
 

 

 

 1024עלון מס'   - יםר  ש  ע  שנה 
 

 .זיע"א)הבן איש חי( יוסף חיים ר'  יג' אלול, הילולת רביעיביום  @
 

  .21:16עד  רביעייום  ברכת הלבנהסוף זמן  @
 

 ,טובה לרפואה, פרנסהניתן להקדיש השיעור בלוויין  @
 ולהבדיל לע"נ יקיריכם.  ברכה, זיווג הגון, הצלחה,    
 
 

 

 תצא-פרשת   כי

 "פה'תשאלול   ט'  בס"ד
 18:50  -   הדלקת נרות

 19:40  -   שבת צאת ה
 20:28  -        רבנו תם 

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

 
 

 
 

 מענייני הפרשה :   
 .דין שבויה נכרית הנישאת לאיש 
 .משפט הבכורה ודין בן סורר ומורה 
 ,שילוח  מצוות השבת אבידה, עזרה ראשונה 
 מעקה, איסור כילאים ושעטנז, מצוות ציצית. הקן,      
 .דיני צניעות וטהרת המשפחה 
 "כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו ד' אלקיך בידך" 

ים מפסוק זה נוכל ללמוד רמז למעלת צ' בכל יום,  ֲאֵמנ 
שאין אדם נקרא צדיק  בספרים הקדושיםכפי שהובא 

" כי תצאאלא אם מקפיד על ענית צ' אמנים בכל יום. "
מנים, וכך תזכה שכאשר אדיק צאמר תום יל כר"ת 

תצטרך לעשות "מלחמה על אויביך" היצר הרע, תעמוד 
לך זכות זו "ונתנו ד' אלקיך בידך" תנצחו ותכניעו 
תחתיך. וכיון ששוב לא יוכל להכשילך בחטא, ממילא 

 סלת מנחה( –)וכל מאמינים            צדיק'.תקרא '
 "ובערת הרע מקרבך וכל ישראל ישמעו ויראו"  

"ובערת הרע מקרבך" לאחר שתזכה לבער ממך את הרע 
שבקרבך, לא תזדקק להוכיח אחרים בתוכחת מוסר, 
אלא "וכל ישראל ישמעו ויראו" יתעוררו מעצמם לעשות 

 )נר ישראל שטפינשט(  טוב, כתוצאה מהנהגתך השלימה.
 "(.ד"ג כ"כ) "מוצא שפתיך תשמור  
פילה" תומע שלך משמור" ר"ת כמו "תפתיך שוצא מ"

יהיה לך שמירת  –היינו "אם מוצא שפתיך תשמור" 
הלשון ולא תפגום בפיך, אזי יתקיים "מלך שומע תפילה" 
ותפילתך תתקבל לרצון, כי אדם הפוגם בפיו 'אין קטיגור 

 )שארית מנחם(  ולא מתקבלת התפילה ח"ו.נעשה סניגור', 
 "והבאתה אל תוך ביתך"  

היינו חדר לפנים מחדר כסות עינים לחרפתך שלא 
ַגלה רעתך בקה  ל.תִּ

 ן סורר ומורה"ב"... 
בגימטריא זה אבשלום בן ,  467לל =עם הכו  "סורר"
, כאלו עבר על י' הדברות. "י"חסר  "בננו" . 467ד = דוי
 ה.ה יהיה לו באחרונר  כי מ    "ו"חסר  "הר  ומ  "
 "(ג 'כה) "ארבעים יכנו לא יוסיף פן יוסיף  

", מלקות ארבעיםאחד העונשים, לפי התורה, הוא "
מבאר הרמב"ן, לפי המדרש, שהטעם למספר הזה של 

ארבעים, הוא משום שהאדם עבר על אחת  מלקות
, והוא גם גורם מיתה שניתנה בארבעים יוםהתורה,  ממצות
 ויצא ידי עונשין. ילקה ארבעים, לכן שנוצר לארבעים יוםלאדם 

 

 
 

 פינת הניבים והפתגמים
 "הארת פני המזרח"

הזמן שאור היום בבוקר מתחיל להאיר בצד מזרח. 
הדעות: בקביעת זמנו של "הארת פני המזרח" נחלקו 

יש אומרים שהוא עמוד השחר, ויש אומרים שהוא 
הנץ החמה, ויש סוברים שהוא בין שניהם, עמוד 

 השחר קודם לו והנץ החמה מאוחר הימנו.
 

