
 

 

 

 1022עלון מס'   - יםר  ש  ע  שנה 
 

 יחדשהו .חמישי ושישייחול בע"ה בימים  אלולר"ח  @
 הקב"ה עלינו ועל כל ישראל, לטובה ולברכה, לששון   
 ולבשורותולשמחה, לישועה ולנחמה, לפרנסה ולכלכלה    
 (ג' אלול ראשון)סליחות לספרדים ביום .  טובות אכי"ר   
 
 

 פרשת ראה

 "פה'תשאב  -מנחם כה'  בס"ד
 19:06  -   הדלקת נרות

 19:56  -   שבת צאת ה
 20:46  -        רבנו תם 

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

 
 

 
 

 מענייני הפרשה :   
 .בחירה בין ברכה וקללה 
 מצווה לבטל את כל המקומות אשר הקדישו 
 הארץ הקודמים לפולחן אליליהםי תושב     
 '.ולהקריב קרבנות רק במקום אשר יבחר ה     
 .איסור כללי ללכת אחרי מנהגי תושבי הארץ  
 חוקים הנוגעים לנביא שקר המסית את העם 
 ללכת אחרי אלוהים אחרים.     
 עיר הנדחת.  
  חזרה על דיני בעלי חיים מותרים ובעלי חיים 
 אסורים באכילה .      
 "ראה אנכי נתן לפניכם היום ברכה וקללה" 

כי האנוכיות של האדם יש בה שני הפכים ברכה וקללה, 
ויגבה בעוד שמצד עצמה היא פסולה, אבל מצד שני הרי כתיב 

 ש(מאור ושמ)       . בדרכי ד' ואז היא הופכת לברכהלבו 
כאשר "ובלכתך בדרך" כאשר ילך בדרך כל הארץ לאחר 

 )חתם סופר זי"ע(           הם. ימשיכו ,ים שנהרמאה ועש
 "ו(יד' ט) "ואת בת היענה 

היענה" ולא אסר  בתמדוע כתוב איסור האכילה בלשון "
מתרץ החזקוני  .את היענה עצמה? הרי גם היענה אסורה

שאכן אסור לאכול גם את היענה ולא רק את בת היענה, 
ומה שכתוב בתורה לא לאכול את בת היענה הוא כי 
מבחינה מעשית בשר היענה ניתן לאכילה רק כאשר היא 
צעירה שאז בשרה רך, אך כאשר היענה מתבגרת הבשר 

 ה.שלה מתקשה והוא לא ניתן לאכיל
 "נתן תתן לו" 

ינה. יש מפרשים שהתורה נותנת עצות הכפיל את הנת
ן תתן" אם קשה לך לתת צדקה תן בהתחלה ת  בצדקה, "נ  

 ן תתן.ת  עד שתתרגל זהו נ  קצת, ועוד ועוד 
 "...ברכה או קללה" 

ברכות יתירות על הקללות. ברכות פתח ל : האומרים חז"
 ..."(ת)קוממיו בתי"ווסיים ם בחוקותי...( א)" באל"ף

והקללות פתח , מאל"ף ועד תי"והם שהברכות באות עלי
בין וא"ו וה"א אין כלום"! לכן גם  – בה"אוסיים  בוא"ו

לרמוז לשפע הברכות מא' ועד  –הברכה" ר "את כאן נאמ
לרמוז לכך שהקללות  –והקללה" ר "ת', אך בקללה נאמ

ועוד '. מצומצמות למרחק הקטן שבין האות ו' לאות ה
 תכשנצרף יחד את האותיות האחרונות במלים "א: רמז 
שבזכות ' התורה 'נקבל את המל" ותשמע רשא הכהבר

 )בעל הטורים(                            ! התורה יבואו הברכות
 

 
 

 פינת הניבים והפתגמים
 "יש לו מנה רוצה מאתיים"

