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 יום קודם ראש השנה. 40, התרת נדרים ראשונה שנייום ב @
  , לברכהאו השיעור בלויין לרפואהלהקדשת העלון  @
 או להבדיל לע"נ יקירכם, הגונים זיווגים  .והצלחה    
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 פרשת עקב

 "פה'תשאב  -מנחם יח'  בס"ד
 19:13  -   הדלקת נרות

 20:03  -   שבת צאת ה
 20:54  -        רבנו תם 

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

 
 

 
 

 מענייני הפרשה :   
 .ברכה והצלחה כשכר טוב על שמירת התורה  
  דברי מוסר על מעשה העגל, שבירת הלוחות 

 ותפילתו של משה.       
.הלוחות השניים והבדלת הלויים לשרת בקודש 
  חזרה על הניסים במדבר, והזכרת שבחה של 

 ארץ ישראל.      
 פרשה שניה של "קריאת שמע" ואזהרה נוספת 
 על שמירת התורה והמצוות.      
 "והיה עקב תשמעון" 

קודים, ימנהג החסידים לעשות ר .שמחה" לשון והיה"
וככתוב 'יהללו שמו  בכדי לקיים 'עבדו את ה' בשמחה',

, 'עקב' ברגלים ובעקבשמחה,  מרומז 'והיה' הבמחול', וז
 )נועם אליעזר(. להרימו טפח מעל גבי הקרקע בריקודי מצוה

 "והיה עקב תשמעון" 
'ות א -ראשי תיבות  עק"בהרה"ק מקאברין זי"ע אמר: 

ין ולא עקב עם ע'ודש. שאל אותו אחד, והא כתיב ק'רית ב
עם אלף? ענה הרה"ק: בוודאי, אם שומרים על העין 

 )ליקוטים נפלאים(    .   א'ות ב'רית ק'ודש-מגיעים ל
 "והסיר ה' ממך כל חולי"... 
חז"ל מי שיש לו  שאמרולרמז  חכםולי ר"ת חל כמך מ

 )פנינים(.    חולה בביתו ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמים
 "ארץ אשר אבניה ברזל ומהרריה תחצוב נחשת" 
ר"ת  ברז"ל, אבותחצוב ר"ת תמהרריה ורזל בבניה א
אה לרמז שבזכות האבות והאמהות ללפה זחל רלהה ב

 )בעל הטורים(. לא תחסר כל בה אשר זוכים לארץ ישראל
 "שואל מעמך 'מה ה"...  

 "ואהרן מה הוא"" היא לשון ענוה כמו מהאיתא בחז"ל "
והרמז כאן שהקב"ה מבקש ממך שתהיה לך מדת הענוה 

 )הבעש"ט זי"ע( .    ענוה ה' א' דורש מעמך –וזה "מה" 
 "מרשית השנה"... 
אותיות מרשית , מתשריחסר א' לרמז  "מרשית"

שבחודש תשרי נקבע כיצד תהי' שנתו של האדם 
 (בעל הטורים)                   .                   מתחלתה

 "בשבתך בביתך ובלכתך בדרך"... 
צריך האדם ללמד את בניו ללכת בדרך ה' כשהוא 

כדי שבניו ימשיכו בדרך זו גם  בעולם הזהעדיין בביתו 
כאשר "ובלכתך בדרך" כאשר ילך בדרך כל הארץ 

 )חתם סופר זי"ע( הם. ימשיכו ,לאחר מאה ועשים שנה
 
 
 

 
 

 פינת הניבים והפתגמים
 "רמינהו"ו

הטל אותם. ביטוי תלמודי המשמש פתיחה להבאת 
מקור הסותר את המקור הקודם. סמוך למקור זה 

 .את המקור דלהלן ותמצא אותם סותרים זה את זה
 "תיקו"

תעמוד. ביטוי תלמודי שמשמעו: אין הכרע לבעיה, 
יש שאמרו ש"תיקו" הוא מלשון .  ותעמוד בלא הכרעה

 .תיק, כמו דבר שעומד בתוך התיק, ואין ידוע מה בתוכו
רץ תיי שבת :נוטריקון -" תיקו" ויש שנתנו סימן:

 .(וספות יום טוב עדויות פ"ח מ"זתות )בעיות ושיוק
 
 

 

 
 

 ז"ל אברהםבן   לע"נ  

 "יב()י'  "ועתה ישראל  
מסביר ה"ספורנו" שאחרי שמשה אומר לישראל 
"ואנכי עמדתי בהר כימים הראשנים... וישמע ה' אלי... 

