
 

 

 

 1049עלון מס'   - תח  ַאים ו  ר  ש  ע  שנה 
 ב' ספרים.  מוציאין  - שבת פרה @
 ניתן להקדיש העלון והסעודה הרביעית @ 

 זיווג, הצלחה,ברכה, פרנסה טובה, לרפואה,     
 ולהבדיל לעילוי נשמת יקיריכם.    
 08-9437333, 054-7743834טל' המערכת :    

 

 תשא-כיפרשת  

 פ"אה'תשאדר   כב'  בס"ד
 17:22  -   הדלקת נרות

 18:14  -   שבת צאת ה
 18:54  -        רבנו תם 

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

 
 

 
 

  מענייני הפרשה :
  .הוראות על תרומת מחצית השקל 
  מעשה הכיור וכנו, הוראות להכנת שמן המשחה 
 וקטורת הסמים.     
 בצלאל ואהליאב על מלאכתה את נ  מ  שה מ  מ  
 וכליו. המשכן     
 .אזהרה מיוחדת על שמירת השבת 
 .חטא מעשה העגל, ועונשו 
 סליחות.להר סיני בפעם השניה, ל הלומשה ע 
  אחר ארבעים יום מקבל משה את הלוחות 
 ׁשִניים, וקרינת עור פניו של משה.ה    

 "זה יתנו על הפקודים מבן עשרים שנה ומעלה"  
תמה משה רבינו: כיצד יכולה  –זצ"ל  אמר הרבי מקוצק

מטבע פשוטה להיות כופר נפש? הראה לו השם יתברך 
רק אם הנתינה תהיה מתוך כלומר:  מטבע של אש,

שכן אז הרי זו נתינת , יהא זה כופר נפש, התלהבות של אש
 (מעינה של תורה) ה.חלק מן הנפש ולא סתם מטבע פשוט

 "...ודיבר ה' אל משה פנים אל פנים" 
 ,מאחר שמשה רבינו הקטין את עצמו בשיא הענווה

אל ' ודיבר ה" –ה כביכול הקטין אורו "לפיכך גם הקב
כמים הפנים לפנים כן " :שהרי – "משה פנים אל פנים
כאשר ידבר איש אל " :. וזהו שאמר"לב האדם לאדם

 (בעל שם טוב.                                                  )"רעהו
 "...והסרתי את כפי וראית את אחורי ופני לא יראו" 
הראהו קשר של " "...וראית את אחורי"ה "י ד"ברש

ה היה דבוק בו ית' ". מאחר שמשה רבינו ע"תפילין
לפיכך זכה לראות קשר של  ,תמיד בקשר של קיימא

 (שם משמואל)          ה.מדה כנגד מד ,תפילין למעלה
 (טו,ל) "עשיר לא ירבה והדל לא ימעיט"ה 

"והלא לכולם הייתה ביזת  ?כיצד היו עניים ועשירים
מצרים, ועוד במדבר לא היו צריכין לא ללחם ולא 

נאמר להבא שיהו זה : "פסוק הרוקח ועונה .לבגדים"
כל אחד ואחד  בארץ ישראל, יתנו לצורך הקרבנות,

חלקו". מתי מתחילים להיות עניים ועשירים, כאשר 
 )הרוקח(                    בל.מתחילים גם לתת ולא רק לק

 "ת יח  אם הגיעו הדברים לידי כך ש"ִׁש  - "לך רד
ממדרגתו  חייב המנהיג לרדתעמך" והם ירדו ממדרגתם, 

. אסור למנהיג להתרחק מן העם גם כאשר העם נתון עמם
 )עוללות אפרים(                                               בירידה.

 
 

 פינת הניבים והפתגמים
 

יר = ֲאו  חוֹת בָּ ּיוֹת ּפוֹר   אוֹת 
ל. רוֹת כָּ ס  ח  ים ֵריקוֹת ו  ל  ּיוֹת, מ  א  ילָּ ט  ר  ים ע  ל   מ 

 

ִתי  דוגמה: ה ִהַגע  ב  ל ַהַכת  ה ׁש  ִריָאה ַמֲעִמיק  ַאַחר ק  ל 
חֹות  ל א אֹוִתּיֹות ּפֹור  ינֹו א  ַתב א  ִנכ  ל ַמה ש  כ  נ ה ׁש  ק  ַלַמס 

