
 

 

 

 1044עלון מס'   - תח  ַאים ו  ר  ש  ע  שנה 
 
 

 או שיעורי הלויין \ניתן להקדיש את העלון ו @
 לרפואה, ברכה והצלחה, לפרנסה טובה, זיווג הגון,    
 בר קיימא או להבדיל לע"נ יקיריכם.   זרע    
 054-7743834,  08-9437333משרדי מערכת העלון:     
 
 

 

 שלחפרשת  ב

 פ"אה'תששבט   יז'  בס"ד
 16:53  -   הדלקת נרות

 17:45  -   שבת צאת ה
 18:19  -        רבנו תם 

 "אור החיים"המדוייק של  מהלוח - חורףשעון 
 ע"פ "אופק תל אביב"

 
 

 
 

  מענייני הפרשה :
  .לאחר היציאה ממצרים, הוליכם משה במדבר 
    המצרים רודפים אחרי בני ישראל ומשיגים 
 על שפת ים סוף. אותם      
  בני ישראל עברו בשלום בתוך  קריעת ים סוף , 
 הים ביבשה, והמצרים טבעו בים.      
  "שירת הים, שיר הודיה לה'.אז ישיר משה ," 
 .קורות בני ישראל בדרכם ִמָים סּוף עד להר סיני 
 טחון בקב"ה.ירשת המן והׂשָלו, ִשיעּורים בבפ 
 עמלק. נס המים מהסלע, ומלחמת 
 ""ויהי בשלח פרעה  
)אות שניה(, הפעם  ישראותיות  -עה" רלח פשהי בי"ו

 .שלח את בני ישראללכן ו -דיבורו של פרעה היה ישר
 "יט 'יג) "ויקח משה את עצמות יוסף( 

של  והצומאומר רבינו בחיי שמשה הוצרך לקיים את ה
הוצאת עצמות יוסף ממצרים משום שדרשו חז"ל 
שבזכות יוסף נקרע לישראל הים ולמדו זאת ממה שכתוב 

ב ובראשית לט'(, וכת)ויצא החוצה"  וינסאצל יוסף "
תהלים קיד'(, מה )" וינוסבקריעת ים סוף "הים ראה 

  .? עצמותיו של יוסף ראההים ראה
 "(.ז ,יד) "ושש מאות רכב בחור  
אגרותיו של המהר"ם שיף סיים בפסוק מפרשת ב

נותר( )"בשלח" הערוך בצורת חידה "ויקח שש מאות רכב 
בחור". לאחר ניסיונות מייגעים, פוענחה חידה מבריקה 

מפחית( )זו בדרך הבאה: "ויקח שש" כשאתה לוקח 
שהן  מספר "שש" "מאות רכב" מאותיות "רכב"

מספר  216דינו נותר בי –נותר "בחור"  , 222בגימטרייה 
  מכתבי קודש()                    העולה לגימטרייה של בחור.

 "...והיה כאשר ירים משה ידו גבר ישראל" 
משה ידו", לשון עבר, אלא לשון  הריםלא נאמר "כאשר 
בכל דור ודור, שלומר  משה ידו", יריםעתיד "כאשר 

"וגבר "כאשר ירים משה ידו", שיתגבר כח התורה, אז 
 ".וגבר עמלק", ואם לאו ח"ו "ישראל

 (רב רובין זצ"ל בספרו "טללי אורות" בשם החפץ חיים) 

 
 

 פינת הניבים והפתגמים    
 "בזיכין"                

לקיבול דברים  במקדש המשמשכלי שרת  בזך הוא
 ם.לחם הפני ת,קטור ,דם הקורבן תשונים להקרב

( טשמות כה, כ) "וזכר בתורה במילה "וכפותיומ
  .אונקלוס מתרגם: "בזיכוהי" ועיין רש"י()
 .היו מונחים שני בזיכי לבונהם ם הפנישולחן לחל ע
 

 

 

 
 

 ז"ל אברהםבן   לע"נ  

 ה הקשר בין פרשת "בשלח" ל"פורים"?"מ  
וילונו העם על "א: "אומר הרב שר שלום מבעלזא זיע

עם ישראל התלוננו  '(כד ',טו) "משה לאמר מה נשתה
 "ויורהו ה' עץ"מיד נאמר  ?מתי נוכל לשתות הרבה יין

יתלו את המן על העץ ואז תוכלו  (פורים)בעוד כחודש 
 ..."עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי"לשתות 

 "והמן כזרע גד"  
שזלפה אמו של גד הייתה  ,יש שביארו בפירוש העניין

שהרי נתן לבן ללאה הבכירה את זלפה )צעירה מאד 
ומפאת  (,הצעירה כדי לרמות את יעקב שהיא רחל

כל כך ואף לכן לא כתוב  קוטנה לא ניכר עליה ההריון
כמו שגד לא היה  ,אם כן '.'ותלדאלא רק  'ותהר'בה 