השחיתך" )דברים י' י( פונה כעת משה אל  לא אבה ה'
בני ישראל, "ועתה ישראל", השתדל עתה לתקן את 

שואל  להיך-מעוותך מכאן והלאה והתבונן "מה ה' א
מעמך", הוא אינו שואל שום דבר לצרכו, "כי אם 

שתגיע לידיעת ליראה", וזה תעשה בהתבוננות כזו 
בהתבוננך , "ולאהבה אותו", את זה ניתן להשיג גדלו

 אל דרכי טובו.
 "ז' יד( "ברוך תהיה מכל העמים(  

" היא מכל העמיםאומר רבינו בחיי שכוונת הכתוב "
, כעניין שכתוב "ונתנך םברוך יותר מכל העמישתהיה 

להיך עליון על כל גויי הארץ" )דברים כח' א(, כי -א ה'
כשם שהמברך שהזכיר בו "וברכך" הוא גדול מכל 
האלהים, כן אתה המתברך ממנו תהיה "ברוך מכל 
העמים". הסבר נוסף לכתוב "מכל העמים" הוא 

שכל העמים יברכו אותך שתהיה מבורך מפי כל העמים 
 תך.ויודו על מעל

  כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי על כל"
  מוצא פי ה' יחיה האדם"

מסופר על הרה״ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב זי״ע 
שראה פעם איש אחד הולך בחיפזון רב. שאלו הצדיק: 
למה אתה רץ כל כך? השיבו האיש: אני רודף אחרי 

וכי מנין לך שפרנסתך הולכת  פרנסתי. אמר לו הצדיק:
שאתה רץ אחריה להשיגה? אולי היא נמצאת לפניך, 

 ונמצא שאתה בורח ממנה...מאחוריך 
 
 

 21:30 -השיעור בלויין יחל ב
 סגולה להשתתף-בדוק ומנוסה

 מועד" -בסעודה רביעית "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 

 "ותאמר ציוןמפטירין :  "
 )ישעיה מט'(             

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

  2ראו בעמוד  -מרתק 
 מכל מלמדיי השכלתי

 
 
 



 
 

  

 

 קריאת שמע על המיטההלכות 
 

ברכת "המפיל חבלי שינה מעיני", הנאמרת עם קריאת  .א
שמע שעל המטה, צריך לאומרה בשם ומלכות, אם הולך 
לישון קודם חצות לילה. יש להשתדל בכל עוז שלא 
להפסיק בדיבור בין הברכה לשינה, זולת בפסוקי קריאת 

הנאמרים לאחר ברכת ם )שמע ושאר פסוקים שבסידורי
ואם עבר ודיבר, אין ברכתו לבטלה, ואינו צריך . (המפיל

לחזור ולברך כלל. ואם תאב לשתות אחר שבירך המפיל. 
רשאי לברך ברכת הנהנין בלא כל חשש, וכן יש להקל לדבר 
דיבור נחוץ. כגון להשתיק ילד, או לברך ברכת אשר יצר, 
אם הוצרך לנקביו, לאחר שבירך המפיל. ומנהגינו לברך 

" קודם קריאת שמע. אולם ההולך לישון אחר "המפיל
חצות לילה אין צריך לברך ברכת המפיל, וטוב שיאמרנה 
דרך תפלה ותחנה בלי שם ומלכות, וכל שכן אם הולך 
לישון בסוף הלילה, ויירדם רק לאחר עמוד השחר, שלא 

 ד.(ילקוט יוסף דיני ברכות עמוד תרס. )יברך המפיל
יו או אמו שאלוהו איזו מי שבירך ברכת המפיל, ואב ב.

שאלה, והוכרח לענות להם, רשאי לענות להם משום מצות 
ילקוט יוסף, ח"ג דיני ברהמ"ז וברכות ) ם.כיבוד אב וא

 (עמוד תרסה
אין צורך להמתין מלברך ברכת "המפיל" שלפני השינה,  ג.