ֲאִויר.   ב 
 

ה  מקור: ֲאִויר ]ֲעבֹוד  חֹות ב  אֹוִתּיֹות ּפֹור  ִפין ו  ר  ִויִלין ִנש  ג 
ׁשּוטֹו. אן ִכפ  ה יח[ כ  ר   )ניבונכון(                                 ז 

 
 

 

 
 

 ז"ל אברהםבן   לע"נ  

 "(י ,לא) "ואת בגדי השרד 
בגדיו המיוחדים '? אלא ' ולא 'פארשרדמדוע דווקא '

ציץ( היו  ,מצנפת ,מגבעת ,של הכהן הגדול )אפוד החושן
רד באיכות מיוחדת שאפשרו להם   ,לשנים רבותלהשָּ

 .גם בהזאות הדם וגם במשיחת השמנים
 "...ומשרתו יהושע בו נון נער לא ימיש מתוך האוהל" 

 ?'נערשואל ה'אבן עזרא': איך הכתוב קורא ליהושע '
והרי יהושע חי מאה ועשר שנים, וחכמים אמרו, כי 
שבע שנים כבש, ושבע שנים חלק, א"כ באותה שעה 
היה בן חמשים ושש שנה, ואיך קראו הכתוב 'נער'? 
ומתרץ שביאור 'נער' מלשון 'שירות נער'. ששימש את 

 .ללמוד עוד ועוד שיש לו תשוקהמשה כמו נער קטן, 
 ""...ו(לב, ט) ושני לוחות העדות 
עשרת הדברות ( רש"י)ת כתיב, שהיו שתיהן שוות וחול

שהיו כתובות על שני לוחות העדות ככה הן מתחלקות: 
ועל הלוח השני  על לוח אחד המצוות שבין אדם למקום

שהיו . "המצוות שבין אדם לחברו. וזו כוונת רש"י
שנותן התורה נתנן שתיהן כאחד , שתיהן שוות", כלומר

ואי אפשר להפרידן זו מזו, ואין לבכר זו על זו. אין 
יוצאים רק בקיום המצוות שבין אדם למקום בלי 

 (נזר אהרן) . לקיים המצוות שבין אדם לחברו, ולהיפך
 ""(לב, ה) חג לה' מחר 

שאל האר"י הקדוש, כיצד ייתכן שמפיו של אהרן הכהן 
ובו ביום  העגל נעשה בי"ז בתמוז לאא? יצא דבר כזה

נשתברו הלוחות נעשה יום אבל, אבל לעתיד לבוא 
ייהפך לששון ולשמחה ולמועדים טובים וזה הכוונה 

 ."חג לה' מחר" כי יש מחר שהוא לאחר זמן
 '(תורת האר"י הק)                                                       

 

 סגולה גדולה -בדוק ומנוסה 
 בסעודה הרביעית להשתתף

"מועד-אוהלבבית הכנסת "  
 
 

 
 
 
 

 
 

  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
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 "ויהי דברמפטירין:  "
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  2ראו בעמוד  -מרתק  שבת פרה
 "כח הדיבור"

 
 
 

 



 
 

  

 

  והכשרת כלים לפסחהלכות הגעלת 
כל כלי שהשתמשו בו בחמץ, אסור להשתמש בו החל  א.

מזמן שהחמץ נאסר באכילה, ואם רוצה להשתמש בו, חייב 
 להכשירו כפי שיבואר להלן. 

 יש מספר דרכים לבליעת חמץ: 
  בלי מים. אשע"י  -
 בישול בכלי ראשון. ע"י  -
 .בישול בכלי שניע"י  -
  שהייה ארוכה של החמץ בכלי.ע"י  -
 שהיית חמץ חריף בכלי. ע"י  -
כבולעו כך הכלל שנתנו חז"ל להכשרת כלים הוא:  .ב

, דהיינו באותה דרך שהכלי בלע את החמץ, כך פולטו
 חמץ שבו. יפלוט את ה

כׁשרו כפי  .ג כלי שבלע בכלי שני, בעירוי, בכבוש, בחריף ה 
רוב תשמישו. בכלי שני או בעירוי כדלהלן וטוב להחמיר 

  (ולהגעיל אותו ברותחין. ]עיין שו"ע תנ"א ס' ו'
. אמנם אם יש אין מגעילים כלים בחול המועד פסח .ד

