לימוד יומי

"

"

חוברת זו מוקדשת באהבת אמת
להצלחת כל אחד ואחת מאיתנו,
המשתייכים למשפחת עם ישראל.
שנזכה להתחבר לטוב האין-סופי
הקיים בתוכנו ולצעוד בדרך המלך
השמורה לבניו ובנותיו של מלך
מלכי המלכים.

"ועמך כולם צדיקים"...
יהודי יקר,
אנו שמחים להגיש לך את החוברת החדשה של ארגון התחדשות.
בחוברת זו הושקע ממון רב ושעות ארוכות של עמל כדי להוציא את הטוב
ביותר עבורך.
במשך השנים ,פגשנו את כל גווני הציבור היהודי ונוכחנו לראות כי קיים צורך
להקים ארגון שיאחד את עם ישראל לבורא עולם.
מצאנו יהודים הצמאים למסורת בית אבא וכמהים להתחבר לכור מחצבתם.
הניצוץ האלוקי שבהם התעורר לפתע לגלות כי חייהם עברו ביעף ,ונשמתם
רעבה למזון רוחני.
רבים פנו אלינו בשאלות ובקשות ,ובעקבותיהן הכרנו בחסר הרוחני העצום שבו
הם חיים.
כך הוקם ארגון התחדשות ,המונה כיום כשש מאות מתנדבים בפריסה ארצית,
אברכים החדורים באהבת ישראל אמיתית ,ובכל יום מצטרפים מתנדבים נוספים
המבקשים להצטרף לארגון ,להתחבר ולתרום לעם ישראל ללא קבלת שכר.
מטרתו העיקרית של הארגון היא לחזק את עם ישראל ,לכוון ולסייע במידת
האפשר ובכל הנצרך לקידום כל יהודי ויהודי בקצב שלו ובדרכו האישית.
הארגון נותן את הלב לכל יהודי ,מעניק אוזן קשבת ,מספק הרצאות וחוגי בית
ללא עלות ,שיעורי תורה לכל המעוניין ,והכוונה לגורמים המתאימים בכל עניין
לכל אחד על פי בקשתו.
אנו מאמינים שלכל אחד יש זכות לדעת ולהתחבר לשורשים היהודיים ,ולכן
נעשה הכול כדי להנגיש אותם לכל יהודי ,ללא תנאי וקבלת תמורה.
שלך באהבה ובהערכה,
יו"ר ארגון התחדשות
משה בן לולו

עיצוב והפקה:

אנא ,פנה אלינו בכל שאלה או בקשה.
ארגון "התחדשות" 02-9919797
ארגון התחדשות שעל ידי עמותת "זכות ישראל" ע"ר 580554418
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לימוד יומי
המתנה המיוחדת שקיבל עם ישראל ,מתנה שהפכה אותו
לעם הנבחר היא התורה הקדושה .לפני  3300שנה ,עמד עם
ישראל וקיבל את התורה שבכתב והתורה שבעל פה למרגלות
הר סיני .במעמד זה ,עמדו איתו גם נשמות עם ישראל עד סוף
כל הדורות ואמרו יחד" :נעשה ונשמע" .במהלך השנים ,שמר
עם ישראל את התורה הקדושה גם במחיר חייו .גברים ,נשים
וילדים ,משפחות וקהילות שלמות נהרגו על קידוש ה' ,על קיום
מצוותיו ולימוד תורתו .כוחה של התורה הוא פילאי וביכולתה
להפוך את חיי הלומד אותה למאושרים ושלוים.
מצוות לימוד תורה שקולה כנגד קיום כל המצוות וכל שנייה
אחת של לימוד תורה מזכה את הלומד בשכר עצום .בזכות
לימוד התורה מרוויח הלומד ובני ביתו חיים טובים ומאושרים.
כמו כן ,בלימוד תורה לעילוי נשמת נפטר ,עושים אנו חסד
נצחי עם נשמתו וזכות הלימוד מהווה לנשמה ,מזון רוחני
המעלה את דרגתה בשמיים .ליקטנו עבורך לימוד יומי קצר,
תוכן הלימוד היומי קשור לעניינם של כמה מצוות בסיסיות
בתורתנו הקדושה .על ידי התמדה של  3דקות מידי יום ,תזכה
להגדרה של יהודי העוסק בתורה שבזכותו העולם העומד
ובעזרת השם תזכה לברכה בכל מעשה ידיך.

תפילת התשובה
הזוכה לאומרה בכוונה ,עוונותיו נמחלין ונהפכין לזכויות.
ואשרי האומרה בכל יום חוץ משבת (כי אין אומרים וידוי בשבת)

"וִיהִ י נ ֹעַ ם ֲאדֹנָי אֱֹלהֵ ינּו עָ לֵינּו ּומַ עֲׂשֵ ה יָדֵינּו ּכו ֹנְ נָה עָ לֵינּו ּומַ עֲׂשֵ ה יָדֵינּו ּכו ֹנְ נֵהּו"ֲ .הרֵינִי
ְמקַ ּבֵ ל עַ ל עַ צְ ִמי ִמצְ וַת עֲׂשֵ ה ׁשֶ ל "וְָאהַ בְ ּתָ אֵ ת ֲאדֹנָי אֱֹלהֶ יָך ּבְ כָל לְ בָ בְ ָך ּובְ כָל נַפְ ְׁשָך ּובְ כָל
ּומבַ ּקֵ ׁש לִ זְּכו ֹת לְ ַאהֲבַ ת הַ ּׁשֵ ם ּבְ תַ כְ לִ ית וְכֵן ֲהרֵינִי
ְמא ֹדֶָך"ַ ,ו ֲהרֵינִי ְמגַּלֶה ַאהֲבָ תִ י לַהַ ּׁשֵ ם ְ
ְמקַ ּבֵ ל עַ ל עַ צְ ִמי ִמצְ וַת עֲׂשֵ ה ׁשֶ ל הַ ּתְ ׁשּובָ ה ׁשֶ ֶּנאֱמַ ר "וְׁשַ בְ ּתָ עַ ד ֲאדֹנָי אֱֹלהֶ יָך וְׁשָ מַ עְ ּתָ
ּומתְ וַּדֶה עַ ל עֲוו ֹנו ֹתַ י
ּבְ ק ֹלו ֹ"ַ ,ו ֲהרֵינִי ִמתְ חָ רֵט עַ ל אֲׁשֶ ר חָ טָ אתִ י ,עָ וִיתִ י ּופָ ׁשַ עְ ּתִ י לִ פְ נֵי הַ ּׁשֵ ם ִ
הָ רַּבִ ים ,הֵ ן עֲוו ֹנו ֹת ׁשֶ ל ּבֵ ין ָאדָם לַּמָ קו ֹם וְהֵ ן עֲוו ֹנו ֹת ׁשֶ ל ּבֵ ין ָאדָם לַ חֲבֵ רו ֹ .עַ ל הַ ּכ ֹל אֲנִי
ּומבַ ּקֵ ׁש ְמ ִחילָה ,סְ לִ יחָ ה וְכַּפָ רָה ִמּלִ פְ נֵי הַ ּׁשֵ ם יִתְ ּבָ רְַךַ .ו ֲהרֵינִי ְמגַּלֶה
ִמתְ חָ רֵט ֲחרָטָ ה ּגְ מּורָה ְ
ּדַעְ ּתִ י ׁשֶ אֵ ינִי רו ֹצֶ ה לְ הַ ְמרו ֹת ּפִ י הַ ּׁשֵ ם ּורְ צו ֹנִי לַ עֲׂשו ֹת רַק אֶ ת רְ צו ֹן הַ ּׁשֵ םַ ,ואֲנִי ּבו ֹטֵ חַ ּבַ הַ ּׁשֵ ם
יִתְ ּבָ רְַך ּבִ ּטָ חו ֹן ּגָמּור ׁשֶ אֶ זְּכֶה לְ הִ תְ נַּתֵ ק ִמּכָל הָ רַע ּולְ הִ ּנָצֵ ל מֵ הַ ּיֵצֶ ר הָ רַע וְחֵ ילו ֹתָ יוַ .ו ֲהרֵינִי
ְמקַ ּבֵ ל עָ לַי ע ֹל מַ לְ כּות ׁשָ מַ יִם ּורְ צו ֹנִי לְ הַ ְמלִ יְך ּולְ יַחֵ ד ׁשֵ ם הַ ּׁשֵ ם ּבְ כָל עֵ ת.

