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

  úùøôéãå÷ô  

 äùøôä éðééðòî:    

  .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�     
� "ä éãå÷ô äìà éô ìò ã÷åô øùà úåãòä ïëùî ïëùî

äùî ..ïäëä ïøäà ïá øîúéà ãéá"  
, יש לה כמה משמעויות בלשו� הקודש' פקודי'מילת 

ונפקדת "ש "כמ חסרו"מלשו� ' פקודי'אפשר לפרש 
ובית המקדש הראשו� נחרב על , "כי יפקד מושב�

וזהו . שעזבו את התורה והשני נחרב על שנאת חינ�
וזה  דברי תורהדהיינו  אמירהמלשו�  "ביד איתמר"

דהיינו אוהב שלו�  "ב� אהר� הכה�", מקדש ראשו�
וג� פקודי זה לשו� . ורוד  שלו� וזה מקדש השני

זכרנו בו לטובה ופקדנו בו "כמו שאומרי�  זכרו"
שיבנה בזכות התורה וזה על בית שלישי , "לברכה

     .ואהבת חינ� במהרה בימינו אמ"
יבוי ר�יתבראש, "בראשית"כל התורה רמוזה ב

  )החידוש היומי(     . יבנהילישי שית בהבה אורה ת
� "ïëùîä éãå÷ô äìà... äùî éô ìò ã÷ô øùà"  
אי� הברכה מצויה "שהרי  : הקֶ& מַ ש הר הקדווהז

את כל  נ)ומדוע מַ , "אלא בדבר הסמוי מ� העי�
, ומתר* שבכס  הנמנה על ידי משה רבנו ?הכס 

,וי מ" העי"ה הברכה ג� א� הוא מנוי ואינו סמרָ #�
ת משה אי� שו� סיבה קַ ְד ת וִצ לַ ואדרבה בכח גד)

  .למניעת הברכה
� "úìâìâì ò÷á"  

היינו ד ,בקֶ לעָ מי שמחזיק עצמו . בעקת אותיו בקע
  .ראשדהיינו , תלֶ גֹלְ ג-  זוכה להיות, בענוה

� "ïëùîä í÷åä"  
  .מקוהו כמשהמשכ� מטהר , מקוהת זה אותיו הוק�

� "äùî íúà êøáéå"  
ה שכינה רֶ ְ& יהי רצו� שִ/ " : �להאמר , י"וברש

שבכל העסקי� שהאד� , ויש לפרש "�במעשה ידיכ
שיהא ניכר , ג� בענייני גשמיות ופרנסה, עוסק בה�

וזה הפירוש שתשרה  ,בו עבודת הבורא והשראת השכינה
  .שכינה במעשה ידיכ�

� "î àøéåäù . . .êøáéå"  
שנבראו מ�  ראה את המלאכי�משה ? מה ראה

ה� המצוה שקיימו ישראל בהביא� את נדבותי
, )העושה מצוה אחת קונה לו פרקליט אחד( למשכ�

והבי� , בעלי שלימות ומדרגה גבוהה ביותרוהנה ה� 
צוה כאשר "  באמת ובתמי�מזה שהמצוה נעשתה 

  )�ברכת שמי. (�ולכ� בר� אות קדושה מתו� מחשבה "'ה
� "úåãòä ïëùî"  

� מפני "מפרש המלבי, משכ" העדותלמה נקרא 
על כ� שכל התרומות  שהמשכ" עצמו היה עדות

שנדבו בני ישראל הל� לעבודת המשכ� ולא היתה 
שא� לא כ� ודאי לא , ו"בזה שו� מעילה או גניבה ח

  .ה במקו� הזהרָ 0היתה השכינה &
� "ùãå÷ä úëàìî ìëá äëàìîì éåùòä áäæä ìë"  

עצ� בריאתו של הזהב בעול� הוא רק כדי 
  )המעינה של תור( .השישתמשו בו לדברי� שבקדוש

� "ìàìöáå  øåç ïá éøåà ïáäùò"...  
ח "כנגד רמ עשיהח פעמי� נכתב בפרשה לשו� "רמ
  )קתולדות יצח. (לע שחייב לקיי� כל אד� מישרא"מ

� "íéðãà úàî"  
ומאה ברכות חייב אד� , היו במשכ� מאה אדני�

כ�  יסודות למשכ�כש� שהאדני� היו , לבר' בכל יו�
  )מ"י הריחידוש.(�הברכות ה� יסודות הקדושה שבאד

� "ãòåî ìäà ïëùî úãåáò ìë ìëúå , éðá åùòéå
ä äåö øùà ìëë ìàøùé 'ùî úàä" )לב,לט.(  

העוסק במצוה ''עבודת המשכ� חל על בני ישראל הכלל ב
עכשיו . ולא עסקו בשו� מצוה אחרת'', פטור מ� המצוה