 .טבעו של אדם שאינו מסתפק במה שיש לו
בספר "בית הלוי" מבאר: לכשנתבונן נראה שכל תשוקת 
העולם הזה וחמדתו אינם אלא בבחינת דמיון כוזב. 
רואים אנו בחוש בכל ענייני העולם הזה, שההשתוקקות 

 .שיש בהם באמת אליהם גדולה לאין ערוך מן התענוג
מצד אחד רודפים הם אחרי רווח ממון, בקיץ, ובני אדם, 

בחורף, בשמש הלוהטת, בשלג ובקור. אפילו על בריאותם 
אין הם שמים לב. משמע שהכסף חשוב להם יותר 
מהבריאות. מאידך גיסא, כאשר הם נופלים למשכב, 
יוציאו את מיטב כספם על רופאים וכדומה. משמע 

 .יותר שהבריאות עדיפה
 

 

 
 

 ז"ל אברהםבן   לע"נ  

  כל תבואת זרעך...""עשר תעשר את  
 הנתינה תביא לך מזל.ו אומרת התורה: תן צדקה

ר" )ַחלֵׂק בעשר( את המילה "תעשר":  "ַעשֵׂ
 .(40) 'מיוצאת האות ( 400)' תעשירית של האות 
 .(7) 'זיוצאת האות ( 70)' עעשירית של האות 
 .(30) 'ליוצאת האות ( 300)' שעשירית של האות 
 .(20) 'ךיוצאת האות ( 200)' רעשירית של האות 

 ". מזלך" תקבל "תעשר"
 (ברינה יקצורו)  .הוא מזלו והצלחתו של האדם -המעשר 

 הכנה לימים הנוראים"  -"חודש אלול  
אדם לעבוד כמה שיותר לרכוש לעצמו  צריך אלול בחודש

, ואפילו דקדוקי סופרים, חומרות טוביםות ומעשים ומצ
כיון שאינו יודע איזה מהם גם ע"י צדקה, וחסידויות, 
מדובנא  המגידפעם את  שאלו לטובה. הדיןיכריע את 

 ?השנה, במה שונה חודש אלול משאר חדשי זצ"ל
: אדם בא לבית הכנסת, ומרוב במשל כדרכולהם  ענה

הבריות, בקושי רב  ביןעשירותו היה לבו גס, ולא התערב 
פלט "שלום" לכמה אנשים. והנה הגיע זמן הבחירות לועד 

עמדותו. מיד החל ו, ואותו עשיר הגיש מהכנסתבית 
 הגבהת ולשנילשנות את יחסו, לאחד קנה פתיחת ההיכל, 

שי, וכך עשה בכל שבת יספר תורה, ולשלישי עליית ש
. מה גרם לו זאת? הבריותוהיה מתערב עם  ושבת,
הוא האדם, בכל השנה שקוע בתרדמה  כך ות!!!הבחיר

ות וים מצימק בקושיעצומה, בקושי מגיע לבית הכנסת, 
בסיסיות, ועל חומרות, מאן דכר שמיה?? אולם בהגיע 

את עצמו קרוב ליום הדין, ומיד  הואחודש אלול רואה 
נותן אל לבו לקיים כל מצוה וחסידות שבאה לידו כדי 

 .השלוה השלום, בחלק החיים, הפרנסה, הבריאות, ליפול
  

 השבת "מברכין"
 ילדודי ודודי לני א

 

 

  קטן. אין לעיין בעלון בשעת התפילה וקריאת התורה. במקום שיש עירוב, יש לטלטל ע"י 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 

 "עניה סוערהמפטירין :  "
 )ישעיה נד'(             

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

  2ראו בעמוד  -מרתק 
 מכל מלמדיי השכלתי

 
 
 



 
 

  

 

 אלולחודש 
החודשים שאנו אלול הוא החודש השישי לפי מניין 

)שמות יב(: 'החודש  מונים מניסן, כמו שכתוב בתורה
הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי 

אלול  -מניין השנים שאנו מונים מתשרי  השנה'. ולפי
' לחודש זה אלולהשם ' הוא החודש האחרון בשנה.

