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 996עלון מס'   - יםר  ש  ע  שנה 
   שני.  יחול בע"ה ביום שבט.  ר"ח מברכיןהשבת  @

 יחדשהו  הקב"ה לטובה ולברכה, לששון ולשמחה      
 וגשמים  לבשורות טובות ישועות ונחמות, לפרנסה טובה     
 בריאות איתנה ואושר אמיתי לנו ולכל ישראל, אמן. בעיתם,     
 .חמישי  זיע"א תתקיים בע"ה ביום הבבא סאליהילולת   @
 
 

 וארא פרשת 

 "פה'תשטבת  כח'  בס"ד
 16:47  -   הדלקת נרות

 17:39  -   שבת צאת ה
 18:12  -        רבנו תם 

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

 
 

 
 

 מענייני הפרשה :   

 ישראל. בני הגאולה ל משה מביא את בשורת 
  .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 
 "וארא" 

שואלים הלא כתוב  ."אל האבות"י "אומר רש 
ומה  "אל אברהם יצחק ויעקב"מפורש בפסוק 

לשון הפירוש  "אבות"מפרשים ש ?י"מוסיף רש
ה מראה "שהקב ,"ולא אבה יבמתו"כמו  ,רצון

וכלשון  ,עצמו כביכול לאלו שרוצים אותו
אני  "אהיה אשר אהיה"וכן מפרשים  ,ם"הרמב

 (סופרחתם . )יהיה עם אלו שרוצים שאהיה איתם
 "ונתתי לכם מורשה" 

אחת לגבי  ,מורשהשתי פעמים כתוב בתורה לשון 
כמו שכתוב  ,ואחת לגבי התורה ,ארץ ישראל

כי יש  ,"תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב"
שאם יש תורה אז יש גם ארץ  ,קשר בין אחד לשני

ויתן להם ארצות גוים בעבור "שנאמר  ,ישראל
 ."ישמרו חוקיו

  בעדי""העתירו 
שבקשה זו משקפת את  מביא הספר 'טעם ודעת'

דמותו של אותו מלך רשע וכן כל מלכי אומות 
 העולם, שרק טובתם עומדת לנגד עינהם.

, רק בעדושיבקשו  -" בעדיפרעה ביקש העתירו "
 אבל לא היה אכפת לו כלל מה יהיה עם עמו...

שונה הדבר אצל מלכי ישראל וכל הרבנים 
ודאגתם סין ויוצאין בעם והצדיקים תמיד נכנ

 לטובת העם קודם טובתם שלהם..
 

 
 

 פינת הניבים והפתגמים
 "לית נגר ובר נגר דיפרקינה..."

ביטוי תלמודי שמשמעו: אין חכם שיוכל ליישב 
קושיה זו. במהלך המשא ומתן התלמודי נזדמנו 
לכמה אמוראים קושיות שנראו להם חמורות 

 .ביותר, ואמרו עליהן ביטוי זה
 .(עבודה זרה נ ע"ב)  כם.רש"י מפרש, חכם בן ח

 

 

 
 

 ז"ל אברהםבן   לע"נ  

 "הנני משליח בך"  
" רמז למה למשיח" זה גם אותיות "משליחהמילה "
מצרים אראנו  צאתך מארץ "כימי טו',מיכה ז'שכתוב ב

 (בפ"מ) . גם בימות המשיח יהיה נפלאותנפלאות", 
 נאקת בני ישראל אשר -"וגם אני שמעתי את

 ('ה, 'ו)" מצרים מעבידים אותם
מי עוד שמע את נאקת בני  "?וגםמה פירוש המילה "

כאשר בני ישראל נאנקו ונאנחו תחת העול  ישראל?
אנחת ואנקת כל אחד מהם שמע גם את  -במצרים 

ולמרות השיעבוד כל אחד השתדל להקל מעל  אחיו
בשכר שמיעה זו שמע גם  הסבל של חברו ככל יכלתו,

 )החתם סופר(           הקב"ה את נאקתם והושיעם.
 "ויהי לתנין" 

מפני  ?וחיותלמה דוקא תנין, ולא לשאר בהמות 
קולות בשכשהקב"ה חתך את רגלי הנחש צעק 

שנשמעו בכל העולם, וזה היה רמז לפרעה שגם הוא 
, וישמעו "קומו צאו מתוך עמי"יצעק ביציאת מצרים 