 צורך מיוחד להכשיר בפסח יכשיר על ידי ליבון. ]עיין
רמ"א תנ"ב ס"ע א'[. ובשעת דחק ישאל שאלת חכם. ]עיין 

 כה"ח שם ס"ק כ"ח(.
 כללי הגעלה 

. לפני ההגעלה יש לנקות את הכלי מכל לכלוך וחלודה. א
אבל אין חיוב לנקותו מן הכתמים שאין בהם ממשות. אם 

ישרוף את אותם  ,יש גומות בכלי ואי אפשר לנקותם היטב
המקומות כדי שיישרף החמץ שבתוכם, ואחר כך יגעילו. 
ואם אי אפשר לנקות היטב הגומות והסדקים וגם אי 

 אי אפשר להכשירו. כך אפשר ללבן שם, 
. כל כלי שמועילה לו הגעלה, יכול גם ללבנו ליבון קל ב

 דהיינו לחמם אותו עד שיישרף עליו קש מבחוץ. 
 ניסים את כל הכלי לסיר גדול עם. כיצד מגעילים? מכג

ִהים את הכלי מעט בתוך  מים רותחים המעלים בועות, וַמׁש 
המים כדי שיפלוט הכלי את החמץ אשר בלע ובזה הכלי 

 לשוטפו במים קרים אחר כך.  ישמוכשר. ו
. כלי שעלול להתקלקל במים רותחים, כגון כלים ד

ת מודבקת בדבק, אי  המודבקים בדבק, ואפילו אם רק הק 
אפשר להכשירו בהגעלה. משום שיש לחוש שמא לא יגעילֹו 

 יפה. 
. כל כלי שאי אפשר לנקותו היטב, כגון נפה, שקי קמח, ה

סלים של בד, מגרדת וכן כלי שפיו צר ואי אפשר לשפשפו 
 . לא מועילה להם הגעלהמבפנים, 

. כלי שיש בו גומות שאי אפשר לנקותם, ילבן את מקום ו
ות לסירים. ואם מחוברים ע"י יין הידהגומות, ובפרט ב

 יש לפרקם. הברגה
. טוב להימנע מלהשתמש בכלים המיועדים להכשרה ז

 .במשך עשרים וארבע שעות לפני הכשרתם
. אם הגעיל הרבה כלים עד שנעכרו המים כעין ציר, אין ח

 ., ויחליף המיםמגעילין עוד בהם
. אם מגעיל ע"י צבת שמחזיק בה את הכלי, צריך לרפות ט

י  ימ  את הכלי ולחזור ולתפסו, דאם לא כן הרי לא באו מ 
 הצבת. שמונח ההגעלה במקום 

 כלי עץ 
. נוהגים לא להכשיר כלי עץ בגלל שיש להם הרבה א

סדקים. ובכל מקרה אם רוצה להכשירם, יכשירם בהגעלה 
 ובלבד שינקם יפה. 

 לא עשה כלום.  -. כלי עץ וכד' שליטשו במקום להגעילו ב
 אין לו תקנה. -. מרדה העשוי עץ ג
 

 

 ל תקרי הליכות אלא הלכות""א
 

 כי תשא –כח הדיבור 
 

 ... לך דברתי אשר אל העם את נחה לך ועתה"
 "חטאתם עליהם ופקדתי פקדי וביום

 

 ישראל עם נגאלו צדקניות נשים שבזכות בידוע
 להיגאל עתידים צדקניות נשים ובזכות ממצרים

 ומנסים רוצים שכולם הגאולה ובזמן .ישראל עם
 את בה מוביל והמשיח, הגאולה עגלת על לעלות
, כוחו כל את נותן הרע היצר שם, הזוכים אותם
, לרעה והמגוונים והמשונים השונים וכליו מרצו
 .ישראל מעם ואחת אחד עוד ולהכשיל להפיל כדי

 אותיות "ועתה" התיבה את ברישא נאמר עליהם
 התיבה את מקיימים ושם, זרים בשדות תועה
 . הדפנה זרי על נח/נחה
 ואחד, עין כהרף באים דברים ששלושה ידוע
 זמן וחולף עובר שאם, המשיח ביאת הוא מהם
 נאמר לכן .לה חולפת רצוןה שעת אזיי גילויו
 להיות צריך תמיד היהודי דהיינו ועתה ברישא
 שכן וכל כך החיים מכמני ובכל. ועתה של במצב

