
  
  
  
  
  

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

   ".מברכי� החודש"השבת @ 
ה "הקב. שבת הבאהה ביו� "יחול בע ניס�ח "ר@ 

, ולנחמהלישועה , לששו� ולשמחה, יחדשהו לטובה ולברכה
  .אמ�, וגאולה קרובה לבשורות טובות בריאות והצלחה

  
  

    
  

  

 

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

ìä÷éå  úùøô � éãå÷ô  

 äùøôä éðééðòî : ìä÷éå:  
  .אזהרה על שמירת השבת  �
  .ציווי לאסו� תרומות ומעשרות למשכ�  �
      ,ציווי מפורט על כל נדבות המשכ� וכליו  �
  , הפרוכת, ע� הקרשי� והאדני� האוהל     

  .המזבח הכיור וכנו והחצר, תהכפור ,הארו�     
 éãå÷ô:  

  .די� וחשבו� לחומרי� שהשתמשו למשכ�  �
  המעיל , האפוד והחוש�, בגדי הכהונה לכהני� �

  . הכתונת והמצנפת      
  .משה מבר! ומקדש את המשכ� וכליו �
   ה משרה את"משה מקי� את המשכ� והקב �
  .שכינתו במשכ�     
� "åúà äùî ìä÷é ìë øùé éðá úãòàì") ה א"'ל'(  

 משה הקהילמדוע : טע� נפלא כותב אור החיי� הקדוש
שקר� עור פניו של משהמאחר ? את כל עדת בני ישראל

חשש משה שמא ) 'ל, ד"לעיל ל(או מגשת אליו ְר עד שיַ 
משו� כ! יז� פעולה אשר , לריחוק רוחניריחוק זה יגרו� 

  .ויקהל משה �תשוב ותקרב� אליו 
� "ä àø÷ åàø 'öá íùáìàì") ה ל"ל'(  

וב ש� משמ� טוב ויו� המות מיו� ט": הדא הוא דכתיב
ש� טוב אינו נובע ממאמציו של  )מדרש רבה. ("וולדוה

רק הצנוע במעשיו, להיפ!. האד� ליצור לעצמו תדמית זו
והמסתיר את מידותיו ומעשיו הטובי� זוכה בסופו של 

בש� ' ראו קרא ה: זאת מדגישה התורה. לש� טובדבר 
עד , כה צנוע בצלאל ונחבא אל הכלי�,  צאו וראו�ל בצלא

ה בכבודו ובעצמו לקרוא לו "הקב, כביכול, אשר נאל)
  )רבי ברו! מלאסק(            .ואי� ל$ ש� טוב מזה �בש� 
� "ìáùä íåéá íëéúáùî ìëá ùà åøòáú àú"   

בעיצומו של יו� רוב המחלוקות פורצות אצל היהודי� 
� לבית הכנסת ומתחילי� כאשר מתאספי� כול, השבת

הזהירה תורה אזהרה  ,לפיכ!. בחלוקת כיבודי� ועליות
אל לה לבוא ולהבעיר , אש המחלוקת, אש זו: יתירה

  )עקידת יצחק (         .נפשותיה� של ישראל ביו� השבת
� "äì ïåúáù úáù ùã÷ íëì äéäé éòéáùä íåéáå'"   

, ממלאכה מעבודה והגו%מנוחת : שתי שביתות � " שבת שבתו�"
  )הכתב והקבלה     ( .  מדאגות הפרנסה והכלכלהומנוחת הנפש

  

� "ïëùîä éãå÷ô äìà") א"ח כ"ל(  
רה על הציבור פחות משניי� רָ אי� עושי� (: שנו רבותינו

ומשה ). בכדי למנוע לזות שפתיי�, חידיאי� ממני� גבאי י(
א� על פי שהיה משה נאמ� , אלא? גזבר יחידיהיא! נעשה 

קורא לאחרי� , בכל ביתי נאמ� הוא: על פי הגבורה ככתוב
כל . ביד איתמר ב� אהר� הכה�: שנאמר. ומחשב על ידיה�

חייב הוא , לצאת ידי שמיי�שכש� שחייב אד� ? כ! למה
' והיית� נקיי� מה:  שנאמרמשו�. לצאת ידי הבריות

  )מדרש תנחומא(                                              . ומישראל
� "ëã÷ä úëàìî ìëá äëàìîì éåùòä áäæä ìù"   