כך המן לא היה ניכר במעיים אלא  -ניכר במעי אמו 
חידש שכמו  'צרור המור'ובעל ה .היה נבלע באיברים

ששבט גד לא עבר את הירדן כך גם המן פסק מלרדת 
 .כשעברו בני ישראל את הירדן

 צעק אלי, דבר אל בני "ויאמר ד' אל משה מה ת
 (טו ,יד) ישראל ויסעו"

 ,תפילה לבדה לא תועיל – "מה תצעק אלי" (ח"אוה)
דבר אל " .ז"שהרי מידת הדין טוענת אלו ואלו עובדי ע

ובזכות מסירות נפשם תגבר מידת  ."בני ישראל ויסעו
 (סלונים)                      .הרחמים וייבקע לפניהם הים

  מצרים כי ברח העם""ויוגד למלך 
דבר זה  בני ישראל היו במצרים מאתים ועשר שנים,
העם,  ברחמרומז בכתוב, "ויוגד למלך מצרים, כי 

 (.210) , בגימטריא מאתיים ועשר"ברח"
 

  2ראו בעמוד  -מרתק 
 מכל מלמדיי השכלתי

 
 
 
 

  אין לעיין בעלון בשעת התפילה וקריאת התורה. במקום שיש עירוב, יש לטלטל ע"י קטן. העלון טעון גניזה.     הסירו מכשול מדרך עמי !
 / http://www.hidush.co.il/     http://ladaat.info"חידוש" :   -ניתן להוריד את העלון באתרים הדתיים "לדעת" ו

 
 
 

 
 

 1 054-7743834   ארגון "אברהם יגל"  יו"ל ע"י 

 מפטירין :  "ותשר דבורה"
 )שופטים ה'(              

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
  

 שבת שירה

 ז"ל חלווה ויהודהבת   אסתר זנו לע"נ 
 ז"לרבקה  ןב  מכלוף בללו  לע"נ

 השבוע פקידת שנתם
 םטוב בעד כל משפחת צומלייש

 

 לעילוי נשמת החסיד הכשר והענו
 בן אברהם וזליכה ז"ל  מוסאי  בבאי

 שנפטר בערב שבת פרשת יתרו, כ' שבט תשנ"ו, תנצב"ה.
 16:00 עליה לבית העלמין בשעה -למניינם(  02-02-21שבט )' כישי לביום ש

 
 
 

 

https://www.yeshiva.org.il/wiki/index.php/%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%AA
https://www.yeshiva.org.il/wiki/index.php/%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%AA
https://www.yeshiva.org.il/wiki/index.php/%D7%9C%D7%97%D7%9D_%D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://www.yeshiva.org.il/wiki/index.php/%D7%9C%D7%97%D7%9D_%D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://www.responsa.co.il/wiki.aspx?docId=0500000007400000000100290000
https://www.yeshiva.org.il/wiki/index.php/%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%97%D7%9F_%D7%9C%D7%97%D7%9D_%D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9D


 
 

  

 

 פתוזלזול בכבוד 
מנהגינו, שבשבת, בעל הבית בוצע מהפת, :  שאלה

לחן ישנם הרבה מסובים, כאשר בעל וומאחר וסביב הש
הבית מחלק את הפת, הוא זורק חתיכה לכל אחד ואחד 

 ? מהמסובים. האם מנהג זה נכון על פי ההלכה
מבואר במסכת ברכות )דף מו.(, שבענין :  תשובה

ד הברכה על הפת )הלחם( בשבת, אין לכבד אח
מהמסובים, אלא בעל הבית בוצע בעצמו מהפת, ומחלק 
לבני הבית. והטעם הוא כדי שיבצע בעין יפה. שיחלק 
לכל אחד מהמסובים חתיכה נאה מהפת, כמו שיעור 
"כזית". )ועל פי הקבלה יש טעם סוד בדבר, כמו שכתב 
בזהר הקדוש פרשת עקב(. ולכן מה שנהגתם שבעל הבית 

ד חתיכה, הוא מנהג נכון, בוצע מהפת, ומחלק לכל אח
 .וכן נוהגים בכל תפוצות ישראל

ולגבי מנהגכם שבעל הבית זורק חתיכת פת לכל אחד 
מהמסובים. באמת שיש לדון בזה. כי התוספות )ברכות 
נ:( כתבו, שזריקת פת אסורה, אפילו במקרה שהפת לא 
מתקלקלת כאשר זורקים אותה. משום שלגבי פת יש 

וג בה בכבוד, וזריקתה נחשבת חומרא מיוחדת, שיש לנה
כמנהג בזיון בפת, ולכן כתבו לאסור זריקת פת בכל 

 מקרה. 
ואמנם הרשב"א כתב בשם רבינו האי גאון להקל 
בזריקת הפת, כאשר היא אינה מתקלקלת, כשם שמותר 
לזרוק מאכלים אחרים כשהם אינם מתקלקלים. 
)ולדוגמא, מותר לזרוק סוכריות עטופות לכבוד החתן 