שנסתיימה מלאכת המשכ� חזרו בני ישראל לעשות ככל 
  )ראמרי שפ(    . אר המצוותכל ש, את משה' אשר ציווה ה

  

  ו"עתש'ה ' באדר ' ב ד"בס 
  17:27 �הדלקת נרות                
  18:19 � שבת  צאת ה              
  19:00  �     רבנו ת�                

  

  "אור החיי�"י הלוח המדוייק של לפ � חור)שעו" 
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íéîâúôäå íéáéðä úðéô  
. ֶמתֵאי" #3 ֶ�ֶמ2 ֶ�ל אֱ  =לא ָהָיה ְולא ִנְבָרא 

לא ָהי: , � ְולא ַיַערלא 3ִ89י, 7ָָמל #6ֵרַח 3ֲָאִויר
ִמְג9ָל , לא ִמֵ>י; ְולא ִמְקָצֵת;, 9ְָבִרי� ֵמע#ָל�

  .ע#ְרָבא 6ַָרח, ַה#6ֵרַח 3ֲָאִויר
 ַהִ>;)ר ַעל ַהְ:ִחית)ת 9ִָעיִר8ָה ָמצ)* ִמ� :דוגמה
  .לא ָהָיה ְולא ִנְבָרא, ָהֶאְצ9ַע

' ַהֲחָכִמי� ִלְפַני ר ָיַ&ב @ַחד: ַ/ְר?)� ֵמֲאָרִמית :מקור
, ִא08ב לא ָהָיה ְולא ִנְבָרא: ְ&מ)ֵאל 9ַר ַנְחָמִני ְוAַמר

  )ניבונכו�(  ].'9ָָבא 9ְָתָרא Eַ  טו ַעD)ד א[ֶאBָא ָמָ&ל ָהָיה 
  

 סגולה גדולה � בדוק ומנוסה 
 "מחצית השקלמחצית השקלמחצית השקלמחצית השקלזכר זכר זכר זכר """"    לתתלתתלתתלתת

  "ìâé íäøáà"לארגו� 

 

ïéøéèôî :   "íåøéç ùòéå"  
  )'ז' כי� אמל(     

  



  

  שבת  שלום  ומבורך
 éåìéòì     úîùð :         
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  ל"ז חוה בת שרה בכורי
  ל"זמרי�  בתגולש" באבאי 

  ל"ז שרה בת נרגס דוידי
   ל"זגולש" בת  מרי� ועלני
  ל"זשאוקט בת י טובה הרונ
  ל"ז רחל בת גילה הירש
  ל"ז אסתר בת נינט אוקט"

  ל"ז יקוט בתאביבה  רבקה
  

  ל"זרינה  ב�ל 'אברג מיכאל,יור�ג "הרה
  ל"ז נהסולט ב� טוב נאמ", ש�

  ל"ז דוד ורבי ב� לוי לוי
  ל"זשירי"  ב�ה טחלוב 'חיי� חייק

  ל"ז שרה ב� גואל רחמני
  ל"ז רחל ומשה ב� ) דוקרקריוס

  ל"זשמחה  בתאיטו אבוטבול 
  ל"ז חנה בת מרי� יתח 

  

""""íéúæ éìéúùë êéðáíéúæ éìéúùë êéðáíéúæ éìéúùë êéðáíéúæ éìéúùë êéðá""""     - - - -        êåðéçêåðéçêåðéçêåðéç        
  

משפחה במילה  ".מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד"
. ה"פ ,ואות אחת חסרה, שמחהטמונה המילה 

של  כל השמחה של הבית תלויה בפה, ובאמת
, את� ילדי� טובי�, אז כל היו� תפיצו טוב. המשפחה

שיהיה לנו , הפרנסה שלנו טובה, ה/ה שלי טוב/האיש
הב� "אומר . כ� ילדי� גדלי� ע� ראיית הטוב. יו� טוב
, "אוי"בכל פע� שאת� רוצי� לומר בבית  " :איש חי
שתיה� , זו אותה אנרגיה בדיוק. "טוב": תגידו

א לעצמו את הדברי� כל הורה ימצ. 17ה בגימטרי
בה� הוא יכול לשמח את ילדיו ולשבור לה� , הקטני�

הפתרו� לכ� הוא . את השיגרה המשעממת כל כ�
לפעמי� די בעפרו� צבעוני חדש כדי , "התחדשות"

לפעמי� די בטיול . להאיר את פניו של הילד בבוקר
ועוד , מעד� מיוחד לארוחת הערב, קט� בחיק הטבע

א� המשמעות , ני� אמנ�קט, כהנה וכהנה דברי�
, וטיפ קט�  .כריענו� חשובה מאד" התחדשות"שלה� כ
א  , שהשיגרה הרוחנית שלנו, לנו המבוגרי�, לסיו�

ג� לנו חשובה  ,היא נופלת עלינו לעיתי� כמעמסה
  .לא פחות מאשר היא חשובה לילדינו, ההתחדשות

  
  כל הישועות והברכות

 éîéñð ãáëåéå íéøôàìו"הי  
  .שתרמו לסעודה הרביעית בלויי"

  ל "זצ יוס) עובדיהזכות מר� 
לרפואת� והצלחת� , תג� בעד�

 שיתברכו בכל מילי דמיטב
. ויתגשמו כל משאלות ליב�
  .שיזכו באושר ובפרנסה טובה

. לכל משפחת� ובריאות הצלחה
  וירוו נחת מכל יוצאי חלציה�
  �ולזיווג הגו" משורש נשמת" לבנותיה

  ל ב� שלמה ושרה שיחיו"ז מרדכי לארי

 ו"הימרי�  ב�שלמה לארי 
 ו"הימרי�  ב�משה נאמ" 

 ו"הימרי�  ב�אברה� נאמ" 
  ו"הירבקה  ב�מרדכי עמרני 

  ו"הימרי�  ב�י רפאל 'ישראל פרג
  ו"הי פרידהב� חי כה" זדה , יצחק

  ו"הימורוורי  ב� באבאי באבאי
   ו"היריטה ועמר�  ב�ליר" מלכה 

  

  : בריאות והחלמה איתנה

  ל    "ב� אברה� וזליכה ז בבאי מוסאי

   ו"הימזל  �ב אליהו כה",שאול
   ו"היאנט  ב�איל" רפאל פר2 

   ו"הי שיר" ב� ניתאי ביטו"
   ת"מנברבקה  בתשרה ביבי לארי 

   ת"מנבמרסל  בתלאה בלקר 
  ת"מנב סרוור בת ישרה מוסא

   ת"מנב דינה בת סיגלית כלימי
   ת"מנבחוה בת  רזיה סינדני

  .ל וע� ישראל"חולי ופצועי צהובכלל� לרפואת כל   

    

 ברכה והצלחהברכה והצלחהברכה והצלחהברכה והצלחה

éàñåî äøùå éàúáùì  
על הסיוע לזיכוי 
הרבי� שיתברכו 
, ברפואה שלימה

רנסה טובה ופ אושר
בת  אביביתלהצלחת 
ב� ואביחי שרה 

ציפורה וילדיה� 
בת אביבית  ה'לי

  ב� אביבית ונהוראי

  שיעור התורה הגדול בתבל

  "é íäøáàìâ"  ארגו�
  בכל מוצאי שבת �משדר בלוויי

   הראשו" לציו"את שיעורו של 

  א"שליט  óñåé ÷çöéג "הרה
  "אוהל מועד"בבית הכנסת 

  השיעור יוקר�  20:30בשעה 
  ה תתקיי� "בע .מס' ענק גבי על

  "בית הלח�" בחסות  ,סעודה רביעית
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        ברכה והצלחהברכה והצלחהברכה והצלחהברכה והצלחה
âàðì'øùé ä÷áøå é  

 .על הסיוע לזיכוי הרבי�
, שיזכו לפרנסה טובה
רפואה והצלחה לכל 

לזיווג הגו�  ,ילדיה�
 ב� רבקה לדרור

ב� רונית שיזכו ולרועי 
במהרה להקי� בית 

  � וכשר בישראלנאמ
  

 äëøá äöåø éî äëøá äöåø éî äëøá äöåø éî äëøá äöåø éî????       . . .   . . .   . . .   . . .êøáéùêøáéùêøáéùêøáéù 

הגיעו וסיפרו , כשסיימו ע� ישראל להקי� את המשכ�
. "ויבר� אות� משה"ותגובתו הייתה , זאת למשה רבינו

 יהי רצו� שתשרה": י בש� המדרש"אומר רש? מה בירכ�
ה מצוה את "הקב: וצרי� להבי�. "שכינה במעשה ידיכ�

ולש� כ� טרחו ישראל ועמלו , ע� ישראל להקי� משכ�
וכי לברכתו של משה ה�   .זמ� ממוש� והשקיעו ממו� רב

ה הבטיח שישכו� "הרי הקב? צריכי� כדי שתהיה שכינה
ברכה , לכ�... ?התבר�ומיהו זה שאינו רוצה ל .בתוכ�

? ומה בקשר למבר� עצמו. חשובה למתבר�, באשר היא
, ה מתנהג ע� האד� מדה כנגד מדה"ג� כא� הקב

והמבר� את סובביו תמיד במאור פני� ובלב שמח באמת 
ה באותה "מרוויח שהוא עצמו יתבר� מהקב, בשמחת�

שנצטוו לבר� את ע� ישראל , ג� לכהני�. הצורה
על  )וברכתי(ושמו את שמי ": רהמבטיחה התו, באהבה

