
 

 
 
 

 ע"זה'תשאב -' מנחםכ בס"ד
 19:10  -   הדלקת נרות   
 20:00  -  שבת   צאת ה   
 20:50  -         רבנו תם    

 "אור החייםלפי הלוח של " -שעון קיץ 
 
 
 
 

 

עקבפרשת    
 

סגולה גדולה  -בדוק ומנוסה 
 הרביעיתלהשתתף בסעודה 

 מועד"-בבית הכנסת "אוהל
 21:30 -כל מוצ"ש ב

 
 
 
 
 
 
 
 

 מענייני הפרשה :    
 .ברכה והצלחה כשכר טוב על שמירת התורה  
  דברי מוסר על מעשה העגל, שבירת הלוחות 
 ותפילתו של משה.       
 .הלוחות השניים והבדלת הלויים לשרת בקודש 
  חזרה על הניסים במדבר, והזכרת שבחה של 
 ארץ ישראל.      
 פרשה שניה של "קריאת שמע" ואזהרה נוספת 
 על שמירת התורה והמצוות.      
 "והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה"... 

שהיא צריכה למלא  שמחהאלא לשון  "והיה"אין 
שאף הם יהיו בשלימות  מראשו ועד עקביוהאדם  את

 (לקוטי מוהר"ן)                                         . השמחה
 "ה"לא יהיה בך עקר ועקר 

ת רו  , שהאדם יזכה לפ  ברוחניותברכה זו היא גם 
ה ת בתורתו, ושכלו לא יהיה עקר מחידושי תורו  ּבולר  

 ה(אגרא דכל) ומפלפולי הגמרא.                                
 "לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי" 

שואלים, הרי משה היה למעלה כמו מלאך, ואם כן 
מה בא לומר בזה שלא אכל ולא שתה, האם מלאך 

 שהפסידאלא משה מתלונן  ?צריך לאכול ולשתות
, נטילת מצוות שיש באכילה ושתיהבגלל ישראל 

 .ידים ברכות הנהנין וברכת המזון
 "...והסיר ה' ממך כל חלי" 
ח סיר ממנו צ". שי(98) צ"ח= בגימטריה  ילח  ּכל 

 .   )בעל הטורים(שמופיעות בפרשת כי תבואקללות 
 "...ממך כל חלי" 

. רמז שאמרו חז"ל : "מי שיש לו ילך, ס"ת חכםר"ת 
 )שבת טיש( החכם שיתפלל עבורו.חולה בביתו ילך אצל 

 לא כארץ מצרים ...י הארץ"כ"... 
במה ייחודה של ארץ ישראל? "הארץ טובה מכל 

, ורעה מכל הארצות ללא מצוותיולשומרי הארצות 
שיבדוק את יחסיו עם  -שומרם". מי שרע לו בארץ 

 (יש"ר)                                                      . אלוהים
 "והרבך וברך פרי בטנך" 

שזרעו תכלית הברכה הגשמית לאדם מיועדת לכך 
יתברכו ברוחניות והנהגתם תהיה בדרך הישר  אחריו
 (שארית מנחם) ב.                                             והטו

 

 חינוך בחופש הגדול
 

הורים רבים מגיעים לחופש ללא תכנון והכנה,  - תכנון
 להם על קיומו. חופש מתוכנן כאילו שרק אתמול בישרו

בקפידה ובשיתוף הילדים יוכל להוציא אתכם עם חיוך 
בסופו. הוא ייתן לכם הנאה וניצול זמן, שיכריעו  גדול

במיוחד  את השעמום והבטלה המהווים מצע נח
אותן  –לחיכוכים ביתיים. התכנון יכלול את "העוגנים" 

המתקיימות יום יום )תפילות,  פעילויות שוטפות
ץ, מטלות בבית וכו'(, ארוחות משפחתיות, חוברות קי

 .פעילויות לכל המשפחה בבית ומחוצה לו יחד עם
 

לא רצוי להיכנס לחופש  - חופש הוא חופש הוא חופש
סמכות הורית פגועה. החופש הארוך במיוחד  הגדול עם

של חופש,  נותן לילדים )באופן מפתיע...( תחושה עמוקה
חוסר אחריות וחוסר מחויבות ובמקרי קצה גם הפקרות 

עומדת ברקע סמכות ההורית  הוללות. אם בנוסף לזהו
מגמגמת, נוצרת פקעת עצבים משפחתית ואווירת בין 

