
 

 

 

 1051עלון מס'   - תח  ַאים ו  ר  ש  ע  שנה 
 

  "צדקתך". השבת אין אומרים @
 "תחנון". כל חודש ניסן אין אומרים   @
  19:03במוצאי שבת משעה  – "ברכת הלבנה" @
 '.זליום  -"פרשת הנשיאים"  @
 

 

 פרשת ויקרא

 פ"אה'תשניסן   ז'  בס"ד
 17:32  -   הדלקת נרות

 18:24  -   שבת צאת ה
 19:07  -        רבנו תם 

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

 
 

 
 

  מענייני הפרשה :
   הקב"ה מצווה את משה על הקרבת הקורבנות 
 השונים המובאים כנדבה או כחובה.      
  ,פירוט סוגי הקורבנות : עולה, מנחה, שלמים 
 חטאת או אשם.     

 "(ויקרא ד' ב) "נפש כי תחטא בשגגה  
לא  ,בחטאת של הכהן המשיח ,ן מציין שכאן"הרמב

כפי שהזכיר  "עליו ונסלח לווכפר "מזכיר הכתוב 
חטאת הנשיא וחטאת  ,בשאר החטאות חטאת הקהל

וצריך להבין מדוע? ומתרץ שאולי לרוב  ,ההדיוט
לא יתכפר ויסלח לו לגמרי אלא עד  ,מעלתו של הכהן

 ,אות הוא-כי מלאך ה' צב ,לוהיו-שיתפלל ויתחנן לא
 .וצריך להיות נקי וטהור ידיים

 (ויקרא א' ט) ""וקרבו וכרעיו ירחץ במים  
שהיות שהעולה  "דעת זקנים מבעלי התוספות"מובא ב

היא צריכה  ,דהיינו המזבח ,לחן המלךובאה על ש
ולכן צריך לרחוץ את הקרב  ,להיעשות בכבוד ונקיות

אבל בקדשים הנשרפים בחוץ נאמר  ,ואת הכרעיים
ושרפו באש את עורותם "וכן נאמר  "וקרבו ופרשו"

 .ואינם דורשים רחיצה "ואת בשרם ואת פרשם
 "(ויקרא ה' ז) "אחד לחטאת ואחד לעלה  

ים רק ז  שהואיל ובחטאת העוף מ   "חזקוני"מבאר ה
 ,םי  נ  לפיכך צריך להביא ש   ,מהדם על המזבח ללא בשר

ואחד לעולה לאכילת  ,אחד לחטאת לאכילת הכהן
שבה כדי שיביא  ,אבל כאשר עשיר חייב חטאת .המזבח

וגם  ,שיש ממנה גם אכילה לכהןמשום  ,או שעירה
 .אימורים שהם אכילה למזבח

 "'כי כל שאר וכל דבש לא תקטירו ממנו אשה לה" 
 ,ששאור מרמז ליצר הרע ,אומר הבעל הטורים הטעם
שיצר הרע מתוק לאדם  ,ולכן הזהיר על הדבש לרמז

 .כמו דבש
 "ומלק את ראשו"  

כתב בספר החינוך, מה הטעם שבעולת העוף עושים 
 ?מליקה, ולא כשאר הקרבנות שצריך שחיטה

מפני שבני ישראל נמשלו ליונה, ובני ישראל נקראים 
בתורה עם קשה עורף, לכן עושים מליקה, שהיא 

לרמז שיש להסיר את הקשה עורף מן  קציצת העורף,
 היונה שהם בני ישראל.

 
 
 

 
 

 פינת הניבים והפתגמים
 

ָניו = ת ש  ָהה א  ק  ם  ה  שּוָבתֹו ]ָגר  ת  ר אֹותֹו ב  עֵּ צ  יֵּש ו  ב 
י[.  לֹונ  ל פ  ָניו שֶׁ ש  ים ב  ב  אֵּ כ   ל 

 

ל  דוגמה: ָניו שֶׁ ת ש  ֲהה אֶׁ ק  א ה  נ שֵּ ת  מ  יד ה  מ  ל  ת   רוֹ בֵּ חֲ ה 
י ב  ל  ָכְך ה  ה, ּוב  שֶׁ ק  ת  מ  ים. ןה  ב   ָפָניו ָבר 

 

