
אנו מוצאים שני איומים קיומיים, שבהם נתון עם ישראל.  בפרשתנו
על ידי פרעה מלך מצרים, ובסופה מאיים  ימיםיבתחילת הפרשה אנו מאו

  .נודיללא כל התגרות מצ נועל קיומנו עמלק, גוי עז פנים וחצוף שנלחם ב
המצרים נלחמים בנו כשיש להם  ות:י המלחמתהבדל עקרוני בין ש ישנו

טענה נגדנו, אמנם טענה לא מוצדקת, שהרי פרעה בעצמו הכריז באמצע 
 -הלילה "קומו צאו מתוך עמי", ובכל זאת יש למצרים טענה מסוימת 

  'לקינו, נטלו ממוננו ושלחנום לחופשי'.
 -מלחמת עמלק באה ללא כל טענה, וכפי שהמלבי"ם מסביר  אולם

         שעם יוצא למלחמה על עם אחר, אך עמלק  שישנם כמה סיבות
   נלחמו בנו ללא סיבה, שהרי ישראל לא באו לרשת מעמלק את ארצם 
   ולא היה ביניהם לפני כן שום שיג ושיח. העמלקים נלחמים בנו, מפני 
שהם מתנגדים לעצם הופעת עם ישראל בעולם ולכל מה שישראל 

    יב מכך בהתנהגות האדם בימי אמונה באלוקים וכל המתחי -מייצגים 
  חייו.

רצו חיים ללא כל מחויבות, חיי הפקרות בהם איש הישר בעיניו  עמלק
יעשה, ולא הסכימו שיהיה עם שמאמין בהשגחת השם ומכוון את אורחותיו 

  לאור אמונה זו.
זאת נבין את הטעם לציווי האלוקי למחות דווקא את עמלק מתחת  לאור

ים האחרים שנלחמו נגד עמנו. עמלק שנא את השמים, ולא את כל העמ
-עצם הופעת עם ישראל עלי אדמות, מתוך מחלוקת עקרונית

אידיאולוגית, ולכן החיוב למחותו כולל בתוכו את החיוב למחות את עצם 
הכפירה של עמלק ואת כל האידיאולוגיה של חיי הפקרות שעומדת בניגוד 

  גמור לתפיסת תורת ישראל. 
חש לעינינו, זו גם מעין מלחמת עמלק דאז על השם מה שמתר, בזמננו

ועל משיחו. אויבי ישראל מסביב חפצים להשמיד ולכלות את עם ישראל 
ואת מדינתו. שום דבר לא יספק את יצרי ההרס שלהם. אי אפשר בכלל 
לדבר על שלום עימם, משום שהם רוצים להשמידנו ולכלותנו ולכן כל 

שכושר  םפנינו מראש לכישלון. רק אם הנסיונות להגיע איתם לשלום נועד
עמידתנו תלוי במידת דבקותינו בתורה ובמצוותיה, כך שיהיה ניכר שאנו 
יהודים באורחות חיינו הפרטיים והציבוריים, יעריכו אותנו הגויים ונוכל 

  לחיות בשלום ובביטחון באזור הזה.
      עמלק נשא משה רבנו את ידיו כלפי מעלה ללמד את  במלחמת

   ם כולו, שיש לשעבד את הלב כלפי מעלה. גם כיום, עלינו ללכת הע
בדרך האמונה, דרכו של משה, ובזכות זאת נזכה להיוושע מכל אויבינו 

  דב ליאור שליט"א) הרה"ג(                                                                            מסביב.
  

 אז והיום -עמלק 
  ת

ְּבֵני  ַעל ְׂשַפת ַים סּוף ֶנֱעָצִרים
ִיְׂשָרֵאל ְנבֹוִכים, ְּבעֹוד ַהִּמְצִרים 

  .רֹוְדִפים ַאֲחֵריֶהם
 ֱאלִֹקים מֹוֶרה ְלמֶֹׁשה ְלַהְמִׁשיךְ 

מֶֹׁשה ֵמִרים ֶאת  .ָהְלָאה ַּבַּמָּסע
ִנְבָקע, ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל  ָידֹו, ַהָּים