 .כולו המצרים לקיץ
 

 כל הישועות והברכות
 הי"ו למרדכי ומלכה ירמיהו

 שתרמו לסעודה הרביעית בלויין
 זכות השיעור בלויין וזכות

תגן זצ"ל  עובדיה יוסףמרן 
 שלימה, תברכו ברפואהתם שכבעד

 בפרנסה טובה, שיתמלאו
 לטובה םככל משאלות ליב 
 םכרוו נחת מיוצאי חלציתו

 בן לאה ז"ל בנימיןלהבדיל לע"נ 

 
 

 שיעור התורה הגדול בתבל
"אברהם יגל"  ארגון  

בכל מוצאי שבת ןמשדר בלוויי  
  הראשון לציוןאת שיעורו של 

שליט"א  יצחק יוסףהרה"ג   
 

"אוהל מועד"בבית הכנסת   
השיעור יוקרן  21:30בשעה   
בע"ה תתקיים  מסך ענק. על גבי  
" בית הלחם"בחסות  רביעית,סעודה   
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 ברכה והצלחה

 לאהרון וצביה ג'רפי
 שיזכו בפרנסה טובה,
 רפואה שלימה,
אושר ושלווה. 

 יתגשמו כל משאלות
 לטובה ולברכה, ליבם 

וזיווג הגון משורש 
 נשמתה הטהורה

 בת צביה לנירית
 
 
 
 

 החסיד והענולע"נ 
 דוידי בנימין 

 ז"ללאה ודרויש בן 
 כה' אב פקידת שנתו

 שימליץ טוב בעד משפחתו
 
 
 
 
 
 
 
 

 ברכה והצלחה
 לרמי יעקובי

 נהייתבן 
שיזכה לזיווג הגון 
משורש נשמתו 
 הטהורה במהרה,

בפרנסה בבריאות ו
כל ויתגשמו  טובה,
 ליבו שאלותמ

 ולברכה לטובה
 
 
 

 תהילים לילדים
 מתקיים כל שבת

 הי"ו אפרים באבאיעם ר' 
 15:45בשעה 
 "אוהל מועד"בביהכ"נ 

 חלוקת פרסים, 
  ממתקים והפתעות.

 "חבר מביא חבר"מבצע 
 
 
 
 
 
 

 לע"נ החסיד והענו
 שבתאי מוסאי

 ז"ל אברהם וזליכהבן 
 כא' אב פקידת שנתו

 העלמין בבית 18:00יום ראשון 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

צוות העלון מודה לכל המסייעים 
 והתורמים לעלון "אברהם יגל"
 ולכל המתקשרים למערכת
מעירים ומאירים את עיננו.

 

 חידושים, הערות והארות
 וסיפורים מרגשים מהחיים,

 ניתן למסור למערכת
  054-7743834בטל' 

08-9437333 
 
 

 רפואה שלימה
 לזהבה אפרת

 מריםבת 
הקב"ה ישלח 
מזור ומרפא 
לרנ"ב אבריה 
ושס"ה גידיה 
רפואת הנפש 
 ורפואת הגוף

 וטובות לשנים רבות

 ברכות ואיחולים לבביים
 הי"ו לרז ואביה שרים

 נ"י. יה"ר  הבן להולדת
שיעלה במעלות התורה 
והיראה ויצליח בכל דרכיו 
ומעשיו, שיתברך במילי 
 דמיטב ברוחניות ובגשמיות.

לעזרא וחגית ברכה והצלחה 
 שרים הלוי וליואל ורותי

 שירוו נחת מיוצאי חלציהם
 
 

 
 

 
 

 רפואה שלימה
 חנה ןב לציון

הקב"ה ישלח 
מזור ומרפא 

ח אבריו לרמ"
ושס"ה גידיו 
רפואת הנפש 
ורפואת הגוף 
 ויזכה לשנים 
 רבות וטובות

 

 כלה" "קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול

 מזל טוב ואיחולים לבביים
 הי"ו  אשר ותמר אחרק

 הי"ו  אריה ונאוה ארוימי
 מנב"ת  טל עם  אושרלנישואי 

יה"ר שיקימו בית נאמן וכשר 
 בישראל ויעלה הקשר יפה ויזכו
 להמשיך את מסורת הבית המפואר.
 "ענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל"

 
 
 
 

 
 
 

 הי"ומרים  בןשלמה לארי 
 הי"ומרים  בןמשה נאמן 

 הי"ומרים  בןאברהם נאמן 
 הי"ורבקה  בןמרדכי עמרני 

 הי"ומרים  בןישראל פרג'י רפאל 
 דינה ומיכאלבן חנניה -נהוראי

 הי"ומורוורי  בןבאבאי באבאי 
 הי"ושרה  בןיהונתן אריאלי 
 מנב"תדינה  בתסיגלית סמדר 

 מנב"ת חנה בת לאה אלעזר
 
 
 