 יונתן בן עוזיאל(. )        .בכל מצרים והמצרים יצעקו
 "'ויצעק משה אל ה" 

במכת צפרדע כתוב לשון צעקה, ומפרש בשפתי 
 שהמתפלל צריך שישמיע לאוזניוחכמים שבגלל 

בגלל זה צעק משה , והצפרדעים היו מקשקשים בקול
גם זו שוב הלכה  שנינו. ושישמע את תפילתו באזניו

שליט"א  אופיר מדמוןרב פה מפיק מרגליות המפי 
 טו.( ברכות) .יבנה "הוד והדרבכולל " בדף היומי

 

גדולה סגולה  -בדוק ומנוסה 
 להשתתף בסעודה רביעית

 20:30 -מועד" ב-בביהכ"נ "אוהל
 
 
 
 
 
 
 

  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 

 "כה אמרמפטירין :  "
 )יחזקאל כח'(              

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  

  2ראו בעמוד  -מרתק 
 מכל מלמדיי השכלתי

 
 

 " )ליד הרבנות(אוהב שלוםבביה"כ " "תפארת רחמים"תתקיים אי"ה בכולל    דיבור העולמיתתענית 
 אמירת תהילים. - 09:00ארוחת בוקר.  - 08:30שחרית.  - 07:00למניינם(    28-01-2020. )תש"פ' שבט ב שלישיביום 
לזיווג הגון ולזרע בר  גדולהתיקון התקיעת שופרות ועריכת  - 16:30מנחה. סעודת מצווה. המשך תהילים.   -13:15

 המשתתף בתענית נמחלים לו עוונותיו. 054-8490959בטל':  לברכהשמות ערבית.             - 17:10  . קיימא
 
 

 

 ובותטשורות בנתבשר ש=  שבט
 

 



 
 

  

 

 תענית דיבור העולמית
שתיקה מוחלטת שאדם תענית דיבור זוהי  הקדמה :

כפרה, חזרה מקבל על עצמו מרצון, כחלק מתהליך של 
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 ושבינו ובין זולתו, 
 ת ולשון הרע. בהן רכילו

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 

את  כתב הגר"א: "ועד יום מותו צריך האדם ליסר
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 
שבעולם וכו'. ואמר הכתוב 'מי האיש החפץ חיים אוהב 

ילים לד יג(, ובזה יכופר לו כל עוון, וניצל ימים' וגו' )תה
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(.
מעבר כדי יש מקום לתענית דיבור בתור הדרכת  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.

שכשאדם רוצה להתנדב תענית, טוב יותר שיקבל תענית 
ממה שיקבל עליו מן האכילה כי ממנו לא יהיה  מן הדיבור

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.
באשתו, או בילדיו שרוצים לדבר אתו, ובכלל לכל אדם 

 יותר חשוב לדבר דברי חסד מאשר לשתוק. שזקוק לו. ו
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 

אלא היא "אומנות", חכמה שאלמות ראויה אינה גורפת 
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

בטלה כל ימיו, וזו היא שיחת רוב כל אדם. שח שיחה 
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
 

 ר' ישראל אבוחצירא ה"בבא סאלי"
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 
נתפרסם ר' ישראל כגדול בתורה וכאדם קדוש 

על כן נקרא וטהור שתפילותיו נענות בשמים, ו
"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
 

 חלוקת המכות לסימנים
אלא ללמד את המכות לא באו רק להעניש 

 ה'.יסודות האמונה ב
 .דצ"ך עד"ש באח"ב:  סימנים נתן בהםיהודה ר' 

 ?למה הסימנים? מהי החלוקה
החלוקה הייתה לומר שבכל סט הייתה התראה 

הייתה תחילה. דהיינו במכת דם, ערוב וברד 
 .התראה לפרעה טרם המכה

 '.התראה ה' אומר למען ידעו כי אני הב - ךדצ"
 ם.אלוה של מצרילמכה יאור = ם בד
 .פרעה אומר העתירו לה' ויסר מעלי=  פרדעיםצ
 .המטרה הושגהא, אצבע אלוקים הים יניכ

