
 

 

 

 1042עלון מס'   - תח  ַאים ו  ר  ש  ע  שנה 
 

 זיע"א. לי(א)בבא ס ישראל אביחציראר' , הילולת ביום ראשון @
 

  17:35משעה  "ברכת הלבנה"ביום רביעי מתחילים  @
 

 זצ"ל )הרש"ש( זיע"א. שלום שרעבי, הילולת ר' בשבת הבאה @
 

 

 ואראפרשת  

 פ"אה'תש  שבט 'ג  בס"ד
 16:40  -   הדלקת נרות

 17:32  -   שבת צאת ה
 18:04  -        רבנו תם 

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

 
 

 
 

  מענייני הפרשה :
  ישראל. בני בשורת הגאולה למשה מביא את 
  .משה ואהרון בבית פרעה 
 .שבע מכות על פרעה ועמו 
 מכת כינים.  ג.    מכת צפרדע. ב.  מכת דם.א.       
 מכת שחין.  ו.    מכת דבר. ה.   מכת ערוב. ד.      
 .מכת ברד ז.      
 .פרעה עדיין מכביד ליבו ומסרב להוציא את בנ"י 
 " ם"לוקי-לי לעם והייתי לכם לאולקחתי אתכם 

א מביא רמז נחמד בספרו "זיע 'בני יששכר'בעל ה
הם  'עםלי לתכם אלקחתי ו'המילים  ':אגרא דכלה'

להבהיר לנו כי בחודש אלול שהוא  'אלול'ראשי תיבות 
 (חודש התשובה )ובכל זמן שיהודי עושה תשובה

ה לוקח אותו להיות עמו ולא משנה באיזה מצב "הקב
 .קודם לכןהיית 
 "והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים" 

 "והוצאתי" ,ארבע גאולות יש כאן :אומר המדרש
כנגד ארבע גזירות  "ולקחתי" "וגאלתי" "והצלתי"

 ם.להרוג הזכרי . ב.עבודת פרךא. .שגזר עליהם פרעה
מפרש  .לא לתת תבן ליהודים. ד. להשליך ליאורג. 

 ,המדרש וכנגדן תקנו חכמים ארבע כוסות בליל פסח
 אקרא". לקיים מה שנאמר "כוס ישועות אשא, ובשם ה'

 "ותלד לו את אהרן ואת משה" 
בגלל שהם היו נביאים ועלו  ,למה נזכרו כאן אהרן ומשה

ולכן נזכרו לומר שאפילו שהם נולדו  ,לדרגה גדולה מאוד
בכל זאת אפשר לעלות מבשר ודם לדרגה  ,מאב ואם

ם שכל אחד יש בכוחו לעלות "וכלשון הרמב .גבוהה
 .במדרגה כמשה רבנו

 ט(י 'ח) ""ושמתי פדות בין עמי ובין עמך 
מסביר הרמב"ן שמשמעות ה"פדות" היא שאפילו בארץ 

הם לא  ,אם ימצאו החיות איש מבני ישראל ,מצרים
כמו שכתוב "ישלח  יזיקו לו אלא יאכלו את המצריים,

 , וזהו לשון פדות.(תהלים עח' מה)בהם ערוב ויאכלם" 
 ט'  ט"ז(  ך"עבור זאת העמדתי"ב( 
שהממון הוא מז, . רזהבר"ת:  -עמדתיך האת זעבור ב

כמו שאמרו חז"ל בגמרא  המעמיד את האדם על רגליו
 -)פסחים קי"ט( על הפסוק: וכל היקום אשר ברגליהם 

 )יושיע ציון(   שמעמיד את האדם על רגליו.   זהו הממון
 
 

 
 

 פינת הניבים והפתגמים
 "בין תכלת לכרתי משיכיר"

הבחנת אדם, לאור השחר הבוקע, בין תכלת השמים 
לירקרק החציר שעל פני האדמה, המשמשת סימן 

 שהאיר היום והגיע זמן קריאת שמע של שחרית.
 -לדעת רבי אליעזר  -זמן קריאת שמע בשחרית מתחיל 

תכלת משעה שאדם מבחין לאור השחר הבוקע בין 
 השמים לירקרק החציר.