 .עֹוְבִרים ַּבַּיָּבָׁשה
ַהִּמְצִרים ֶאל ַהָּים,  ַּכֲאֶׁשר ִהִּגיעּו

 .ָׁשבּו ַהַּמִים ְוִהְטִּביעּו ֶאת ֻּכָּלם
ַעל  'מֶֹׁשה ְוִיְׂשָרֵאל מֹוִדים ַלה

ַהֵּנס ֶׁשַּנֲעָׂשה ָלֶהם ְואֹוְמִרים 
  .ִׁשיָרה

ַהְּנִביָאה  ַהָּנִׁשים, ְּבַהְנָהַגת ִמְרָים
  .ֻתִּפים ּוִבְמחֹולֹותְמׁשֹוְררֹות ּבְ 

ִעָּמם  ַּכֲאֶׁשר ַּתם ָהאֶֹכל ֶׁשֵהִביאּו
ִמִּמְצַרִים, ִמְתלֹוֵנן ָהָעם ַעל מֶֹׁשה. 

 ֶלֶחם ִמן ַהָּׁשַמִים -ה' מֹוִריד ָמן 
ּוְמַצֶּוה ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל  -

  .ְׁשִמיַרת ַהַּׁשָּבת ַעל
 ָהָעם ִמְתלֹוֵנן ַעל ָצָמא ּומֶֹׁשה

  .ֶּסַלע ֶׁשּמֹוִציא ֶאת ֵמיָמיוַמֶּכה ּבַ 
ְּבֵני  ֲעָמֵלק ּפֹוֵתַח ְּבִמְלָחָמה ִעם

ִיְׂשָרֵאל. מֶֹׁשה ֵמִניף ֶאת ָיָדיו ְּכַלֵּפי 
ְמַנְּצִחים  ַמְעָלה. ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

ַּבִּמְלָחָמה ּוִמְצַטִּוים ִלְמחֹות ֶאת 
                      .ֵזֶכר ֲעָמֵלק

 (ע"פ פורטל חב"ד בישראל)                       

  
  
  

       4:54 –כניסת שבת        
  5:55 – שבתצאת          

  6:30 –ר"ת      
  

  לפי אופק ת"א
  חורףשעון 

  
  

  רהותשר דבו –ספרדים הפטרה: 
  אישה רהודבו –אשכנזים          

  
 

  * אין לקרוא  בשעת התפילה     
  * נא לשמור על  קדושת הגליון

 העלון אסור בטלטול במקום שאין עירוב.
  במקום שיש עירוב, 
  .עדיף לטלטלו ע"י קטן

 לע"נ

  ')פרג(ברוך  

  בר דיין   
  בן  

  יצחק ומרים
 ז"ל

 

  
 

 לע"נ

   תיהב 

 בר דיין   
 בת  

ראובן ופרחה 
 ע"ה

 

  גה'תשפ" שבט ב"י

 )12-(השנה ה701,0גליון  

 ה)שיר( בשלחפרשת  

 צורישדי ז"לעלון שבועי לע"נ שמואל ורבקה הכהן 
  יוצא לאור ע"י ארגון "אורות שמואל ורבקה" ת"א

    שה בקצרהשה בקצרהשה בקצרהשה בקצרהררררפפפפ     פנינת הפרשהפנינת הפרשהפנינת הפרשהפנינת הפרשה

 פנינים, מאמרים, הלכות וסיפורים לכל ימות השנה!באים. כך יהיה ברשותכם קובץ הרו עלון זה וצרפוהו לעלונים שמ

 

 לע"נ

  ')ברוך (פרג 

  בן יצחק ומרים  
  דיין ז"לבר 

  בתיהורעייתו 
  בת ראובן ופרחה ע"ה

 

 לע"נ סבא היקר

  רפאל אלבז
  בר זוהרה ז"ל

  וכן (להבדיל) לזכות

  תחי' יסאל סבתא היקרה   
  בת פרחה ע"ה

 

  ת קודששברב ע



העצה הראשונה והחשובה ביותר שתובילכם לרווחה 
  כלכלית היא לימוד ניהול נכון של התיק הכלכלי שלכם.

