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  803'  עלו� מס �  הרֶ ְ
 עֶ  �ֵ� שנה 
  

 . החודש" י�מברכ"השבת @  
  .ט"הבעל שלישי ורביעיה בימי� "יחול בע 'אדר אח "ר@ 
  , ה לטובה ולברכה לששו� ולשמחה"יחדשהו הקב     
  .אמ�,  לבשורות טובות ישועות ופרנסה טובה, לרפואה     

    

    
  

  

 

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

  úùøôíéèôùî  

 äùøôä éðééðòî:    

  .דיני עבד עברי ואמה עבריה �
  .דיני רוצח במזיד ורוצח בשגגה �
  .דיני החובל בחברו או בעבדו הכנעני �
  .ארבעה וחמישהדיני גניבה ותשלומ�  �
  .י בהמות או אש"דיני נזקי� הנגרמי� ע �
  מצוות שונות לכיבוד ראשי הע� ומתנות   �
  .לכהני� ולהנהגה צודקת לכל בני האד�     
  לע�  מצוות על הזמני� והמועדי� המקודשי� �
  .בתורה, ישראל     
  .'הבטחות ברכה והצלחה לשומרי ברית ה �
� "òöøîá åðæà úà åéðåãà òöøå" )א ו"כ'(  

  )י"רש. (תירצע� אוז� ששמעה בהר סיני לא תגנוב והל" וגנב
? "לא תגנוב"מה טע� לא קלטה אזנו כראוי את הדיבר 

אי� זאת אלא מפני שהאזי� הרבה לדברי ליצנות וניבול 
לפיכ" יירצע . וליצנות אחת דוחה מאה תוכחותפה 

שא� , ה באד�יָ ְל לפי הגמרא נבראת ה$. ית אוזנויָ לְ ב$
יכו  אותה לתו� , יזדמ� לו לשמוע דברי� שאסור לשומע�

  )אברה� מגור' ר(  .לא עשה כ�אבל זה , אוזנו ולא ישמע
� "åäòø úà ùéà äëäå"  

וזה , מלשי� ומכה רעהו בסתרויש , ממש בידויש שמכה 
למלשינות אי� גרוע מהכאה בידי� כי לזה יש תרופה אבל 

שבתו ית� ורפא  ,אז, "והכה איש את רעהו"וכתוב , תרופה
  )�תפארת יהונת.  (הלשו� הרע אי� לו תרופכ "משא, ירפא
� "àôøé àôøå ïúé åúáù ÷ø"  

אזי  ת%$ָ ָ� האד�  ישמורא� , כראוי שמירת שבתשבתו זו 
שבת היא מלזעוק"שכתוב ,ה מכל תחלואיו"ירפאהו הקב

  )ל"צ ברו" מרדכי מקוידנוב זצוק"הרה( . "ורפואה קרובה לבוא
�  íà êààåä åôñë éë í÷é àì ãåîòé íééîåé åà íåé"  

וא' . כל ימות השנה בולע אד� את תפילתו בחטיפה
–בשנה  ומיי�או י, ביו� כיפור �בשנה  ביו� אחדא� 

ג� אז , הריהו מארי" קמעא בתפילתו, בראש השנה
כי . איננו ק� ועומד עמידה איתנה בתפילתו �לא יוק� 

שתהיה לו , לעצמושאפילו אז מתכוו� הוא  �כספו הוא 
ואי� דעתו נתונה על התיקו� הרוחני , פרנסה בריווח

  )שמחה בונ� מפשיסחה' ר(     .האמיתי הדרוש לאד�
� "åäòø íòî ùéà ìàùé éëå"...  

. שלו�ת "ס, יאמרת "ר" = ועהר �עמ שיא לשאיוכי "
פרק אבות פרקי שכתוב ברומז . לאיש אותיות = ישאל

ויאמר שלו� לכל  אד� הוי מקדי� בשלו� כל" 'ד
  )שמנה לחמו(                                                  ."איש

� "éìà ÷òöé ÷òö íà éë " )ב"ב כ"כ( 
כי בעת שציערה , ל מספרי� לנו במסכת בבא בתרא"חז

כדי שתתפלל חנה , נתכוונה לש� שמי�, פנינה את חנה
הוא . " בכל זאת נענשה ומתו כל בניהא, ותבקש על בני�

את  "א� ענה תענה אותו"אפילו : אשר אומר כא� הכתוב
, מתו� כוונה טובההיינו  "יק יצעק אלַ צעֹ"כדי ש, האומלל

ע אשמע צעקתו וג� שמֹ הרי זה עוול מצד�בכל זאת 
  )א"הגר(                                           .ואתה ענוש תיענש

� " êúàìîéì ïúú êéðá øåëá øçàú àì êòîãå" )ב"כ(  
זהו . בעוו� נדרי� שלא שולמו מתי� בני�: אמרו חכמינו

ג� זה שנודר בזמ� שהוא  מלאת�: שמרמזת כא� התורה
מתו" , מה שאתה נודר בעת צרה �ודמע� , ושבע מלא