פרעה שאמר לא ידעתי את ה' כעת מבין: אצבע 
 .אלוקים היא

בהתראה למען תדע כי אני ה' בקרב  - שעד"
 .הארץ = השגחה פרטית

 .החיות ממושמעות -ב רוע
ימות מהבהמות... ה' קובע מי יחיה ומי  -בר ד

 "הירא את דבר ה'...
 ם.החיות והאד שליטה מלאה בבריאות -ן חיש

המטרה  -פרעה צועק: "לכו זבחו לאלוקיכם" 
 ה.הושג

כולם יודעים שהשגחת ה' פרוסה ההבדל בין 
 .עמי ובין עמך

 .להורות שאין מזלות - בבאח"
 םהיו עננים מים ואש השמים לא נראי -ד רב
 .ץהאר כיסה את עין -ה רבא
 ...לא רואים כלום -ך ושח

הייתה להוציא את ישראל ממצרים ת כורובת מכ
ולכן בפועל היה מספיק לתת רק את מכת בכורות 

אך להוציא  ל.בכדי שפרעה ישחרר את בני ישרא
את מצרים מישראל = את הטומאה והשחיתות 

שלבים כפי  9 עוד נדרשושל מצרים מעם ישראל, 
 ה.ר' יהוד שנתןהסימנים 
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 כל מה שאדם עושה, לעצמו עושה
סיפר מגיד המישרים הרב יעקב שיש שליט"א, מעשה 
מדהים אותו שמע ישירות מפיו של ראש ישיבה חשוב 

באחד הימים נכנס תלמיד : בבני ברק, בעל המעשה
וביקש לדבר ביחידות עם ראש הישיבה. כשנסגרה 

שי רב שפך את מר לבו: וובק הדלת פרץ הבחור בבכי,
השבוע הגיעו תשובות מבדיקות שערך אביו, והתברר 

והבית מלא ילדים.  כי הוא חולה במחלה הנוראה
: אמר לו הרב ביקש שראש הישיבה יחזק אותו. הבחור

״הבה נעשה מעשה. השבת יש בישיבה שבת חופשית 
וכל הבחורים נוסעים. נקרא לעוד שמונה בחורים, 

היה מנין. נשכור הסעה לכותל המערבי, וביחד אתנו נ
ונעשה שם תפלה, ולא סתם תפלה תהיה שם: נגמור 

נאמר י״ג מידות, נבקע  בל"נ את כל ספר התהלים,
 הבחור רקיעים, ובעזרת ה׳ עוד נראה נסים ונפלאות״.

-התגייס במהירות לאסוף עוד שמונה בחורים. באחת
עשרה בלילה בליל שישי התאספו ראש הישיבה 

 חורים, אלא שאז התברר כי העשירי לא הגיע.והב
חלף במקום אחד  ,המתנההמה עושים? תוך כדי 

מבחורי הישיבה, בשם אהרון. ראש הישיבה קיבל את 
פניו בשמחה גלויה: ״הו, אהרון, אנחנו בדרך לכותל, 
ובחור אחד נעלם לנו, אולי תוכל לבוא במקומו?״ אך 

וא בדרך אהרן מנענע ראשו לשלילה: צר לו, אבל ה
ראש  לביתו באופקים. הוא מוכרח לנסוע הביתה.

הישיבה החליט לשתף אותו בסיפור, שבודאי יניע 
מיתר בליבו. ״אחד מן הבחורים בטנדר, זקוק לתפילה 
חמה עבור אביו החולה. אנא ממך, אין לנו מנין! דחה 

״לא  -״אני לא יכול״ השיב אהרון   .את הנסיעה שלך!״
פני כשנתיים, נפלט אבי ממעגל נעים לי לגלות, אך ל

העבודה, ומאז אין לנו שום מקור הכנסה. להוריי אין 
כעת ו להם פרוטה לפורטה. אנחנו חיים מכספי  צדקה

הגיע אחי לגיל בר מצוה. אבל מה אומרים לילד קטן 
ומסכן שכל כך מחכה ליום הגדול הזה? איך אומרים 

אתמול  שאין כסף ולכן לא יעשו לו שום אירוע?...
התקשרה אליי אמי ואמרה: ׳אהרן, בר מצוה אין 
באפשרותנו לעשות לו, אבל לכל הפחות נעשה לו שבת 

 הדודים ילדים,חגיגית במיוחד. נזמין את כל ה
הסכמתי,  .", נעשה שבת בר מצוהוהמשפחה הקרובה