  לניהול נכון ישנם שלשה כללים בסיסיים: 
. להוציא פחות ממה 2חשבון. . לחיות תחת 1

. להימנע מהוצאת כסף אם אין לכך 3שמכניסים. 
  הכרח ברור.

ולדברים בהרחבה: הכלל הראשון הוא לחיות תחת 
כפי שמורה לנו השל"ה הקדוש: "שיעיין האדם  –חשבון 

בכל אשר לו, ואם אינו יכול בכל יום, מכל מקום יקבע 
שלו, ואם  בכל חודש יום אחד, וגם יתבונן במשא ומתן

רואה שההוצאה שלו היא יותר מהרווח שמרוויח, 
  יתבונן לצמצם כדי שלא יתמוטט".

 –הכלל השני הינו להוציא פחות ממה שמכניסים 
הוראה זו מופיעה בדבריו של החפץ חיים זצ"ל בספרו 
שם עולם: "החכם עיניו בראשו להתנהג בהוצאות ביתו 

מזה מעט  בכל ענייניו רק כפי ערך הרווח שלו ופחות
  אולי תזדמן איזה עת שלא ירוויח כל כך". 

גם בספר "מעלת המדות" כתב כן: "וכשאתם 
מרוויחים שתי מעות, תוציאו אחת ותצניעו אחת, כדי 
שתמיד ימצאו בידכם מעות מקובצים". על הכלל 

  השלישי, בעז"ה בהמשך. 
 

 הממוצע אומר שההורה נתגלה המחקרים באחד
 כל לעומת שליליות אמירות וחמש עשרים לילדו

  עיקר.  כל מועיל אינו הזה אחת. היחס חיובית אמירה
. בצדדים השליליים להבחין אנושית-כלל נטייה זוהי

 היחסים עלולים, וגדלים הולכים הילדים כאשר
 לי תביא" ,"זאת עשה"להידרדר לסגנון של:  ביניכם

   ."זה עם תפסיק" או ,"זה את
 ההיפך. את לעשות להשתדל מאוד רצוי כך משום
 זה רוחני מזון, "לנפש מזון"כ יחיוב חיזוק על חישבו

 מידה באותה ילדכם של חשוב לבריאות הנפש
  . הגופנית לבריאותו חשוב שהאוכל

 השביעו אשר מעשי ילדכם את לציין הרגל לכם עשו
" תזונה-תת" מתוך יגדל לא שהוא כך רצונכם את

 את ולדכא להשפיל תנסו אל לעולם .ריגשית
 כיצד לרומם הדרכים את תמיד חפשו. ילדיכם
  . הצלחה של חוויות להם והעניק. אותם
 במשך את ילדיכם לשבח הזדמנויות ספור-אין ישנן
ככל שתרבו ביחס זה כלפיהם, כן יגדל רצונם . היום

להתנהג בצורה טובה וחיובית כלפיכם וגם בינם לבין 
  עצמם.

  

    נוךנוךנוךנוךייייחחחח    ייייפנינפנינפנינפנינ
 

    זהבזהבזהבזהבפניני פניני פניני פניני 
  שקוביץרר' יצחק ה ,"פ "שביל הזהב"עסוד העושר  

 
 ב' מרים אדהאןג ,חינוך ילדים ע"פ "ואהבת"

 

 דדדדעעעעווווממממי י י י פנינפנינפנינפנינ
 פנינים ודברי תורה לט"ו בשבט ולשבת שירה

 
 עניינו של ט"ו בשבט

(כדעת בית  ראש השנה לאילנותט"ו בשבט מוזכר במשנה כ
הלל). תאריך זה קובע לגבי כמה מצוות הקשורות בפירות 

 . תרומות ומעשרותו נטע רבעיאילן, כגון ערלה, ה
, כולם נמנים עם גידולי שבעת המיניםנהוג לאכול ביום זה מ

, וגם משאר מיני פירות ויש הנוהגים לערוך בו ארץ ישראל
 " או לקרוא בו את "תיקון פרי עץ הדר".סדר ליל ט"ו בשבט"

היה בו רושם מיוחד של  עליות שלפני קום המדינהבתקופת ה
 חגיגה בסימן התעוררות האומה לתחיית היישוב בארץ ישראל. 