 .מוכן ולהיות להתנהג התורה במכמני
 מן מצוה היא בנץ תפילה אומרת התורה:  כגון

 עם אבות כפרקי האדם יאמר ואל, המובחר
 הנץ אחרי שלוש אקום, הם מלכים בני ישראל
 תפילה ותומצ וקיימת התפללת אזיי, ואתפלל
 ישב התפילה לאחר וכך, המובחר מן שאינה
 את מכן לאחר ומיד הגשמי חוקו לחם את לאכול
 מתחיל הלימוד יאמר ולא, הרוחני חוקו לחם
  .ללמוד אתחיל ואז תשע בשעה
 וכך, המובחר מן מצוה לא אבל עולה אכן לימוד
 הטובים והמעשים החסדים, התורה מכמני בכל
 ועתה יקיים לחבירו אדם ובבין למקום אדם בבין
, המובחר מן למצוה בחיים דבר בכל לזכות כדי
 הזריזות במידת תשקיע שאם, שווה גזירה וזוהי
 לך יפתחו האחרות והמידות השערים כל אזיי

 ובקשה תפילה לכל תמתין ולא ,ועתה בבחינת
 . עליה ותבקש תתפלל אשר

 השכם, "בבוקר השכם יקום" אומרת ההלכה
 והמשך היום המשך ייראה כך המשך אותיות
 זמן לאחר ורק, התחלה בתר הולך שהכל, החיים
 כמה ורואה מבין, הזריזות מסלול על הוא שרץ

 . לאדם ואידיאלי טוב הוא ההמשך
 לגאולת דברים כמה עוד מהפסוק לומדים
 אומר -" לפניך מלאכי הנה" התיבות על, ישראל

 עיקר ואומר " אני ולא" במקום הקדוש י"רש
 ומהו, להוכיחם רוצה הא ל"דק -חכמים שפתי
 להם רעה דזו פירש לכן, לפניך מלאכי הנה

 . לפניהם הלכה שכינה דמתחילה
 המעשה על אף חרון בזמן שגם מכאן לומדים
 את עוזב לא הוא ברוך הקדוש, ביותר הקשה
 אותיות "ילך" מהתיבות זאת ולומדים, ישראל

 )שלמה אלביליה(        .שראלי ויל הןכ ת"ר כלי
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 הזכות שהתגלגלה ע"י המשולח
את המעשה המופלא הבא סיפרו לאחרונה בביתו של 
מרן הרב קנייבסקי: "ישנו יהודי אחד בארץ אשר 
תפקידו הוא להיות 'משולח'. 'משולח' פירושו הוא 
שבכל קיץ יוצא אותו יהודי אל חוץ לארץ, שם עובר 

במשך כמה שבועות הוא בין בתי גבירים ועשירים 
החזקת מוסדות התורה לומבקש הוא את עזרתם 

, מספר ה'משולח', "והנה באותה שנה". והחסד בארץ
החלטתי כי במקום ללכת לתקופה ארוכה ולעבור "

מבית לבית על מנת לבקש תרומות, אשהה הפעם 
במלון מפורסם בשוויץ, שם יודע אני כי באים עשירים 

הקיץ, ובכך אתפוס את וגבירים רבים לנפוש בתקופת 
כולם גם יחדיו ואבקש מהם לתת יד ועזרה לעולם 

כך אחסוך זמן רב". ואכן כך היה,  ,החסד והתורה
שהיתי באותו קיץ במלון יוקרתי בשוויץ, שכרתי שם 
חדר בין כל הגבירים הרבים שהגיעו לנפוש במקום, 
והתוצאות אכן לא איחרו לבוא ב"ה. נפגשתי עם 

ת, קבעתי איתם פגישות וב"ה הגבירים במסדרונו
הדברים נכנסו לליבם והם אף תרמו בעין יפה. והנה 

מוצלחות, עשיתי הפגישות הערב אחד, בסיומם של 
אל עבר חדרי, על מנת לנוח את מנוחת  לוביאת דרכי ב

 –הלילה, אלא שלפתע אני רואה לנגד עיניי מחזה מוזר
משפחה שלימה, הורים ושלושת ילדיהם יושבים על 

רסאות הלובי ומנמנמים עם המזוודות. התעניינתי כו
בשלומם, והם השיבו לי כי הם באו במיוחד על מנת 
לשכור חדר במלון, אך כיוון שכעת זו עונה מבוקשת 
ביותר, לא נותרו חדרים פנויים, על כן החליטו הם 
לנמנם קמעא בלובי, ולמחרת יסעו לחפש מלון אחר 