 אחרת חלילה, לא תאחר מלשל� את הנדר, וצערדמעות 
  )זית רענ�. (לי את בני�תהא חייב לתת  � בכור בני" תת� לי

� " ãé ïù úçú ïù ïéò úçú ïéò ùôð úçú ùôð úúðå
ìâø úçú ìâø ãé úçú"  

וא� "מרמז על התשובה  :בדר" הדרש מבארי� זאת כ"
" ונתת נפש תחת נפש", חטאי� גדולי�" = אסו� יהיה

  :יהפו" את הנפש הבהמית לנפש טהורה
   .ראיית דברי� מקולקלי� לדברי� טובי�=  עי�
   .מאכלות אסורות=  ש�
    .עשיית עברות בידיי�=  יד

  .ממהרות לרו. לרעה ימהרו לבית המדרשש� יִ לַ גְ רַ =  רגל
  .ירשע=   י� ע � ש גל ר  ד י: לפני שחזר בתשובה
  .עשיר=   גל ר  ד י � ש י� ע: אחר שחזר בתשובה

� "ä úà íúãáòå 'êéîéî úàå êîçì úà êøáå íëé÷åìà"   
 אכילה ושתייהואילו אצל  י�בלשו� רבנאמר  עבודהאצל 

משו� שבתפילה אפילו א� כל אחד . בלשו� יחידנאמר 
כ כל "מתמזגות אח, ואחד מתפלל בפני עצמו ביחידות

, לעומת זאת. התפילות ומזה נעשית תפילת רבי�
אפילו א� רבי� יושבי� ליד שולח� אחד , באכילה

הרי כל אחד ואחד אוכל בפני עצמו  –ואוכלי� בציבור 
  )הרבי מקוצק(                                                   .ותביחיד

  ו"עתש'ה שבט' כז ד"בס 
  16:58 �הדלקת נרות                
  17:50 � שבת  צאת ה              
  18:25  �     רבנו ת�                

  

  "אור החיי�"לפי הלוח המדוייק של  � חור שעו� 
 

 
 

 
 

    .י קט�"יש לטלטל ע, במקו� שיש עירוב .יי� בעלו� בשעת התפילה וקריאת התורהאי� לע . העלו� טעו� גניזה    !הסירו מכשול מדר� עמי 
  /http://www.hidush.co.il/       http://ladaat.info     : "חידוש"�ו" לדעת"דתיי� ה נית� להוריד את העלו� באתרי�

  
  1  054,7743834   " אברה� יגל"ארגו�  י "ל ע"יו

ïéøéèôî:  "øùà øáãä"  
  )'ירמיה לד(              

  

íéîâúôäå íéáéðä úðéô  

  .ַמה,חוֶסר %4ַח ְלַב3ֵַע 2ְַבר, ִרְפי%� =ָיד ,א%ְזַלת 
ָיד � ָ;ת>ב ִ;י ִיְרֶאה ִ;י :ְזַלת  'לו 'ָבִרי� לב9ְֵסֶפר 6ְ 

  . ָיד] :ְזָלה[=
  .ָרְפָתה ַהAָד, ָהְלָכה ַהAָד :ה@ָר$ת ַה?ַֹעל ָ;א�

A@ת ַהB@נ :דוגמה CDל ָהָרDֶ ת 9ְִגַלל :ְזַלת ָיָד�@
  .ַהDִFְיDִי� ֵסֶבל ְמיEָCר י�לִ ְב @ס

 ִמHְִפר>ת ַהַהIְָ;ָלה ְוַעד[ה ַהHְִפר>ת ַהֲחָדDָ  :מקור
  )ניבונכו�(                                                     ].ָיֵמינ>

  

 סגולה גדולה � בדוק ומנוסה 
 בסעודה הרביעית להשתת'

"מועד,אוהל"בבית הכנסת   

 



  

  שבת  שלום  ומבורך
 éåìéòì     úîùð :         

  4  054,7743834"    אברה� יגל"ארגו�   י"ל ע"יו

  ל"זמרי�  בתגולש� באבאי 
  ל"זפריחה  בתזוהרה אלביליה 

  ל"זפרי ויצחק  בתמרי� דוידי 
  ל"ז שרה בת אתי'אסתר נג

  ל"זשאוקט בת טובה הרוני 
  ל"זביבי  בתשרה נסימי 

  ל"זפרי ויצחק  בתנהיית מוסאי 
  ל"זיואל   בתקריינא דבורה 

  

  ל"זרינה  ב�ל 'מיכאל אברג, ג יור�"הרה
  ל"זדבורה   ב�יצחק שלומי 

  ל"ז סולטנה ב� טוב נאמ�, ש�
  ל"ז דוד ורבי ב� לוי לוי

  ל"זשירי�  ב�ה טחלוב 'חיי� חייק
  ל"זשמחה  בתאיטו אבוטבול 

  ל"ז שרה בת ס דוידינרג
  ל"ז חוה בת שרה בכורי

  