ואני "כנגד זה ה� זוכי� להבטחה אלוקית , "בני ישראל
אל תימנע מלאחל , ג� כשאצל� עדיי� חסר  ."אברכ�

לעול� אינה , שכ� הברכה. הזאת לשני בלב חפ* ועי� טוב
תמיד היא מבוקשת ורצויה ואי� לדעת מתי היא , מיותרת

 הברכה הגדולה. תביא בכנפיה שפע וברכה למבר� ולמתבר�
  .שתקבל בעצמ� כפי מדת הברכה שהענקת לזולת ,יותר

   הצנוע והענונ "לע
ìåáèåáà ùéòé   

  ל"ז ומרדכי רחל רב  
  .ופקידת שנת' באדר ' ז

  ומלי2 טוב בעד משפחתיש

   הצנוע והענונ "לע
íäøáà ל"ז ב� שמחה  

äðç  ל"רחל ז תב  
  דת שנת�השבוע פקי

 משפחת� שימליצו טוב בעד

        ברכה והצלחהברכה והצלחהברכה והצלחהברכה והצלחה
éñð äéìãå äéòùéìéî 
שיזכו לפרנסה 

רפואה , טובה
והצלחה לכל 

  שירוו , ילדיה�
נחת מכל יוצאי 

יתגשמו ו.  חלציה�
 כל  משאלות ליב�
  .לטובה ולברכה

  

ברכות ואיחולים לבביים ברכות ואיחולים לבביים ברכות ואיחולים לבביים ברכות ואיחולים לבביים 
ïåìà òèðå ãåãì ו"הי  

  ת"במנ úáä  להולדת
  ר שתגדל כאימותנו "יה

, שרה רבקה רחל ולאה
לחופתה ותצליח בכל  תזכו

 דרכיה ומעשיה וברכה
פור , לגבריאל וזהבה יצחק

   ושלו� ודליה אלו"
  שירוו נחת מיוצאי חלציה�

  

        ברכה והצלחהברכה והצלחהברכה והצלחהברכה והצלחה
éðåøäà äðéãå á÷òéì 
שיזכו לפרנסה 

פואה ר, טובה
והצלחה לכל 

 שירוו נחת, ילדיה�
. מיוצאי חלציה�

יתגשמו כל  ו
  משאלות ליב�
  .לטובה ולברכה

  

        ברכה והצלחהברכה והצלחהברכה והצלחהברכה והצלחה
éãéåã äðçå äùîì
על הסיוע לזיכוי 

שיזכו . הרבי�
 ,טובה לפרנסה

  רפואה והצלחה
  , לכל ילדיה� 

 שירוו נחת מכל
.  יוצאי חלציה�

שיתגשמו  משאלות 
  .לטובה ליב�

  

        ברכה והצלחהברכה והצלחהברכה והצלחהברכה והצלחה
äìàùîå äðùåùì 

ïîàð  כושיז 
, לפרנסה טובה

רפואה והצלחה 
שירוו , לכל ילדיה�

נחת מכל יוצאי 
ויתגשמו .  חלציה�

כל  משאלות ליב� 
  .לטובה ולברכה

  

 ברכה והצלחהברכה והצלחהברכה והצלחהברכה והצלחה

ïäë ìèéáàå øåãì   
 שיזכו במהרה לזרע

 קיימא,קודש בר
, יתברכו ברפואה שלימה

ופרנסה טובה , אושר
 למשה ומזל כה"וברכה 

שירוו נחת מכל יוצאי 
חלציה� ויתגשמו כל  
  משאלות ליב� לטובה

        ברכות ואיחולים לבבייםברכות ואיחולים לבבייםברכות ואיחולים לבבייםברכות ואיחולים לבביים
 èðàì בתäðéã  

    ïáä úãìåä לרגל 
ר שיעלה במעלות "יה

התורה ויצליח בכל 
שיתבר� , דרכיו ומעשיו

בכל מילי דמיטב 
ברוחניות ובגשמיות 
וברכה לידידנו היקרי� 

שירוו  מאור ושיר" ביטו"
  נחת מיוצאי חלציה� 

ועלני ונסימי היקרות  למשפחות
  " אברה� יגל"צוות העלו� 

בפטירת משתת  בצערכ� 
  אשת החסד הצנועה והענוה

éðìòå íéøî ל"ז  
  ל"ז בנימי��באיבת גולש� וב

' אדר א' שנפטרה השבוע כו
הרופא לשבורי לב ינח� 

אבלי ציו�  אתכ� בתו� שאר
 וירושלי� ולא תדעו עוד צער

 

        ברכה והצלחהברכה והצלחהברכה והצלחהברכה והצלחה
øéôåàì  ב� סיגלית  
ìàåîùì   ב� סיגלית