 

 
 

 ז"ל אברהםבן   לע"נ  

 "והיה מחניך קדוש"  
, 'שמחהאלא לשון  והיהאין ' '(ב ג"ר מ"בר)ל "אמרו חז

יזכה  "מחניך קדוש"בכוחה של השמחה,  "והיה"
 (תורת אבות)                                      .האדם לקדושה

 "(.ח"ה י"כ) "ואתה עיֵף ויגע ולא ירא אלקים  
ת בטענה "אדם המתעצל בעבודת השי "ואתה עיף ויגע"

עדיין  "ולא ירא אלקים"שהוא עיף ויגע, סימן הוא 
 (בוצינא דנהורא)                      חסר לו יראת שמים.

 "(ג 'כה) "מכה רבה  
אומר רבינו בחיי שגם אם המלקה יוסיף להכותו רק 
מכה אחת נוספת המכה הזו מוגדרת כ"מכה רבה". ויש 

ה "רבה". שהרי חיוב המלקות הוא על מי רמז נוסף במל
  365ל שעובר על מצוות "לא תעשה", וידוע שיש בסך הכ

, ויש במספר זה כמה שס"המצוות "לא תעשה", כמנין 
מצוות "לא תעשה" שאין בהם חיוב מלקות, כגון מה 

עליו",  שאמרו חז"ל על "לאו שאין בו מעשה אין לוקין
כך שסך כל מצוות "לא תעשה" שיש בהן חיוב מלקות 

 ".כמניין "רבה 207ז =הוא ר"
 מזלו של חודש אלול הוא בתולה . 

רמז לדבר אנו מוצאים בכינוי "חודש הרחמים" הנגזר 
ם הנשית )בתולה היא סמל הנשיות( ח  ם. הר  ח  מהמילה ר  

ן ר גדל עד שהוא מוכּבהוא המקום החם, המגן ובו העּו
ם ח  חודש אלול מהווה מעין ר  ם כך ג .לצאת אל העולם

בנוסף, ח. גדול עבור כולנו בו אנו יכולים וצריכים לצמו
הבתולה מייצגת את כוח הבתוליות בנפש, את יכולת 
 .ההתחדשות האינסופית המפעמת בנשמת כל אדם
מאידך, הצד השלילי של הבתולה הוא זה שמעביר 

שר על עצמו כמובן ביקורת על כל הסביבה, חוץ מא
)"משנכנס אלול מרבים בביקורת..."(. התיקון לדבר 
הוא להתמקד בטוב של הזולת, ובמקביל לראות את 

 .החסרונות רק של עצמי
 
 

 

 24:30-כולם מגיעים במוצ"ש ב
 בלווין עם הפייטןלסליחות 

 "אוהל מועדב" משה חבושה
 
 
 
 

 

  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 

 "רוני עקרהמפטירין :  "
 )ישעיה נד'(             

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  2ראו בעמוד  -מרתק 
 מכל מלמדיי השכלתי

 
 
 



 
 

  

 

 סגולה לילדים חכמים-ל תעש תפילתך קבעא
בימים אלו שהם ימי הרחמים והסליחות, מחוייב כל  א.

ומכלל ההתחזקות ו. אדם לפשפש במעשיו לשוב אל קונ
המוטלת על רוב בני אדם, היא בענין עבודת התפילה, 
שתהיה כראוי, שישמע ה' את תפילתינו להשיבנו אליו, 

 .לקבל את תשובתינו, ושיחדש עלינו שנה טובה ומבורכת
בגמרא במסכת מועד קטן )כח.( אמרו, בני חיי ומזוני  ב.

תליא )בנים, חיים, ומזונות, כלומר פרנסה(, לא בזכותא 
מלתא, אלא במזלא תליא מלתא. כלומר, יתכן אדם שהוא 
עובד את ה' כראוי, ואף על פי כן יהיה עני, או שלא יהיו לו 
בנים, או שלא יזכה לאריכות ימים. זאת משום שמזלו של 

לכאורה מבואר שלא יועילו התפילות לאדם ך. אותו אדם כ
בענינים אלו, משום שאם מזלו של אותו אדם מטבע 

יתו כך הוא שיהיה עני, מה תועיל התפילה לשנות את ברי
 ?רוע מזלו

מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל, כתב בזה, דמכל מקום על  ג.
ידי תפילה אין ספק שיוכל אדם לשנות הכל, אפילו את 
מזלו. וסמך לדבר מן הפסוקים, "ועבדתם את ה' 
אלהיכם", זו תפילה. )כמו שאמרו בתענית ב. איזו היא 

שבלב, זו תפילה(, ואחר כך נאמר, "ובירך את לחמך עבודה 
ואת מימיך", אלו מזונות, "לא תהיה משכלה ועקרה 

