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

  úùøôéë-àùú  

 äùøôä éðééðòî:   
  .הוראות על תרומת מחצית השקל  �
  הוראות להכנת שמ� המשחה , מעשה הכיור וכנו �

  .וקטורת הסמי�     
   בצלאל ואהליאב על מלאכתה את נֶ מָ שה ְמ  מ�

  .וכליו המשכ�     
  . אזהרה מיוחדת על שמירת השבת�
  .ועונשו,  חטא מעשה העגל�
  .סליחותל, יני בפע� השניההר סל הלו משה ע�
  אחר ארבעי� יו� מקבל משה את הלוחות  �

  .וקרינת עור פניו של משה, %ִניי�ה    
� "íäéã÷ôì ìàøùé éðá ùàø úà àùú éë"  

הרבי : לומר ל). רבי: ראשי תיבות" ְ'ָרֵאליִ �ֵניְ& א% ר"
  . זה ג% בגמרא" רבי"ה! וזה לא רק בחסידות... אמר

" רבי" אתה רוצה למנות �"ְ'ָרֵאליִ �ֵניְ& א% ר�ִ+י ִתָ*א ֶאת"
לא ! ?אתה רוצה למנות רב� ומנהיג על ישראל? על ישראל

בשביל " +ֶפר ַנְפ%-"אלא רק זה שמוכ� לתת , כל אחד ראוי
ְמֵחִני ָנא "מי שמוכ� להקריב את נפשו עד כדי . ע� ישראל

 ! שראל יאת להנהיגזה ראוי , לנצח מתורת הנצח" ִמִ/ְפְר)ָ 
� "å íúà øáùéå úçìä úà åãéî êìùéå äùî óà øçé

ää úçúø" )ט"ב י"ל .( 
כל זמ� . לאחר שפרחו האותיותרק  את הלוחות השלי)משה 

, שהיו האותיות זה היה בבחינת החי נושא את עצמו
נשאר רק האותיות זה היה החי2ת של הלוחות ולאחר שפרחו 

שר א" אמר לו 'וה.  וזה היה מדי כבד והפיל מידיוהאב(
כי אי) ימסור , )א"ז ע"שבת פ( יישר כח) ששיברת ,"תִ�&ר

  )יגל יעקב(                                     .לה� לוחות בלי אותיות
� "ëðù íéøùò ïáî íéã÷ôä ìò øáòä ìä") ד"י' ל(  

,  אלה שעוברי� על חוקי התורה– "כל העובר על הפקודי�"
,י שמי� וחייבי� לשל� כופר נפש נענשי� רק ביד,'פיקודי ה

מכא� .  כשה� מגיעי� לגיל עשרי��מב� עשרי� שנה ומעלה 
אי( בית די( של מעלה עונשי( אלא מב( : רמז למאמר חכמינו

  )כתנות אור (                                              .עשרי% ומעלה
� "àåøîùú éúåúáù úà ê"  

בכ) מורה . בלשו( רבי%זהרה זו על שמירת שבת מובאת א
אלא, לא די שאתה תשמור את השבת: התורה לכל אד�

 מתחללת שא� השבת. ולהשפיע ג� על סביבת) עלי) לפעול
  ..שבתו. בית.הדבר פוג� בקדושת השבת , בקרבת בית)

� "åøîùú éúúáù úà êà"  
?מעשה המשכ( ע� השבתלמה הזכיר את  )ד'אוצמ( 

לפי  ,שכ� דוחה שבתאמר שמלאכת המכדי שלא נֹ ,אלא
ת עשה ולא תעשה ואי� עשה דוחה צוָ שמלאכת המשכ� ִמ 
  ו"בר דיי� הי. ב). (מאור האפלה' ילק. (את לא תעשה ועשה

� "ëäéøáò éðùî íéáúí") ו"ב ט"ל(  
)ג"שבת קי. () שבלוחות בנס היו עומדי�"מס� ו"מ
המס הקט� שצריכי� :  שבלוחותמס) אותיות "� וסמ"מ

 בנס היו עומדי� ועומדי� – שבקדושה לתת בשביל דברי�
ואילו לדברי� , כי לדברי� של הבל יש כס5. ג� כיו� בנס

  )ספר היובל( . שבקדושה רק בניסי� אפשר להשיג תמיכה
� "äìò úáöðå éúà íå÷î äð -åöäø") א"ג כ"ל(  