שיצליחו בלימודי� 
ובכל מעשי ידיה� 
שיעלו במעלות 
התורה והיראה 
מתו� בריאות 

ואושר ויתגשמו כל 
. לטובה �משאלות

        ברכה והצלחהברכה והצלחהברכה והצלחהברכה והצלחה
éàñåî íéøîå ãåãì 
שיזכו לפרנסה 

רפואה , טובה
והצלחה לכל 

שירוו נחת , ילדיה�
.  מיוצאי חלציה�

יתגשמו כל  ו
 משאלות ליב�
  .לטובה ולברכה

  
   בבאי היקרה תלמשפח

  " אברה� יגל"צוות העלו� 
בפטירת משתת  בצערכ� 

  הצנוע והענוהאב 
éàáá ìà÷æçé 

   ל"ז אסתרב� 
  'אדר א' שנפטר השבוע כז

הרופא לשבורי לב ינח� 
אבלי ציו�  בתו� שאראתכ� 

 צערעוד ולא תדעו  וירושלי�
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אלו הנוהגי� להפריש בכל חודש מעשר  :שאלה
הא� יכולי� לנכות מסכו� המעשר דמי פרנסת , כספי�

 ?ר עמ� בביתבניה� ובנותיה� אש

חייב כל אד� לתת איזה סכו� לצדקה בכל  :ה תשוב
ומדה בינונית לתת בכל חודש עשירית מכל הריוח , שנה

כי מצד , מבואר בגמרא ובפוסקי�. של אותו החודש
הדי� אי� חיוב על האד� לזו� את בניו ובנותיו שה� יותר 

, ואי� החיוב לזו� את בניו מעל גיל זה, מגיל שש שני�
והואיל וכל , כי הקרוב קרוב קוד�, י� צדקהאלא מד

ממילא עליו לזו� את בניו , אד� חייב במצוות צדקה
אינו חייב , א� א� אי� לו במה לזו� אות�. ובנותיו

 .במזונותיה� מ� הדי�
על מה , .)ד  נ(ולפיכ� אמרו בגמרא במסכת כתובות 

אשרי שומרי משפט עושה צדקה בכל "שנאמר בתהלי� 
אלא דרשו ?, לעשות צדקה בכל רגע ורגע וכי אפשר, "עת

. זה הז� את בניו ובנותיו שה� קטני�, רבותינו שבעיר יבנה
מי שז� את בניו ובנותיו הקטני� שה� מעל גיל שש , כלומר
הרי הוא מקיי� , א  שאינו חייב מ� הדי� לזונ�, שני�

� "וכ� כתב רבינו הרמב. מצוות צדקה בכ� שהוא ז� אות�
  שהנות� מזונות בניו ובנותיו שאינו, )עניי�מתנות ' י מה"פ(

כדי ללמד אות� תורה , חייב מ� הדי� במזונותיה�
 .הרי זה בכלל מצוות צדקה, ולהדריכ� בדר� ישרה

שיש להקל ג� כ� , � מרוטנבורג בתשובה"ולכ� כתב המהר
שיהא רשאי כל אד� לנכות את , לעני� מעשר כספי�

שהרי הוא מקיי� , שהוצאות בניו ובנותיו שה� מעל גיל ש
א כתב לחלוק על "וא  שהגאו� חיד. בזה מצוות צדקה

משו� שעל פי הקבלה יש חיוב גמור , � מרוטנבורג"המהר
ועוד שמבואר בפוסקי� . במצוות מעשר כספי� דווקא

שדוקא מצוה שלא היתה יכולת לקיימה מבלעדי מצוות 
אבל דבר שהיה נעשה , מותר לקיימה ממעות מעשר, מעשר
אי� להשתמש , כגו� מזונות בניו ובנותיו, לאו הכיג� ב

ל "זצוק  אול� מר� הרב. במעות מעשר לצור� אותו הדבר
והעלה שהעיקר , א בזה"כתב לחלוק על דברי הגאו� חיד

שמותר להשתמש , � מרוטנבורג"להלכה כדעת המהר
וא  שכיו� על פי , במעות מעשר לצור� מזונות בניו ובנותיו

ת לישראל חייב כל אד� לזו� את תקנות הרבנות הראשי
מכל מקו� אי� זה מונע , ילדיו עד גיל חמש עשרה שני�

אול� מי שנהג כבר לתת . ממנו לתת מעות אלו ממעות מעשר
בפני שלשה על מה " התרת נדרי�"נכו� שיעשה , מעשר כספי�

, שנהג עד כה שלא להשתמש במעות אלו לצור� מזונות ילדיו
שהוא נות� ממעות מעשר ג�  ומעתה ואיל� יתנה בפירוש

 .לצרכי� אלו
רשאי לנכות מדמי , הנוהג לתת מעשר כספי� :ולסיכו�

המעשר את הוצאות בניו ובנותיו שה� למעלה מגיל שש 
ומכל מקו� מי שנהג עד כה לתת מעשר כספי� א� ורק . שני�

מה טוב שיעשה התרת נדרי� על מה נהג עד , לעניני� אחרי�
ומעתה יוכל לתת ממעות , כה לתת מעשר לצדקה ממש

ופשוט שכל זה הוא דוקא במי שמחנ� . המעשר לצרכי ילדיו
שאז יש מקו� לומר שמקיי� , את ילדיו על ברכי התורה ממש

אבל א� בניו לומדי� במוסדות שאינ� של , בזה מצוות צדקה
אי אפשר להחשיב הוצאה כזו כמצוות , תורה וכיוצא בזה

לתת מעות לצדקה מלבד  ויש לו' ומי שחננו ה. צדקה כלל
יאחז צדיק דרכו לתת כל המעשר לעניי� , הוצאות בני ביתו

חיי� היא  *וע". הקדושותולאביוני� ולעמלי תורה ולישיבות 
 ."מכיה מאושרולמחזיקי� בה ות
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פחי הזהב וקצ* פתיל� לעשות בתו�  וירקעו את"
התכלת ובתו� הארגמ� ובתו� התולעת ובתו� 

רואי� בפרשה שבכל צעד . "שבהשש מעשה חֹ
שמדובר ברוחניות  ."זה אלי ואנווהו"מקיימי� 

. שתוובקדושה הכל בזהב ופעמי� בכס  ובנח
ידוע שהכועס עוקר  .ישנו רמז למידת הכעס

ע בידו .נשמתו ממנו ומקבל נשמה של רשע
. שאסור להסתכל בפניו של הכועס בגלל זה

 .פהת "ר=זהבהה פ .ויעקרואותיות  וירקעו
ומי יכול להגיע , בחרב לשונו את האחר "וקצ*"

זה האד� ע�  "פתיל�" .לרמות כאלה של כעס
רומז לפיו  "ופחי" .הפתיל הקצר שממהר לכעוס

ובא  ."תוכו כברו"ועליו נאמר  שמוציא רק זבל
דהיינו תחשוב טוב  "שבמעשה חֹ"סו  הפסוק 
ויעש בה את אדני פתח אוהל " ...לפני כל מילה

מועד ואת מזבח הנחושת ואת מכבר הנחושת 
דהיינו א� אד� בהתחלת הדר� ..." אשר לו
יעבוד קוד� כל על מידותיו שנאמר , בקדושה

א� היה  ."ועשה טוב"ולאחר מכ�  "סור מרע"
תתבונ� בעי� , כעס� ומנבל פיו בקללות וכל השאר

 .ה על האחר ובמקו� לקלל יצאת מבר�טוב
ובסייעתא דשמייא  מבר'אותיות  "ר3ַ ְכ ִמ "

תתקד� מנחושת לכס  ועדיי� הנסיונות 
אז . "י� כצרו  הכס ִת ְפ רַ ְצ "ממשיכי� שנאמר 

זאת על ידי וכל  שתזדקק הנשמה ותהפו� לזהב
רואי� לצערנו כאלו שחושבי� שהגיעו  .רב מלוה
, הכבוד :ו�ולא עבדו על המידות כג הזהבלדרגת 
תאווה ובמיוחד שפותחי� את פיה� ו קנאה

ומקללי� ומרכלי� כאילו מהמידות האלה לא 
אומרת התורה שדווקא מאלה  .צרי� לפרוש מה�
הגאווה שהיא הצרה מבמיוחד  יותר קשה לפרוש

אותיות  לזהבשמעיד עליו  ופותח פיו ,לכל השאר
לכ� ראוי לעבוד על מידת  .שמוציא מתוכו הזבל

ה במשלי "ביותר כמאמר שלמה המל� ע השתיקה
א� כ� לאויל אז " ג� אויל יחריש חכ� ייחשב"

בוודאי שתלמיד חכ�  ?אד� נורמלי מה ייחשב
, "כל קלעי החצר סביב שש משזר" .שתוכו כברו

דהיינו  "כל" .למחלוקתישנו רמז ללשו� הרע וג� 
ינוס  ,למחלוקת יקלעאותיות  "קלעי" .כל אחד

 .לריבת "ס=בסבי רהחצ יקלע לכ .כל עוד נפשו בו
 :ידוע שגדר של לשו� הרע הוא בכמה אופני� כגו�

או  קריצת עי�, עקימת הא , בתנועת יד, בדיבור
לכ�  .אנחה כל שהיא שהצליל מסגיר את העניי�

הזהירות רבה שאפילו ברמז נכשלי� ומגיעי� 
או יודע דבר  ג� א� ראה דבר .למקומות מסוכני�

לומדי�  .ולא יוציא� החוצה ישמור זאת כסוד כמוס
 ומס'." ומס� שער החצר מעשה רוק�" זאת מהפסוק

 .הסוד ומס� רומז לחומות שיש בפה כמוסאותיות 
וישי� מס� שחלילה לא ייכשל בעקימת א  או 