, לא היה העול� ראוי להשתמש בזהב: ל"ידוע מאמר חז
 דורש �דבר זה . )שמות רבה(בשביל המשכ� ? ולמה נברא

כל הזהב :  בפסוק זה נרמז�רבי מאיר מאוסטרובא 
 מלאכת החולי� בזהב לא הותרה אלא �העשוי למלאכה 

  )כלי חמדה(     .שבכל מלאכת הקודש השתמשו בומשו� 
� "òíúåà ÷ùçå íäéùàø äôöå íéãåîòì íéåå äù"  

, בראשי בני ישראל �ה בראשיה� "כיוו� שצפה הקב
, שה� מצופי� זהב, יצחק ויעקב, אבות האומה אברה�

 חשק � חשק אות�מיד , מידות טובות ורחמי�כול� בעלי 
  )דברי ישראל(                   . ולקח אות� לו לע�בבניה� 

� "ä äåö øùà íéøáãä äìà 'úåùòì "  
�� א שה� פסוקי"שבת" הפרשה היא הנושא הראשו� של

כדי לרמז על  השבתט תיבות לא כולל המילה ''ויש לג 
' מיג�אלהרשו ג� פי )'שבת ע( .ט מלאכות ביו� השבת''ל

א בא להוסי� הוהשניי� מיעוט רבי� זה �הדברי�� ו36
' ליוצא '  בלי ולעשתמילה  ה. מלאכות39ביחד ואחד עוד 

מרמז על  'ו�וחיסרו� ה .ט מלאכות''ביחד ל תשעואותיות 
  .ק'מי החול והאיסור בשבת ודו יבששתהמלאכות 

  )ו"בר דיי� הי. ב      (                                                        
  

  ב"עתש' האדר' כג  ד"בס 
  17:30 �הדלקת נרות                
  18:22  � שבת  צאת ה              
  19:05  �     רבנו ת�                

 
  

  "אור החיי�"לפי הלוח המדוייק של 
 
 

 
 

  

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

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

ïéøéèôî:  "øáã éäéå"  
  )'יחזקאל לו                (

  

íéîâúôäå íéáéðä úðéô  
  

 ָהָרָעה ִה5ִיָעה =ָנֶפ� , 3ָא- ַמִי� ַעד/ ִהִ/יע- 
  .5ָר?�, ַצָ<אר= ֶנֶפ; . ִנְס9ָל�ְוַהָ:ָבר 9ְִל8ִי, ְלִ(י67
ָדָ;ה ִהְצַטֲער< ַעל ְקִנBַת  ר?ְכֵ;י ַהִ:יָרה ַהחֲ :דוגמה
 ְלEַחר ָנֶפ;9ָא< ַמִי� ַעד / ֵה� ָח;< Cִי ִה5ִיע< . ַהִ:יָרה

  .ְוַה9ֶֶרז ָ:ַל�, ַהGִיר ִנְסַ:ק, ֶ;ָהִרְצFָה ָ;ְקָעה
8ְִהKִי� [ָנֶפ; �Cִי ָבא< ַמִי� ַעד,  ה?ִ;יַעִני ֱאלִֹהי�:מקור
  )ניבונכו�(                                                     ]. סט ב

  

  השבת מוציאי�
  ספרי תורה' ב 

    הצנועהאבבמות משתת� בצערכ�  "ìâé íäøáà" צוות העלו�. היקרה נסימילכל משפחת  
  .  ב"אדר תשע'   שנפטר השבוע יטל" זפרי ויצחקב�             éîéñð  àøæò  משכי� ומעריב לבתי כנסיות
  . ולא תדעו עוד צער  הרופא לשבורי לב ינח� אתכ� בתו! שאר אבלי ציו� וירושלי�.נשגר תנחומינו לכל המשפחה

  

   

 úáù äøô  



  

   :אות והחלמה איתנהברי
  ו"הי מרי� 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 �בבאבאי באבאי 

  ת"מנב מינה בתמיכל 
  .ל וע� ישראל"לי ופצועי צהחוכל 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 ביבי בתמרי� לאלזרי 

  ל"ז עזיזה תב דיי�,שמחה בר
 ל"ז פרי בת רבקה יעקובי

  ל"ז' אג' חנה חגב�עטייה 
 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�  נביא�שלו�
  ל" זפרי ויצחק ב� עזרא נסימי

  ל"ז איזה בתסעדה סויסה 

 

"íéúæ éìéúùë êéðá"  -êåðéç    
  

  :שלושה יסודות משמעותיי� בחינו! 
  
