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   .ט"הבעלראשו�  ביו�   יחול כסלו  ח"ר@ 

  לנחמה לישועה ו, לששו� ולשמחה, ה"הקב יחדשהו    
  .ר" אכי, ולגשמי� בעית�,טובה לבשורות טובותלפרנסה     

  
  

    
  

  

 

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

  úùøôúåãìåú  
  

 äùøôä éðééðòî:   
  . וָ& עֵ ֵלַדת ַיֲעקֹב וְ  �
  . ה ְלַיֲעקֹברָ כ'ְ) ו מ'ֵכר את הַ ֵעָ&  �
  . ְ.ָרר-ר ִ) ק ע'ֵבר ָלגְוִיְצחָ ,  ָרָעב ָ)+ֶר(�
  . 0ְ לֶ יֶמ ִב  ִיְצָחק /'ֵרת ְ)ִרית ִע� אֲ �
  .  ַעל ַהְ)ֵאר'ת0ְ לֶ ימֶ ִב אֲ  ִריב ר'ֵעי ִיְצָחק וְ �
  ו 4ָ3ִֶביא ָ& 3'ֵלַח ֶאת עֵ ,  ִיְצָחק ִמְז�1ֵ2ַ ְוֵעיָניו ֵ/ה'ת�
  . יד ְ/ֵדי ְלָבְרכ' 5ַחר /0ְ יִ  ל' צַ      
  . ֲעקֹב ִלְז/'ת ַ)ְ)ָרָכה ִרְבָקה ע'ֶזֶרת ְליַ �
  , -ֵבֵר0ְ ֶאת ַיֲעקֹב" ִהְתַ)ְלֵ)ל"ו ְמַג6ֶה 4ִ3ְֶצָחק ָ&  עֵ �

  .  -ַמְחִליט ַלֲהרֹג ֶאת ַיֲעקֹב    
� "áéîøàä ìàåúá úá ä÷áø úà åúç÷" )ה כ"כ'(  

והלוא , מאר� נהריי�א� ללמד שהיא : אמר רבי יצחק
מר בת בתואל מה תלמוד לו. מפד� אר�כבר נאמר 

, אביה רמאי: אלא ללמד? הארמיאחות לב� , הארמי
והצדקת הזו שהיא , ואנשי מקומה רמאי�, ואחיה רמאי

  .לשושנה בי� החוחי�? למה היא דומה, יוצאה מביניה�
  )בראשית רבה (                                                               

� "ååùò åîù åàø÷é")   ה"כה   "כ(  
כפי , סמל השקרעשו הנהו  )י"רש. (הכל קראו לו כ�

. הוא שווא שבראתי בעולמי: שאמרו חכמינו במדרש
הכל , לדאבו� הלב נמשכי� הרבה אנשי� אחרי השקר

 תת� אמת � סמל האמתאול� יעקב הנהו . נכרכי� אחריו
, בלשו� יחיד שמו יעקב ויקרא: לפיכ0 נאמר רק. ליעקב

.  מעט אוהדי� הכרוכי� אחריהלפי שהאמת אי� לה אלא
  )דגל מחנה אפרי�  (  . יחידי� ה� הנמשכי� אחרי יעקב

� "åúà ÷çöé áäàé-éë åùò -åéôá ãéö")   ח"ה   כ"כ(  
לאבות ' שכאשר יאמר ה: ל"אמרו חז) ט"שבת פ(בגמרא 

? ולמה רק יצחק. ד יצחק זכות עליה�ֵמ לַ  יְ ,שבניה� חטאו
וא היה לו ב� לא משו� שהיה לו פתחו� פה לומר שג� ה

ג� הוא לאהוב את ' ולכ� צרי0 ה, ואהב אותו � עשו �טוב 
�ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו . בניו למרות שחטאו

שג� ב�  תשובה מוכנה להוכיח �כדי שיהיה לו לעתיד ציד 
  ) פניני תורה�מ מפרימישל� "ר.   (לא טוב צריכי� לאהוב

� "ø÷éå äéìò åáø àìå úøçà øàá øôçéåúåáçø äîù à"  
שני המקדשי� שתי הבארות הראשונות מרמזות על 

�שאז עוד הייתה לאויבי� שליטה לריב עליה� , הראשוני
בית ואילו הבאר השלישית מרמזת על . ולהחריב�

שעליו לא יהא עוד שו� , המקדש השלישי לעתיד לבוא
ושו�  בני ישראל יחיו בהרחבה �אזי יהיה רחובות . קטרוג

  )� ועוד"רמב  (           .   לנגוע בה� לרעהאומה לא תעיז
  

� "ïåìçä ãòá êìîéáà ó÷ùéå.. úà ÷çöî ÷çöéä÷áø."..  
 הכיצד יתכ� שיצחק שימש ע� אשתו מול חלו� :שואלי�

באמצע היו�  .החלו� לא היה פתוח אלא סגור ?פתוח
ועוד חשד שלא  . אבימל0 המעשה"הבי�"החדר סגור לכ� 

ד "בס .שה וראהו בנישוק איתהיושב יצחק זמ� רב ללא אי
את התרגו� של ' חדש והבא'חידש הרב קוויאטק ב

ח וקשה שבנֹ' החרכאמ� ..ואסתכי'אונקלוס תרג� . וישק%
משגיח מ� 'ובשיר השירי�  'כותא'תירג� אונקלוס חלו� 

עצ� תרגומו בא  .תרג� כזאת' החרכי�החלונות מצי( מ� 
 אלא אבימל0 לא השקי; .ליישב במילה אחת הקושיא

צניעות לא הלמרות  .הצי( דר0 חרכי הקיר שבו היה יצחק
 זה  הא�.לכ� שינה אונקלוס לשונו יכל להישמר מ� החר0

אבימל0 ' נכווה' שאחרי שנאמראלא  ?יאה למל0
אמר המל0 אערו0 מעקבי� לברר , מאברה� במקרה שרה

  )ו"בר דיי� הי. ב  (."על ח�"ועשה כ0 עד שתפסו  האמת
� "åå÷á òîù äúòêúåà äååöî éðà øùàì éì") ז ה"כ'(  

ח הציווי וכל מעשיו היו מ/ֹ, יעקב סרב לרמות את אביו
. מדי� כיבוד אב וא�, "לאשר אני מצווה אות0": של אמו

אמו הלבישה אותו �ש את יעקב )ֵ לְ ַ> וַ :  נאמר בסמו�0לכ
  )דברי ירמיהו. ( כ� לעשותהוא מעצמו סירבאבל , בבגדי עשו

� "ùîàå àð äùâéðá ê"...) א"כ, ז"כ (  
ב� "בנו של ה" (ציצי� ופרחי�"אומר ה. ג�ת "ר "אנשה ג"

ל כשנכנס יעקב "שיש כא� רמז למה שאמרו חז") איש חי
  )ו"בר דיי� הי. ב          (. עד�ג�נכנס עמו ריח , ה"אבינו ע

� "ååäëøáéå åéãâá çéø úà çøé") ז"ז כ"כ(  
כל : ל"הירו חזלכ� הז.  ניכרי� מעשיו� של אד� מבגדיו

? ומדוע.  חייב מיתה–תלמיד חכ� שנמצא רבב על בגדו 
אשרי :  אומרי� הבריותנאה בלבושולפי שרואי� אד� 

ומתו0 , פלוני שלמד תורה ראו כמה נאי� מעשיו, יולדתו
 .מתגדל שמ� של לומדי תורהכ0 

  ב"עתש' החשו�'מר' טכ  ד"בס 
  16:18 �הדלקת נרות                

  17:09  � שבת  צאת ה              
  17:41  �     רבנו ת�                
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ïéøéèôî"  :"  :"  :"  :ùãåç øçîùãåç øçîùãåç øçîùãåç øçî " " " "        
  )'כ' שמואל א                  (

        

   

íéîâúôäå íéáéðä úðéô  
6ְָרה ָהְרצ5ָעה = ֵלית 1ִי� ְוֵלית 1ַָ/�     =ה7

  .ֵאי�= ֵלית : ַ)ֲאָרִמית. ְוָכל ֶאָחד ע'ֶ&ה ִ/ְרצ'נ', ַה/ל ֶהְפֵקר
ְתָרה  Fְרָקה= הGָט= ָהְרצ-ָעה . ִנְת'Hַה.  
ָהִיינ- ,  ל-ֵלא ִנ3ְַלח ְלַמֲאָסר ַהIַר ַהח'ֵטא:דוגמה

  .6ֵ3ֶית 2ִי� ְוֵלית �4ָ2ַ, ֲעל-ִלי� ַלְח3וב
, ז ֵסֶפר קֶהֶלתִ)31ְ- ִלְגנ': ִיְצַחק ֶ)� ֵלִוי'  +ַמר ר:מקור

  . Jָ3ְֶצא- )' 2ְָבִרי� נ'ִטי� ְלַצד ִמינ-ת
ְ&ַמח :"ל'ַמר] ַהJֶֶל0ְ [ה מְֹוִכי ָהָיה ָרא-י 3ְלֹ: "+ְמר-

קֶהֶלת [ִויִטיְב0ָ ִלְ)0ָ ִ)יֵמי ְבח-ר'ֶתי0ָ , ָ)ח-ר ְ)ַיְלד-ֶתי0ָ 
ְ>ָרה ָהְרצ-ָעה ]... ט, יא Fֵלית 2ִי� ְוֵלית ��4ָ2ֶַא6ָא ה ?" 