הורה : רבה של לובלי� היה אומר, � שפירא"הגאו� מהר
 כל מקו� –אתי הנה מקו� : ה למנהיג� של ישראל"הקב

ונצבת על "אזי , כבוד שמי�, בכבודישבו העניי� מדובר 
 תתייצב על הגובה הראוי ותהיה אית� כצור למע� – "הצור

– "ר כבודיוהיה בעב-"לעומת זאת . כבוד שמי�
לכשיעבור הרגע של כבוד שמי� ויהיה כא� עניי� של נגיעה 

תצניע  – "ושמתי) בנקרת הצור"אזי , אישית, צדדית
  .ענו ושפל בר.בנקרה ותהיה עצמ. 

� "êîò úçéù éë ãø êì"  
: א נשאלה שאלה'ח קניבסקי שליט"של הגר בדר) שיחה

ד יילא שבר משה מ' כי שחת עמ)'למשה ' מדוע כשאמר ד
:וענה הרב ?ורק אחר ראיית העגל שבר� את הלוחות

וכל זמ( במכילתא אמרו על זה שאי� לאד� לדו� אומדנא 
זה , א5 שאי� מציאות יותר מנבואה .לא שבר שלא ראה

ית יובעניי( עונש אי( דני% אלא רא י ישראלהרי עונש לבנ
  )ו"בר דיי� הי. ב                           (.ק' ודובית די( הרגילה

  

  ב"עתש' האדר' טז  ד"בס 
  17:25 �הדלקת נרות                
  18:17  � שבת  צאת ה              

  18:58  �     ו ת� רבנ               
 

  

  "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  9151601 054   " אברה% יגל"ארגו(  י "ל ע"יו

ïéøéèôî:  "áàçà çìùéå"  
  )'יח' מלכי� א                   (

  

íéîâúôäå íéáéðä úðéô  
  

  

ַהִ>ְתַחֵ>� , ַ;ְלִמיד =ִהְתַח%4ֵ 2ְֶנֶגד א1ר� 
  . ֵא%= א2ר . ְת?ֵ=ק ַ=ֲעַפר ַרְגָליוִמ , -=רַ ְ=ֵא% 

  

 �=ָ רַ  ַהַ;ְלִמיִדי� ִמְתַחְ>ִמי� ְ+ֶנֶגד א2ר- ֶ%ל :דוגמה
  . ְו%-ִתי� ְ=ָצָמא ֶאת Aְָבָריו

  

Dְִרֵקי [ ֱהֵוי ִמְתַחֵ>� ְ+ֶנֶגד א2ָר� ֶ%ל ֲחָכִמי� :מקור
  )ניבונכו�(                ]. ִמְ%ָנה י, Eב-ת Dֶֶרק ֵ%ִני

  

 ס8יעקב חי יוג "לרפואת הרה
  א"ב� מרגלית שליט

  . úååöîì י"נ  øéôåà  בהגיע , ת"מנב  åèéèá úéìâéñìברכות ואיחולים לבביים ברכות ואיחולים לבביים ברכות ואיחולים לבביים ברכות ואיחולים לבביים 
יפוצו מעיינותיו , ר שיעלה במעלות התורה והיראה ויצליח בכל דרכיו ויתבר) בכל מילי דמיטב ברוחניות ובגשמיות"יה

  .ו שירוו נחת מיוצאי חלציה�"הי ולשלו% ועליזה בטיטו ו"הילמשה וחנה דוידי  והצלחה וברכה. �בלימודי
  .ופרנסה טובהוהצלחה  ולמאפיית שובע שיזכו בברכה הלח��תת בילמאפיי, אולמי מאי ספייסלהנהלת וברכת המשפחה 

   



  

   :בריאות והחלמה איתנה
  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� וס8 חיי% גאליי
   ו"הי מורוורי �בבאבאי באבאי 

  ת"מנב מינה בתמיכל 
  .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  9151601 054"    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 בתמרי% לאלזרי 

 

""""íéúæ éìéúùë êéðáíéúæ éìéúùë êéðáíéúæ éìéúùë êéðáíéúæ éìéúùë êéðá""""    ----êåðéç  êåðéç  êåðéç  êåðéç          
אחד מ� הדברי� הגדולי� שצריכי� ההורי� לחנ) את 