וב לגדל את הילד באקלי� ובאווירה  חש,אווירה . א

  . המסגרת בה גדל ממנה ג� יושפע. של יראת שמיי�
, ומביני�" מתחברי�"  ג� א� לא תמיד,מעשי�  .ב

הוא מחלחל לנפשו של . הטוב ער! חשוב  יש למעשה
  . הילד והופ! לטבעו ולחלק מאישיותו

 דווקא בעולמנו המודרני המנסה לגרות ,התמדה . ג
ת והסקרנות מידי שעה ישנה חשיבות את ס� הרגישו
למעשי� שאי� בה� כל " אפרורית"יתירה לפינה 

  .עוצמת� בתדירות�, חידוש או שינוי 
חינו! להתמדה הוא בעל ער! חשוב למגוו� מתחומי 

 בגידול ילדיו ,בזוגיות, בפרנסה: עתידו של הילד 
ה את אהרו� "בדומה לכ! מצינו ששיבח הקב. (ועוד

 שהיה מתמיד בה יו� יו� באותה על הדלקת המנורה
  .) התלהבות ראשונית

נו לעשיית רצו� יר שנזכה לחנ$ עצמינו וילד"יה
  .  ולבניי� המקדש במהרה בימינובר$הבורא ית

  
  ברכה והצלחה ופרנסה טובה

éøæì úéìâøîå äùîì  ו"הי  
זכות. שתרמו לסעודה הרביעית בלויי�

א" שליטעובדיה יוס% של מר� השיעור
לילדיה� לרפואת� והצלחת� 

שירוו נחת  .משפחת�ולכל ולנכדיה� 
 .מכל יוצאי חלציה�ואושר ושלווה 

  . לטובה ליב�יתגשמו משאלותש
ל " בת ביבי ז ללזרימרי�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""""
  מזל טוב ואיחולי� לבביי� לידידנו

 éàñåî äðéøå ìàëéî ו "הי  
 éåì äéçå ìàåîù)ו"הי)  הכה�    

  ת"מנב    øåîøåîøåîøåî י ע�" נ åäéúúîåäéúúîåäéúúîåäéúúîלנישואי 
ר שיקימו בית נאמ� וכשר בישראל "יה 

ויעלה הקשר יפה לבני� עדי עד ויזכו 
  .ת מסורת הבית המפוארלהמשי! א

  "ענבי הגפ� בענבי הגפ� דבר נאה ומתקבל"
נ הישר והצנוע   "לע  

  ïåùîù
 éàñåîל"ז  

  ב� שבתאי ורחל שיחיו  
  ' אדר א' שנפטר כד

 úùøô äøô  
, שבת פרשת פרה מוציאי� שני ספרי תורה, בשבת זו. א

והנפש "ב " עד פסוק ל"פרשת פרה"וקוראי� בֵשִני 
ולדעת הרבה פוסקי� א� ". הנוגעת תטמא עד הערב
� על  ואמצות עשה מ� התורהקריאת פרשת פרה היא 

פי שיש חולקי� על זה יש להחמיר כדעת האומרי� 
ועל כ� יקראו בספר התורה הכשר , שהיא מ� התורה

והשליח צבור והקהל יכוונו , ביותר שבבית הכנסת
   .לצאת ידי חובה מ� התורה

ב� "' אחרי קריאת פרשת פרה מפטירי� ביחזקאל לו. ב
: שכתוב בה, "אד� בית ישראל יושבי� על אדמת�

  "וטהרת�י עליכ� מי� טהורי� וזרקת"
עוסקת בטהרה מטומאת מת על ידי " פרשת פרה". ג

בזמ� בית המקדש הייתה קיימת . אפר פרה אדומה
, חובה להטהר לפני הרגל ולכ� קוראי� פרשה זו

במדבר סיני . כאשר מתקרב חג הפסח, העוסקת בטהרה
כדי להזות , שרפו את הפרה האדומה סמו! לחודש ניס�

, על בני ישראל מיד לאחר הקמת המשכ�באפר הפרה 
 .כדי שיהיו טהורי� ויוכלו להקריב את קרב� הפסח

שיטהר ' בקריאת פרשה זו כלולה כוונתנו להתפלל לה
  .אותנו במהרה ונזכה לעבוד אותו בבית המקדש