נקבע, כשמות כל החודשים, על ידי עולי בבל. אמרו 
 עלו מבבל'. 'שמות חודשים חז"ל:

לפי שאלול הוא האחרון לחודשי השנה, לפני ראש השנה 
לפיכך הוא נקבע לתשובה עולם,  שהוא יום דין לכל באי

 ברוך הוא. סליחות ותחנונים לפני הקדושבומרבים בו 
 חודש הרחמים והסליחות.

לאחריו יבואו ראש השנה ויום הכיפורים שהוא יום 
תפילת ''ונתנה  -הדין. בתפילה המרכזית של ימים אלו 

ותפילה וצדקה מעבירין על רוע  ותשובה''תוקף'' נאמר 
'. שוב מוכחת חשיבותן של מצוות הצדקה 'הגזרה

 וגמילות חסדים. 
מצוות הרמב''ם בהלכות מתנות עניים פרק ז' אומר: 

שנאמר בפרשת השבוע  דקה לעניי ישראלעשה לתן צ
תפתח את ידך לו''. מצד שני אומר  פתוח'' -בפרק ט''ו 

הרמב''ם: כל הרואה עני מבקש עזרה, והוא מתעלם 
ממנו ולא נותן לו צדקה אזי הוא עובר בלא תעשה 

תאמץ את  לא'' -שנאמר שוב בפרשת השבוע בסמוך 
 תקפוץ את ידך מאחיך האביון''.  ולאלבבך 

רמב''ם בפרק י' נאמר שחייבים להיזהר במצוות המשך בה
הצדקה יותר מבכל שאר מצוות העשה. מוסיף הרמב''ם 
ואומר, שהצדקה הינה סימן ההיכר לזרעו של אברהם 

ידעתיו למען  כי'' -אבינו שנאמר בספר בראשית פרק י''ח 
אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו לעשות צדקה''. כך 

 -עליו, שנאמר בפרשתנו בפרק י''ג  שכל המרחם מרחמים
ורחמך והרבך''. וכל מי שהוא אכזרי יש  רחמיםלך  ונתן''

 לפקפק בייחוסו. 
שלעולם אין אדם נעשה עני בהמשך אומר הרמב''ם, 

ולא יגרם לו כל נזק. ההפך הוא הנכון. כתוב  ממתן צדקה
תעשר''. אמר רבי יוחנן במסכת תענית  עשרבפרשתנו ''

בשביל שתתעשר''. עשר בשביל שתתעשר ממנו שנים  עשר''
רבות ותוכל להמשיך ולהפריש מעשר מידי שנה בשנה, 

 והדבר הינו הבטחה אלוקית. 
 

 גיע"הלול אאה ר" -ראה 
 

ימים אלו הם מסוגלים לכך ביותר, וכמבואר בספרי 
המוסר והחסידות כי "פרשת ראה" נקראת לעולם קודם 

צדיק רבי יהודה צדקה זכר חודש "אלול". ומרן הגאון ה
צדיק לברכה, וזכותו יגן עלינו אמן, אמר: שסדר 

שופטים, כי תצא, כי תבוא, נצבים, וילך,  ,הפרשיות: ראה
 האזינו, וזאת הברכה, בראשית, רומז לנו דבר יפה.

" שופטיםגיע, לפיכך "הלול אאה רראשי תבות  רא"ה
לך בכל שעריך, תבדוק מעשיך, ועוד עליך  ושוטרים תתן

" לשמים, כי תבוא" מן העולם אז יהיה "כי תצאלזכור "
" וילך", אחרי כן "נצביםושם תעמוד לדין שנאמר אתם "

", וזאת הברכה" שמע לתורה, אז "האזינואך לאן? אם "
   " מתחיל גלגול חדש לתקן הכל. בראשיתואם לא אז "

ל לרכוש לעצמו מצוות בחודש אלול צריך אדם לעמו
ומעשים טובים, דקדוקי סופרים, חומרות וחסידויות, 

 כיון שאינו יודע איזה מהם יכריע את הדין לטובה.
 