עד שיהיו עיניו נאחזות בשינה, ועומד להירדם, אלא יכול 
כדי להירדם, וברור שאם עז רצונו לברך מיד בעלותו לשכב 

ילקוט ) ל.לא לישון כל הלילה, אין לו לברך ברכת המפי
 (יוסף ח"ג דיני ברהמ"ז וברכות עמוד תרסו

 '"ה הקורא קריאת שמע על המטה, עדיף שיסיים ד.
אלוקיכם אמת" כדי להשלים למנין רמ"ח איברים, מאשר 

הגינו יקדים לומר "אל מלך נאמן" קודם קריאת שמע. ומנ
הפרשיות של קריאת שמע, גם בקריאת  'פשוט שאומרים ג

. שמע שעל המטה, ובפרט אם התפללו ערבית מבעוד יום
 ו(ילקוט יוסף ח"ג דיני ברהמ"ז וברכות עמוד תרס)

מנהגינו לברך ברכת המפיל קודם קריאת שמע, ולא  ה.
ההיפך. ואין מברכים על קריאת שמע שעל המטה ברכת 

ילקוט . )ו וצונו לקרוא קריאת שמעאשר קדשנו במצותי
 (תרסז 'יוסף, ברכות עמ

נכון לחנך את בניו הקטנים לקרוא קריאת שמע שעל  ו.
המטה, ודי שיקראו פרשה ראשונה של קריאת שמע. וגם 
הנשים חייבות בקריאת שמע שעל המטה עם ברכת המפיל 

ויש שכתבו שמנהג  ת.בשם ומלכות. אם ישנות קודם חצו
לומר קריאת שמע שעל המטה, וכן אינן הנשים שלא 

ילקו"י דיני חינוך קטן עמוד קסג. ל. )מברכות ברכת המפי
 א(קע 'אוצר דינים לאשה ולבת תשס"ה, עמ

גם בלילי שבתות וימים טובים אפשר לומר קודם  ז.
קריאת שמע שעל המטה, נוסח רבונו של עולם הריני מוחל 

ט יוסף, דיני ילקו. ). וכן נוסח ברכת המפיל'וסולח וכו
 ז(ברהמ"ז וברכות עמוד תרס

אסור לישון יחידי בבית, ויש אומרים דהאיסור הוא  ח.
בנמצא בבית הסמוך לגבול העיר, אבל בתוך העיר אין 
לחוש בזה. ובפרט בבית מגורים. ויש חולקים ואומרים 
דבכל גוונא בלילה אסור לישון יחידי בכל בית שיהיה, 

יוחד משאר בתים. ולכן מי ואילו ביום אסור רק בבית מ
שהוצרך לישון בבית כשהוא יחידי, טוב שידליק מנורה 

ילקו"י ) ת.קטנה בחדר הסמוך, כדי שיהיה קצת אור בבי
 'תרסז, ותשסז. שארית יוסף חלק ג 'ברכות עמ 'על הל

 .(עמוד שסט, ע"פ מ"ש במאור ישראל

 ל תקרי הליכות אלא הלכות""א
 

 מכל מלמדיי השכלתי
 

 המצאת המים נס כפול
במדבר הגדול והנורא נחש ועקרב  "המוליכך

וצימאון אשר אין מים המוציא לך מים מצור 
 החלמיש"

מצינו בירושלמי: "חברבר זה סוג של נחש 
שכשהוא נושך אדם, אזי תלוי מה יקרה 

 –אם האדם הגיע למקור מים ראשון  קודם:
 - החברבר מת, ואם החברבר יגיע ראשון למים

 האדם מת.
בן דוסא שהיה עומד  אמרו עליו על רבי חנינא

ומתפלל ובא חברבר והכישו ולא הפסיק את 
תפילתו. והלכו ומצאו אותו חברבר מת מוטל על 

 פי חורו...
אמר רב יצחק בר אלעזר: ברא לו הקב"ה מעין 

 תחת כפות רגליו.
לפיכך אמרה תורה: "המוליכך במדבר... נחש 

ה' יתברך הוליכך במקום שורץ  -שרף ועקרב" 
וגם  -, "וצמאון אשר אין מים" רמשים ארסיים

 כן ניצלת ממות.-פי-על-מים לא היה שם, אף
בדרך  –שכן "המוציא לך מים מצור החלמיש" 

נס פתח לך הקב"ה מעינות מי מתוך הסלע וכך 
ניתנה לך האפשרות להקדים אל המים לפני 

 הנחש ולהינצל מהכשתו..
 