זמן זה, הינו מאוחר מזמן ההבחנה בין חוטי התכלת 
לפי שתכלת וכרתי, גוונים דומים  ,לחוטי הלבן שבציצית

 הם, ואי אפשר להכיר ביניהם אלא כשהאיר כבר היום.
 )משנה ברכות א' ב'(                                                  

 

 

 

 
 

 ז"ל אברהםבן   לע"נ  

  "הנני משליח בך" 
רמז למה  "למשיח"זה גם אותיות  "משליח"המילה 

כימי צאתך מארץ מצרים " ('טו 'מיכה ז)שכתוב בנביא 
 מ(בפ") אראנו נפלאות", שגם בימות המשיח יהיה נפלאות.

  עמי... וגם האדמה אשר "כי אם אינך משלח את
  הם עליה"

מביא בשם זקנו שיש חיה הנקראת  "פנים יפות"ה
ואם נפסקה  ,שגדילה וקשורה באדמה ",אדני שדה"

כיון שנגזר על  ,וכעת ,מאדמה היא אינה יכולה לחיות
אדני "כל החיות לבוא למצרים הוצרכה החיה הנקראת 

 .להגיע עם האדמה שהיא גדלה בה "השדה
 " (ט ח) ם"מלא חופניכקחו לכם 

אמנם אין זה אלא קומץ  .שניכם מלאו את שתי ידיכם
מבוטל לעומת הכמות הדרושה כדי להתפשט על כל 

כי לעולם  ,ללמדנו .כפי שעתיד היה לקרות ,ארץ מצרים
 ,בשלמות וביסודיות ,יעשה האדם ככל שתשיג יד אנוש

כי אין בו די הגיע אל התכלית  ,אף אם ייראה לו
 (אהרון דויטש)                                               .הרצויה

 "ח' ב'( "ותעל הצפרדע ותכס את ארץ מצרים( 
, כי הם יודעים להבחין מתי בוקר, צפרדעיםלמה נקראו 

 .דהיינו בוקר צפראמתי  יודעים = צפר דעהוזה שתי מילים 
 ".... ושמתי פדות בין עמי ובין עמך" 

 .120בגימטריה =  "עמי"אומר ה"אדרת אליהו" 
אמר משה רבנו ע"ה לפרעה: "שמתי פדות  130" = עמך" 

" וכמה תעלה הפדות? בדיוק ההפרש שהוא עמי לעמךבין 
 )ב. בר דיין הי"ו( .מכות 10בל שאתה עומד לק. והרמז 10
 

 תענית דיבור העולמית
 תתקיים ביום שלישי 

 ו' שבט תשפ"א

  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/     info /.http://ladaat"חידוש" :   -ניתן להוריד את העלון באתרים הדתיים "לדעת" ו

 
 
 

 
 

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

 "כה אמרמפטירין :  "
 (יחזקאל כח')           

 
 
 
 
 

 
 

 

 
  

  2ראו בעמוד  -מרתק 
 מכל מלמדיי השכלתי

 
 
 

 ובותטשורות בנתבשר ש=  שבט
 

 
 



 
 

  

 

 תענית דיבור העולמית
מוחלטת שאדם שתיקה תענית דיבור זוהי  הקדמה :

מקבל על עצמו מרצון, כחלק מתהליך של כפרה, חזרה 
בתשובה או עקירת לשון הרע ורכילות. מי שמקבל על 
עצמו תענית דיבור, יושב בדרך כלל יום שלם )מבוקר עד 

מונע  ע"י כךקורא פרקי תהלים. ו ערב(, לומד ומתפלל
האדם מעצמו את השימוש באמצעי התקשורת העיקרי 

הוא גם נמנע משיחות חולין, שיש וזולתו, שבינו ובין 
 בהן רכילות ולשון הרע. 

נהגו לקיים תענית דיבור בימי הצום שנקבעו  א.
אלו ימים  ,תקופת השובבי"ם -בחודשים טבת ושבט 

 לתשובה ולקדושה ומי שנוהג כך "קדוש ייאמר לו".מיוחדים 
 בתענית דיבור לא צריך לקבל קודם את התענית. ב.
מנהג זה התפשט על ידי רבי יצחק אלפייה בעל קונטרס  ג.