ברכה והצלחה 
 äáåèå íéñéðìéøæìì 

על הסיוע לזיכוי 
 שיזכו לפרנסה. הרבי�
 רפואה שלימה, טובה

וברכה בכל משלח 
 שיתגשמו כל. ידיה�

  . ליב� לטובהמשאלות
 בר קיימאקודש ולזרע 

  ו" הי ללזרילדורו� וקר�
  

  רפואה שלימה 
íéøîì )מירי( 
éçèáî בת פור� 

ה ישלח מזור "הקב
ב אבריה "ומרפא לרנ

 .ה גידיה"ושס
שתחזור לאיתנה 

 רבות ותזכה לשני�
מיר�  ע� בעלה וטובות

  

  שיעור התורה הגדול בתבל
�בלוויי משדר "ìâé íäøáà"  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      
  , רביעיתסעודהה תתקיי� "בע 

  " מאפיית בית הלח� "בחסות

ברכה והצלחה 
 úéøùåàå éðãì

ø÷åàâøéù   
על הסיוע לזיכוי 

שיזכו . הרבי�
 ,לפרנסה טובה
 רפואה שלימה

וברכה בכל משלח 
שיתגשמו . ידיה�

  ות כל משאל
  . ליב� לטובה

ה
בנ
בי
י 
עד
בל
 

  ברכה והצלחה ופרנסה טובה

éãéåã éáéáå ìàåîùì  ו"הי  
 שתרמו לסעודה הרביעית בלויי�

  זכות השיעור של מר� 
  א" שליטבדיה יוס%עו

 לרפואת� והצלחת� לילדיה�
שירוו נחת שלווה . ולכל משפחת�

 .ואושר מכל יוצאי חלציה�
  .שיתגשמו משאלות ליב� לטובה

  ל" ב� דוד זרחמי� דוידינ "ולהבדיל לע

 ברכה והצלחה
àìéàñåî øå  ב� ירדנה  

. על הסיוע לזיכוי הרבי�
  רפואה שלימה וברכה 

שיתגשמו . בכל משלח ידיו
. כל משאלות ליבו לטובה

  וברכה והצלחה 
  להוריו שירוו נחת 
  .מכל יוצאי חלציה�

  הר�'ולרפואת רחל בת ג

  רפואה שלימה 
 äáåèìéøåëá  

ת "בת דבורה מנב 
  ה ישלח"הקב

  מזור ומרפא 
ה "ב אבריה ושס"לרנ

שתחזור . גידיה
 לאיתנה ותזכה

 לשני� רבות וטובות
  .י" נניסי�ע� בעלה 

  

   הצדיק והענונ "לע
 ìàåîù

âð'éúà ל"ז  
   ל"ב� זרובבל ושרה ז  

  'אדר א' שנפטר כד

   החסיד והענונ "לע
 íéîçø

éãéåã ל"ז  
  ל"זב� דוד   

  אדר' שנפטר כה

   הצנועה והענווהנ "לע
 äçîù
 äéìéáìàל"ז  

  ל"בת סולטנה ז  
  .השבוע פקידת שנתה

רפואה שלימה 
 äðùåùì
éøè äëìî  

שולמית בת  
  ה ישלח"הקב

  מזור ומרפא 
יה ב אבר"לרנ
. ה גידיה"ושס

שתחזור לאיתנה 
  ותזכה לשני�
  . רבות וטובות
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éèç ìò úåëøá úåëìä íéô:  
מתי יש לבר! .  חטיפי� מסוימי� יש בה� קמח:שאלה

" כי� כי�" "פסק זמ�: "כגו�? עליה� מזונות ומתי שהכל
  '?וכדו" גלידה ע� עוגיות"

חמשת מיני דג� : ב"ח ס"ע סימ� ר"כתב מר� השו: תשובה
עירב עמה� דבש הרבה יותר מה� או מיני� אחרי� ' אפי' וכו

א מיני מזונות ולבסו� על מבר! עליו בור, הרבה יותר מה�
אבל א� לא נת� הדג� בתבשיל אלא לדבקו . המחיה

דהיינו דבר שהדג� בא לתת . כ"בטל בתבשיל ע, ולהקפותו
אבל א� בא רק . מבר! מזונות, ע ממנוב?טע� בתבשיל או לְ( 