סדר קבלת עול מלכות שמים

ֹלהינּוֲ ,אדֹנָ י ֶא ָחד
ְׁש ַמע יִ ְׂש ָר ֵאלֲ :אדֹנָ י ֱא ֵ
בלחשּ :בָ רּוְך ׁשֵ ם ּכְ בו ֹד מַ לְ כּותו ֹ לְ עו ֹלָ ם וָעֶ ד
 7פעמיםֲ :אדֹנָי הּוא הָ אֱֹלהִ ים
ֲאדֹנָי מֶ לְֶך ֲאדֹנָי מָ לָ ְך ֲאדֹנָי י ְִמֹלְך ,לְ ע ֹלָ ם וָעֶ ד
ֲאדֹנָי מֶ לְֶך ֲאדֹנָי מָ לָ ְך ֲאדֹנָי י ְִמֹלְך ,לְ ע ֹלָ ם וָעֶ ד
לֵב טָ הו ֹרּ ,בְ רָא-לִ י אֱֹלהִ ים; וְרּוחַ נָכו ֹן ,חַ ּדֵ ׁש ּבְ קִ רְ ּבִ י.
קָ רָאתִ י בְ כָ ל לֵב ֲענֵנִי ֲאדֹנָי חֻ ּ ֶקיָך אֶ ּצ ֹרָה.
נִצב ּ ַב ּ ָשׁמָ יִם.
לְ עו ֹלָ ם ֲאדֹנָי ְּדבָ רְ ָך ּ ָ
ִמי אֵ ל ּכָ מו ָֹך נו ֹשא עָ ו ֹן וְעו ֹבֵ ר עַ ל ּפֶ ׁשַ ע לִ ְׁשאֵ רִ ית ַנחֲלָ תו ֹ ֹלא הֶ חֱזִיק לָ עַ ד אַ ּפו ֹ
ּכִ י חָ פֵ ץ חֶ סֶ ד הּוא :יָׁשּוב ְי ַרחֲמֵ נּו יִכְ ּבו ֹׁש ֲעו ֹנו ֹתֵ ינּו וְתַ ְׁשלִ יְך ּבִ ְמצֻלו ֹת יָם ּכָ ל
נִׁשּבַ עְ ּתָ לַ אֲבו ֹתֵ ינּו ִמימֵ י קֶ דֶ ם:
חַ ּט ֹאתָ םּ :תִ ּתֵ ן אֱמֶ ת לְ ַי ֲעק ֹב חֶ סֶ ד לְ ַאבְ רָהָ ם אֲׁשֶ ר ְ
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סגולה גדולה
לניסים ונפלאות
יש לקרוא בנחת ובכוונה ,מילה במילה.

ובאמת הוא ענין גדול וסגולה נפלאה להסיר ולבטל מעליו כל דינין ורצונות
אחרים כשהאדם קובע בלבו לאמר הלא השם הוא האלוקים האמיתי ואין
עוד מלבדו יתברך שום כח בעולם וכל העולמות כלל והכל מלא רק אחדותו
הפשוט יתברך שמו ומבטל בליבו ביטול גמור ואינו משגיח כלל על שום
כח ורצון בעולם ומשעבד ומדבק טוהר מחשבתו רק לאדון יחיד ברוך הוא
כן יספיק הוא יתברך בידו שממילא יתבטלו מעליו כל הכוחות והרצונות
שבעולם שלא יוכלו לפעול לו שום דבר כלל וגם יגזור אומר ויקם לו לפעול
עניינים וניסים נפלאים היפוך סידור כוחות הטבעיים.
(ספר נפש החיים)
"הריני מאמין באמונה שלמה שכל העובר עלי הריהו נסיון באמונה מאת
הקדוש ברוך הוא לטובתי הנצחית באהבתו אליי ואינני מהרהר אחריו כלל
והריני מוסר עצמי וכל העובר עלי בידי הקדוש ברוך הוא לנצח נצחים
באהבה ואמונה "וכל דעביד רחמנא לטב עביד".
תחשוב על זה רגע – הקדוש ברוך הוא חושב עליך כל רגע.
"השלך על הקדוש ברוך הוא הכל ,גם מה שנראה לך שאתה יכול לשאת
בעצמך"( .החפץ חיים)
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יום ראשון
הלכה
קדיש יתום
האבל על אחד מהוריו ,אומר קדיש יתום בשנה הראשונה ויש מזה תועלת
גדולה לנפטר להצילו מדינה של גיהינום .שכיוון שבנו שהשאיר אחריו בעולם
הזה מקדש את ה' באמירת קדיש ,מתרבות זכויותיו של הנפטר.
אם הבן יודע לעבור לפני התיבה (להיות חזן בתפילה) ,טוב שיהיה חזן בימות
החול ,שיש מזה יותר תועלת לנפטר .ואם קשה לו ,אז די באמירת הקדיש
שחשיבותה רבה מאד .וחשוב לציין ,שהאבל לא עולה להיות חזן בשבתות
חגים וראשי חודשים.
את הקדיש אין לומר כל שנים עשר החודשים ,אלא פחות מכך (אחד עשר
חודשים) ,היות והמשפט של הרשעים בגיהינום הוא שנים עשר חודש ואיננו
רוצים להראות כאילו הנפטר היה רשע.
בכל שנה ביום פטירת אביו או אימו ,נוהגים לומר קדיש ולעלות להיות חזן.

חיזוק יומי
קדיש יתום
הטעם לאמירת הקדיש והתפילה לפני העמוד כשליח ציבור בשנה הראשונה
שלאחר פטירת האב או האם ,הוא משום שהאב והאם נשכרים בשמי מרומים,
עבור כל מצוה והנהגה טובה שנוהגים בה בניהם אחריהם .מאחר וזמן משפט
הרשעים בגיהינום י”ב חודש ,יש לבנים להוסיף זכויות באותה העת ולפדות
את האב והאם מדין זה .אמירת קדיש הינה רק במקום שיש בו מניין גברים
לתפילה ולכן חשוב כי האבל ישתדל מאוד בשנה שבה הוא מתפלל על הוריו,
להתפלל במניין בבית הכנסת.
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משנה

מסכת אבות -פרקי אבות

פרק א'
משנה ה'
יו ֹסֵ י ּ ֶבן יו ֹחָ נָן אִ יׁש יְרּושָ ׁלַ יִם או ֹמֵ ר :יְהִ י בֵ יתְ ָך ּ ָפתּוחַ לִ רְ וָחָ ה ,וְ יִהְ יּו עֲנִ ִיּים ְּבנֵי
ָאמרּו ,קַ ל ָוח ֹמֶ ר ְּבאֵ שֶ ׁת חֲבֵ רו ִֹ .מ ּ ָכאן
בֵ יתֶ ָך ,וְַאל ּ ַתרְ ּ ֶבה ִש ׂיחָ ה עִ ם הָ אִ ּ ָשׁהְּ .באִ ְשּׁתו ֹ ְ
ָאמרּו חֲכָ ִמיםָ ּ ,כל זְמַ ן שֶ ָׁאדָ ם מַ רְ ּ ֶבה ִש ׂיחָ ה עִ ם הָ אִ ּ ָשׁהּ ,גוֹרֵם רָעָ ה לְ עַ צְ מו ֹּ ,ובו ֹטֵ ל
ְ
ִמ ִּדבְ רֵי תוֹרָה ,וְסו ֹפו ֹ יוֹרֵׁש ּ ֵגיהִ ָנּם:
משנה ו'
וְנִתאי הָ ַארְ ּ ֵבלִ י קִ ְּבלּו מֵ הֶ ם .יְהו ֹשֻ ׁעַ ּ ֶבן ְּפר ְַחיָה או ֹמֵ ר :עֲשֵ ׂה לְ ָך
יְהו ֹשֻ ׁעַ ּ ֶבן ְּפר ְַחיָה ּ ַ
רַבּ ,וקְ נֵה לְ ָך חָ בֵ רֶ ,ו ֱהוֵי דָ ן אֶ ת כָ ל הָ ָאדָ ם לְ כַ ף זְכּות:

תהילים
פרק ט"ז

אחד מהפרקים שטוב ומועיל מאד לעילוי נשמת הנפטר:
אִ .מכְ ּתָ ם לְ דָ וִד ׁשָ ְמרֵנִי אֵ ל ּכִ י חָ סִ יתִ י בָ ְך בָ .אמַ רְ ּתְ לַ ֲאדֹנָי ֲאדֹנָי אָ ּתָ ה טו ֹבָ תִ י ּבַ ל
עָ לֶ יָך ג .לִ קְ דו ִֹׁשים אֲׁשֶ ר ּבָ ָארֶץ הֵ ּמָ ה וְאַ ּדִ ירֵי ּכָ ל חֶ פְ צִ י בָ ם ד .יִרְ ּבּו עַ ּצְ בו ֹתָ ם ַאחֵ ר
מָ הָ רּו ּבַ ל אַ ּסִ יְך נִסְ ּכֵ יהֶ ם ִמּדָ ם ּובַ ל אֶ ּׂשָ א אֶ ת ְׁשמו ֹתָ ם עַ ל ְׂשפָ תָ י הֲ .אדֹנָי ְמנָת חֶ לְ קִ י
וְכו ֹסִ י אַ ּתָ ה ּתו ִֹמיְך ּגוֹרָלִ י ו .חֲבָ לִ ים נָפְ לּו לִ י ּבַ ּנְעִ ִמים ַאף ַנחֲלָ ת ׁשָ פְ רָה עָ לָ י ז .אֲבָ רְֵך
אֶ ת ֲאדֹנָי אֲׁשֶ ר יְעָ צָ נִי ַאף לֵ ילו ֹת יִּסְ רּונִי כִ לְ יו ֹתָ י חִׁ .שּוִיתִ י ֲאדֹנָי לְ נֶגְ ּדִ י תָ ִמיד ּכִ י
ימינִי ּבַ ל אֶ ּמו ֹט ט .לָ כֵן ׂשָ מַ ח לִ ּבִ י ַו ָּיגֶל ּכְ בו ֹדִ י ַאף ּבְ ׂשָ רִ י י ְִׁשּכ ֹן לָ בֶ טַ ח יּ .כִ י ֹלא
ִמ ִ
תַ ֲעז ֹב נַפְ ִׁשי לִ ְׁשאו ֹל ֹלא תִ ּתֵ ן חֲסִ ידְ ָך לִ רְ או ֹת ׁשָ חַ ת י"אּ .תו ֹדִ יעֵ נִי אֹרַח חַ ּיִים ׂשבַ ע
ימינְָך נֶצַ ח.
ְׂשמָ חו ֹת אֶ ת ּפָ נֶיָך נְעִ מו ֹת ּבִ ִ
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יום שני
הלכה
מצוות תפילין
מגיל  13חובה להניח תפילין וכדאי להתחיל כבר לפני כדי להתרגל למצווה
חשובה זו .התפילין הן אות ועדות לקשר המיוחד והמקודש שבין ישראל
לקדוש ברוך הוא .כיוון שהן קדושות ,צריך המניחן להיזהר מאוד בכבודן.
אסור להתפנות בבית הכסא בשעה שהן עליו .כל כך חששו לפגיעה בכבוד
התפילין ,עד שלמרות שמן התורה מצוות תפילין שייכת ללילה כמו ליום ,מכל
מקום תיקנו חכמים שלא להניח תפילין בלילה ,שמא יירדם בעודן עליו ויתבזו.
ואפילו אדם ששכח להניח תפילין כל היום ,אין לו להניחן בלילה .אך אם עדיין
לא הגיע הלילה ממש ,אלא רק שקעה השמש ועדיין לא זמן צאת הכוכבים
שהוא ספק יום ספק לילה ,יניחן בלא ברכה.

חיזוק יומי
מצוות תפילין
הגמרא מספרת על דיון בין רבנים גדולים ,רב בשם רבא שאמר כי "כל המתעטף
בציצית ומניח תפילין וקורא קריאת שמע ומתפלל מובטח לו שהוא בן העולם
הבא" .רב בשם אביי אמר "ערב אני לו שאין אש של גיהינום שולטת בו" .ורב
גדול נוסף בשם רב פפא הוסיף "ערב אני לו שכל עוונותיו נמחלים" .נאמר בזוהר
הקדוש שחיבר התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי" ,כל המניח תפילין ומתעטף
בציצית כאילו קיים תרי"ג מצוות" .וזה מרוב החשיבות הרבה של הנחת תפילין.
מובא עוד בגמרא "אמר רבי אליעזר בן יעקב ,כל שיש לו תפילין בראשו ותפילין
בזרועו וציצית בבגדו ומזוזה בפתחו ,מובטח לו שלא יחטא".
לאחר שראינו גודל מעלת התפילין ,שעל ידי שמניחם זוכה לדברים עצומים,
ודאי חשוב לקיים מצווה זו בהידור רב ויקפיד לקנות תפילין מהודרות ,אצל
סופר סת"ם (סופר של ספרי תורה תפילין ומזוזות) ירא שמיים ויניחם כל בוקר
בכוונה מרובה ויתפלל בהם כל תפילת שחרית ,אך מכל מקום גם אם אין לו זמן
כלל ,לא יעבור עליו שום יום ללא הנחת תפילין.
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משנה

מסכת אבות -פרקי אבות

פרק א'
משנה ז'
נִתאי הָ ַארְ ּ ֵבלִ י או ֹמֵ ר :הַ רְ חֵ ק ִמ ּ ָשׁכֵן רָע ,וְַאל ִּתתְ חַ ּ ֵבר לָ רָשָ ׁע ,וְַאל ִּתתְ יָאֵ ׁש ִמן
ַּ
הַ ּ ֻפרְ עָ נּות:
משנה י"ב
הִ ּ ֵלל וְשַ ּ ַׁמאי קִ ְּבלּו מֵ הֶ ם .הִ ּ ֵלל או ֹמֵ רֱ :הוֵי ִמ ּ ַתלְ ִמידָיו שֶ ׁל ַא ֲהר ֹן ,או ֹהֵ ב שָ ׁלו ֹם וְרו ֹדֵף
ּומקָ רְ בָ ן לַּתוֹרָה:
שָ ׁלו ֹם ,או ֹהֵ ב אֶ ת הַ ְּברִ ּיו ֹת ְ
משנה י"ד
הּוא הָ יָה או ֹמֵ ר ,אִ ם אֵ ין אֲנִי לִ יִ ,מי לִ יּ .וכְ שֶ ׁאֲנִי לְ עַ צְ ִמי ,מָ ה אֲנִי .וְאִ ם ֹלא עַ כְ שָ ׁיו,
אֵ ימָ תָ י:

תהילים
פרק ל'

הוא פרק שמסוגל מאד להצלה מכל דבר רע:

אִ .מזְמו ֹר ִשׁיר ֲחנ ּ ַֻכת הַ ּ ַביִת לְ דָוִד .ב .אֲרו ִֹמ ְמָך יְהוָה ִּכי דִ ִּליתָ נִי וְֹלא ִש ּ ַׂמ ְח ּ ָת אֹיְבַ י לִ י.
ש ַוּעְ ִּתי אֵ לֶיָך ו ִַּתרְ ּ ָפאֵ נִי .ד .יְהוָה הֶ עֱלִ יתָ ִמן ְשׁאו ֹל נַפְ ִשׁי ִח ִיּיתַ נִי ִמ ָיּרְ דִ י
ג .יְהוָה אֱֹלהָ י ִ ׁ
בו ֹר .ה .ז ְַּמרּו לַיהוָה חֲסִ ידָיו וְהו ֹדּו לְ זֵכֶר קָ דְ ׁשו ֹ .וִּ .כי ֶרגַע ְּבאַ ּפו ֹ חַ ִיּים ִּברְ צו ֹנו ֹ ּ ָבעֶ רֶב
יָלִ ין ּ ֶבכִ י וְלַ ּב ֹקֶ ר רִ ָנּה .זַ .ואֲנִי ָאמַ רְ ִּתי בְ שַ ׁלְ וִי ּ ַבל אֶ ּמו ֹט לְ עו ֹלָם .ח .יְהוָה ִּברְ צו ֹנְָך
הֶ עֱמַ דְ ּ ָתה לְ הַ רְ רִ י ע ֹז הִ סְ ּ ַתרְ ּ ָת פָ נֶיָך הָ יִיתִ י נִבְ הָ ל .ט .אֵ לֶיָך יְהוָה אֶ קְ רָא וְאֶ ל ֲאדֹנָי
דָמי ְּברִ דְ ִּתי אֶ ל שָ ׁחַ ת הֲיו ֹדְ ָך עָ פָ ר ֲהי ִַּגיד א ֲִמ ּ ֶתָך .י"אְ .שׁמַ ע
אֶ תְ חַ ָנּן .י .מַ ה ּ ֶבצַ ע ְּב ִ
ַאזרֵנִי
יְהוָה וְחָ ֵנּנִי יְהוָה ֱהיֵה עֹזֵר לִ י .י"ב .הָ פַ כְ ּ ָת ִמסְ ְּפדִ י לְ מָ חו ֹל לִ י ִּפ ּ ַת ְח ּ ָת שַ ִּׂקי ו ְַּת ְּ
ִש ְׂמחָ ה .י"ג .לְ מַ עַ ן ְיז ּ ֶַמרְ ָך כָבו ֹד וְֹלא ִי ּד ֹם יְהוָה אֱֹלהַ י לְ עו ֹלָם או ֹדֶָךּ .
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יום שלישי
הלכה
מצוות צדקה

תחילה נסביר ,מי הוא שנחשב עני ויש מצווה לעזור לו .ככלל ,עני הוא מי שאין
ביכולתו לקנות את הדברים שנחשבים בסיסיים אצל רוב האנשים ,בארץ שבה
הוא גר .במקרים מיוחדים יש גם עוני אישי של אדם שהיה רגיל לחיי רווחה וירד
מנכסיו .לאדם זה קשה מאוד להתרגל למצב החדש והמצווה לעזור לו למשך
זמן מסוים ,לקיים את שגרת חייו הקודמת ,עד שיתרגל למצבו הכלכלי החדש.
כתוב בתורה "כי יהיה בָך אביון ,לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך מָאחיָך
האביון .כי פתוח תפתח את ידך לו".

חיזוק יומי
מצוות צדקה
מדברי הרמב"ם אפשר ללמוד ,שבמעשה הצדקה אין האדם רק מיטיב עם
זולתו ,אלא הוא מיטיב גם עם עצמו ,שהרי בעצם העובדה שהוא הולך "בדרך
המידות הנעלות" בכך שהוא מקיים את הצדקה ,הוא עושה צדקה עם עצמו,
כלומר מתקן את עצמו והופך לאדם בעל מידות נעלות .ולא רק שהאדם מועיל
לעצמו ולעני ,אלא הוא מביא בכך תיקון לעולם .כמו שכתוב במדרש "גדולה
צדקה ,שמיום שנברא העולם עד עכשיו ,העולם עומד על הצדקה .וכל הנותן
צדקה הרבה הרי זה משובח" וכן "צדקה תציל ממוות".

