
  
  
  
  
  

  611'   עלו� מס� הרֶ ְ�  עֶ �ל�ְ� שנה 
  

  ".ברכת הלבנה" בערב מתחילי� רביעי יו� @
  .ה" עלידת ופטירת משה רבנואדר '  זחמישי ביו� @
  אי שבת משודר בלווי� שיעורו של מר� שר התורהכל מוצ@ 
  .יבנה" אוהל מועד "נ"הכא בבי" שליטעובדיה יוס�ג " הרה    
  .  כולל סעודה רביעית 

  

    
  

  

 

  ל" זאברה�ב�   בבאי מוסאינ  "לע
  .ע� ישראלכל לרפואת ולהצלחת 

  úùøôäîåøú  

 äùøôä éðééðòî:   
  לצרכי  מצווה מבני ישראל לקחת תרומות' ה  �
  .בני� המשכ�      
  .הוראות לעשיית הארו� הכפורת והכרובי� �
לח� וכליו�   . הוראות על עשיית ה �
  . הוראות על עשיית המנורה וכליה�
  , הוראות על עשיית עשר יריעות המשכ��
  .   ואחת עשרה לאוהל על המשכ�  
   עשיית ארבעי� ושמונה קרשי� וחיבור� �
  . י הטבעות"י אדני� ומלמעלה ע"מלמטה ע     

  . תפירת הפרוכת והמס" לפתח האוהל�
� "ú éì åç÷éåùéà ìë úàî äîåø.. éúîåøú úà åç÷ú..

äîåøúä úàæå"  
? פעמי� את המילה ומה רמזה3כפלה התורה מדוע 

אחד  . תרומות3למשה ' מלמד שהראה ה )מדרש אבכיר(
מקדש ואחד של  מקדש ראשו�אחד של , משכ� במדבר של
 שעשה משכ� כנגד זהב .'זהב וכס' ונחושת'שנאמר , שני

מקדש ראשו�כנגד �כס� .כזהב' משה שהיה חביב על ה
' דבר( אי� כס' נחשב בימי שלמה למאומה'שבנאו שלמה 

דברי� חמישה  שחסרו בומקדש שניכנגד  נחשת .)ב' ימ
  )ו"בר דיי� הי.ב( . אש ורוח הקודש, כרובי�, כפורת, ארו�
� "ëéäé äðîî äéçøôå äéøúôå"      ) א" ל   ה"כ(  

 מ� התורה הריה� שבכדי להסביר עניי�, מצויי� משכילי�
מסתייעי� בהקדמות ובהארות מהספרות הנכרית הבלתי 

לפיכ" אמרה . או מכתביה� של כופרי� יהודי�, יהודית
 המסתמלי� על –כי אפילו הציצי� ופרחי� לתורה , תורה

.  ולא ממקור זרמ� התורה גופה יהיו ג� ה� –ידי המנורה 
  )תורת משה (                                               ."מנה יהיומ"

� "òíéãîò íéèù éö"       )ו" ט  ו"כ(  
לא היה עול� ראוי להשתמש בארזי� ולא נבראו אלא 

  )מדרש (  .בשביל המשכ� ובשביל בית המקדש
לעול� (ע( הארז הנהו קשה מאד והוא מסמל חוס� וחוזק 

הקשיות לא , ואכ�). יהא אד� ר" כקנה ולא קשה כארז
אול� כדי להשתמש בה ,  בעול�הייתה צריכה להיות

דברי� שבקדושה ועניני , כלומר, בשביל המשכ� והמקדש
,מידה טובה מהוות דווקא הקשיות והחוס�כא� , יהדות

 על ולא לסור מדר$ היהדותשלא להתפעל מפני המלעיגי� 
  )אבני אזל (                                 .ידי מסיתי� ומדיחי�

   

� "áäæ øæ úéùòå"  
.                           לזר של מלכי�שהוא יזכה , דודימטריא  בגב"זה

  )בעל הטורי�(                                                                 

� "åúà ïçìåùä çëð äøðîä "     )ה" ל   ו"כ(  
   .כי לא על הלח� לבדו יחיה האד�. שלח� לנוכח המנורה

: ל אמרו"חז.  ומנורה בדרו�שולח� בצפו� ).'דברי� ח(
צפו� כי . הרוצה להעשיר יצפי�, הרוצה להחכי� ידרי�

  .ההצלחה הרוחנית סמל ודרו� ההצלחה הגשמיתסמל 
  )באהלה של תורה(                                                           

�" åìà ùéà íäéðô éçàå"     )כ   ה "כ'(  
כא� בעושי� רצונו של ? תלביופניה� : וכתוב אחד אומר

  )ט"ב צ"ב. (כא� באי� עושי� רצונו של מקו�, מקו�
 חושב � אל אחיופניה� איש , כשעושי� רצונו של מקו�

הוא לא רק על עצמו אלא פניו ג� כלפי אחיו ודואג 
 פניה� אל�אבל כשאי� עושי� רצונו של מקו� . לגורלו
  ) פניני תורה� כתב סופר (   .כל אחד חושב על ביתו שלו. הבית
� "óñë áäæðå úùåç"   

בעל החת� סופר מוצא כא� בשלוש מלי� אלו רמז לכל 
  :ימות השנה שבה� קוראי� בתורה וה� 

יו�  =כ .ייו� שנ =ב   .יו� חמישי =ה   .יו� שבת =ז 
   .פסח פורי� =פ  .סוכות =ס   .כפורי�

   . ראש חודש=ודש ח   .נרות כלומר חנוכה =נ 
  .תענית = ת .שמחת תורה, עצרת שמיני ,שבועות = ש
� " êúà éúøáãåáîíéáåøëä éðù ïé"  
  )בעל הטורי�( ".משה"כרובי� ראשי תיבות הני שבי� מ

  ב"עתש' האדר' ב  ד"בס 
  17:15 �הדלקת נרות                
  18:07  � שבת  צאת ה              
  18:45  �     רבנו ת�                

 
  

  "אור החיי�"לפי הלוח המדוייק של 
 
 

 
 

  

  העלו� טעו� גניזה                                !הסירו מכשול מדר$ עמי        
  .י קט�"יש לטלטל ע,   במקו� שיש עירוב                  .                          אי� לעיי� בעלו� בשעת התפילה וקריאת התורה 

  1  054+9151601   " אברה� יגל"ארגו�  י "ל ע"יו

ïéøéèôî ::::            """"äåäåäåäå ' ' ' 'ïúðïúðïúðïúð""""  
  )'ה' מלכי� א     (

  

íéîâúôäå íéáéðä úðéô  
  

ְקִרי6ת 5ְִמָחה  ! =ה ֶלָחי/ֹ! = ִייַ�ר /ֹחַ 
  .ָ<ל ַהָ<ב7ד= ְוִעיד8ד ַהְ=ַבֵ>את ְ:ח8ַ ת 5ְִביע8ת ָרצ�7 

ֶאת <7ח7 ' ק הְיַח@ֵ : ְ<ל7ַמר, ְיַיֵ?ר <7חַ :  ֵי  ק7ְרִאי�
ְל6ַחר ֶ Cֵֵרְ" , ַל<ֵֹה�, ָ<ְ" א7ְמִרי� ְלָמָ ל. ֶ ל ַהְ=בָֹרְ" 

Eַ� ְלָכל ְיה8ִדי . Cְֵבית ַהְ<ֶנֶסת" Cְִרַ<ת <ֲֹהִני�"ֶאת 
  !"ִייַ ר <7חַ "6ֲחֵרי ֲעל7ת7 ַל:7ָרה ָנה8ג ל7ַמר 

  

ִקCְל8 " לגֶ � יָ ָה רָ ְב 4"� ל7עָ הת י6ִר ְק  ְל6ַחר :דוגמה
: Cְִסְגנ�7 ֶזהי� נִ פ7לֶ ֶט וְ  ִמְכָ:ִבי� �ל7עָ ת הַ כֶ רֶ עֲ ת ַמ ווֶ צֶ 
  !".ִייַ ר <ֹחַ ,  ַהJֱֶהָדר�ל7עָ הַ ִאח8ַלי ַהHְָבִבGִי� ְלֶרֶגל "

   

  )ניבונכו�(                                ַמKֶֶכת ַ Cָת פז:מקור
  

השנה נותני�  מחצית השקלמחצית השקלמחצית השקלמחצית השקל

  "ìâé íäøáà"לארגו� 

   

  . úååöîì י"נ  ôåà÷  בהגיע בנכ� ו"הי ïåøåã úéðåøå ïúéà    ם לידידנום לידידנום לידידנום לידידנוברכות ואיחולים לבבייברכות ואיחולים לבבייברכות ואיחולים לבבייברכות ואיחולים לבביי
יפוצו ,  דמיטב ברוחניות ובגשמיות בכל מילי" ויתברו במעלות התורה והיראה ויצליח בכל דרכיהר שיעל"יה

  שירוו נחת מיוצאי חלציה� ו"היזלצר וליהודה וסילבי  ו"הי למשה ושושנה דורו�וברכה והצלחה . בלימודיוו מעיינותי

 

"à ñðëðùîäçîùá ïéáøî øã"  



  

   :בריאות והחלמה איתנה
  ו"הימרי�  ב�פור +רחמי� יצחק

�  ו" הימרי� ב� ציו� נאמ
 �  ו"הי מרי� �במשה נאמ

  ו"הי ציפורה ב� מרדכי יעקובי
�  ו"הימרי�  ב� אברה� נאמ
  ו"הימרי� ב� רפאל י 'ישראל פרג