מורא רב) כמורא ''ל ''ילדיה� הוא לקיי� מאמר חז
רבה לומר לה� לפני ומצוה ). מסכת אבות('' השמי�

תסתכל '', תקשיב היטב לדברי הרב''ת ''שהולכי� לת
היטב בפני� הקדושות של הרב ותפחד ותירא יראת 

כמו שצרי) לפחד ולכבד את , כבוד מהרב של)
ועל ידי זאת ירגיש הילד שהרב שלו הוא . ''ה''הקב

דוגמא חינוכית מאד ללמוד מחכמתו ומידותיו הטובות 
כמוב� שצרי) לחנ) :). א עירובי� יג''י מהרש''ע(של רבו 

את הילדי� באופ� כללי שגדולי ישראל ה� המנהיגי� 
הרוחניי� של ע� ישראל ואנו כפופי� לה� וכל דבר 
היוצא מפיה� הוא קודש קודשי� ואי� הבדל בי� 

כול� , כול� אהובי�, ספרדי� לאשכנזי� חס ושלו�
  . כול� צדיקי�, ברורי�

ב ''ית בשולח� של שבת וכיוצריכי� ההורי� להזהר בב
אלא , שלא להרהר או לפסול רבני� גדולי� מאיתנו

להדגיש ולהסביר שכל גדולי ישראל קדושי� וטהורי� 
ואסור לנו להרהר אחריה� אפילו א� יש ביניה� 

  . אלו ואלו דברי אלקי� חיי�. מחלוקות ודעות שונות

  ברכה והצלחה ופרנסה טובה

éîéñð äðéøå éìàì  ו"הי  
זכות. שתרמו לסעודה הרביעית בלויי�

א" שליטעובדיה יוס8השיעור של מר� 
  .משפחת�לרפואת� והצלחת� ולכל 

  חלציה�שירוו נחת ושלווה מכל יוצאי
 לזיווג הגו( משורש נשמת% הטהורה

  .ילדיה� ויתגשמו משאלות� לטובהשל 
  ל" ז בר יצחקבאבאי בנימי(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

 ïîàð éîúå íééç ו "הי  
çéùî øåîéìå ïéîéðá  ו"הי    

  י "נ  óñåéóñåéóñåéóñåé----íééçíééçíééçíééçלנישואי 
  ת"מנבäëìéî  äëìéî  äëìéî  äëìéî   ע�

ר שיקימו בית נאמ� וכשר בישראל "יה 
ויעלה הקשר יפה לבני� עדי עד ויזכו 

  .להמשי) את מסורת הבית המפואר

  נ החסיד והישר"לע
éàáàá ' ר

ïéîéðá  
   ל"בר יצחק ז

  .אדר' שנפטר כא 
   חמישיביו% 

  .פקידת שנתו
  ר שימליG טוב "יה

  נותיובעד בניו וב
  . וכל משפחתו

  

"íéîùá êì ç÷"...  
שמ� משחת "בפרשתנו מתוארות ההוראות להכנת 

העשוי , כ נוזל ריחני"הבוש� הוא בדר". קודש
רבי� קיימי�  בסוגי צמחי�. מתמציות של צמחי�

" שמני� נדיפי�"חומרי� שמנוניי� הקרויי� 
בנקל מנוזל לאדי�  משו� שה� הופכי�, )אתריי�(
שמני� מסוג זה יכולי� להימצא בעלי . מפיצי� ריחו

ובזרעי� של צמחי� , העצי� בקליפות, פרחי�
, בעבר ייחסו למיני הבוש� חשיבות רבה. שוני�

סוחרי בשמי� היו עוברות מארG לארG  ושיירות של
בשמי� אלה נועדו . ומוכרות בשמי� יקרי ער)

 שיטות שונות יש להפקת .על ריחות הגו5 לחפות
שיטה אחת היא לספוג אות� לתו) חומרי�  .�בשמי

בשומ� בקר  מצפי� לוחות זכוכית. שמנוניי� אחרי�
; ומפזרי� עליו עלי כותרת של פרחי� שוני�, מזוקק

, זה על גבי זה תחת לחG כ מניחי� לוחות רבי�"אח
ותו) כמה שעות השמני� הנדיפי� נקלטי� ונאחזי� 

כונה של התהלי) מתקבלת משחה המ בסופו. בשומ�
או , שאפשר לשווק אותה כמות שהיא, "פומדה"