 

 ! מחשב מסלול מחדש
ר ִאיש ֶאת ְּבנֹו ה'  ֶבָך ִכי ַכֲאֶשר ְיַיסֵּ ַדְעתָּ ִעם ְלבָּ "ְויָּ

."  ֱאֹלוֶקיָך ְמַיְסֶרךָּ
כמה פעמים אנו שומעים אנשים מתלוננים על 
רוע מזלם, שואלים הם בכל פעם: "אבל למה זה 

 מגיע לי?!"...
לא פנוי  –האמת שקשה לענות להם... אדם בצער 

יסורים בעולם הזה להקשבה. אך יש לדעת כי הי
זו הדרך של הקב"ה להביא אותנו אל הדרך 

הייסורים מכוונים אותנו ומתריעים שיש  הנכונה.
 לנו לחזור לדרך שהקב"ה מבקש...

 כדי להבין נביא סיפור למה הדבר דומה:
אביב, הוא -אדם אחד נסע ברכבו מחיפה לתל

אל  (שלו )אפליקציית הניווט  waze-הכיוון את 
 בנסיעה.  היעד והתחיל

והנה לפתע הוא הגיע לצומת והתבלבל, במקום 
הוא פנה    waze -הלפנות ימינה כפי שהורה לו 
 לכוון המנוגד לדרך נסיעתו.

מיד הוא שמע קול מהמכשיר שמעדכן אותו בזו 
 הלשון: "מחשב מסלול מחדש"....

הוא מתקן את הטעות וממשיך בנסיעה. והנה 
מע את פעם נוספת שהוא טעה בדרך ושוב ש

 המשפט "מחשב מסלול מחדש"...
והנה הוא הבין שבעצם לא משנה כמה פעמים 
הוא יטעה בדרך, תמיד בסופו של דבר המכשיר 

 החכם יכוון אותו ליעד הנדרש...
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 הצלה כפולה
אני בן למשפחה חרדית, הורי גידלו משפחה לתפארת, 
בנים ובנות ההולכים בדרך התורה והמצוות. בתקופה 
מסוימת החל אחד מאחיי לרדת מהדרך, הוא התחבר 
לחברים לא טובים, עזב את הישיבה לבושו השתנה 
וגם הדיבור וההליכות לא היו כשל בן תורה ואף על 

, אימי התפללה כשרות לא הקפיד. הוריי ניסו לקרבו
יום אחד  עליו והלכה לקבל ברכות מרבנים עבורו...

כשהלך ברחוב, ראה לפתע מחזה מוזר, טרקטור החל 
ופנה לכיוון תחנת הסעת  להשתולל בפראות בכביש,

חיילים ודרס את יושביו. אחי נחרד והיה בטוח 
אך נהג הטרקטור שהיה  שמדובר בתאונה נוראה,

אחי  .רבותמכוניות ב והתנגשמחבל ערבי, המשיך 
הזירה  ם.כדי להזהיר נהגיםלצעוק לוהחל לרוץ 

נראתה כשדה קטל. אנשים פצועים, מכוניות 
ממשיך לשעוט... לפתע הבחין  המחבלמעוכות... ו

במכונית ובתוכה נהגת שהטרקטור עשה את דרכו 
הנהגת הייתה מכותרת מכל הכיוונים ולא  .אליה

הצליחה לברוח. אחי לא הבין, מדוע היא לא בורחת 
ואז קלט שהיא מתכופפת לעבר המושב  מהרכב

האחורי שם ישב תינוק, היא ניסתה לשחררו 
במהירות מכיסא הבטיחות. אחי רץ במהירות לרכבה 

מכשול,  עודכשהטרקטור הצליח בינתיים לעבור 
יוון אחי "תיקח אותו" והוא שלף הנהגת צעקה לכ

אותו דרך החלון שבדרך נס היה פתוח ובשבריר שנייה 
שמע את הטרקטור מועך את הרכב... הוא התרחק 
בריצה מבועת וחסר נשימה ופגש בשוטר שאמר לו 

בחוץ אנשי  תינוק בן חצי השנה בניידת.הלהמתין עם 
משטרה רדפו אחר הטרקטור ובחסדי שמים תוך 

 .רב, הצליחו לפגוע במחבל הערבי ולהורגו סיכון עצמי
לאחר דקות ארוכות חזר השוטר לניידת ושאל את 

"תביא אותי  ?אחי: "לאן אתה רוצה שאקח אותך"
אחי הגיע  הביתה", אמר, ומסר לו את כתובתו.

