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  ל"ז אברה$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�     
   מלאכת בצלאל ואהליאב עלה את נֶ מָ שה ְמ מ �

  .וכליו המשכ�     
  .אזהרה מיוחדת על שמירת השבת �
  .ועונשו, חטא מעשה העגל �
  .סליחותל, הר סיני בפע� השניהל הלומשה ע �
  אחר ארבעי� יו� מקבל משה את הלוחות  �

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

åùôð øôë"  
תמנה רק את , בוא למנות ראש ומנהיג לבני ישראלכי ת

ולמסור את נפשו  זה שמוכ& לתת את עצמו ככופר נפש
 )' הקדושאלשי(                                  . בעד כלל ישראל

� "àøùé éðá ùàø úà àùú éëì"   
שיעלו מעלה מעלה א את בני ישראל א� רוצה אתה לנ(

שיתנו דעת� תמיד על , "לפקדיה$"עלי' ללמד� , ביהדות
לא "מלשו� , נחסר=( נפקדעל כל אשר , חסרונותיה�

  )האור פני מש(                           . מה� ")נפקד ממנו איש
� "åúìëë äùî ìà ïúéå"...  

ככלהשנמסרה לו תורה במתנה , כתיב חסר" ֹתולֹכַ ְ( "
כשאד� מישראל : מעשה בתלמיד אחד ששאל .ת�לח

כדת משה הרי את מקודשת לי : "מקדש אשה הוא אומר
: השיב הרב? קאודו' משה וישראל'מה טע�  ".וישראל

ובמש' , נדדו במדבר ארבעי� שנה, כידוע, משה וישראל
חיכוכי�, כל השני� הללו היו לה� כל מיני די� ודברי�

זהו ... ובכל זאת לא נפרדו ונשארו תמיד יחד, מריבותו
  ...עת הקידושי&ללמוד בני הזוג בשמוסר השכל שצריכי� 

� "åàøé àì éðôå éøåçà úà úéàøå" )ג"ג כ"ל(  
אי& מביני$ בתחילה את רוב� של מאורעות וסיבות 

כי נראי� ה� בעיני הבריות  ,תכלית$ ומשמעות$
מתבררת לנו משמעות$, רק כעבור זמ& רב. כמופלאי�

של המאורעות ואנו תופסי� את מגמת ההשגחה העליונה 
, "ירַ ח.וראית את -": ר הכתובזהו שאומ. בהתארגנות�
י לא נָ ופַ ", אפשר להשיג את דרכי ההשגחה רק אחר כ,

  )התורת מש(             . מתחילה אי אפשר להבינ& �  "א1רָ יֵ 
� "áîï éøùòí ðùä"  � רמז למה  ,המ&ת סופי תיבו

אמר , ככר כס4 10,000ל שכשרצה המ� לתת למל' "שאמרו חז
  )בעל הטורי�( .ו השקלי� לפני'ה רשע כבר ישראל הקדימ"הקב

  

� "íìåòì àéä úåà ìàøùé éðá ïéáå éðéá" )ז"א י"ל(  
ששלט התלוי על כש� . שבת היא האות של אד� מישראל

ת מעידה 5ָ כ' ג� הָ% , פתח הבית מעיד על האיש הדר בו
שבת נושאת בחנות הנעולה  . על היהודי היכ� הוא דר

אבל א� חלילה פתוחה היא בשבת . יהודיעליה שלט של 
  )�החפ6 חיי(                              . מעיד השלט על ההיפ' �

� "íúøãì úáùä úà úåùòì" )ז"א ט"ל(  
מלשו�  $/ירָ ִד : ו ואפשר לקרוא"חסר וא רת$לדֹנאמר 
משמגיע יו� השבת ודירתו של אד� מישראל היא . דירה

אזי אומרת �טה מוצעתימ, נר דלוק, שולח& ערו,: שבתית
, א� אי� השבת ניכרת, אול�. הריני דרה אתכ�: השכינה

  )יילקוט ראובנ. (רה של ישראליאי� זו ד: אומרת השכינה
� "é åúøùîòð ïåð ïá òùåä øäàä êåúî ùéîé àìì"  

' נער'אי' הכתוב קורא ליהושע : 'אב� עזרא'שואל ה
כי , וחכמי� אמרו, והרי יהושע חי מאה ועשר שני�

כ באותה שעה "א, קלָ ושבע שני� חֳ , %בַ שבע שני� 7ָ 
'? נער'ואי' קראו הכתוב , שי� ושש שנהיהיה ב� חמ

. 'ות נערשיר'מלשו� ' נער'ומתר6 שביאור המילה 
שיש לו , ששימש את משה כמו נער קט&כלומר 

  .תשוקה ללמוד עוד ועוד
� "éúåúáù úà êà"  

 ג�ו תשבות אותית 5ָ ַ% . הלפני שבת לעשות תשובפירוש 
ולשמור שבת  לפני שבתצרי' לעשות תשובה . תֶ� 1ֹ

  .הלמעלת ֶ% ו 5ֹ"שא� לא כ� תהיה לו ח, כראוי
� " ìñôêì"  

שכשאד� , י דר' מוסר"ועפ. ה של,הפסולת יהי: י "וברש
, לא יתלה זאת על אחרי�, רואה על עצמו פסול כל שהוא

  .ואתה אש$ בכל, אלא כל הפסולת של,
� "íëúàèç ãòá äøôëà éìåà"...  