  .להכנת מיני בוש� מורכבי� יותר להשתמש בה

 ברכה והצלחה 
  äøùå ïåòîùì

éôñåé ו"הי  
על הסיוע לזיכוי 

 שיזכו לפרנסה. הרבי�
רפואה שלימה , טובה

וברכה בכל משלח 
 שיתגשמו כל. ידיה�

   .משאלות� לטובה

  ה והצלחהברכ
 äøùå ñçðôì

éáå÷òé ו"הי  
על הסיוע לזיכוי 

שיזכו לפרנסה . רבי�ה
רפואה שלימה , טובה

 בכל משלח וברכה
 שיתגשמו כל .ידיה�

 .משאלות ליב� לטובה
 ה לידידנוברכה והצלח  

÷çöé éîúå éðã -øåô 
 .יוע לזיכוי הרבי�על הס

, שיזכו לפרנסה טובה
 רפואה שלימה וברכה

 .בכל משלח ידיה�
יתגשמו משאלות� 

זיווג הגו� . לטובה
  לילדיה� ורפואה 

  ו" ב� מרי� הילרחמי%
  

  בתבלשיעור התורה הגדול 
�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      
  ,סעודה רביעיתה תתקיי� "בע 

  " מאפיית בית הלח% "בחסות

רפואה שלימה 
ìçøì  

ו " היהר�'ג תב 
  ה ישלח"הקב

  מזור ומרפא 
 ה אבריב"נלר

. הה גידי"ושס
 החזור לאיתנתש

  זכה לשני�תו
  רבות טובות

  .ונעימות
  

ה
בנ
בי
י 
עד

בל
 

 ברכה והצלחה לידידנו 
 éàñåî äøùå éàúáù ו"הי  

 בזכות .על הסיוע לזיכוי הרבי�
  לפרנסהמצווה נעלה זו שיזכו

רפואה שלימה וברכה בכל , טובה
 יתגשמו משאלות�. משלח ידיה�

 ב� שרה לאיילזיווג הגו� . לטובה
  ב� שרהולאופיר ב� שרה לאלו(

 בת שרה לאביביתולזרע בר קיימא 
  

    ברכות ואיחוליםברכות ואיחוליםברכות ואיחוליםברכות ואיחולים

ïäë ãåãå ïøéùì-øùé 
ר "יה  úáä  להולדת

שתגדל כאימותנו שרה 
 תצליח ,רבקה רחל ולאה

 ה ותזכובכל דרכי
וברכה והצלחה . לחופתה

  לציפורה כשר 
  ולחיי% ושושנה כה(

  

 ברכות ואיחולים 
äæéàåìå éìàì 

áééìî ו"הי  
  ïáäלהולדת 

ר שיעלה במעלות "יה
התורה והיראה 

ויצליח בכל דרכיו 
שיתבר) , ומעשיו

  .  בגשמיותברוחניות

  בשעה טובה בשעה טובה בשעה טובה בשעה טובה 
  עומד לצאת לאור 

 מרתק ומעניי�ספר 
 פ"בפרשיות השבוע ע

ãéçä"ùåã÷ä à 
ומצווה גדולה  זכות

 וסגולה טובה
להשתת5 בהדפסת 

  נית� הקדיש . הספר
   �פרטי. ד5 או עמוד

050 7917542  
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ְפקֹד ֶנֶגף ָבֶהם ִיְהֶיה ְולֹא    )ל פרק שמות( :אָֹתם ּבִ
מו כ,  שהמני� שולט בו עי� הרע והדבר בא עליה��י "פירש רש

תשעי� ) ב"ד5 קז ע(מ "אמר רב במסכת בב :שמצינו בימי דוד
  . ארGהואחד בדר) , ותשע מתי� בעי� הרע

  ?הרע עי( נגר% כיצד: שאלה
 בשעה) כא' סי ב"ב ליקוטי� מ"חו (איש החזו� כתב :תשובה

 מציאות את מעמידי�, מוצלחת ממציאות מתפעלי� אד� שבני
 בדי� עליו נגזר שלא וכל, שמי� בידי הכל מקו� ומכל, בסכנה זו

 מתגלגל לאבד הדבר על כשנגזר אבל, ניצל הדבר, לאבדו� שמי�
 זה דבר ידי ועל הדבר על תמהו� עי� שימת ידי על לפעמי� הדבר