היחיאלי ושם מפורטות כמה הנהגות, וכן בסוף ספר 
 שלוש פעמים ספר תהילים.תהילים איש מצליח כגון לסיים 

עיקר הוא שמירת הלשון והימנעות מלשון הרע ה ד.
ודיבורים אסורים. כן לדבר, אך לא דברים אסורים. וכן 

ם מותו צריך האדם ליסר את כתב הגר"א: "ועד יו
עצמו, ולא בתענית וסיגופים, כי אם ברסן פיו 
ובתאוותיו, וזוהי התשובה, וזה כל פרי העולם הבא כמו 
שכתוב 'כי נר מצוה' וגו', אבל 'ודרך חיים תוכחות 
מוסר' )משלי ו כג(. וזהו יותר מכל התעניתים וסיגופים 

ם אוהב שבעולם וכו'. ואמר הכתוב 'מי האיש החפץ חיי
ימים' וגו' )תהילים לד יג(, ובזה יכופר לו כל עוון, וניצל 
משאול תחתית, כמו שכתוב 'שומר פיו ולשונו שומר 
מצרות נפשו' )משלי כא כג(, 'חיים ומות ביד לשון' 
)משלי יח כא(, אוי למי שממית עצמו בשביל דיבור אחד, 

 ומה יתרון לבעל הלשון" )עלים לתרופה(.
נית דיבור בתור הדרכת מעבר כדי יש מקום לתע ה.

להתרחק מלשון הרע ורכילות, ועלבון, כדברי הרמב"ם 
הידועים שכדי להתרפא ממידה רעה, יש לילך באופן זמני 

 לקיצוניות ההפוכה )הלכות דעות א. שמונה פרקים ב(.
כותב בעל משנה ברורה: "וראיתי כתוב בספר אחד  ו.

שיקבל תענית שכשאדם רוצה להתנדב תענית, טוב יותר 
מן הדיבור ממה שיקבל עליו מן האכילה כי ממנו לא יהיה 
לו נזק לא בגופו ולא בנשמתו ולא ייחלש על ידי זה" )שו"ע 

 וכן בשמירת הלשון, שער התבונה פרק ב(. (או"ח תקעא
כל זה בלי לפגוע בסביבה, יהיה בתענית דיבור ובתנאי ש ז.

ל לכל אדם באשתו, או בילדיו שרוצים לדבר אתו, ובכל
 שזקוק לו. ויותר חשוב לדבר דברי חסד מאשר לשתוק. 

אמרו רבותינו על הפסוק "האומנם אלם צדק תדברון  ח.
"מה אומנותו  -מישרים תשפטו בני אדם" )תהילים נח ב( 

של אדם בעולם הזה, ישים עצמו כאילם. יכול אף לדברי 
תורה? תלמוד לומר: צדק תדברון" )חולין פט א(. הרי 

מות ראויה אינה גורפת אלא היא "אומנות", חכמה שאל
רבה, מיומנות רבה, רגישות רבה, מתי לשתוק ומתי לדבר. 

 כן לדבר.  -דברי תורה ודברי צדק 
כותב רבנו הגדול הרמב"ם: "לעולם ירבה אדם  ט.

בשתיקה ולא ידבר אלא או בדבר חכמה או בדברים שצריך 
. אמרו על רב, תלמיד רבנו הקדוש, שלא "להם לחיי גופו

שח שיחה בטלה כל ימיו, וזו היא שיחת רוב כל אדם. 
ואפילו בצרכי הגוף לא ירבה אדם דברים. ועל זה ציוו 

. ואמרו: "כל המרבה דברים מביא חטא"חכמים ואמרו: 
 לא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה" )הלכות דעות ב ד(."

 ל תקרי הליכות אלא הלכות""א
 

 מכל מלמדיי השכלתי
 

 זיע"א חצירא ה"בבא סאלי"יר' ישראל אב
ד' בשבט, הוא יום פטירתו של הצדיק יום 

 ה"בבא סאלי",הנודע ר' ישראל אבוחצירא 
אשר קבור בנתיבות. הבבא סאלי היה נכדו של 

מגדולי ה"אביר יעקב", ר' יעקב אבוחצירא, 
החכמים והמקובלים במרוקו. עוד בצעירותו 

דוש נתפרסם ר' ישראל כגדול בתורה וכאדם ק
וטהור שתפילותיו נענות בשמים, ועל כן נקרא 

"האבא בשם "בבא סאלי" שפירושו 
גם מבין החיים  –יהודים רבים  המתפלל".
היו עדים למופתיו ולרוח הקודש  –עמנו היום 

יהי רצון שזכות הבבא סאלי הגלויה שבו. 
, והאביר יעקב תגן עלינו לאורך ימים ושנים

 .אמן כן יהי רצון
 

 מדוע צריך סימנים ? – באח"ב דצ"ך עד"ש
 (ז יז) "בזאת תדע כי אני האלוקים"

בפרשת השבוע יש את שבע המכות הראשונות, 
מתוך עשרת המכות. ובפרשת בא עוד שלוש 

ר' יהודה היה נותן בהם סימנים:  (3בא=)מכות 
נשאלת השאלה: לשם מה  דצ"ך עד"ש באח"ב.