משנה

מסכת אבות -פרקי אבות

פרק א'
משנה ט"ו
שַ ּ ַׁמאי או ֹמֵ ר :עֲשֵ ׂה תוֹרָתְ ָך קֶ בַ ע .אֱמו ֹר ְמעַ ט ַועֲשֵ ׂה הַ רְ ּ ֵבהֶ ,ו ֱהוֵי ְמקַ ּ ֵבל אֶ ת ּ ָכל
הָ ָאדָם ְּבסֵ בֶ ר ּ ָפנִים יָפו ֹת:
משנה ט"ז
עַש ׂר אֳמָ דו ֹת:
ר ּ ַָבן ּ ַג ְמלִ יאֵ ל הָ יָה או ֹמֵ ר :עֲשֵ ׂה לְ ָך רַב ,וְהִ סְ ּ ַת ּ ֵלק ִמן הַ ּ ָספֵק ,וְַאל ּ ַתרְ ּ ֶבה לְ ּ ֵ
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פרק ב'
משנה א'
ר ִַּבי או ֹמֵ ר :אֵ יזו ֹהִ י דֶ רְֶך יְשָ ׁרָה שֶ ׁ ָיּבו ֹר לו ֹ הָ ָאדָםּ ,כ ֹל שֶ ׁהִ יא תִ פְ אֶ רֶת לְ עו ֹשֶ ׂיהָ וְתִ פְ אֶ רֶת
ַאתה יו ֹדֵעַ מַ ּ ַתן ְש ׂכָ רָן שֶ ׁל
לו ֹ ִמן הָ ָאדָםֶ .ו ֱהוֵי זָהִ יר ְּב ִמצְ וָה קַ ּ ָלה ְּכבַ חֲמּורָה ,שֶ ׁאֵ ין ּ ָ
וש ׂכַר עֲבֵ רָה ְּכ ֶנגֶד הֶ פְ סֵ דָּה .וְהִ סְ ּ ַת ּ ֵכל
ִמצְ ו ֹתֶ .ו ֱהוֵי ְמחַ ּ ֵשׁב הֶ פְ סֵ ד ִמצְ וָה ְּכ ֶנגֶד ְש ׂכָ רָּהְ ,
ַאתה בָ א לִ ידֵי עֲבֵ רָה ַ ּ -דע מַ ה ְּלמַ עְ לָה ִמ ְּמָך ,עַ יִן רו ָֹאה וְ אֹזֶן
ִּב ְשׁלשָ ׁה דְ בָ רִ ים וְאִ י ּ ָ
ׁשו ֹמַ עַ ת ,וְכָל מַ עֲשֶ ׂיָך ּ ַב ּ ֵספֶ ר נִכְ ּ ָתבִ ין:
משנה ד'
הּוא הָ יָה או ֹמֵ ר :עֲשֵ ׂה רְ צו ֹנו ֹ ִּכרְ צוֹנֶָךְּ ,כדֵי שֶ ׁ ּ ַיעֲשֶ ׂה רְ צו ֹנְָך ִּכרְ צו ֹנו ַֹ ּ .ב ּ ֵטל רְ צו ֹנְָך ִמ ְּפנֵי
רְ צו ֹנו ְֹּ ,כדֵי שֶ ׁ ְיּבַ ּ ֵטל רְ צו ֹן אֲחֵ רִ ים ִמ ְּפנֵי רְ צוֹנֶָך.
הִ ּ ֵלל או ֹמֵ רַ :אל ִּתפְ רו ֹׁש ִמן הַ ִּצּבּור ,וְַאל ּ ַתאֲמֵ ן ְּבעַ צְ מָ ְך עַ ד יו ֹם מו ֹתָ ְך ,וְַאל ּ ָתדִ ין אֶ ת
חֲבֵ רְָך עַ ד שֶ ּ ַׁת ִּגיעַ לִ ְמקו ֹמו ֹ ,וְַאל ּת ֹאמַ ר ּ ָדבָ ר שֶ ׁאִ י אֶ פְ שָ ׁר לִ ְשׁמו ֹעַ שֶ ּׁסו ֹפו ֹ לְ הִ ּ ָשׁמַ ע.
שנֶה ,שֶ ּ ָׁמא ֹלא תִ ּ ָפנֶה:
וְַאל ּת ֹאמַ ר לִ כְ שֶ ׁאֶ ּ ָפנֶה אֶ ְ ׁ
משנה ז'
הּוא הָ יָה או ֹמֵ ר :מַ רְ ּ ֶבה בָ שָ ׂר מַ רְ ּ ֶבה רִ ּ ָמה .מַ רְ ּ ֶבה נְכָסִ ים ,מַ רְ ּ ֶבה דְ ָאגָה .מַ רְ ּ ֶבה נ ִָשׁים,
זִמה .מַ רְ ּ ֶבה עֲבָ דִ ים ,מַ רְ ּ ֶבה ָגזֵל .מַ רְ ּ ֶבה
מַ רְ ּ ֶבה כְ שָ ׁפִ ים .מַ רְ ּ ֶבה ְשׁפָ חו ֹת ,מַ רְ ּ ֶבה ּ ָ
תוֹרָה ,מַ רְ ּ ֶבה חַ ִיּים .מַ רְ ּ ֶבה י ְִשׁיבָ ה ,מַ רְ ּ ֶבה חָ כְ מָ ה .מַ רְ ּ ֶבה עֵ צָ ה ,מַ רְ ּ ֶבה תְ בּונָה .מַ רְ ּ ֶבה
צְ דָקָ ה ,מַ רְ ּ ֶבה שָ ׁלו ֹם .קָ נָה שֵ ׁם טו ֹב ,קָ נָה לְ עַ צְ מו ֹ .קָ נָה לו ֹ דִ בְ רֵי תוֹרָה,
קָ נָה לו ֹ חַ ֵיּי הָ עו ֹלָם הַ ּ ָבא:

תהילים
פרק ק"ל

מועיל מאד להצלחה בכל העניינים:
אִ .שׁיר הַ ּ ַמעֲלו ֹת ִמ ּ ַמעֲמַ ִּקים קְ רָאתִ יָך יְהוָה .בֲ .אדֹנָי ִש ְׁמעָ ה בְ קו ֹלִ י ִּתהְ יֶינָה ָאזְ נֶיָך
קַ ּ ֻשׁבו ֹת לְ קו ֹל ּ ַתחֲנּונָי .ג .אִ ם ֲע וֹנו ֹת ִּת ְשׁמָ ר יָּה ֲאדֹנָי ִמי ַי ֲעמ ֹד .דִּ .כי עִ ְּמָך הַ ְּסלִ יחָ ה
לְ מַ עַ ן ִּת ּ ָורֵא .ה .קִ ִוּיתִ י יְהוָה קִ ְוּתָ ה נַפְ ִשׁי וְלִ דְ בָ רו ֹ הו ֹחָ לְ ִּתי .ו .נַפְ ִשׁי לַאדֹנָי ִמ ּש ֹ ְׁמרִ ים
לַ ּב ֹקֶ ר ש ֹ ְׁמרִ ים לַ ּב ֹקֶ ר .ז .יַחֵ ל י ְִשׂרָאֵ ל אֶ ל יְהוָה ִּכי עִ ם יְהוָה הַ חֶ סֶ ד וְהַ רְ ּ ֵבה עִ ּמו ֹ פְ דּות.
ח .וְהּוא יִפְ ּ ֶדה אֶ ת י ְִשׂרָאֵ ל ִמ ּכ ֹל ֲע וֹנ ֹתָ יו.
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יום רביעי
הלכה
מצוות מזוזה
אחת הטעויות הרווחות בקרב חלק מהציבור שנדמה כי רק בפתח הראשי של
הבית צריך לקבוע מזוזה .האמת היא שאין די בכך ,אלא חובה להניח מזוזה
בכל חדר מחדרי הבית .לכל חדר אופי ותפקיד משלו ולכן גם בכל חדר צריכה
"ׁשמַ ע י ְִׂשרָאֵ ל ה'
להיות קבועה מזוזה ,אשר תזכיר את מה שכתוב בתוכהְ :
אֱלו ֵֹהינּו ה' אֶ חָ ד" ואם חסרה לאדם מזוזה באחד מחדרי ביתו ,צריך להשתדל
שלא להשתמש באותו חדר ולא לישון בו עד שיקבע בו מזוזה .כל זה אמור לגבי
סתם חדרים ,שעיקר תשמישם הוא דרך כבוד ,אבל חדרים שעיקר תשמישם הוא
בדברים שאינם לכבוד המזוזה ,אין קובעים בהם מזוזה .לכן אין לקבוע מזוזה
בחדרי השירותים והמקלחת ,הואיל ואינם מקום של כבוד .חשוב להדגיש ,כי רק
השירותים והמקלחת נחשבים כמקומות לא מכובדים ,מה שאין כן חדר השינה,
שלמרות שרגילים להתלבש בו בכל יום ,מכל מקום הוא נחשב כמקום דירה
רגיל וחייב במזוזה.