ם לא מקור: ים ָההֵּ ָימ  ר -ב  לּו בוסֶׁ רּו עֹוד "ָאבֹות ָאכ  יאמ 
י יָנה", כ  הֶׁ ק  ים ת  י ָבנ  נֵּ ש  ם-ו  ָיהּו[.  א  מ  ר  ֲעוֹונֹו ָימּות. ]י  יש ב   א 

ר?  ה הּוא אֹומֵּ ים: ָרָשע מ  א  ח ָאנּו קֹור  ס  ל פֶׁ ָגָדה שֶׁ ה  ב 
י שֶׁ  פ  לא לו. ּול  ם ו  ָלל ָלכֶׁ כ  ן ה  מֹו מ  צ  ת ע  יא אֶׁ ר  -הֹוצ  ָכפ 

ֲעבּור  ֱאמור לֹו: "ב  ָניו וֶׁ ת ש  ה אֶׁ הֵּ ק  ָתה ה  ַאף א  ָקר. ו  ע  ב 
ם"  י  ר  צ  מ  י מ  את  צֵּ י ב  ה ָעָשה ה' ל  ּלּו ָהָיה  -זֶׁ לא לֹו , א  י ו  ל 

ָאל". ג   )ניבונכון(                                 ָשם לא ָהָיה נ 
 

 

 
 

 ז"ל אברהםבן   לע"נ  

 "אדם כי יקריב"  
מה  לומר:  י"כתב רש ?אישולא כתוב  אדםלמה כתוב 

 ,שהרי הכל היה שלו ,אדם הראשון לא הקריב מן הגזל
 .אף אתם לא תקריבו מן הגזל

 פרפראות לפסח
 ."ואף אתה הקהה את שינו" 
=  רשע גימטרייא . הבןאביו של  עלנאמר בהגדה כך 
גם הבן . 204=   צדיקהיתרה היא   366  = נו  יש      , 570

קשיים  בנשמתו הוא צדיק, ורק בעקבותובתוכו  ,הרשע
שעברו עליו בימי חייו הוא נהיה כרשע. ואביו צריך 

 להוציא ממנו את הכעס ובכך לגלות את צדקותו.
 "קמחא דפיסחא" 

)רמ'א  מנהג לקנות חיטים ולחלקן לעניים לצורך הפסח
בתורה כתוב כי חג הפסח קרוי חג המֹצת בלי  שו'ע ק'י(

 מות.מציל תדקה צ ' ראשי תיבות,מצתו' ומדוע? '
במילה מצת אם נוציא האות האמצעית שמשמעותה 

רמז שהצדקה מבטלת גזירת , 'מתישאר אותיות ' צדקה
 )ב. בר דיין הי"ו(                                            המיתה.

 "ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל כפר בעיקר" 
)מתוך ההגדה( מי שכופר במצוות הפסח כופר בתורה 

המצוות. רמז לדבר בגימטריא מלאה  גתרי"כולה, בכל 
-ח"ת, 120=סמ"ך, 85=פ"ה. פסחשל כל אות במילה 

 מכאן שכפר בתורה כולה.שהם תרי"ג.  613, ס"ה 408
 

 סגולה גדולה -בדוק ומנוסה 
 בסעודה הרביעית להשתתף

"מועד-אוהלבבית הכנסת "  
 
 

 
 
 
 

 
 

  ע"י קטן. אין לעיין בעלון בשעת התפילה וקריאת התורה. במקום שיש עירוב, יש לטלטל 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 :  "עם זו יצרתי"
 )ישעיה מג'(             

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
  

 

 יום חמישי הבא 
 "בלילה "שעון קיץ

 
 

 מקדימים את דרשת "שבת הגדול"
 
 
 



 
 

  

 

 תענית בכורות
יש פוסקים שמצריכים את הבכורים להקדים התענית ליום 

מכל מקום אם אפשר לבכורות להשתתף בסיום  .חמישי
מסכת או בשאר סעודות מצוה, כגון ברית מילה, ופדיון הבן, 
וסעודת חתן וכלה, טוב לעשות כן. ואב שרגיל להתענות 
 .בשביל בנו הבכור עד שיגדל, פטור לגמרי בשנה זו מהתענית

 בדיקת חמץ וביטולו
  17:56עה יום חמישי ליל יג' ניסן יבדוק את החמץ מש א.
 ויבטל באמירת "כל חמירא ..." ויצניע בכלי סגור.     
 סעודות, 2יום שישי ישרוף את החמץ וישאיר לחם עבור  .ב
 לערב שבת ולשבת בבוקר ולא יאמר את נוסח הביטול.    