אלו בנים, "את מספר חייך אמלא", הרי אריכות  בביתך",
 .ימים. ואם כן על ידי תפילה יוכל אדם לשנות את רוע מזלו

. ובפרט שתהיה התפילה בכוונה מלאהזאת בתנאי,  ד.
הר הקדוש ווד תורה, וכמו שכתוב בזתפילה שאחרי לימ

 ּהנ  ת  א וראה, כל הבריות שבעולם לפני שנִּ ּב  " )פרשת פנחס(,
התורה, היו תלויים במזל, ובכלל זה בני חיי ומזוני, אבל אחר 
שניתנה תורה לעם ישראל, הוציאם ה' משלטון הכוכבים 
והמזלות, וזאת למדנו מאברהם אבינו, שראה במזלו שעתיד 

בנים, והקדוש ברוך הוא אמר לו, צא  שלא יהיו לו
מאיצטגנינות שלך, כלומר, אל תתייחס לדברים אלו, כי על 

 .ידי תורה ותפילה משתנה מזלו הרע של האדם
מלבד ענין הכוונה בתפלה, צריך שתהיה התפילה בלב  ה.

. כי "לב נשבר ונדכא, אלהים לא תבזה" :נשבר, וכמו שנאמר
לת הנאנקים ומתפללים הקדוש ברוך הוא שומע ביותר תפ

בכל לבם לפניו. ואמרו רבותינו, אפילו כל השערים ננעלו, 
. ואם לא יוכל אדם לבכות בתפלתו שערי דמעה לא ננעלו

מאיזו סיבה, כתב מרן החיד"א, שיוכל על כל פנים להתפלל 
בלב נשבר בקול בכי, שגם בתפלה כזו יש מעלה קרובה לתפלה 

רגיל להוסיף על זה, בדמעות ממש. וכן היה מרן זצ"ל 
שהתפלה בקול בכי נשמעת לפני ה' יתברך אפילו בלי שיבכה 

יִּ  כ  ל ּבִּ ַמע ה' קו  י ש   י."האדם בדמעות ממש, כמו שנאמר "כִּ
ידע כל אדם, כי כל מה שיוכל לעשות ולפעול בכל מיני  ו.

כל זה אינו שוה כנגד תפלות הבאות השתדלות שבעולם, 
יהודי יקר מעיר תל אביב, שהיה ובעיננו ראינו,  מעומק הלב.

דר בשכונה מלאה בכל מיני תאוות העולם, וכל ילדיהם של 
שכניו, שהיו מהם יהודים יראי שמים, יצאו לתרבות רעה, 
משום שלא עמדו בנסיונות המצויים בשכונתם. מה עשה 
אותו יהודי? היה מתפלל לפני ה' יתברך בדמעות שליש, יום 

, וזכה שבאמת נתקבלו קטניםיום, עוד מזמן שילדיו היו 
תפילותיו, וכל בניו יצאו למודי ה', תלמידי חכמים ממש, 
ובנותיו זכו אף הן לצאת צנועות וחכמניות, ונישאו לתלמידי 
חכמים, והקימו דור ישרים מבורך. ותמיד אומר אותו יהודי , 
כי ילדיו יצאו מוצלחים, אך ורק בזכות, שלא התעצל 

הסכנה לא היתה נראית באופק, היה בתפילותיו, ועוד מזמן ש
מתחנן ומתפלל כל יום בערגה ובחשק רב, שיזכהו ה' יתברך 
לרוות נחת מילדיו, שיהיו כולם יראי שמים. ישמע החכם 

 .ויוסיף לקח
 
 

 ל תקרי הליכות אלא הלכות""א
 

 מכל מלמדיי השכלתי
 

 הצער קובע את המחיר...
בפרשת השבוע ישנה מצווה של שילוח הקן 

 .הוא אריכות ימיםוהשכר המובטח על עשייתה 
בדרך כלל, התורה איננה מפרטת את שכר 
המצוות למעט שניים מהן ששכרן שווה: מצוות 

 (שקשה מאד לביצוע ותמידית)כבוד אב ואם 
שבהן   (קלה לביצוע וחד פעמית)ושילוח הקן 

 ."למען יאריכון ימיך"מבטיחה התורה 
ל מהשוואה זו בשכר המצוות למרות "חז

הגיעו למסקנה: מכיוון  שהקושי בקיומם שונה
שאין אנו יודעין מהו מתן שכרן של מצוות, צריך 

 .לקיים את כולם
בן הא הא ": ('פרק ה משנה כב)בפרקי אבות 

 (שמו של החכם שהיה אחד מן התנאים)
כלומר, לפי גודל  "לפום צערא אגרא" ר:אומ

 .כך הוא השכר –הצער 
 

 עמלק וחודש אלולהקשר בין 
"זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם 

 ממצרים אשר קרך בדרך"
דש אדר ולא ונראה שהפרשה הזו מתאימה לח

דש הרחמים ושהוא ח -לחודש אלול 
 אם כן שואל ה'לבוש יוסף':  והסליחות.