הביתה סוער ונרגש, "אימא" צעק, "תטפלי בילד 
אימי שלחה אותי  הזה" אמר ופרץ בבכי קורע לב.

צרכים לתינוק מטיטולים ועד בקבוק, היא לקנות מ
רחצה את התינוק והשכיבה אותו לישון, ואח"כ 
שאלה, "מה קרה"? לא האמנו שדברים כה מחרידים 
יכולים להיות מציאותיים. האסון תפס את כל 
כותרות החדשות והרעיש את המדינה על מעשה 
גבורה של שוטר שהרג את המחבל, אך לא על מעשה 

שהציל תינוק בן חצי שנה וזאת מפני  גבורה של בחור
"חייבים  שלא ידעו על קיומו כי איש לא חיפש תינוק.

להתקשר למשטרה, אביו ודאי מחפש אותו", אמרה 
אימי והתקשרה למשטרה אך איש לא חיפש תינוק. 
המשטרה שלחה לביתנו נציגות רווחה ובסופו של 

-התחקיר שאלו אותה אם תוכל להחזיקו עוד יום
עד שימצאו את משפחתו או ידאגו למשפחה יומיים 
עד מהרה התבררה התמונה: מדובר בעולה  .אומנת
לאחר לידת הילד,  לחו"ל, יהודייה, שבעלה חזר חדשה

ופרט לאם זקנה, לא היה לה אף אחד בעולמה... אחי 
נקשר לתינוק בכל ליבו ונפשו וטיפל בו במסירות רבה. 

 וא ביקשכשבאו נציגות הרווחה לקחת את התינוק ה
שישאירו את התינוק, אך הדבר לא היה אפשרי והילד 
נלקח לסבתו שלא ידעה כיצד לטפל בו. הוא הלך 

 ולכן לבקרו והבין שהיא אינה מצליחה לטפל בו...
 
 
  

התקשר לרווחה לדווח להם. הם ערכו ביקור בית ונכחו 
מציע"? "שאני אאמץ "אז מה אתה  לדעת שאחי צודק.

אותו", אמר. "נו... אתה לא באמת חושב שבחור יכול 
אמרה לו הפקידה. "אז אני אתחתן" השיב.  לאמץ ילד"

"נו באמת", השיבה, "עד אז אימא שלי תגדל אותו", 
 ניסה לשכנעה, "היא מסכימה"? "אשאל אותה", ענהו.

הוא ניגש לאימא וביקש שתסכים לקחת את התינוק 
אני אגדל אותו ואדאג לו, את רק תצטרכי לביתנו. "

לעזור לי קצת", "בטח, איך אתה מתכוון לגדל ילד 
 -בלפנות בוקר ומתעורר  1.00 -בשאתה הולך לישון 

בצהרים? איזה דוגמא תהיה לו שכמעט אינך  14:00
מתפלל ואינך לומד? לא בני, זו לא בובה, ילד צריך לגדל 

ט ואח"כ אמר: אחי חשב מע ולחנך ולתת לו דוגמא"!
"אימא, אני מקבל על עצמי לחזור לישיבה, לקום כל 
בוקר לתפילה, ללמוד ולהשתנות ובלבד שתסכימי לקחת 
את הילד, כי נפשי נקשרה בנפשו". אבי ואימי התייעצו 

במשך שנתיים גדל הילד בביתנו  ביניהם והשיבו בחיוב.
ואחי שנכנס לישיבה היה מגיע בלילה לטפל בו. אט אט 

לחנכו ליטול ידיים ולומר "מודה אני", כשהוא החל 
ואז החליט  עצמו התבגר ונפשו השתנתה לבלי היכר.

להיכנס לשידוכים, וזה לא היה קל, כי בפגישה 
"יש לך מה"? הייתה  הראשונה הוא סיפר שיש לו ילד.