ששומרת שלא זה החומה  "ושער החצר" .בקריצה
א� ג� זה לא עוזר ועדיי�  .תוציא ידיעות שראית לחצר

דהיינו  "מעשה רוק�"ת החוצה בא הסיפא הלשו� פורצ
כ� ו ותינצל תקשור את השערי� ותרקו� בחבלי�

  .)ש.מעבדכ� הנאמ� א( .נאהב כל יהודי בעבותות אהבה



 

  

 

  

  "ואבותינו סיפרו לנו " 
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, ותי בקר� רחובתופש א שמש אחד שטו בוקר 
, עשה לי טובה"ודורש במפגיע ק אֶ י ד)לִ א)ָ&  האבר�

  .דקות מספראתה חייב לשמוע סיפור שהתרחש לפני 
ש� בדוי (שמה רוזה כפתורי , אחת השכנות שלי

שלא , היא טיפוס קפד� וחקר� וסקר� )לעילא ולעילא
, ובכ�. משפחתי� קהילתי�מאבדת שו� נתו� סביבתי

ימינו של בעלה המיליונר טוביה כפתורי היא יד  'הגב
מדובר באישה  .יבוא� של מכוניות יפניות, כפתורי
" רתחופ"א� בעגה הרחובית אחת כזו ש, עשירה

היא חיתנה עד היו� . ומתעניינת שלא בדר� הנורמה
בשעה טובה  אתינשובשבוע הבא , חמישה מילדיה

  ".בתה הקטנה בוגרת הסמינר ומוצלחת
 'ציק רהיטי�אי'לפני חצי שעה נכנסתי לחנותו של "

יהודי מתוק שתמיד עושה מבצעי� לחתני� ולכלות 
נגד עיניי כשנכנסתי התגלה ל. ולא מחפש להתעשר

איציק 'כפתורי ל 'בי� הגב, דרמטי� מפגש סוציו
כפתורי מסבירה לו בטוב טע� שהיא " .'רהיטי�

והיא רוצה , חייבת לרהט את הדירה של בתה הכלה
ע� פורמייקה , הכל ע� ע* מלא, סחורה גוטע גוטע

איציק '. ידיות אוסטרליותואיטלקית וגימור נורבגי 
". ברו� הש� הכל נמצא במלאי", מהנה� 'רהיטי�

  . כפתורי 'אומרת גב" משלמת במזומ�אני "
אומר  שעות 48מוכ� תו� אני מבטיח שהכל יהיה "

בסידרת  כפתורי' ואז מתחילה גב. אדו� רהיטי�
יח לי מי מבט": שאלות מ� הבולשת הבריטית

ואי� אפשר לברר " "?שהפורמייקה לא תתקל 
? שהפורמייקה היא אכ� איטלקית ולא תורכית

והא� דבק המגע של הדלתות בארו� היא מהפירמה 
עומד כאיש  'איציק רהיטי�', בקיצור "?הכי טובה

משיב תשובות לא , חיל מול מטח השאלות הצפו 
ואני בפתח המשרד ניגש לברז ממלא , רעות בכלל

אבל בצימאו� של סקר� , צמא עד ציפורניי, מי�כוס 
דרמה שהנה מתחילה  � המצפה לאקסטרא , לא קט�

  .לנפנ  אברותיה
כפתורי סיימה את התחקיר היסודי  'ואחרי שגב

דבק המגע , המסמרי�, הברגי�, בעני� חומרי הע*
והתחיל ללחו* ' י�איציק רהיט'התיישב , והידיות

אוששת כפתורי מת, "חכה רגע". על מתגי המחשבו�
עד שאני שומעת , אני לא זזה מכא�"מהפסקת האש 

כאלה שקנו . במו אוזני כמה לקוחות מרוצי� של�
בלי לשמוע  .קולבי�, שידות, ארונות, חדרי שינה

איציק '". לא עושי� עיסקה... חוות דעת של לקוחות
קליינטית מ� הסוג הזה . קפא על מקומו 'רהיטי�

הוא הכיר את . יומעול� לא הסתובבה במחוזות
אבל לא חל� שיעשה , משפחת כפתורי מ� העיתוני�

 "?רציניתת א? חוות דעת של לקוחות". עמ� עסקי�
אני הולכת להשאיר , רצינית מאד". המה� איציק
  ."K �50,000 כא� קרוב ל

אני , וחשבו� כיס, איציק רהיטי� עושה חשבו� נפש
 .כוס מי� שלישיתכבר מסיי� לשתות עומד בצד ו

ואיציק מפשיר , תורי אוחזת בשפופרת הטלפו�כפ
. ולוח* על המתגי�, מדפד  בקלסר עב כרס, אט אט

קנתה אצלי במהל� השני� ארבעה , זו גברת שולמ�"
, כ� אני מאד מרוצה מהסחורה שלו". "חדרי שינה