 כנות לערב פסח שחל בשבתה
  וכלאת כל הבישולים לשבת זו בסירים של פסח  ויבשל א.
  .כשרים לפסחמאכלים יהיו ה    
 שבת  ידאג להפריש תרומות ומעשרות מכל המאכלים של ב.
ר בשבת ובחג.     שֵּ ע   וחג משום שאסור ל 
 ויניח במקרר.ישטוף , ללא תולעיםיקח חסה וכרפס  רק  ג.
 מערכת פמוטים כפולה גם עבוריש להכין מיום שישי  ד.
 ת(שעו 48)יש להשאיר גם נר מוצאי שבת לכבוד יום טוב.     
 .יש להכין נר להבדלה )ואסור לכבותו לאחר הקידוש( ה.
 לנתקה שאסוראדם שמשתמש בפלטה לשבת צריך לדעת   ו.
 אלא ביום ראשון בלילה. מהחשמל במוצאי שבת    

 סעודות השבת
 אפשרות א':

מי שמעוניין לקיים סעודות השבת עם פיתות  -מסלול חמץ 
ישרוף החמץ ביום שישי בבוקר, ולא יאמר נוסח  ,או לחם

 הביטול של כל חמירא אלא בשבת לאחר הסעודה יאמר הנוסח.
 אפשרות ב':
דהיינו  שמסיימים עם החמץ ביום שישי   -מסלול ללא חמץ 

ולא משאיר כלל חמץ בבית, ואת סעודות השבת מקיימים על 
מן  המוציא לחם"ידי מצֹות מבושלות או מטוגנות וברכתם 

. ומבטל החמץ ביום שלמותלכן יבשלם או יטגנם  ,"הארץ
  שישי לאחר שריפת החמץ.

 מסלול חמץ -אפשרות א' 
ביום שישי בבוקר שורף את החמץ אך אינו אומר נוסח א. 

 הנוסח בשבת לאחר הסעודה. הביטול "כל חמירא" אלא יאמר 
את תבשילי השבת יבשל בכלי הפסח ויגיש אותם לכלים  ב.

ים מכובדים לכבוד השבת. יזהר שתהיה הפרדה יחד פעמ
מוחלטת בין כלֵּי הפסח לשאר החמץ, וכן כל המאכלים 
שנשארו מהסעודות ורוצה להחזירם למקרר ידאג שלא יהיו 

 בהם פרורי לחם וכן היין והשתיה. 
ביום שבת ישכימו להתפלל שחרית עם "הנץ החמה" ולא  ג.

סיים סעודת שחרית כדי להספיק ל יאריכו בתפילה ובניגונים
 )שעון קיץ(. 10:14 לפני זמן איסור חמץ, עד השעה 

 .מפטירין בשבת זו "וערבה לה' מנחת יהודה וירושלים" ד.
יקיימו סעודה שניה כמו בלילה ויזהרו שלא יתפזרו פירורי  ה.

לפח חמץ, ומיד לאחר הסעודה יזרוק המפה עם הפירורים 
 .שמחוץ לביתו

ררם לחתיכות קטנות פחות ויפ ,אם נשארו פרוסות לחם ו.
 מכזית ויזרקם לאשפה שמחוץ לביתו.

, מותר לטאטא את ריצפת הבית, שלא ישאר משהו חמץ ז.
  )לשפוך מים ולנגב עם מגב בלבד( אבל אסור לשטוף הבית.

ירחץ ידיו היטב וינער בגדיו מחמץ, וכן ישטוף פיו במים  ח.
שלא יוציא  וינקה את החמץ שבין שיניו ע"י קיסם בעדינות

מותר לצחצח שיניו בעדינות אם יודע בבירור שלא יצא לו  דם.
 דם, ואת המברשת יצניע עם כלי החמץ. 

שיניים תותבות, יש לנקותם היטב ולשוטפם ולהדיחם  ט.
 במים חמים מכלי שני. 