"ילד"... כלומר לא שלי, אני  -הבחורה שואלת מבועתת 
וא היה מספר את אימצתי". "אתה אימצת ילד"? ואז ה

הסיפור שהשאיר את השומעת בפה פעור אך התפעלות 
לחוד וחתונה לחוד. עד שלבסוף נמצאה אחת שהסכימה 

 וביקשה להכיר את הילד והם באו בברית הנישואין.
אחרי המקרה ושנתיים וחצי  כיום חמש וחצי שנים

ועוד ילד כבן שנתיים.  6לאחר נישואיהם יש לזוג ילד בן 
עייתו מפרנסת את הבית בהוראה. לא אחי אברך ור

רבים יודעים את הסיפור אך אלה שכן, מעריצים את 
אחי ולא פחות את רעייתו, אך אחי אומר: "כולם 
חושבים שאני הצלתי את הילד הזה, אך בתוך תוכי אני 

 ..."  )חיים ולדר הי"ו(יודע את האמת, הוא זה שהציל אותי
 

 דם דש בעקביו."והיה עקב..." רש"י מבאר: מצוות שא
משל נפלא, של המגיד מדובנא : היה אדם אחד שרצה 

הוא הלך  ₪  1000לרכוש אריג יקיר מאוד. כל מטר עלה 
"תשמע,  –מטר מהבד הזה. אמר לו בעל החנות  4ורכש 

 -אם אתה רוצה את האריג הזה, לאורך ימים ושנים 
אצל התופרת. ₪  100לך תשקיע עוד ₪,  4000השקעת 

בקצה של הבד, תעשה לך מכפלת, תבקש ממנה ש
 שתתפור אותו מכל הארבע כיוונים שלו.

 שאל הקונה בפליאה –מדוע? זה לא אריג טוב ומשובח?! 
"קנית אריח מהמשובחים ביותר! קבע המוכר. אבל 
אריג שהוא לא מקופל, והוא לא מסודר כמו שצריך, הוא 

להתפורר לאורך זמן..."  "עזוב שטויות... אם זה  יכול
  .חוהפטיר הלק –טוב, הוא יחזיק מעמד לאורך זמן"  אריג

חלפו להם כמה חודשים, בכל פעם שבני המשפחה יושבים 
לאכול מסביב לשולחן, הילד הקטן משתעמם, וכשהוא 

 רואה חוט אחד בולט מהמפה, הוא מושך אותו להנאתו...
חולפים להם עוד כמה שבועות, ועוד חוט מוצא את דרכו 

 המפה מחוררת ובלויה... בחוץ וכך הפכה
גם בשוליים, יכול  .אאומר המגיד מדובנ  כן הוא הנמשל:

יצר הרע לתפוס אותך. דווקא בדברים הקטנים הוא יפיל 
ֶקב ִתְשְמעּון"   אותך. יָּה עֵּ  –לכן באה התורה ומזהירה "ְוהָּ

תשים לב לפרטים הקטנים, שבהם התורה אומרת 'כאן 
צר הרע, היא דווקא מתחיל היצר הרע'. תחילתו של י

'בחוטים הקטנים' שהוא מושך החוצה, וככה הוא מפורר 
 את המפה כולה.

 
 

 ואבותינו סיפרו לנו
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 חינוך  - "בניך כשתילי זתים"

 חינוך בחופש הגדול
 

הורים רבים מגיעים לחופש ללא תכנון והכנה,  - תכנון
להם על קיומו. חופש  כאילו שרק אתמול בישרו

מתוכנן בקפידה ובשיתוף הילדים יוכל להוציא אתכם 
בסופו. הוא ייתן לכם הנאה וניצול זמן,  עם חיוך גדול

 שיכריעו את השעמום והבטלה המהווים מצע נח
במיוחד לחיכוכים ביתיים. התכנון יכלול את 

המתקיימות יום  אותן פעילויות שוטפות –"העוגנים" 
יום )תפילות, ארוחות משפחתיות, חוברות קיץ, 

פעילויות לכל המשפחה  מטלות בבית וכו'(, יחד עם
 .ומחוצה לובבית 

 

לא רצוי להיכנס לחופש  - חופש הוא חופש הוא חופש
סמכות הורית פגועה. החופש הארוך במיוחד  הגדול עם

של  נותן לילדים )באופן מפתיע...( תחושה עמוקה
חופש, חוסר אחריות וחוסר מחויבות ובמקרי קצה גם 

עומדת ברקע סמכות  הפקרות והוללות. אם בנוסף לזה
נוצרת פקעת עצבים משפחתית ההורית מגמגמת, 

 .כולו ואווירת בין המצרים לקיץ
 

 "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 
. מיד החל לשנות את יחסו, לאחד קנה עמדותוומ

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, ות בסיסיות, ועל חומרוים 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,  
 
 

 כל הישועות והברכות
   לאביחי ואנדראה סעד
 .שתרמו לסעודה הרביעית בלויין

 זצ"ל עובדיה יוסףזכות מרן 
תגן בעדם שיתברכו ברפואה 

שלימה, בפרנסה טובה, 
שיתמלאו כל משאלות ליבם 

 לטובה וירוו נחת ושלווה
 מכל יוצאי חלציהם.