]M(ָכח, ַו4ְִקָרא ַר.[                             )ניבונכו�(  

  במנחה של שבת
  "צדקת)"לא אומרי� 
  



  

   :בריאות והחלמה איתנה
  ו"הי מרי� ב�פור 'רחמי� יצחק
  ו"הי זליכה ב�משה מוסאי 

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

  ו"הי ציפורה ב� מרדכי יעקובי
 �  ו"הימרי�  ב� נאמ�אברה

  ו"הימרי� ב� רפאל י 'ישראל פרג
  ת"מנב חנה בת מיארהשרה 

  ת"מנב מרי� בתנזימה אלדד 
  .ל וע� ישראל"חולי ופצועי צהכל ל
  

        שבת  שלום  ומבורך      

  

  ל"  ב� אברה� וזליכה זבבאי מוסאיבבאי מוסאיבבאי מוסאיבבאי מוסאינ  "לע
  פרשת יתרוע ערב שבת קודש "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 :         
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  ל"ז מרסל בתרחל מטודי 
  ל"ז עזיזה תב דיי�'שמחה בר

 ל"ז פרי בת רבקה יעקובי
  ל"ז' אג' חנה חגב�עטייה 
 ל" זאהרו�חנו� ו תב נאמ�) נורו(חנה 

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

  

  ל" זשרה ויוס% ב� שמואל דוידי
  ל" זרבקה ודניאל ב� שמואל מוסאי
  ל" זמסעודה ב� אליהו רחמני
  ל" זביבי ב� ניסי� נסימי
  ל" זטוטי ב� שלו� נביא�
  ל" זסעדה ב� יעקב אטיאס

  שתחיה יפה ל ב�"זכלפו� ) מעטוק(מתי 

 

"íéúæ éìéúùë êéðá"  -êåðéç    
  החינו) שמעניקה רבקה לבניה

והתורה מלמדת , ת מעל לכלעומד, אהבת ההורה לב�
, כי ג� כלפי הילד שסרח יש לנהוג באהבה ובחיבה

�כדי לשמור על . לקרב ולהראות גילויי אהבה כני
שהוא קשר טבעי בלתי , הקשר שבי� ההורה לילדיו

  . נית� לניתוק
היא לא , נכו�. רבקה ג� אוהבת את עשיובפרשתנו 

היא לא נותנת לזה , משלימה ע� מעשיו הרעי�
  .אבל היא אוהבת אותו. פנקה בשו� צורהגוש

כשרבקה מזרזת את בנה יעקב לברוח : והנה ראיה
היא , מפניו של עשיו האח הגדול שמתכנ� להרוג אותו

!" ?למה אשכל ג� שניכ� יו� אחד"מעלה את הנימוק 
רבקה יודעת שביו� בו יהרוג עשיו את יעקב הוא יאל( 

. ק כמו קי�לעזוב את הבית ולהיות נע ונד בעול� בדיו
  . כ0 שמבחינתה היא תהיה שכולה ג� מיעקב ג� מעשיו