 ד$" יוצא המילי�ת "ס..." $חטאתכ דבע פרהאולי אכ"
דברי � כשתכפר עליה ד$ פרה אדומהרומז על , "הפר

כ, תבא פרה , צואההמדרש שאמרו תבא אמו ותקנח ה
  .)י במדבר יט"רש( לותכפר על העג

  

  ו"עתש'ה ' אדר א' יח ד"בס 
  17:16 �הדלקת נרות                

  18:08 � שבת  צאת ה              
  18:47  �     רבנו ת�                

  

  "אור החיי$"לפי הלוח המדוייק של  � חור4שעו& 
 

 
 

 
 

    .י קט�"יש לטלטל ע, במקו� שיש עירוב .אי� לעיי� בעלו� בשעת התפילה וקריאת התורה . 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  7743834�054   " אברה$ יגל"ארגו&  י "ל ע"יו

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

  

íéîâúôäå íéáéðä úðéô  
' ְ(ל$7 ר8ֶצה ה =?1ְע8ל8ת 7ְזָבִחי$' ַהֵחֶפ6 לה

ִזְבֵחי . ָקְר�5ַ ַהִ<ְ(ָר4 7ִָליל ַעל ַהִ=ְז5ֵחַ =ָלהע. ?1ְָקְר1ָנ8ת
  . ְטאָקְר5ָנ.ת ָ%ל.� ְלא.ת @.ָדה -ְ' לֹא ְלַכָ?ַרת ֵח =ְ%ָלִמי�
ְ%ֵאָלה [ְ%מ1ֵאל %.ֵאל ֶאת ָהָע� ְ%ֵאָלה ֶרט.ִרית  :דוגמה

' ֶפ6 להַהחֵ ]: ַהְ=ִכיָלה 5ְת.ָכB ֶאת ַהְ@1%ָבה ַהֶהְגי.ִנית
  ?5ְע.ל.ת 1ְזָבִחי�

ב ִהֵ<ה ְ%מַֹע ִמDֶַבח ט.? 5ְע.ל.ת 1ְזָבִחי�' ַהֵחֶפ6 לה :מקור
  )ניבונכו�(                                         ].ְ%מ1ֵאל א טו כב[

  

 סגולה גדולה � בדוק ומנוסה 
 בסעודה הרביעית להשתת4

"מועד�אוהל"בבית הכנסת   

 



  

  שבת  שלום  ומבורך
 éåìéòì     úîùð :         

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

  ל"זמרי$  בתגולש& באבאי 
  ל"זפרי ויצחק  בתמרי$ דוידי 

  ל"ז שרה בת אתי'אסתר נג
  ל"זשאוקט בת טובה הרוני 

  ל"זפריחה  בתזוהרה אלביליה 
  ל"זפרי ויצחק  בתאי נהיית מוס
  ל"ז רחל בת גילה הירש
  ל"ז אסתר בת נינט אוקט&

  

  ל"זרינה  ב�ל 'אברג מיכאל�יור$ג "הרה
  ל"ז סולטנה ב� טוב נאמ&� ש$

  ל"ז דוד ורבי ב� לוי לוי
  ל"זשירי&  ב�ה טחלוב 'יי$ חייקח

  ל"זשמחה  בתאיטו אבוטבול 
  ל"ז שרה בת נרגס דוידי
  ל"ז חוה בת שרה בכורי
  ל"ז חנה בת מרי$ יתח 

  

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

  השיטה להקניית ערכי$ לילדינו
  

, אנו רוצי� לראות בילדינו את הטוב ביותר, כהורי�
יש לנו רשימה של . את המושל� והנקי מכל רבב

סול� ערכי� שבנינו כמודל הניצב מול עיניו , דרישות
: סול� ערכי� מדהי�. "כזה ראה וקדש", של הילד

חביבות , העמקה מיוחדת, חריצות מופלגת ,יושר קיצוני
אלו ה� . התבוננות נוקבת, מחשבה ישרה, מופלאה

שלבי� ספורי� מתו' סול� ערכי� דמיוני ומופלא 
איש . ערכי� נפלאי�, אכ�. שמציבי� הורי� לילדיה�

יושר , אינו יכול להתווכח שחריצות היא תכונה מצוינת
והתבוננות והעמקה מונעי� דברי� , מחייבהוא ער' 

אול� קיימת . אי� ספק בכ'. רבי� הנובעי� משטחיות
איננו יכולי� לדרוש . בעיה אחת בסול� ערכי� נפלא זה
, בהכירנו את עצמנו. מילדינו שלמות שאינה קיימת בנו