 אליהו סעד הכהן ולהבדיל לע"נ 
 בן מסעודה וסלם ז"ל

 
 
 
 
 
 

 
 שבת  שלום  ומבורך

 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 רוזי  שושנה 
 ז"ל  מטילדה-איטובת  מרים טהור
 ז"לפרי  בת מרים עמרני

 ז"ל  סיניה תבהוידה יהודית ג'רפי 
 
 
 

 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 מהוזר ןבציון -אברהם בן

 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  בןפרג'י רפאל ישראל 

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

 הי"וסרוור  ןב משה משה
 הי"ומסעודה  ןב מאיר חסן

 מנב"תשרה  תב רבקה מורנו
 מנב"תגוהר  תב אסתר אהרוני

 
 

 : -ובכללם ללכל החולים  רפואה שלימה והחלמה מהירה
  הי"ורעות בן  יגל-אברהם
  הי"ומזל -אריאלהבן  דורון חי-עילאי

 הי"ו ביביבן  יוסף אהרוני
  הי"ושרה בן  דוידיניסים 

  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 

 זיכוי הרבים

לישיבה חשובה באזור יבנה 
 דרושה תרומה 

 וספרי קודש  לקניית גמרות
ניתן להקדיש הספרים 

והצלחת  תוהלימוד לרפוא
התורמים ובני משפחתם 

 םיקיריהולהבדיל לע"נ 
 פרטים: מאור

 058-3254376 
 
 
 
 
 
 

 ברכה והצלחה

 לנאג'י ורבקה ישר
שיבורכו מפי עליון 
ובכל מילי דמיטב 

ברוחניות ובגשמיות 
יאיר הקב"ה דרכם 
ומזלם מתוך בריאות 
איתנה ופרנסה טובה 

 וירוו נחת מכל
 יוצאי חלציהם 

 
 
 
 

 לע"נ הצנוע והענו
 מרדכי אמונה

 ז"ל ויעקב שיחיהגולי בן 
יה"ר שימליץ טוב בעד 
 אביו ואחיו וכל משפחתו

 
 

 לע"נ הצנוע והענו
 שבתאי מוסאי

 ז"לאברהם וזליכה בן 
 י כא' אבשלישאזכרה יום 

 בבית העלמין 18:30

 ברכה והצלחה
 לרמי יעקובי

 נהייתבן 
שיזכה לזיווג הגון 
משורש נשמתו 
 הטהורה במהרה,

בפרנסה בבריאות ו
ויתגשמו כל  טובה,

 משאלות ליבו
 לטובה ולברכה 

 
 
 
 

 ושבעת וברכת את ה'ואכלת 
שופעת כולה בתיאורי שיבחה של ארץ  "עקב"פרשת 

 ישראל, והחובה לברך על תנובתה.
אלא שהברכה מכוונת בעיקרה לשבעת המינים בהם 

השגור  "זבת חלב ודבש"נשתבחה הארץ, ואילו הביטוי 
במקרא כעשרים פעם לציין שבחה של ארץ ישראל, ונזכר 
אף בפרשתנו, אינו עוסק לכאורה בפרי הארץ אלא בחלב 

ה ודבש ְדבֹוריה.  ּבֶהְמתָּ
 ברכת המזון שאנו מברכים כוללת ארבע ברכות:

 שתיקן משה על המן. - "ברכת הזן"א. 
 שתיקן יהושע בכיבוש הארץ. - "ברכת הארץ"ב. 
 שתיקנו דוד ושלמה על - "ונה ירושליםברכת ב"ג. 
 ירושלים ובית המקדש.     
 ל בימי מרד בר"שתיקנו חז - "ברכת הטוב והמיטיב"ד. 
 שלא הסריחו - "הטוב"כוכבא על הרוגי העיר ביתר,      
  ח(."שניתנו לקבורה )ברכות מ - "המיטיב"ו    