 
 

  הי"ורעות בן  יגל-אברהם
  הי"ושרה בן  ניסים דוידי

  מנב"תרבקה  בתשרה ביבי לארי 
 מנב"תמרים  בתנעימה שלומזדה 

  מנב"תשרה  בתחנה דוידי 
  מנב"תחנה בת  דינה מוסאי
 מנב"תמרי  בת לידה הרוני
  מנב"תגורג'יה בת  דליה נסימי

  מנב"תחוה בת  סינדנירזיה 
 
 

 ז"לטובה וראובן  בןמנשה אגדי 
 טאוס ושלום  בןטוב -נחמיה יום

 ז"ל  פרחהבת  אסתר ממן
  ז"לברוד  בתרבקה ישראל 
 ז"לדינה  בןאמיל גרינברג 

 ז"לשרה  בתרוזה אייל 
 ז"לנרגיס  בתאסתר אמיתי 
 ז"לחסינה בת רינה עדיקה 
 ז"ליקוט  בתרבקה אביבה 

 
 
 

 
 

 יוסף הי"ו ז"ל בןהרב ישעיהו מהצרי 
 ריטה שתחי'ה  בן ז"ל לירן מלכה

 ז"לחנום  בן משאלה עזרא נאמן
 ז"לגולשן  בןשמואל אברהם 

  ז"לרחל  בןיוסף כרמי 
  ז"לרבקה  בןנפתלי דהן 

 ז"למורוורי  בןסולימן ישעיה 
  ז"ל מרים בן דוד נתני

  ז"לטורן  בת אילנה גולברי
 

 
 

 877עלון מס'   - הר  ש  ע ע  ב  ש  שנה    
 

 של ניתן להקדיש את העלון ושידורי הלויין @
שליט"א, לברכה והצלחה,  ק יוסףיצחהרה"ג     

 ולהבדיל לימה, פרנסה טובה, זיווג הגון, ש רפואה
 054-7743834לע"נ יקיריכם. משרדי המערכת:

 
 

 

 "ותאמר ציוןמפטירין: "
   '(ט)ישעיה מ                      
 2ראו בעמוד  -מרתק 

 סיפור מההפטרה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "וגם את הצרעה ישלח ה' אלוהיך בם" 
"גם תעמוד המכה  משימתה של הצרעה? המ

ותשמש ֵעד אחר המלחמה להרוג פליטי  במקומה
במקומות אין רואה שאין ביד ישראל  חרב הנסתרים

להחרימם, ואלה מתו מן הצרעה". העקיצה משמשת 
 (יש"ר)             גם לגילוי מסתתרים מכוחות האויב.

 "ח' י"ז "ואמרת בלבבך כוחי ועוצם ידי() 
וכתיב  "לה' הארץ ומלואה"כתיב  :אמר רבי לוי

. לא קשיא: כאן קודם ברכה, "והארץ נתן לבני אדם"
 -כאן לאחר ברכה )ברכות ל"ו(. כאן קודם ברכה 
לפני שאדם מתברך בעושר והוא נתון בעוני ועמל 
לפרנסתו, נשואות עיניו לשמים ואומר: לה' הארץ 

משנתברך בפרנסה  -ומלואה. וכאן לאחר ברכה 
כוחי  אומרואז  ובעושר, אז והארץ נתן לבני אדם
 ()כרם הצבי      ועוצם ידי עשו לי את כל החיל הזה. 

 "י"א י"ג "ולעבדו בכל לבבכם() 
כשאדם טובע בנהר הריהו מנפנף בידיו באימה לכל 
עבר שיבואו וימשוהו ויושיעו אותו, ואין העוברים 

אמר הבעש"ט  -ושבים לועגים לו בשל תנועותיו. וכך 
שעה שרואים יהודים עומדים ומתפללים ביראה  -

ופחד ומנפנפים בידיהם, אין ללעוג להם ולשים 
 ק.אותם לצחו

 "י"א י"ח "לבבכם ושמתם את דברי אלה על() 
הניחו  .מצוינים במצוות יּוה   ת,לּותלכו לג  אף לאחר ש

תפילין עשו מזוזות כדי שלא יהיו לכם חדשים 
כי היה כתוב ברש"י ישן בר"ת:  (כשתחזרו. )רש"י

שו עפילין תניחו הוחשבו כי הוא זה:  ע"מ ה"ת
 רּוש  ערומות תפרישו הזוזות ובאמת הר"ת הוא: מ
 ()הגר"א                                                  רות. עשמ
 

אין לעיין בעלון בשעת  העלון טעון גניזה.     הסירו מכשול מדרך עמי !
     התפילה וקריאת התורה. במקום שיש עירוב, יש לטלטל ע"י קטן.