חיזוק יומי
מצוות מזוזה
כאשר יהודי קובע מזוזות כשרות בפתח ביתו ובפתחי החדרים ,הופך הבית
להיות תחת חסותו של הקדוש ברוך הוא .כך בעצם ,הופך הבית לביתו של
הקדוש ברוך הוא ומכאן ברור מדוע קביעת מזוזה היא סגולה לשמירה והגנה,
שהרי הקדוש ברוך הוא שומר על ביתו שלו .לכן נוהגים יהודים לנשק את
המזוזה באהבה ובשמחה ,כשם שמנשקים ספר תורה.
חשוב לדעת כי תכונה זו קיימת רק במזוזה כשרה .מזוזה פסולה מאבדת סגולה
זו .רק כשהמזוזות כשרות ,הן מגינות על הבית ויושביו ולכן חובה על יהודי
לבדוק את מזוזות ביתו מידי כמה שנים.
בספר טורי זהב כתב שייחודיות מצות המזוזה מול מצוות אחרות היא זו :בכל
המצוות יש כלל שהן מגינות על האדם רק בשעה שעוסק במצווה ,לעומת זאת
המזוזה מגינה על האדם בכל עת .בזכות מצות מזוזה נשמר האדם וכל בני ביתו
מן המזיקים .ולכן סופרי הסת"ם ,כותבים על המזוזה שם "שדי" ,שהוא ראשי
תיבות "שומר דלתות ישראל".
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משנה

מסכת אבות -פרקי אבות

פרק ב'
משנה ט"ו
ר ִַּבי טַ רְ פו ֹן או ֹמֵ ר :הַ ּיו ֹם קָ צֵ ר וְהַ ְּמלָאכָה ְמר ּ ָֻבה ,וְהַ ּפוֹעֲלִ ים עֲצֵ לִ ים ,וְהַ ּ ָש ׂכָר הַ רְ ּ ֵבה,
ּובַ עַ ל הַ ּ ַביִת ּדו ֹחֵ ק:
משנה ט"ז
ַאתה בֶ ן חו ֹרִ ין לִ ּ ָבטֵ ל ִמ ּ ֶמ ָנּה .אִ ם
הּוא הָ יָה או ֹמֵ רֹ :לא עָ לֶיָך הַ ְּמלָאכָה לִ גְ מו ֹר ,וְֹלא ּ ָ
לָמַ דְ ּ ָת תוֹרָה הַ רְ ּ ֵבה ,נו ֹתְ נִים לְָך שָ ׂכָר הַ רְ ּ ֵבה .וְ ֶנאֱמָ ן הּוא ּ ַבעַ ל ְמלַאכְ ְּתָך שֶ ׁ ְיּשַ ּ ֶׁלם לְָך
ְש ׂכַר ְּפע ּ ָֻלתָ ְך .וְדַע ,מַ ּ ַתן ְש ׂכָ רָן שֶ ׁל צַ ִּדיקִ ים לֶעָ תִ יד לָבו ֹא:
פרק ג'

משנה א'
ַאתה ּ ָבא לִ ידֵי עֲבֵ רָהַ ּ .דע,
עֲקַ בְ יָא ּ ֶבן מַ הֲלַלְ אֵ ל או ֹמֵ ר :הִ סְ ּ ַת ּ ֵכל ִּב ְשֹׁלשָ ׁה ְּדבָ רִ ים וְאֵ ין ּ ָ
ַאתה עָ תִ יד לִ ּ ֵתן ִּדין וְחֶ ְשּׁבו ֹן .מֵ ַאיִן ּ ָבאתָ -
ַאתה הו ֹלְֵך וְלִ פְ נֵי ִמי ּ ָ
מֵ ַאיִן ּ ָבאתָ ּולְ ָאן ּ ָ
ַאתה עָ תִ יד
ַאתה הו ֹלְֵך  -לִ ְמקו ֹם עָ פָ ר רִ ּ ָמה וְתו ֹלֵעָ ה ,וְלִ פְ נֵי ִמי ּ ָ
ִמ ִּט ּ ָפה סְ רּוחָ הּ ,ולְ ָאן ּ ָ
לִ ּ ֵתן ִּדין וְחֶ ְשּׁבו ֹן  -לִ פְ נֵי מֶ לְֶך מַ לְ כֵי הַ ְּמלָכִ ים הַ ּ ָקדו ֹׁש ּ ָברּוְך הּוא.

תהילים
פרק קמ"ב

מועיל מאד לצאת ממצבים קשים:
א .מַ ְש ִּׂכיל לְ דָוִד ִּבהְ יו ֹתו ֹ בַ ְּמעָ רָה תְ פִ ּ ָלה .ב .קו ֹלִ י אֶ ל יְהוָה אֶ זְעָ ק קו ֹלִ י אֶ ל יְהוָה
וְַאתה
רּוחי ּ ָ
ַאגיד .דְּ .בהִ תְ עַ ּ ֵטף עָ לַי ִ
ש ּפ ְֹך לְ פָ נָיו ִש ִׂיחי צָ רָתִ י לְ פָ נָיו ִּ
אֶ תְ חַ ָנּן .ג .אֶ ְ ׁ
יָדַעְ ּ ָת נְתִ יבָ תִ י ְּבאֹרַח זּו אֲהַ ּ ֵלְך טָ ְמנּו פַ ח לִ י .ה .הַ ּ ֵביט י ִָמין ּורְ אֵ ה וְאֵ ין לִ י מַ ִּכיר ָאבַ ד
ַאתה מַ ְחסִ י חֶ לְ קִ י ְּבאֶ רֶץ
מָ נו ֹס ִמ ּ ֶמ ִנּי אֵ ין ּדוֹרֵׁש לְ נַפְ ִשׁי .ו .זָעַ קְ ִּתי אֵ לֶיָך יְהוָה ָאמַ רְ ִּתי ּ ָ
הַ חַ ִיּים .ז .הַ קְ ִשׁיבָ ה אֶ ל רִ ָנּתִ י ִּכי דַּלו ֹתִ י ְמא ֹד הַ ִּצילֵנִי מֵ ר ֹדְ פַ י ִּכי
ָאמצּו ִמ ּ ֶמ ִנּי .ח .הו ֹצִ יָאה ִמ ּ ַמסְ ּ ֵגר נַפְ ִשׁי לְ הו ֹדו ֹת אֶ ת ְשׁמֶ ָך ִּבי יַכְ ִּתרּו
ְ
צַ ִּדיקִ ים ִּכי תִ גְ מ ֹל עָ לָי.

77\!J il7]\!JJ7 }J 1 l1] ilT

יום חמישי
הלכה
מצוות השבת אבידה
אדם שמוצא אבידה ברחוב צריך להשיבה לבעליה.
ישנם מקרים יוצאי דופן שבהם אין חובה לקיים את מצוות השבת אבדה:
• כאשר ברור שהמאבד התייאש לפני מציאת האבדה כגון שאין בה סימנים .לכן
למשל ,שטר כסף שנמצא ברחוב ,אין צורך להחזיר (אך צרור שטרות ,שניתן
לזהותו על-פי אופן אריזתו ,יש להחזיר).
• האבדה שווה פחות מפרוטה (כעשר אגורות).
• אם המוצא הוא אדם מכובד שאינו נוהג לשאת חפץ מסוג האבדה שמצא ,אינו
חייב להשיב את האבדה ("זקן ואינה לפי כבודו")
• אם המוצא אינו יכול מסיבה הלכתית להגיע לאבדה ,כגון כאשר המוצא הוא
כהן והאבדה נמצאת בבית קברות ,הוא פטור מלהשיבה.
• אם השבתה של האבדה תגזול מזמן המוצא ,עד כדי שיפסיד בזה כסף יותר מן
האבדה עצמה אינו חייב להשיב.