והיא , אמא היא אמא, כי למרות הכל, קשה לה ע� זה
  .למרות שהוא עשיו, אוהבת את בנה

אולי ביו� מ� הימי� ייפתח הלב ואפשר יהיה , מי יודע
  .ג� להשפיע

  נסה טובהברכה והצלחה ופר  
éìàøùé øúñàå çøéì  ו"הי  

  . לסעודה הרביעית בלויי�ושתרמ
  זכות השיעור בלויי� של מר�

  א"שליט עובדיה יוס%ג "הרה
כלותיה� , לרפואת� והצלחת ילדיה�

 ,אושר, לפרנסה טובהשיזכו  .ונכדיה�
. � ויתגשמו כל משאלותושלווהנחת 

   ל" זשמואל בת שרהנ "ולהבדיל לע

�   אבר) ירא שמיי
  ילמד ויתפלל 

  ויקרא תהילי� 
  בעד משפחתכ� 

  , לרפואה שלימה
   והצלחהפרנסה טובה

 .נ יקירכ�" ולהבדיל לע
  

054'8410058  

  נ האשה הצנועה "לע

   éìåâ

äðåîà  
  

.  ל"זמרדכי וביבי בת 
  .א"כסלו תשס' נפטרה ו

  ביו� שישי 
  .קידת שנתהפ

  ר שתמלי( טוב "יה
  בעד בעלה ילדיה

   וכל משפחתה 
  .ולזיווג הגו� לבניה

  נ האשה "לע
  הצנועה והכשרה 

 äøù

éìàøùé  
  ל" זשמואלבת 

  כסלו ' ב
  .פקידת שנתה

  ר שתמלי( טוב "יה
  ילדיה וצאצאיהבעד 

   .תה משפחכל ו
  

  ברכה והצלחה 
äøèéîå íäøáàì 

ïàé÷÷ä ו"הי  
פרנסה בבריאות ושיזכו 

 נחת ,אושר, טובה
 ויתגשמו כל ושלווה

 .משאלות ליב� לטובה
 וליוסי ומירי אזולאי

  לזרע קודש שיזכו 
  . עוד השנהקיימא�בר

  ברכה והצלחה 
 úéâçå äãåäéì

 äðåîàו"הי  
בבריאות שיזכו 

, טובהפרנסה ו
 נחת ,אושר

 מילדיה�
ויתגשמו כל 

  לטובה �משאלות

    ברגשי גיל נשגר ברכת מזל טובברגשי גיל נשגר ברכת מזל טובברגשי גיל נשגר ברכת מזל טובברגשי גיל נשגר ברכת מזל טוב
ïåøåã äìàéøàå íééçì ו"הי 

  ת  "מנב úáäלהולדת  
ר שתגדל כאימותנו "יה

הקדושות שרה רבקה רחל 
  תזכו לחופתה , ולאה

  שתצליח בכל דרכיה ומעשיה
  וברכה והצלחה ונחת
  ו" הי  למשה ושושנה דורו�

  ו" הינה ביטו�ולמאיר ודי

.  היקרהגאלילמשפחת 
 משתתפי� בצערכ� 
 במות הכשר הצדיק

 øéàî 

 éìàâל"ז  
 הרופא לשבורי לב ינח�

  אתכ� בתו0 שאר 
  אבלי ציו� וירושלי� 

  .ולא תוסיפו לדאבה עוד
  

" åäòøî úæçàå øøâî åéìà êìä êìîéáàå"...  
לה באו גנבי� סביב ארמונו והיו י שבלנענש אבימל0

כי . ובכ0 ידע אשמתו, מצווחי� ולא נתנו לו לישו�
וכשהגיעה , האנשי� שבאותו דור היו חכמי� מאוד

 מפשפשי� יפה במעשיה�לה� איזו פורענות היו 
 אפשר ללמוד ומכא�. שמא יש בה� עו� שגר� לכ0

שא� יש בלילה נדודי שינה לאד� יידע שלא , לקח
 לפשפש �אלא סימ� גדול הוא מ� השמי, לחנ� ה�

לפי שהנשמה עולה בכל לילה . במעשיה� ולתקנ�
לרקיע והיא יודעת מכל הגזרות שגוזרי� בישיבה של 

 וכ� רואי� אצל .והיא חוזרת ומודיעה לגו;, מעלה
 והוא ביקש להביא  שנתו לילה אחדהורוש שנדדשאח

� שלא ולפניו את ספר הזכרונות כדי למצוא ש� עו
ולא היה כמו האנשי� של . פרע לאד� איזה חוב

היו� שא� שנת� נודדת ה� שותי� בקבוק של יי� 
, ת גדולהוכי זוהי פחית. כדי למשו0 אליה� השינה

אלא מדר0 בעלי הנפש לישב ולפשפש במעשי� כדי 
, בתשובה ול ויחזרולהזכר באיזה חטא קט� או גד

ואל יאמרו שהפרעושי� או הפשפשי� ה� שגרמו 
  .לפי שהכל מ� השמי� הוא, לנדודי�

        """"כלהכלהכלהכלה קול חתן וקולקול חתן וקולקול חתן וקולקול חתן וקול, , , , שמחהשמחהשמחהשמחהקול ששון וקול קול ששון וקול קול ששון וקול קול ששון וקול """"
 מזל טוב ואיחולי� לבביי� לידידנו

àâøù ìçøå ãåã  ו "הי  
íéøôàáåìàéøáâ äðçå  ו"הי   

  ת"מנב ä÷áøä÷áøä÷áøä÷áø ע� ìàåðîòìàåðîòìàåðîòìàåðîòלנישואי  
 ר שיקימו בית נאמ� וכשר בישראל"יה 

ויעלה הקשר יפה לבני� עדי עד ויזכו 
  .להמשי0 את מסורת הבית המפואר

  "בר נאה ומתקבלענבי הגפ� בענבי הגפ� ד"
  

  רפואה שלימה
 ïðé÷ ìòéì  

  ת" מנבמרי�בת 
  ה ישלח "הקב

 מזור ומרפא 
 ה אבריב"נלר

. הה גידי"ושס
 החזור לאיתנתש

זכה לשני� רבות תו
   .טובות ונעימות

  שיעור התורה הגדול בתבל
  �בלוויי רמשד "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      
בחסות   ,סעודה רביעיתה תתקיי� "בע     
"�  "מאפיית דורו�"ו" מאפיית בית הלח

ה
בנ
בי
י 
עד
בל
 



  
  
  

  