 
 

 ל תקרי הליכות אלא הלכות""א
 

 מכל מלמדיי השכלתי
 

 "עניה סוערה" –פרשת ראה: ישעיה נד' הפטרת 
 שבת שלישית משבע דנחמתא

לאחר שהנביא ישעיה אמר להקב"ה כי עם 
ישראל ממאנים להתנחם שנאמר "ותאמר ציון 
עזבני ה', וה' שכחני" משיב הנביא ישעיה לעם 
ישראל: אתם מסרבים להתנחם!! אז הנה 
הבטחה של הקב"ה "הנה אנוכי מרביץ בפוך 
כ ד  אבנייך ויסד תיך בספירים, ושמתי ַכדְׁ

בולך לאבני שמשותיך ושעריך לאבני אקדח וכל ג
חפץ". פרוש: עתיד הקב"ה לבנות את ירושלים 

)רד"ק(, אבני ספיר  באבנים טובות ומרגליות
ואבני נופך, ובאבנים אדומות ויקרות )אב"ע(. 
כתוב במדרש: אמר רבי שמואל בר נחמני 

מלאכים ברקיע גבריאל ומיכאל השני מחלוקת 
חד אמר אבני שוהם וחד אמר אבני ישפה, אמר 
להם הקב"ה עתיד אני לרצף את ירושלים גם 
באבני שוהם וגם בישפה, שהאבנים האלו 

)ב"ב עה'(. וכל  שיש בעולםביותר יקרות ה
האבנים האלו היו בחושן שלבש כהן גדול, וזה 

ואז  רמז לאחדות כל השבטים שבעם ישראל
 וכל בנייך למודי ה' ורב שלום בנייך"."

 

 ?! ? מה אני פראייר שאני אתן צדקה
". צדקה תציל ממוותעל המצווה נאמר כי "

ר  -אפשר להבין את המשפט כפשוטו  מתן לאחֵׂ
יכול להציל את המקבל ממוות פיזי, וניתן להבינו 
גם כהצלה של הנותן ממוות רוחני, מהתנוונות 

ו ושמחכה לבוא הפוטנציאל האלוקי שקיים ב
לידי ביטוי ולהיגאל ע"י עשיית מעשים טובים של 
חסד. גם על אופן הנתינה יש ללמוד. חז"ל באו 
ואמרו שהמצווה האמיתית והשלמה היא לא רק 
בנתינת הצדקה, כי אם בנתינת צדקה המלווה 
בחיוך ובמילת עידוד. רבים משלשלים מטבע 
 לכוס של נזקק או שולפים שטר למתרימים בדלת
בפרצוף חמוץ ואף בנימה של כעס וביקורת. 
חשוב לזכור כי מילה חמה, יחס אנושי ונתינת 
תחושה של "ביחד" וערבות ההדדית חשובים 
יותר מכל דבר אחר. עם החיוך הנזקק לא ילך 
 למכולת אבל הוא כן יתהלך בתחושה טובה יותר.
אחרי שכבר נתנו את הצדקה, לעיתים עלולה 

ולנסות לשכנע אותנו מידת הגאווה להשתחל 
שאנו "צדיקי הדור". חשוב לזכור שבסה"כ 
קיימנו את חובתנו הבסיסית כיהודים וכאנשי 

 אמת ואמונה.
 

