
  
  
  
  
  

  

  600'   עלו� מס� הרֶ ְ�  עֶ �ל�ְ� שנה 
את הסעודה הרביעית והשיעור בלווי� של נית� להקדיש @ 

, רפואהל ,א"שליט עובדיה יוס�ג "מורנו מאור התורה הרה
 ולהבדיל לעילוי נשמת ,ק"זש, הצלחה ,זיווג, פרנסה, ברכה
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  ל" זאברה)ב�   בבאי מוסאינ  "לע
  .ע� ישראלכל לרפואת ולהצלחת 

  úùøôéåçìù  
  

 äùøôä éðééðòî:   
   הפגישה יעקב מתכונ� בשלושה אופני� לקראת �
  ). דורו*, תפילה, מלחמה (.עשו אחיו ע�      
  .המאבק בי� יעקב למלא#  �
  .ו אחיו ונפרד ממנו לשלו�יעקב נפגש ע� עש  �
  . עשו שב לאדו� ויעקב הגיע לשכ� �
  . ה ע� דינה בת יעקב בשכ�מעשה  �
  . קורות יעקב עד בואו לבית אביו בחברו�  �
  )מות רחל ומותו וקבורתו של יצחק(       
  .נשיאי אדו�, ידיעות על צאצאי עשו  �
� "åéäé øåîçå øåù éì ...àåöîì-êéðéòá ïç")  ב   ה"ל'(  

? למה ימצא ח� בעיניו א� יודיעהו שיש לו שור וחמור
דרכ� של עמי האר% שה� מאשימי� תלמידי , אלא

לכ� . חכמי� בעצלות וברצו� לחיות חיי� קלי�
עבד ורכש לו בעמל אלא , ל בחר*שלא ישב בֵט הודיעהו 

  )כתב סופר   (                                   .      כפיו רכוש רב
� "éîì-úàä ...êéðôì äìà éîìå"    )ז"ב   י"ל(  
, �"שאסור למכור עבדו לעכו): 'בכורות ג(ל אמרו "חז

לכ� התחכ� יעקב ואמר . מפני שמפקיעו ממצוות
למי אתה , כלומר? לעבדיו שא� ישאל עשו למי אתה

ולמי שייכת ? ומי אלה לפני#? מביא את המתנה של#
באני בעצמי שיי. ליעק – "ואמרת ליעקב"? המתנה

המתנה לבדה שייכת  �ורק מנחה שלוחה לאדוני לעשו 
  ) פניני תורה–חפ% חיי�    (                                     .ל.
� "éîùì ìàùú äæ äîì øîàéå")    ט"ב   כ"ל(  

נית� לו הש� ,  של עשור)לאחר שניצח יעקב את '
כי כאשר נוסי( למניי� יעקב . יעקבבמקו� ישראל 

מתקבל המניי� של ישראל ) 359(י� שט� את מני) 182(
למה זה תשאל : לפיכ# אמר המלא# הוא השט�). 541(

,  הלוא מתו# זה שנית� ל# עתה הש� ישראל�לשמי 
  ? שואלהולש� מה את, יכול אתה לדעת מהו שמי
  )רמתיי� צופי�    (                                                        

� "òçàå éúøâ ïáì íäúò ãò ø") ב ה"ל'(  
  )י"רש. ( מצוות שמרתיג"ותרי � גרתיע� לב� 

והלוא , כיצד היה יכול יעקב לקיי� את כל המצוות
היה בחו% לאר% ויש הרבה מ� המצוות שאי אפשר 

לכ� : תיר% החת� סופר? לקיימ� אלא באר% ישראל
יי� יעקב את לא ִק , כלומר. "שמרתי"–י "פירש רש
 של המצוות התלויות זכר*שמר אבל , בפועלהמצוות 

  .וחיכה להזדמנות שיוכל לקיימ� כראוי בליבובאר% 
  

� "êîò áéèéà áèéä úøîà äúàå"   
אמר לו ' מקשי� המפרשי� דלא מצינו בשו� מקו� שה

ומביא הילקוט גרשוני בש� צדיק אחד ). אש דת(? מילי� אלו
מה שנברא : לבאר את מה שרשו� בספרי� הקדושי�

אשו� בזכות אבינו אברה� ומה בבריאת העול� ביו� הר
. שביו� השני בזכות יצחק ומה שביו� השלישי בזכות יעקב

היטיב 'וזה הכוונה .כי טובהנה ביו� השלישי כתוב פעמיי� 
  )ו"בר דיי� הי. ב (   .                                 ק' ודו'איטיב עמ.