  ו"הי מו'ג ב� יוס� חיי� גאלי
   ו"הי מורוורי �ב באבאי באבאי

  ת"מנב ינה מבת מיכל
  .ל וע� ישראל"חולי ופצועי צהכל ל
  

        שבת  שלום  ומבורך      

  

  ל"  ב� אברה� וזליכה זבבאי מוסאיבבאי מוסאיבבאי מוסאיבבאי מוסאינ  "לע
  ע ערב שבת קודש פרשת יתרו"נלב

  .ה.ב.צ.נ.ת  ו"שבט תשנ' כ

  

        ל" זמרדכי לארי מרדכי לארי מרדכי לארי מרדכי לארי נ   "לע
 ו"ב�  שלמה ושרה  הי

  .ה.ב.צ.נ.ת  א"ד טבת  תשנ"ע י"נלב

  

 éåìéòì     úîùð :         
  

  4  054+9151601"    אברה� יגל" ארגו�  י"ל ע"יו

  ל"ז שמחה בתסולטנה באבאי 
  ל"ז עזיזה תב דיי�+שמחה בר

 ל"ז פרי בת רבקה יעקובי
  ל"ז' אג' חנה חגב�עטייה 
 ל" זחנו� ואהרו� תב נאמ�) נורו(חנה 

 ל"זלה ' רגבת' ג'דיאמנטה חג
� ל"ז מזל בת שרה נאמ

  

  ל" זאליהו וכריה ב� חס�) פאפו(כלאפו 
  ל" זרבקה ודניאל ב� שמואל מוסאי
  ל" זמסעודה ב� אליהו רחמני
  ל" זביבי ב� ניסי� נסימי
�  ל" זטוטי ב� שלו� נביא

  ל"ז איזה בתסעדה סויסה 
  ל"ז ביבי בתי� לאלזרי מר

 

""""íéúæ éìéúùë êéðáíéúæ éìéúùë êéðáíéúæ éìéúùë êéðáíéúæ éìéúùë êéðá""""    ----êåðéç  êåðéç  êåðéç  êåðéç          
את , אנו רוצי� לראות בילדינו את הטוב ביותר, כהורי�

, תיש לנו רשימה של דרישו. המושל� והנקי מכל רבב
, סול� ערכי� שבנינו כמודל הניצב מול עיניו של הילד

, יושר קיצוני: סול� ערכי� מדהי� ".כזה ראה וקדש"
, חביבות מופלאה, העמקה מיוחדת, חריצות מופלגת
אלו ה� שלבי� ספורי� . התבוננות נוקבת, מחשבה ישרה

מתו" סול� ערכי� דמיוני ומופלא שמציבי� הורי� 
איש אינו יכול להתווכח . פלאי�ערכי� נ, אכ� .לילדיה�

, יושר הוא ער" מחייב, שחריצות היא תכונה מצוינת
והתבוננות והעמקה מונעי� דברי� רבי� הנובעי� 

  .אי� ספק בכ". משטחיות
  .אול� קיימת בעיה אחת בסול� ערכי� נפלא זה
  .איננו יכולי� לדרוש מילדינו שלמות שאינה קיימת בנו

עי� עד כמה קשה לרכוש כל אנו יוד, בהכירנו את עצמנו
כמה פעמי� אנו עצמנו נכשלי� בסול� . אות� תכונות
שהוא לעתי� נמו" בהרבה מזה שאנו , הערכי� שלנו

הורי� אינ� צריכי� להצטייר בפני  ?מציבי� לילדינו
ג� לה� קשה , ג� ה� אינ� מושלמי�. ילדיה� כמלאכי�

לא . לעמול ולתק�  אנחנו כא� בעול�ולכ� ...לפעמי�
  .השאר היו� מה שהיינו אתמולל

  ברכה והצלחה ופרנסה טובה

äëìî äèéøå íøîòì  ו"הי  
זכות. שתרמו לסעודה הרביעית בלויי�

א" שליטעובדיה יוס�השיעור של מר� 
  .משפחת�חת� ולכל לרפואת� והצל

   ו"הי ליר� מלכה ב� ריטהלרפואת 
    משורש נשמתולזיווג הגו�שיזכה 

  . ויחזור לאיתנו הראשו�
   בר אסתריחיא אביט�נ "ולהבדיל לע

        """"כלהכלהכלהכלה קול חתן וקולקול חתן וקולקול חתן וקולקול חתן וקול, , , , קול ששון וקול שמחהקול ששון וקול שמחהקול ששון וקול שמחהקול ששון וקול שמחה""""
   לידידנומזל טוב ואיחולי� לבביי�

  ו "הי òøå éáòøù ìàéðúò éåúéהרב 
éåìä íéòðåúééòøå   ו"הי    

  ת"מנב øãäøãäøãäøãä ע�י "נ øåãäøåãäøåãäøåãäלנישואי 
ר שיקימו בית נאמ� וכשר בישראל "יה 

ויעלה הקשר יפה לבני� עדי עד ויזכו 
  .להמשי" את מסורת הבית המפואר

  "גפ� בענבי הגפ� דבר נאה ומתקבלהענבי "
  ïèéáà àéçéנ "לע  

   ל"ז אסתר רב
  ו פקידת שנתבאדר' ג

  שימלי( טוב בעד 
  כל משפחתו

  

ר" ּבֵ ֵני ֶאל ּדַ ָרֵאל ּבְ רוּ  ִלי ְוִיְקחוּ  ִיׂשְ   "המָ ּתְ
, יש בו ברכה, קיי� לעול� = "לי"כל מקו� שנאמר בו 

  :קיי� בעול� הזה ולעול� הבא
בוא וראה שלש עשרה דברי� חיבב� : ישמעאל' אמר ר
  :'לי'ה וקרא� "הקב

  

  ;)שמות כה(' מקדש  ליועשו  ' �במשכ� . א
  ; )במדבר ח (' כל בכור בישראלליכי  '�בבכורות . ב

 ; )שמות יט(' כהני� ממלכת ליואת� תהיו '     
  ;)במדבר ג('' אני ה, הלוי� ליוהיו  ' � וי�ובל. ג
  ;)שמות מ ('ליוכהנו  ' � בכהני�. ד
  ;)במדבר יא(' שבעי� איש ליאספה  ' � בסנהדרי�. ה
  ;)ש� כח ('ליתשמרו להקריב  ' �בקרבנות . ו
  .'לישמ� משחת קדש יהיה זה  '� בשמ� המשחה. ז
  ;)א יא"מל ('ליבחרתי בעיר אשר  ' � בירושלי�. ח
   )א"שמ('  מל"ליכי ראיתי בבניו  ' � במלכות בית דוד. ט
  ;)חגי ב(' הזהבלי  הכס' ו לי'  � בכס' ובזהב. י
  ; )שמות כה('  תרומהליויקחו  ' � בתרומת המשכ�. יא
  ;ִליַיֲע5ֶה ָ ל7� , א7 ַיֲחֵזק Cְָמע8ִ@י"  � בשלו�. יג�יב

  ).ישעיה כז (."7ִי�ַיֲע5ֶה,  ָ ל7�         
  .חביב מ� הכלללמד" שהוא , השלו�ומכול� לא כפל אלא 

 ברכה והצלחה ופרנסה טובה
   "מרלו"לקייטרינג 

 א"ג מחפוד שליט"שבהשגחת הרה
  ו " היì øåàîïàéøובהנהלת 

. שתרמו לסעודה הרביעית בלויי�
  פאר הדורזכות השיעור של מר�

  א"שליט עובדיה יוס� ג"הרה
הרבי� של מזכי לרפואת� והצלחת� 

  .על מאכליה� הערבי� לחי"
  054+7672422פרטי� והזמנות 

  ! לכל ציבור קוראינו היקר 
"íéì÷ùä ìò ïéòéîùî øãàá ãçàá"   

 השנה כולנו מתארגני� לתת 
    מחצית השקל

 המזכה "ìâé íäøáà"לחיזוק העלו� 
� בפעילויותיו הרבות למע� את הרבי
  :  התקשרו ונגיע עד  אליכ�. הציבור

054�9151601 , 08�9437333  
  .ה לברכה ג� בעלו�"התורמי� יזכו בע

  רפואה שלימה 
úéìâøîì  

ו " הירבקה תב 
  ה ישלח"הקב

  מזור ומרפא 
 ה אבריב"נלר
. הה גידי"ושס

 החזור לאיתנתש
  זכה לשני�תו

  . רבות וטובות
   ברכה והצלחה

 הרבי� ילמזכ

 äöéðå áéðé
 éôñåéו"הי  

פרנסה ב ושיזכ
אושר , טובה
יתגשמו  .ושלווה

 �משאלות ליב
 נחת ולטובה שירו
   מכל ושלווה

  .יוצאי חלציה�

  ברכה והצלחה 
  ïåôìë äôéìת"מנב   

  

 קריאתהשיעור ובזכות 
תזכה בבריאות  התהילי�

 נחת, ופרנסה טובה
חה   וברכה והצל.ושלווה

�  ב� מור�רו�+לאהרו
 בת מור� שיתגשמו ולנועה

  .משאלות ליב� לטובה
  

    החסיד והענונ"לע
ìåáèåáà ùéòé  

   ל"ז י ורחלמרדכ רב
  ו פקידת שנתבאדר' ז

  משפחתושימלי( טוב בעד 

  שיעור התורה הגדול בתבל
�בלוויי משדר "íäøáàìâé "  ארגו�

  מר� את שיעורו שלבכל מוצאי שבת   
א"שליט   óñåé äéãáåò  ג"רה        ה
  "אוהל מועד"בבית הכנסת        