 מהו הקשר בין פרשת עמלק לימים אלו?
 והוא משיב:
שרי, ת לולא ' ראשי תיבותאתאת", ' הרי "זכור
לק מההכנות בימי אלול הם לראש לרמוז שח

דש תשרי )ראש השנה(, אשר בחודש זה וח
 ."מלך במשפט יעמיד ארץ ביום הדין הנורא"

מה שעמלק  בימים הללו צריכים לזכור את
לצנן את האמבטיה, להוריד את  -רצה לעשות 

 .המורל והפחד מהקדוש ברוך הוא
זהו הקשר בין עמלק לחודש הרחמים 

דש זה עלינו להתמלא כעת בחו -והסליחות 
פחד ואימה מבורא עולם, לתקן מעשינו ולשוב 

 אל ה'...
 

 ההבדל בין חשק לבין חפץ
"וראית בשביה אשת יפת תואר וחשקת בה... והיה 

 אם לא חפצת בה"
 "חשק" ובין "חפץ" הוא כזה: החילוק שבין

"חשק" פירושו: התלקחות רגעית של התאווה, 
 של הרגש.

המבוסס על השכל "חפץ" פרושו: רצון 
 הדעת.-ושיקול

לפיכך אמרה תורה, שלאחר שתיקח אותה 
ותשקיט את חשקך הרגעי, או אז יתברר לך כי 
מלכתחילה לא היה לך כל "חפץ" אליה, כי אם 

 רק "חשק" בלבד.
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 הם למדו לקח
הקונדיטוריה השכונתית המשובחת  יבעל ורעייתו אלי

שנים המאפים היוצאים מתחת  13"טורט ועוד", מזה 
הכל התחיל בעצם  ידיהם, הם מעשי אמנות ממש.

מהרעיון של חמותו, היא זימנה אותם אליה ואמרה: 
אין לו , "אז ככה, אלי חזר בתשובה רק לפני שנתיים

מקצוע ולהיות שכיר זה לא בשבילו, לדעתי חסרה 
, ה שלנו קונדיטוריה והבניינים פה הולכים ונבניםבשכונ

מרשמים של  10קיבלתי בנעוריי מסבתא רוזה ע"ה 
  ".טורט ועוד"עוגות טורט מדהימות, נקרא לעסק 

"אני צריך לחשוב על זה... יש לי רב ובלי דעת תורה אני 
החמות נהנתה מתשובתו, "אתה צדיק, ובלי  לא זז".

א יזוז". הוא ניגש אל ברכה מרב תלמיד חכם, העסק ל
רבו שהיה מגדולי מקרבי הלבבות שבעיר, "ההורים של 
אשתי מציעים לי לפתוח חנות מאפים בשכונה, אני לא 
מבין שום כלום באפיה, אשתי עוזרת גננת ואני נורא 
מבולבל, את ההשקעה הראשונית ניקח מסכום כסף יפה 

מה הרב אומר"? הרב עצם עיניו  .שקיבלנו בחתונה
פקח את עיניו ואמר: "אתה לא  דקותיים, אחרי ושתק

מבין באפיה... נו ורופא מבין ברפואה? טייס מבין 
בטיסה? נניח... דע לך, כל מה שמצליחים לעשות בעולם 

הרופא  ,כלומר אם הקב"ה רוצה .זו רק סיעתא דשמיא
 ,לא ירצה חלילה .ירפא, הטייס יטיס והמהנדס יהנדס
וציא קרשים שחורים הכל יתמוטט ובמקום טורטים ת

לך לשלום, בטח בהקב"ה והתפלל אליו  .מהתנור
 שיפרנסך מידו הפתוחה, המלאה והרחבה", ברכו הרב.
ואכן העסק פרח ושגשג, ואלי מטבע הדברים הפך לבוטח 
גדול בהשם יתברך ולנדיב ותומך חשוב בעיקר 
למוסדותיו של רבו. עד לאותו בוקר קייצי אחד בו הוא 

ש של רבו: "כבוד הרב, יש לי בעיה נכנס לבית המדר
גדולה... אני חושש לעסק שלי", הרב זקף גבותיו, 
"הבוקר הגיע צוות עובדים לחנות ממולי הפכו אותה על 