� "÷íéãñçä ìëî éúðè") ב י"ל'(  
) של גאווה(נית שבשמינית שמי: הגאו� מוילנא היה אומר

פרשת , זהו הפסוק השמיני בפרשה השמינית שבתורה
מכא� ילמד . "נתי מכל החסדי)קטֹ": וישלח שהוא

ועשיר הוא , תלמיד חכ� שא( על פי שנתעלה לגדולה
ולזכור , צרי# הוא להחזיק במידת הענווה, כיעקב אבינו

ע ועל ידי כ# יזכה להגי, ה"כי כל עושרו בא לו מידי הקב
  ".קטנתי מכל החסדי�": למדרגת

� "àï÷òå ïåòæå ïäìá øöà éðá äì") ז"ו כ"ל(  
): 'פרק ב(יש לפרש על פי מה שכתבו במסכת אבות 

,"ובני אצר": זהו שאמר. "מרבה נכסי� מרבה דאגה"
הבני� והתולדות מהממו� שמרבה , שאוצר ממו� הרבה

שה� לשו� בהלה זוועה וצרה , ועק�, זעו�, בלה�: הוא
 ולא לעזוב חמדת הממו*, ומורה לנו הכתוב בזה. תרגומוכ

 )מדרשו של ש�(                                  .ירבה לו כס( וזהב

� " úåàøì á÷òéì äãìé øùà äàì úá äðéã àöúå
õøàä úåðáá"   

ותצא דינה אמרו המקובלי� היתה גלגול של   )אל( המג�(
 היא ג� דינה .שבה עליה בנידתה ,אשת תרח א� אברה�

ששאב ממנה  .וניתקנה על ידי ביאת שכ� .נידהאותיות 
" אשר ילדה ליעקב" :רשנאמואפשר דזהו  הזוהמה
  )ו"בר דיי� הי. ב   (      .לדה ליעקב מגלגול שעברנושדינה 

� "àð éðìéöä "  
. חשורושא, בוכדנצרנ =מדי, בבל: מרמז על ארבע הגלויות' נא'

וגלות אדו� . נטיוכוסאיקנור ונ', נא'וגלות יו� נרמזה ג� במילה 
  ).  ילקוט ראובני(         . נירו� ואספסינוס' נא'נרמזה במילת 

  ב"עתש' הכסלו' יד  ד"בס 
  16:17 �הדלקת נרות                
  17:08  � שבת  צאת ה              
  17:39  �     רבנו ת�                

 
  

  "אור החיי)"לפי הלוח המדוייק של 
 
 

 
 

  

  העלו� טעו� גניזה                                !הסירו מכשול מדר. עמי        
  .י קט�"יש לטלטל ע,   במקו� שיש עירוב                  .                          עת התפילה וקריאת התורהאי� לעיי� בעלו� בש 

  1  9151601!054   " אברה) יגל"ארגו*  י "ל ע"יו

 ïéøéèôî ïéøéèôî ïéøéèôî ïéøéèôî"  :"  :"  :"  :äéãáåò ïåæçäéãáåò ïåæçäéãáåò ïåæçäéãáåò ïåæç""""        
  )'עובדיה א             (

  

   

íéîâúôäå íéáéðä úðéô  
, ַמְזִהיִרי� א)ת),  8ָל 7ָד�=4ָד) מ3ָעד ְלע�ָל) 
  .ְוה=א >ְחַראי ְלָכל ַמֲעָ'יו

א 8ִי ְ@?)ֵגג לֹ,  ֲעַבְרַי� ַהAְנ=ָעה ָטַע� ְ@ִמְ?ָ<ט):דוגמה
ַהG)ֶפט Eֲָחה ֶאת Eְָבָריו א=ַל� , "רֲעצ)"ִצDֵת ַלAְַמר=ר 

  ". 7ָד� מ=ָעד ְלע)ָל�: "רְו7ַמ 
ֵ@י� ,  ֵ@י� ְ@?)ֵגג ֵ@י� ְ@ֵמִזיד� 7ָד� מ=ָעד ְלע)ָל� :מקור

  )ניבונכו�                  (].עב, ַסְנֶהְדִרי�[ְ@אֶֹנס ֵ@י� ְ@ָרצ)� 
  

י "ע, מצווה להדליק מ� המובחר
 השמ� לקנותיש . שמ� זית טהור

  .והפתילות ולא להמתי� לרגע האחרו�
  



  