   20:30בשעה   
  מס$ ענק  יוקר� על גביהשיעור      
  ,סעודה רביעיתה תתקיי� "בע 

  " מאפיית בית הלח� "בחסות

  רפואה שלימה 
éàáàá ïùìåâì  

ו "בת מרי� הי 
  ה ישלח"הקב

  מזור ומרפא 
ב אבריה "לרנ
. ה גידיה"ושס

שתחזור לאיתנה 
ותזכה לשני� רבות 

   באבאי� בעלה ע
  ו" היב� מורוורי

  

   ברכה והצלחה
éãåø øîòì   

  ו" היתרזב� 
פרנסה בשיזכה 
אושר , טובה
שיתגשמו  .ושלווה

משאלות ליבו 
לטובה שירוה נחת 

 וברכה .ושלווה
, לאפרתוהצלחה 

   .נוע� ועומר, ליה
  

ה
בנ
בי
י 
עד
בל
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ר ּבֵ ֵני ֶאל ּדַ ָרֵאל ּבְ רּוָמה ִלי ְוִיְקחוּ  ִיׂשְ   .ּתְ
  :נדבה מממונ� לי יפרישו, הפרשה � תרומה, י"רש פירש
   ?צדקה לית� חיוב יש הא�: שאלה
 לית� התורה מ� מצוה) א"ס רמז' סי ד"יו ( ע"השו כתב: ובהתש

 האמורות המצוות מכל יותר בה ליזהר צרי" מאוד ומאוד צדקה
 כמעשה. דמי� שפיכות לידי לבוא שאפשר משו� והטע�. בתורה
 חמיו לבית שהל", גמזו איש נחו� ע�) א"ע כא תענית' גמ (שהיה
, משתה של אחד, מאכל של אחד, חמורי� שלושה משא עמו והיה
 לא ונחו�, שיפרנסנו ממנו וביקש עני לפניו בא, מגדי� של ואחד
.    העני של נשמתו השיצא עד החמור מ� המשא את לפרוק הספיק
 הוא הצדקה במצות הזהיר כל. הצדקה במצות נאמר מה וראה
 את יצוה אשר למע�) "יט פסוק יח בראשית(שנאמר', ה בר" זרע
  ". ומשפט צדקה לעשות' ה דר" ושמרו אחריו ביתו ואת בניו
. בצדקה אלא עומדת האמת ודת מתכונ� ישראל כסא אי�

  ". תכונני בצדקה", )יד פסוק נד ישעיה(שנאמר
) כז פסוק א ישעיה (שנאמר, בצדקה אלא נגאלי� ישראל אי�
 שמרו) "א, נו ש� (ואומר". בצדקה ושביה תפדה במשפט ציו�"

  ".להגלות וצדקתי לבוא תיישוע קרובה כי צדקה ועשו משפט
 עושה) "ג פסוק כא משלי (שנאמר, הקרבנות מכל צדקה גדולה
 העושה כל אלעזר רבי אמר". מזבח' לה נבחר ומשפט צדקה
 פסוק לג תהילי� (שנאמר. חסד העול� לכל מלאו כאילו צדקה

  ".   האר( מלאה' ה חסד ומשפט צדקה אוהב) "ה
�  .ה זובמצו נאמרו רבות ומעלות, צדקה לית� עשה מצות:לסיכו

  
  ?צדקה מגובה להתעל� איסור יש הא�: שאלה
 שנאמר, הצדקה מ� תעל�לה תעשה לא איסור יש: תשובה

 יד" את תקפו( ולא לבב" את תאמ( לא) "ז פסוק טו דברי�(
 רבי תני) א"ע י ד' (בתרא בבא בגמרא איתא" . האביו� מאחי"
 המעלי� כל, אומר קרחה ב� יהושע רבי, מדיפתי רב בר חייא
 טו דברי� (הכא כתיב, זרה עבודה עובד כאילו הצדקה מ� עיניו
 הת� וכתיב". בליעל לבב" ע� דבר יהיה פ� ל" השמר) "ט פסוק

 להל� מה". בליעל בני אנשי� יצאו) "יד פסוק יג פרק דברי(
  . זרה ודהבע כא� א' זרה עבודה
�  .ידו כהשגת וית� צדקהה מגובה תעל�לה אסור: לסיכו

  

 פע� כל הא� צדקה ואוס� ברחוב העומד עני אד�: להשא
�  ?לו לית� חייב ידו על שעוברי
 לית� צור" אי�) רנה' סי א"ח (הקהתי שבט ת"בשו כתב: תשובה
. ל"עכ. לו נת� שכבר לו שיודיע די אלא לידו שעובר פע� כל לעני