  .מבר! שהכל, ק9ֵ לתמו! את המאכל או לדַ 
 הא� יש ל"פ הכלל דלעיל נותר לנו לבדוק בחטיפי� הנ"כ ע"א

  .כ הא� הוא בא לדבק או לתת טע�"בה� קמח וא
וכ� צרי! שהדג� יהיה טע� ברור ונראה לעיניי� וברכתו יהיה 

  .מזונות אבל א� לא מורגש טע� של דג� כלל ברכתו שהכל
, כשמורגש טע� עמו� וקשה לעמוד על גדרו של החטי�

וטוב , יש לבר! שהכל, שאחוז הקמח ממש מועט: לדוגמא
  .י מאכל אחר שברכתו שהכל"לפוטר� ע
  :לסיכו�
  .משו� שהדג� נות� טע� חשוב. מזונות: כי% כי%
  .כיו� שטע� הדג� ניכר. מזונות: פרפקט

  .טע� הדג� ניכר.  מזונות:טוב טע�
) העדה החרדית "במדרי! הכשרות מטע� בד.  מזונות:כריות

  . קמח ולכ� ברכתו מזונות40% �כתבו שיש כ
והפצפוצי . ר הוא טע� השוקולדמשו� שהעיק.  שהכל:טעמי

  .האורז שבו לא ניכר
 15% �משו� שהעוגיות ה� כ. מזונות: שוקולד לב� ע� עוגיות

  .ונהני� מהשילוב וכיו� שטע� הדג� ניכר יבר! מזונות
  :קליק מתחלק לכמה סוגי�

ויש שכתבו האדמה ונהרא נהרא . שהכל: קליק כיבודי�
  .ופשטיה

  .ל"כנ: קליק קורנפלקס
  .כיו� שהדג� ניכר ומורגש טעמו. מזונות: קויטקליק בס

  .ל"כנ. מזונות: קליק בייגל
העוגיות ניכרות ונמצאות בכמות . מזונות: גלידה ע� עוגיות

לא מועטה ופשוט ששמו כדי לתת טע� חשוב בתערובת וג� 
הציבור קונה דוקא סוג זה בכדי ליהנות מהשילוב של המי� 

 ובזמ� הברכה יקח דג� ע� הגלידה לכ� יש לבר! מזונות
וכ� הדי� בגלידה הנקרא . חתיכה מהעוגיה ועליה יבר! מזונות

  ".קר� עוגיות"
  .טע� הדג� ניכר. מזונות: אגו

  .שהכל: אגוזי
  .שהכל: בננית

והמבר! מזונות לא . שהכל: עטיפה צהובה ואדומה: פסק זמ�
  .כיו� שטע� הדג� עמו� ואוורירי. הפסיד

 .טע� הדג� ניכר יותר מהשניי�כיו� ש. מזונות: עטיפה כחולה
. לכ� יש לבדוק כל מוצר וחטי� ממה נעשה ומה לבר! עליו
י "דיני� אלו אפשר לראות בהרחבה בספר הלכה ברורה ח

אנציקלופדיה לברכות , ט"ברכה נאמנה עמוד רפ. ח"עמוד ת
  .250וזאת הברכה עמוד . הנהני�
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 êùîá äúùòð ïëùîä úëàìî57 íéîé !!! 
9ְֵני , ַוBֲַע(<; ִמְ;�Cַ אֶֹהל מ?ֵעד, ֲעבַֹדת�ַו8ֵֶכל Cָל"

  "�Cֵ ָע(<, מֶֹ;ה�ֶאת' Cְכֹל ֲאֶ;ר ִצָ<ה ה��ִיְ(ָרֵאל
לאסו� חומרי� למשכ� ע� ישראל התחילו 

ה "באמצע תשרי וכילו כל המלאכה ביו� כ
החסר מה� שבתות וימי .  ימי�69ה "סכ, בכסלו
  .  ימי�57= ל תקב, )סוכות(החג 

הא כיצד יכולה להתבצע עבודה כזו , וא� נשאל
אומרי� ? מורכבת ומסובכת בכל כ! מעט זמ�

" ותכל"לכ� כתוב , העבודה נעשתה מאליה: ל"חז
כ! ג� במלאכת המקדש הראשו� ". ויכלו"ולא 

 �" והבית בהבנותו: "ש� כתוב, בימי שלמה
 שנבנה �" בהבנותו: "לא כתוב אלא" אשר בנוהו"
ית בית שלישי שירד מוכ� יכ� נראה בבנ. אליומ