חיזוק יומי
מצוות השבת אבידה
פעם היה איש עני ואביון שבקושי היה לו לחם לאכול ,הלך אותו עני ברחוב ומצא
שרשרת יקרה של זהב .מאחר והיה עני מרוד ,מחשבתו הראשונה היתה למכור את
השרשרת ולחיות מן הכסף .אבל מיד נתיישב בדעתו ,הלא יש מצוות השבת אבידה
וצריכין להכריז על מציאת המציאה ,אולי יבא בעליה לקבלה .הלך והדביק פתקאות
בכל העיר ,שמי שאיבד תכשיט ,יביא סימנים ויקבל אותו בחזרה .עבר יום ,שבוע,
חודש ואף אחד לא בא לבקש את התכשיט .לאחר כמעט שנה ,הגיע לפתע אדם,
שטען כי לפני שנה איבד שרשרת של זהב ונתן את כל הסימנים בדיוק .רצה העני
להחזיר לו המציאה על המקום ,אך חשב לרגע ופנה לבעל האבידה" ,חכה נא כאן
כמה דקות ואני כבר מחזיר לך את האבידה" .בינתיים רץ מהר למכולת ,קנה לחמניות
דג מלוח ושתייה והכין סעודה שלימה .לאחר מכן קרא לעוד שמונה אנשים שיבואו
להשתתף בסעודה .בעל האבידה לא ידע מה קורה .הוא חשב לעצמו ,שאולי רוצים
לקחת ממנו את התכשיט בכוח .אך כשראה שכולם נוטלים ידיהם לסעודה נטל
ידיו עמהם .לאחר מספר דקות קם העני והוציא את האבידה .כולם הביטו בו והוא
התחיל לומר בקול גדול ומעורר "לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה וכו' הנני
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מוכן ומזומן לקיים מצוות השבת אבידה" ומיד החזיר לו את האבידה בשתי ידיים
ובשמחה גדולה .תמהו כל האנשים מאד ,כי לא ראו אף פעם דבר כזה ,שיעשה אדם
סעודה ממש על השבת אבידה ויקיים המצווה בהידור רב כזה .אמר להם העני ,מובא
בגמרא ,כשאביי שהיה רב גדול ,היה רואה תלמיד חכם שסיים ללמוד חלק מספרי
המשניות ,היה עושה יום טוב לחכמים ועשה סעודה לכבוד גומרה של מצווה .הנה
אני קיימתי מצוות השבת אבידה שנה שלימה ,כי היתה האבידה תחת ידי כל השנה
ואף אחד לא בא לתובעה .עכשיו ,לאחר שזכיתי לסיים את המצווה ,שהרי הגיעו
הבעלים וכי לא אעשה סעודה לכבוד גומרה (סיומה) של מצוה .כולם התפעלו מאד
מגודל התמימות של היהודי הזה ,ולמדו כיצד לקיים מצוות ה' בהידור ובשמחה.

משנה

מסכת אבות -פרקי אבות

פרק ג'

משנה ה'
ר ִַּבי נְחּונְ יָא ּ ֶבן הַ ּ ָקנֶה או ֹמֵ רָ ּ :כל הַ ְּמקַ ּ ֵבל עָ לָיו ע ֹל ּתוֹרָה ,מַ עֲבִ ירִ ין ִמ ּ ֶמּנּו ע ֹל מַ לְ כּות
וְ ע ֹל ּ ֶדרְֶך אֶ רֶץ .וְכָל הַ ּפוֹרֵק ִמ ּ ֶמּנּו ע ֹל ּתוֹרָה ,נו ֹתְ נִין עָ לָיו ע ֹל מַ לְ כּות וְ ע ֹל ּ ֶדרְֶך אֶ רֶץ.
משנה ט"ז
ּומצּודָה ְּפרּוסָ ה עַ ל ּ ָכל הַ חַ ִיּים .הַ חֲנּות ְּפתּוחָ ה,
הּוא הָ יָה או ֹמֵ ר :הַ ּכ ֹל נָתּון ְּבעֵ רָבו ֹןְ ,
וְהַ חֶ נְ וָנִי מַ ִּקיף ,וְהַ ִּפנְקָ ס ּ ָפתּוחַ  ,וְהַ ָיּד ּכו ֹתֶ בֶ ת ,וְכָל הָ רו ֹצֶ ה לִ לְ ו ֹת יָבו ֹא וְ יִלְ וֶה,
וְהַ ּ ַג ּ ָבאִ ים מַ ְחזִירִ ים ּ ָתדִ יר ְּבכָל יו ֹם ,וְנִפְ רָעִ ין ִמן הָ ָאדָם ִמ ּ ַדעְ ּתו ֹ וְשֶ ֹׁלּ א ִמ ּ ַדעְ ּתו ֹ ,וְ יֵׁש
תֻקן לִ סְ ע ּ ָֻדה.
ש ִיּסְ מ ֹכּו ,וְהַ ִּדין ִּדין אֱמֶ ת ,וְהַ ּכ ֹל ְמ ּ ָ
לָהֶ ם עַ ל מַ ה ּ ֶ ׁ

תהילים
פרק ק'

טוב להודות לה' מדי יום על חסדיו שעושה איתנו:
אִ .מזְמו ֹר לְ תו ֹדָ ה הָ רִ יעּו לַ יהוָה ּכָ ל-הָ ֽ ָארֶץ:ב .עִ בְ דּו אֶ ת-יְהוָה ּבְ ִׂש ְמחָ ה ּב ֹאּו לְ פָ נָיו
יתו ֹ:
ּבִ רְ ָנ ֽ ָנה:גּ .דְ עּו ִּֽכי-יְהוָה הּוא אֱֹלהִ ים ֽהּוא-עָ ׂשָ נּו וְלו ֹ ֲאנ ְַחנּו עַ ּמו ֹ וְ צ ֹאן מַ רְ עִ ֽ
דּ .ב ֹאּו ְׁשעָ רָיו | ּבְ תו ֹדָ ה חֲצֵ ר ֹתָ יו ּבִ תְ הִ ּלָ ה ֽהו ֹדּו-לו ֹ ּבָ רְ כּו ְׁש ֽמו ֹ:ה.
ּכִ י-טו ֹב יְהוָֹה לְ עו ֹלָ ם חַ סְ ּדו ֹ וְעַ דּ-ד ֹר ָוד ֹר אֱמּונ ָֽתו ֹ":
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יום שישי
הלכה
מצוות הדלקת נרות שבת
ביום שישי לפני השקיעה (כדאי כבר עשרים דקות קודם השקיעה) ,מדליקות
הנשים נרות שבת (לפחות שני נרות) .ויש שנוהגים יותר לפי מספר הילדים (ויש
עוד מנהגים).
לפי הספרדים ,מברכים לפני ההדלקה
ולפי האשכנזים ,מברכים לאחר ההדלקה.

חיזוק יומי
מצוות הדלקת נרות שבת
הקשר בין נרות המנורה בבית המקדש לנרות שבת ,מלמד שבהדלקת נרות שבת
יש הארה ושפע חכמה גדול ,מעין מה שהיה בזמן שהכהן הגדול הדליק את
נרות המנורה בבית המקדש .על כן ,שעת הדלקת נרות היא עת רצון ,וכדאי
שהאישה תתפלל על בעלה בניה ובנותיה ,שה' יתברך יאיר להם את אור חכמת
התורה והשפע "כי נר מצוה ותורה אור" .במדרש רבה כתוב "הקרבנות כל
זמן שבית המקדש קיים הם נוהגים ,אבל הנרות לעולם שכתוב "אל מול פני
המנורה יאירו" ואומר הקדוש ברוך הוא "כל הברכות שנתתי לך לברך את
בניי אינם בטלים לעולם" .בספר ילקוט שמעוני הסביר שהכוונה על נרות
שבת .ראוי שהבעל ייטיב (יכין) את הנרות והאישה תדליק ,תברך ותתפלל על
המשפחה ,כאהרון הכהן שמדליק ומיטיב ומברך את ישראל והברכה אינה
בטלה .הדלקת נרות שבת באה להרבות שלום בית ,כמידתו של אהרן המרבה
שלום בעם ישראל.