   :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� אברה) נאמ*
  ו"הימרי) ב� רפאל י 'ישראל פרג

  ת"מנב חנה בת מיארהשרה 
  ת"מנב מרי) בתנזימה אלדד 

  .ל וע) ישראל"חולי ופצועי צהכל ל
  

        ם  ומבורךשבת  שלו      

  

  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 :         
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  ל"ז מרסל בתרחל מטודי 
  ל"ז זהעזי 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" 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� אסיעקב אטי

  שתחיה יפה ל ב�"זכלפו* ) מעטוק(מתי 

 

"íéúæ éìéúùë êéðá"  -êåðéç    
אי. מסייעי) למתבגר שאינו מהמקובלי) 

  ?בכיתתו או בשכבה שלו
הוא מהמלחיצי� והמעסיקי� בכיתה  "המקובלי�"נושא 

א� התוודה הילד על שאינו , את המתבגרי� ולפני הכל
 על ההורה לתת לו תמיכה ואהבה ולא להפגי� ,"מקובל"

  ."מקובל"תחושת כישלו� בכ# שאינו 
בשבילנו אתה הכי טוב ומיוחד וה� אלה : "משפט מפתח

  ".ולא אתה אות�, שמפספסי� אות#
כדאי להבהיר לילד שהוא מיוחד ושהמיוחדות שאת� 

אולי גורמת שלא , ההורי� והמשפחה כל כ# אוהבי� בו
,  הרי המקובלי� צריכי� להיראות.לקבלו לשורותיה�

ה� אמורי� , להתלבש ולהציג עצמ� כמו כל המקובלי�
מאות� תכני� ילדותיי� וליהנות מאותה מוסיקה 

נוטי� " לא מקובלי�"הוכח שוב ושוב שדווקא ה. ונמוכי�
בניגוד לאלה שהיו , להפו# להצלחות בהמש# חייה�

החוזק הפנימי . עסוקי� בלהיות שייכי� למקובלי�
כתוצאה (טיפוח העניי� , )בניגוד לזה שתלוי באחרי�(

) מהזמ� הפנוי והיכולת להתרכז בדברי� החשובי� באמת
למקומות " לא מקובלי�"מביא את ה, והדיאלוג ע� עצמ�

  .הטובי) באמת

  ברכה והצלחה ופרנסה טובה

 ìàéúå÷éìéîéñð äôéå  ו"הי  
  . לסעודה הרביעית בלויי*ושתרמ

  זכות השיעור בלויי� של מר�
  א"שליט עובדיה יוס�ג "הרה

,  ונכדיה�לרפואת� והצלחת ילדיה�
 נחת ,אושר, לפרנסה טובהשיזכו 
 ויתגשמו כל משאלות ליב� ושלווה
   . וירוו נחת מכל יוצאי חלציה�לטובה

        """"כלהכלהכלהכלה קול חתן וקולקול חתן וקולקול חתן וקולקול חתן וקול, , , , קול ששון וקול שמחהקול ששון וקול שמחהקול ששון וקול שמחהקול ששון וקול שמחה""""  
 ומזל טוב ואיחולי� לבביי� לידידנ

åúééòøå éàñåî åäéìà  ו "הי  
åúééòøå íåæë íäøáà ו"הי   

  ת"מנב úåøúåøúåøúåø ע� ìàéáàìàéáàìàéáàìàéáàלנישואי  
 ר שיקימו בית נאמ� וכשר בישראל"יה 

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

  "ענבי הגפ* בענבי הגפ* דבר נאה ומתקבל"
  

  נ הצדקת והצנועה"לע

 éàðá  äôé   
  ל" זאלעזר וטאוסבת 

  כסלו' יד שבתביו� 
  .פקידת שנתה

  ר שתמלי% טוב "יה
 יצחק בנאיבעלה בעד 

שיזכה לרפואה שלימה 
   ומשפחתהדיהילובעד 

  לבנההגו� ולזיווג 
  ו"ב� יפה הישמעו* 

מזל טוב ואיחולים לבביים מזל טוב ואיחולים לבביים מזל טוב ואיחולים לבביים מזל טוב ואיחולים לבביים 
ïäë úéáäæå øéàéì ו "הי