 שהשט� משו�, די� בלא מת אד� שאי� גב על א5, כלה הוא
  .יו� בכל נידו� ואד� הסכנה בשעת מקטרג

 ההיזק האנשי� בי� בשכת) ל פרק שמות (באברבנאל כ"ג וראה
 העי� מ� שיצאו הפילוסו5 שכתב כמו שהוא הרע מהעי� הבא

 הנפש בעל מהאיש וזה הטבע ידח� אשר מהמותרי� אידי�
 המוכני� בדברי� יפעלו האדי� אות� ולארסיות הקנאית הרעה
 יזיק וכ� בהבטת� אנשי� שימותו שיתכ� עד פועל אותו לקבל

 כשתהיה הוא עצו� היותר אבל. הנראי� הדברי� בכל הרע העי�
 ומדר) ובאזניו בעיניו הארסיות שתכנס הנראה פני אל הבטתו

 מש� שיובל באופ� להתפעל קלי� פתוחי� כלי� שה�, הפה
 ספק אי� הרע שהעי�, כתב עוד. לש� הקרוב המוח אל ההיזק

  . אותו המקבל על הש� יג� כ"א אלא, שיזיק
 ויכוי� אחת �עי כשיסגור דוקא מזיק הרע שעי� א"החיד כתב

 ביאר ובזה, אחרא הסטרא שולט אחת בעי� כי, הרע עי� לעשות
 . 'רעות עיני� 'אמרו לא' הרע עי� 'חכמי� ששנו מקו� בכל מדוע

  

   ?הרע מעי( להימנע אפשרות יש הא%: שאלה
 יש א�) מה ה"ד ב"ע פג מ"בב (חיי� תורת בספר כתב :תשובה

 מתדבק הרע עי� אי�, לו הנראה דבר לבי� העי� בי� המפסיק דבר
 שהמי� משו�, שבי� בדגי� שולט הרע עי� אי� ולכ�. בו

  . בה� שולטת המזיקה העי� אי�, לביניה� העי� בי� מפסיקי�
 כדי בטלית מתעטפי� היו שהדרשני� י'פלאג ח"הגר כתב עוד

 כולו את מכסה לא שהטלית וא5 הרע מעי� תציל� שהטלית
 לאבאשא בישא יטראס יכול אי� ציצית שהלובש בזוהר אמרו

  .בישא בעינא ליה
  

  ?הרע מעי( להינצל אפשר הא%: שאלה
 עי� בעני�) כו' סי ג"ח ז"אבהע (משה אגרות ת"בשו כתב :תשובה

 הוא הכלל אלו בדברי� כי הרבה להקפיד אי� אבל לחוש יש הרע
 הרע שעי� כתב עוד. בזה עליו מקפידי� לא בזה מקפיד שלא אד�
 בדברי� ולא, העול� דר) לפי ימצו שלא בדברי� רק שיי)

 הוא הרע מעי� להינצל הבדוקה שעצה שכתבו יש. מצויי�
 ע� טובה בעי� נוהג שא�, אחרי� כלפי טובה בעי� להיתנהג

  . מדה כנגד מדה, טובה בעי� עמו ג� יתנהגו אחרי�
 ליזהר שצריכי� כתב) ו אות ו"ח מונקאטש (תורה בדברי

 בעושר או בתורה תובהצלח או חבירו של בשבחו כשמספרי�
  ". הרע עי� בלי "פע� בכל לומר , בזה וכיוצא

  .נקבל לא הרע ואת נקבל הטוב את, לעד ישראל עמו ישמור' וה
  

ֶמן   )כד פסוק ל שמות( :ִהין ַזִית ְוׁשֶ
 השותה. ברכה בלא הזה מהעול% להינות לאד% אסור: שאלה
   ? עליו יבר. מה זית שמ(

 עליו מברכי� לא זית שמ�) ד"ס רב' סי (ע"השו פסק :תשובה
 חכמי� תיקנו לא לכ� מטעמו נהנה ואינו מזיק שהוא משו�

 שותה א�' וכדו לימו� מיG ע� זית שמ� השותה .כלל עליו ברכה
 על לבר) יש צמאו� לש� וכששותה. העG פרי בורא יבר) לרפואה

  .השמ� על יבר) ולא שהכל לימו� המי
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úøåè÷ä úùøô ìàøùé íòá ãåçéàì úøëæîë  
מדוע כ� �א�. ידוע שהחלבנה ריחה היה רע