  .אמ�. יתבר!' מאת ה
18äùøôá øîàð íòô :  

"ä äåéö øùàë 'äùî úà" ,òåãî?  
, ובמדרש תנחומא שואל, בברכות, בירושלמי

את ' כאשר ציוה ה: "ח פעמי�"מדוע כתוב י
לפי שהרהרו ישראל אחרי משה : "ומשיב  ?"משה

. ה עומדולא הי, בשעה שהיו מעמידי� המשכ�
ה למשה "שמא דבר קל אמר לו הקב: אמרו

ומשה מעצמו הכניסנו בכל , לעשות לו במשכ�
הואיל : ה"לפיכ! אמר הקב. הטורח הזה

הריני כותב שמי על כל דבר , והרהרת� אחריו
כאשר ציווה ': לכ! כתיב. ודבר שאני ציויתי אותו

א� : ה"אמר הקב. בכל פע� ופע�' את משה' ה
, יהרהר אחרי, חרי משהביקש אד� להרהר א
  ".שאני אמרתי לו כל זאת

íé÷ú ùãåçì ãçàá ïåùàøä ùãåçä íåéá   
, תקי�: פעמי� כתיב בפרשה לשו� הקמה' ג 

שני בתי ,  בתי מקדש' ה� כנגד ג.ויק�, הוק�
, מקדש ראשוני� שנבנו על ידי בשר וד� ונחרבו

ק "ואילו ביהמ .תקי� ויק�נאמר בה� לשו� 
ה נאמר בו "י הקב"ת עהשלישי שעתיד להבנו

 .ר"אכי,  ויהיה נצחישיקו� מאליונה ווהכו הוק�

úéáéèðøèìà   äàåôø  
äàåðé÷  

מורידה את , מפחיתה את תדירות המיגרנות
 .שכיחות האסטמה בילדי� ומסייעת לנשי�

, "הזהב של האינקה"הנקראת ג� , הקינואה
  .מלאה ביתרונות בריאותיי�

 �18% כ מבחינה כמותית:עשירה בחלבו�+ 
  . מהקלוריות שלה ה� מחלבו�

 כיוו� שהיא ":של�"מספקת חלבו� איכותי ו+ 
  .מכילה את כל חומצות האמינו החיוניות

מכילה כמות גדולה יחסית של חומצת האמינו + 
  .  שחיונית לגדילה ותיקו� של רקמות:ליזי�

,  מנג�:מכילה הרבה מאוד מינרלי� חשובי�+ 
   .אב) ונחושת, ברזל, מגנזיו�

 ריבופלבי� מכילה בעיקר את הויטמיני�+ 
  . Eוויטמי� ) B2ויטמי� (

  . מכילה סיבי� תזונתיי�+ 

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�   

 

  הוקדש לעילוי נשמת הצנוע והישר 
  ל" ב� פרי ויצחק זעזרא נסימי
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  נשיאת הפכי�
נסע , סטודנט בטכניו� שהתגורר במושב והיה, רפאל

הוא נכנס לאחת השכונות . בו בחיפהבאחת השבתות ברכ
צ) מולו ילד קט� והוא לא הספיק לבלו�  לפתע. הדתיות

 ...הילד ע� ונחת אחרי כמה מטרי�. את הרכב
אולי . רפאל חש הרגשה נוראה ולא ידע מה לחשוב

שבורח  אני לא ב� אד�? !מה פתאו�, לא? אברח
  ?אבל אי! אוכל להישאר, מאחריות

הוא כבר לא יכול היה . ו�אנשי� החלו להתקהל במק
כעבור . 'מג� דוד'ל מישהו התקשר. לברוח אפילו א� רצה

זמ� קצר הגיע אמבולנס של טיפול נמר) וחובש החל 
בינתיי� הורי הילד . שרוע על הכביש לטפל בילד שהיה

ד רפאל עמ. הגיעו למקו� התאונה והייתה מהומה שלמה
. ההוא היה בהל� גמור מכל מה שקור. כל הזמ� בצד

� כשצפירות "פונה מיד לבית החולי� רמב הילד
שוטר . האזעקה מפרות את שלוות השכונה השקטה

שהגיע למקו� תיחקר את רפאל וזימ� אותו לחקירה 
הוא . בתו� החקירה רפאל לא ידע מה לעשות. במשטרה