""""ààààåëéìä éø÷ú ìåëéìä éø÷ú ìåëéìä éø÷ú ìåëéìä éø÷ú ìúåëìä àìà úúåëìä àìà úúåëìä àìà úúåëìä àìà ú""""        
  ?כלי אמאייל הא� צריכי� טבילה: שאלה
כלי , ל"וז, )ק יג"ס( בספר יי� לנס0 כתב :תשובה

שהוא ציפוי , אמאייל שעשוי� מפח מצופה אמאייל
זגוגיתי לכלי מתכת צריכי� טבילה בברכה לפי שהציפוי 

ית נתר או י פיזור אבקת זכוכית עופרת או זכוכ"נוצר ע
זכוכית אשלג� על פני החפ( המצופה וקלייתו בחו� של 

המתי0 את , שמונה מאות ועשרי� מעלות צלזיוס
וגווני� שוני� ניתני� לאמאייל , האבקה והופכה לציפוי

י הוספת תחמוצת של מתכות שונות לאבקת "ע
בש� , )ג"ניס� תשנ(� באור תורה "כ נאמ"וכ. הזכוכית

ולכ� הכלי� , )א סימ� קסג"ח, משאש(ת מי� חיי� "שו
חייבי� טבילה בברכה לפי שג� הכלי מתכת וג� הציפוי 

ושניה� חייבי� טבילה , תערובת של מתכת וזכוכית
כתב ) סימ� סח(אבל בספר אמרי דוד . ל"עכ. בברכה

' שראה מקילי� בכלי אמאייל שמא הציפוי מחרס וכו
ת "וכ� כתב בשו. וסיי� ויש להטבילו בלא ברכה

. והעלה דיש להטבילו בלא ברכה, )ג סימ� כ"ח (�"מהרש
ונראה דנחלקו משו� שחומר הציפוי הוא שונה בי� 
המקומות ולכ� א� יודע בבירור ובודאות שהחומר הוא 
ממתכת וזכוכית חייב טבילה ויבר0 עליו אול� א� אינו 
יודע ואי� באפשרותו לברר הוי ככל כלי שמסופק לגביו 

  .ולכ� יטבילו בלא ברכה
אבל א� ידוע . כלי אמאייל יטביל� בלא ברכה: יכו�לס

חייב , לו בבירור שחומר הציפוי הוא ממתכת וזכוכית
 .להטביל� בברכה

  
  

  ?כלי פורצליי� הא� צרי) להטביל�: שאלה 
סעי; (ש "הערוה,  נחלקו בדי� זה האחרוני�:תשובה

, )אות ה(ובספר טהרת ישראל , )ק יב"ס(ת "ובדרכ, )כט
ת מלמד "ובשו, )'קנז אות ב' ב סי"ח(ובאוהל מועד 

ל שכלי פורצליי� צריכי� טבילה "ס) מז' ד סי"יו(להועיל 
וכ� הביא� בספר , בלא ברכה משו� חומרא ומנהג

אמנ� יש שנחלקו בזה , )פרק יא אות קע(טבילת כלי� 
' סי(ל שאינ� צריכי� טבילה כ� כתב הכנסת גדולה "וס

, )סז' סיא "ח(( "שאילת יעב, )'ט אות י"קכ הגה
ת שלמת חיי� "בשו, )ק ג"ס(א בשיורי ברכה "החיד

בתיקוני� ' ח' ד סי"ב יו"ח(א "ת יבי"שו, )יד�יג' א סי"ח(
דאי� ) ז עמוד רנז"ח(ומילואי� וכ� העלה בהליכות עול� 

נוהגי� להטביל� וסיי� בהלכות עול� שמה שכתב 
חומרא יתירא , שכ� מנהג�) קכ אות ח' סי(בזבחי צדק 

� שרבותינו האחרוני� מעידי� בגודל� היא מכיו
ואי� אחר המנהג , שהמנהג הוא שלא להצריכ� טבילה

 .וכ� עיקר, כלו�
� .כלי פורצליי� אינ� צריכי� טבילה : לסיכו

 
  

  ו " היעוזי נסימיחומר זה הובא מספרו של הרב 
  .יתבר0' שיראה אור בקרוב בעזרת ה" מענה השלח�"
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 """"éúìëùä ééãîìî ìëîéúìëùä ééãîìî ìëîéúìëùä ééãîìî ìëîéúìëùä ééãîìî ìëî"..."..."..."...        
"�נותנת חיות =  שנאת אחי� –" וישט

 לעשו
את מוצא כל : "ז"נאמר בתנחומא שמות כ

, קי� שונא להבל: ה לזההאחי� שונאי� ז
ויק� קי� אל הבל ) "בראשית ד: (שנאמר

: שנאמר, ישמעאל שונא ליצחק". אחיו
) ש� כא" (ותרא שרה את ב� הגר המצרית"

: שנאמר, ואי� מצחק אלא שבקש להרגו
). שמואל ב ב" (יקומו נא הנערי� ויצחקו"