משנה

מסכת אבות -פרקי אבות

פרק ד'
משנה ב'
(כבַ חֲמּורָה)ּ ,ובוֹרֵחַ ִמן הָ עֲבֵ רָה .שֶ ִּׁמצְ וָה
ּ ֶבן עַ ַזּאי או ֹמֵ רֱ :הוֵי רָץ לְ ִמצְ וָה קַ ּ ָלה ְּ
ּוש ׂכַ ר עֲבֵ רָה ,עֲבֵ רָה:
ּגו ֹ ֶררֶת ִמצְ וָהַ ,ועֲבֵ רָה גו ֹ ֶררֶת עֲבֵ רָה .שֶ ְּׁש ׂכַ ר ִמצְ וָהִ ,מצְ וָהְ .
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משנה י"א
ר ִַּבי אֱלִ יעֶ זֶר ּ ֶבן ַי ֲעק ֹב או ֹמֵ ר :הָ עו ֹשֶ ׂה ִמצִ וָה ַאחַ ת ,קוֹנֶה לו ֹ פְ רַקְ לִ יט אֶ חָ ד .וְהָ עו ֹבֵ ר
עֲבֵ רָה ַאחַ ת ,קוֹנֶה לו ֹ קַ ּ ֵטיגו ֹר אֶ חָ דְּ .תׁשּובָ ה ּומַ ע ֲִש ׂים טו ֹבִ יםִּ ,כתְ רִ יס ִּבפְ נֵי הַ ּ ֻפרְ עָ נּות.
נְדלָ ר או ֹמֵ רָ ּ :כל ְּכנֵסִ ָיּה שֶ ׁהִ יא לְ שֵ ׁם שָ ׁמַ יִם ,סו ֹפָ ּה לְ הִ תְ קַ ֵיּם .וְשֶ ׁאֵ ינָּה
ר ִַּבי יו ֹחָ נָן הַ ּ ַס ְּ
לְ שֵ ׁם שָ ׁמַ יִם ,אֵ ין סו ֹפָ ה לְ הִ תְ קַ ֵיּם:
משנה ט"ו
ר ִַּבי ַי ַנּאי או ֹמֵ ר :אֵ ין ְּביָדֵינּו ֹלא ִמ ּ ַשׁלְ וַת הָ רְ שָ ׁעִ ים וְַאף ֹלא ִמ ִיּּסּורֵי הַ ּ ַצ ִּדיקִ ים .ר ִַּבי מַ תְ יָא בֶן
חָ רָׁש או ֹמֵ רֱ :הוֵי מַ קְ ִּדים ִּב ְשׁלו ֹם ּ ָכל ָאדָםֶ .ו ֱהוֵי ָזנָב לָ ֲארָיו ֹת ,וְַאל ְּתהִ י ר ֹאׁש לַּׁשּועָלִ ים:
משנה ט"ז
ר ִַּבי ַי ֲעק ֹב או ֹמֵ ר :הָ עו ֹלָ ם הַ ֶזּה ּדו ֹמֶ ה לַ ְּפרו ֹזְדו ֹר ִּבפְ נֵי הָ עו ֹלָ ם הַ ּ ָבא .הַ תְ קֵ ן עַ צְ ְמָך
בַ ְּפרו ֹזְדו ֹרְּ ,כדֵ י שֶ ִּׁת ּ ָכנֵס לַ ְּטרַקְ לִ ין:
משנה י"ז
הּוא הָ יָה או ֹמֵ ר :יָפָ ה שָ ׁעָ ה ַאחַ ת ִּבתְ ׁשּובָ ה ּומַ ע ֲִש ׂים טו ֹבִ ים ּ ָבעו ֹלָ ם הַ ֶזּהִ ,מ ּ ָכל חַ ֵיּי
הַ עו ֹלָ ם הַ ּ ָבא .וְ יָפָ ה שָ ׁעָ ה ַאחַ ת שֶ ׁל קוֹרַת רּוחַ ּ ָבעו ֹלָ ם הַ ּ ָבאִ ,מ ּ ָכל חַ ֵיּי הָ עו ֹלָ ם הַ ֶזּה:
משנה כ"א
ר ִַּבי אֶ לְ עָ זָר הַ ּ ַק ּ ָפר או ֹמֵ ר :הַ ִּקנְָאה וְהַ ּ ַת ֲאוָה וְהַ ּ ָכבו ֹד מו ֹצִ יאִ ין אֶ ת הָ ָאדָ ם ִמן הָ עו ֹלָ ם:

תהילים
פרק ע"ט

טוב לאמר פרק זה שהוא נגד שונאינו ואויבינו:
אִ .מזְמו ֹר לְ ָאסָ ף אֱֹלהִ ים ּבָ אּו גוֹיִם ּבְ ַנחֲלָ תֶ ָך ִט ְּמאּו אֶ ת־הֵ יכַ ל קָ דְ ׁשֶ ָך ׂשָ מּו אֶ ת־
יְרּוׁשָ לַ ם לְ עִ ּיִים:ב .נָתְ נּו אֶ ת־נִבְ לַ ת עֲבָ דֶ יָך מַ אֲכָ ל לְ עו ֹף הַ ּׁשָ מָ יִם ּבְ ׂשַ ר חֲסִ ידֶיָך
לְ חַ יְתו ֹ־ָארֶץ:גׁ .שָ פְ כּו דָ מָ ם ּכַ ּמַ יִם סְ בִ יבו ֹת יְרּוׁשָ לַ ם וְאֵ ין קו ֹבֵ ר:ד .הָ יִינּו חֶ רְ ּפָ ה
לִ ְׁשכֵ נֵינּו לַ עַ ג וָקֶ לֶס לִ סְ בִ יבו ֹתֵ ינּו:ה .עַ ד־מָ ה יְ־הוָ־ה ּתֶ ֱאנַף לָ נֶצַ ח ּתִ בְ עַ ר ּכְ מו ֹ־אֵ ׁש
קִ נְָאתֶ ָך:וְׁ .שפְך חֲמָ תְ ָך אֶ ל־הַ ּגוֹיִם אֲׁשֶ ר ֹלא־ יְדָ עּוָך וְעַ ל־מַ ְמלָ כו ֹת אֲׁשֶ ר ּבְ ִׁש ְמָך ֹלא
קָ רָאּו:זּ .כִ י־ָאכַ ל אֶ ת־ ַיעֲקב וְאֶ ת־ ָנוֵהּו הֵ ׁשַ ּמּו:חַ .אל־ ּתִ זְּכָ ר־לָ נּו ֲעו ֹנת רִ אׁשנִים מַ הֵ ר
ֹד־ׁשמֶ ָך וְהַ ּצִ ילֵנּו
יְקַ ּדְ מּונּו ַרחֲמֶ יָך ּכִ י דַ ּלו ֹנּו ְמאד:ט .עָ זְ רֵנּו אֱֹלהֵ י י ְִׁשעֵ נּו עַ ל־ ּדְ בַ ר ּכְ בו ְ
יאמרּו הַ ּגוֹיִם אַ ּיֵה אֱֹלהֵ יהֶ ם ִיּוָדַ ע (ּבַ ּגייִם)
וְכַ ּפֵ ר עַ ל־חַ ּטאתֵ ינּו לְ מַ עַ ן ְׁשמֶ ָך:י .לָ ּמָ ה ְ
[ּבַ ּגוֹיִם] לְ עֵ ינֵינּו נִקְ מַ ת ּדַ ם־עֲבָ דֶ יָך הַ ּׁשָ פּוְך :י"אּ .תָ בו ֹא לְ פָ נֶיָך
אֶ נְקַ ת ָאסִ יר ּכְ גדֶ ל זְרוֹעֲָך הו ֹתֵ ר ּבְ נֵי תְ מּותָ ה :י"ב .וְהָ ׁשֵ ב לִ ְׁשכֵ נֵינּו
ִׁשבְ עָ תַ יִם אֶ ל־חֵ יקָ ם חֶ רְ ּפָ תָ ם אֲׁשֶ ר חֵ רְ פּוָך אֲדנָי :י"גַ .ו ֲאנ ְַחנּו עַ ְּמָך
וְצאן מַ רְ עִ יתֶ ָך נו ֹדֶ ה ּלְ ָך לְ עו ֹלָ ם לְ דו ֹר וָדר נְסַ ּפֵ ר ּתְ הִ ּלָ תֶ ָך:
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שבת קודש
הלכה
מצוות קידוש בשבת
מן התורה ,כל המזכיר בשבת את קדושתה שהיא זכר לבריאת העולם ויציאת
מצרים ,קיים את מצוות 'זכור' .אלא שרצו חכמים שכל ישראל יקיימו את מצוות
'זכור' בנוסח מושלם ומדויק ,לפיכך התקינו 'אנשי כנסת הגדולה' נוסח ברכה
על קדושת השבת .כדי שיאמרו את הקידוש בכבוד ועונג .תקנו לאומרה על
כוס יין סמוך לסעודה .ויש אומרים שזו מצווה מהתורה ,להזכיר את קדושת
השבת על מאכל או משקה שיש בו עונג ושמחה .נהגו להוסיף ולומר לפני ברכת
הקידוש את פסוקי "ויכולו השמים והארץ "...כמו כן ,הוסיפו חכמים ותקנו
לומר קידוש ביום ,כדי לכבד בו את יום השבת ולייחדו משאר הימים ,שעל
ידי שפותחים את הסעודה בקידוש ,ניכר שזו סעודה חשובה ומיוחדת ונזכרים
בקדושת השבת .וכיוון שביום השבת לא נצטווינו במצוות 'זכור' ,לא תקנו לו
חכמים ברכה מיוחדת לכבוד השבת ,אלא מברכים על כוס יין "בורא פרי הגפן",
ונוהגים לומר לפני הברכה פסוקים מעניין השבת.