כמה . אנו יודעי� עד כמה קשה לרכוש כל אות� תכונות
שהוא , � הערכי� שלנופעמי� אנו עצמנו נכשלי� בסול

איש   ?לעתי� נמו' בהרבה מזה שאנו מציבי� לילדינו
אבל רבי� מאיתנו , אינו דורש מילדיו להשיג ר4 גבוה

  ...דורשי� מילדיה� שיהיו כל מה שה� לא הצליחו להגשי�
  

  כל הישועות והברכות
 óñåé äéôåñå äðéãו"הי  

  .שתרמו לסעודה הרביעית בלויי&
  ל "זצ עובדיה יוס4כות מר� ז

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

  .שיזכו באושר ובפרנסה טובה
. לכל משפחת� ובריאות הצלחה

  וירוו נחת מכל יוצאי חלציה�
  ל"זרחמי�  תב שרהנ "להבדיל לע

  ל ב� שלמה ושרה שיחיו"ז מרדכי לארי

 ו"הימרי$  ב�שלמה לארי 
 ו"הימרי$  ב�משה 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"הימזל  �ב אליהו כה&�שאול
   ו"היאנט  ב�איל& רפאל פר6 
   ת"נבמרבקה  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

  .ל וע$ ישראל"חולי ופצועי צהובכלל$ לרפואת כל   

    

 ברכה והצלחהברכה והצלחהברכה והצלחהברכה והצלחה

ïàé÷÷ä äøèéîå íäøáà 
על הסיוע לזיכוי 
הרבי� שיתברכו 

, ברפואה שלימה
פרנסה טובה ,אושר

ויתגשמו כל 
משאלותיה� לטובה 

וירוו נחת ושלווה 
 �החלצייוצאי כל מ

  לשני� רבות וטובות

  שיעור התורה הגדול בתבל

  "ìâé íäøáà"  ארגו�
  בכל מוצאי שבת �משדר בלוויי

   הראשו& לציו&את שיעורו של 

  א"שליט  óñåé ÷çöéג "הרה
  "אוהל מועד"בבית הכנסת 

  ור יוקר� השיע 20:30בשעה 
  ה תתקיי� "בע .מס, ענק גבי על

  "בית הלח$" בחסות  ,סעודה רביעית
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        ברכה והצלחה ברכה והצלחה ברכה והצלחה ברכה והצלחה 
äèàåâ äéðåñå åäéìàì ו"הי 

. על הסיוע לזיכוי הרבי�
 שיזכו לפרנסה טובה

רפואה שלימה וירוו נחת ו
 מכל יוצאי חלציה�

 �ויתגשמו משאלות
ורפואה שלימה . לטובה

  יוחאי � לשמעו& והחלמה
  ו "ב� סוניה הי

  �שיחזור לאיתנו הראשו

"úòãáå äðåáúáå äîëçá íé÷ìà çåø åúà àìîàå". 
  

לכל , מספר מושגי� הקשורי� לדעתלשו� המקרא יש ב
 :תאחד מה� יש משמעות ייחודי

בעיקר  � ללמוד וללמד  ,הכישרו� לשמוע = החכמ
 .)מה טוב ומה רע לעשות(בתחו� הרוחני 

 .הכישרו� לחשוב להסיק מסקנות = הבינ
 .באמצעות החושי�, היכרות מקרוב = תדע

  .הכישרו� להטעות ולהיזהר מהטעיות = הערמ
בעיקר בתחו�  הכישרו� לבחור נכו� ולהצליח = להשכ

 .החומרי
 .הכישרו� להזיק=המזימ
  .רהכישרו� לעזו=התושי

  :מחדד את ההבדלי� בי� חכמה לתבונה שלמה המל'
  )'משלי ג" (הְ@ב1נָ ק ְוEָד� ָיִפי, הָחְכמָ א -ְ%ֵרי Eָד� ָמצָ "

ל אב, כאשר הוא לומד מאחרי�, וצא� מאד�החכמ
  .ומהמוח של, להוציא בעצמו, קהפי' לאד� צרי�התבונ

  )'ז משלי( "אִתְקרָ ה ַל5ִינָ ע 1מֹדָ , ֲאחִֹתי Eְ@ ה ַלָחְכָמ ר ֱאמֹ"
ה ינה5ִ . אחותו כמ �היא טבעית ופשוטה יותר ה החכמ

  .היא מתוחכמת ורחוקה יותר
  

  הישר והצנוע נ"לע
 éàñåî ïåùîùל"ז  

  ה'ל ורחל שתחי"ב� שבתאי ז
  פקידת שנתו חמישיביו$ 

  16:30 �העליה לבית העלמי� ב
  החסיד והענו נ"לע  

âð ìàåîù'éúà  

  ל "ז ב� זרובבל ושרה
   'א באדר' נפטר  כד

  פקידת שנתו שישיביו$ 
  

        """"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 

øùë äøåôéö  ת"מנב  

ïîöøåå øãîñå íééç  ו"הי    

  ת"מנב éìçø ע�  ãòìâלנישואי  
  

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

  .שי' את מסורת הבית המפוארלהמ
  "ענבי הגפ& בענבי הגפ& דבר נאה ומתקבל"