" ויאמר עשו בלבו: "עשו שונא ליעקב שנאמר
: שנאמר, שנאו ליוס;השבטי� ). בראשית כו(

  )".ש� לז" (וישנאו אותו"
כ0 מקבל עשו עד היו� את חיותו בעול� 

כל עוד בישראל יש שנאת חינ� בי� . הזה
ואי� המדובר .  כ� גובר כוחו של עשו–אחי� 

אלא בכל , באחי� מאותו אב או א�
  .כי כל ישראל אחי�, היהודי� באשר ה� ש�

  
  ?על שו� מה, זעירא'  האות ק'" קצתי"

ִמGְֵני ְ)נ'ת , ְצִ>י ְבַח4ַיַק : "אומרת רבקה ליצחק
  : זעירא'  האות ק�" ֵחת

שלושה , אמרו: "י נאמר"במדרש הבאור כת. א
, הדר בעלייה: דברי� מקצרי� ימיו של האד�

ומי שמדבר ואי� אנשי , המגדל בביתו תרנגולי�
כ0 היתה רבקה מדברת אל . ביתו שומעי� לו

 ואינ� – עבודה זרה )דכנג(בנות חת בשביל 
ִמGְֵני , ְצִ>י ְבַח4ַיַק : "לכ0 נאמר. שומעות לה

' למה דוקא אות ק: וצרי0 עיו�". (ְ)נ'ת ֵחת
  ). ?זעירא

, מלמד שראתה ברוח הקודש, קטנה' ק. ב
יחריב את בית המקדש שגובהו , שטיטוס הרשע

  . אמות וימעט כבוד� של ישראל100= ' ק
  

úéáéèðøèìà   äàåôø  
õîåç  

  

�  לא תאמינו כמה חומ? יכול להקל על החיי
  

  . נקו ע� חומ(�לנקות ולחטא קרשי חיתו0  ☺
 נקו ע� חומ( את �להפטר מכתמי פירות  ☺

  .האצבעות
 הוסיפו –מיוחד לנקות כלי מטבח שומניי� ב ☺

כ; חומ( וקצת סבו� לניקוי כלי� למי� 
  . רותחי�

 פע� בשבוע לשפו0 �לנקות את הניקוז במטבח  ☺
לחצי " לשבת" לתת לזה ,כוס חומ( לניקוז בכיור

  .שעה ולשטו; ע� מי� קרי�
 הרתיחו –!) טוב ג� נגד אבנית(לנקות מיח�  ☺

  .תערובת של מי� ע� חומ( ונקו ע� מי�
  !!  אל תשכחו את התערובת בפני��רק זהירות 

כמו של , לנקות ולהפטר מריחות בצנצנות ☺
חרדל  , חמאת בוטני�, מיונז מלפפוני� חמוצי�

 .שטפו היטב ע� חומ( ואז ע� סבו� לניקוי כלי�

ו" היעוזי נסימי' י  ר"נכתב ע  
"תפארת רחמי�"נית� לשאול שאלות בהלכה בכולל   

17:00 � 9:30 בי� השעות 050�7529102או בטלפו�   
 



 

  

 
  

 "ואבותינו סיפרו לנו " 
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  המזוזות אשמות
כביזנסמ� , יה ידוע בקרב ידידיו שרעבי היוס;איש העסקי� 

מי ששית; עמו . שכל מילה שלו בסלע, ישר דר0, אמי�, נאמ�
, שמעבר למיומנותו המקצועית בענייני יבוא, פעולה ידע

  .ככה? למה. יש לו ג� ברכה מיוחדת בידיי�, יצוא
כמעט בכל , היה כדאי לשת; ע� שרעבי פעולה, בקיצור

ומי . תה רווח נקיהי, כי השורה התחתונה, תחו� עסקי
  ?איננו רוצה להרוויח, בימי� טרופי� אלה

. ג� במישור המשפחתי רש� לעצמו שרעבי הישג לא מבוטל
וארבע , מאירת פני�, בית בעלת חסד�היתה לצידו נוות

שהישגיה� בלימודי� היו , בנות צעירות מחונכות להפליא
  .והנהגותיה� מכובדות למדי ביחס לדור, לעילא ולעילא

 שרעבי היה איש משפחה יוס;מר ,  על כל זאתיתירה
אשר ידע לשמור על המינו� המדויק שבי� העצבנות , למופת

מי כמוהו מומחה שידע . העסקית לרגישות המשפחתית
לבית , כיצד לא לחצות גבולות ולא לערבב בי� המתח העסקי

  .היה לו זמ� לכל .ולנפשות הפועלות בו
 הדקות לשבת 10 את הוא ידע למצוא, בי� פלאפו� לטלפו�

ואפילו על פיוט , על סיפור מרתק, ע� בנותיו על שיעורי בית
א� ננעלו "או " דרור יקרא לב� ע� בת"כמו , תימני עסיסי
שרעבי , ובאמת בלי הרבה הקדמות מיותרות". דלתי נדיבי�

, הקנאי�. שפשוט תענוג לקנא לו, היה סיפור הצלחה
  .יכלו לעבוד שעות נוספות, מבחינתו

מה ? אז מה בעצ� כל כ0 רע, תשאלו אותו, � כל כ0 טובא
הניע פתאו� את מר שרעבי הסימפטי לרו( לכוו� כל חרדי 

מה ? או אבר0 שיגרתי שיבוא לבדוק את מזוזות ביתו, מצוי
הלוא ברו0  ?השקט�על מה ולמה אי, מה הבהלה, הדחיפות

ג� העסקי�  .ג� הבנות, האישה, כול� בריאות, הש�
 ברו0 הש� �וג� הוא מרגיש  .רחי� מיו� ליו�פנטסטיי� פו

 יוס;מה מרי( את  . שנותיו הקדחתניות50 מצויי� למרות �
, תשמע מיסטר: "כדי לשמוע, � למשנהו"לעבור מסופר סת

. הכל יוצא מ� הכלל, תקינות, המזוזות של0 מהודרות
  ...".ש"הסופר שכתב ל0 אות� מגיע לו צל

� מסתירי� "מחי הסתשמו, מר שרעבי היה בטוח, אלא מה
היה . ואת האותיות והתגי� הפסולי�,  את הקלקולוממנ

ריבונו של . "ברור לו מעל לכל ספק שהמזוזות פסולות
... לחזור... אי0 יתכ� שפתאו� כל הבית שלו מתחיל, עול�

  !!!".בטוח שהמזוזות אשמות. בתשובה
לפני כחצי שנה . זה התחיל ע� בתו הבכורה רויטל החיילת

מכא� היתה קצרה . רויטל להרצאה בנושא יהדותנקלעה 
 Mולבקש מאJ, ללבוש מלבושי� צנועי�, לשמור שבת

  .להגיש לה בשבת אוכל קר רק בצלחות פלסטיק
ג� אמא . "בחיו0 ציני,  קיבל את המהפ0 של בכורתויוס;

וחו( מזה ... הקפידה על כשרות, שלי מתימ� עליה השלו�
  ...".פלסטיקאי� לי התנגדות לאכול בצלחות מ

הודיעה לו בתו , כ0 ללא הודעה מוקדמת�חודשיי� אחר
כי גמלה בליבה , הלומדת בתיכו� חילוני, השניה טליה

 הרגיש יוס;, שומו שמי�... החלטה לעבור לסמינר חרדי
שהיתה ידידת נפש של , בתו השניה .בהחלט מוב�... זעזוע

הלכה בעצתה למספר הרצאות , אחותה הבכירה רויטל
, האמת בערה בלבה. ונתפשה, המקומי" לב לאחי� "בסני;

היא חשה שאי� היא מסוגלת להמשי0 וללמוד במוסד 
  ...שמזלזל בקדושת התורה,  פרו(חינוכי

  .כא� יוס; התחיל לנהל מאבק עיקש וחסר פשרות
אבל את מבחני הבגרות תסיימי , אני מוכ� שתהיי דתיה"

צעק על " ...לא עוברי� לשו� מקו�. כא� בתיכו� הנוכחי
שכבר משבצות זהב , טליה .יוס; דיבר ע� הקירות .טליה

פשוט לא גילתה שו� נכונות לעלות לאוטובוס , לבושה
  .יוס; רתח... המוביל לתיכו�

בתו השלישית אורלי . כ0 הגיע המפ( הגדול�שבועיי� אחר
לא , שבבית הספר היסודי בו היא לומדת, הודיעה א; היא

  החליטה להיות דתייה כמווהיא, לומדי� תורה ומצוות
 ללא ויכוח יש להעביר, ועכשיו ומיד, אחיותיה הגדולות
   שליוס; שרעבי היה בטוח שהמבול   ...אותה למוסד חרדי

  

  ...הוא קט� לעומת מה שמתחולל אצלו בבית, פרשת נח
בעודו חוכ0 בדעתו כיצד להילח� ע� התופעה המחרידה 

: התיישבה לצידו אשתו גאולה והודיעה לו בקול ר0, הזו
החלטתי , ה� יקרות לי מאוד, הבנות הפכו לדתיות, יוס;"

  ...".לשמור שבת בשביל�
 הוא. לאיש העסקי� החביב שלנו זה היה כבר יותר מדי

החל לשלו; אחת אחרי השניה את המזוזות המהודרות 
ואחוז אמוק הוא ר( , לפני פחות מעשור, שנקבעו בוילה שלו