  י"  נïáäלהולדת 
ר שיעלה במעלות התורה "יה

בכל דרכיו והיראה ויצליח 
שיתבר# בכל מילי ,  ומעשיו

. דמיטב ברוחניות ובגשמיות
    ושלווהנחת ,הוברכה והצלח

ו "הי ליצחק ורינה יעקובי
  ו"הי ולמרדכי ומרי) כה*

  .שירוו נחת מכל יוצאי חלציה�

  רפואה שלימה
éøôåò áðéòì   

 שולמיתבת 
  להה ישלח "הקב

 מזור ומרפא 
  ולידה קלה

זכה לשני� תו
טובות  רבות

ע�  ונעימות
   ו" היעיד*בעלה 

    ברגשי גיל נשגר ברכת מזל טובברגשי גיל נשגר ברכת מזל טובברגשי גיל נשגר ברכת מזל טובברגשי גיל נשגר ברכת מזל טוב
å øé÷éìúá -ïç ìàøùé 
ת  "מנב úáäלהולדת  

ר שתגדל כאימותנו "יה
הקדושות שרה רבקה רחל 

  תזכו לחופתה , ולאה
  שתצליח בכל דרכיה ומעשיה
  וברכה והצלחה ונחת

  ו" הינעי)ליעקב ואסתר   
  ו"הי ולאמנו* וציפי ישראל

   וברכהרפואה שלימה  
øòù äøéîì  

  ת" מנבשולמיתבת 
מזור ומרפא  ה ישלח"הקב
 .הגידיה " ושסה אבריב"נלר
 הראשו� החזור לאיתנתש

 לידידנווברכה והצלחה 
  ו "הי  óñåéøòùהנכבד 

רוד( צדקה  ,מזכה הרבי�
   ראש וראשו� וחסד

  .לכל דבר שבקדושה

íéðáì ïîéñ úåáà äùòî :  
  .מלחמה, תפלה, דורו*; עימות יעקב ועשיו

  . חובת ההשתדלות הטבעית� א
  .נות למלחמה לתפילה מקדימי� הכ� ב
  . עו� יעקב בהתקרבות יתרה לעשיו� ג
  . נכסי חו% לאר% אי� בה� ברכה� ד
  . לא להלח� באויב עד כלותו� ה
  . חובה להקדי� תפילה לכל השתדלות� ו

סימ� , כל מה שאירע לאבות: "� מלמד אותנו"הרמב
  ) ד/לב;, א/יד; ו/בראשית יב" (לבני�

רשתנו לפני כל ולכ� רבנו הקדוש היה מעיי� בפ
  ) ר עה"ב(התעסקות ומשא ומת� שלו ע� אנטונינוס 

מסופר כי פע� אחת הוא לא עיי� בפרשתנו וניזוק 
  ). טו, ר עח"ב(בעניניו ע� הרומאי� 

  

  : דברי� מסופר בפרשתנו שנקברו תחת עצי� 2על 
  .יעקב הטמי� עבודה זרה ונזמי� של שכ� תחת ע% האלה. א
  .ע%  האלו� ה תחתדבורה מינקת רבקה נקבר. ב

  

  : רמוזי� כל האבות והאמהותישראלבש� 
  .רחל, רבקה=  רשרה   = שיעקב  , יצחק=    י
  .לאה= לאברה�  =   א

  

        """"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

øæòìà äðéãå éëãøî  ו "הי  
ïá éîéîå ñëìà-ïåéö ו"הי   

  ת"מנב ìèøåàìèøåàìèøåàìèøåà ע� ìáåéìáåéìáåéìáåéלנישואי  
 ר שיקימו בית נאמ� וכשר בישראל"יה 

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

  "ענבי הגפ* בענבי הגפ* דבר נאה ומתקבל"
  

  רפואה שלימה
 ìëéîì  

  ת" מנבמינהבת 
    להה ישלח"הקב

 מזור ומרפא 
 .ולידה קלה

הציבור מתבקש 
' לקרוא פרק ל

בתהילי� לרפואתה 
  .ולהצלחתה

  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      
בחסות   ,סעודה רביעיתה תתקיי� "בע     
  "מאפיית דורו*"ו" מאפיית בית הלח)"

ה
בנ
בי
י 
עד

בל
 

  רפואה שלימה

 áäé íòåðì  
  ו" הימלכהב� 

ה ישלח "הקב
 ומרפא מזור
ח אבריו "לרמ
. ה גידיו"ושס

שיחזור לאיתנו 
ויזכה לשני� 

   .טובותורבות 



  
  