חרדה . חש שהדבר החשוב ביותר הוא מה שלו� הילד
וא החליט ה. הגרוע מכל מילאה את נפשו שיקרה לילד

נמסר לו . לנסוע לבית החולי� לראות מה מצבו של הילד
. טיפול נמר) ונמצא במצב קשה שהילד שוכב ביחידת

בכל . הוריו של הילד נראו המומי�. רפאל הגיע למקו�
שהיה , האב. רפאל ניגש לאב וביקש ממנו סליחה זאת

הוא ניגש . מילה לא היה מסוגל להחלי� איתו, אד� דתי
אני מקווה מאוד שבנ! יבריא . אני הנהג ":לא� וביקש

... לעצור תאמיני לי שלא יכולתי. ומבקש מכ� סליחה
  "!אני מוכ� לעשות כל מה שתגידי לי כדי שתסלחו לי

, אמרה הא� הנרגשת, "אתה דרסת את הילד בשבת"
זו ! והלאה אני מבקשת שתשמור שבת מכא�, א� ככה"

הא� הבחור שמח לשמוע ש".  הבקשה היחידה שלי
. תהיה מוכנה לסלוח לו והתנאי שלה נראה לו קל למדי

תאר לעצמו מה משמעות שמירת שבת וחשב  הוא לא
חשב  ,מה הבעיה. שמדובר על כ! שלא ינהג בעצמו בשבת

  ...החברי� ינהגו בשבתות במקומי, לעצמו
אמר וביקש להיות מעודכ� , "אני מקבל את בקשת!"

 .במצבו של הילד שנפגע
הילד התאושש מפציעתו ולאחר שהחלי� לאחר זמ� מה 

הוא פגש את . לבקרו רפאל שמע על כ! ובא. חזר לביתו
הא� . האב שהיה במצב רוח מרומ� והאיר לו פני�

  ?"זוכר את ההבטחה של! אתה: "שאלה אותו
מאז התאונה אני לא נוסע ", אמר רפאל, "בטח, כ�"

, "?אבל הא� אתה שומר שבת כהלכתה"!   "בשבת
 .� לשאולהוסיפה הא

, התפאר, !"אז התאונה לא נהגתי אפילו פע� אחתמ"
 ..."לנהוג אני נות� לחברי� שלי"

הא� חייכה והחלה להסביר לו ששמירת שבת דורשת 
החל להבי�  רפאל. קצת יותר מאשר לא לנהוג בשבת

שמדובר במערכת שלמה של חוקי� והתנהגות מיוחדת 
ציעה לו היא ה. יסודי ומקי� שהוא חייב ללמוד באופ�

בסיו� ביקורו לפנות לרב המקומי כדי שידע אי! לשמור 
 .כהלכתה ובכלל שיכיר את עול� התורה שבת

הרב שוחח עמו והציע לו בסופו . הוא הגיע לרב המקומי
בתשובה כדי לראות מה  של דבר שיסע לישיבה לחוזרי�

הוא חש . רפאל נסע לש� לשבת .זו שמירת שבת בפועל
קס� , שלווה הרמונית, וחדתתחושה של נינוחות מי

כאשר . מעול� לא חש תחושות כאלה .נית� להסבר בלתי
הוא החל   !זה המקו� שלי: יצא מש� אמר לעצמו

זמ� מה זכה  אחרי. ללמוד בישיבה ונכנס לעול� היהדות
כמותו וה� החליטו  בתשובה להיפגש ע� חוזרת

  הרכיבו,בעיצומ� של הריקודי�,  בעת החתונה.להינשא
  

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

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

ראה רפאל  ואז לפתע. אותו חבריו לישיבה על כתפיה�
. בכניסה לאול� את הילד שדרס כשהוא עומד ליד הוריו

  .ממש בכה ,הילד נראה נרגש מאוד
הוא . החת� ביקש לעצור את הריקוד וירד מכתפי חבריו

כתפיו וחזר למעגלי  נשא אותו על, נישקו, ניגש לילד
 .בשמחה כפולה ומכופלתהריקודי� לרקוד 

 :אחד הרבני� שהכיר את הנפשות הפועלות אמר
החת� את הילד , אני לא יודע מי נושא את מי על הכתפיי�"

  )עודד מזרחי   (         "          ?החת�  הילד את� או להפ! 
 