 מצות חובת ידי ויצא) אגורות עשר (פרוטה שווה ית� וכשאפשר
  .צדקה

   

ל תֵמאֵ  ר ִאיׁש  ּכָ ֶבּנוּ  ֲאׁשֶ ְקחוּ  ִלּבוֹ  ִיּדְ רּוָמִתי ֶאת ּתִ   : ּתְ
  .הלב מכל התור� אד�  :המדרש אומר
  ?צדקה שית� אד� ולשכנע ללחו> מותר הא�: שאלה
 השיעור כפי נות� ואינו צדקה לית� באפשרותו שיש אד�: תשובה
 ד"יו הטור אול�. צדקה מצות ויקיי� שית� לשכנעו מותר שצרי"
) לב נדיב פירוש (שוע אד� כתב) ז"ס רמח' סי (צדקה ותהלכ

 כדי לגבאי ונות� לעצמו שמיצר או לו מהראוי יותר צדקה שנות�
 והגבאי צדקה ממנו ולגבות לתובעו אסור, יתבייש שלא

, ל ירמיה(' שנא ממנו ליפרע ה"הקב עתיד ממנו ושואל שמכלימו
  : צדקה גבאי אלו חכמי� ואמרו לוחציו כל על ופקדתי)  כ

� כ� לעשות אסור אבל. צדקה לית� אד� לשכנע מותר: לסיכו
� מכפי יותר לצדקה תור� כ� ומחמת ומתביישלו  שאי� לאד
 שנאמר ממנו ליפרע ה"הקב עתיד כ� והעושה ידו השגת

  ".לוחציו כל על ופקדתי"
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íéìëä øãñ  :ïåøà ,äøåðîå ïçìåù.  
�כמו .  מסמל את החוק והסדר לעול�+ הארו

ג� , "ספר המכשיר"שלכל פריט ומכשיר יש 
: לעול� כולו" ספר המכשיר"התורה היא , כא�

סוחרי� ובעלי עסקי� , גויי�, יהודי�
הישיבה וג� ליושבי , "בקמח"העוסקי� 

. לכול� אותו חוק ומשפט, העוסקי� בתורה
 .מה ה� החוקי�: לכ� קוד� יש לאמר לכול�
על . לפני המנורה, לאחר מכ� באי� השולח�

, יעקב אבינו ומשה רבינו: ל"דר" שאמרו חז
לפי , הקדימו בברכותיה� את זבולו� ליששכר
וראוי , שזבולו� הוא המחזיק בלומדי התורה

  .�להקדימו לפני הלומדי
�. הוא המחזיק, "הקמח" המרמז על + השולח
  . מרמזת על העוסק בתורה+המנורה 

ומדוע הקדימה התורה את הארו� לפני 
  :אלא שיש שני סוגי תלמידי חכמי�? השולח�

כרבי חנינא ב� , זה שאינו זקוק להחזקה .א
הארו� "בחינת , שכל העול� ניזו� בזכותו, דוסא

שכ� , והוא קוד� לכל". נושא את נושאיו
  .העול� צרי" לו

והמחזיקי� אותו , ה הזקוק להחזקהז .ב
  ).לפי כתב סופר בש� אביו(            .קודמי� לו

  : ורמזיה�+ת הארו� מידו
 יותר משל �אורכו ורוחבו של הארו� . א

כי התורה מאריכה ימיו של : לרמז. השולח�
 –השלטו� והחומריות , ואילו העושר, האד�

 .  האד�מקצרי� ימי
בצל : "לרמז.  שוות�קומת הארו� והשולח� . ב

 )'קוהלת ז" ( בצל הכס'�החוכמה 
 �  :  ורמזיה�+מידות השולח
  . לענייני� הגשמיי� של העול�השולח� מרמז 

ששולחנו : לרמז.  רוחבו פחות מגובהו�השולח� 
אלא פחות , של אד� לא יהיה ברחבות מופרזת

 . פחות משמרשה האפשרות�מגובהו 
  

úéáéèðøèìà   äàåôø  
  ?ר כורכו� נגד אלצהיימ

 מזו� בהרבה כורכו�הבהודו מתבלי� את 
 רק הכורכו� לא. נמוכה  האלצהיימר ושכיחות

כ" עולה . הוא טוב ג� לבריאות, מוסי' לטע�
יעילות התבלי� ההודי   את שבדקחדש מחקר

דק הקשר נב .רב של מחלות המפורס� מול מגוו�
 בי� הכורכו� למחלת לב והתקפי לב והראה כי

למנוע את תהלי" המאפיי� את  גלוסהתבלי� מ
קר ג� כא� הרעיו� הבסיסי למח. טרשת העורקי�

כי שיעור מחלות הלב בהודו הוא  יתנבע מהתצפ
 .יחסית נמו" למרות ששיעור המעשני� בה גבוה

הכורכו� נמצא יעיל ג� במניעת מחלת הסרט� 
מפני נזקי  והוכח כמג� על הריאות

הכורכו� יעיל לחיזוק מערכת החיסו�  .העישו�
  .בעזרת כורכו�בחיסו� לטפל   האפשרותת ונמצא

  

ו" היעוזי נסימי' י  ר"נכתב ע  
"מענה השולח�"מחבר ספר   

"תפארת רחמי�"נית� לשאול שאלות בהלכה בכולל   
17:00 � 9:30 בי� השעות 050�7529102או בטלפו�   

 



 

  

 
  

 "ואבותינו סיפרו לנו " 

3  

�  נפתולי אלוקי
יצחק התגורר בדירת פאר במרכז העיר ע� אשתו ' ר

הבית התנהלו על  כל ענייני. חסורוילדיו שלא ידעו מ
אחת המשרתות היתה בחורה . ידי משרתי� ומשרתות
היא היתה בעלת לב . לאה�שרה צעירה ופשוטה בש�

רחב ואופי נוח והיתה מסורה מאוד לעבודתה בבית 
במש" הזמ� חסכה סכו� נאה שאותו ייעדה . אדוניה

 .כנדוניה לחתונתה
קשה ממנו ובי, יצחק' ר, יו� אחד פנתה למעסיקה

. עד כה שייע( לה היכ� להשקיע את הכס' שחסכה
הסוחר המיומ� בדק את כל האפשרויות ולבסו' 

שהניבה , מסוימת המלי( בפניה על תוכנית חיסכו�
מלבד רווח חודשי נאה ג� השתתפות בכרטיס הגרלה 

 .גדול מאוד חודשית על סכו� כס'
לאה את ההפקדה ומסר לה �יצחק ביצע עבור שרה' ר

. המצור' כל המסמכי� וג� את כרטיס ההגרלהאת 
באותה הזדמנות החליט להצטר' ג� הוא לאותה 

החודשית  לאה נהנתה מההכנסה�שרה. תוכנית
יצחק בדק ' כאשר ר. הצנועה שהניבו כספי ההפקדה

בדק באותה , החודשית א� זכה כרטיסו בהגרלה
 .הזדמנות ג� את מספרה של המשרתת

יצחק ' עי� קשי� את רכעבור כמה שני� פקדו אירו
וכעבור תקופת  אשתו חלתה במחלה אנושה. ובני ביתו
מותה שבר את רוחו וכל מהל" חייו החל . מה נפטרה
עזבו את הבית והוא נותר  ילדיו הגדולי�. להידרדר

עסקיו נקלעו למשבר קשה והוא נאל( למכור . בודד
�כולל שרה, המפואר ולפטר את כל משרתיו את ביתו

עבר להתגורר  הוא. לא זכתה להקי� ביתלאה שעדיי� 
 .בגפו בבית פשוט וקט� וחי חיי� צנועי� ודחוקי�

יצחק ברחוב ועיניו קלטו לפתע את ' יו� אחד צעד ר
. החודשית המודעה המכריזה על תוצאות ההגרלה

מתוכנית החיסכו� וממילא  מזמ� מש" את פקדונו
אבל ההרגל היש� גר� לו , זכותו בהגרלה איבד את

 .י( במספר הזוכהלהצ
! לאה�לתדהמתו המספר שעלה בגורל היה של שרה

 !מאה אל' רובל: סכו� הזכייה
אבל לא את חושו , יצחק איבד את רכושו' אמנ� ר
לאישה  באותו רגע עלה במחשבתו לשאת. המסחרי

, "בכ" אפתור שלוש בעיות. "את משרתתו לשעבר
אבנה מחדש  ,אגאל אותה מרווקותה", חשב לעצמו

תי ואוכל לחזור לעסקיי הגדולי� ולחיות שוב את בי
ובתו" כמה , נוצר הקשר עימה תו" זמ� קצר". ברווחה

שבועות כבר עמדו האדו� והמשרתת לשעבר תחת 
  .ואישה חופה אחת כאיש

יצחק תכנ� לבשר לה על זכייתה הגדולה כעבור זמ� ' ר
עימה בגלל  מה כדי שלא תחשוד שהוא התחת�

זר מבית הכנסת קרא בוקר אחד כשח. זכייתה
כי ' הודו לה !אשתי היקרה, מזל טוב: "בהתלהבות

 "!אנחנו עשירי�, טוב
 .לאה המופתעת�שאלה שרה, "?מה קרה"
את זוכרת את כרטיס ההגרלה היש� שקניתי עבור" "