  

  

""""ààààúåëìä àìà úåëéìä éø÷ú ìúåëìä àìà úåëéìä éø÷ú ìúåëìä àìà úåëéìä éø÷ú ìúåëìä àìà úåëéìä éø÷ú ì""""        
 שלש לו מלאת לפני מספר ימי) תפילי* שמניח נער: שאלה
, בשבת, חגיגי בטקס הכנסת לבית הוריו ע) והול., שנה עשרה
  ? בתורה ולקרות לעלות לו מותר הא), ותודה רנה בקול

 עולי� הכל: בברייתא שנינו) א"ע כג ד( (מגילה במסכת :תשובה
 מלשו� לדייק יש ולכאורה. קט� ואפילו, אשה ואפילו, שבעה למני�

 קט� ראוי, תורה לספר עולי� שבעה שיש בשבת שדוקא הברייתא
 עולי� שהושל רק שיש וחמישי בשני אבל, שבעה למני� להצטר(

 לא עוד כל, שהושל למני� להצטר( ראוי הקט� אי�, תורה לספר
 הרוקח דעת באמת הוא וכ�. אחד ויו� שנה עשרה שלש לו מלאו

 מהלכות ב"י פרק (החזקה יד בחיבורו �"הרמב אול�). שלד סימ�(
 ביו�, שבעה קוראי� בשחרית בשבת: כתב) ז"ט הלכה תפלה

 בשני, ארבעה חדשי� בראשי, חמשה טובי� בימי�, ששה הכפורי�
 כבוד מפני בצבור תקרא לא אשה. שלשה ובפורי� ובחנוכה ובחמישי
. הקרואי� ממני� עולה מברכי� למי ויודע לקרות היודע קט�, הצבור
 וכ�, שלשה למני� בי� שבעה למני� בי� עולה שקט� מלשונו ומבואר

 חיי� אורח לח� ער# בהגהותיו ש"מהריק הגאו� ל"הנ מהלשו� דייק
 מגילה (המשנה בפירוש �"שהרמב פי על וא(). גי סעי( קלה סימ�(

) ש� (ינונִ שָ?  שמה, האחרוני� הגאוני� מ� אחד בש� כתב) א"ע כד
 ומשמע, העולי� ממני� השלישי שעלה לאחר זהו, בתורה קורא קט�

 היד בחיבורו �"שהרמב נראה אול�. שלישי לעלות יכול אינו שקט�
 וכ� למני� להעו שקט� סת� ולכ�, להלכה זה על סמ# לא החזקה
  .ולמעשה להלכה עיקר

 שש מב* לחינו. שהגיע דהיינו (קט* להעלות מותר: לסיכו)
 השליח ע) ביחד לקרוא ויודע מברכי) למי שיודע ומעלה שני)
  .עלייתו את לקרוא הקט* כ* ג) ויכול) ציבור
 ולכתחילה. טובי) ובימי) בשבתות עולי) לשבעה מצטר� קט*
 א) אבל. בלבד עלייתו את אלא כולה הפרשה כל את יקרא לא
 בר חת* שהוא או וכדומה טעמי) ע) לקרוא שיודע מי אי*

 מנהג ואי* עמו ואורחיו שהוריו שני) ג"י לו מלאות לפני מצווה
  .הפרשה כל את לקרוא יכול, הפרשה כל את יקרא שלא ברור

  

 ראוי וקט* בתורה לקרוא ראויה לא אשה ,הטע) מה: שאלה
  ?בתורה לקרוא
 הציבור כבוד משו� בתורה לקרוא ראויה אינה אשה :תשובה
 בכל אד� ואי� לקרוא יודעת שאשה בציבור הוא שפגיעה דהיינו
 שמדי� משו� בציבור פגיעה הוי לא קט� אבל. לקרוא שיודע הציבור
  .בתורה לקרוא לחנכו יש חינו#

  