לימה ללא קורת בשוויץ. ליבי נחמץ למראה משפחה ש
גג, המנסה לתפוס תנומה בצורה שכזו, על כן פניתי 
אליהם ואמרתי: "תוכלו בשמחה לשהות בחדרי 
הלילה, יש בו בדיוק חמש מיטות. אל תדאגו לי, אני 
אוכל לנוח כאן במסדרון", כשאני יודע שהנהלת 
המלון מסכימה לכך שיכנסו במקומי. בני המשפחה 

שו עמה בנוח ומיד התרגשו מהצעתי, אך לא הרגי
ך". סירבו: "חלילה, החדר שלך, ולא נישן בו במקומ

לא חשבתי פעמיים, ופשוט לקחתי את המזוודות 
שלהם, הכנסתי אותם למעלית ומשם ישר אל חדרי. 
"כאן אתם ישנים הלילה", קבעתי וירדתי לאיזור 
הלובי . בני המשפחה שהיו עייפים מאד התרגשו 

לנוח את מנוחת הלילה, והודו לי מקרב לב ונכנסו 
בעוד אני נמנמתי כל הלילה על ספת הלובי. למחרת 
בבוקר, השיבו לי בני המשפחה את המפתח בשמחה 
עצומה, תוך כדי שהם מודים לי מעומקי ליבם, כאילו 

עברו שנתיים. בוקר אחד, בעת . הצלתי את חייהם
ששהיתי בביתי בישראל, אני שומע דפיקות בדלת. 

כשהוא מחבק אותי  ב משפחהמולי עמד אותו א
בשמחה ואומר לי: "אני רוצה להזמין אותך לאירוסי 
בתי שיחולו בשבוע הבא". התפלאתי עד למאד 
מהופעתו ואיחלתי לו מזל טוב, אך אמרתי לו כי 
כנראה לא אוכל להגיע בתאריך זה, מפני עיסוקיי 
השונים. או אז לפתע נעמד האב במקומו ואמר: "אם 

, א נוכל לשמוח כלל". הופתעתיל –אתה לא תגיע 
מדוע מתעקש הוא כל כך שאגיע, שהרי איננו מכירים 
כמעט כלל. האב החל להתרגש וסיפר לי: "אני חייב 

 לספר לך מה גרמת בחסד העצום שעשית עמנו לפני
 
 

משפחתנו גרה בישראל, אלא שנתיים באותו לילה. 
שלצערנו הרב, באותו זמן, בתנו הלומדת 
באוניברסיטה בשוויץ הכירה גוי ואף החליטה 

ניסנו לשכנע אותה בכל דרך שלא תעז . להינשא לו
לעשות זאת וכי זה דבר נורא ואיום, אך היא סירבה 
והיתה דבוקה במטרה. לכן, הודענו לה כי אנו באים 

ת להיפגש עמה, במטרה כי אולי במיוחד לשוויץ, על מנ
נצליח לשכנע אותה לבטל את החתונה ולהתרחק 
מאותו גוי. הגענו אל המלון באותה לילה, כשהיא 
מחכה לנו למטה במסדרון. ניגשנו אל ההנהלה 
וביקשנו חדר, על מנת לשהות עמה ולדבר אל ליבה 

אלא שאז הודיעו לנו כי , יחד עם שאר בני המשפחה
סה מלאה. לא ידענו מה לעשות המלון נמצא בתפו

כשאנו מצטערים על , ונשארנו לשהות על הספה בלובי
כך שאין לנו חדר נורמלי לשבת עמה ביחד ולדבר אל 
ליבה. ואז, לפתע פתאום הגעת כמלאך מהשמיים 
והבאת לנו את החדר שלך. תחילה ניסנו לסרב, אך 

כשאתה בעצמך , אתה התעקשת ונתת לנו את החדר
על הספות למטה. אותה בת, השוהה יורד לישון 

בשוויץ כבר זמן רב, היתה המומה מכך. היא עלתה 
עמנו לחדר ופרצה בבכי מרוב התרגשות. "מעולם לא 
 ראיתי כאן בשוויץ, כל זמן שהותי במקום, גוי העושה
חסד שכזה ומוותר על דבר כה אישי ונוח לצורך 
חברו", סיפרה בהתרגשות, "והנה כאן, נותן לנו יהודי 
את חדרו הפרטי, למרות שאינו מכיר אותנו כלל, 
ומוכן הוא לישון במסדרון, וזאת כדי לעשות מעשה 