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

בה� כוחות  הורי� חייבי� לחנ" את ילדיה� ולהשקיע
יש , ההורי�, היות ולה�, רבי� כדי לתקנ� ולהשלימ�

לא מעט אחריות למידות רעות או תכונות אופי 
  :ישנ� מספר סוגי הורי�. שליליות של ילדיה�

אלו השולטי� בילדיה�  = הורי� דיקטטוריי�
דורשי� צייתנות מקסימלית , ברודנות חסרת פשרות

ינ� מאפשרי� ה� א, ביד חזקה, ומשמעת ללא חריגות
גישת� זו מתנקמת . בכל עני� שהוא, כל מרווח חופשי

בהפרעות ובגילויי עצבנות וקוצר רוח קיצוני , בה�
  . אצל הילד

הנוקטי� בשיטה הפוכה   אלו = הורי� מתפייסי�
או , כדי למנוע חיכו". בדיוק מהטיפוסי� הקודמי�

ה� נוקטי� עמדה של פיוס , מתו" חולשה ועייפות
, ומוותרי� מראש על וויכוח ועימות כלשהו ע� ילד�

שלו� "אי� לה� כוח התמודדות וה� יוצרי� מצב של 
שהילד , התוצאה הישירה היא, אמנ� .תמידי" בית

כ" הוא , זה ומתרגמו לחולשה של הוריומנצל מצב 
ללא , וכובש כל מעוז בדרכומשתלט על כל פינה 

 .ההכוונ

  כל הישועות והברכות
 äèàåâ äðìéàå éñåéì ו"הי    

  .שתרמו לסעודה הרביעית בלויי�
  ל "זצ עובדיה יוס זכות מר� 

לרפואת� והצלחת� , בעד� תג�
שיתברכו בכל מילי דמיטב 
. ויתגשמו כל משאלות ליב�

  .שיזכו באושר ובפרנסה טובה
   ובריאות וברכה והצלחה

  לכל ילדיה� ומשפחת�
  ל"ז חנה תב מרי�נ "ולהבדיל לע

  ל ב� שלמה ושרה שיחיו"ז מרדכי לארי

 ו"הימרי�  ב�שלמה לארי 
 ו"הימרי�  �במשה 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"היאנט  ב�איל� רפאל פר7 
   ת"מנברבקה  בתשרה ביבי לארי 

   ת"מנבמרסל  בתלאה בלקר 
  ת"מנב סרוור בת שרה מוסאי

   ת"מנב דינה בת סיגלית כלימי
   ת"מנבחוה בת  רזיה סינדני
   ת"מנבגולש� בת  מרי� ועלני
   ת"מנבהר� 'גבת  רחל מוסאי

  .ל וע� ישראל"חולי ופצועי צהת כל ובכלל� לרפוא  

    

 כה והצלחהכה והצלחהכה והצלחהכה והצלחהברברברבר

æåæî éìéðå äùîì 
שיתברכו ברפואה 
שלימה ובכל מילי 
דמיטב ברוחניות 

 אושר, ובגשמיות
פרנסה טובה ו
הצלחה ברכה וו

   לכל ילדיה�
  וזיווג הגו� 

  נילי ב�יוס  , לחיי�

  שיעור התורה הגדול בתבל

  "ìâé íäøáà"  ארגו�
  כל מוצאי שבתב �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

éùøâ ìàéìå øéðùì 
על הסיוע לזיכוי 

 כוהרבי� שתתבר
, שלימה ברפואה

נחת ופרנסה  ,אושר
ויתגשמו כל  .טובה

  משאלותיכ� לטובה
  ולידה קלה 

  .בת דפנהלליאל 

"íìåò àøåá êì äãåú"  
" ארגו� אברה� יגל"ורא עול� על שעזרת לתודה ל" ב

גדול ומרשי� לכבודה של  ,להוציא לפועל כנס ענק
 ,"אוהל מועד"כ "שהתקיי� באול� המפואר של ביה ,תורה

שנה  20ולרגל חגיגות  ל"ב� אברה� ז בבאי מוסאינ "לע
ת על וכ"של מר� עובדיה יוס' זצ שידורי הלווי�להקמת 

  .א"שליט יצחק יוס ג "רהצ ה"ראשלה ממשי" דרכו בנו
מוע דברי מאות מתושבי יבנה והסביבה הגיעו לש
ג רחמי� "תורה וחיזוק מפי הרבני� החשובי� הרה

, א"ג עתניאל שרעבי שליט"הרה, א"דוידי שליט
ג "המרא דאתרא הרה, א"גדעו� ב� משה שליט ג"ההר

וד הרב הראשי לישראל א וכב"דוד אבוחצירא שליט
  .א"יצחק יוס' שליטג "הרהצ "הראשל

, לכל משפחות מוסאי, תודה לכל העוסקי� במלאכה
 ולמסייעי� בסעודה הרביעית יצחק מוסאיולגבאי 

, ה'יעקב קולצ, מוטי גוזל�, עמר� מלכה, יוס' זנדני
תודה  .וחזי דוידי "בית הלח�"אי ממאפיית אבי מוס