 10נדרשו סימנים? כל מספר פלאפון יש לו 
מספרים? מה הבעיה לזכור?! אומרים בתור 

 מליצה: מכות בלי סימנים זה לא מכות...
כלי יקר בשם האברבנל מבאר: כדי להחדיר 
אמונה בכל אחד משלושת סוגי האנשים שהיו 

 -לוקים -כאלו שאמרו שאין א. א במצרים:
. דצ"ךכנגדם היו שלשת המכות הראשונות: 

בחיות.  שליטה -פרדע צשליטה באלילים.  -ם ד
שליטה של הקב"ה בגודל של פחות  -ינים כ

 משערה.
לוקים רק הוא לא -לכאלו שאמרו שיש א. ב

על חיות ובני אדם כנגדם  -משגיח על שפלים 
 .שליטה בחיות -רוב ע .עד"שסידרה של  'הביא ה

שליטה בבני  -חין ש ,שליטה בחיי החיות -בר ד
  .אדם

מתעסק לוקים והוא -לכאלו שהאמינו שיש א. ג
 ...עם שפלים אבל אין לו אפשרות לשנות מהטבע

משליט סדר גם  -רד ב .באח"בכנגדם סידרה של 
משליט סדר גם במעופפים  -רבה א .באש ומים

בחיי  -כורות ב .שולט במאורות -ושך ח .וביבול
בכל אחת מהמכות תואמת אף  'תגובת ה .אדם

בזאת תדע כי אני . א :היא את דעת האברבנל
 .לוקים-לאלו שאמרו שאין א - "לוקים-הא
לכאלו  - "בקרב הארץ 'בזאת תדע כי אני ה. ב

לוקים רק הוא לא משגיח על -שאמרו שיש א
 - "בזאת תדע כי אין כמוני בכל הארץ. ג .שפלים

לוקים והוא מתעסק עם -לכאלו שהאמינו שיש א
 ע.שפלים אבל אין לו אפשרות לשנות מהטב
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 ",מאורות הדף היומי"מעשה מופלא מובא בספר 
 "מקרה"הממחיש לנו עד כמה אנו צריכים לראות כל 

לעיתים אנו מצליחים לראות את  .כתרחיש משמים
מעשה זה  .בדבר 'ולהבין את יד ה "סוף הסיפור"

שיעור דף "שהוא אחד משומעי ה ,אירע ברבי בצלאל
 ,בבית הכנסת שבו מתפלל רבי בצלאל .בלונדון "היומי

בזמן  .אחד הכללים החשובים הוא הסדר והניקיון
לימוד  ,שהיו האנשים שוהים בבית הכנסת לתפילה

האחראי על  .היה נכנס מדי פעם פועל גוי ,וכדומה
כדי לפנות כוסות חד פעמיות  ,ניקיון בית הכנסת

 .ששתו מהן לומדי השיעור ופסולת אחרת שהצטברה
ישב לו רבי בצלאל בשיעור היומי  ,ויהי היום

שמתקיים אחר תפילת שחרית והאזין בקשב רב 
באמצע השיעור נאלץ לצאת  .לדברי מגיד השיעור

עבר לאגף צדדי  ,קם רבי בצלאל ממקומו .לרגע קט
כשהוא חושב לחזור  ,תפיליןחלץ את ה ,בבית הכנסת

אך כשחזר  .ולהניחן ולהצטרף בחזרה לשומעי השיעור
פנה רבי בצלאל  !התפילין לא היו במקומן .חשכו עיניו

הביט לכל הצדדים והתעניין אצל יושבי בית  ,כה וכה
כל  .המדרש שמא ראה מי מהם את התפילין

 ,האחד בעצה .הנמצאים ניסו לסייע לרבי בצלאל
אולם התפילין נעלמו  ,ים קדחתנייםהאחר בחיפוש

לפתע קרא אחד המתפללים  .כאילו בלעתם האדמה
 'סחב'כנראה ממלא המקום של פועל הניקיון " :ואמר

 :פנו המתפללים אל הפועל ושאלוהו !".את התפילין
שעל פניו ארשת  ,הפועל "אולי ראית את התפילין?"