, כך מאודחסד טהור". המעשה שלך השפיע עליה 
ו שהיא לא שהיא אמרה כי היא הגיעה נחושה לומר לנ

תוותר על החתונה בכל אופן, והנה אחרי המעשה שלך 
היא פרצה בבכי ואמרה שהיא מבטלת את החתונה 
ומוכנה להתחתן רק עם יהודי שיש לו ערכים, מידות 
ובעל חסד כמוך. לאחר זמן קצר היא שבה איתנו 
לארץ, חזרה בתשובה שלימה, ובשבוע הקרוב היא 

כות המעשה מתארסת עם בחור מצויין והכל בז
המרגש שלך!. אתה החזרת את ביתי בתשובה ע"י 

ונשמח לראותך מעשיך הטובים, ולכן, לא נוותר עליך 
 (קול ברמה)                                ". של הבת באירוסין

 
ת ל שהם צריכים להיו"ארבעה דברים מרומזים בחז

 7שעות  24ה זמין ופתוח לכל אחד "לרמז שהקב 24/7
  :בשבוע והםימים 

על כל נשימה ונשימה שאדם נושם צריך  - להודות לה'
 .לקלס כלומר לשבח את בוראו

 ".והגית בו יומם ולילה" - ללמוד תורה
 .ה מפרנס"שהקב - אמונה
אמר רבי יוחנן ולואי יתפלל אדם כל היום  - תפילה
 (.מסכת ברכות כא)כולו 

 24ישנם ארבעה פסוקים שיש להם  ?והיכן רמוזים
 :ואלו הם ,(מילים)תיבות  7 -תיות ו או

 "הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו" )תהילים קז'(
 .הודאה לה' יתברך= 

 )תהילים קיט' עב("טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף" 
 . לימוד תורה= 

 "פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון". )תהילים קמה(
 .ה הוא הפרנס"אמונה שהקב=  

 תפילה. אקרא כל היום" ="חנני ה' כי אליך 

 ואבותינו סיפרו לנו
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 חינוך  - "בניך כשתילי זתים"

 

 הוצאות לחינוך? מקבלים בחזרה
וטובים היו מרחיקים כל אוכל או משקה רבים 

שפורסם בתקשורת אודות הסכנות הטמונות בו ומדוע 
לא ידאגו לנפש ילדיהם יקיריהם אשר מושחתת 
 :באכזריות מידי יום ומידי שעה ויבוארו הדברים

עת עלולים להכניס -עיתונים וכתבי ,רדיו ,טלויזיה
תרבות הגויים הגרועה ביותר לתוך מוחו וליבו של 

כגון  ,נסו למצוא אפיקי הנאה אחרים לילדיכם ילדכם.
כדי  ,קנו לילדיכם ספרים או קלטות תורניים מעניינות

ל אומרים "להעסיקו. אל תדאגו בענין ההוצאות. חז
פרט  ,שנהלנו שמזונותיו של אדם קצובים לו מראש ה

יום טוב וההוצאות הכרוכות בחינוך  ,להוצאות שבת
תורני. כל מה שתקנו עבור ילדיכם כדי לעזור להם 

 ,ייחשב בנפרד מתקציבכם הרגיל ,לצמוח בתורה
ומשמים ישלחו לכם כספים נוספים כדי לגשר על כל 

מצאו בית ספר שיעניק להם את  פער כספי שיתעורר.
אל תדאגו בקשר לגובה החינוך היהודי הטוב ביותר. 

 לוו עלי ואני פורע. :ל אומרים"שכר הלימוד. חז

 "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, וחסידויות, חומרות 

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 
והנה הבריות, בקושי רב פלט "שלום" לכמה אנשים. 