 ל תקרי הליכות אלא הלכות""א
 

לאחר הסעודה יאמר נוסח ביטול חמץ ג' פעמים:  י.
 דלא חזיתה,דחזיתה ו "כל חמירא דאיכא ברשותי,

 בפעםדביערתה ודלא ביערתה, לבטיל ולהוי  )
פירוש: ) ".כעפרא דארעא (הפקר השלישית יוסיף:

אור שיש ברשותי, שראיתיו ושלא כל חמץ וש
שביערתיו ושלא ביערתיו, יתבטל ויהיה  ראיתיו,

 כעפר הארץ(.
תפלל תפילת מנחה של שבת להלהקדים אפשר יא. 

 .13:19החל מהשעה 
, 15:30סעודה שלישית של שבת יאכל עד השעה  יב.

יכול לאכול מצות מטוגנות ואם אינו רוצה, יכול 
לעשות סעודה שלישית על מצה עשירה או פירות, 

ולא יאכל הרבה כדי שיאכל המצה  -בשר ודגים 
 תאבון בלילה. ב

 

 אפשרות ב' - מסלול ללא חמץ
 שריפת חמץ

 11:00לשעה ג ניסן עד "י ביום שישיביעור חמץ  א.
 בבוקר.

לאחר שריפת חמץ, אומר נוסח ביעור חמץ ג' 
דחזיתה ודלא  פעמים: "כל חמירא דאיכא ברשותי,

חזיתה, דביערתה ודלא ביערתה, לבטיל ולהוי  
 ".הפקר( כעפרא דארעא )בפעם השלישית יוסיף:

)כל חמץ ושאור שיש ברשותי, שראיתיו ושלא 
ל ויהיה שביערתיו ושלא ביערתיו, יתבט ראיתיו,

המופיע ] כעפר הארץ(. "ויאמר נוסח יהי רצון...
 [.במחזור לפסח

 אופן הכנת המצו ת כדי לאוכלם בשבת
אדם אשר איננו רוצה לאכול חמץ בשבת זו, יכול  א.

לאכילת  מטוגנות או מבושלות להשתמש במצֹות
 סעודות שבת. 

ע"י מחבת גדול  שלימותמצֹות מטגנים  - טיגון
 בשמן עמוק.

ה בסיר גדול והכנסת  -בישול  עשיית מרק פרווֶׁ
המצֹות לתוך הסיר בזמן הרתיחה של המרק, 

 . שלימותוהוצאת המצות 
 . "המוציא לחם מן הארץ"ברך מת אלה מצוֹ על 

 ערב שבת
יקיימו מצות לחם משנה על מצה  -ערב שבת 

 .מבושלת או מטוגנת ויסעד לבו כיד המלך
 יום שבת

 מוקדם מהרגיל. ת מתפללים שחרית של שב א.
יעשה כמו בערב שבת עם  -סעודת שבת שניה 

המצות המבושלות או המטוגנות, בכדי שיוכל 
 לאכול סעודה שלישית מוקדם.

 .13:19מנחה של שבת יתפלל החל מהשעה  ב.
, 15:30סעודה שלישית של שבת יאכל עד השעה ג. 

 יאכליכול לאכול מצות מטוגנות ואם אינו רוצה, 
ולא יאכל הרבה  ,מצה עשירה או פירות, בשר ודגים
 כדי שיאכל המצה בתאבון בלילה. 

 

אין לסדר את השלחן והכלים בשבת ערב הפסח 
ש ולצורך ליל הסדר, אלא עד לאחר שיעברו של

השקיעה, שאין שבת מכין  עשרה דקות וחצי אחר
 .ליום טוב
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 תאונת שרשרת הניסים - "הרחב פיך ואמלאהו"
ראת חג הפסח הקרב ובא, ננסה בזכות סיפור לק

השרשרת הנפלא שלפנינו ללמוד על החיוב להודות 
גם ובמיוחד כשלא  גמלנו,שלה' יתברך על כל הטוב 

הרב שלמה לוינשטיין שליט"א מספר מעשה  ה.נרא
בידידו הרב בן ציון סנה בן לאה שליט"א )לרפואה 
שלמה(. הרב סנה עבר תאונת דרכים קשה מאוד, 

ובחסדי ה' הצליחו לייצב את  צבו היה קריטי ממש,מ
ועבר  מצבו. הוא הוטס לחו"ל לנסות ולשקם את גופו,

באוזן אחת הוא  –כך גם בשמיעתו  ,טיפולים רבים
שמע אבל בשניה איבד את שמיעתו לגמרי. העצב 
באותה אוזן היה עדיין חי וגרם לדלקות חמורות 