תהיה משכורתכ�  .ובניהמיוחדת לרעייה היקרה גילה 
לאור" איתנה  ובריאות ותזכו לברכה 'שלימה מע� ה

   .ותרוו נחת מכל יוצאי חלציכ� ושני�ימי� 

        ברכה והצלחה ברכה והצלחה ברכה והצלחה ברכה והצלחה 
 ìèøåàìידהלִ  בת  

 úéøùåàìåידהלִ  בת  
 לזיווג הגו�שתזכנה 

משורש נשמת� 
והצלחה   .הטהורה
ב�  דניאל,לשמואל

רפואה ופרנסה ידה לִ 
  ובכל מילי דמיטב  טובה

  וברכה והצלחה
  ידה אהרוניליצחק ולִ 

  הצדיק והצנוענ "לע

éàñåî éàáá  
  ל"ז דניאלב� 

  שבט פקידת שנתו' חכ
  משפחתו שימלי. טוב בעד

  הצנועה והענווהנ "לע  
çúé íéøî  

  ל"ז חנהבת  
  יהי רצו� שתמלי. טוב 

 בעד כל משפחתה

        """"כלהכלהכלהכלה קול חתן וקולקול חתן וקולקול חתן וקולקול חתן וקול, , , , קול ששון וקול שמחהקול ששון וקול שמחהקול ששון וקול שמחהקול ששון וקול שמחה""""
  יי� לידידנו מזל טוב ואיחולי� לבב
÷çöé ìòéå íéòð-øåô  ו"הי  

ïåøèéö ñëìà åíã÷ úéáäæ    
  ת"מנב íúåø ע�  íäøáàלנישואי  

  

ר שיקימו בית נאמ� וכשר "יה
 בישראל ויעלה הקשר יפה ויזכו
  .להמשי" את מסורת הבית המפואר

  "ענבי הגפ� בענבי הגפ� דבר נאה ומתקבל"
  

        ברכות ואיחולים לבבייםברכות ואיחולים לבבייםברכות ואיחולים לבבייםברכות ואיחולים לבביים
äæéìòå åäéìàì-åðøåî íéøî  

  י"נ  ïáä úãìåä לרגל 
ר שיעלה במעלות "יה

 התורה ויצליח בכל דרכיו
שיתבר" בכל , ומעשיו

מילי דמיטב ברוחניות 
ובגשמיות שתזכו לשני� 
רבות ותרוו נחת ושלווה 

  .מכל יוצאי חלציכ�

        ברכות ואיחולים לבבייםברכות ואיחולים לבבייםברכות ואיחולים לבבייםברכות ואיחולים לבביים
 ìàéúéàìäðçå-äàì éìàøùé  

  י"נ  ïáä úãìåä לרגל 
ר שיעלה במעלות "יה

 התורה ויצליח בכל דרכיו
 שיתבר" בכל, ומעשיו

מילי דמיטב ברוחניות 
 ובגשמיות שתזכו לשני�

  והצלחה וברכה. רבות
  ו"הי לדוד וזהבה ישראלי
  ו"היר וליהודה ונדיה סופ

  הסבתא הצנועהנ "לע
äçîù  חנה בת
  ל"ז ועקני� 

  יהי רצו� שתמלי. טוב 
  בעד כל משפחתה

 ברכה והצלחהברכה והצלחהברכה והצלחהברכה והצלחה

 ïøéìàì øéùå éñøô
על הסיוע לזיכוי 

 כוהרבי� שתתבר
, שלימה ברפואה

נחת ופרנסה  ,אושר
ויתגשמו כל  .טובה

 משאלותיכ� לטובה
ותרוו נחת מכל 
  יוצאי חלציכ�

  הצנועה הסבתאנ "לע
ìçø  מרדכי בת

  ל"ז אביכזר
  שתמלי. טוב י רצו� יה

  משפחתהכל בעד 

הירש  למשפחות
  וישראלי היקרות

 "אברה� יגל" העלו�צוות 
משתת' בצערכ� 

  בפטירת הצנועה והענווה
ùøéä äìéâ ל"ז  

  ל "ז רחלבת 
 הרופא לשבורי לב ינח�

אתכ� בתו" שאר אבלי ציו� 
  תדעו צערוירושלי� ולא 

 רפואה שלימה
åðøåî øúñàì  

  אפרת ,שרה בת
  ה ישלח"הקב

מזור ומרפא  
ב אבריה "לרנ
. ה גידיה"ושס

 שתחזור לאיתנה
ותזכה הראשו� 

 לשני� רבות
  .טובות ונעימות

 ברכה והצלחהברכה והצלחהברכה והצלחהברכה והצלחה

 æåæî úéîìåùå äéøàì  
שיתברכו ברפואה 
שלימה ובכל מילי 
דמיטב ברוחניות 

אושר , גשמיותוב
  ופרנסה טובה 

וברכה והצלחה 
  וזיווג הגו�  ילדיה�ל

  בת שולמית להודיה
  בת שולמיתורד 

 אוקט� היקרהלמשפח 
  צוות העלו� 

  " אברה� יגל"
משתת' בצערכ� 

  והענווהבפטירת הצנועה 
ïè÷åà èðéð ל"ז  

הרופא לשבורי לב ינח� 
  אתכ� בתו" שאר 

  אבלי ציו� וירושלי� 
  ולא תדעו צער
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שתי משפחות , אמרו:) ד' לח(בגמרא במסכת גיטי�  :תשובה
אחת קבעה סעודתה בשבת ואחת קבעה , היו בירושלי�

שתי משפחות , ומרכל. ושתיה� נעקרו, סעודתה בערב שבת
ושתיה� חטאו ונעקרו מ� , חשובות ועשירות היו בירושלי�

שמה שאסור לקבוע סעודה גדולה , פירשו המפרשי�. העול�
הכוונה היא לסעודה שאינו רגיל לאוכלה בימות , בערב שבת

שביו� שישי כל בני , וכגו� מה שנהגו בכמה משפחות. החול
ואוכלי� , המשפחה הנשואי� מתאספי� בבית הסבתא

, שעל ידי זה פוגעי� בכבוד השבת. מתבשיליה בסעודה גדולה
ולכ� אסור לעשות . שלעת ערב לא יוכלו לאכול סעודה כראוי

. ולאו דוקא מחצות היו�, ואיסור זה נוהג במש" כל היו� .כ�
, אפילו א� עושי� כ� בשעה אחת עשרה לפני הצהרי�, כלומר

. בלי ספק בכבוד השבתשעל ידי זה פוגעי� , ג� כ� הדבר אסור
 .ובפרט בימות החור' שהימי� קצרי�

וכגו� מי שתמיד , אבל סעודה שרגילי� לאוכלה ג� בימות החול
הרי שמותר לו לעשות כ� ג� בערב , אוכל בשעה ארבע בצהרי�

 החל מהשעה, ומכל מקו� מצוה להמנע ג� מאכילה כזו. שבת
ה עד שמחלקי� את היו� מהזריח, כלומר. (התשיעית שביו�

, וכל חלק הוא שעה זמנית אחת, השקיעה לשתי� עשרה חלקי�
ומר� רבנו ). אי� לאכול עוד עד הלילה, ומהשעה התשיעית שביו�

שא' על פי שלהלכה מותר : ל כתב בזו הלשו�"עובדיה יוס' זצוק
כלומר (מכל מקו� זהו דוקא לצור" שעה , לאכול עד השקיעה

, ור מתשע שעות ולמעלהיש לאס, אבל לעשות כ� תמיד, )באקראי
 ).א עמוד לב"חזו� עובדיה ח. (נראה כמזלזל בכבוד שבת, שא� לא כ�

שכל אד� שיודע שעל ידי זה , )סימ� רמט(וכתב המשנה ברורה 
מצוה עליו להמנע מאכילה ושתיה , שיאכל יהיה שבע בערב

שהרי , ובפרט בימות החור', מרובה אפילו לפני השעה התשיעית
ובפרט , שהוא שותה שתיה מרובה ביו� שישירואי� כול� שמי 

הרי על , וכ� מי שאוכל הרבה ביו� שישי, א� שותה יי� וכדומה
 .ולכ� מצוה להמנע מאכילה כזו, ידי זה אינו רעב בלילה

מותר לאוכלה , סעודה שרגילי� לאכול בימות החול :ולסיכו�
אסור , וסעודה שלא רגילי� לאוכלה בימות החול. ביו� שישי

ומהשעה התשיעית . ואפילו בשעה מוקדמת, ביו� שישי לאכלה
מצוה להמנע מלאכול , כשלוש שעות לפני השקיעה, כלומר, ביו�

אבל לטעו� ולאכול מעט ממאכלי השבת . אפילו סעודה קטנה
 .אי� איסור כלל, וכדומה
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למדו רבותינו ממדרש :) פא(ת יומא בגמרא במסכ :תשובה
. כי יש להוסי' מ� החול על הקודש ביו� הכפורי�, הפסוקי�

והוא הדי� שחייבי� להוסי' מ� החול על הקודש בכל יו� טוב 
ותוספת זו . ה� בכניסת� וה� ביציאת�, ובימי שבת) חג(

שיש להזהר להדליק נרות שבת , משמעותה מבחינה מעשית
עוד קוד� זמ� , אכה האסורה ביו� השבתולהזהר מעשיית כל מל

א' על פי , ואי� להמתי� עד שקיעת החמה ממש, שקיעת החמה
. שעד שתשקע החמה עוד לא נכנסה השבת ועדיי� יו� שישי הוא

שיעור זמ� זה שיש להקדי� להדליק נרות , והנה מעיקר הדי�
אי� שיעור , כלומר, שיעורו בכל שהוא, בסמו" לכניסת השבת