רבי  "מה אמרת? תפין? מה זה תפין?" :שאל ,תמימה
 ,תפילין ,תפילין" :לאל לא יכול היה להתאפקבצ

 "מה זה תפילין?" :והפועל בשלו "איפה התפילין?
אלו " :הזדרזו המתפללים ותיארו לו בשפה פשוטה

ריבועים שחורים שמחוברות להם רצועות." סוף סוף 
קלט הפועל במה מדובר והסביר בפנים שלוות: 
 "ראיתי על השולחן קופסאות חד פעמיות והשלכתים

שמע רבי בצלאל את  לאשפה כמתחייב מתפקידי."
דבריו ונשמתו כמעט פרחה. רץ במהירות אל מחוץ 
לבניין לביתן האשפה. והנה שור ושבר אל מול עיניו 
המשתאות ראה את משאית הזבל מתרחקת. נשא רבי 
בצלאל את רגליו ואץ אחריה. כשבליבו מחשבה: 
שכאשר תעצור המשאית בפעם הבאה כדי לפנות 

פה אולי יצליח להציל את התפילין. לשמחתו נוכח אש
מיד הגביר את מהירות ריצתו.  שהמשאית נעצרת.

ובין התנשמויותיו התכופות צעק לעבר העובדים 
במלוא גרונו שיעצרו, אך כאילו "להכעיס" עובדי 
התברואה הספיקו להשלים את ריקון האשפה ונסעו 

לאל נחפז רבי בצ מהמקום אל אתר הפסולת העירוני.
אל בית הכנסת. לקח את רכבו ונסע במהירות 

כשבליבו תקווה להספיק לעצור  למזבלה העירונית.
את המשאית האשפה לפני שתרוקן את הפסולת 

אבל דבר לא הועיל לו, והוא הגיע אל המקום  באתר.
לאחר מעשה. בפתח האתר ישב שומר אנגלי טיפוסי. 

לו  גוי מגושם. פנה אליו רבי בצלאל וביקש שירשה
כרבע שעה ארך לו  להיכנס כדי לחפש את התפילין.

רק להסביר מה הן תפילין כשהוא נעזר בידיו וברגליו. 
כשסיים את דברי ההסבר ענה לו הגוי: "אני מצטער 
מאוד הכניסה לנהגי משאיות בלבד!" ניסה רבי 

 בצלאל את השיטה הידועה ומששמע הגוי את רשרוש
 
 

השטר, נפתח ליבו לרבי בצלאל: "הכניסה לזרים 
אסורה. אך אני בעצמי אלך לחפש את החפצים שלך". 
שאל הגוי את רבי בצלאל מאיזה אזור פינו את הפסולת 

 המדוברת ופנה ללכת לכיוון שבו משליכים את האשפה.
בחסדי שמים, לאחר זמן רב, חזר מדושן עונג ומחויך 
כשבידיו זוג התפילין. רבי בצלאל התרפק בערגה על 
תפילין, נשקן ופנה ללכת. אבל הגוי לא הניח לו. הוא 
החזיק בידו את שטר הכסף שקיבל מרבי בצלאל, ובפיו 

ממך דבר  בקשה: "אינני מעוניין בכספך, אך אבקש 
בצלאל את אוזניו כאפרכסת. אחד בתמורה''. כרה רבי 

והגוי ממשיך: "אספר לך עניין אישי. אשתי יהודייה, 
ואביה נפטר לפני כשנה. לפני כחודש התחיל חמי 
להטריד את אשתי בחלומה, באומרו שהוא מצווה עליה 
שתמצא מישהו שידאג שילמדו תורה ברבים ויאמרו 
קדיש בציבור לעילוי נשמתו. אשתי ביקשה ממני לדאוג 

, אך כבר שבועיים אני דוחה אותה בטענות ומענות לכך
 שונות. והנה הבוקר ביקשה ממני מאוד שאטפל בעניין.