לציין      בים נוהגים , ורטבעכיום מצוין ט"ו בשבט גם כמעין חג 
  .איכות הסביבהאותו בנטיעת עצים ובעיסוק בענייני 

 (ע"פ ויקיפדיה)                                                                     

 "אם פירות אתם מבקשים..."
היו ש ,צ"לזידיטשוב זעל הצדיק רבי יצחק אייזיק מ רמסופ

והצדיק  ,לחנו בט"ו בשבט אורחים רביםושרגילים להסב על 
 כולם.היה מחלק פירות ל

פי שעל  ד, ואף עלורה פעם שהאורחים היו מרובים מאק
ו לחן היו ערימות ערימות של פירות, בכל זאת לא הספיקוהש

 . מסוביםהפירות לכל ה
לכם איפה  ומראם פירות אתם מבקשים, א :קם הצדיק ואמר

"אלו דברים שאדם עושה הרי שנו רבותינו,  ם.תמצאו אות
הקרן קיימת לו לעוה"ב... ו ההזלם אותם, אוכל פירותיהם בעו

קו בתורה, ותמצאו בלי יסלם". לכו ועותלמוד תורה כנגד כו
 ב."דוחק פירות הרבה, מלבד הקרן הקיימת לכם לעוה

 

  ..."ובני ישראל הז ישיר מש"א
 רה,שי רמלות רשה יכאלמ וש: "ביק)'ידף (מגילה נאמר בגמרא 

ים רמוא םאתם בים ועיי טובדימעשי ב"ה: קמר להם הא
  רה?!".שי

אכי השרת לא ניתנה רשות לומר שירה, ללמ דועשאול מליש 
  ?שראל ניתנה רשותיואילו לבני 

בני ישראל לא אמרו שירה  -"כלי חמדה"  לאומר בע -לא א
שנאמר:  וכמ מםל המצרים אלא על תשועת עצשעל האסון 

  ."השועי"ויהי לי ל
נמצא שכל השירה . ריםמצב ונשתעבד הרי לאמלאכים האבל 

שירה  םרים, ואין אומריסון של מצאהעל בעצם יתה ישלהם ה
 )פרפראות לתורה(                                ון של אחרים...סעל א

 

 

 "כל המחלה אשר שמתי במצרים  
 לא אשים עליך כי אני ה' רופאך"                 

צריך להבין, אם הפסוק מבטיח שכל המחלות שהיו במצרים לא 
ישים ה' על עם ישראל, אם כן מדוע אמר "כי אני ה' רופאך", 

 והרי אם אין מחלות אין צורך ברופא?
זה שיודע למנוע את  –שאיזהו הרופא הגדול? אלא מכאן ראייה 

 המחלה שלא תבוא.
    וכך היה עם הרמב"ם שהיה כידוע הרופא של השולטאן 

        דין במצרים. כל אותו זמן שעמד השולטאן -צלאח א
    בפיקוחו הרפואי של הרמב"ם, לא היה חולה אפילו פעם 

    ô"òàéå"øî øáàä("í (                                              אחת.

 

חיוביים בחיזוקים הרבו   (א') ניהול כלכלי נכון 



 לסעודה ראשונה

אם בשבת בבוקר ראה שהטלית שלו נמצאת 
בכיס עם התפילין, אינו יכול ליטול את התפילין 

מניחים תפילין,  שבת לאכי ב שהרי הם מוקצה
ועל כן יאחז את הכיס מלמעלה וימשוך רק את   
הטלית,  ולכן יש להכין את הטלית לשבת כבר 

 ביום השישי.

  לסעודה שנייה
אם הכפתור שבחולצתו עומד ליפול, ועל ידי 

אסור לעשות  -משיכת החוט הוא ייצמד לבגד 
כן בשבת משום תופר. אבל כיום, כל תפירת 
הכפתורים נעשית על ידי מכונות, ואם ימשוך 

 יועיל כלום. את החוט הכפתור יפול ולא

  

 פרפרת השבת

"כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך 
  כי אני ה' רופאך". 