, סמו" לשקיעת החמה) כמו דקה אחת(די ברגע אחד לזמ� זה ו
ומכל מקו� המנהג ברוב המקומות להזהר לכתחילה להדליק 
, נרות ולפרוש מכל מלאכה כעשרי� דקות לפני שקיעת החמה

וכ� נוהגי� לשער זמ� כניסת השבת בלוחות . מכמה וכמה סיבות
 .כעשרי� דקות לפני שקיעת החמה, השנה

שבזמנינו שמצוי אצל הכל , ל העיר"צוקז מר� הרב עובדיה יוס'
אי� , וג� מכווני� אותו מדי פע� על פי הרדיו וכיוצא בזה, שעו�

ויש להקל א' לכתחילה עד שיעור עשרי� , לחוש לזה כל כ"
 .דקות קוד� שקיעת החמה
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זנו ווהגישו אל הדלת או אל המזוזה ורצע את א"
, רמז גדול לכח השמיעה ."במרצע ועבדו לעול�

אותיות  "ורצע". דהיינו לא תשמע שמע שווא
ומיהו  .אדניו את אזנו מלשמוע דברי רכילות עוצר

 רב� בראותיות  במרצע .זה האד� עצמו ?האדו�
דהיינו , דהיינו דהיינו באליה שאי� בה עצ�, עצ�

עצ� יש בה עצמה רבה בזה  תורות  זה שאי� בה
אומר . שהיא מונעת מלשמוע לשו� הרע ורכילות

מכל כלי� ) משקו'( י מה נשתנו דלת ומזוזה"רש
אמר הקדוש ברו" הוא דלת ומזוזה שהיו ? שבבית

על שתי עדי� במצרי� כשפסחתי על המשקו' ו
כי לי בני ישראל עבדי� עבדי "ואמרתי  המזוזות

ה� ולא עבדי� לעבדי� והל" זה וקנה אדו� 
ידוע שאד� הרוצה לדבר  ."לעצמו ירצע בפניה�

לשו� הרע והאחר שרוצה לשמוע לשו� הרע 
נכנסי� למקו� שקט וסוגרי� את הדלת וש� 

והדלת והמזוזה ה�  כאילו לא נשמעי� מדברי�
עתיד לבוא מעידי� אפילו קירות בידוע ל .העדי�

זה רומז מדוע דווקא אוז� תירצע  .ביתו על האד�
שבלעדי השומע את הלשו�  ,ועוד .ולא אבר אחר

ז� וידוע שהא .לא יהיה מצב של לשו� הרע הרע
 ?ומדוע זה כל כ" חמור, נכוית תחילה לאיברי�

. ז� תפקידה לקבל רק דברי קדושה ותורהוכי הא
ז� ששמעה ויוחנ� ב� זכאי א אמר רבי�י"אומר רש

וכ� עשרת הדברות והל"  "לא תגנוב"על הר סיני 
מדוע שבאי� לספר לו לשו� הרע  .תרצע ,וגנב

אולי יש  "...וא� שלש אלה"? ...ורכילות כ� שומע
מכה " .לשלשה שנענשי� בלשו� הרעכא� רמז 

 .ג� כא� יש רמז לשלשה" איש ומת מות יומת
בלשו�  השומעזה  תמ% ,לשו� הרע ר$דַ הְמ זה  ומת

 .אתה מסתב" דהיינו א� תשמע לשו� הרע ,הווה
דהיינו הראשו� , בלשו� עתידזה השלישי  תַמ י9

בא זה השני , אומר לשני שהשלישי דיבר עליו
יש אה ;ֶ ַמ "ועוד פירוש לפסוק . והורג את השלישי

י וא� "אומר רש .איו�ת "ר="ומתיות ממת ו
ה הייתי אומר ;ֶ י יַ ה ולא נאמר ואיש כ;ֶ נאמר ַמ 

וישנ� עוד פירושי�  .אינו חייב עד שיכה איש
ידוע ? הא� אד� המאיי� חייב מיתה: י"ברש

שפעמי� אד� מסתב" בחייו ע� גורמי� פלילי� 
, או שוק אפור או שכני� רעי� וכדומה לא עלינו
. ידוע שהדר" של גביית הכס' לא סוגה בשושני�

מאבדי�  ופעמי� שבעלי החוב סובלי� מאיומי�
ופעמי�  ?עצמ� לדעת הא� הגובי� חייבי� במיתתו

ששיטת� לגבות את חוב� זה להפי. במכשירי� 
לח. חברתי ושקרי�  ,רכילות, הטמאי� לשו� הרע

וכ" נהרסי� חייו וחיי משפחתו  עליו ועל משפחתו
זו לא דרכה של  .ובסו' נכנע ללח. ופוגע בעצמו

ת זאת לעומ .תורה להתמודד ע� מצבי� בצורה כזו
אלא כל אחד כפי ראות אצל אומות העול� שאי� תורה 

ואלה ג�  שמה מטי אותיות  המשפטי�עיניו אצל� 
ואילו אצל ע� ישראל יש ואלה המשפטי� . התוצאות