 .ה(. ואין בזה חשש משום ביזוי הפתוהכל
ולמעשה, כתב מרן השלחן ערוך )סימן קעא(, שאסור 
לזרוק פת ממקום למקום. ואפילו אם אינו זורק את 
הפת למקום שיש חשש שהיא תתקלקל, מכיון שזריקה 
נחשבת לבזיון גדול, יותר מאשר שימוש בפת לדברים 

 .אחרים. עלינו לקבל את דברי מרן השלחן ערוך
מנם, היו מגדולי האדמורי"ם, שנהגו לזרוק חתיכות א

מהפת לפני המסובים, בפרט כאשר היה השלחן ארוך 
מאד. ויש מהאחרונים שכתבו ללמד זכות על מנהגם. 
ובפרט לגבי הפת שמברכים עליה בשבת, שכתב הפרי 

ס"ק פח(, שלכל   מגדים )עיין משנה ברורה סימן קצז
ש בזה בזיון מצוה. הדעות אסור לזרוק אותה, מפני שי

ולכן הנכון הוא לכל אדם ירא ה', להמנע ממנהג זה, 
שעומד בניגוד לפשט דברי הפוסקים, )ובפרט שהזלזול 

 .בפת עלול גם כן לגרום לעניות
 

האם נכון הדבר, שאסור לשבת על גבי ארגז של :  שאלה
 ?שתיה, או של דברי מאכל

בגמרא במסכת ברכות )דף נ:(, מבואר, שאסור  : תשובה
לנהוג מנהג בזיון באוכלין )במאכלים(. ולכן לדוגמא, אסור 
לקחת פיסת עוגה, ולנגב בעזרתה משקה שנשפך על 
הרצפה. שהרי זה מנהג בזיון בעוגה, ובפרט שעל ידי ניגוב 
המשקה, העוגה תבא לידי השחתה,ולא תהיה ראויה יותר 

 .למאכל
 זיון אוכליןטעם איסור ב

וטעם האיסור לנהוג מנהג בזיון באוכלין, הוא מאחר 
והמזון הינו חלק חשוב מן השפע שמשפיע לנו ה' יתברך. 
והנוהג בו מנהג בזיון, מבעט בטובה שנתן לו ה' יתברך. ויש 

 .עוד טעמים בדין זה
 

 
 

 ל תקרי הליכות אלא הלכות""א
 

 מכל מלמדיי השכלתי
 הקשר בין קריעת ים סוף לזיווגים

כ''ב(, "ויבאו בני ישראל בתוך הים י''ד )כתיב 
 ומשמאלם" ביבשה והמים להם חומה מימינם

(, סוטה ב' ע''א, סנהדרין כ''ב ע''א)איתא בגמרא 
אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן קשה לזווגם 

מים  : אפשר לבאר בדרך צחות .כקריעת ים סוף
 .שעומדים כחומה, זהו דבר הנוגד את טבע המים

אדם, מצינו דבר המנוגד לטבע, כי הטבע בזיווגו של 
הוא שברצונו של אדם להיטיב לילדיו ובעיקר 
כאשר זכו לזווגן בזיווג הגון, ואז הורי החתן והורי 

אך  .הכלה, מבקשים לייעץ ולסייע לזוג הנישאים
כל התערבות מצד הורי החתן והכלה הם פסולים 
לחלוטין, וזהו דבר הנוגד את טבעם של הורים, 

הושוו נישואין לקריעת ים סוף, שההורים  ולזה,
משני הצדדים צריכים לעמוד כחומה של מים 
שהוא מנוגד לחוקי הטבע ואינם מתערבים בנעשה, 

ויבאו בני "ונותנים לילדיהם לעבור לבדם, כדכתיב, 
ישראל בתוך הים ביבשה, והמים להם חומה 

 , על אף שהדבר מנוגד לטבע."מימינם ומשמאלם
 

 (כא ,יד) "הים לחרבה ויבקעו המיםוישם את "
עני אחד שאכל אצל בעל הבית, אכל ושתה הרבה 
מאוד, ולבסוף נטל כוס יין וטבל בה פרוסת חלה 
רכה שספג את כל היין ואכל אותה, וכן כוס שני 
ושלישי. חרה הדבר לבעל הבית, אבל לא רצה לפגוע 
בעני, ולכן אמר לו ברמז: למה משה רבינו היה 

נס בכדי לייבש הים, יכול היה לצוות  צריך לעשות
 על בני ישראל שיטבילו חלה וממילא יתייבש הים.
 ויענהו העני: כנראה שכבודו שכח שזה היה בפסח.

 בינה ודעת()                                                         
 

  (ו ,יז) "והכית בצור ויצאו ממנו מים"
מליסא שבשבת אחת מסופר על הגאון רבי יעקב 

ד נתכנסו בעלי בתים לביתו, וביניהם היה גם נגי
ביקשו ממנו בעלי הבתים להעמיד  .קמצן עשיר אבל

על השולחן יין, והלה התחמק. אמר לו הגאון, אם 
תעמיד יין אראה לך מופת גדול מזה של משה 
רבינו, הדבר פעל והלה העמיד יין על השולחן, אמר 

מהסלע ואני הוצאתי  רבי יעקב, משה הוציא מים
 מהסלע יין.