מקררים, כסאות ושולחנות ותלו , פניה, הכניסו תנורים
שלט ענק ומאיר "מלאכי מאפים בע"מ", זוהי חברה 

ה הולך גדולה של מאפים שעסקיה פרוסים בארץ ושמ
לפניה, מולם אני מרגיש כמו בתחרות ריצה בין ארנב 

הם הולכים להוריד  לצב, כבוד הרב הם יגמרו אותי...
את מחירי העוגות לרצפה... הקליינטים לא יעמדו 

 בניסיון ואנה אני בא? מה הרב מציע"? 
"הסכת ושמע מה אני מציע, מהרגע אתה מעלה את 

יע על כך בשלט לק"ג ומוד₪  10-מחיר העוגות שלך ב
 .אמר הרב", חלון הראווה"גדול ב

 "מרים את המחיר? מי יכנס אלי"? נזעק.
חיוור כולו חזר  עניתי"! סיכם הרב את דבריו. "שאלת?

אלי לחנותו ועשה כעצת הרב. לא חלפו שבועיים והוא 
"מה  .שם פעמיו לבית המדרש, התיישב מול הרב ושתק

עכשיו"? שאל הרב, "סליחה שאני מפריע כבוד הרב אבל 
לימיני עובד צוות פועלים במרץ  בחנות ,ברגע זה ממש

רב, והם גם תלו שלט "אומנות העוגה מאפים יפים", זו 
חברה חדשה אבל רצינית מאד שהחליטה להשקיע 

 כבוד הרב, אני מוקף קונדיטוריות מכל עבר... .בשכונה
 ותי, מה אעשה"? הם החליטו לחסל א

הרב חייך חיוך של הבנה והפטיר: "תמשיך באותה 
ותודיע  ...את מחירי העוגות₪  10טקטיקה, תעלה בעוד 

  על כך במודעה מאירת עיניים".
אלי כמעט התעלף: "כבוד הרב, הם מורידים מחירים, 
עושים מבצעים בזיל הזול ואני ארים מחירים? אני עלול 

 ?  הרב רציני"להישאר עם כל הסחורה, 
 לבית המדרש ותר וכבוי  נבול  הגיע   הוא שבוע  כעבור 

"פתחו עוד קונדיטוריה"? . בעיניו לכיוון מושבו של הרב
"בדיוק, נפתחת מסעדה חלבית ענקית   .גיחך הרב

ומפוארת עם מיטב המאפים, אני מרגיש ירידה בעסקים, 
אשתי הציעה שאולי אכנס לעבוד כשכיר בנגריה של אבא 

 שלה, הלב שלי לא עומד בלחץ, מה הרב מציע"? 
"אין כל חדש תחת השמש, עכשיו תעלה את המחיר בעוד 

ד חודש לק"ג וכתוב מודעה מתאימה, תבוא בעו₪  5
 ותעדכן אותי, שיהיה לברכה ובשורות טובות".

חודשים נכנס אלי לבית המדרש כשפניו  3רק כעבור 
זוהרות ודשנות, "תראה כבוד הרב, אני המום, לא 

 %20מצליח לקלוט את המציאות, ישנה עליה של 
במכירות שלי, כל החנויות עובדות לא רע אבל אצלי הכי 

יר לי כבוד הרב, מדוע יסב עמוס, זה לא היה כך בעבר.
הרי זה בניגוד לכל  יעץ לי להרים את מחירי העוגות?

 הגיון כלכלי".
"אם היית מוריד :  הרב הסביר לתלמידו המשתאה

מה היית , מחירים ועושה מבצעים לטובת הלקוחות
ממולח, חכם ונבון שיודע  אומר לעצמך? אני איש עסקים

כיצד לתמרן ולמצוא פטנטים כדי להצליח 'כוחי ועוצם 
ידי', אבל מהרגע שהצעתי לך בניגוד לכל הגיון כלכלי 
להקפיץ מחירים נבהלת, היית בטוח שתתמוטט לחלוטין 
ואז באופן טבעי ונורמלי התפללת מעומק הלב להקב"ה 
 .עישיושיעך ושלא ייפול מטה לחמך, ורחמנא ליבא ב

כשליבו השבור של יהודי מסור בידיו של השם יתברך 
אזי ללא שום הגיון כלכלי אקדמי ושאר קשקושים 

 . "הקב"ה משפיע פרנסה עוד ועוד
הרב תאר במדויק את אופן תפילותיו  ...אלי הנהן בראשו

וכשיצא לרחוב ספגו עיניו את הנוף הכי יפה שבעולם 
 (קובי לוי)                הנקרא פרנסה היא רק משמים! 