 לשלושה להצטר� הקט* יכול כ* ג) וחמישי בשני הא): שאלה
  ?בתורה לקרוא יכול והא) עולי)
 לעלות הקט� שיכול הסוברי� הפוסקי� זה בדי� נחלקו :תשובה
 ,מאירי ,מרדכי ,זרוע האור ,�"הרמב ה� ,וחמישי בשני לתורה
: לעלות יכול שאינו הסוברי� .ועוד יוס( הבית מר� ,%"הרשב
 נהר ,הגדולה כנסת ,המשניות בפירוש �"הרמב ,הערו# ,הרוקח
 רשאי שביעי לעליית שרק רי�סוב ויש. ועוד הדביר פתח ,מצרי�
 לעליית רק סוברי� ויש. ועוד א"החיד ל"ז י"האר, לעלות הקט�
 בהרחבה עוד וראה( .ועוד ז"הגר, רבה אליה, אברה� המג�, מפטיר
 ה"וח) כג סימ� (ד"ח) טו סימ�( ב"ח דעת יחוה ת"בשו אלו דיני�

  ).והלאה קיב עמוד (קט� חינו# דיני יוס( ובילקוט). כה סימ�(
 ויו) שני) ג"מי פחות קט* להעלות אי* לכתחילה: סיכו)ל

 א) מקו) ומכל, וחמישי שני בימי עולי) שלושה למני*, אחד
 נער כגו* להעלותו צור. וכשיש חובה ידי יצא הציבור ,עלה

 אחד ויו) שני) ג"י לו מלאות לפני מספר ימי) תפילי* המניח
 התור לספר לכתחילה ולהעלותו הפוסקי) על .לסמו אפשר
) צל) (אורחיו הוריו ע) שהול. ש"וכ שלושה למני* ועולה

 .         להעלותו שמותר חגיגי במעמד וכדומה
  

  ו " היעוזי נסימיחומר זה הובא מספרו של הרב 
  .יתבר#' שיראה אור בקרוב בעזרת ה" מענה השלח*"

2  

 """"éúìëùä ééãîìî ìëîéúìëùä ééãîìî ìëîéúìëùä ééãîìî ìëîéúìëùä ééãîìî ìëî"..."..."..."...        
? מי היה המלא. שנלח) ע) יעקב
 ?וכי לא ידע המלא. ששמו יעקב

  

מספר ) א"מדרש אבכיר ופדר(יש במדרשי� 
ה?ערות לגבי המלא# שנלח� ע� יעקב 

יש שאומרי� שזה היה המלא# . באותו לילה
ה את "מינה הקב, מיכאל ומכיוו� שפצע אותו

המלא# מיכאל לשמור את יעקב וזרעו עד 
היא , עה הרווחת יותריא# הד .עול�

רו של עשו שיש שאומרי� שהמלא# היה ָ' 
המנסה בכל כוחו למנוע את , שהוא השט�

והנה . האד� מללמוד תורה ולעשות מצוות
ַוDֹאֶמר , ַוDְִ?>ל ַיֲעקֹב: " בפסוקיש רמז
ָלOָה Nֶה Aְִ?>ל , ַוDֹאֶמר, Mָא ְ?ֶמ#ָ �ַהLִיָדה
אתה בעצ� , אומר המלא# ליעקב". ִלְ?ִמי

לֹא ַיֲעקֹב : "עשה חשבו� פשוט. יודע מי אני
קח את " ִיְ'ָרֵאל�ִא�, 8ִי��ֵי7ֵמר ע)ד ִ?ְמ#ָ 

 ממנו תחסיר. 541" = ישראל"שמ# החדש 
 = 359ותקבל . 182" = יעקב"את שמ# היש� 

א# , המלא# יודע ששמו יעקב . זה שמי,שט�
כשעשו מקנטר# ? "Gְֶמ#ָ � ַמה: "בא לאמר כ#

כי ? למה. יעקב? כיצד הוא קורא ל#, )מרגיז#(
ַוDְַעְקֵבִני , ֲהִכי ָקָרא ְ?מ) ַיֲעקֹב: "עשו תמיד זוכר

ְוִהMֵה ַעAָה ָלַקח , ָקחְ@כָֹרִתי לָ �ֶאת��ֶזה ַפֲעַמִי�
אפילו עשו עכשיו , אומר המלא#, אבל". ִ@ְרָכִתי

 �" לֹא ַיֲעקֹב ֵי7ֵמר ע)ד ִ?ְמ#ָ : "יודה בפיו לאמר
ָ'ִריָת � 8ִי  :ִיְ'ָרֵאל�ִא�, 8ִי, לא מלשו� מעקב

אתה עכשיו " ַוA=ָכל, ֲאָנִ?י��ֱאלִֹקי� ְוִע��ִע�
 � המלא# �ני וא, שר ומעמד# גדול משל עשיו