 ."אני זוכרת", ענתה בשקט, "כ�. "? "לפני שני� רבות
  "!זכינו במאה אל' רובל! ?את לא תופסת מה קרה"
צחק המשי" להתלהב ואחרי כמה שניות ש� ליבו י' ר

מצטרפת  לכ" שרעייתו משפילה את עיניה ולא
, איננו עשירי�: "אחרי רגע נוס' אמרה. לשמחתו

אבי היה חולה . ברשותי הכרטיס אינו. בעלי היקר
  ..." כרטיסימכרתי אתוונאלצתי לממ� את תרופותיו 

  

, הוא צנח על כיסא סמו". יה בהל� גמוריצחק ה' ר
, אוי ואבוי: "לזעוק תפס את ראשו בשתי ידיו והחל

מה ", והנמי" את קולו, "?מה עשית! ?עשית מה
 ?..."עשיתי מה! ?עשיתי

יצחק לביתו של רבי מנדל מקוצק ' לאחר מכ� הל" ר
הרבי קולו  כאשר הסוחר עמד מול. שישיא לו עצה

כל . רבי: " הוא אמר.רעד ועיניו הושפלו ארצה
סבור שנשאתי אישה  הייתי. נישואיי היו מקח טעות

והנה התברר לי כי קשרתי את חיי ע� אישה , עשירה
 "!ברצוני להחזיר את הגלגל לאחור ...פשוטה וענייה

לאחר . יצחק בקשב רב' הרבי הקשיב לסיפורו של ר
. מתוח בחדר השתרר שקט, שהלה סיי� את דבריו

מה : "יצחק ואמר' את עיניו ברהרבי מקוצק נע( 
לפעמי� כדי ! ?פשוט וחלק שזיווג הוא עניי�, חשבת ל"

הקדוש ברו" הוא חייב לתחבל תחבולות , לבצע שידו"
וכדי להוציא לפועל את השידו" הזה , ומשונות שונות

שתפיל  היה עליו להמציא תחבולה כל כ" מתוחכמת
 ..."בפח אפילו סוחר ממולח כמו"

, יצחק נטוע במקומו בתדהמה'  שרכאשר ראה הרבי
: לפרידה ואמר הושיט לו את ידו, ריכ" מעט את קולו

, שוב לבית" ולרעיית" החדשה שהיא זיווג" האמיתי"
  ".עליכ� שפע ברכה והצלחה והקדוש ברו" הוא יאציל

 )עוד מזרחי(                                                                
  

  "משנכנס אדר מרבי� בשמחה"
  

�  דלפו� הכלכל
המ� ניתלו על הע( משו� �שעשרת בני, המדרש מספר

 היו אלה שיעצו לאביה� לשחד את המל" שה�
אחשוורוש בעשרת אלפי� כיכר כס' ולהשמיד את 

 .היהודי�
הסבר זה יכול להתאי� לשמונה : נשאלת השאלה

הידוע כטיפש ', וייזתא'אבל אי� ייתכ� ש. מבני המ�
', דלפו�, 'ואחיו השני', יוע('יהפו" פתאו� ל, מטופש

ית בגובה יהיה מעורב בעיסקא פיננס, העני המרוד
  ?עשרת אלפי� כיכר כס'

נעשה , אלא שכאשר מדובר בעשיית צרות ליהודי�
נהיה מומחה לענייני ' דלפו�'לחכ� גדול וג� ' וייזתא'

  ...כספי�
  

מדוע המ� עבד כל כ$ קשה כדי להשמיד את כל 
ג� נזקק להתארגנות ? היהודי� ביו� אחד דווקא

? יו�ארוכה וג� להפיל פור ולחכות בסבלנות לאותו ה
�ואז , המ� היה יכול להשמיד את היהודי� בכמה ימי

  ?ג� הגזירה הייתה קשה יותר
המ� חשש שמא יעשה נס : מסביר רבי שלמה מקארלי�

וגזירתו תתבטל ואז יהפכו הימי� האלה לימי� 
מדוע , מכיוו� שעינו צרה ביהודי�. טובי� לישראל

לכ� התאמ( להעמיד , שיהיו לה� כמה ימי� טובי�
רתו ביו� אחד בלבד כדי שליהודי� יהיה רק את גזי

  . יו� טוב אחד
ששמחת הפורי� יכולה , נהוג לומר בחסידות, אבל

יהי רצו� לפני אדו� כל . להשפיעה על כל ימות השנה
ששמחת הפורי� תמשי" ותשפיע על כל הימי� הבאי� 

  .עד שנגיע לשמחת הגאולה השלימה
  

  בעל משמעות מרגש א� יש ברשותכ� סיפור 
  , חוכמת חיי� אוהנהגות, הטומ� בתוכו דברי מוסר

  054+9151601: ' טל.  למערכת העלו� אנא העבירו 
 avi.musai@siemens.com :או בדואר אלקטרוני 