 
 

 

"חידוש" :     -ניתן להוריד את העלון באתרים הדתיים "לדעת" ו
http://www.hidush.co.il/       http://ladaat.info/ 
 
 
 
 

 פינת הניבים והפתגמים
ִים = שוֲֹאֵבי מ  ֵבי ֵעִצים ו   חוֹט 

ֵדי  ל י  ֲעשּו ע  נ  ם ו  ד  ֵמי ק  ל ע  זּויוֹת ָהיּו ֵאצ  ֲעבוֹדוֹת ֵאל ה ב 
ָפחוֹת.  ֲעָבִדים ּוש 

י  דוגמה: ם ּכִּ יע  דִּ הו  ים ו  נִּ עו  ב  ַמת ַהגִּ ר  ַעס ַעל ע  ַע ּכ  שֻׁ הו  י 
ם. ֲאֵבי ַמיִּ שו  ים ו  ֵבי ֵעצִּ ט  יּו חו  ה  ְך יִּ ֵאיל  אן ו  ּכ   מִּ

ֵנם  מקור: ת  ים)ַויִּ נִּ עו  ב  ת ַהגִּ ֵבי  (א  ט  ַע ַּביו ם ַההּוא ח  שֻׁ הו  י 
ַע ט כז[. שֻׁ הו  ם ]י  ֲאֵבי ַמיִּ שו  ים ו   )ניבונכון(                ֵעצִּ

 

שופעת כולה בתיאורי שיבחה של ארץ  "עקב"פרשת 
 ישראל, והחובה לברך על תנובתה.

אלא שהברכה מכוונת בעיקרה לשבעת המינים בהם 
 השגור "זבת חלב ודבש"נשתבחה הארץ, ואילו הביטוי 

לציין שבחה של ארץ ישראל, ונזכר במקרא כעשרים פעם 
אף בפרשתנו, אינו עוסק לכאורה בפרי הארץ אלא בחלב 

בו ריה. ה ודבש ד  ת  מ   ּבה 
 ברכת המזון שאנו מברכים כוללת ארבע ברכות:

 שתיקן משה על המן. - "ברכת הזן"א. 
 שתיקן יהושע בכיבוש הארץ. - "ברכת הארץ"ב. 
 ד ושלמה עלשתיקנו דו - "ברכת בונה ירושלים"ג. 
 ובית המקדש. ירושלים     
ל בימי מרד בר כוכבא "שתיקנו חז - "ברכת הטוב והמיטיב"ד. 

 שלא הסריחו - "הטוב"על הרוגי העיר ביתר, 
  ח(."שניתנו לקבורה )ברכות מ - "המיטיב"ו

מאורע זה הוא אחד מן האירועים שעליהם ציינו השבוע את חג 
אמר רב מתנא: אותו "ו באב, כדברי הגמרא בברכות שם: "ט

תנו הרוגי ביתר לקבורה, תקנו ביבנה   '"והמטיב הטוב'היום שנִּ

 

 את ה' ואכלת ושבעת וברכת

 ז"ל בן שלמה ושרה הי"ו מרדכי לארי
 
 

 
 

 בבאי מוסאי בן אברהם וזליכה ז"ל
 
 

 
 

 למשפחת יחזקאל היקרה
 "אברהם יגלצוות העלון "

בצערכם במות  ףמשתת
 והענו צנועההאב 

 יחזקאל בנימין 
 בן אסתר ז"ל

נשגר תנחומינו לכל 
 הרופא לשבורי לב המשפחה

 ינחם אתכם בתוך שאר
 ולא תדעו צער אבלי ציון

 ברכה והצלחה
 לדינה אליהו

 ה מנב"תי  בת ּב
על הסיוע לזיכוי 
הרבים. שתזכה 
לרפואה שלימה 

 פרנסה טובה,ול
אושר ושלוה 
ויתגשמו כל 
 משאלות ליבה

 ברכה והצלחה
 אביהו

 בן ברכה הי"ו
לרפואה זכה יש

שלימה, אושר 
 פרנסה טובה,ו

ויתגשמו כל 
משאלות ליבו 
 לטובה ולברכה
 ולשנים טובות

 ברכה והצלחה

 לאפרים ויוכבד נסימי
 שיזכו בפרנסה טובה,
 רפואה שלימה,

אושר ושלווה. יתגשמו 
ליבם  כל משאלות

 לטובה ולברכה 
 וירוו נחת

  מכל יוצאי חלציהם 
 
 
 