לכ� ג� עשיו בעל כורחו יודה על . מודה על כ#
  . זה

úéáéèðøèìà   äàåôø  
áîøä éô ìò äðåæúä úåðåø÷ò"í  

להל* רשימת ההמלצות העיקריות של 
  :) לשמירה על בריאות נאותה "הרמב

  . אד� לדעתו צרי# לאכול רק כאשר הוא רעב �
רבי� "הוא טע� ש. יש להימנע מארוחה גדולה �

  ".ההרוגי� מבט� מלאה ממתי רעב
  .כילה בחט( ובפזיזותיש להימנע מא �
  . יש להימנע מאוכל המזיק לגו( �
אד� בריא וחזק צרי# להסתפק בשתי  �

  .ארוחות ליו�
עדי( .  בשר יש לאכול רק בשבת ובימי חג �

 ובכל מקרה יש להימנע מבשר בקר, דגי� ועו(
בתקופתו עדיי� לא הוזרקו הורמוני� (וצא� 

  ).וג� לא זוהמו מי הימי�, ותרופות לעו(
  .ו� מדי פע� טוב לבריאותצ �
שלווה . חשוב לאכול במצב של מנוחה ורוגע �

  .נפשית מבטיחה עיכול יעיל
מכיוו� , בימי� חמי� מוטב להמעיט באכילה �

  .שכלי העיכול נחלשי� בחו�

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

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



 

  

 
  

 "לנו ואבותינו סיפרו " 
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199-A 
  

אל תשאלו .  היה אמ� ע� נשמה מיוחדתיונת* גולד
ה נטע בו כשרו� אומנותי "אבל הקב, אי# ולמה

ויזואליה הרמונית , ששילב בצורה מדהימה
ססגונית שבי� פסוקי תהילי� לבי� ציורי� מלאי 
. הבעה מתו# הבריאה המופלאה של ריבו� העולמי�

כאילו נוגע , כל המביט בציוריו היחודיי� של גולד
, כמאמר" ויהי אור"בהבזקי� הבלתי נראי� שבי� 

היוצא מתו# , לבי� האור עצמו הפולח לאישוני עיניו
  .הצורות והצבעי�

שכ� כל ציור היה , הוא לא צייר הרבה גולד הצעיר
יונק ממנו המו� כוחות ורגשות אציליי� ששטפו את 

הוא צייר . פנימיותו כזרמי נהר הוולגה בחור( סוא�
  .אבל מדהי�, טמע

ה� כמו , לא רק נכתבו ביד אמ�, הפסוקי� בציוריו
אותו תוכ� עלו� , דיברו לצופה את תוכנ� העמוק
הרגל , המאמי�, וסודי שדוד המל# המשורר

, בתגי�, הרביעית של המרכבה הבליע במילי�
ואפילו ברווחי� והחללי� שבי� תיבה לתיבה ובי� 

הקודש הוא ידע לנג� את מילות . שורה לשורה
וא� היית� מתעקשי� יכולת� להאזי� , במכחולו

  .לשירת הלוויי� הבוקעת מש�
שמעבר למוסר , יונת� גולד היה ג� מרצה מאל(

הוא היה בבחינת , היהודי המתנג� שבקע ממנו
נכנסי� אל לב , דברי� היוצאי� מ� הלב"

ע� תו� ההרצאה הוא היה מגביה את ". השומעי�
היו , עיני מאזיניוול, פרוכת הקטיפה שמאחוריו

נפרשי� קומ% ציוריו המדהימי� שמעבר לויזואליה 
ושירת דוד , שלה� שידרו את קס� הבריאה מחד

  .היה זה מהל# מהמ� ומפתיע. המלכותית מאיד#
שידע , יונת� גולד היה אמ� רגיש ואיש טוב לב

לאחר . במידה נדירה, להעניק מעצמו לאחרי�
אבל זו , וריוהרצאתו הרגישה הוא נהג לספר על צי

שהעניקה הרבה , כבר היתה שיחה קולחת חברית
  .בטחו� ואהבת הש� לכל מי שהאזי� לו

את ציוריו המקוריי� שמר מר גולד בכספת גדולה 
והוא לא , ערכ� היה רב. יורק�באחד הבנקי� בניו

של , רצה חלילה להקלע לסיטואציה קשה מבחינתו
 הנשמה שלו היתה אצורה בציורי�. שוד וגניבה