מערבבי� אותה ע� הסממני� הטובי� 
  ):כריתות ו(? �חניי� האחרייוהר

כל : "ר שמעו� חסידא"ר חנא בר בזנא א"א
 שאי� בה מפושעי )הכוונה לתפילה(תענית 

ישראל אינה תענית שהרי חלבנה ריחה רע 
אביי אמר  ". ומנאה הכתוב ע� סממני קטרת

   ".G יסדהואגודתו על אר) "עמוס ט(מהכא 
תפילת הציבור נשמעת : "�"על כ� אומר הרמב

ה "אי� הקב, תמיד ואפילו היו בה� חוטאי�
לפיכ) צרי) אד� . מואס בתפילת� של רבי�

 בזמ�ולא יתפלל ביחיד  לשת5 עצמו ע� הציבור
' � הל"רמב" (שיכול להתפלל ע� הציבור

   )ח"תפילה פ
, שעי�ור נוניי�בי דיקי�צ  =ציבור: מכא�

  .תפילה עולה מעלהביחד ה
  

êìîä äîìù éîéá úùåçðä øåéë , ùã÷îä úéá
ïåùàøä , àø÷ð"äîìù ìù íé"  

ְוָנַתָ; ; ְלָרְחָצה ְוַכJ- ְנחֶֹ%ת, ְוָעִ'יָת ִ+I-ר ְנחֶֹ%ת"
, ְוָנַתָ; ָ%ָ>ה, אֶֹהל מ-ֵעד 2ֵבי� ַהִ>ְזֵ=חַ �ֵ=י�, אֹת-
ִ'יָת ְועָ : "שנאמר, משה עשה כיור אחד". ָמִי�

,  כיורי�10שלמה המל) עשה ". ִ+I-ר ְנחֶֹ%ת
ַוIִֵ;� ֲחִמLָה , ֲעָ'ָרה, ַוIַַע' ִ+I-ִרי�: "שנאמר

מה ". ִמIִָמי� ַוֲחִמLָה ִמְ*מֹאל ְלָרְחָצה ָבֶה�
? ר חמישה מימי� וחמישה משמאלותלמוד לאמ

חמישה מימי� הכיור של משה וחמישה , אלא
  ). א דמלאכת המשכ�בריית. (משמאלו

הוא הכיור הגדול שעשה שלמה  � י� של שלמה
בו בצינורות מי� לצור)  והכניס, בבית המקדש

  .על ש� בית הקיבול שלו" י�"ונקרא . המקדש
  

úéáéèðøèìà   äàåôø  
ùáé ìéáâðæùáé ìéáâðæùáé ìéáâðæùáé ìéáâðæ  

, חליטת קמצוG זנגביל יבש טחו� במי� רותחי�
  .ל כנגד שלשולייע

 טוב לשימוש במקרי� של דלקות �כקומפרס 
לכאבי� ראומטיי� , גידי� ועצמות, שרירי�

  .צמח זה מחמ� מאוד. בפרקי�
להשרות כפית זנגביל : הוראות הכנת קומפרס

, בחצי כוס מי� רותחי�, טחו� או מרוסק, יבש
להספיג צמר גפ� . לכסות במש) כעשרי� דקות

לכסות את המקו� בצמר גפ� , בתערובת
לאחר . ולעטו5 אותו בניילו� ומגבת, הספוג

  .מספר דקות נוצרת תחושת חו� חזקה מאוד
להשאיר את הקומפרס עד שתחושת החו� 

יש לכסות מיד . את הרטייהולהוריד , יורדת
אסור באיסור מוחלט . את המקו� בבגד ח�

יש לשמור על חו� , להניח למקו� להתקרר
  .המקו� ומנוחתו

  

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�   
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 תודה רבה �"בשבע"סיפור זה פורס� בעיתו� 
הסיפור  לעיתונאי עודד מזרחי שהסכי� להפיG את

  .המדהי� הזה
  השגחה מעל לענני%

ות כדי לזמר טס פעמי� רב, שלמה קרליב)' ר
והיה דמות מוכרת אצל , ליהודי� בכל רחבי העול�

     .צוותי האוויר של חברות הטיסה הידועות
שלמה ' ק� ר, ההמראה כשעה לאחר, באחת הטיסות

ממקו� מושבו וראה דיילת אחת ממלמלת בשפתיה 
     .סידור   ואוחזת בידה 

הוא התפלא מהמראה הלא שיגרתי והמתי� לסיו� 
אני . אחות קדושה: "אמר,  סיימהכאשר. תפילתה

  "?הא� את יהודיה. רואה שאת מתפללת מסידור
אבל נולדה , אמנ� הורי אינ� יהודי�"  :הדיילת ענתה

למדתי כמה שני� אצל רב . בי איזו משיכה ליהדות
,  כדת וכדי� יהודי אורתודוכסי ולאחרונה התגיירתי

רואה באורח חיי� של תורה    כפי שאתה , ואני נוהגת
  ."מצוות על פי ההלכהו

' ר. אחד הנוסעי� קרא לדיילת וכ) שיחת� נקטעה
 כמה דקות לאחר מכ� .שלמה חזר לשבת במקומו

הא� אתה "ושאלה אותו    שלמה' ניגשה הדיילת לר
שלמה '  ר.אולי תוכל לעזור לי בבעיה דחופה? רב

  .הינה� בראשו והיטה את אזנו לדבריה
 אבל הוריו ,בזמ� האחרו� נקשרתי לבחור יהודי"

גיורת ולא    מתנגדי� מאוד לשידו) בגלל שאני 
את  ואפילו מאיימי� לנתק, מרשי� לו להתחת� אתי

, אנחנו אוהבי� מאוד אחד את השני. הקשר בינינו
הוא שבור . אבל הוא קשור להוריו ולא רוצה לצער�

. עומד לנתק אתי קשר מכל המצב ואני חוששת שהוא
  "?הא� תוכל לעזור לי, רבי

תני לי את מספר ", שלמה' אמר ר, "אני אשתדל"
אנסה כמיטב   ואני   הטלפו� של הוריו וג� את מספר)

  ". כוחי לשכנע אות� שלא יתנגדו לחתונה
התקשר להורי הבחור , שלמה ליעדו' כאשר הגיע ר

  .ונתקל מציד� ביחס עוי� ומנוכר
שלמה לגרו� לאב לראות את הדברי� ' ניסיונו של ר

כ) האב , לשכנעו  שניסה   ככל.  בתוהובאופ� אחר עלו
תדע ל) שאני ניצול : "עד שצעק לבסו5, התרגז יותר

עשה ליהודי� באמצעות ' ובגלל מה שה! שואה
אבל א� הב� שלי יתחת� , יהדות   אני שונא , הגויי�

  !".אהרוג אותו, ע� גויה
שלמה הבי� שאי� טע� לדבר יותר וסיי� את ' ר

 כדי לספר     לדיילתהוא התקשר. השיחה הטלפונית
הדיילת לא ענתה ובמקומה ענה  .לה על אי הצלחתו

וסיפר לו על השתדלותו    עמו  שלמה שוחח' ר. אביה
שלמה בגלל שהתערב ' האב כעס על ר .למע� בתו

שלמה ניסה להצדיק ' ר. בי� הצדדי�      וניסה לגשר
הרי כתוב בגמרא שהקדוש ברו) : "את עצמו באומרו

ואני מנסה , מזמנו בשידוכי�הוא מתעסק שליש 
  ...טיפה�לעזור לו טיפ

שבת) והבחור אוהבי� מאוד     אבל מה שברור לי הוא
  ".מאוד שלא יתחתנו  וחבל, זה את זה

הוא . שלמה נגע ללבו של האב' קולו האיכפתי של ר
אני אגלה ל) סוד " :החל לבכות ואמר בהתרגשות

והייתי בטוח שלא אגלה  ,שלא גיליתי לא5 אחד
שנינו . אבל לא אמיתיי�, נוצרי�   אני ואשתי.ול�לע

עשה ' ובגלל מה שה, בעצ� יהודי� ניצולי שואה
  פני מעמידי�   אנחנו .  שונאי� יהדותאנחנו  ,ליהודי�

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

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

שלמה הצליח לשכנע את ' התרצה ור אביה של הדיילת
       .ההורי� משני הצדדי� להפגש ביניה�

אחד , ברגע הפגישה. הפגישה נערכה במלו� שבו התאכס�
 :והשני ענה לעומתו!" ה'יענקל: "האבות צעק