מאורע זה הוא אחד מן האירועים שעליהם ציינו השבוע 
אמר רב "ו באב, כדברי הגמרא בברכות שם: "ג טאת ח

מתנא: אותו היום שִנתנו הרוגי ביתר לקבורה, תקנו 
 '"והמטיב הטוב'ביבנה 

 ברכה והצלחה  

 ליצחק ולידה הרוני
 שיזכו לרפואה שלימה

יתברכו בכל מילי ו
ויתגשמו כל  דמיטב

 משאלות ליבם.
שיזכו באושר  

 בפרנסה טובה.
לאורטל זיווג הגון 
וברכה   ואושרית
 דניאל-לשמואל

 
 

 ברכות ואיחולים 

 אלירן וספיר חליבה
   נ"י הבן להולדת

יה"ר שיעלה במעלות 
התורה והיראה ויצליח 

יתברך בכל דרכיו ומעשיו, 
 בכל מילי דמיטב

 וברכה והצלחה  
ליעקב מוסאי ונורית 

 אסתר חליבה -לציון והלן
 ירוו נחת מיוצאי חלציהם

 

 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  21:30בשעה 

 בע"ה תתקיים  מסך ענק. על גבי
 " בית הלחם"בחסות  סעודה רביעית,
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 ברכה והצלחה 

לפנחס ודורית 
 ישראלי

לזיכוי  םעל תרומת
הרבים. זכות השיעור 

  םוהתהילים תגן בעד
שיזכו לרפואה 

יתברכו בכל ו שלימה
ויתגשמו  מילי דמיטב

 שאלות ליבםכל מ
  ה ולברכהלטוב

 ברכה והצלחה  
 לאריאל לוי

 בן חפציבה ומיכה 
  ולשיראל

 בת חפציבה ומיכה
שיזכו עוד השנה 
לזיווג הגון משורש 
 נשמתם הטהורה

ויקימו בית נאמן 
 וכשר בישראל

 

 רפואה שלימה
 לדליה נסימי

 בת גורג'יה מנב"ת
הקב"ה ישלח מזור 

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

לשנים רבות עם 
 הי"ו  ישעיהבעלה 

 
 
 
 
 

 רפואה שלימה
 שני היגרי

 מנב"ת סול ומשהבת 
הקב"ה ישלח 
מזור ומרפא 
לרנ"ב אבריה 
ושס"ה גידיה. 

שתחזור במהרה 
לאיתנה הראשון 

ותזכה לשנים 
 ת וטובות רבו

 
 
 

 
 
 

 
 

 רפואה שלימה
 שלמה בועזיז

 זהרי בן
 הקב"ה ישלח 
 מזור ומרפא 

 לרמ"ח אבריו 
ושס"ה גידיו. 
 שיחזור לאיתנו
הראשון ויזכה 

 ת לשנים רבו
 עם רעייתו ג'ולייט

  

 למשפחת סעד היקרה
משתתפים בצערכם  

 בפטירת הצנוע והענו
סעד  אליהו 

 בן מסעודה וסלם ז"ל הכהן 
 צערלא תדעו עוד ש

 
 
 
 
 
 
 
 

 במלאת שלושים יום
 לע"נ הצנוע והענו
 ז"לאברהם נגר 

 ' אבכ שניאזכרה יום ה
 בן זכאי בבית העלמין 17:45

 
 
 

 ברכה והצלחה 

 לאפרים ויוכבד נסימי
 שיבורכו מפי עליון 
 ובכל מילי דמיטב

 ברוחניות ובגשמיות
שיאיר הקב"ה דרכם 

מתוך  ואת מזלם
בריאות ופרנסה 

 ונחת  טובה
 מיוצאי חלציהם

 
 

 ברכה והצלחה
 מיכה לויל

על הסיוע לזיכוי 
 ההרבים. שיזכ

 לפרנסה טובה, 
 אושר ושלווה 

בכל משלח  וברכה
 רפואה שלימה  .וידי

ושלווה נחת  הוירוו
וזיווגים הגונים 

 ילדיובמהרה ל
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ברכות ואיחולים 

 חדד חנהיאיר ו
 . נ"י  הבת  להולדת

יה"ר שתגדל 
כאמותנו הקדושות 
 שרה רבקה רחל ולאה

תזכו לחופתה 
שתצליח בכל 

 דרכיה ומעשיה 
 ותרוו נחת מילדיכם

 
 
 
 
 

 
 