זן זו ממילא מאוד. יום אחד אמר לו רופאו: תראה, או
אינה שומעת והעצב מייצר דלקות, דבר שגורם לך 
לצרוך כמויות גדולות של אנטיביוטיקה על לא דבר. 
חושבני שכדאי אחת ולתמיד להמית את העצב 
ולסיים עם הדלקות. הרב סנה נתן את הסכמתו, ועבר 

יום אחד כשהתבונן  לסדרת בדיקות לפני הפעולה.
ו אנו אומרים "הרחב הודו', ב'בנוסח התפילה בסיום 

שאל את עצמו מהו הרחב פיך? צריך  –פיך ואמלאהו" 
לומר פתח פיך? והגיע למסקנה: מתי אדם מרחיב פה? 
כשהוא 'מחייך'. לחיוך צריך להרחיב פה. כתוב כאן 
אפוא: כשאתה משבח את ה' יתברך, צריך לומר זאת 

ובשביל כך צריך להתבונן בכל הטוב והחסד  בחיוך,
יתו יתברך ולא להסתכל על מה שאין ומה שיש לנו מא

מאותו יום החלו הוא ורעייתו  שנראה כלא טוב.
לראות כל הזמן את הטוב שיש להם. אמנם באוזן 
אחת אינו שומע, אבל איזה נס שבשניה הוא שומע; 
רגל אחת הוא סוחב, אבל ב"ה ברגל השניה הוא הולך 
ני מצוין...! והנה הוא מגיע לבדיקת שמיעה מיוחדת לפ

הרופא מפעיל את  .הריגת עצב האוזן שאינה שומעת
המכשור הממוחשב מבעד לחדר, ולאחר כמה דקות 

"באוזן הזו יש לך קרוב לשמונים  ק:פורץ לחדר וצוע
אחוזי שמיעה! ואני כמעט הרגתי לך את האוזן! אינני 
מבין איך זה קורה, כבר בדקנו אותך עשרות פעמים, 

הרב סנה הרחיב את  האוזן הייתה חרשת לחלוטין!",
פיו... יש אוזן של לפני 'הרחב פיך' ויש אוזן של אחרי 

ממשיך הרב סנה ומספר: בזמן שהשתקע '. 'הרחב פיך
בארה"ב לרפואתו, הוא ניצל את זמנו גם לחזק 
יהודים למרות מצבו. באחת מדרשותיו הוא סיפר את 
סיפורו ואחרי תקופה קיבל מכתב מיהודי האומר: 

לדים, שבעה מהם חיתנתי ב"ה והקימו "יש לי תשעה י
בתים יפים, אבל הגענו לשני הילדים האחרונים וממש 
פקק! בקושי מציעים להם שידוכים, וכשכבר מציעים 

ישבתי בהרצאה שלך ושמעתי על  הם לא מתאימים. –
וכשמדגישים זאת  'הרחב פיך' על השפע שיש לנו,-ה

תי גם זוכים לישועות. חזרתי לביתי, פניתי לרעיי
ואמרתי לה: תראי, אנחנו כל הזמן מתבשלים בתוך 

שלנו, והפסקנו ' עצמנו עם שני הילדים ה'תקועים
לראות כמה חסד נתן לנו ה' בשבעת ילדינו הנשואים. 
ב"ה טוב לכולם, נולדו להם ילדים, חלקם כבר גדלים 

בלימוד, כמה נחת! בואי ונתחיל לדבר על  ומתעלים
 ..." הטוב שיש בביתנו

הם מתחילים לסגל לעצמם את הדיבור על ה'יש' ואכן 
"רק  –כותב לו היהודי  ,ולא על ה'אין'... "היום"

  החיים, אני כחודשיים מאז התחלנו לדבר חיובי על

 .כבר שידוך לבן השני!"עומד לסגור 
לאחר מספר חודשים מקבל הרב לוינשטיין טלפון 
מיהודי שסיפר: אני אבא לארבע עשרה ילדים 
בלעה"ר, כולם אהובים, כולם ברורים, אבל ילד 

מספר שבע שלי, החל להתדרדר לאט לאט.  הסנדוויץ,
בתחילה פיאותיו התקצרו עד שירדו לגמרי, ומכאן 