 

 לשבת שירה 
לתו של עשיר קמצן, "אפשר לקבל בדעני דפק 
אינך יודע שאצלי אין " ר :העשי ענהצדקה?" 

כניסה לעניים?" "לא", ענה העני "אבל אני במצוקה 
 5"אם תגלה תוך  :" אמר העשירעליקשה תרחם 

דקות היכן החבאתי את הענבים בבית תקבל ממני 
"מסכים" אמר העני והחל לחפש.  .דולר" 500כעת 

והנה, אחרי חצי דקה ניגש העני בבטחה לארון עם 
סירי המטבח, פתח את הסיר ומגלה בתוכו את 

דולר ומוסר  500הענבים. העשיר המום, מוציא 
וט מאוד הפסוק לעני. "איך ידעת?" עונה העני "פש

ב(ים ועוזר )ה(סירים, פודה ענ)אומר: ''מוציא 
 ..."דלים'
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 נעליים של שבת וכוחה של שמירת שבת
העולם סגור ומסוגר, עם ישראל כבר נכנס לסגר 

אנשים  .שלישי במספר ואין אדם יודע מה ילד יום
זועקים לעזרה תחת העסקים שהקימו בעשר 
אצבעותיהם הקורסים כך למול עיניהם כאילו לא 
היה כלום והכל בגלל נגיף כה קטן שאינו נראה ויתכן 

 .שכלל אינו חי
לפני שבועות אחדים הוזמנתי לשבת נופש שהתקיימה 

במלון, כמו בשאר בתי  .במלון לביא שבצפון הארץ
קווה הפתוחים לרווחת ציבור המלונות היה בריכה ומ

ולכן ביום שישי, עת  .הנופשים בכל שעות היממה
התקרבה השבת פניתי אפוא לבריכה בכדי לשחות 
מעט ומשם כוונתי הייתה ללכת ולטבול במקווה 

 .לכבוד שבת קודש
בעודי שוחה להנאתי בבריכה פוגש בי אדם שניכר 
עליו שהוא בשלבי התקרבות לאבא שבשמים וביקש 

אמרתי לו בצחות כתוב בכניסה שכאן יש  .ברכה ממני
אבל הוא מצידו התעקש ואומר  .'בריכה' ולא 'ברכה'
וכאן הוא החל לספר לי שלאחרונה  .שהוא חייב ברכה

היטב את ענייני התורה והמצוות והחליט   הוא הכיר
אך  .שהוא מתחיל להתקרב עוד יותר לאבא שבשמים

די להתפרנס מצבו הכלכלי לא בישר לו טובות, ובכ
עבד בתור מחסנאי בחנות נעליים הנמצאת במקום 
מגוריו פתח תקוה, וכעת בעקבות משבר הקורונה 
החליטו לקצץ בחנות עובדים ובמסגרתה הוא פוטר 

בביתו בלי משכורת  אמעבודתו וכעת הוא נמצ
וכאן הגיע הברכה שביקש ממני וכמובן  .ומתגלגל

 .ברכתי אותו לאלתר
ף סיפר לי שהוא שמע שיחה שלי לפני שנפרדנו הוא א

על חיזוק בכבוד השבת, ולכן הוא ורעייתו החליטו 
השבת לשבות מחוץ לבית בלי לטרוח ובלי לבשל, 
וכמובן לשבת במשך כל השבת ולשמוע שיעורי תורה 
מחזקים ועל הדרך לקבל גם עונג שבת שיכבד כיאה 

 וכראוי את שבת קודש.
ם הוא חוזר הוא התקדם ממני ומיד אחרי כמה רגעי

אלי שוב ומספר לי שהוא שכח להביא את נעלי השבת, 
ויש לו במלון רק נעלי יום חול שנמצאות במצב 
מחפיר. "ובנעליים אלו אין כבודה של השבת", הפטיר 
באוזני. "תצחצח אותם היטב", הצעתי בפניו. הוא 
עשה לי פנים חמוצות וטען שוב שנעליים אלו אינם 

 כבודה של השבת.
שם תפס את הרגליים, ולא תאמינו הוא הלך מכאן ל

ישר לקיבוץ לביא וחיפש חנות של נעליים כשעוד 
פחות משעה נכנסת שבת וכל זה רק בשביל נעלי שבת. 
הוא מסתובב ומתרוצץ ואחרי זמן מה, מצא חנות 
אחת שפתוחה שהיתה גם היא רגע לפני סגירה. הוא 
ר נכנס פנימה וראה נעליים מהודרות, וכששאל למחי

שקל  700-800-חפו פניו. כל נעל בחנות נעה בסביבות ה
וכמובן "אגורה לא פחות", אמרו בפניו כמה פעמים 