 
 מצוות השבת הנפש

 "לא תוכל להתעלם השב תשיבם לאחיך"
ל סיפר על מצוות השבת "החכם רבי אברהם ועקנין זצ

מיוחדת: יהודי הלך ברחוב וראה שרשרת זהב  אבידה
הרים  טהור!. שמח, סוף סוף מן השמים זימנו לידו מצוה!

את השרשרת ומיהר לכתוב מודעות ולהודיע בהן על 
 מציאתה של שרשרת זהב. המאבד יקבלה על פי סימנים.

עבר שבוע, עברו שבועיים, חודש וחודשיים, ואיש לא בא. 
ר את סימני השרשרת. רשם כעבור שנה, הגיע אדם ומס

נכנס לחדר השני, הוציא את , המוצא את הסימנים
השרשרת מהמגירה, עיין בה בתשומת לב לראות אם אלו 

תיאלץ "אמנם סימניה. חזר אל החדר, ואמר לאותו אדם: 
 . ויצא מן הבית."להמתין עוד מעט. תיכף אשוב

אך לא לבדו חזר! בזה אחר זה נכנסו שב, כעבור כמה דקות 
בד, אנשים שהביא עמו. בעל הבית נכנס נושא בידו סל כ

שהביא מחנות המכולת. הושיט ידו לסל, והניח על השולחן 
 לחם ופרפראות הפת.

אמר לשמונה ה", טלו ידיכם, רבותי, לסעודת מצוו"
טול גם ", אמר לאורחו "אבקשך"האנשים שהתלוו אליו. 

 ידיהם.. תמהו הכל, ונטלו "אתה ידיך, וגם אני אטול ידי
, אמר "לחיים"בצעו על הפת ובעל הבית מזג יין לכוסות. 

מה סיבת השמחה? סיום מסכת או "שאלוהו:  בשמחה.
סעודת מצווה היא זו, ", אמר, "לא ולא"  "סעודת אזכרה?

פשוטה כמשמעה! לפני שנה מצאתי שרשרת, והיום בא 
 .אחד לאחד ה,בעליה לתובעה. מסר סימני

בדחילו ה, ריך הוא ושכינתיועתה, לשם יחוד קודשא ב
ורחימו, הריני מוכן ומזומן לקיים מצות עשה כמו שכתוב 

אלוקינו  '. ויהי נועם ה"השב תשיבם לאחיך"בתורה: 
 – "עלינו, ומעשה ידינו כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננהו

 הוציא את השרשרת ונתנה לאורח בשמחה עצומה!

 ואבותינו סיפרו לנו
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  ה
 חינוך  - "בניך כשתילי זתים"

בפרשתנו נלמד על 'בן סורר ומורה'. נער בראשית תקופת 
בגרותו שבימינו זה מקביל לתלמיד בכיתה ח' או תחילת 

 .שנהרג 'על שם סופו', בטרם ילסטם את הבריות ,ישיבה
אמנם, קשה להורים למחול לבן מתריס. ה'נושר' פוגע 
. במרקם המשפחתי ומערער יסודות ביתם וביטחונם
הרגש משתלט על השכל, כעס מהול באשמה והאשמה. 
בושה, זעם וחרטה משמשים בערבוביה, המצפון גורם 

את בנם שב  לאיבוד הצפון. אך בוודאי רוצים לראות
בתשובה, מקווים לראותו 'מודה ועוזב'. הערובה לכך היא 
'אביו ואמו מוחלין לו'. במחילתם הם מקיימים 

רבינו . ומשמרים נקודת החיבור ל'אבות' ולכוח התשובה
כי "בן  (סנהדרין ע"א)המהרש"א מסביר דברי רבי שמעון 

דרוש ? לא היה ולא עתיד להיות, ולמה נכתב רר ומורהסו
בשביל שהורים ידרשו היטב פרשה זו ויתנו  -ל שכר" וקב

 -ויקבלו שכר: נחלת ה' בנים  -אל ליבם לנלמד ממנה 
שכר פרי הבטן, מאירים בתורה ויראה, מתוך אהבה 

התורה מצפה שהבן ש ר הירש"כותב הרש .ושמחה
שבגר והיה לעלם, ישמע בקול הוריו עם כניסתו לימי 

 ."העלומים
 
  

 "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,  ליפולשבאה לידו כדי מצוה וחסידות 
.השלום, השלוה הפרנסה, הבריאות,  

 
 

 כל הישועות והברכות

 לישעיה ודליה נסימי
 שתרמו לסעודה הרביעית בלויין.