 : הדיברות 10המות כנגד ב 10
באה גם רשימת הבהמות המותרות ה בפרש

( אייל, 4( עז, 3( כבש, 2( שור, 1באכילה, והן עשר: 
( תאו, 9  ( דישון, 8   ( אקו,7   ( יחמור,6  ( צבי, 5
( זמר. אומר על כך 'בעל הטורים': עם ישראל 10

  הדברותת עשרה קיבלו את התורה, שביסוד
 .בהמותשר על ובמקביל לכך הותרו לישרא
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 להצלחה בתורה"-"כוחה של תפילה
באחת מהישיבות הקטנות החשובות שבירושלים, ישב 

הצליח בתלמודו, ושום לימוד בחור בן טובים, שלא 
לא נקלט בראשו, אך רצונו היה עז ונחוש. הוא ניסה 
את כוחו שוב ושוב, אך ללא הצלחה. על אף היותו 
בחור ירא שמיים, נעים הליכות ובעל מידות טובות, 
לא עלה תלמודו בידו. אחד מהר"מים בישיבה השקיע 
בו רבות. מדי יום היה יושב עמו לאחר השיעור כדי 

נן את הגמרא עם התוספות והמפרשים, אך ללא לש
מגיד השיעור המסור היה אובד עצות; זוהי  הועיל...

תופעה נדירה למדי, שכן על פי רוב מי שמשקיע 
ומתייגע בתלמודו הרי הוא מתעלה ומצליח, לכן 
החליט מגיד השיעור לנסוע עם הבחור אל מרן ר' 

יעם בהג בסקי שליט"א, ולבקש עצה וברכה.יחיים קני
אל הרב, פתח מגיד השיעור בדברי שבח על הבחור 
הניצב עמו, על תפילותיו והליכותיו ועל יראת שמיים 

חייך רבי  אין תלמודו עולה בידו כלל.כי וציין  שלו,
חיים למשמע השאלה, ואמר: "כנראה צריך קצת 
יותר יגיעת התורה, שאין התורה נקנית אלא בעמל 

אמר, כי יכול הוא להעיד ויגיעה קשה"! מגיד השיעור 
מקרוב שיגיעה רבה יגע אותו בחור, ומנסה בכל כוחו, 
אך הראש חלש ואינו מצליח לקלוט ולהבין! רבי חיים 

ושאלו ברוב חיבה: "האם הנך מתפלל  פנה אל הבחור,
 -ומבקש על הצלחת התורה"? "בוודאי"! ענה הבחור 
א "תמיד בוכה אני ומבקש על כך, אבל, לצערי, עדיין ל

נעניתי". "תקבל על עצמך להתפלל תמיד תפילה 
בציבור, ושלא להפסיד תפילה בציבור גם אם תצטרך 

חלפו ימים,  חתם רבי חיים. -לזה מסירות נפש"! 
והתקבל  הבחור סיים את לימודיו בישיבה קטנה,

אחת מהישיבות המצוינות. והנה,  -לישיבה גדולה 
ה בה מספר שנים הופיע הבחור בישיבה הקטנ לאחר

למד בנערותו, ונכנס לביקור בחדרו של אותו מגיד 
מגיד השיעור שמח לקראתו עד מאוד, והנה  שיעור.

מניח הבחור לפניו על השולחן קונטרס נאה של 
חידושי תורה על מסכת יבמות. הרב עיין בקונטרס, 

בחוכמה ובעמקות נפלאה, ניכר  ומצאו מלא וגדוש
חכם -, כתלמידהיה כי המחבר ניחן בכוח חידוש נדיר
"כנראה מדובר  מופלג! "מי הוא הרב המחבר"? שאל,

"אני כתבתי : חכם חשוב ביותר"! הבחור ענה -בתלמיד
וערכתי את הקונטרס בסייעתא דשמיא מרובה, ובשביל 

השיעור היקר, להגיש בפניו את -כך באתי הנה אל מגיד
פרי ביכוריי. לאחר ההשקעה הרבה שהשקיע בי 

 בוודאי ישמח לראות בפרי עמלו"! להצלחתי, חשבתי כי
הרב עמד נפעם, אינו מאמין למראה עיניו. "אתה הוא 
בעל המחבר?! הרי רק לפני שנים מספר, בהיותך כאן 
בישיבה קטנה, לא הבנת כמעט כלום! כיצד התחולל 
שינוי אדיר כזה מקצה לקצה"? בחיוך צופן סוד סיפר 