אם הקב"ה מבטיח שכל המחלות שהיו במצרים 
הוא לא ישים על עם ישראל, מדוע נאמר "כי אני 
  ה' רופאך", והרי אם אין מחלות אין צורך ברופא? 
           אלא מכאן ראייה שאיזהו הרופא הגדול? 
   זה שיודע למנוע את המחלה שלא תבוא. כך 

       דין במצרים. -היה עם השולטאן צלאח א
            שכל אותו זמן שעמד בפיקוחו הרפואי 
     של הרמב"ם, לא היה  חולה  אפילו  פעם  

  (ע"פ "ויאמר אברהם")                                  אחת. 
  

 לסעודה שלישית
בעבר לא היו שרוכי נעליים מוכנים ולכן היה 
איסור להחליף שרוך שנקרע, אך כיום, ששרוכי 
הנעליים מוכנים, אם נקרע לו השרוך בשבת 
מותר לו להשחיל שרוך חדש, כי אין בזה כל 

לקחת סתם חוט ולהשתמש בו  תיקון. אבל
 אסור משום תיקון. -במקום השרוך שנקרע 

  לסעודה רביעית
אסור       -אם יש לאדם לכלוך על בגדו בשבת 

לו אפילו רק לשפוך עליו מים, כי "שרייתו זהו 
כיבוסו", ויש להיזהר בזה מאוד. אבל    כשהולך 
ברחוב וגשם יורד על בגדיו, בזה לא אומרים 

 מתכוון לכך. כיבוסו", כי הוא לא "שרייתו זהו

  
 י"ד שבט –ראשון יום 

א. ט"ו  בשבט  הוא  ראש השנה לאילנות, לעניין  
תרומות ומעשרות,  וכן  לעניין ערלה, ולכן אין 
אומרים בו תחנון, כי שמחת האילן משפיעה על 

 "כי האדם עץ השדה". -שמחת  האדם 
ב. יש נוהגים ללמוד בליל ט"ו בשבט (הערב) 
בסדר "פרי עץ הדר". ויש הנוהגים להרבות 
בלימוד בענייני מעלת ארץ ישראל ופירותיה. 
נוהגין להרבות בליל ט"ו בשבט וביומו באכילת 
פירות האילן, ומשתדלים שיהיו פירות שנשתבחה 

 בהם ארץ ישראל. 
�  

עלינו לטפח את הארץ ואת נופיה, לשתול בה 
עצים ופרחים, לנקותה מפסולת, לתקן את 
דרכיה ולבנות בה בתים נוחים ונאים. מתוך כך 
תהיה הארץ חביבה על הבריות. וע"י זה יהודים 
רבים יעלו לארץ ופחות יירדו, ותתקיים המצווה 

 הגדולה של "ישוב הארץ". 
   ט"ו שבט (ר"ה לאילן) –יום שני 

א. יש להקפיד במיוחד ביום זה (ט"ו בשבט) על 
הברכות שמברכים על הפירות, שיהיו בכוונת 
הלב, כיון שבכך מביא האדם ברכה לפירות 

  האילן.  
ב. סדר הקדימה בברכות הנהנין הוא: לחם 
לסוגיו, עוגות, יין, זית, תמר, ענבים, תאנה, רימון, 
שאר פירות העץ, פירות האדמה, מאכלים (או 

בשמים  -קאות) שברכתם "שהכל", ולבסוף מש
 ודברים שמברכים על ריחם. 
� 

עלינו לדבר בשבחה של הארץ, ולהודות לה' על 
המתנה הטובה שהנחיל לאבותינו. ובפרט בדורנו, 
שמליוני יהודים זכו לעלות לארץ ולהקים בה 

  משפחות, מה שלא זכו דורות רבים לפנינו. 

  ט"ז שבט –יום שלישי 
ששיעור נטילת ידיים ברביעית, מכל א. אע"פ 

מקום יוסיף ליטול ידיו בשפע כמו שאמר רב 
חסדא: "אנא משאי מלא חפני מיא ויהבו לי מלא 
חפני טיבותא", כלומר: אני ממלא את מלא חופני 

  מים ויתנו לי מלוא חופניים של טובה.
ב. מי שנמצא בשפת הים ואין לו מים אלא מי 

על נטילת ידיים. אך  הים, יטביל ידיו בים ויברך
לא ייקח מים מהים בכלי ויטול ידיו מהכלי, כי מי 
 הים המלוחים אינם ראויים לנטילה אלא לטבילה.