ואין לנו.  אבל ידעתי שגם שבת כזו עולה הרבה כסף,
ים שבו נערכת פרה ששמעה על מקום באופקיס אימי
ולכן  קרולמשפחות מדי יום ששי בב ת מצרכיםחלוק

אלך ואשיג כל ו ר מן הישיבה מוקדםוביקשה שאחז
מה שבאפשרותי להשיג. ראש הישיבה מבין אותי 

״איך יכול  -מישיר אהרן את מבטו המושפל  -כעת?" 
ראש הישיבה נאנח  .אני לא לנסוע כעת הביתה?״

ודע מה לומר, אולי קות, ולבסוף אמר: ״איני יועמ
אהרן הלך, ועדיין אין מנין. חולפת רבע  אתה צודק״.

דמותו של אהרון שוב שעה כאשר לפתע נראית 
ראש  בלי אומר ודברים. לרכבמתקרבת, והוא נכנס 

הישיבה הופתע לחלוטין. קרא לאהרון וביקש שיסביר 
ואהרן השיב: ״הלכתי לכיוון  לו מה קרה פתאום.

מה הקב״ה  -מלאת אותי ומחשבה אחת מ התחנה
רוצה ממני? מה עלי לעשות ברגע זה? מצד אחד יש כאן 

ושמחת בר מצוה לאחי, ומצד שני  ת כיבוד אםומצו
מוטלים על המאזניים חיי יהודי, אבא לעשרה ילדים, 

 הזקוקים לעזר שקיבל את המחלה הנוראה, והוא ובנו

לכותל, ומשם  אתכםאלך שלבסוף החלטתי שלי, 
. תוך "אנסה להגיע במהירות האפשרית לאופקים

לכותל והחלו  את הנסיעה רכברגעים ספורים החל ה
באמירת תהלים נרגשת. בשעה שלש לפנות בוקר סיימו 
את כל ספר התהלים ואמירת י״ג מידות של רחמים, 

ראש ביקשו מבתקוה גדולה לישועת ה'. בשלב זה 
אוכל? צריכים משהו רבנו הגדול, מה עם " הישיבה

הסכים ראש  -״הצדק אתכם״  חם, טשולנט טוב״.
רסם של הרב ובמאה שערים יש קייטרינג מפ"הישיבה 

הרב " חשין. בנו הוא בוגר הישיבה, הבה נתקשר אליו!
חשין מברר בדאגה מה פשר הטלפון הזה בשלוש לפנות 
בוקר? ראש הישיבה מבטיח שהכל כשורה מלבד דבר 

כעת עם תשעה בחורים שסיימו כעת  הוא בכותל -אחד 
כה, וכולם זקוקים לטשולנט. הרב חשין ותפלה אר

ומבטיח לארגן  מזמין אותם ברוחב לבו למאה שערים,
הכל. הרב חשין פותח להם שולחן כסעודת שלמה 

אוכל בשפע וכמובן טשולנט ראוי הבשעתו, מכל הלב. 
לשמו. כשסיימו לברך ברכת המזון, בא ראש הישיבה 

ות לרב חשין והביע את התפעלותו מן הלב הגדול להוד
הרב חשין החניק אנחה. ״בגלל הלב הזה אני  שלו.

 תהה ראש הישיבה. -״מה הפשט?״  הגיב. סובל״...
והראה  למטבחבמקום לענות הוביל אותו הרב חשין 

 בדגים, בסלטים ובכל טוב.לו מגשים מלאים בבשר 
הרב  ה.אמר ראש הישיב -״הזמנה רצינית יש כאן״ 

מנות. ביום ראשון יש כאן מאה ושישים "חשין הגיב: 
לפני ובלתי הזמנה לשבת שבע ברכות. הכנתי הכל, יק

הם ת המשפחה שהזמינה ושעה הצלחתי להשיג א
 -לא ביטלתם!׳  -: 'ביטלנו את ההזמנה הזאת!׳ אמרו

. ההזמנה רשומה אצלי שחור על גבי לבן!'"אמרתי 
ין מתברר: הבעל חשב כמה שיחות לכאן ולשם, והעני

 שהאשה ביטלה, והיא היתה בטוחה שהוא ביטל.
הבית שם, נסוגותי -כשראיתי שזה מסבך את שלום

 אחור. אמרתי: ׳טוב, אני אספוג את הנזק הזה׳.
ועכשיו אני תקוע עם מאה ושישים מנות שאין לי מה 

ה׳ ישלים  אולם לעשות אתן. ההפסד עצום של הכסף
פתאום נדלק זיק בעיניו: ״רבי חיים, אולי  "את החסר!