כנראה התגלגלת לכאן כדי לדאוג לעניין זה." הסכים 
רבי בצלאל ואמר קדיש לעילוי נשמת אותו יהודי גלמוד 

 שבתו נישאה לגוי. 
לצערנו לא תמיד אנו זוכים שיתקיים בנו "גל עיני 

כל מקרה שמתרחש אל לנו לומר "זה מקרה "... יטהואב
לכל אירוע יש  וממנהג העולם אירע לנו זה". לכל צרה,

 את היד המכוונת.
 

 'התפילה התקבלה'
רבה של מגדל העמק, הרב יצחק דוד גרוסמן סיפר על 

 , אשר היה עד לו.זצוק"ל נס מצמרר של הבבא סאלי
הרב גרוסמן סיפר על בתו של הרב מנשה שטרן 
מאנגליה, אשר היתה שרויה בין חיים למוות במצב 
קריטי לאחר שנפלה מקומה רביעית: "היה יהודי 
מאנגליה שהיה מאד מקורב לבבא סאלי, בשם הרב 
מנשה שטרן. הרב שטרן אשר נפטר לא מזמן, היה 

 צדיק גדול".
ביעית, "למנשה שטרן היתה בת שנפלה מהקומה ר

ביום שישי קראו  ,ונהפכה לצמח. אחרי שבוע
 הרופאים למשפחה, ואמרו 'העניין גמור'".

הרב גרוסמן סיפר כי הרב שטרן ביקש ממנו לבקש 
מהבבא סאלי שיתפלל לרפואתה של בתו: "הרב שטרן 
ידע שאני ואחי מקורבים לבבא סאלי, אז הוא צלצל 

ה אלי והתחנן שנלך לבבא סאלי שיתפלל כי למעש
 קראו למשפחה להיפרד".

הרב גרוסמן סיפר כי בערב שבת כשהגיעו לבבא 
סאלי, הוא כבר היה מוכן לשבת: "אז באנו לבבא 
סאלי, זה היה יום שישי. הוא היה כבר מוכן לשבת 

ים מקרא ואחד תרגום, יעם הג'לבייה הלבנה, סיים שנ
ואז הוא עושה תנועה עם הידיים של 'מה קרה'?. הוא 

קרה. אמרנו: 'הרב מנשה שטרן צלצל,  הבין שמשהו
 שהבת שנפלה'".

סאלי, והרגע בו  הרב גרוסמן סיפר על תפילת הבבא
הודיע כי התקבלה: "הוא סגר את החומש, והתחיל 
להתפלל. בתוך התפילה הוא ממלמל ומוריד את 
הראש, ופתאום הוא הרים את הראש ועשה ככה 
)במחיאת כפיים(: 'התפילה התקבלה', ככה במילים 
האלה. באותו רגע שהוא אמר 'התפילה התקבלה', 

ה בריאה הילדה פתחה את העיניים. הילדה גדל
 ושלמה, והיא כבר סבתא".

 
 

 ואבותינו סיפרו לנו
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  ה
 חינוך  - "בניך כשתילי זתים"

כשילד מגלה  .קנאה היא רגש נורמטיבי אצל ילדים
לגלות  ,ביטויי קנאה כדאי לשקף לו את ההרגשה שלו

עם זאת  .ולאפשר לו לבטא את הרגש שלו ,אמפתיה
חשוב לעזור לילד למצוא דרכים להתמודד עם הקנאה 

 .באמצעות פעילות מסיחה או מרגיעה ,למשל ,והקושי
כדאי לעזור לו   בהזדמנויות אחרות בהן הילד רגוע

את התכונות הטובות שלו  ,למצוא את הייחודיות שלו
לתת לו דרך לבטא אותם ולפתח  ,והכישרונות שלו

וההשקעה שהוא עושה אותם ולשבח על המאמצים 
מומלץ גם להסביר שישנה קנאה חיובית של  .בתחום

כאשר הצלחה  ,כלומר .קנאת סופרים המרבה חכמה
של מישהו מניעה אותנו וגורמת לנו לפעול ולהצליח גם 

אך אם היא גורמת  ,היא בהחלט יכולה להיות חיובית
 ,לנו להרגיש לא מוצלחים ופוגעת בדימוי העצמי שלנו

כהורים חשוב כמובן לא .עבודה עצמית היא דורשת
אולם  ,להפלות בין ילד לילד ולתת יחס שווה לכולם

הילדים גם צריכים ללמוד שלעיתים יש לכל ילד 
 .צרכים שונים ולכן הוא יקבל מענה אחר מההורים

 

 "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 
 בין, ומרוב עשירותו היה לבו גס, ולא התערב הכנסת