  כל הישועות והברכות
 úçôùîì  ø  .  éãéåãו"הי  

  .שתרמו לסעודה הרביעית בלויי&
  ל "זצ עובדיה יוס4זכות מר� 
לרפואת� והצלחת�  ,תג� בעד�

 שיתברכו בכל מילי דמיטב
שיזכו . ויתגשמו כל משאלות ליב�

  .באושר ובפרנסה טובה
  . לכל משפחת� ובריאות הצלחה

  וירוו נחת מכל יוצאי חלציה�
  ל"בת יצחק ז מרי$נ "להבדיל לע

        """"כלהכלהכלהכלה קול חתן וקולקול חתן וקולקול חתן וקולקול חתן וקול, , , , קול ששון וקול שמחהקול ששון וקול שמחהקול ששון וקול שמחהקול ששון וקול שמחה""""
  וב ואיחולי$ לבביי$ לידידנו מזל ט

íåìù äôéå ïñéð  ו"הי  

éøéñ éúåøå òùåäé  ו  "הי  

   ת"מנב ìàøéù ע� íø  לנישואי
  

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

  .להמשי' את מסורת הבית המפואר
  "ענבי הגפ& בענבי הגפ& דבר נאה ומתקבל"

חודשי�  12במלאת 
  הצנועה והענוהנ "לע

éàñåî úééäð ל"ז  
  ל "ז פרי ויצחקבת 

  'אדר א' כ שניביו$ האזכרה 
, דברי תורה, ערבית�18:00

  בבית המדרש  וברכות
  ."משהל תפילה"

עליה לבית  ביו$ שלישי
 16:30העלמי� בשעה 

 

ברכה והצלחה ברכה והצלחה ברכה והצלחה ברכה והצלחה 
áåìçè äàìì  

 ,שתזכה לרפואה
רנסה אושר ופ

ווה נחת רות טובה
מכל יוצאי חלציה 
ויתגשמו משאלות 

ליבה לטובה ע� 
  ו"הי פנחסבעלה 

  המזכה את הרבי�
 

חודשי�  12במלאת 
  הצנועה והענוהנ "לע

éãéåã íéøî  ל"ז  
  ל"ז פרי ויצחקבת 

  תתקיי� אזכרה
  'אדר א' יט ראשו&ביו� 

 עליה לבית העלמי��16:15
ר שתמלי6 טוב "יה

בעד כל ילדיה 
 ומשפחתה

 

 ברכה והצלחהברכה והצלחהברכה והצלחהברכה והצלחה

éøæìì ïø÷å ïåøåãì  
שיתברכו ברפואה 

זרע קודש  ,שלימה
 ,קיימא� בר

פרנסה ,אושר
  טובה ויתגשמו

כל משאלותיה� 
לטובה וירוו נחת 

  �היוצאי חלצימ
  לשני� רבות

 רפואה שלימה
éøáìåâ äðìéàì  

  תור& בת
  ה ישלח"הקב

מזור ומרפא  
ב אבריה "לרנ

. ה גידיה"ושס
 שתחזור לאיתנה

ותזכה הראשו� 
  לשני� רבות 

  .טובות ונעימות

 רפואה שלימה
éðùì -úøôà  

  ו "הי חנה תב
 לה ה ישלח"הקב

 זיווג הגו&במהרה 
 משורש נשמתה
וברכה והצלחה 

 לאברה$ וחנה גאלי
שלווה שירוו נחת ו

  מכל יוצאי חלציה�
  וטובות לשני� רבות

 ברכה והצלחהברכה והצלחהברכה והצלחהברכה והצלחה

éãéåã ä÷áøå äîìù  
על הסיוע לזיכוי 
הרבי� שיתברכו 

, ברפואה שלימה
פרנסה טובה ,אושר

ויתגשמו כל 
משאלותיה� 

לטובה וירוו נחת 
  כל ושלווה מ

   �היוצאי חלצי
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כתחלה ראוי ונכו� לבוא לבית הכנסת בהשכמה כדי שלא ל .א
ומצא , אול� מי שעבר ונתאחר לבוא לבית הכנסת, יצטר' לדלג

יפסיד , וא� יתפלל כסדר, הצבור נמצאי� בסו4 הזמירותש
, ימהר להתעט4 בציצית ולהניח תפילי� בברכותיה�, תפלה בצבור

המחזיר נשמות לפגרי� ''עד '' אלהי נשמה''ואחר כ' יאמר 
ומזמור , ויתחיל ברו' שאמר, ויבר' ברכות התורה'', מתי�

ללו אל ומזמור ה, מ� השמי�' ומזמור הללו את ה, תהלה לדוד
וימשי' מברכת יוצר אור על , ויסיי� בברכת ישתבח, בקדשו