קצרה, שלא תדע מצרות. הבית הפך  הדרך כבר היתה
להיות שבר כלי אחד גדול, אין צריך להרחיב. חז"ל 
כבר אמרו: 'קשה תרבות רעה בתוך ביתו של אדם 

והנה אני  יותר ממלחמת גוג ומגוג' )ברכות ז ע"ב(
שומע את דבריך בדרשה לפני חג הפסח. חזרתי לביתי 
לל ואמרתי לרעייתי: 'תראי איך נהפכנו לשבר כלי. בג

עשר הילדים -ילד אחד אין לנו זמן לראות את שלושה
הנפלאים שלנו, את הילדים שכבר הקימו בתים, את 
הנכדים החמודים. כמה אנו מאמללים את עצמנו 
וכמה אנו כפויי טובה כלפי הקב"ה שמיטיב עמנו, 

 ורואים את מצבנו העגום. 
חיובי! הבה נחליט לעשות  הבה נסגל לעצמנו דיבור

 ת לקראת ליל הסדר לראות את הטוב,שיעורי בי
ונדבר על כך רבות בשולחן ליל הסדר...'. באותו ליל 
סדר, פתחתי ואמרתי לילדיי, כשגם הילד ההוא 
ביניהם: 'תראו, ילדים יקרים. הלילה אנו באים לספר 
את שבחיו של הבורא מה שעשה עמנו במצרים, אבל 

ך אני רצוי לספר גם את שבחיו בחיי היום יום שלנו'. כ
גם כן  משבח ומוסיף עוד ועוד דברים, ורעייתי מוסיפה
 ד ה'משלה, וכך במשך שעה ארוכה מנינו כמה חס

עוברת תקופה קצרה  עושה עמנו על כל צעד ושעל.
מאוד, והבן הזה, שכבר הרבה זמן התרחק, מגיע 
פתאום לביקור וכיפה קטנה לראשו. לא שאלנו כלום 

וד תקופה, והכיפה כדי שלא לעורר כלום... עוברת ע
 גדלה. כשמגיע חג השבועות, הבן הגיע גם הוא הביתה,
ולאחר הסעודה פנה אלי ואמר: 'אני רוצה לבוא איתך 

עניתי. הייתי בטוח שהוא  לבית הכנסת!'. בשמחה!
 יחזיק מעמד שעה בקושי, אך הוא ישב ללמוד איתי,
אמר תהלים, קצת תיקון... ועל אף המבטים שנשלחו 

אר כל הלילה, התפלל ברצינות שחרית מכל עבר נש
יום אחד,  בותיקין, וכך הלך וחזר לעצמו יותר ויותר.

כשכבר ראיתי שניתן לדבר איתו על כך, שאלתי אותו 
מה גרם לשינוי. ענה לי בני: תראה אבא, הסתכלתי 
עליך ועל אמא כל החיים, יהודים טובים שעושים 

 רצון הבורא;
ל כל הזמן אני אתה לומד, אמא עושה חסדים, אב

רואה שאתה מתרוצץ בגמחי"ם ומתקשה בפרנסה, 
ועוד כהנה וכהנה, וזה הכניס אצלי כעסים על הקב"ה. 
למה אבא ואמא צדיקים כאלו צריכים לסבול כל 
הזמן... והנה הגיע ליל הסדר ואני שומע פתאום כמה 
'יש' לכם, בכמה טוב אתם מוקפים. וכך גם זה ממשיך 

כל הזמן על הטובות שהקב"ה אחרי החג, אני שומע 
גומל עמכם. זה חדר לקרבי, והתחלתי לחשוב גם אני 

לפתע התחלתי להתבייש מהקב"ה, הרי הוא  על חיי.
כל כך טוב ומיטיב עמי! איך אני נושם, איך אני הולך, 
איך אני רואה, איך אני שומע... הרגשתי לא נעים, 
יק איך אני עושה נגדו מול כל כך הרבה טוב שהוא מענ

סיים את דבריו. נסתגל גם אנו להודות על כל  –לי 
הטוב שה' גומל עמנו, ונזכה מבעל הרחמים לשפע 

 ישועות ממרומים!
 