 
 

 ומוצלחתבשעה טובה 
 נפתח שיעור גמרא לבעלי בתים
 בשפה ברורה נעימה וקולחת

 הי"ו  רותם מוסאיעם ר' 
 16:00כל שבת בשעה 

 ת המדרש החדש בבי
 "אוהל מועד" בבית הכנסת

 כל הציבור מוזמן
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 הרפורט שלא נרשם
 היושיעוריו המאלפים של הרב יוסף ציקלי 

 של מרהיב שילוב  זה   היה  דבר.  לשם 
 צרופה, הלכה תלמודית בוהקת, של למדנות

 כה כל חי שנשמת  ותילי תילים של מוסר יהודי
 חרש, "גם   לשמה.  לשון מתיקות  להם.  זקוקה 
 יוצאים משיעוריו עם  מופלג  הארץ  עם  גם  אילם, 

אח ורע הבנה ברורה", טענו מעריציו והוסיפו, "אין לו 
בכושר הסברה, הוא מכניס לנו את יסודות הסוגיה הכי 
מסובכת, כמו כפית עם דבש לפה, ועוד נותן לנו טפיחה 

 קטנה על הגב, כדי שנבלע אותו בלי להשתעל חלילה".
נו טוב, שמו של הרב ציקלי פרח וקנה לו תלמידים, 

עקא, שהרב התגורר -והשתוקקו למוצא פיו. דא הּומ  שּכ
מעי לקחו מן המרכז, הצפון והדרום לא בירושלים, ושו

 הנסיעה הארוכה.ותמיד הגיעו לשיעוריו מפאת המרחק 
ה אחד מנאמני תלמידיו, רעיון פשוט ואפילו ג  עד שה  

מפורסם. "הבה נקליט את שיעוריו היומיים של רבנו, 
נעבירם לאחד מקווי הטלפון לזיכוי הרבים, ואז יוכלו 

שיעורי דף היומי שלו... עוד אלפים ורבבות להתענג על 
 ללא מאמץ מיוחד מצדו או מצדם".

אמר ועשה, ואכן מעגל שומעי לקחו של הרב ציקלי הלך 
והתרחב. כן, היו תלמידים שהכיר, אך רבים רבים לא 

 ידע ולא הכיר, אלה העם שבשדות.
והנה העלה מי שהעלה רעיון נוסף, לפרסם כי הרב יוסף 

ישמח להיפגש עם תלמידיו העלומים שבקו  ציקלי
הטלפון, לשבת קודש רוחנית באחד ממלונות היוקרה 

 200-בדרום הארץ. הרעיון קרם עור וגידים, ולמעלה מ
נרשמים הבטיחו את בואם לשבת, שבה יוכלו להכיר 

 .מקרוב את הרב שרק קולו מוכר להם
 אחרי הקידוש והמנה הראשונה. ליל שבת

כמהים למוצא פיו של הרב  נרגשים,וההאורחים הרבים 
 אמור לפתוח את השבת המרוממת.שציקלי, 

הנה דבריו. "אחיי ורעיי ברוכים הבאים לשבת הקדושה, 
נעים לי להכירכם, ואני מאמין שנעים גם לכם להכיר 
איש את רעהו, שכן השיעור שלנו היה עד עכשיו מפוזר 

דים. ואנונימי ועכשיו אנו כאיש אחד, בלב אחד. מאוח
אך בטרם אפתח בדברי תורה, אספר לכם מה התרחש 
איתי היום בשעה שתיים בצהריים. ערב שבת, ואני 

דקות נסיעה בסה"כ.  40בדרכי מירושלים לכיוון המלון. 
אינני נוהג לדבר בפלאפון בזמן נהיגה, מכשיר הפלאפון 
שלי מונח ליד ידית ההילוכים, ורעייתי לעתים עונה 

לכיוון לטרון, גלש לו הפלאפון  למתקשרים. בירידות
לכיוון רגליי, האטתי את מהירות הנסיעה, ושלחתי ידי 
כדי להרימו. עודו אחוז בידי, והנה רעש של סירנה 
מחריש אוזניים. שוטר בניידת משטרה עם מנורות 

 כחולות מהבהבות סימן לי לעצור בצד.
"אדוני, הרי ידוע לך שאסור לדבר בפלאפון בזמן נהיגה, 

נקודות", זעף  10שקל, ועוד  1000בר בקנס של מדו
דיברתי  "סליחה אדוני השוטר, אבל לא השוטר.