וא� . או ע� חזרת השליח צבור, הסדר כדי להתפלל ע� הצבור
, ג� בזה לא ישיג להתפלל ע� הצבור או ע� חזרת השליח צבור

ויתחיל מברכת יוצר אור כדי שיספיק , ידלג לגמרי הזמירות
ואחר התפלה . להתפלל ע� הצבור או ע� חזרת השליח צבור

וכ� יאמר פרשת העקידה ופרשת , יאמר כל שאר ברכות השחר
וכל המזמורי� , קראו בשמו' והודו לה, הקרבנות ואיזהו מקומ�

אבל ברו' שאמר וישתבח לא יאמר אלא א� כ� בלי ש� . שדילג
וא4 על פי שהמקובלי� אומרי� שא� מדלג הזמירות . ומלכות

זהו , צינורות הקדושה ואומר� לאחר התפלה הרי הוא כמהפ'
אבל כשעושה כ� בדלית ברירה כדי להתפלל ע� , רק לכתחלה

, שמעלת התפלה בצבור נשגבה מאד. אי� בכ' כלו�, הצבור
  )'א' נב הע' סי, ד''י מהדורת תשס''ילקו. [ודוחה אמירת הזמירות

א� יש לו שהות לומר כל המזמורי� שבי� ברו' שאמר  .ב
מלבד ברכות (נכו� שיאמר , קצתונשאר לו עוד זמ� , וישתבח

לפיכ' אנחנו ''ויתחיל , ג� חלק מסדר הקרבנות) השחר כול�
'', ברו' ש�''ו'', שמע ישראל''עד פסוק '' חייבי� להודות ל'

ואחר כ' יתחיל פרשת . שאמירת� ה� צור' גדול על פי הקבלה
. ולא עד בכלל, ופטו� הקטורת עד רב� שמעו� ב� גמליאל, התמיד

וא� . ולא עד בכלל, עד איזהו מקומ�'' אנא בכח''אמר ואחר כ' י
ואחר כ' יתחיל . ''איזהו מקומ�''יאמר ג� , רואה שיש לו עוד זמ�

אל ''ואחר כ' '', ובנביאי אל תרעו''עד '' קראו בשמו' הודו לה''
. מל' ולמנצח בנגינות וברו' שאמר והלאה' נקמות ואחר כ' ה

  ].ז''פסד' הל, ד''י תשס''ילקו. [ובסיו� התפלה ישלי� מה שדילג מתחלה
ואי� בידו סיפק לומר , י שאיחר לבוא לבית הכנסת בשבתמ  .ג

שא� יאמר ג� פסוקי '', נשמת כל חי''ג� פסוקי דזמרה וג� 
דזמרה וג� נוסח נשמת כל חי לא יוכל להשיג להתפלל ע� הצבור 

מוטב שידלג נשמת כל חי ולא ידלג על , או ע� חזרת השליח צבור
שתדיר ושאינו תדיר תדיר , כי הלכה רווחת היא, קי דזמרהפסו

. שאמירת נשמת כל חי אינה אלא מנהג הגאוני�, ועוד. קוד�
ומכל מקו� נראה שא� כבר אמר כל המזמורי� של פסוקי 

, יכול לדלג מש� עד אחר שירת הי�'' לש� תפארת'''דזמרה עד 
ל שבת וא� שכח לומר בשחרית ש. [וימשי' באמירת נשמת כל חי

אלא , לא יאמר ש� נשמת, וביר' ברכת ישתבח'' נשמת כל חי''
וא� נזכר בברכת ישתבח קוד� שאמר ברו' . ימשי' בברכת יוצר

יחזור לנשמת ויגמור , מל' גדול ומהולל בתשבחות' אתה ה
ספר על הלכות ברכות , ד''ילקוט יוס4 מהדורת תשס]. [כסדר

  ]. סימ� נב הערה ג, השחר ופסוקי דזמרה
ש מי שאומר שכל מה שאמרנו לעיל לעני� סדר הדילוגי� י   .ד

נ ''אינו אלא במי שזהיר וזריז ורגיל להשכי� לביהכ, בתפלה
ואירע לו אונס שאיחר מלבא , ובדר' כלל מתפלל ע� הצבור

אבל מי שאינו חרד להשכי� , ל''שאז יתפלל כנ, לבית הכנסת
מר הזמירות ל אז על הרוב לא יוכל לו''וא� יתפלל כנ, לתפלה

ויספיק רק ברכות , הקבועי� לאומר� בה� בתפלה במקומ�
ל ''אי� לו לשנות הסדר שקבעו חכמי� ז, ברו' שאמר וישתבח

ולכ� בכל אופ� , ואמנ� לדינא תפלה בצבור חשובה יותר. בברכות
' ספר על הל, ד''י מהדורת תשס''ילקו. [ידלג לצור' תפלה בצבור