� 

ארץ ישראל היא "פלטין (ארמון) של מלך 
(הקב"ה)". הישיבה בארץ ישראל ועבודת ה'      

בה, היא מעלה גדולה ונשגבה, וזאת משום 
לוקיך בה מרשית "עיני ה' א -קדושתה העליונה 

השנה ועד אחרית שנה", ובה מתקיימת שבועת 
  ה' לאבותינו, בדבר נתינת הארץ לבני ישראל.

  

 י"ז שבט –יום רביעי 
א. אם לא היה בכלי רביעית ושפכם על ידיו וחזר 
והביא מים והשלים, ידיו טמאות. ואין לו תקנה 
אלא עד שינגבם ואז יחזור וייטול ידיו מכלי שיש 

  בו רביעית מים.
ב. הנוטל ידיו צריך להיזהר שלא יפסק הקילוח 

כל היד (עד פרק הזרוע) בבת אחת.  עד שיטול
כמו כן, ייזהר להפוך ידיו בשעת הנטילה אנה 

 ואנה כדי שיבואו המים על כל היד.
�  

ארץ ישראל הינה הארץ אשר הובטחה לאבותינו, 
וניתנה לישראל בגבולותיה (הכתובים בפרשת 
מסעי). בנוסף לכך נאמר: "כל המקום אשר 

לומר כל כיבוש תדרוך כף רגלכם בו לכם יהיה", כ
לאחר  -שיכבשו בני ישראל מארצות העמים 

יתקדש בקדושת  -שיכבשו את כל ארץ ישראל 
הארץ. זאת מלבד ארץ הקיני הקניזי והקדמוני 

 לעתיד לבוא.  -שהובטחו לישראל 
  י"ח שבט –יום חמישי 

א. אחר נטילת הידיים ישפשפם ויגביהם עד כנגד 
  ראשו ואז יברך "על נטילת ידיים".

. ינגב ידיו היטב קודם שיבצע מפני שהאוכל ב
בלא ניגוב ידיים כאילו אוכל לחם טמא, ויש עוד 
טעמים בזה. ולא ינגב ידיו בבגדו כיון שדבר זה 

 קשה לשכחה.
�  

משום קדושתה הנצחית ומעלתה המיוחדת      
של ארץ ישראל, הישיבה בה מחייבת את 

ת. היושבים בה להתנהגות אישית וציבורית מיוחד
כמו כן  מחוייבים  בני  ישראל  באחריות  
לשלימותה של הארץ  וקדושתה,  ובהתייחסות  

שנתן הקדוש  -של  כבוד  וחיבה לארץ הקודש 
  ברוך הוא לבני ישראל. 

  י"ט שבט –יום שישי 
א. צריך אדם לסייע בהכנות לשבת מפני כבוד 

  שבת, אפילו אם יש לו כמה עוזרים. 
ב. במיוחד בימי החורף שבהם השבת נכנסת 
  מוקדם, חייב לעזור בהכנות כדי שהכל יהיה 
מוכן, ולא יחללו שבת חס ושלום במעשה או 

  בכעס.
�  
  "ויחן שם ישראל נגד ההר". 

כאיש  -אומרים חכמינו ז"ל במכילתא: "ויחן" 
  אחד, בלב אחד. 

" נגזרת מלשון "חן". ללמדך, המילה "ויחן
    שבשעה שניצבו ישראל למרגלות הר סיני, 
   היה כל אחד ואחד מהם מוצא חן בעיני 
חביריו, וכאשר הכול רואים אך מעלות טובות 
   בזולת, אין לך סגולה טובה מזו לקבלת 

(הצדיק רבי יצחק מוורקה)                                        התורה. 
  