חמורה ואינני מדבר בזמן  במכשיר, אני יודע שזו עבירה
 נסיעה. בסך הכול המכשיר נפל והרמתיו", ניסיתי

 להציל את המצב, ומייחל שיאמין לי.
"אני מצטער", הפטיר השוטר "אסור לנהג להחזיק 

 יו מכשיר פלאפון בזמן נסיעה. רשיונות בבקשה".ביד
 השוטר נטל את הרשיונות ונכנס לניידת, כעבור שתי     

 
 יצא משם, עם כיפה קטנה על דקות                          
 ראשו, תחב לי את הרשיונות ליד ואמר                        
 "והרפורט?" שאלתי.   "סע לשלום"...                    
 ברכותבוקר בשש, אומר ב קם  אני  "תראה,                  
 היומי מפי  השחר, מטלפן לקו ושומע שיעור דף               
הרב יוסף ציקלי. נו, יוצא אם כן שאתה הרב שלי,              

היעלה על הדעת שתלמיד ירשום לרבו רפורט? סליחה 
שיר כבוד הרב, סע לשלום, ובפעם הבאה תשאיר את המכ

 )קובי לוי(     , אמרנו."שלח לחמך"  על רצפת הרכב"...
 

 הנדוניה של היתומה
 . היא היתה אשה90סבתנו עליה השלום, נפטרה בגיל 

צנועה, שקטה, וכל הליכותיה אומרות כבוד. ביתה תמיד 
פתוח לאורחים מזדמנים ובני משפחה, ופניה מאירות. 
היא חינכה את ילדיה להסתפקות במועט, לאהוב איש את 
אחיו, ובאמת עם פטירתה חשנו כולנו, גם הנכדים 

 והנינים, שאיבדנו דמות של צניעות, חסד וענווה.
ה, והיא במעט פרוטותיה רכשה שנים לפני 20הסבא נפטר 

חלקת קבר לידו. סבא השיב את נשמתו לגנזי מרומים 
ביום שישי מוקדם בבוקר, ואחרי חצות היום הובא 
לקבורה ברוב עם. סבתא שמעה מהרבנית שאם קוברים 
יהודי אחרי חצות היום בערב שבת, אין חיבוט הקבר. 
 והדינים העוברים על הנפטר ממותקים יותר. "סבא היה

שראוי  איש כל כך טוב ומדקדק במצוות ובשמירת שבת
אמרה סבתא והוסיפה:  הוא שהשבת תקדם את פניו"

להיפטר מן העולם ביום שישי,  120"והלוואי עלי אחרי 
 ולקבל פני שבת...".

הפלא ופלא, אחרי מחלה קצרה, סבתא השיבה נשמתה 
בצהריים.  13.30לבוראה ביום שישי, יום חורף, בשעה 

שלוש שעות נכנסת השבת. התקשרנו מיד לחברא  עוד
קדישא והתחננו שתקבר היום כפי שייחלה לעצמה... 
המנהל ענה בנימוס רב, אך טען: "צר לי, אנחנו סוגרים 

נכנסת עוד  שבת את המשרד כרגע, אין לי כוח אדם...
מעט, אבל ברצון רב אדאג שהיא תובא לקבורה ראשונה, 

 במוצאי שבת".
התחננו אליו, דיברנו אל לבו, אך הוא התעקש, ולשיטתו 
בצדק רב. בסדר, אז רשום בבקשה את פרטי הנפטרת. 

 , כתובתה.1926גרציה ששונוב, ילידת 
 השבנו. "אמרתם גרציה ששונוב?" של איש הח"ק. "כן",

"אני מיד שולח רכב שיעבירה לטהרה, ולידיעתכם בעוד 
 אדם התהפך.-שעה וחצי תתקיים הקבורה, הזדרזו". הבן

קודש, כפי -סבתא הובאה לקבורה סמוך ונראה לשבת
 שאיפתה הטובה, ונטמנה ליד סבא.