 עובדי החנות.
הוא יצא מהחנות וניסה לחפש באזור עוד חנות, 

 700-ומשלא מצא חזר לחנותו ונטל את הנעליים של ה
שקל וניגש לקופאי שהינו בעל החנות במקרה, וכאן 

שהוא חייב הנחה או הסדר מיוחד החל לספר לו 
בתשלומי האשראי בגלל שעד עתה הוא היה עובד 

 ובבוקר אחד נפלה עליו צרה בעקבות הקורונה
 
 
  

 והפסיק לעבוד ולכן אין לו כסף מיותר בכלל.
בעל החנות שמע את דבריו נצבט ליבו מבפנים. תוך כדי 
הוא מבקש ממנו לספר לו בדיוק מה קרה איתו, 

את תלאותיו, החל מזה שהיה  ומיודענו החל לספר לו
מחסנאי בחנות נעליים בפתח תקוה עבר דרך הקיצוץ 
בעובדים שפגע גם בו וסיים בזה שאין לו כסף בבית כבר 

 זמן רב ובקושי חי ברווח ובשמחה.
בעל החנות שמע את הדברים ואמר בפניו "קח את 

תיצור עמי קשר במוצאי שבת כי והנעליים ללא תשלום, 
ל לעבוד אצלי ברשת חנויות הנעליים אני רוצה שתתחי

הפרוסות ברחבי הארץ לא לפני שציין בפניו שהסניף 
 ,פתח תקוה… הסמוך מאוד ל יישובהפנוי שיש לו זה ב

כי בדיוק כמה ימים קודם לכן המחסנאי שם עזב את 
 עבודתו וכי פונתה עבודה במיידית.

בשבת קודש הוא ניגש אלי הראה לי את הנעליים וסיפר 
הנס הנדיר שאירע עימו. במוצאי שבת הוא צלצל  לי את

אליו וסגר עימו את העבודה וביום שני אני מקבל טלפון 
שסכום המשכורת שהוא  –המבשר לי על סגירת המעגל 

מקבל שם היא בדיוק פי שניים!! ממקום עבודתו 
 .          זה כוחה של השבת  הקודם.

 (וך עלון אור השבתמתהרב חיים זאיד, )                       
 

 המשלוח
ירי האברכים כמעשה שסיפר הרב יונתן כהן שליט"א מב

אותו שמע מקרובת משפחתו , בכולל 'לב יצחק' באשדוד
מעשה שאירע עם –הרבנית נ' המתגוררת בבאר שבע 

לאחרונה . המשפחה המתגוררת בדירה שמתחתיה
ביצעה אותה משפחה הזמנה טלפונית של מוצרי מזון 

וסוכם כי המוצרים ישלחו אליהם  הרשתותבאחת 
הביתה, עקב הסגר. הייתה זו קניה ענקית, של בשר 
עופות ודגים וכל מטעמים. והנה הם מחכים ומחכים 

משעבר זמן רב, . להגעת המשלוח, אך הוא מתמהמה
התקשרה אם המשפחה לּסופר והתלוננה על אי הגעת 

נציג השירות התפלא למשמע . המוצרים שהזמינו
ברים, כי המשלוחנים דווחו שאכן ביצעו את המשלוח הד

והורידו את המוצרים בפתח דירתם. אולם המתלוננת 
התעקשה כי לא הגיע אליהם מאומה. כיון שכך, אמרו 
לה כי הם מאמינים לה, והיות והזמנתה עדיין רשומה 

ישלחו לה מחדש את כל המוצרים שהזמינה.  ,אצלם
השני עם כל  ואכן לאחר שעה קלה הגיע המשלוח

ומה באמת קרה עם המשלוח  ו.המוצרים שהוזמנ
הנעלם? בערב, התקשרה אחת השכנות בבניין, חולת 
קורונה מאומתת שהיא וכל משפחתה נמצאים בבידוד, 

תשמעי איזה נס קרה לנו. . "וסיפרה לה כדברים האלה
אתמול הרגשנו שבאו מים עד נפש, אין מי שיעזור לנו, 

לח למשפחות החולים מטעם והמזון הנש, אין כסף
ארגוני הרווחה אינו מספיק לנו. נשאתי תפילה בדמעות 
שליש לבורא כל עולמים שישלח לנו מזון עד הבית, טוב 
ואיכותי" . והנה, אני רק מסיימת את התפילה, ודפיקה 
בדלת. הגיע שליח ושאל האם כאן גרה משפחת נ'. 