 זצ"ל עובדיה יוסףזכות מרן 
לרפואת והצלחת כל ילדיהם 
שיתמלאו כל משאלות ליבם 
לטובה. זכות המצוה תעמוד 
 להם שיתברכו ברוחניות ובגשמיות

  אושר ושלווה פרנסה טובה,
חיה ייבגני בת חנה -ולרפואת חן

 שהקב"ה ישלח לה רפואה שלימה
 
 

 
 שבת  שלום  ומבורך

 ז"ל גולשן ןברחמים לארי 
 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
 ז"לפרי  בת מרים עמרני

 
 
 
 

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

 ז"ל מורווארי בן באבאי באבאי
 ז"ל שרה בן יצחק גולגי

  ז"ל יוכבד בן אבנר קאיקוב 
 ז"ל רבקה ןבמרדכי עמרני 
 ז"ל גולי ןבמרדכי אמונה 

 ז"ל  מסעודה וסלםבן אליהו סעד הכהן 
 
 

 הי"ומרים  בןשלמה לארי 
 הי"ומרים  בןמשה נאמן 

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

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

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

 מנב"תגוהר  תב אהרוניאסתר 
 
 

 : -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 

 ברכות ואיחולים 

 איתי וספיר משולם
   הבת  להולדת

יה"ר שתגדל כאמותנו 
 הקדושות שרה רבקה
רחל ולאה תזכו לחופתה 
שתצליח בכל דרכיה 
 ומעשיה וברכה ונחת 
 לניר ואסנת משולם

 י ויהודית לביאבולל
 

 

 ברכה והצלחה 

 לאבי ואילית מרקו

שיתברכו באושר בבריאות, 
ופרנסה טובה ובכל מילי 

דמיטב ברוחניות ובגשמיות, 
לשנים רבות טובות ונעימות 
וירוו נחת מיוצאי חלציהם 

 ולהבדיל לע"נ 
 אליהו חנדלי 
 בן סעידה ודוד ז"ל 

 בעד משפחתו שימליץ טוב
 

 הצנוע והענולע"נ 
 ז"ל כלפון  )מעטוק( מתי

 שתחי'היפה  ןב
 פקידת שנתו יג' אלול

 שימליץ טוב בעד משפחתו
 
 
 

 הצנועה והענוהלע"נ 
 רחל ישראלי

 ז"לבת בנימין וגולשן 
 טו' אלול פקידת שנתה
 שתמליץ טוב בעד משפחתה

 
 
 
 
 
 
 
 

 בשעה טובה ומוצלחת נפתחו שיעורים חדשים 
  בכולל "אור ודרך" יבנה

 = כל בוקר שיעור עם ראש הכולל  09:00-10:30
 הרב שמעון סיגאווי שליט"א                         

 ולאחר מכן ערבית. תפילת מנחהכל יום  =        18:10
 = הרב שמעון סיגאווי שליט"א  יום ראשון
 הרב יהושע כהן שליט"א =      יום שני 

 = הרב שלום לסקר שליט"א יום שלישי 
 = הרב דוד שושן שליט"א   יום רביעי

 יום חמישי = הרב אמית.
 שיעור בהלכות שבת. 20:00בימי שני עד חמישי בשעה 

 שיעור עם הרב פאלח שליט"א. - 18:30 -יום חמישי ב
 כל הציבור מוזמן

 

 רפואה שלימה
 מיכאל יעקב 

 שודיהבן 
 הקב"ה ישלח 
 מזור ומרפא 
 לרמ"ח אבריו 
ושס"ה גידיו. 
שיחזור לאיתנו 
הראשון ויזכה 
 לשנים רבות 
 טובות ונעימות

 

 
 
 
 
 

 

"אברהם יגל"ארגון   
מזמין את הציבור 
 לשיעורו בלווין 
 של הראשל"צ

שליט"א  יצחק יוסףהרה"ג   
"אוהל מועד"בבית הכנסת   

, יבנה.3רח' הנשיאים   
 שיחל במוצאי שבת

23:00 בשעה  
 ואמירת סליחות 

החזן והפייטן עם  

משה חבושהר'    
 השידור יוקרן

מסך ענק על  
 

סעודה רביעיתמתקיימת   
.כשרה למהדרין  

()בחסות מאפיית בית הלחם  
 

מקום מיוחד לנשים   
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  ברכה והצלחה
  לאהרון וצביה גרפי