, 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? 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  
 
 

  ברכה והצלחה

 ועופרה כהןשמואל 
על הסיוע לזיכוי 
הרבים שתתברכו 
ברפואה שלימה, 
אושר ופרנסה 
טובה. ויתגשמו 
כל משאלותיכם 
 ותרוו נחת ושלווה 
וברכה והצלחה 

 עופרהבת  לליהי
 

 
 

 
 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 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

 לדניאל ותמר
 הי"ו פור-יצחק

בזכות תרומתם. 
שיזכו בפרנסה 
טובה, רפואה 
שלימה, אושר 
ושלווה. יתגשמו 
 משאלותם לטובה

 להדס ונדב זרע קודש
 וברכה והצלחה לאביה

 
 
 
 

 

 כל הישועות והברכות
 הי"ו  לזליכה גמזו

 

 .לסעודה הרביעית בלויין השתרמ
 

 זצ"ל  עובדיה יוסףזכות מרן 
 הוהצלחת ה, לרפואתהתגן בעד

בכל מילי דמיטב  שתתברך
 לטובה  יהויתגשמו משאלות

 נחת מיוצאי חלציה תרווהש
 וברכה והצלחה לכל ילדיה

 ז"ל בן אהרון משהולהבדיל לע"נ  
  
 
 
 
 
 
 
 

   לע"נ הצנוע והענו
 משה מוסאי

 ז"ל אברהם וזליכה בן  
 א' ניסן פקידת שנתו
 שימליץ טוב בעד משפחתו

 בבית העלמין רביעי כו' אדר
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 פרשת פרה
ִני  א. שבת פרשת פרה מוציאים שני ספרי תורה, וקוראים בש 
עד פסוק ל"ב "והנפש הנוגעת תטמא עד  "פרשת פרה"

הערב". ולדעת הרבה פוסקים אף קריאת פרשת פרה היא 
ואף על פי שיש חולקים על זה יש  מצות עשה מן התורה

להחמיר כדעת האומרים שהיא מן התורה, ועל כן יקראו 
יותר שבבית הכנסת, והשליח צבור בספר התורה הכשר ב

  .והקהל יכוונו לצאת ידי חובה מן התורה
אחרי קריאת פרשת פרה מפטירים ביחזקאל לו' "בן אדם  ב.

, שכתוב בה: "וזרקתי "בית ישראל יושבים על אדמתם
 עליכם מים טהורים וכו'"

ציבור ששכחו ולא קראו פרשת פרה, יש אומרים שיש  ג.
ה, ויש חולקים. והעיקר להלכה להם תשלומין בשבת הבא

ולמעשה שיקראוה בשבת החודש, באופן שלאחר קריאת 
הפרשיות, יקראו בספר שני פרשת פרה בברכותיה, ובספר 

 פרשת החודש.בהשלישי יקראו פרשת החודש, ויפטירו 
 
 
 
 
 
 

 ברכות ואיחולים

 מזל-חיים דורון ואריאלה
 למצוות  חי-עילאי בהגיע 

הקב"ה ישלח לו 
שיעלה  רפואה שלימה

במעלות התורה 
והיראה ויצליח בכל 
דרכיו שיזכה לחופה 
 לתורה ולמעשים טובים
ן וברכה למשה ושושנה דורו
  ולמאיר ודינה ביטון

   לע"נ הצנוע והענו
 משה גמזו

 בן אהרון ושרה ז"ל 
 בשבת כב' אדר 
 פקידת שנתו

 שימליץ טוב בעד משפחתו

 
 

   לע"נ הצנוע והענו
 אהליאב ג'רופי

 בן שודיה ז"ל 
 

 אדר  פקידת שנתו
 משפחתושימליץ טוב בעד 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 כל הישועות והברכות
 הי"ו  לציון ושרה לארי

 .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

 ז"ל גולשן ןב רחמיםולהבדיל לע"נ 
 בת ביבי ז"ל שמחהולע"נ 

 
 
 
 
 
 
 
 

    היקרה בטיטולמשפחת 
  םמשתתפים בצערכ

 בפטירת הצנוע והענו
 בטיטו  שלום

  ז"ל חנהבן  
  שלא תדעו עוד צער

 
 
 
 
 
 

 ברכות ואיחולים 

 ברכה כהן-משה ושיר
 נ"י  הבן  להולדת

יה"ר שיעלה במעלות 
התורה והיראה 
ויצליח בכל דרכיו 
 ומעשיו, שיתברך 
 בכל מילי דמיטב 
 וברכה ונחת ושלווה 
 חיים ושושנה כהן

 חנניה וסילביה אוחנה
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מצות שמורות
 רכות וקשות
בהשגחות 

הטובות ביותר. 
 הרב מחפוד, 
הרב רצאבי, 
 "זכרון דוד" 
  הרב שלום כהן,

 : רותם
054-

9522721 
 
 
 