דאג לסדרי הקבורה, וניצב מזיע ליד  קדישא-בראאיש הח
ונוב... קברה של סבתא ואמר: "תודה לך גרציה שש

 ותעמדי בבקשה מליצת יושר על כולנו...".
בעודנו פוסעים אל מחוץ לבית העלמין, ביקשתי לדעת מה 
פשר מסירות נפשו של איש הח"ק, שלפתע התרצה 

 30הנה תשובתו: "לפני  לקוברה בטרם יינטו צללי ערב.
שנה התחתנתי, אשתי היתה יתומה מהוריה, אך לחתונה 

לה מאוד, בכסף, בגדים היא הגיעה עם נדוניה גדו
וחפצים. שאלתיה מנין? והשיבה לי: "ישנה אישה טובה, 
שכבר כמה שנים דואגת לי, ונוהגת עמי כאם בבתה". 
הקשר ביניהן נמשך כמה שנים אחרי נישואינו, ואז נותק. 
אבל שמה הטוב של גרציה ששונוב עולה בביתנו מעת 

 ובה.לעת... והנה היתה לי הזדמנות משמים להכיר לה ט
 היעלה על הדעת שלא אמסור נפשי לכבודה?".

 הידעת ?   סיפור מההפטרה
 

 "ותאמר ציון"-'ט: ישעיה מעקב הפטרת
 משבע דנחמתא שניההפטרה 

אבודרהם נותן רמז לסדר ההפטרות של שבע 
: בשבת הראשונה אומר הקב"ה אל דנחמתא

הנביאים: "נחמו נחמו עמי", ישראל אינם 
מתפייסים בנחמת הנביאים והם אומרים בשבת 
השנייה: "ותאמר ציון עזבני ה' וה' שכחני". 
הנביאים חוזרים ואומרים לקב"ה: "עניה סוערה 
לא נוחמה". כלומר: אינה מקבלת תנחומין שלנו, כי 

 מנה. אומר הקב"הרצונה שהקב"ה בעצמו ינח
בשבת הרביעית: "אנכי אנכי הוא מנחמכם" ושוב 
בשבת חמישית: "רוני עקרה לא ילדה" ובשישית: 
"קומי אורי כי בא אורך וכבוד ה' עליך זרח". 
תשובת ישראל בשבת השביעית היא: "שוש אשיש 
בה' תגל נפשי באלוהי", כלומר: עתה יש לי באמת 

ך בכבודו ולא הנחמה היא מאת ה' יתבר לשמוח כי
ידי שליח או נביא. הנביא ישעיה אומר לה' שבגלל  על

אורך הגלות כנראה שה' שכח את עמו ישראל אז 
הקב"ה משיב "התשכח אשה עולה מרחם בן בטנה, 
ואנוכי לא אשכחך". כמו שהאם אינה שוכחת את 
בניה כך אני ה' לא אשכח אתכם. והוכחה לכך "שאי 

באו לך" ממש קיבוץ  סביב עינייך וראי כולם נקבצו
יות לפני הגאולה. וזה הסימן שאין אני עוזב אתכם וגל

חס וחלילה, נכון שאתם בתקופה של הסתרה אך אני 
עזוב אתכם לעד כך מבטיח ה' יתברך אלא עזבתי ולא 

שנאמר "וידעו כל בשר כי אני ה' מושיעך וגואלך אביר 
יעקב". הגמרא במסכת ברכות דורשת את הדו שיח 

"ה לעם ישראל, "אמרה לפניו ריבונו של עולם בין הקב
הואיל ואין שכחה לפני כיסא כבודך שמא לא תישכח 

"גם אלה תישכחנה". אמרה  לי מעשה העגל? אמר ה'
לפניו הואיל ויש שכחה לפני כיסא כבודך שמא תשכח 
לי מעשה סיני שהקדמנו "נעשה נשמע", אמר ה' 
"ואנוכי לא אשכחך". חז"ל שואלים האם יש ֵאיַפה 
וֵאיַפה לפני ה' יתברך ברצונו זוכר וברצונו שוכח? 
ומתרצים שהמהות של עם ישראל, שאינו חוטא בכדי 

ה זה בא רק במקרה, ובאופן חיצוני להכעיס אל
שנאמר "אל תראוני שאני שחרחורת" שזה בחיצוניות 

)שיר השירים(. על כן חטא  כי "ששזפתני השמש"
העגל הוא בחיצוניות ובאקראי לעם ישראל, ואינו 
מבטא את פנימיותו. על זה נאמר "גם אלה תישכחנה" 
אבל הקדמת "נעשה לנשמע" מביעה את מהותו  

כן נאמר "ואנוכי לא ומיתי של עם ישראל. וטבעו הא
 אשכחך" לעד ולנצח נצחים לא אשכחך אמר ה'

ציון...   )ילקוט שמעוני(. ומסיים הנביא " כי ִנַחם ה'
 :ששון ושמחה ימצא בה תודה וקול זמרה". פרוש