  

ָאה ֹאה ּגָ יר ָלֵאל ּגָ  ָאׁשִ
ְפָלָאה   ֶהְרָאה ָידֹו ַהּנִ

ָאה  ַעל ַצר ְלָפָניו ִהְתּגָ
  ְוָאַמר ִמי הּוא ה'

  

ָרֵאל  ה ִיׂשְ יר ֹמׁשֶ   ָאז ָיׁשִ
יָרה ַהזֹּאת ַלה'  ִ  ַהׁשּ

  

ְרעֹה ְוֵחילוֹ  בֹות ּפַ  ַמְרּכְ
יִרים ָצְללּו  ֵמי ַאּדִ  ּבְ

ים ָאז ִנְבֲהלוּ  ְמעּו ַעּמִ  ׁשָ
ה'   ְוָאְמרּו ֵאין ֵאל ּכַ

  

ה...  יר ֹמׁשֶ  ָאז ָיׁשִ
  

ְבּתָ  ָך ִהְקׁשַ ְוַעת ַעּמְ  ׁשַ
ַקְעּתָ   ְוַים סּוף ָלֶהם ּבָ
ְעּתָ   ְורֹוְדֵפיֶהם ּבֹו ִטּבַ

 ִנְלַחְמּתָ ָלֶהם ה' 
  

ה... יר ֹמׁשֶ  ָאז ָיׁשִ
  

מוֹ  ילּו ַמֲהָלל ִלׁשְ  ִהְגּדִ
ָרֵאל ַעּמֹו  ה ְוִיׂשְ  ֹמׁשֶ

מוֹ  ּסָ  ַעל סּוס רֹוְכבֹו ָים ּכִ
יָרה ַלה'  רּו ׁשִ  ָאז ׁשָ

  

ה...  יר ֹמׁשֶ   ָאז ָיׁשִ
פיוט זה ממסורת יהודי בבל, הוא פיוט  פרשיר:

שבה קוראים בתורה "שירה", זו, שבת המיוחד לשבת 
את שירת הים, השירה אותה שורר עם ישראל על ים 

השיר  סוף, בעת הצלתו מיד המצרים שרדפו אחריו.
מושר גם בשביעי של פסח, היום בו התרחש בפועל 

י ישראל את ננס קריעת ים סוף והוא היום בו אמרו ב
קוראים  ,וגם ביום זה, שביעי של פסח ,השירה הזאת

  ים.בתורה את שירת ה
  (ע"פ "הזמנה לפיוט

    פניני הלכה והגותפניני הלכה והגותפניני הלכה והגותפניני הלכה והגות
 דברי הלכה והגות ללימוד יומי בשבוע הבעל"ט 

 
 

 ההלכות ע"פ
  פסקי מרן הראשל"צ

  הרה"ג מרדכי אליהו זצ"ל

 

 דברי ההגות ע"פ
  פניני הלכה ספר

  ועוד ספרים שונים

  שבט י"ג –יום שבת קודש  
  

    פניני שירהפניני שירהפניני שירהפניני שירה
 פיוט ושירה לנשמה היתירה 

 
  ל -אשיר לא

  פיוט נאה לשבת שירה
  זצ"ל משה הלוי מאת ר'

 



  "ויקח שש מאות 
  רכב בחור"
אמר המהר"ם שיף: "ויקח שש" 

 -תפחית שש, "מאות רכב"  –
ב (בגימטריא "מאותיות רכ

 216 –) ותקבל "בחור" 222
)216=222-6...(  

      

  "ה' ילחם לכם 
  ואתם תחרישון"
: ןאמר ר' מאיר מפרימישל
 -בשביל שהקב"ה יתן ברכה 

צריך האדם להשתדל ולעשות 
לדבר: "ה' ילחם  מעשה. רמז
לכם לחם, "ואתם  לכם" ה' יתן
אם אתם תחרשו  -תחרישון" 

  את האדמה.
  
  

  

   !יחשִׁ י מָ ֵר הֲ  ךָ לְ  רוּ מְ אָ ך וְ ְד ך יָ תוֹ ה בְּ יעָ טִ ה נְ ָת יְ ם הָ "אִ  
                                                                                        (אבות דר' נתן) ".הוּ ילֵ בִּ קְ הַ א וְ ך צֵ ר כָּ חַ אַ ה וְ יעָ טִ נְּ ת הַ ע אֶ טָ נְ וּ  אבֹּ               
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 ע"פ "חיוכה של תורה"
    חיוךחיוךחיוךחיוךפניני פניני פניני פניני 

 