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  ולשניפתיחת ההיכל, 

ה מתערב עם והי 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, 

 הואמאן דכר שמיה?? אולם בהגיע חודש אלול רואה 
את עצמו קרוב ליום הדין, ומיד נותן אל לבו לקיים כל 

בחלק החיים,  ליפולמצוה וחסידות שבאה לידו כדי 
.השלום, השלוה הפרנסה, הבריאות,  

 
 

 ברכות ואיחולים

 ישראל וצפנת מוסאי
 נ"י הבת  להולדת

יה"ר שתגדל כאמותנו 
שרה רבקה רחל ולאה, 
תזכו לחופתה ותצליח 
 בכל דרכיה ומעשיה 

ה שתרוו נחת ושלוו
 וברכה והצלחה

 ליצחק וטובה מוסאי 
 ולתמר נאמן

 

 
 שבת  שלום  ומבורך

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

 ז"ל מרים  תבציפורה חברוני 
 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 שרה בן יצחק גולגי

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

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

 

 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 בועזיזשלמה 
 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  מוסאידינה 
 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
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 ברכות ואיחולים

 בן וטל שבת
 נ"י הבת  להולדת 

יה"ר שתגדל כאמותנו 
שרה רבקה רחל ולאה, 
תזכו לחופתה ותצליח 
 בכל דרכיה ומעשיה 

ה שתרוו נחת ושלוו
 וברכה והצלחה

למשה וגלית שבת  
 לאלי ותקוה מזרחי

 

 

 כל הישועות והברכות
 הי"ו  לאלי ועליזה מוסאי

 יםעל תרומת לזיכוי הרב
 זצ"ל  עובדיה יוסףזכות מרן 

תגן בעדם, לרפואתם 
והצלחתם שיתברכו בכל מילי 

משאלותם דמיטב ויתגשמו 
 לטובה באושר ובפרנסה טובה.
 שירוו נחת מכל יוצאי חלציהם
 וברכה והצלחה לכל ילדיהם 

 ז"ל שמעוןבן  רפאלולהבדיל לע"נ 
 
  
 
 
 
 
 

 הוהענו הלע"נ הצנוע
 ג'הרן מועלמי
 בת אלעזר ומסעודה ז"ל

  פקידת שנתה ' שבטהשבת ג
 טוב בעד משפחתהשתמליץ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בין מצרים לשאר הארצות טשטוש הגבולות
 

 "את כל גבולך בצפרדעים"
 

במדרש מסופר, שהייתה מחלוקת בין מצרים 
 בין המדינות.לשכנותיה היכן עובר קו הגבול 

כשהגיעה מכת צפרדע הסתיימו הסכסוכים, הקב"ה 
מילא רק את גבול מצרים בצפרדעים ואם כך, מיקום 
הצפרדעים גילה היכן בדיוק עובר הגבול בין מצרים 

 לשכנותיה. אך עדיין נשאלת השאלה:
אם קו הגבול כעת ברור לכולם, מדוע במכת הארבה 

: "הנני מביא מוזכר שוב עניין סימון הגבול, שנאמר
 בגבולך" )פרק י פסוק ד(?! מחר ארבה

 מבאר הרב מטשעבין זצ"ל:
לג( אומר: "נתן -דוד המלך בתהלים )פרק קה, לב

גשמיהם ברד, אש להבות בארצם. ויך גפנם ותאנתם 
 וישבר עץ גבולם".

כלומר, סימני הגבול )"עץ גבולם"( נשברו בברד, ושוב 
 נטשטש הגבול בין מצרים לשכנותיה...

 בגבולך" ארבה לכך מודיע משה רבינו "הנני מביא מחר
 

 ברכה והצלחה
 פור-מנשה ודבורה יצחק

 שיבורכו מפי עליון 
ת ויזכו לשנים רבו
 טובות ונעימות

 יאיר הקב"ה דרכם  
בריאות ומזלם מתוך 

ופרנסה טובה  אושר
 הגון לבנותיהם וזיווג 

 ז"ל מרים בת שמואללע"נ 
 
 ברכה והצלחה 

 בת שרה דינה
 בת אסתר רונית

 בן שבע שמואל
רפואה שלימה שיזכו ל

 פרנסה טובה 
 ויזכו לשנים רבות 

 טובות ונעימות
 חמדה-ולאליה 
 בת רוית שתזכה  

 לפרי בטן עוד השנה
 

 לע"נ הצנוע והענו
 רפאל מוסאי

 ז"ל שמעון ושרה ןב
 ' שבט ביום חמישי ח

 עליה לבית העלמין 16:30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הוהענו הלע"נ הצנוע
 דוידי ביבי 