  ]. נב הערה ד' סי, ז''פסד
� אי� לו שו� אפשרות להתפלל ע� הצבור או ע� חזרת א  .ה

תפלה בצבור , אלא א� כ� יתחיל מברכת יוצר, השליח צבור
ואחר התפלה ישלי� כל המזמורי� . ויתחיל מברכת יוצר, עדיפא

כי ברכות אלו לא . וישמיט ברכת ברו' שאמר וישתבח, שהחסיר
  . נתקנו לאומר� בש� ומלכות אלא קוד� התפלה
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 לישרא יבנ שרא תכי תשא א"
אומרת . את עצמ' תשלי$ת "ס"=$לפקדיה

לכ� , הגמרא שאד� הלא נשוי נקרא פלגא גופא
הודי תשא יל כת "ר=כיצרי' האד� להנשא 

י אומר אל "רש. כ' תשלי� את עצמ', אשה
תמנ� לגלגלת אלא יתנו כל אחד מחצית השקל 
דהיינו הבעל נות� ג� על אשתו וכ' יש שלמות 

כי תשא את ", אווהבע� ישראל ורמז למידת הג
, על האחר א$ תרי$ את הראשדהיינו  "ראש

. על האחר מילה פקדאותיות  לפקדיה$
אתה  ומחצית השקל אומרת לאד� הלו ידידי

עדיי� חצי ויש ל' עוד הרבה להשלי� אז לא 
נקראת קדימה " ונתנו"התיבה . להתגאות

 .גאוות� אחר והפו' א� תתגאה יקו� עלי'
משני צידיה , ווההתיבה רומזת ג� על הענ

זה  נת&ובפני� תיבת  כמו חומה בצורה �ו�האות
, צניעות מעשיו בתו' ביתו העניו ששומר על

ונתנו איש כפר נפשו " ."בירכתי בית'"שנאמר 
אומר , "בפקד את� ולא יהיה בה� נג4 'ה�ל

ר בא בֶ שהמני� שולט בו עי� הרע והדֶ  י"רש
כא� רואי� ג�  ,רבָ ר אלא דָ בֶ תקרי דֶ  אל  עליה�

היכ� שולט  .את שתי המידות גאווה וענווה
, בנכסיו .באחד שמתגאה במעשיו ?העי� הרע

 .מה שיש לו ואי� לאחרי�, בכבודו ומעמדו
שמחזיק מעצמו  אד$ת "ס="אול $את דבפק"

 אול $את דבפק .מור� מעל האחרי�
זהו העניו שיודע מהיכ� הגיע  אדמהת "ס=היהי

ל� דורכי� ומרגיש שפל בעיניו שכו ולא� ישוב
ומתהל'  עליו ומקבל את היסורי� באהבה

 תמיד כמחצית ומבי� שהדר' עוד רחוקה כדי
חי בשלו� ע� הבריות וכ'  להגיע לשלמות

לכ� אי� עי� הרע  ,אוהב ואהוב על הבריות
 ר על הפקדי�בֶ זה העֹ" .שולטת בו ובמעשיו

י הראה לו כמי� "אומר רש, "מחצית השקל
השקל ואמר לו מטבע של אש ומשקלה מחצית 

מה שאומרת  זו דרכו של העניו .כזה יתנו
התורה מקיי� ומה שאומרי� הבריות מקבל 

דהיינו לא  המקפידאותיות  פקדי$ .באהבה
 למחצית השקל בשק" .על שו� אד� מקפיד

דהיינו מי  השל$ת "ס="הגר $עשרי שהקד
בעול� הזה כמחצית בשמיי� הוא  שמתהל'

 מחצית .קהוכל הפרשה זה נתינה וצד .השל�
�האות היא תיבה בת חמש אותיות האמצעית

 �ח� מימינה ומשמאלה הקרובות האות�צ
 .חידהיינו מי שנות� צדקה הוא � י�והאות

�האותיות�צ�והרחוקות מימי� ומשמאל לאות
דהיינו מי שלא נות� צדקה הוא בגדר �ת�והאות�מ

וכל זאת רק על ידי לימוד וקיו�  ).הרב זמיר( מת
ואי' זוכי� לכתר תורה רק על  התורה ומצוותיה

הודי יל כ=כי כתרת "ר=אשרשא את תי כידי 
  .)ש.מעבדכ� הנאמ� א(  .יהיה בעיני' כב� של מל'



 

  

 

  

  "ואבותינו סיפרו לנו " 
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  :נס מצמרר
 בזכות צדקה לעניי$ 402ניצל מהתאונה בקו 

שמחה שרו� מחצור הגלילית נפגש הבחור , ביו� ראשו�
ל מיבנאל אשר נהרג "ע� חברו הטוב לוי יצחק אמדדי ז

� שהיה האד, שמחה. 402באסו� האוטובוס האיו� בקו 
היה אמור לנסוע , ל"האחרו� ששהה בחברתו של אמדדי ז
כשלפתע גילו , 402איתו מירושלי� לבני ברק בקו 

 .של שרו� נאבדהכשר שמכשיר הסלולרי 
לוי יצחק היה איתי : "שמחה סיפר על המפגש הפתאומי