 

 ואבותינו סיפרו לנו
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 חינוך  - "בניך כשתילי זתים"

 בליל הסדר חינוך ילדים
-פורק 'מסכן'מתמודדים בדורנו גם עם 'הבן הרשע', נער 

 ...עול, צמא לריגוש, קצר סבלנות. זעקתו מהדהדת
מה אלו כל המצוות? למה "מה העבודה הזאת לכם" 

עושים זאת? הוא מעולם לא שמע שיש 'עדות חוקים 
שבת מבלי להסביר מהי  כותלימדנו אותו הל ומשפטים',

מבלי  קריאת שמע',שבת! הוא נדרש לקום מוקדם ל'זמן 
ליו סגנון לבוש מוגבל, מנהגים שיוסבר לו למה. הטילו ע
למה', היתה 'אילו היו מלמדים  -וסדרים, כללים ודקדוקים 

ההבנה מביאה סבלנות, מוטיבציה, שאיפה... הוא רואה 
דקדוקים', אך מעולם לא שמע 'למה  ,הידורים, 'חומרות

יתאזר  (המובנים)עושים כל זה'. כשישמע טעמי המשפטים 
. גם ענייני (מוסברים הבלתי)באיפוק גם מול החוקים 

עלינו  -הקרבנות אינם כולם עלומים כמו 'פרה אדומה' 
יש להקדיש שיעורים ושיחות על 'למה . לבאר את פנימיותם

מתלבשים ככה', 'למה קבעו להתפלל ג' פעמים ביום', 'למה 
לומדים גמרא ולא רק פסקי הלכות'... אין בידך תשובות? לך 

יע? תשקיע אתה, והבא אצל חכם וילמדך! רוצה שבנך ישק
 ש!בהצלחה בעבודת הקוד ו!להיטהר מסייעין ביד

 ץ'(יחיאל מיכל מונדרובי)                                      

 "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  ששי, וכך עשה בכל שבת ושבת,

הוא האדם,  כך !!!. מה גרם לו זאת? הבחירותהבריות
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 בריאות,הפרנסה, ה  
 
 

 ברכות ואיחולים

מרים -אליהו ועליזה
 מורנו

 למצוות  אביעד בהגיע 
יהי רצון שיעלה 
במעלות התורה 
 והיראה ויצליח 
בכל דרכיו 

ולימודיו, שיזכה 
 לחופה לתורה 
 יםולמעשים טוב

 

 
 שבת  שלום  ומבורך

 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 אהרוניאסתר 
 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  נסימידליה 
 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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 כלה" "קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול
 מזל טוב ואיחולים לבביים

 מרבי ודינה שלו
 נפתלי ומאשי אלדד

 יהל-חן עםשי  לנישואי
יה"ר שיקימו בית נאמן וכשר 
בישראל ויעלה הקשר יפה 

 ויזכו להמשיך את
 הבית המפואר. מסורת

 "ענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 כל הישועות והברכות
 הי"ו  למהנז וסיני ישראל

 .שתרמו לסעודה הרביעית בלויין
 זצ"ל  עובדיה יוסףזכות מרן 

תגן בעדם, לרפואתם 
והצלחתם שיתברכו בכל מילי 

ויתגשמו משאלותם דמיטב 
 לטובה באושר ובפרנסה טובה.

 םוזיווג הגון לכל ילדיה
  לדניאל בן טוראןזיווג הגון רפואה ו

 קאמרן בן טוראן -ולסוליימן
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 לע"נ  הצנוע והענו
 ז"ל שמואל בטיטו 
 בן עליזה שתחי'ה

 ו' ניסן פקידת שנתגי
שימליץ טוב בעד 
 רעייתו וילדיו

 
 
 
 

 

 ברכה והצלחה

 ליניב מוסאי
על תרומתו לזיכוי הרבים 
שיתברך ברפואה שלימה, 

  , וזיווג הגוןאושר
 ופרנסה טובה 

ויתגשמו כל משאלות 
 ליבו לטובה

 וברכה והצלחה
ן, עילאי ואדל ר  לאו  

 שיצליחו בלימודיהם
 

 לע"נ הצנועה והצדקת
 אסתר  מוסאי
 בת חתון ומרדכי ז"ל

 

 ניסן פקידת שנתהיד' 
 שתמליץ טוב בעד משפחתה

 
 
 
 

 לע"נ החסיד והענו
יצחק חיים 

  לארי 
 בן יעקב ז"ל

 ו' ניסן פקידת שנתגי
 ומליץ טוב בעד משפחתיש

 
 