  יעקב המסכ� בעל האוצר' ר
 שאפילו המשנה, יעקב' הכל דיברו אודות מסכנותו של ר

פת במלח תאכל ומי� במשורה : " הדורשתבמסכת אבות
  .לא היתה מתקיימת בו" תשתה

קירותיו מטו לנפול , יעקב היה חדרו� דל ועלוב' ביתו של ר
. מזרו� דק שהניח בפינת החדר וא� מיטתו הייתה היא א!
? ובעל האוצר".  יעקב המסכ�"זוהי הסיבה שכול� כינוהו 

  ...ודאי לא חשבת� ששכחנו? מדוע כינוהו כ!
היה יוצא תמיד , ובזה התפלאו כול�, יעקב' ר ובכ�

שראוהו כל  לרחובות שחיו! נסו! על פניו ויש המספרי�
גדולה הייתה שמחתו , א� בתו! ביתו שמח וטוב לב, ימיו
  .הקפידו לתאר יעקב שכול�' של ר

' וכששאלוהו ענה לה� ר, תמהי� היו כול� לפשר השמחה
מו ואי! אחרי ראות  הרבה טוב נת� בורא עול� בעול:יעקב

  .שתקו הבריות ולא יכלו לענותו דבר? !כל טוב זה אתעצב
במחשבותיו  יעקב שקוע' ביו� אחד מ� הימי� התהל! לו ר

 .רגלו נתקלת בדבר מהשכשלפתע הרגיש , במעשה הבריאה
משהו משכו להביט מהו הדבר שגר� לו הפסק הרהור נפלא 

אחז את , ביעק' עצמו ר הנמי!, כוס כסופה, כל כ! וראה
  ...הכוס בידו והרגיש תחושה נפלאה

בחלומו מתגלה אליו אביו . חלו� יעקב' באותו לילה חל� ר
 בני היקר מתנה נדירה השאיר רבונו של עול�: ואומר לו

ה�  ,א� דמעות ניגרות לתוכה,  כוס זו מצר! נדיר היא.ביד!
  ...יקרות מכל, בוהקות, פניני� יפות, הופכות לפניני�

  ...בשמחה ורצה לנסות ולראות הא� יעקב' התעורר ר
? לדמעות א! דמעות לא ירדו לו כי אי! תוכל שמחתו להפ!

יעקב יו� יו� בשיחה ע� קונו ' בימי� הבאי� התהל! לו ר
אני , של עול� מתנה נפלאה הענקת בידי רבונו: "וכ! אמר

יקרא שמי  יודע רבונו של עול� שאוכל לשפר את מצבי ולא
א! סלח לי רבונו של עול� מתנת השמחה , עוד יעקב המסכ�

יעקב ' פעמי� רבות שכמעט וניסה ר  ..."יקרה היא לי יותר
 .את עצמו א! פתע אחז, לבכות בעל כורחו אל תו! הכוס

מה ,  הא� השתגעת לבכות ולהעציב לב! בגלל פנינה,יעקב"
  ?"!מול שמחת לב! בבורא! אל? שווה אותה פנינה

אות� ימי� את התעצמותה אנשי עירו הפריזו לתאר ב
פניו ברקו מאש , יעקב' השמחה שראו בר הרבה של

שלא בנקל  יעקב פי כמה על אשר ידע' ואכ� שמח ר. השמחה
התהל! לו ברחובות ... נית� להעציבו וא� לא במחיר עוניו

יעקב ' אכ� עשיר אני אמר ר... " עשירות ובליבו תחושת
יעקב ' ו של ראבי לילה אחד שב. !"עשיר עד בלי די, לכל

על אשר שמרת , בני היקר: "להתגלות בחלומו וכ! אמר לו
בשמחה , אלוקי! ולא נטית לב! ימי� ושמאל' את מצוות ה

יקרה פי  הנה זכית במתנה... דבקת ואותה שמרת ל! מכל
יעקב ' משק) ר. "!אשרי!  שמח תהיה לעול� בני.כמה

וס  הכלניגש א, עזי� תקפוהו בכל גופו ריגושי�, מחלומו
. נפלא קרה דבר... אימצה בחוזקה אל ליבו ואז, הכסופה

  ... של שמחה... דמעות, יעקב' דמעות ניגרו על פניו של ר
   ...יעקב המסכ�' אז לא שבו לכנותו עוד ר

  ".האוצר יעקב בעל' ר"מעתה קראוהו כול� 