 

  ברכה והצלחה

 שרית ומשה עבאי
על הסיוע לזיכוי 
הרבים שתתברכו 
ברפואה שלימה, 
אושר ופרנסה 
 טובה. ויתגשמו 
 כל משאלותיכם 
 ותרוו נחת ושלווה 
 וברכה והצלחה

  וינון לאביאל, אליה

 
 
 

  ברכה והצלחה

 אברהם וחנה אהרוני
על הסיוע לזיכוי 
הרבים שתתברכו 
ברפואה שלימה, 
אושר ופרנסה 
 טובה. ויתגשמו 
 כל משאלותיכם 
 ותרוו נחת ושלווה 
ם מכל יוצאי חלציכ

 ולשנים רבות וטובות
 
 
 

 ברכה והצלחה

 יצחק ושושנה מוסאי
בתרומתם לזיכוי 
הרבים שיתברכו 
 ברפואה שלימה 
ובכל מילי דמיטב 
ברוחניות ובגשמיות 

 ופרנסה טובהבאושר 
 וזרע קודש 

 לשמואל ואורין
 וזיווג לשירה בת שושנה

 
 
 

   לע"נ הצנוע והענו
 שמואל  נג'אתי
 בן זרובבל ושרה ז"ל 

 

 כד' אדר  פקידת שנתו
 שימליץ טוב בעד משפחתו

 
 

 
 
 
 
 
 

   לע"נ הצנוע והענו
 דוידירחמים 

 ז"לדוד בן  
 

 כה' אדר  פקידת שנתו
 שימליץ טוב בעד משפחתו

 
  
 

   לע"נ הצנוע והענו
 שמשון  מוסאי
 בן שבתאי ורחל ז"ל 
 יום שני כד' אדר 
 16:00-עליה לבית העלמין ב

 שימליץ טוב בעד משפחתו

 
 
 
 
 
 
 
 

   לע"נ הצנוע והענו
 בנימין אטמזגין

 ז"לזוהרה בן  
 

 ז' אדר  פקידת שנתוי
 שימליץ טוב בעד משפחתו

 
  
 
 

 ברכות ואיחולים 

 אופיר ורחלי חגי
 נ"י הבן להולדת

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

 וזי ואורנה יצחקלע
 ולציונה חג'בי

 ורפואה לרחלי בת אורנה
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 רפואה שלימה
 לאסתר אהרוני

 בת חיה ושמואל 
הקב"ה ישלח 
מזור ומרפא 
לרנ"ב אבריה 
 ושס"ה גידיה. 
רפואת הנפש 
ורפואת הגוף. 
 ותזכה לשנים
ת רבות טובו
  ונעימות

 
 

  ברכה והצלחה

 אפרים ורבקה באבאי
כות תרומתם בז
תברכו ברפואה י

חפץ ה' שלימה, 
בידם יצלח, יראת 
ה' היא אוצרם 
ועליהם יציץ נזרם 

  טובותרבות ולשנים 
 וזיווג הגון 

 למשה ולאוהד

 
 
 

 כלה" "קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול

 מזל טוב ואיחולים לבביים

 אברהם ורחל אסחייק 
  יוסף-יחיאל וזמירה מור

 חגית עםמשה לנישואי 
שיקימו בית נאמן וכשר יה"ר 

בישראל ויעלה הקשר יפה 
 ויזכו להמשיך את מסורת

 הבית המפואר.
 "ענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ברכה והצלחה

 מאיר ודינה אבוטבול
הסיוע לזיכוי  על

הרבים שתתברכו 
ברפואה שלימה, 
 אושר ופרנסה
 טובה. ויתגשמו 
 כל משאלותיכם 
 ותרוו נחת ושלווה 
 מכל יוצאי חלציכם

 
 
 

 לרוזה בת חנה ברכה והצלחה
בזכות תרומתה. שתזכה ברפואה 
שלימה, אושר ושלווה. בפרנסה 

 לטובה הייתגשמו משאלותטובה, 
 לאברהם בן רוזה. הגון וזיווג

 
 

 
 

 עדן ומור חיוןברכות ואיחולים 
יה"ר שיעלה  נ"י הבן להולדת

במעלות התורה והיראה ויצליח בכל דרכיו 
 בכל מילי דמיטב ונחת ומעשיו, שיתברך

 ללוי וחלי חיוןברהם ורחל אסחייק לא
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