 המקום ינחם את ציון כי תשוב ותיכונן כמאז""
ות. )מצודת דוד(. "תודה", הודאה על הניסים והנפלא

תודה לה' על העבר, ובקשה לניסים ונפלאות לעתיד 
  (רכת השם ובציפייה לגאולה ג.י.פ.)בב           .אמן

 

 הלכות סעודה רביעית
האם חובה לאכול במוצאי שבת פת  שאלה:

שנקראת גם כן  רביעית )לחם( לשם סעודה
 ? )סעודת דוד המלך(.מלוה מלכה

בגמרא במסכת שבת )דף קי"ט( אמרו,  תשובה:
אף על פי שאינו  בערב שבתלחנו ולעולם יסדר אדם ש"

במוצאי לחנו וצריך אלא לכזית, ולעולם יסדר אדם ש
 . )יסדר את", אף על פי שאינו צריך אלא לכזיתשבת

לחנו דרך כבוד ולחנו, כלומר, לפרוש מפה על שוש
וכיוצא בזה( ומשמע לכאורה שסעודה רביעית על הפת 
)כלומר עם נטילת ידים וברכת המוציא ואכילת פת 

ובה, כמו הסעודה הראשונה של שבת, וברכת המזון( ח
שהרי שתיהן הוזכרו באותה לשון. וכן כתב הגר"א 
 מוילנא, שמסמיכות מאמרים אלו משמע שסעודה
 רביעית צריכה להיות עם פת דוקא. וכן פסק הרמב"ם,
וכן פסק מרן השלחן ערוך )סי' ש(. ומרן החיד"א 

הוסיף שיש להזהר מאד  "מחזיק ברכה" בספרו
רביעית, ובעת שאוכל יכוין "ללוות את השבת"  בסעודה

ולהשאיר ברכה לסעודות החול. וזאת על פי מה שאמרו 
במסכת פסחים )קג.( שהדבר דומה למלך שמלוים אותו 

תוספת "בצאתו כשם שמלוים אותו בכניסתו. ובספר 
)סימן לט( הובא מעשה שפעם אחת חלה רבינו  "מעשה רב

מקיא ולא היה יכול  הגר"א מוילנא במוצאי שבת, והיה
לאכול סעודה רביעית, ואחר שישן ונרגע, ציוה את בני 
ביתו שיראו אם לא עלה עמוד השחר עדיין, יפררו לו 
כזית פת ויאכילוהו בכף כדי לקיים מצות סעודה רביעית. 

, להקפיד על זצוק"למנהג מרן הרב עובדיה יוסף היה )וכן 
מבבל הוסיף אכילת סעודה רביעית(. ורבינו יוסף חיים 

 שמעלת סעודה רביעית גדולה שמצלת מחיבוט הקבר.
העיר, שלדעת הגאונים אף שודאי  זצוק"לאמנם מרן הרב 

חובה לאכול סעודה רביעית, מכל מקום אין חיוב לאכלה 
אלא יכול להסתפק באכילת פת הבאה בכסנין,  ,עם פת

כגון עוגה )בשיעור כזית, עשרים ושבעה גרם( או אף 
 .כעין זה מורים דברי מרן החיד"א ז"ל()ו בפירות.

  .דין הנשים בסעודת מלוה מלכה
שגם הנשים  זצוק"ללפיכך כתב מרן הרב עובדיה יוסף 

תשתדלנה לקיים מצות סעודה רביעית. והוסיף שמובא 
בשם הרב הקדוש רבי אלימלך מליז'נסק, שסגולה לנשים 

ות סעודה ושתלדנה בקלות, שתאכלנה איזה דבר לשם מצ
ת סעודת מלוה ורביעית, ותאמרנה בפיהן "לשם מצו

וחה בעזרת ה' ומלכה" ועל ידי זה תלדנה בנקל ובהר
 יתברך. ושמענו כמה מקרים שנראה שהועילה סגולה זו.

 

  לסיכום :
כל הרוצה לזכות בברכה, יאכל סעודה רביעית 

ה בשיעורו של פ  צ  בבית כנסת "אוהל מועד" וי  
על גבי  שליט"איוסף  יצחק הראשל"צ הרה"ג

מסך ענק, יחד עם עשרות מתושבי יבנה 
והסביבה )כ"י( ויהנה גם משיעור מרתק ונפלא 
וגם מסעודה רביעית כשרה למהדרין, עשירה 

 כיד המלך.   )מקום מיוחד לנשים(
 על זה נאמר :"טוב מראה עיניים ממשמע אוזניים".
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