 פניני חכמיםפניני חכמיםפניני חכמיםפניני חכמים
 

 ע"נל

 אורה מהין 
 ע"הת ארג'אן ומרים ב

 ז"ל

 דודתנו היקרה לע"נ

  מלכה כהן מתתיהו  
  ה"ע רפאל וחנה תב  

 

 דודנו היקר לע"נ

  עזיז כהן מתתיהו  
 ז"ל  משאלה ובולור ןב  

 ל"ז

 לע"נ
 אברהם ממנוב

ז"ל בן אסתר ומיכאל  

  לע"נ
  השמח בת הלה

 ע"ה
 

 ע"נל

  קיטרא בן שמעון
 ז"ל

 תחי'גיטי  ניב

  לע"נ
  הרוג בת ננה ג'אן

 ע"ה
 

 מרכז תורני לאומי "אורות התקוה"
   ביהכנ"ס "תפארת ישראל" וביהמ"ד "רחל אמנו" 

 

 או שמחים להודיע לציבור היקר  
 בעז"ה תקיים מדי ליל שבת מש

 שבת" ליל"כולל 
 19:30-22:00בין השעות 

 הלימוד מתקיים בבית מדרשו "אורות התקוה"
 ת"א) 18(פית רח' ותיק  1רח' לבלוב 

 במקוםחמה וקרה כיבוד ושתייה *
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 ""ראו כי ה' נתן לכם השבת...
לא מצא הקב"ה כלי אע"פ שאמרו חז"ל "פרק ל"ט ש "נדחי ישראל"כתוב בספר 

ין חילול שבת לא כן הדבר יבענמכל מקום  ",מחזיק ברכה לישראל אלא השלום
עד ואו היה להם לרצון ויביאלא כולנו חייבים להוכיח ואפילו אם יהיו אנשים שלא 

 ,וכחהתת וא בכלל מצוין כלל וכלל ואדרבה הוזו אינה עומחלוקת כ .מחלוקת וריב
 .כנס בעסק הזהיואסור לו לאדם לומר מה לי לה

איש אחד שעבר על שפת הים וראה שבן המלך על משל יפה רב על זה מביא ה
בן המלך לחזור ועוד מעט היה כבר  היה לולא יכ .מאוד מהחוףשוחה בים והרחיק 

תיכף קפץ לתוך הים והציל את בן המלך, אבל ראה  ?אישאותו מה עשה  .טובע
מה עשה? לקח קרש והתחיל להכות  .מים ועוד מעט וימות השבן המלך בטנו מלא

  .בחזקה על בטנו והחיה אותו בהוציאו על ידי זה את כל המים מבטנו
עבר שם אדם אחד וראה איך שהאיש הזה מכה את בן המלך בחזקה על בטנו הלך 

ויהי כאשר הביאו את  .הזה מכה את בנו באכזריות מרובה והלשין למלך שהאיש
נתן לו המלך מתנה הגונה דיוק, ב הוהסביר לו האיש מה קרהאיש הזה לפני המלך 

כן הוא הנמשל: בני ישראל בני מלכים הם  .ות בטוחובאמרו שהציל את בנו ממ
מה הוא נכרת מארץ החיים וכ ,וזה המחלל שבת ,וכתיב בנים אתם לה' אלוקיכם

נפש אחת מישראל  צילכל המ"וכבר כתוב  .עבור זה בוא עליוצרות גדולות מוכנות ל
 ת לחיים.ו, וזה המוכיח ומריב עמו מצילו ממו"כאילו קיים עולם מלא
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 ז"ל בן עזרא ורחל

 

  בנות חנה ע"הבת נג'יה, יפה וטלי  לע"נ הזקן הכשר יוסף בן סעדה, אברהם בן רחל, עמרם בן רחל, שלמה זלמן בן יוסף, יוסף בן ז'נט ז"ל, רחל בת זוהרה, ז'נט בת לונה, אסתר
 ולהצלחת שלום בן רחל הי"ו

 .ַהְּבָרָכה חֹוֶתֶמת ֶאת ֵסֶפר ְּדָבִרים ְוֶאת ֲחִמָּׁשה ֻחְמֵׁשי ּתֹוָרה