כשולח� ערו" ומוכ�  � י"כמאמר רש אשר תשי� לפניה�
רמז לשתי התורות תשי� לפניה� זה תורה  .לפני האד�

ה שבעל פה שנזכה לקיי� ערו" זה תור ושולח� שבכתב
  .)ש.מעבדכ� הנאמ� א(   .את שתיה� באותה מידה
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  ותלילה לב� בנתיב
ה מראה לנו "הקב, בתו" כל עול� ההסתר, לעיתי�

א" . באופ� מופלא כיצד הוא מנהל ומשגיח על עולמו
פ תפילתו של האד� "את עולמו ע' מנהיג ה, מעל הכל

לפנינו מעשה מופלא מאי�  .ודמעותיו בבקשותיו
רבה של , א"סיפר הרב חיי� זאיד שליטש, כמוהו

זאיד  מתארח הרב חיי�, מידי שבת" :פרדס כ.
היה זה שבועיי� . במקומות שוני� באר. בסמינרי�

הרב זאיד הוזמ� . ו"התשע, לפני חנוכה האחרו�
. עבור קבוצת בנות מתחזקות', נתיבות'לסמינר בעיר 

. הרב הגיע לביתו של מארחו כשעה וחצי לפני השבת
בה ישהה , מארחו לקח אותו ברכבו אל יחידת דיור

. רכב לסמינרכניסת השבת לקחו ב וטר�, בשבת
מסר הרב זאיד , וא' אחר הסעודה, לאחר התפילה

אחר הסעודה נער" סימפוזיו� . שיעור מאל' ומרתק
, קבוצת הבנות שהרבו לשאול שאלות מרגש ע�

הסימפוזיו� . והרב זאיד ריתק אות� בסיפוריו
הרב זאיד יצא . בלילה 2 השעה היתה .הסתיי�

. לישו�מהאול� והל" לכיוו� יחידת הדיור על מנת 
ואז לפתע הוא מבי� שבעצ� , צעדי� הוא צועד כמה

מארחו . אי� לו מושג איפה נמצאת יחידת הדיור
והוא אינו זוכר היכ� ממוקמת , הביא אותו ברכב

לפני . וא' אינו זוכר את הרחוב שלה, היחידה
בשיחת טלפו� אמר לו בעל הדירה את , יומיי�
. י�א" הוא לא התאמ. אז לזכור את הפרט, הרחוב

, בלילה 02:30השעה . רצינית הרב הבי� שהוא בבעיה
הרב . הוא עיי' נורא ואי� לו מושג מה עושי�, נתיבות

ש� הוא , הוא מחפש בית כנסת קרוב –זאיד החליט 
, ישי� את ראשו על הספסל ויתכסה בחליפתו ויש�

הוא רואה בית כנסת . ממש כמו בדורות הקודמי�
. גלה כי הוא לא לבדא" להפתעתו הוא מ, וונכנס אלי

ולמד ' סטנדר'בקידמת בית הכנסת עמד בחור ליד ה
רק בשביל מחזה שכזה בשעה '. גמרא בניגו� והתלהבות

הרב . חשב הרב לעצמו', כזו היה שווה לבוא לישו� כא�
מה אתה עושה כא� , שבת שלו�: "ניגש לבחור ואמר לו

ליל שבת הזה הוא זמ� ". ענה" דלומ"? "בשעה שכזו
והמשגיח אמר לי לפני , אני לומד בישיבה. ביותר מיוחד

כי בחור ע� כח רצו� יכול להגיע לכל דבר , כמה שני�
 ."לפני החתונה' ס"ש'ואפילו לסיי� את ה, בחיי�

על , הדברי� נכנסו לליבי ומאז אני לומד בכל זמ� פנוי"
ואני רוצה לבשר ל" . ס"מנת לזכות לסיי� את הש

נותרו לי עוד . ס"שתפסת אותי לקראת סיו� הש
הרב זאיד  ."ס"שלושה דפי� וסיימתי את כל הש

  .ס"בחור צעיר מסיי� את הש. התרגש מאד
אפשר לזכות ללמוד את" את שלושת הדפי� "

. השיב הבחור, "בשמחה. "שאל הרב ?"האחרוני�
הרב זאיד והבחור התיישבו . בלילה 3השעה היתה 

זה . ס"ללמוד את שלושת הדפי� האחרוני� של הש
הרב . ובסיו� ה� פצחו בשירה וריקוד, שעהכ לקח לה�

כעת אני בטוח : "זאיד התרגש ובר" את הבחור
  ".שתמצא את השידו" של" מהר בעזרת הש�

אבל מה הרב עושה פה בשעה ", שאל הבחור, "רגע"
אבד לי : "לפתע נזכר הרב שהוא עיי' ואמר". ?שכזו
" א, שכחתי איפה יחידת הדיור שקיבלתי השבת. הבית

, "הכנסת הלילה אש� פה על הספסל בבית, זה בסדר
התעט' , הרב שכב על אחד הספסלי�. אמר הרב