הקב"ה שלח לי מלאך משמיים? אתן לך את כל האוכל 
הזה לישיבה!״ ראש הישיבה מיהר לענות: ״בישיבה 
יש כעת שבת חופשית, אבל יש לי רעיון אחר״... הוא 
מספר לו את סיפורו של אהרן, אין בר מצוה... אין 

במקום  הרב חשין התרגש מן הספור. בו כסף...
 והורה לנהג את כל מגשי האוכל, הטנדר על סוהעמי
מאה  לאופקים עם אהרון, ביחד עם כל האוכל... לנסוע

 שישים מנות מלאות כל טוב הגיעו אל ביתו של אהרן!
ביום ראשון בבוקר, התקשרה אמו של חתן הבר מצוה 

פרה ינרגשת כולה. היא הודתה נרגשות לרב חשין, וס
תה. היא הוסיפה להרעיף על השבת נכנס אור הביש

חלפו כמה ימים. בבני ברק  ראשו ברכות גדולות.
התקיימה הכנסת ספר תורה וראש הישיבה דרש וסיפר 
לציבור אודות הסיפור המופלא המעיד על כך שהקב״ה 
אינו עוזב את דורשיו: אחד השומעים התפעל מן 
הסיפור, והעיר: ״איני מאמין שבימינו יש בית עם עוני 

 "עד כדי כך שלא מסוגלים לערוך בר מצוה לילד!כזה, 
צ׳ק,  ראש הישיבה ובסיום הכנסת ספר התורה נתן ביד

 .הבר מצוההוצאות ואמר: ״אני רוצה לשלם את כל 
 דורש טוב()    .  'דורשי ה' לא יחסרו כל טוב!'
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 ברכות ואיחולים 

 לגיל וגילה אלמו
 הבת לרגל הולדת 

יהי רצון שתגדל 
כאמותנו שרה 

רבקה רחל ולאה 
 תזכו לחופתה 
שתצליח בכל 

ותרוו נחת  דרכיה
  מיוצאי חלציכם

 
 

 
 

 חינוך  - "בניך כשתילי זתים"
 ! הילד סובל מחרדת בחינות? אולי זה אשמתכם

או קבלת תעודות  הבחינותהתקופה הזו, לפני 
המחצית, היא אחת התקופות הכי לחוצות בחיי 
הילדים שלכם. למה ייתכן שגם אתם מוסיפים 

קופת הבחינות מהווה עבור הילדים ? תללחץ
לעיתים  מלווה תקופה לחוצה מאוד, ואף 

בתסמינים גופניים לצד תסמינים נפשיים. 
התפקיד שלנו כהורים הוא להקל על הילדים 

 .בתקופה הזו ולתת להם מענה לצרכים שלהם
 לאילו תסמינים עלינו לשים לב?

תסמינים גופניים: יבואו לידי ביטוי בפעימות לב 
חזקות, רעידות בידיים ו/או ברגליים, זיעה מוגברת, 

קוצר נשימה או נשימות מהירות מדי, רגישות צמא, 
מופרזת לרעש, תחושות לא נעימות במערכת העיכול 
)לדוגמה: בחילות, הקאות ואובדן תאבון(, נטייה 

לעזור  –. הפתרון להטלת שתן מוגברת, שלשולים
 לעבור תקופה זו ולהצליח. לילדים ככל האפשר

 
 

 "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  ולשניפתיחת ההיכל, 
והיה מתערב עם  ה בכל שבת ושבת,ששי, וכך עש

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 

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

.השלום, השלוה הפרנסה, הבריאות,  
 
 

 כל הישועות והברכות
 הי"ו  ושמחה דוידילדניאל 

 .שתרמו לסעודה הרביעית בלויין
 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 לילדיהם וזיווג לאורטל

 ז"ל יוסףבן  שמואלולהבדיל לע"נ 
 
  
 
 
 
 