 �ר מכלאח. וה� נפלו זה בזרועותיו של זה!" ה'הרשל"
לפני שפרצה , שפע�  הסבירו לנשותיה� ההמומות

      . למדו כחברותא בישיבת�, המלחמה
. רעהו נספה בשואה כל אחד סיפר שהיה בטוח כי

ה� נזכרו בילדות� האבודה . זיכרונותיה� עלו ופרצו
  . עליה בנוסטלגיה מהולה בכאב ודיברו

זוכר אי) חלמנו על העתיד כשהיינו : "אחד מה� אמר
ונתחת�  אמרנו אחד לשני שכאשר נגדל! ? ישיבהבחורי

      .נשיא אות� אחד לשני, ויהיו לנו ילדי� בוגרי�
  ..." לא שכח' ה    אבל, אנחנו שכחנו לגמרי

  

 שנחמ� ש� את עיניו על הבוטיק הגדול זה ימי% מספר
, אנשי� נכנסי� ויוצאי�. לנעלי� העומד במרכז העיר

: עיניו הביטו בשקיקה. והכספי� מתגלגלי� ש� מיד ליד
" עבוד"לא הייתי צרי) ל, לו הייתי נופל על מקו� כזה

 .היה מהרהר לעצמו, חודשיי�
הבחי� כי , בעת המעקב אחר המתרחש בחנות הנעלי�

בו מונח , ובידו תיק עור, יוצא נער מ� החנות, מדי יו�
  .כדי להפקידו בבנק, סכו� הרווח שנכנס עד לשעה זו

. רק צרי) לקחת, הכס5 נמצא, יותר מזה לא היה צרי)
 ,שלקחת כ) ברחובה של עיר מול עוברי� ושבי�, אלא

  .וא5 לא מ� ההגינות וההגיו�, אי� זה מ� הנימוס
נכנס נחמ� ידידנו אל , בצהרי היו� טר� סגירת החנויות

אני : "והודיעופנה אל המוכר . חנות אופנה יוקרתית
מבקש הוא לרכוש לעצמו , שליחו של מנהל עסק פלוני

אלא שאי� ביכולתו , אינו משנההמחיר , חליפה מהודרת
  ".ואני מבצע את שליחותו, צמו מפאת עיסוקיולבוא בע

א) אמור נא . הגעת אל המקו� הנכו�: "פני המוכר אורו
  ".ונמצא את אשר יבקש, מהי מידתו

, הו: "כמו נטרד בדאגה אמר, כא� החמיG נחמ� את פניו
כמעט ופנה ..." שכחתי לשאול את מידותיו, זו בעיה

יש : "אאלא שברגע האחרו� סב על עקבותיו וקר, ללכת
נמצא אד� מ� העוברי� והשבי� שמבנהו דומה , לי רעיו�

 והצביע אל הנער יצא". מדוד את החליפהיו, לאדוני
, הנה נער זה", מחנות הנעלי� העובר ותיק העור בידו

נער המיהר המוכר אל  ".דומה לאדוני, במידות גופו
 התואיל לבוא ולמדוד :ושאל, שעליו הצביע השליח

? וכי עשיר הוא בכדי לסרב למדוד, נו" ?חליפה יקרה
בעודו לובש את החליפה ומביט  .מיהר ובא אחר המוכר

, מול המראה כדי לראות את עצמו בחליפה כה מהודרת
שכח את שליחותו והניח את תיק העור כלאחר יד על 

, אשר מיהר, לרגע זה בדיוק ציפה מיודענו. רצפת החנות
   .ונתערב בי� האנשי�, נטל את התיק ופתח במרוצה

ביקש , הבחי� באסו� שקרהו, לפתע נתעשת הנער באחת
, אלא שהמוכר נעמד למולו, לרוG אחר הגנב ולתפסו

  "?לא� זה תמהר: "ושאל
   .זעק הנער". גנבו לי את התיק, ) רואההאינ" 

 פשוט נא את: "אול� זעקותיו נפלו על אזניי� ערלות
לאחר מכ� תוכל לרדו5 אחר מי , החליפה היקרה

  ". לעזובכל עוד אתה לבוש בחליפתי לא תוכל, שתרצה
היצר מפתח אותנו להתעט8 בגלימה לא : מוסר השכל 

ובעוד שאנו , אנו נסחפי% ונהני% מ( המראה. לנו
  . החבילה המלאה ואיננהנעלמת, "ראי% טובנ"