הוא עוד לא הספיק להירד� . בחליפתו וניסה להירד�
  היה, "סליחה הרב. "ולפתע הוא מרגיש יד מעירה אותו

לישו�  פ ההלכה אסור"אני חושב שע אבל", זה הבחור
הרב ניסה להרגיע אותו כי כ" נהגו בכל ". בבית כנסת

  ."א" הבחור התעקש כי למד שאסור, הדורות
אני אעלה ", אמר הרב ע� עיניי� חצי עצומות, "טוב"

. עזרת הנשי� היתה סגורה' למזלו'". לעזרת הנשי�
הוא היה . ה רוצה אותו ער"הוא הבי� שהלילה הקב

הפע� הוא עלה ישר . י' מאד וחיפש בית כנסת סמו"עי
. הוא פותח את הדלת ושומע קול בכי. לעזרת הנשי�

אחת בוכה והשניה מרגיעה , שתי נערות הוא רואה
והסתובב , הרב זאיד הבי� שאינו במקו� הנכו�. אותה

הנערות . נתקלה רגלו בכסא ונשמע רעש, לפתע. ליציאה
אני , מקו� לישו� רק חיפשתי ,סליחה. "צרחו מפחד

שאלה , "אתה לא הרב זאיד, רגע"התנצל הרב , "הול"
!. אתה יודע שאני בוכה בגלל", "כ�. "הנערה הבוכיה

לפני שנתיי� מסרת אצלנו בסמינר אופקי� שיעור על 
י תפילה ודמעות "אמרת שבחורה יכולה ע. שאיפות

השיעור של"  .לזכות לחת� ב� תורה שיהא גדול הדור
, אמרתי שאני רוצה ב� תורה אמיתי, ליימאד השפיע ע

א" למעשה כבר שנה וחצי שאני , שרק תורה בראש שלו
הוריי ומכריי . בשידוכי� ולא מצאתי את זיווגי

, השבת. א" אני מסרבת, משפיעי� עליי שאתפשר
ובאתי ע� חברתי לכא� לסיי� את כל , הוריי בבית מלו�

ו כמ, ספר התהילי� ולבכות לזכות בחת� ב� תורה
הבי�  ,בשלב הזה". שאמרת שבכוח דמעות לעשות הכל

הוא . מנע אותו הלילה משינה' הרב זאיד כעת מדוע ה
: הוא פנה אליה ברוגע ואמר לה. 'הבי� מה תכנ� לו ה

כי יש שכר , מנעי קול" מבכי ועיניי" מדמעה"
מי !". "והוא נמצא שתי רחובות מכא�... לפעולת"

המשיכי , הרב אמר, "החת� של". "שאלה?, "נמצא
א" הפע� שהדמעות של" יהיו , בקריאת התהילי�

יש לי תחושה שמצאתי את השידו" של" לפני , משמחה
בשעה כזו אבל מה הרב עושה  ,רגע". "מחצית השעה

שכחתי איפה יחידת ", שאלו, "?בלילה בעזרת נשי�
בבניי� שלי ", פנתה אליי, "רק רגע. "אמר, "שלי הדיור

כמה יחידות דיור ברחוב יש אשה זקנה שיש לה 
והיא תשמח מאד , וחצי מכא� רחוב, קהילות יעקב 

זה  –לפתע נזכרתי ". לתת ל" דיור תמורת כמה גרושי�
. זה היה מדהי�. בדיוק הרחוב של יחידת הדיור שלי

ה לקח לי את הזיכרו� לכמה שעות והחזיר לי "הקב
לאחר תפילת . הרב נכנס לדירה לישו�. בגמר התיקו�

הל" הרב זאיד להורי הבחור והציע לו את  ,שחרית
מיד . התברר שה� הכירו את הנערה והתלהבו. הנערה
ש דיבר הרב ע� הורי הנערה והציע לה� את "במוצ

ה� נפגשו בחנוכה . ה� הכירו אותו והתלהבו. הבחור
  .'ווארט'חנוכה ה� סגרו  ובנר שמיני של, האחרו�

  )ו"הי דרהסופר חיי� ול(                                               
  

"àôøé àôøå ïúé åúáù ÷ø" )ט"א י"כ(  
  )גמרא. (מכא� שניתנה רשות לרופא לרפאות

א מוילנא שחלה ב� יקיר שלה "מעשה באחותו של הגר
רצה הא� אל אחיה הגאו� . והגיע עד שערי מוות

: א"אמר לה הגר. וביקשה לעורר רחמי שמי� על הילד
מעוז" והילד יתרפא ' מי בהוא' את שי, כ� אעשה"

אבל הרופאי� כבר נואשו ", התייפחה האחות. "בטוח
א מלוא קומתו ואמר "הזדק' הגר? "מחייו

והרי התורה אמרה ? כ" אמרו הרופאי�": בהתרגשות
מכא� שניתנה רשות : ודרשו חכמי�, "ורפא ירפא"

אבל לומר , תרשולרפאות נתנו לו . לרופא לרפאות
  ."א כל רשותנואש לחולה אי� לרופ

  