חיזוק יומי
מצוות קידוש בשבת
"אתה קדשת את יום השביעי לשמך ,תכלית מעשה שמים וארץ ,וברכתו מכל
הימים וקדשתו מכל הזמנים" (תפילת ליל שבת) .מעלתה של השבת וקדושתה
יתרה על כל מועדי ה' ,בכך שכל המועדים הם ימים שאירעו בהם מאורעות של
נס וענייני טובה לישראל מאת ה' ,לכן הם נקבעו כזמני קודש שבהם חוגגים לפני
ה' .משום כך כתוב במועדים 'מועדיכם' .כי מהותם ותוכנם שהם מועדים השייכים
לעם ישראל .מה שאין כן 'שבת קודש' ,סיבת היום הוא מצד עניינו של הקדוש ברוך
הוא שכילה מלאכתו ביום השביעי ושבת בו מכל מלאכתו" .ויברך אלוקים את יום
השביעי ויקדש אותו ,כי בו שבת מכל מלאכתו" .משום כך לא מצינו בתורה לשון
'שבתותיכם' ,כמו שכתוב במועדים 'מועדיכם' ,כי ימי השבת אין הם שבתות של עם
ישראל ,השבתות הם השבתות של ה'" .את 'שבתותי' תשמורו"" .שבת היום לה'".
מהותו ותוכנו של יום השבת שהוא יום מיוחד לה' ,אשר ביום זה היה לפניו שביתה
ומנוחה ,ולכן חיבב את השבת וייחד אותה בכדי לקדשה לשמו.
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משנה

מסכת אבות -פרקי אבות

פרק ד'
משנה כ"ב
הּוא הָ יָה או ֹמֵ ר :הַ ִיּּלו ֹדִ ים לָ מּות ,וְהַ ּ ֵמתִ ים לְ הֵ חָ יו ֹת ,וְהַ חַ ִיּים לִ ּדו ֹן .לֵ ידַ ע לְ הו ֹדִ יעַ
ּולְ הִ ָוּדַ ע שֶ ׁהּוא אֵ ל ,הּוא הַ ּיו ֹצֵ ר ,הּוא הַ ּבוֹרֵא ,הּוא הַ ּ ֵמבִ ין ,הּוא הַ ּ ַד ָיּן ,הּוא עֵ ד,
הּוא ּ ַבעַ ל ִּדין ,וְהּוא עָ תִ יד לָ דּון ּ ָברּוְך הּוא ,שֶ ׁאֵ ין לְ פָ נָיו ֹלא עַ וְלָ ה וְֹלא ִשׁכְ חָ ה וְֹלא
מַ ּׂשו ֹא פָ נִים וְֹלא ִמ ּ ַקח ׁשו ֹחַ ד ,שֶ ׁהַ ּכ ֹל שֶ ּׁלו ֹ .וְדַ ע שֶ ׁהַ ּכ ֹל לְ פִ י הַ חֶ ְשּׁבו ֹן .וְַאל יַבְ ִטיחֲָך
ַאתה נו ֹלָ ד) ,וְעַ ל
ַאתה נו ֹצָ ר( ,וְעַ ל ּ ָכרְ חֲָך ּ ָ
יִצְ רֶָך שֶ ׁהַ ְּשׁאו ֹל ּ ֵבית מָ נו ֹס לָ ְך ,שֶ ׁעַ ל ּ ָכרְ חֲָך ּ ָ
ַאתה עָ תִ יד לִ ּ ֵתן ִּדין וְחֶ ְשּׁבו ֹן לִ פְ נֵי
ַאתה מֵ ת ,וְעַ ל ּ ָכרְ חֲָך ּ ָ
ַאתה חַ י ,וְעַ ל כָ רְ חֲָך ּ ָ
ּ ָכרְ חֲָך ּ ָ
מֶ לֶ ְך מַ לְ כֵ י הַ ְּמלָ כִ ים הַ ּ ָקדו ֹׁש ּ ָברּוְך הּוא:

תהילים
פרק צ"ב

מזמור זה אומרים ביום שבת קודש:
א ִמזְמו ֹר ִׁשיר ,לְ יו ֹם הַ ּׁשַ ּבָ ת.ב .טו ֹב ,לְ ה ֹדו ֹת לַיהוָה; ּולְ זַּמֵ ר לְ ִׁש ְמָך עֶ לְ יו ֹן.ג .לְ הַ ּגִ יד
ּבַ ּב ֹקֶ ר חַ סְ ּדֶָך; ֶואֱמּונָתְ ָךּ ,בַ ּלֵילו ֹת.ד .עֲלֵי-עָ ׂשו ֹרַ ,ועֲלֵי-נָבֶ ל; עֲלֵי הִ ּגָיו ֹן ּבְ כִ ּנו ֹר.הּ .כִ י
ִׂשּמַ ְחּתַ נִי יְהוָה ּבְ פָ עֳלֶָך; ּבְ מַ עֲׂשֵ י יָדֶיָך ֲא ַרּנֵן.ו .מַ הּ-גָדְ לּו מַ עֲׂשֶ יָך יְהוָה; ְמא ֹד ,עָ ְמקּו
מַ ְח ְׁשב ֹתֶ יָך.ז .אִ יׁשּ-בַ עַ רֹ ,לא יֵדָע; ּוכְ סִ ילֹ ,לא-יָבִ ין אֶ ת-ז ֹאת.
חּ .בִ פְ ר ֹחַ רְ ׁשָ עִ יםּ ,כְ מו ֹ עֵ ׂשֶ בַ ,וּיָצִ יצּוּ ,כָלּ-פֹעֲלֵי ָאוֶן :לְ הִ ּׁשָ ְמדָם עֲדֵי-עַ ד.ט .וְאַ ּתָ ה
מָ רו ֹם --לְ ע ֹלָם יְהוָה.
יּ .כִ י הִ ּנֵה אֹיְבֶ יָך ,יְהוָהּ --כִ י-הִ ּנֵה אֹיְבֶ יָך י ֹאבֵ דּו :יִתְ ּפָ רְ דּוּ ,כָלּ-פֹעֲלֵי ָאוֶן .י"א .וַּתָ רֶם
ּכִ רְ אֵ ים קַ רְ נִי; ּבַ ֹּלתִ יּ ,בְ ׁשֶ מֶ ן ַר ֲענָן .י"ב .וַּתַ ּבֵ ט עֵ ינִיּ ,בְ ׁשּורָיּ :בַ ּקָ ִמים עָ לַי ְמרֵעִ ים--
ּתִ ְׁשמַ עְ נָה ָאזְ נָי .י"ג .צַ ּדִ יקּ ,כַּתָ מָ ר יִפְ רָח; ּכְ אֶ רֶז ּבַ ּלְ בָ נו ֹן י ְִׂשּגֶה .י"דְׁ .שתּולִ יםּ ,בְ בֵ ית
יְהוָה; ּבְ חַ צְ רו ֹת אֱֹלהֵ ינּו יַפְ רִ יחּו .ט"ו .עו ֹד ,יְנּובּון ּבְ ׂשֵ יבָ ה; ּדְ ׁשֵ נִים וְ ַר ֲענַּנִים יִהְ יּו.
ט"ז .לְ הַ ּגִ ידּ ,כִ י-יָׁשָ ר יְהוָה; צּורִ י ,וְֹלא -עַ וְלָתָ ה ּבו ֹ.
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תיקון נפטרים
אחד הדברים שאנשים רבים אינם מודעים לכך הוא עניין היכולת של האדם החי להשפיע על נשמת
הנפטר בעולם העליון וזאת על ידי מספר דרכים ,והבולטת ביניהן הוא תיקון נפטרים.

מה זה "תיקון הנפטרים"?
תיקון הנפטרים הוא תיקון מיוחד לעילוי נשמת הנפטר .במהלך התיקון מתפללים מניין תלמידי
חכמים על נשמות הנפטרים ,מקריאים את שם הנפטר ,עורכים שבע הקפות ,תוקעים בשופר,
נותנים צדקה ,קוראים תהילים ,אומרים קדיש ,לומדים תורה ,ועושים התרת נדרים לנפטרים.
וכל זאת לעילוי נשמות הנפטר ,להיטיב ולהרבות זכויות לנשמתו שתהיה צרורה בצרור החיים.
את תיקון הנפטרים חיבר המקובל הצדיק ,רבי יהודה פתיה זצ"ל ,וכך הוא כותב בספרו 'מנחת
יהודה'" :אם היורשים רצונם לעשות נחת רוח לנפטר להושיעו ולהצילו ,אין שום אופן כי אם לשפוך
שיח בפני מלכו של עולם בעד הנפטר ההוא וייקבצו עשרה אנשים כשרים יודעי ספר ויעשו לנפטר
סדר התיקון שכתבנו".

מה עושה התיקון לנפטרים?
תיקון הנפטרים מועיל לכל נשמה ונשמה ,בפרט בשנה הראשונה לפטירה ובעיקר לנפטרים
שנפטרו בטרם עשו תשובה בחייהם .תיקון הנפטרים נותן לנשמה מזון רוחני ונחת רוח שהיא כל
כך זקוקה לו שם למעלה וזוהי זכות גדולה לנפטר ולאדם החי .יש סיפורים רבים על נפטרים שבאו
בחלום לקרוביהם וביקשו שיעשו להם תיקון ,לאחר התיקון באו שוב בחלום והודו לקרוביהם.
התיקון מועיל מאד לנשמה ומעלה אותה מעלה מעלה כמו גם פעולות ומעשים טובים שאנחנו
עושים בעולם הזה ,המשפיעות על העולמות העליונים .כדאי ומומלץ לעשות את החסד הזה עם
הנפטרים ,שכן זהו חסד של אמת ללא מטרות רווח .ומי יתן ובעזרת השם יהיו מליצי יושר עבורנו.

מתי מתקיים התיקון?
ארגון "התחדשות" עורך מידי ערב ראש חודש
תיקון נפטרים ,על ידי מניין תלמידי חכמים.
זו ההזדמנות שלך לפעול לטובה עבור אחד הקרובים
והיקרים לך ,להנציח את נשמתם בעולם הבא בתרומה
של  ₪ 72עבור כל שם .הכסף יועבר לצדקה ולסיוע
לעמותה שלנו להמשיך להתקדם ולעזור לרבים בעם
ישראל להתחבר לאביהם שבשמים.
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