הוא ר( ומש� , שהודיע כי המזוזות מהודרות, לרב השכונה
  .תקינות, לא יאומ�, המזוזות ,�"לעוד סופר סת
 שרעבי היה בטוח כי הבית שלו חזר יוס;, ולמה להארי0

לא בעיות של , לא מחלות... כי המזוזות פסולות, בתשובה
  ...לא קשיי� עסקיי�, שלו� בית

הוא הבי� טוב מאוד .  שרעבי רגועיוס;, נכו� להיו�
ות לטובה על דווקא משפיע, שהמזוזות המהודרות

הפכו לטובות , בנותיו שהיו טובות ממילא. המשפחה
הוא לא , שהוא זוכה לו" כבוד אב. "ומתחשבות עוד יותר

  .דמיי� אפילו בחלומותיו הכי וורודי�
וג� האשה , מה לעשות כאשר כבר כל הבנות שומרות שבת, נו

שכדי להשאיר ,  שרעבייוס;החליט , מתחזקת מרגע לרגע
ג� הוא לא ממהר לא; מקו� , תא המשפחתיאווירה נעימה ב

  .ביו� השבת
הוא למד לנטול , לא לבלוע מילי�, לימדו אותו לעשות קידוש

ותתפלאו הוא אפילו נהנה לבר0 , "המוציא"לבר0 , ידיי�
הוא מצי( לעבר� של , ובי� נטילה לברכה, "ברכת המזו�"

וחושב בלבו , המזוזות הקבועות בתו0 בתי זכוכית יפהפיי�
  ".אי0 סידרו אותי המזוזות האלה, ונו של עול�רב"

  )קובי לוי                  (.פני שבת נקבלה, לכה דודי לקראת כלה
  

"�  משל האכר '  "כמי� הפני� לפני
אחי , מדודו קיבל מיודענו איש הכפר מכתב, באחד הימי�

ב� הכפר . הוא מזמינו להגיע אל העיר הגדולה לביקור. אביו
מיהר .  מול הזדמנות הפז שנפלה בחלקו,עמד נרעש ונרגש

הללו . בחוויה הגדולה שנזדמנה לו, ושית; את חבריו וידידיו
 .השפילו את עיניה� בקנאה

אל העיר  משסיי� את עסקיו רת� את סוסו לעגלה ופנה לדר0
עיי; ומותש עמד . מצא את הביתוהגיע לעת ערב  …הגדולה

הוא . זו� עצבני שומע הוא זמוהנה. לרגע נשע� ליד שער הבית
והנה נפתחת . שמא החריד מרבצו בעל חי מאיי�, מנתר בבהלה

מקבל את פניו ומובילו , ששני� רבות לא ראהו, ודודו, הדלת
  .אחר כבוד אל הבית פנימה

הוא . אומר לו הדוד, "גש נא אל הכיור ושטו; את פני0 וידי0"
מ� המי� אזלו , סלח לי דוד יקר: "אול� כעבור דקה חוזר, ניגש

ניגש אל הכיור פותח , הדוד מחיי0 למשובתו של הכפרי". הכיור
ג� האכילה לא היתה … את הברז למול עיניו הנדהמות

עד , ודקר את עצמו, בכפית ובמזלגע� מלאכה פשוטה כלל 
  .שהצליח להכניס לפיו משהו מ� הצלחת

לרגע רגז על דודו .  רואה מולו דמות אד�,כשנכנס לחדרו
אול� לאחר , ת; ע� אד� מכוער שכזהשהכניסו לחדר משו

מחשבה מבקש הוא להראות לאותו פולש כי הוא אחיינו של 
, לתדהמתו. מכוערהעמד ושרבב את לשונו למול . בעל הבית

, התכעס וביקש להרי� את אגרופו. שרבב א; הוא לשו� כנגדו
וא; , עמד בפרצו; נזע�. הרי� א; הוא את אגרופו, אול� הלה

לשמע הצעקה מיהר . נצטעק בקול!!!" די" .הלה עמד כ0 כנגדו
" ?מה קרה. "רואה הוא את אחיינו נזע� כולו. אל החדרדודו 

למה זה הכנסתני לחדר אחד ע� מכוער ועצבני . "שואל הדוד
ודאי אתה התחלת : "הדוד מחיי0. מתרע� ב� הכפר" ?שכזה

משראה כי ". ותראה מה יהיה, נסה נא להתפייס. במריבה
והנה א; , חיי0 הכפרי". ת� חיו0 קלוש: "אמר, אחיינו מהסס

והלה הגדיל , חיי0 הכפרי חיו0 עמוק יותר. האיש שכנגדו חיי0
וניגש ללחו( את , ביקש להתפייס כדרכ� של ידידי�. את חיוכו

  ... בזכוכית ונתקל, הושיט את ידו, התקד� צעד אחר צעד, ידו
  

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