 – חלילה –והוא לא יכול היה שיקרעו ממנו , הללו
הוא שיכפל בהדפסי משי , אשר על כ�. את נשמתו
 עותקי� מכל ציור שלו ומיספר 200, מרהיבי עי�

  .אות� באופ� מדוייק
באחת מהרצאותיו בדרו� האר% בחודש אלול לפני 

קשישה , הוא הבחי� בגברת אחת,  שנה20 �כ
ר ההרצאה את עטויית כיסוי ראש שבחנה לאח

, היא נראתה נרגשת. בעי� בוחנת, ציוריו אחד לאחד
  .או פסוקי תהילי�, ופיה מילמל תפילה

אמרה הקשישה " אני רוצה לקנות את הציור הזה"
והצביעה על הציור אשר בתוכו נשזר הפסוק , לגולד

הציור ..." ומשביע לכל... פותח את ידי#"מתהילי� 
מצוות הצדקה והפסוק האירו לעיני המתבונ� את 

העי� הטובה והלב הנדיב , הנתינה. באור אלוקי
  הצדקה קיבלה ביטוי. פעמו מ� המילי� והצבעי�

 

  .יישר מעול� האצילותה, עליו� וערכי
גברתי את זוכה לקנות את : "יונת� גולד אמר לה

שיהיה ל# , "הצדקה"הציור האחרו� בסידרת 
  . והצלחהלברכה

היא . הקשישה נטלה את הציור והתבוננה בו שנית
אחר כ# . הוציאה מכיסה פנקס המחאות ורשמה

והביטה שוב , היא התיישבה על כורסא סמוכה
לפתע ,  ושמאלהלפתע הוסט ראשה ימינה. בציור

חירחרה וחיוורו� עטה פניה עד שכול� הבחינו 
  .שהיא איבדה את הכרתה

סטרה , אחות במקצועה שהבחינה בכ#, מור�' גב
אחזה בלשונה שלא , בלחייה של הקשישה קלות

כשמסביב ... שימה אותה ארוכותנְ ִה , תכנס לגרונה
מאי� יבוא "... כול� קוראי� תהילי� בהתרגשות 

  ". ' העזרי מע�, עזרי
לאמבולנס שהגיע תו# דקות ספורות לא היתה 

  . ...עבודה
. בלומה מאיר התאוששה וחזרה אט אט להכרה' גב

הכל היה , את פעימות הלב, האח בדק את לח% הד�
  .אחרי רבע שעה בלומה חזרה לעצמה. תקי�

נראה לי ? גברתי מה קרה. "יונת� גולד היה נסער
  ...". השפיע שהציור

הבט ... יע עלי קשותהציור של# השפ"השיבה " כ�"
כא� במספר הסידורי המופיע כא� בציור של# מצד 

  .199A. שמאל
זה המספר הסידורי של "שאל גולד " ?מה בכ#, נו"

  ".העותק הזה
כא� מופיע ", מאיר' ביקשה גב" הבט כא� בזרועי"

אני ניצולת שואה כפי שאתה , 199Aג� המספר 
 אני פשוט הזדעזעתי מ� העובדה שהמספר... מבי�

על זרועי תוא� את המספר שעל הציור שקניתי 
  ".האחרו� בסידרת הצדקה, לפי דברי#, שהוא

  .שאל גולד" ומדוע קנית דווקא ציור זה"
לפני השואה ניהלתי . כי נושא הצדקה קרוב לליבי"

ח גדול שסייע ליתומי� וליתומות להקי� בית "גמ
במהל# השואה עשיתי מאמצי� רבי�  ג�. בישראל

עד כמה שיכולתי בתו# השכול הדמע , לעשות צדקה
  .והיסורי�

ויחד ע� בעלי , הגעתי ארצה, ברו# הש� ניצלתי
  ...המנוח חזרנו לעזור לכל דיכפי� ודיצרי#

הביט במספר , גולד הביט במספר שעל זרועה
לא יאומ� צדקה ... "הסידורי של הציור ואמר 

  ".199... בגימטריה
 של גולד יד ההשגחה העליונה ליטפה את תלתליו

אתה מבי� כישרו� צעיר "כמו אומרת לו , הצעיר
, או פסוק, צדקה תציל ממוות זה לא רק ציור, שלי

אלא זו , או מספר של אסירה במחנה ההשמדה
מז והנה חביבי קיבלת� ר. הנהגה אלוקית פשוטה

  )קובי לוי(     ".הצדקנית בלומה גולד' אתה והגב
  

  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 


