  לך)וכן פרשת שלמה תפארת  בספר (מובא

הם מחדשין שהם תורה  החידושי  ידי על דהצדיקים 
המצות אלה ובספר העליון. בעולם נשמות (מצוהמולידים

הדבריםתי "ט ) להבנת בעיון והחקירה לשונו, וזה  כתב 
לפי אחד כל וגו ' בעתו  יתן פריו אשר הבנים  הם בשורש 
והיינו עיי"ש, לשמים לבו שיכוון ובלבד שכלו הרחבת

בנים. נקראים  האדם של תורתו  דחידושי הנ"ל כעין

לב  ייטב  בספר  לך)ועיין שהדרך(פרשת  לפי לפרש שכתב 

פריה דמצות בספרים  דכתבו  וכו ', ורביה  פריה  ממעט
לחדש  המוליד  שכל לו  שיהא בתורה , כן גם הוא ורביה
זקן היה בביתו כי להבטחה הוצרך  זה ועל תורה, חידושי
חושש  והיה חכמה לו יועצות כליותיו  ושתי בישיבה ויושב
שהדרך הקב"ה הבטיחו זה  על הילוכו , בדרך מזה  שיבטל
בתורה יעסוק בדרך בלכתו גם  כי מזה ימעטנו  לא
וזה פרי, ויעשה וירבה  יפרה  תורה  חידושי ויחדש במחשבה 

דרך תמימי אשרי הכתוב בדרך,שאמר אפילו תמימים (שהם

הם) כו ' ובתורתו בגופו  שלם יעקב  ויבא שפירש"י דרך ועל

עיי"ש. בתורה, בדרך שעוסקים  ה ', בתורת ההולכים 

בנים מוליד  כאילו נחשב  תורה חידושי  דע"י  זה מכל נמצא
תורה חידושי מחדש דאם  הענין נבין זה  פי ועל רוחניים.
דכיון העליון, בעולם ואמו לאביו  עליה מזה  יש  בשבת
כאילו נחשב  בתורה , שמחדש ידי  על רוחניים בנים  שמוליד 
מותם , לאחר גם ורביה פריה מצות מקיימים ואמו  אביו גם

מזה. עליה להם יש וע"כ

לחדש  ב"ה חילו  שרב  ראיתי כאשר  להוסיף, יש  ולענינינו
יש  הרי תורה , של לאמיתה  להלכה ולכוון בתורה חידושים
זקניו לנשמות רוח נחת בזה שעושה  לטיבותא, תרתי בזה 
חיבורו בעצם וא"כ מנוחתם, עדן  בגן אשר הקדושים
אביו וזכות זכותו  וגדול ואם, אב כיבוד  מצות כן  גם מקיים
החיבור את להדפיס שיוכל לימינו  שעומד ידי על שמסייעו
ידו שנית ה ' ויוסיף בעזהי"ת, בכתובים אתו  אשר ועוד  הלז

אנס"ו . עולם עד  ולתעודה  לתורה פעלים להרבות

הנ "ל ידידו כ"ד

“י קֹוֵבַע: ּבִ  ַהַרׁשְ
ֵני  ֵסֶפר ַהּזַֹהר ֵיְצאּו ּבְ ּבְ

ַרֲחִמים לּות ּבְ ָרֵאל ֵמַהּגָ ִיׂשְ

ים ְמִפיִצים ְלִמְליֹוֵני ׂשִ  ְמַחּפְ
ָכל ָהעֹוָלם י הזוהר ּבְ ּפֵ ּדַ

יס ים ּתֹוְרִמים ְלַהְדּפִ ׂשִ  ְמַחּפְ
י הזוהר ּפֵ  ִמיְליֹוֵני ּדַ

ָקם ְל-15 ִמְליֹון ְיהּוִדים  ְלַחּלְ
ם. ִחּנָ ּבְ

ן  ּבֵ יּוַּכל ְלַחׁשְ ב ׁשֶ ַהִאם ֵיׁש ַמְחׁשֵ
כֹוִלים  יְּ דֹוָלה ׁשֶ כוּת ַהּגְ ֶאת ַהּזְ

ֶכֶסף ָקָטן? ִלְזּכֹות ּבְ

ְלַקָּבַלת ָּכל ִסְפֵרי ֹזַהר 
 ְּבִחָּנם, 

 ִּתּקּון מ"ג, מ"ח,
 ָפַתח ֵאִלָּיהּו ְועֹוד,

ְּבִחָּנם! 
ִליִחיִדים ּוְלָבֵּתי ִמְּדָרִׁשים 

ְוכֹוְלִלים, ִהְתַקְּׁשרּו

 052-765-1911