 
 שבת  שלום  ומבורך

 ז"ל  מזל ןבנפתלי צריקר 
 ז"ל שושנה בת מרגלית שמואליאן 

 ז"ל ושבתאיזליכה  בת מרים נסימי 
 ז"ל  גולי תבחנה דמתי 

 ז"ל  מנטינהבת לידיה רוקח  
 ז"ל  מטילדה-איטובת  מרים טהור

  ז"ל תמו בת בן דוד סימי
 ז"לפרי  בת מרים עמרני

 
 

  "לז ג'יראןבן  יהודה מועלמי
 ריטה שתחי'ה  בן ז"ללירן מלכה 
 ריטה שתחי'ה  בן ז"ל אורן אהרון

 ז"ל מורווארי בן באבאי באבאי
 ז"ל נובר בן אשר לוי

 ז"ל שרה בן יצחק גולגי
  ז"ל דדא וחיים בן אברהם אסולין 
 ז"ל ניסים ןבמנחם ישראל 

 הי"ומרים  בןשלמה לארי 
 הי"ומרים  בןמשה נאמן 

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

 הי"ו רבקה בן מרדכי עמרני
 הי"ונהיית  ןב שבתאי מוסאי

 הי"וסרוור  ןב משה משה
 מנב"תשרה  תב רבקה מורנו

 מנב"תגוהר  תב אסתר אהרוני
 מנב"תמרים  תב ציפורה חברוני

 
 

 : -לכל החולים ובכללם ל רפואה שלימה והחלמה מהירה
  הי"ורעות בן  יגל-אברהם

  הי"ושרה בן  ניסים דוידי
  הי"ומזל -אריאלהבן  דורון חי-עילאי

  הי"ו ביביבן  יוסף אהרוני
  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 

 ברכות ואיחולים 

 פור-שניר ואור יצחק
  הבת אופיר לרגל הולדת 

יהי רצון שתגדל כאמותנו 
 שרה רבקה רחל ולאה

 תזכו לחופתה 
 בכל דרכיה  שתצליח

 וברכה והצלחה
 פור-וזהבה יצחקלגבריאל 

 ולרחמן וזהבה אליאסי
 

 
 
 

 שיעור התורה הגדול בתבל
 "אברהם יגל"  ארגון

 בכל מוצאי שבת ןמשדר בלוויי
  הראשון לציוןאת שיעורו של 

 שליט"א  יצחק יוסףהרה"ג 
 

 "אוהל מועד"בבית הכנסת  
 השיעור יוקרן  20:30בשעה 

 בע"ה תתקיים  מסך ענק. על גבי
 " בית הלחם"בחסות  סעודה רביעית,
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 ברכות ואיחולים 

 לארז ושני ביאר
  הבת אילה לרגל הולדת 

יהי רצון שתגדל כאמותנו 
 שרה רבקה רחל ולאה

 תזכו לחופתה 
 בכל דרכיה  שתצליח

 וברכה והצלחה
 ליהודה ואיריס נסימי
 ולחיים ופאני ביאר

 

 
 
 

 

 רפואה שלימה
 לרינה יפרח

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

תחזור לאיתנה 
 הראשון ותזכה
לשנים רבות עם 

 מקסיםבעלה 
 
 

 

 ברכות ואיחולים

 אליהו ורחל אלישע
 בהגיע הבן

 למצוות. נ"י  רון 
 יה"ר שיעלה

במעלות התורה 
והיראה ויצליח 

בכל דרכיו 
ולימודיו, ותרוו 

 נחת מיוצאי חלציכם
 

 ספר התודעה -חודש שבט 
 

במניין החודשים שמתחיל  עשר-האחדחודש שבט הוא 
ִנים וחודשים כשאנו מונים, ואילו בספירה הרגילה מניסן.  שָׁ

השנה.  , שבו מתחילהחמישי לתשריהרי הוא  -בתוך השנה 
עשר, ככתוב: "ויהי -החודש האחד ובמקרא הוא נקרא תמיד

מקור השם (. עשר חודש" )דברים א-בעשתי בארבעים שנה
"סבטו" מלשון "מכה", על שם הרוחות הנושבות בו.  -בבלי 

מורה", יש הטוענים כי שם החודש הוא מלשון "ענף ז
מזלו של החודש . המסמל את פריחת האילנות בחודש הזה

סמל לבורות המים המלאים והדליים שבהם היו  -הוא דלי 
 שואבים את המים, כדי להשקות את העצים ואת הנטיעות.

 סגולות טובות לימי השובבי"ם : 
לא להסיח דעתו מן  ב.להסתכל באותיות ספר תורה.  א.