מעדכנת  "איש נפלא. וכמוב� מהשירות והאחריות
  חפרה   "?נסדקה  לא    והפורמיקה"  . שולמ�   'הגב
  

עכשיו משפחת " .מסכמת שולמ� "לא, לא"כפתורי 
כ� ". מדווח איציק "קנו אצלי שני ארונות, גבהרד
בהחלט , קנינו אצלו ארונות לפני שש שני�, גבירתי
ותסלח לי ". עונה מיסטר גבהרד מעבר לקו "מרוצי�
מעמיקה חפור  "?הפורמייקה לא נסדקה לכ�, אדוני

כ� � אחר. גבהרד משיב "חלילה וחס". כפתורי
, יצחקי שקנתה ספרייה וכורסאות 'שוחחה ע� גב

השיחות מתנהלות , ובכ�. �והמחמאות המשיכו לזרו
ק לה� בקול ר� כי הרמקול של הטלפו� המשרדי דול

שלוש דעות , נו יש ל� חזקה"  .אני מאזי� משועשעו
בואי נסגור ", 'איציק רהיטי�'מחיי�  "!!!חיוביות
 דעת לא עושות עליה רוש�האבל חוות   ".!עיסקה

ע� , תראה איציק רהיטי�: "והיא אומרת במפתיע
תרשה לי ... כל הכבוד אתה זה שחייגת ללקוחותי�

  ".אחר של�באופ� אקראי לחייג ללקוח 
דברי " .הקלסר היה נינוח ופתח את 'איציק רהיטי�'

רוזה כפתורי ". את הבוחרת, ע� מי שאת רוצה
מופיע ש� רק מספר . פותחת בש� משפחת כה�

אני מדברת  .שלו� ,כה� 'גב". טלפו� בלי כתובת
ברשות� רציתי לדעת הא� . 'איציק רהיטי�'מחנות 

אני מודאגת שהפורמייקה לא  ?את מרוצה מהריהוט
 ואזמעבר לקו שתיקה של כמה שניות ". סדקת

כפתורי . "לא קניתי אצלו רהיטי�" :כה�' גב משיבה
ויש ... יש ל� כא� כרטיס לקוח? פרושמה " .מופתעת

כמה שניות לאחר  "...כא� רשימה של מוצרי�
לפני שש ... הוא תר� לי הכל. לא קניתי": משיבה

ל קיבלתי ממני הכ... שני� קרה לנו מקרה לא נעי�
עכשיו היה תורה של כפתורי להיכנס ". בתרומה
, ארונות, חדר שינה? הוא תר� הכלהא� " .למבוכה

וארונות  ספה שלושה חלקי�, מיטות ילדי� ונוער
העבר השני ואז  שוב שתיקה מ�". ?הכל? מטבח

אני מדברת ע� "כה� בקול רועד  'שואלת גב
הפ� כפתורי ' בפניה של גבהסומק ". ?לה'רוז

, היא צנחה על הכורסא. טרו� עילפו� לחיוורו�
שאלה כפתורי  "?זאת זיווה". קשה כוס מי�יוב

. אחות� זאת זיווה, כ� רוזה". בקול מתכתי חרישי
, מ� השמי� גלגלו את שיחת הטלפו� בינינו, ועכשיו

שבמקו� להשקיע זמ� , וזו הזדמנות נוראה לומר ל�
� הפורמייקה וכס  בחקירות מבישות על הִא 

למה הזנחת , תעשי חשבו� נפש, ת נסדקתהאיטלקי
ג� אחרי שהתאלמנתי . את אחות� שני� רבות

לא שאלת מה , חו* מניחו� אבלי� של דקה, מבעלי
הפורמייקה אולי ? ומה צריכי� היתומי�... חסר לי

, אבל הלב היהודי של�, לא נסדקת אחותי היקרה
כדי שיכנסו לתוכו חמלה , טוב לו וכדאי לו שיסדק

, אני מרוצה מאד מ� הרהיטי�, כ�. רחמי�ו
חינ� מצד יהודי �תהמהווי� עבורי ביטוי של אהב

אבל היה לו לב סדוק ושבור ... שמעול� לא הכרתי
 כפתורי 'גב ".בת ישראל, לשאת בעול ע� אחותו

כ� נמלטה � את השפופרת וחצי שניה אחר טרקה
לחפש כנראה רהיטי� שיש . מ� החנותבבושת פני� 

רצתי לשולח� . שויה מרחמי�לה� פורמייקה שע
, הסדוקה שלו פורמייקהאת ה העבודה שלי ובחנתי

� קרוב משפחה היא גרעי . בעי� עצובה ומשועשעת
אי� , אבל ג� בתו� המשפחה, אנשי� אוהבי�ל ש

  )קובי לוי. (�אחי� כמו האהבה והקרבה הקיימות בי