 ז"ל שמואלבת 
 ' שבט פקידת שנתהח

 שתמליץ טוב בעד משפחתה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ברכות ואיחולים 

 עומרי וחן מוסאי
 נ"י  הבן  להולדת

יה"ר שיעלה במעלות 
התורה והיראה 

ויצליח בכל דרכיו 
 ומעשיו, שיתברך 
 בכל מילי דמיטב 

 וברכה ונחת 
 למיכל מוסאי 

 למנשה ואיריס אבואלגיז

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 ברכה והצלחה 

גילה  בתלמורן דוידי 
 גילה בתליטל דוידי 

 גילה בתדוידי  ריןאק
 לזיווג הגון שתזכנה

משורש נשמתן 
רפואה   הטהורה.

שלימה ופרנסה טובה 
ובכל מילי דמיטב 

שמואל -וברכה למתן
 ושני שיזכו לזרע קודש

 
 
 
 
 

 
 

 כל הישועות והברכות
 הי"ו  לציון ויפה תורג'מן

 יםעל תרומת לזיכוי הרב
 זצ"ל  עובדיה יוסףזכות מרן 

כל  תגן בעדם, לרפואתם והצלחת
שיתברכו בכל מילי  ילדיהם

דמיטב ויתגשמו משאלותם 
 לטובה באושר ובפרנסה טובה.

 ומשפחתו אדוד בן עיישלרפואת 
 אפרת בת יפה-מיריתלרפואת 

 ז"ל חהיפרבת  יקוטולהבדיל לע"נ 
 
  
 
 
 
 
 
 

 ברכה והצלחה

 אלברט ביטון
 עליהבן 

 זוהרה ביטון
 בת חנה

 רפואה שלימה
 פרנסה טובה 

 לשנים רבות ויזכו 
 ת ונעימותטובו

ובכל הברכות  
  הכתובות בתורה

 רפואה שלימה
 מרי בללו

 בת חיה 
הקב"ה ישלח מזור 

ומרפא לרנ"ב 
אבריה ושס"ה 
גידיה. רפואת 
הנפש ורפואת 
הגוף. ותזכה 
 לשנים רבות 
 ג'עם בעלה ג'ור

 
 
 

 הוהענו הלע"נ הצנוע
 פור-מרים יצחק

 שמואל וגולשן ז"לבת 
 ' שבטדביום ראשון 

 עליה לבית העלמין 16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ברכה והצלחה

 זהבה חגית
 שולהבת 
 בת לבנה שולה

 שושנה טרי
 בת שולה 

ברפואה שתזכנה 
לשנים ושלימה 

רבות וטובות 
 ובכל מילי דמיטב 

 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

 
 
 

 הוהענו הלע"נ הצנוע
 זהבה ביליה

 ז"ל בודהבת 
 הפקידת שנת השבוע

 שתמליץ טוב בעד משפחתה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   לע"נ הצנוע והענו
 אפרים עמרני

 ורבקה ז"לששון  ןב
 רבקה עמרני

 ז"ל ראובן וזליכהבת 
 
 
 

  ברכה והצלחה
 ג'רפי  וצביה אהרון

 שיתברכו בבריאות,
אושר ופרנסה 

טובה ובכל מילי 
דמיטב ברוחניות 
ובגשמיות, לשנים 

 ונעימותטובות 
 וירוו נחת ושלווה

 ל ילדיהם מכ

 רפואה שלימה
 שושנה גור

 אסתרבת  
הקב"ה ישלח 

ומרפא מזור 
לרנ"ב אבריה 
ושס"ה גידיה. 
רפואת הנפש 
ורפואת הגוף. 

ם ותזכה לשני
  טובותרבות ו

 ברכה והצלחה 

  לחיים דורון
על תרומתו לזיכוי 

 לזיווג הרבים שיזכה
ופרנסה טובה לאושר 

 ובכל בריאות 
  מילי דמיטב

 חי-עילאיל רפואה
 מזל -בן אריאלה 

 נא להתפלל לרפואתו
 ילדיוכל הצלחת לו

 אייל, יהונתן ונוגה

 
 