רה אמרתי להם : לא, כאן זו משפחת כ'. משפחת נ' ג
בקומה למעלה. אבל את המשלוחן זה לא ענין, והוא 

ניסינו להשיג אתכם  ו.הוריד את כל הסחורה אצלנ
בטלפון, אך היה תפוס. התקשרנו לחנות ודיווחנו להם 

אך היות ולפי החוק של משרד הבריאות , על הטעות
אסור להחזיר מוצרים עקב הקורונה, וכל שכן מוצרים 

הודיעו לנו שזכינו מן ההפקר. כל שהיו בבית של חולה מאומת, 
שלנו! והם כבר יסתדרו אתכם ויטפלו  –המשלוח הענק הזה 

 ו...בהזמנה שלכם שלא הגיעה". אכן, קרוב ה' לכל קוראי

 ואבותינו סיפרו לנו
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 חינוך  - "בניך כשתילי זתים"

 ל יהודי יהלוםכ
במלאכת החינוך קל מאוד להחליט שבפלוני חבל 

אבל אנו חייבים  .או די במה שאנו משקיעים ,להשקיע
בכל יהודי יש חלק אלוקה . להתחיל לחשוב כיהלומנים

אמנם לעתים העטיפה  .יש ייחודיות ,יש נשמה ,ממעל
נגלה בסוף  ,אבל אם נהיה מוכנים להשקיע ,מזוהמת
גם בתוך הבית יש להיזהר לא להחליט מיד  .את האור

 או "...יצא ממנו מה כבר ,שמעוןהוא לא כמו  ראובן"ש
 ן!מיוחדת יותר". זה לא נכו ההיא טובה, אבל חנ ה"רבק

יתכן כי אצל חלק מילדינו המעלות בולטות וצועקות 
שאולי צריך  ,אבל גם באחרים יש מעלות משלהן ,יותר

חשוב  .אבל הן קיימות ,לחדור לעומק כדי לגלות אותן
לזכור: ילדים מרגישים מה אנחנו חושבים ומרגישים 

במיוחד חשוב  ...שנבטא זאת במילים גם בלי ,כלפיהם
לזכור כלל זה אצל ילדים שמעדו ונכשלו; יהלום נשאר 

 ,כי אחרי הכל ,יהלום גם כשהוא שקוע בטיט וברפש
אמון ולשדר להם  ילדיםהמשיכו לתת ב .הוא יהלום

 .הם יחזרו! בהצלחה -תראו  ,שלא אבדה תקווה
 

 "חודש אלול  -  הכנה לימים הנוראים"
אדם לעבוד כמה שיותר לרכוש  צריך אלול בחודש

, ואפילו דקדוקי סופרים, טוביםות ומעשים ולעצמו מצ
כיון שאינו יודע גם ע"י צדקה, חומרות וחסידויות, 

פעם את  שאלו לטובה. הדיןאיזה מהם יכריע את 
, במה שונה חודש אלול משאר זצ"למדובנא  המגיד
: אדם בא לבית במשל כדרכולהם  ענה  ?השנהחדשי 

 ביןהכנסת, ומרוב עשירותו היה לבו גס, ולא התערב 
הבריות, בקושי רב פלט "שלום" לכמה אנשים. והנה 

, ואותו עשיר הגיש הכנסתהגיע זמן הבחירות לועד בית 
עמדותו. מיד החל לשנות את יחסו, לאחד קנה ומ

הרמת ספר תורה, ולשלישי עליית  ולשניחת ההיכל, פתי
והיה מתערב עם  ששי, וכך עשה בכל שבת ושבת,

הוא האדם,  כך . מה גרם לו זאת? הבחירות!!!הבריות
בכל השנה שקוע בתרדמה עצומה, בקושי מגיע לבית 

ות בסיסיות, ועל חומרות, וים מצימק בקושיהכנסת, 
 הואשמיה?? אולם בהגיע חודש אלול רואה  מאן דכר

את עצמו קרוב ליום הדין, ומיד נותן אל לבו לקיים כל 
בחלק החיים,  ליפולמצוה וחסידות שבאה לידו כדי 

.השלום, השלוה הפרנסה, הבריאות,  
 
 

 רפואה שלימה
 מונירה מבטחי

 טלאבת  
הקב"ה ישלח מזור 
ומרפא לרנ"ב אבריה 
 ושס"ה גידיה.

רפואת הנפש ורפואת 
הגוף. ותזכה לשנים 
 רבות וטובות 

ושלווה ותרווה נחת 
 מכל יוצאי חלציה

 
 
 
 
 

 
 ומבורך  שבת  שלום

 ז"ל גולשן ןברחמים לארי 
 ז"ל פרחהבן יחזקאל )הרצל( אברהם 

 ז"ל פריחה  תבדוד -יולנד בן
 ז"ל  אסתר תבבידה מלכה 
 ז"ל זרי בת אסתר ברק 
 ז"ל לידיה בת ניצה גואטה 
 ז"ל  מארי מריםבת שושנה רוזי  
 ז"ל  ביביבת  שמחה לארי

 
 
 
 

 ריטה שתחי'ה  בן ז"ללירן מלכה 
 ריטה שתחי'ה  בן ז"ל אורן אהרון
 ז"ל חנה בן שלמה גור