 

 כלה" "קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול

 מזל טוב ואיחולים לבביים

 שלמה וחנה נאמן
 משה ושולמית שוב

 ציפורה-אורטל עםאלון  לנישואי 
יה"ר שיקימו בית נאמן וכשר 
בישראל ויעלה הקשר יפה 

 ויזכו להמשיך את
 הבית המפואר. מסורת

 "ענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 לע"נ הצנועה והענוה
 ז"ל  מיכל  בטיטו

 בת סיגלית שתחי'ה
 

 יג' ניסן שישיביום 
 .הפקידת שנת

 
 
 

  רפואה שלימה
 פור-לשניר יצחק

  זהבה וגבריאל בן
 הקב"ה ישלח מזור
ומרפא לרמ"ח 
אבריו ושס"ה 
גידיו. שיחזור 
לאיתנו הראשון 
 ויזכה לשנים 

  ת וטובותרבו
  עם רעייתו אור

 כל הישועות והברכות
 הי"ו  סימון-לרחל  בן

 .לסעודה הרביעית בלויין השתרמ
 זצ"ל  יוסףעובדיה זכות מרן 
 הוהצלחת ה, לרפואתהתגן בעד

בכל מילי דמיטב  תתברךש
לטובה  יהויתגשמו משאלות

 באושר ובפרנסה טובה.
 וברכה והצלחה לכל ילדיה

סימון -להבדיל לע"נ אליהו בן
 בן חנניה וסעדה ז"ל

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ברכה והצלחה

שלמה -אלעזר
 ואורנית שונים

שיתברכו ברפואה 
ובכל מילי  שלימה
ברוחניות דמיטב 

ובגשמיות באושר 
ופרנסה טובה 
ויתגשמו כל 

 משאלותם לטובה
  ולידה קלה לאורנית 

 
 

 ברכות ואיחולים

 חנה נהרי-אופיר ונעמה
 נ"י הבת להולדת

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

 שתרוו נחת 
 וברכה והצלחה

 לאהרון וסימונה נהרי
 ולראובן נהרי ורעייתו

 
 
 
 

 ברכות ואיחולים 

 שני וגיא צברדלינג
 הבן  להולדת

 יה"ר שיעלה במעלות
התורה והיראה ויצליח 
בכל דרכיו ומעשיו,  
שיתברך בכל מילי 
 דמיטב ונחת ושלווה
לבתיה ואשר אליאס 

 נעמי -ולשושנה
 ושלמה צברדלינג

 
 
 
 
 
 
 

 ברכות ואיחולים

 אלעד והודיה נהרי
 נ"י הבת להולדת

יה"ר שתגדל כאמותנו 
שרה רבקה רחל 

ולאה, תזכו לחופתה 
ותצליח בכל דרכיה 

שתרוו נחת  ומעשיה
 והצלחהוברכה 

 לאהרון וסימונה נהרי
 לאודי ונחמה אמיתי

2.6 
 

 ברכות ואיחולים 

 איתי ושרה נסימי
 הבן  להולדת

יה"ר שיעלה במעלות 
התורה והיראה 
ויצליח בכל דרכיו 
 ומעשיו,  שיתברך 
 בכל מילי דמיטב 

נסימי לאלי ורינה נחת 
 זדה-ולניסן כהן
 
 
 
 
 
 
 
 

משפחות רבות 
 ברוכות ממתינות
 לקמחא דפסחא

כדי לקיים את החג. 
כל המעוניין לתרום 

 תבוא עליו 
ברכה והצלחה 
 ויזכה לישועות
 משה שאואט
050-9435597 

 
 
 

 שמורות מצות
 רכות וקשות

בהשגחות הטובות 
 יותר. ב והמהודרות

 הרב מחפוד, 
 הרב רצאבי, 
 "זכרון דוד" 
  הרב שלום כהן,
 כסא רחמים

 : רותם
054-9522721 

 
 
 
 
 

 ברכות ואיחולים 

 יחנוב אליק ונטלי
 הבן  להולדת

יה"ר שיעלה במעלות 
התורה והיראה 
ויצליח בכל דרכיו 
 ומעשיו,  שיתברך 
 בכל מילי דמיטב 

 ת ושלווהנח
  נסימי ליוסי 

 לרפאל ולריסה יחנוב
 
 
 
 
 
 
 
 
 