, שאלתי אותו מה הוא עושה בירושלי�. במהל' היו� כולו
שאלתי . ירושלי�והוא אמר שהוא הול' לחפש ישיבה ב

הרי יש לו , אותו מדוע הוא הול' לחפש דווקא בירושלי�
הוא סיפר שהוא רוצה ישיבה יותר . ישיבה בבני ברק

הוא המשי' וסיפר כי רצה ללוות את לוי  ".חזקה בלימוד
נסענו : "402והיה אמור לנסוע איתו בקו , יצחק לבני ברק

, כשסיימנו. לכותל להתפלל שהוא ימצא ישיבה טובה
  ".ביקשתי ללוות אותו הביתה ויצאנו לתחנת האוטובוס

גיליתי שהטלפו� : "שרו� סיפר על הרגע שהציל את חייו
לו יצחק שאל . ולכ� הלכתי לחפש אותו, שלי לא נמצא עלי

אותי א� אני מוחל לו על כ' שהוא לא יכול לסייע לי 
מכיוו� שיש לו חברותא שמחכה לו , לחפש את הטלפו�

שרו� סיפר כי זוג מאורס מצא את הטלפו�   ."בבני ברק
שעות  4לאחר : "מה שהציל את חייו, "מקרה"שלו ב

. נהרג, שעלה לאוטובוס, שמעתי מחבר שלי שלוי יצחק
כעת , כשאבד לי הפלאפו� לא הבנתי אי' זה יכול להיות

כששאלנו את שמחה הא� היה   ".התברר מדוע זה קרה
, אונה המחרידהמעשה טוב או מצווה שהוא עשה לפני הת

בערב שבת האחרו� היו שני עניי� שביקשו : "הוא סיפר כי
ואמרתי לה� שאי� לי כס4 , ביקשתי מה� מחילה. צדקה

ואני , ה� ביקשו את הבורקסי�. בורקסי� שקיתאלא רק 
ואני ' בורא מיני מזונות'הסכמתי בתנאי שה� יברכו 

, צדקה תציל ממוות � על זה נאמר . וכ' היה, אענה אמ�
  ".עכשיו אני מבי� את זה

ביחד ע�  402א� הייתי עולה על קו : "לסיו� הוא מסכ�
  . הייתי יושב לידו ונהרג א4 אני, ל"לוי יצחק ז

א' בכל זאת אני . כואב לי על כ' שחברי הצדיק נפטר
, אני הייתי אמור להיות ההרוג הנוס4, ישמור' חושב שה

  ".והייתה אמורה להיות עוד הלוויה
לוי יצחק הצדיק היה : "ל הוא מספר"יצחק ז על חברו לוי

פשוט בחור . בחור ירא שמי� ע� שמירת עיניי� חזקה
ולא ידע שהוא , הוא הל' לחפש ישיבה חזקה. קדוש

  ".מוזמ� לישיבה של מעלה
: אמו של שמחה סיפרה את תחושותיה, שושנה שרו�

, כשהתקשרו אלי וסיפרו לי ששמחה איבד את הפלאפו�"
, ידעתי ששמחה נמצא בירושלי�. טור4נכנסתי ללח6 מ

ביקשתי מכל . ובגלל המצב הביטחוני לא יכולתי להירגע
והתחלתי לומר ללא , הילדי� שלי שיברכו את שמחה

  ".ביו� צרה' יענ' ה: "בתהילי�' הפסקה את מזמור כ
מי� תחושה של אמא , הרגשתי משהו לפני התאונה"

. � שליה את הב"קיבלתי מהקב, אני מודה לש�. דואגת
ובכל יו� אני , היינו במירו� בקבר רבי שמעו� בר יוחאי

אומרת נשמת כל חי כדי להודות על הנס הגדול הזה שהיה 
  ".ל"א' בכל זאת אנו כואבי� על מותו של לוי יצחק ז, לנו

 הבחורה אשר מצאה את מכשיר הסלולרי של, ריאלהא
והיינו , במקרה הגענו לירושלי�: "סיפרה, שמחה שרו�

. כי� כבר לחזור מהכותל לכיוו� התחנה המרכזיתצרי
אליו היינו  1לתחנת האוטובוס הסמוכה לכותל הגיעו קו 

לפתע במקרה החלטנו . 3ובמקביל ג� קו , אמורי� לעלות
, בנוס4 פתאו� החלטנו לשבת מקדימה. 3לעלות לקו 

  ".ולפתע ראיתי טלפו� נייד במושב האוטובוס
נת להחזיר את התקשרנו אל אמו של הבחור על מ"

  ל ביקשו שנשאיר את"הבחור וחברו לוי יצחק ז. המכשיר

וכ' ה� יבואו , המכשיר בחנות כלשהי בתחנה המרכזית
העדפנו שהוא , זה לא היה לנו נוח. לקחת אותו לאחר מכ�

היא  ".וכ' היה, יבוא לאסו4 אותו מהמקו� בו היינו
המרגש בו שרו� התקשר לבשר לה מספרת על הרגע 