 ז"ל רבקה ןבמרדכי עמרני 
 ז"ל גולי ןבמרדכי אמונה 

 ז"ל  מסעודה וסלםבן אליהו סעד הכהן 
 ז"ל פריחה  תביקוט תורג'מן 

 ז"ל מרגלית  תבאילנה שמואלי 
 
 

 הי"ומרים  בןשלמה לארי 
 הי"ומרים  בןמשה נאמן 

 הי"ומרים  בןאברהם נאמן 
 הי"ומרים  בןישראל פרג'י רפאל 

 הי"ונהיית  ןב שבתאי מוסאי
 הי"ומסעודה  ןב מאיר חסן

 הי"וזהרי  ןב שלמה בועזיז
 מנב"תשרה  תב רבקה מורנו

 מנב"תגוהר  תב אסתר אהרוני
 מנב"תוסילי וילנה  תב דריה

 

 : -לכל החולים ובכללם ל רפואה שלימה והחלמה מהירה
  הי"ורעות בן  יגל-אברהם
  הי"ומזל -אריאלהבן  דורון חי-עילאי

 הי"ו ביביבן  יוסף אהרוני
  הי"ושרה בן  ניסים דוידי

  מנב"תרבקה  בתשרה ביבי לארי 
  מנב"תשרה  בתחנה דוידי 

  מנב"תחנה בת  דינה מוסאי
 מנב"תמרי  בתלידה הרוני 
  מנב"תגורג'יה בת  דליה נסימי
 מנב"ת אסתרבת הודיה חיה 

 
  : נשמת     לעילוי 

 

 ז"ל בן שלמה ושרה שיחיו מרדכי לארי
 

 בן אברהם וזליכה ז"ל     בבאי מוסאי
 

 4 054-7743834   ארגון "אברהם יגל"  יו"ל ע"י 

 ברכה והצלחה

 מקסים ורינה יפרח
על זיכוי הרבים 

שיתברכו בבריאות, 
אושר, פרנסה טובה, 
ובכל מילי דמיטב 
ברוחניות ובגשמיות, 

טובות ולשנים רבות 
 וירוו נחת ושלווה
 ולהבדיל לע"נ

 ז"ל עיישה ןב יעקב
 
  
 
 
 
 

 
 

 

 כל הישועות והברכות
   היקרות אברג'ל  למשפחות

 על תרומתם לזיכוי הרבים
 זצ"ל  עובדיה יוסףזכות מרן 
לרפואתם באושר,  תגן בעדם

והצלחתם שיתברכו בכל מילי 
לילדיהם, ברכה  .דמיטב

 חתניהם כלותיהם 
 ם וכל משפחתם.יהנכדיהם ונכדות
 בת חנה ז"ל שמחהלע"נ הסבתא 
 ז"ל בת מרדכי רחלולע"נ הסבתא 

 
 
 
 
 
 

 לע"נ הצנוע והענו
 דהןאברהם 

 ז"ל דוד ויקוט ןב
 הי"ד גל-איתמר בן הרב

 בן דניאל ושושנה שיחיו
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 פרשת המן =סגולה לפרנסה 
אשר  לחםן )שמות ט"ז(: "הוא המסביר משה על המ  

ובעקבות בקשת משה מהעם כלה". נתן ה' לכם לא  
כלו" מעידה תורה )שם פס' י"ז(: ללקט "איש כפי א  

". ממעיטוהמרבה "ויעשו כן בני ישראל, וילקטו ה
רש"י: "יש שלקטו הרבה, ויש שלקטו מעט, וכשבאו 
לביתם ומדדו בעומר איש איש מה שלקטו, ומצאו 
שהמרבה ללקוט לא העדיף על עומר לגולגולת אשר 

וזהו נס גדול  .ללקוט לא מצא חסר הלו, והממעיטובא
 שנעשה בו".

 . 78"=לחם. "78. ההפרש=169"=ממעיט" .247"="מרבה
 נס גדול נעשה בלחם שירד להם משמים.

כאשר רואים בני ישראל את הלחם שיורד להם 
הוא", ן מ  )שמות ט"ז ט"ו(: " מהשמים הם אומרים

 ומסבירה התורה "כי לא ידעו מה הוא".
 הוא".  האיפה ר, עשריתמ  "והע  

= 5x1x10x80x5" האיפהמכפלת אותיות המילה "
. 2,000. עשירית מזה, עשירית האיפה, שווה =  20,000

 .2,000שווה = גם  40x50"  ןמ  מכפלת אותיות המילה "

 

 ברכה והצלחה

 ללזרילניסים וטובה 
 זיכוי הרביםל רומתםעל ת

שיתברכו בבריאות, 
 אושר, פרנסה טובה,
ובכל מילי דמיטב 
ברוחניות ובגשמיות, 
 לשנים רבות וטובות 
 וירוו נחת ושלווה 

 החדש יןוברכה לנ
 
 
 

 
 

   ולע"נ הצנוע והענ
 יפרח  )ג'קי( יעקב
 ז"ל  עיישהבן 

 ' שבט פקידת שנתוחי
 שימליץ טוב בעד משפחתו

 
 