על הסיוע לזיכוי הרבים 
שיבורכו מפי עליון ובכל 
 מילי דמיטב ברוחניות
ובגשמיות יאיר הקב"ה 
 דרכם ומזלם מתוך

בריאות איתנה ופרנסה 
 רבותטובה  לשנים 

וטובות. ולהבדיל לע"נ 
 בת סאלם ז"ל תורכיה

 

 

 

 ברכות ואיחולים 

 יצחק ותפארת מוסאי
  הבן לרגל הולדת 

יהי רצון שיעלה 
 במעלות התורה
והיראה ויצליח בכל 
דרכיו ומעשיו ויזכה 
 לאריכות ימים 

  ונחת ברכה
 לאליהו ונורית מוסאי 
 ויוסי וחגית שיש

 
 

 

 ברכה והצלחה 

 למשה ושושנה דורון
על הסיוע לזיכוי הרבים 
שיבורכו מפי עליון ובכל 
 מילי דמיטב יאיר הקב"ה
 דרכם ומזלם מתוך
בריאות איתנה ופרנסה 
 טובה  לשנים רבות

  חי דורון-עילאיולרפואת 
 בן אריאלה מזל

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 לע"נ הצנועה והענוה
 תורכיה ג'רפי

 ז"לסאלם בת 
 י' אלול פקידת שנתה
 שתמליץ טוב בעד משפחתה

 
 
 
 
 
 

 היקרה גולצ'הלמשפחת 
משתתפים בצערכם 
 במות הצנועה והענוה

 ז"לה צ'מיטל גול
 בת אשרף שתחי'ה 
 מן השמיים תנוחמו 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ברכה והצלחה 

 לטובה ומשה שמאי
על תרומתם לזיכוי 
הרבים. זכות השיעור 
והתהילים תגן בעדם 
שיזכו בפרנסה טובה, 
 רפואה שלימה, אושר

וזיווגים ושלווה. 
 לכל ילדיהם הגונים

 ולע"נ מרים מלוס
 בת שרה ז"ל

 
 

 ברכה והצלחה 

 למיכאל אגניה 
 בן אסמרה 

 בת בנצ'יהוולמיכל 
 שיזכונבבה קסהון 

לזיווג משורש 
נשמתם הטהורה 
מתוך בריאות 
אושר ושלווה 
 ולשנים רבות

 

 הצנועה והענוהלע"נ 
 אואקנין צפרירה

 ז"ל רבקהבת 
 ט' אלול פקידת שנתה
 שתמליץ טוב בעד משפחתה

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 היקרה עובדיהלמשפחת 
משתתפים בצערכם 
 במות הצנוע והענו

 יעקב עובדיה
 בן ליזה ז"ל

 מן השמיים תנוחמו
 
 
 
 
 
 
 
 

 הצנועה והענוהלע"נ 
 מרים מלוס

 ז"ל שרהבת 
 פקידת שנתה השבוע

 שתמליץ טוב בעד משפחתה
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הצנוע והענולע"נ 
 זדה-חודדה דוד

 ז"ל יוסף ןב
 ו' אלול פקידת שנתיא
 ומליץ טוב בעד משפחתיש

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הצנועה והענוהלע"נ 
 רוזי לירז

 ז"ל יעל ויוסףבת 
 פקידת שנתה השבוע

 שתמליץ טוב בעד משפחתה
 
 
 
 
 
 
 
 

 היקרה אהרוןלמשפחת 
משתתפים בצערכם 
 במות הצנועה והענוה
  מרים אהרון 
 בת סלמה ז"ל 

 מן השמיים תנוחמו 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 רפואה שלימה
 רחל ושבתאיבן  אברהם מוסאי
 מזור ומרפא הקב"ה ישלח
 ושס"ה גידיו. לרמ"ח אבריו

שיחזור לאיתנו הראשון ויזכה 
 טובות ונעימותלשנים רבות 

 עם רעייתו יוכבד
 
 
 
 
 
 

 

 

 רפואה שלימה
 דב גרמן

 פרידהבן 
 הקב"ה ישלח 
 מזור ומרפא 
 לרמ"ח אבריו 
ושס"ה גידיו. 
 שיחזור לאיתנו
הראשון ויזכה 
ת לשנים נעימו
 רבות וטובות

 

 
 
 
 
 

 
 

 ברכה והצלחה

 רוזי-בת שושנה לסיגלית
משורש  שתזכה לזיווג הגון

עוד השנה ולרפואה נשמתה 
שלימה ויתגשמו כל משאלות 

ותרווה  ליבה לטובה ולברכה
 יוצאי חלציהנחת ושלווה מ

 

 