לכוון  ד.ברכת המזון בכוונה. להקפיד לברך  ג.התפילין. 
לזכות להיות  ה.בברכות השחר ובברכת הכוהנים. 

להיזהר בנטילת  ו.מעשרה הראשונים בבית הכנסת. 
 לא לדבר דברים בטלים בבית הכנסת. ז.ידיים. 

 לא להפסיק בין מים אחרונים לבין ברכת המזון. ח.

לטרוח בעצמו  י.לאכול שיירי הלחם של המוציא.  ט.
 להשתדל להזיע בהכנות מצוה. יא. בהכנות לשבת קודש.

 
 
 

 

 ברכה והצלחה
למנשה ודבורה 

 פור-יצחק
 שיבורכו מפי עליון 

ת ויזכו לשנים רבו
 טובות ונעימות

 יאיר הקב"ה דרכם  
ומזלם מתוך בריאות 

ופרנסה טובה  אושר
 הגון לבנותיהם וזיווג 

 
 

   לע"נ הצנוע והענו
 שרלי שלום

 מרסל ז"ל ןב
 ל מטודירח

 ז"ל מרסלבת 
 
 
 
 

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

 הפקידת שנת שבט' ג
 שתמליץ טוב בעד משפחתה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ברכה והצלחה
 לאושר ושיר עטיה

 שיבורכו מפי עליון 
ת רבוויזכו לשנים 

 טובות ונעימות
 יאיר הקב"ה דרכם  

ומזלם מתוך 
 בריאות אושר

ויזכו ופרנסה טובה 
 קיימא-לזרע קודש בר
 

 
 

 רפואה שלימה
 ציפורה חברוני

 בת מרים
 הקב"ה ישלח
מזור ומרפא 

אבריה לרנ"ב 
ושס"ה גידיה. 
שתחזור לאיתנה 
הראשון ותזכה 

נא לשנים רבות 
 להתפלל לרפואתה

 
 

ה
בנ
בי
די 

לע
 ב

 

   לע"נ הצנוע והענו
 אפרים עמרני

 ששון ורבקה ז"ל ןב
 רבקה עמרני

 ז"ל ראובן וזליכהבת 
 
 
 

   לע"נ הצנוע והענו
 שמואל דוידי
 בן יוסף ושרה ז"ל

  ו' טבת פקידת שנתכט 
 שימליץ טוב בעד משפחתו

 
 
 
 
 
 

 ברכה והצלחה 

 מאיר ומרים בניסטי
שיזכו בפרנסה 
טובה, רפואה 
שלימה, אושר 
נחת ושלווה. 
יתגשמו כל 

משאלות ליבם 
לרפואת  לטובה

 מרים בת עישושה
 
 

 ברכה והצלחה 

 ניסים וטובה בכורי
שיזכו בפרנסה 
טובה, רפואה 
שלימה, אושר 
נחת ושלווה. 
יתגשמו כל 

משאלות ליבם 
ונחת  לטובה

  מיוצאי חלציהם
 
 

 רפואה שלימה
 לטובה ללזרי

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

תחזור לאיתנה 
 הראשון ותזכה
לשנים רבות עם 
 בעלה ניסים

 
 

   לע"נ הצנוע והענו
 חנניה יפרח

 מסעודה ז"ל ןב
 עיישה יפרח

 לז" סעידהבת 

 הוהענו הלע"נ הצנוע
 סולטן בכורי

 ז"ל משה וביביבת 
 פקידת שנתהא' שבט 

 שתמליץ טוב בעד משפחתה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הוהענו הלע"נ הצנוע
 מרים 

 פור-יצחק
 ז"ל שמואל וגולשןבת 

שבט ' ביום חמישי ד
 פקידת שנתה

 בבוקר  08:30
 עליה לבית העלמין

יה"ר שתמליץ טוב 
 ילדיה בעד 

 משפחתהוכל 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   לע"נ הצנוע והענו
 דוד בן שמואל

 שמואל  בתביבי 
 שנתםהשבוע פקידת 

 שימליצו טוב בעד משפחתם
 
 

 היקרה  קאיקובלמשפחת 
 משתתפים בצערכם 

 הצנוע והענוהאב בפטירת 
 אבנר קאיקוב

 ז"ל  בן יוכבד
 שלא תדעו עוד צער

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