 
 
 
 
 

   לע"נ הצנועה והענוה
 שמחה ועקנין

 ז"ל חנה בת 
   לע"נ הצנועה והענוה
 רחל אביכזר

 ז"ל  מרדכיבת 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ברכה והצלחה

 ג'ורג' ומרי בללו
על תרומתם לזיכוי 
הרבים, שיתברכו 

ופרנסה  בבריאות, אושר
טובה ובכל מילי דמיטב 
לשנים טובות ונעימות 

 לחיה בת מריוברכה 
לרפואה  יהב בת חיה

שלימה ברכה והצלחה 
  ויתגשמו משאלותם לטובה

 ברכות ואיחולים  

 מתניה וראשית מבטחי
 נ"י  הבן  להולדת

 יה"ר שיעלה במעלות
התורה והיראה ויצליח בכל 
 דרכיו ומעשיו, שיתברך 
 בכל מילי דמיטב 
 וברכה ונחת ושלווה 
י למהרן ומירי מבטח
 ומאיר והלית רודריגז

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ברכות ואיחולים 

 אוריאל-אברהם
 זוהרה ללזרי-וספיר 

 נ"י  הבן  להולדת
 יה"ר שיעלה במעלות

התורה והיראה ויצליח בכל 
 דרכיו ומעשיו, שיתברך 
 בכל מילי דמיטב 
 וברכה ונחת ושלווה 
 לאריה ונחמה ללזרי
 ליעקב ורחל נהרי

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 היקרה נעיםלמשפחת 
משתתפים בצערכם 
   בפטירת הצנוע והענו

 אפרים נעים
 ז"ל מנטינה ןב

 שלא תדעו עוד צער
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ברכה והצלחה
 חנה ואברהם 

 יוסף-מור
שיתברכו באושר 
 בבריאות, ופרנסה
טובה ובכל מילי 
 דמיטב ברוחניות
 ובגשמיות, לשנים
טובות ונעימות 
 וירוו נחת מכל
 יוצאי חלציהם 

 
 

 רפואה שלימה
 לדריה

 וסילי וילנהבת  
הקב"ה ישלח מזור 
ומרפא לרנ"ב אבריה 
 ושס"ה גידיה.

רפואת הנפש ורפואת 
הגוף. ותזכה לשנים 
 רבות וטובות 

הציבור מתבקש 
 להתפלל לרפואתה

 
 
 

   לע"נ הצנועה והענוה
 מלוס מרים

 ז"ל  שרהבת 
   לע"נ הצנוע והענו

 מלוס שמעון
 ז"ל  טובה ןב

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 היקרה מונרובלמשפחת 
משתתפים בצערכם 
   בפטירת הצנוע והענו

 נריה מונרוב
 ז"ל רבקה ובנימין ןב

 שלא תדעו עוד צער
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 רפואה שלימה
 עזם ישעיהו

 שרהבת  
הקב"ה ישלח מזור 
ומרפא לרנ"ב אבריה 
 ושס"ה גידיה.

רפואת הנפש ורפואת 
הגוף. ותזכה לשנים 
 רבות וטובות 

ותרווה נחת ושלווה 
 מכל יוצאי חלציה

 
 
 
 

 כל הישועות והברכות
  למשה וחנה דוידי 

 הרביםעל תרומתם לזיכוי 
 זצ"ל  עובדיה יוסףזכות מרן 

תגן בעדם, לרפואתם 
והצלחתם שיתברכו בכל מילי 
דמיטב ויתגשמו משאלותם 
 לטובה באושר ובפרנסה טובה.
 שירוו נחת מכל יוצאי חלציהם
 וברכה והצלחה לכל ילדיהם 

 ורפואה לחנה בת שרה
 
 
 
 
 
 

  ברכה והצלחה
 משה וטובה שמאי
בזכות תרומתם 
שיתברכו באושר 
 בבריאות, ופרנסה
טובה ובכל מילי 
 דמיטב ברוחניות
 ובגשמיות, לשנים
 טובות ונעימות
וזיווגים הגונים 

 ילדיהםורפואה ל
 

 רפואה שלימה
 עזיזה אטיאס

 בת רחמה 
הקב"ה ישלח מזור 
ומרפא לרנ"ב אבריה 
ושס"ה גידיה. 

רפואת הנפש ורפואת 
הגוף. ותזכה לשנים 
 רבות וטובות 
וברכה והצלחה 

 למשה ורבקה ביטון

 
 
 
 
 

  רפואה שלימה
 לציון פריאנטי

  רחל הי"ו בן
הקב"ה ישלח מזור 

אבריו  ומרפא לרמ"ח
ושס"ה גידיו. 
שיחזור לאיתנו 
הראשון ויזכה 

  ת וטובותלשנים רבו
 הציבור מתבקש להתפלל 
 ולקרוא תהילים לרפואתו 

 
 