 יתם: "בתחילת לימודיייהבחור לרב דברים כהוו
בישיבה הגדולה לא הבנתי כמעט כלום. חבריי עולים 
ומתגדלים בתורתם ואילו אני תקוע במדרגת תורתי 
כמעט כשל ילד בחיידר. "לקראת סוף 'הזמן' יצאה 
הישיבה לנסיעה למקומות הקדושים בצפון. היה זה 
ביום ה', ערב ראש חודש, והבחורים חפצו להגיע לתפילת 

ר מקומות הקדושים במירון ולשא 'יום כיפור קטן'
הטיול נמשך עד שעה מאוחרת בלילה, וכשחזרתי  בגליל.

לביתי בשכונת רמות בירושלים, הייתה השעה מאוחרת 
 עלושוחחתי עמהם בניחותא   עם הוריי  ישבתי  מאוד.

 

הנסיעה והיום, ולא שמתי לב כלל לשעה. לפתע  חוויות
התפללתי ערבית! את עצמי בבהלה: עדיין לא  תפסתי

בלילה! זכרתי היטב  01:30ה מחוגי השעון הראו על השע
הקבלה שקיבלתי על עצמי, בהוראת הגר"ח  את

 .שליט"א, שלא לוותר על תפילה בציבור בשום אופן
בשעה זו, האפשרות היחידה למצוא מנין היא בביהכ"נ 

במרכז העיר... אך  הגדול שבשכונת 'זכרון משה',
כבר מזמן אינה פועלת.... החלטתי התחבורה הציבורית 

לעשות השתדלות בדבר. יצאתי מהבית בניסיון למצוא 
מכוניות בודדות שחלפו על פני שעטו ביעף ולא  טרמפ,

לאחר המתנה ממושכת בקור הירושלמי,  עצרו כלל.
דקות מוצא אני דרך להגיע  10ך החלטתי: אם בתו

הביתה, הריני חוזר  -הרי טוב, ואם לאו  -ל'זכרון משה' 
דקות, נעצרת  7כעבור  ובלית ברירה אתפלל ביחידות...

לידי מכונית, ובתוכה יהודי שהכרתי משכונתנו. 'להיכן'? 
'לזכרון משה'! עניתי. 'טוב  -הוא שואל אותי בחביבות 

מאוד! גם פניי מועדות לתפילת מעריב ב'זכרון משה'! 
אנשים שעדיין לא  5משהגענו לביהכ"נ כבר המתינו שם 

פללו, יושבים ומצפים למניין שיתאסף. ועדיין חסרו הת
י  למִּ  3 , רצו ללכת מנין ן. חלק מהאנשים, בראותם כי איןנְׁ

 לביתם, אך אני ביקשתי והתחננתי שימתינו עוד מעט,
בלילה )!(  3כיוון שמוכרח אני להתפלל בציבור! בשעה 

עבורי הייתה זו ו ! החלה תפילת ערביתמניןב"ה,  היה,
יוחדת במינה. התפללתי ברגש ובכוונה רבה תפילה מ

נפתח ליבי  אולם משהגעתי בתפילה לברכת 'אתה חונן',
בפתע פתאום. פרץ דמעות אדיר ניגר מעיניי ללא הפוגה! 
בכיתי ובכיתי שם בפינת ביהכ"נ. מעולם לא חוויתי 
חוויה שכזו, מעולם לא בכיתי בכי שכזה! עמדתי שם 

בערך כמחצית השעה,  בפינתי בברכת 'אתה חונן' בלבד
ציבור המתפללים סיים זה מכבר את תפילתו שכ

יצאתי מתפילה זו כעין בריה  והתפזרו איש לביתו.
החלטתי  ,חדשה! בהיות שהשעה הייתה כבר סמוכה לנץ

, מסכת סנהדרין. בינתיים הוצאתי נלהישאר בביהכ"
והתחלתי ללמוד. והנה, להפתעתי העצומה החילותי 