שבזכות כ' שאיבד את מכשירו ניצל מהתאונה 
אותו בחור התקשר אליי בבוקר שלאחר : "המחרידה

וסיפר כי היה אמור , התאונה יחד ע� אמו בהתרגשות
  ".בו אירעה התאונה 402לעלות על קו 

אריאלה סיפרה כי שרו� אמר שהוא לא הבי� מדוע זה 
דווקא באותו היו� הוא איבד את ומדוע , קרה לו פתאו�

הוא הוסי4 כי היה לו יותר נוח לאסו4 . מכשירו הסלולרי
את המכשיר מהתחנה המרכזית וכ' לא יפספס את 

שרו� הודה לאריאלה על כ' שהתעקשה . אוטובוס הדמי�
  .וכ' הוא ניצל, שיבוא לאסו4 את המכשיר בעצמו

, �אריאלה אמרה כי בזכות מצוות השבת אבדה ניצל שרו
והדגישה את השתוקקותה לקיי� את המצווה שכנראה 

הוא ניצל בהשגחה פרטית ג� בזכות : "עמדה לזכותו
בעבר הרבה אנשי� מצאו חפצי� . מצווה השבת אבדה

ג� אני . פע� אחת תעודת זהות ופע� אחרת ארנק, שלי
 )הידברות(  ."רציתי לזכות במצווה היקרה הזו

  

  "ילד של הפרשת חלה"
ניסיתי . אחר חתונתי טר� זכיתי בפרי בט�ארבע שני� ל

 .התחינות והקבלות, וכמוב� התפילות, את כל הסגולות
בעודי מסתובבת בי� . יו� אחד יצאתי לקניות מחו6 לעיר

חברה עוד מימי , פגשתי לפתע בחברתי פריידי, המדפי�
פריידי הובילה עגלה שסביבה קיפצו שלושה . הסמינר

  ...ת סופרמרקט בלבדבעוד אני הובלתי עגל, ילדי�
שלא לקחת את' את ", היא חייכה לעומתי!" טוב עשית"

היכ� השארת ... תראי אי' שה� חסרי סבלנות! הילדי�
אמרתי , "אי� לי ילדי�, לא השארתי אות�"  "?אות�

כאילו בסתמיות וסידרתי את בקבוקי הקטשופ במד4 
  .נמנעת מלהביט בפניה של פריידי, שלידי

אינני יודעת כמה צבעי� התחלפו , בה מכיוו� שלא הבטתי
מחו6 , לא נפגשנו כא� לשווא: "בפניה עד שהשיבה לי

נולד הילד ", נשמה פריידי עמוקות, "לי אישית. לעיר
אמנ� פרק זמ� לא . הראשו� לאחר שנתיי� של ציפייה

שנה לאחר . נורא אבל שתינו יודעות כמה קשה לחכות
לא '. פרשת חלהנישואיי הציעה לי שכנה להצטר4 לערב ה

, אמרה לי', תאמיני אלו ישועות מחוללת הפרשת חלה
  .'כדאי ל' לנסות'

תשעה חודשי� לאחר אותו ערב שהפרשתי בו חלה 
פריידי הצביעה על , "נולד לי בני הבכור �לראשונה בחיי 

  ..."אני קוראת לו ילד של תפילות. "הזאטוט ב� החמש
מצוות  ביקשתי מפריידי שתספר לי את הידוע לה על

', עבודת שטח'התברר שפריידי עשתה . הפרשת חלה
  .וידעה לספר על הזכויות ועל הכוח שבמצווה

היו בי� המוצרי� שרכשתי ג� , כאשר יצאתי מ� הסופר
  .שמ� וביצי�, שמרי� יבשי�, שלושה קילוגרמי� של קמח

ולאחר מכ� , עוד באותו ערב למדתי היטב את ההלכות
ינני זוכרת עוד מעמד א. הכנתי בצק והפרשתי חלה

  .איני זוכרת שחוויתי עוד תפילות כאלו, מרומ� כזה
  .כעבור זמ� קצר מאוד נפקדתי בסייעתא דשמיא

והרופאה טענה , לאחר כמה שני� זכיתי להרות שוב
החלטתי שאינני . ושיש לו בעיה רפואית, שהתינוק בסיכו�

במהל' כל  .נכנעת לתחזיות הרופאי� ואיני מתייאשת
וחיזקתי את עצמי , הריו� חזרתי להפריש חלהתקופת ה

ברו'  .שלא הרופאי� קובעי� אלא ריבונו של עול� בלבד
חשבת� שהפסקתי  !נולד לנו ילד בריא ושל�, הש�

כבר שתי� עשרה , לא ולא? חלה לאחר הלידה השנייה להפריש
הקט� במידה , ובכל שבוע אני נמצאת במטבחי, שנה עברו מאז

   .)סימי כה�( .בהתרגשות רבהרישה חלה ומפ, בזכויותוהגדול 
 