אחת הכל נפתח לי! חשתי -פתאום קולט ומבין! בבת
בלימודי טעם מתוק וערב עד מאוד, כפי שמעולם לא 
הרגשתי. בפעם הראשונה בחיי קראתי את המילים 
 ב'תוספות' והבנתי את עומק משמעותן! בתפילת שחרית,

ליבי כאולם: משהגעתי לברכת 'אהבה רבה', נפתח 
 'אבינו אב הרחמן, המרחם, רחם עלינו, ותן בליבנו בינה

ושוב, להבין ולהשכיל... והאר עינינו בתורתך..." 
 כשהגעתי לברכת 'אתה חונן' גאה ליבי בבכי נורא.

עמדתי בברכה זו זמן ארוך מאוד, עד שהבכיות של 
מעריב מאתמול לא היו אלא כמשל לעומת שחרית זו! 

רית חזרתי לביתי, סעדתי פת שחרית לאחר תפילת שח
ונכנסתי תיכף לחדרי. הוצאתי את הגמרא והחילותי 

עצומה ללא הפסק, עד  ללמוד בחשק רב והתלהבות
כניסת השבת, אז יצאתי אל ביהכ"נ לקבלת שבת 
ותפילת ערבית של שבת. לאחר הסעודה פנה אלי אבי 

שזה  בבקשה, שהגיעה העת לפרוש למיטתי ולישון מעט,
. למעלה מיממה וחצי שלא נתתי תנומה לעפעפייכבר 

אמרתי: 'אלמד נא עוד מעט ואחר כך אלך לישון'... אך 
אותו 'מעט' נמשך כל אותו ליל שבת עד שהגיע זמן 
קריאת שמע של שחרית... לא הייתי מסוגל לעזוב את 
תלמודי מרוב שקיקה. ברוך ה' מאותו היום נפתחו לי 

בעל הבנה  מתמיד גדול, שערי אורה, שערי תורה, נעשיתי
עמוקה וסברה ישרה בכל דבר, וזכיתי, בסייעתא דשמיא 

ללמדנו,  מופלאה, להתעלות עצומה בכתרה של תורה"!
 )התעלות( מהי כוחה של תפילה היוצאת מעומק הלב.

 ואבותינו סיפרו לנו
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 חינוך  - "בניך כשתילי זתים"

 הכנות לחזרה לבית הספר
רצוי להכין את הילד  הסתגלות לשעות שינה סדירות:

בסדר היום ובסדרי השינה  בהדרגה לחזרה לשיגרה
והקימה. רצוי שההכנה תהיה הדרגתית. כלומר, כשבוע 
לפני תחילת הלימודים, חשוב להתחיל להקפיד יותר על 

 .שעת השינה, כשבכל פעם מקדימים במעט את שעת השינה
: מומלץ הסתגלות לפעילות שדורשת יותר ישיבה וריכוז
שבו הילד לפני סוף החופש לבנות סדר יום מוקפד יותר, 

מקדיש זמן לקריאה ועבודה בחוברות. המטרה היא 
להתחיל להרגיל את הילד לשבת ולהתרכז, דבר שלא 
התנסה בו כמעט במהלך החופשה. המעבר מן הפעילות 

 .של החופש למצב שבו הילד יושב ומתרכז, אינו קל
חשובה השמירה על קשר עם  עידוד מפגשים עם חברים:

החופשה ייפגש הילד יותר החברים. רצוי שלקראת סוף 
עם חברים. הדבר יקל עליו בימים הראשונים. כך, במקום 
להיות עסוק ביצירת קשרים חדשים או בחיזוק הקשר 
עם חברים קיימים בימים הראשונים של ביה"ס, הוא 
ירגיש נוח ובטוח יותר ויוכל לזרום עמם מייד כאשר 

 .את החשק שלו לחזור לביה"ס וזה יגביר יפגוש אותם

 "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  ולשניחת ההיכל, פתי
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, 
 הואול רואה מאן דכר שמיה?? אולם בהגיע חודש אל

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
 גבריאל וחנה אביטן לרב

 שתרמו לסעודה הרביעית בלויין.
 זצ"ל עובדיה יוסףזכות מרן 

לרפואת והצלחת כל ילדיהם 
ונכדיהם. שיתמלאו כל 

משאלות ליבם לטובה. זכות 
תעמוד להם שיתברכו  המצוה

ברוחניות ובגשמיות וברפואה 
 ובפרנסה טובה, וירוו נחת

 מכל יוצאי חלציהםושלווה 
 
 
 
 
 
 

 
 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 אסתר אהרוני
 
 

 : -לכל החולים ובכללם ל רפואה שלימה והחלמה מהירה
  הי"ורעות בן  יגל-אברהם
  הי"ומזל -אריאלהבן  דורון חי-עילאי
 הי"ו ביביבן  אהרונייוסף 

  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 

 כלה" "קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול

 מזל טוב ואיחולים לבביים
 מרדכי ומלכה ירמיהו

 מנב"ת  שושנה צנעני

 דלית-אושרית עם  אריאללנישואי 
יה"ר שיקימו בית נאמן וכשר בישראל 

להמשיך ויעלה הקשר יפה ויזכו 
 הבית המפואר.את מסורת 

 "ענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ברכה והצלחה 

 לדניאל ושמחה דוידי
על תרומתם לזיכוי 

זכו לרפואה הרבים. שי
שלימה ויתברכו בכל 

ויתגשמו כל מילי דמיטב 
 משאלות ליבם. 

 אושר ופרנסה טובה.
 לאורטללזיווג הגון 
לאפרת וברכה 

 רואופיר ולדוד והד

 והענו צנועלע"נ ה
 סירוס קדישה

 ז"ל וסלטנתבנימין בן 
 ' אב פקידת שנתוכז שני

 שימליץ טוב בעד משפחתו
 
 
 
 
 
 
 

 והענו צנועלע"נ ה
 שמואל בבג'אן

 ז"ל דודבן 
 חמישי ל' אב פקידת שנתו
 שימליץ טוב בעד משפחתו

 
 
 
 
 
 

 ברכה והצלחה 

 יצחק ולידה הרוני
שלימה  שיזכו לרפואה

ויתברכו בכל מילי 
 דמיטב יתגשמו כל

משאלות ליבם פרנסה 
 .ואושר  טובה

לאורטל זיווג הגון 
וברכה   ואושרית
  דניאל-לשמואל

 ז"ל שמואל בן דוד לע"נ
 ז"ל סירוס בן בנימין

 
 
 
 

סגולה לעושר  -אלול    
 "פסל לך"? הקב"ה אמר למשה מה היה בר"ח אלול

והראה למשה רבנו "מחצב סנפירינון מתוך אהלו, 
 רש"י(.) ואמר הפסולת יהיה שלך ומשם נתעשר משה הרבה"

בו בעושר  ר"ח אלול הוא גם סגולה להתברךאם כן  
, כמו שמשה רבנו נתברך בו בעושר. בעת שכל גדול

ישראל הלכו לשאול מהמצרים כלי כסף וכלי זהב 
את ארונו של יוסף ולא רץ אחרי  מחפש משה ,ושמלות

. ושמא מאוד מתעשר עושר גדול ולבסוף ,הכסף והזהב
חכמינו אמרו  תאמר מה צריך משה כל כך הרבה עושר?

נ ן ח  י יו  , "ָאַמר ַרבִּ ינ תו  כִּ ֶרה ׁשְׁ רּוְך הּוא ַמׁשְׁ דו ׁש ב  ין ַהק  , אֵׂ
ֶׁשה. מ  ֻכל ם מִּ נ יו, וְׁ ע  ם, וְׁ כ  ח  יר, וְׁ ׁשִּ ע  בו ר, וְׁ  ֶאל א ַעל גִּ

ּבו ר  ן", וכן  -ג  כ  ׁשְׁ ֶהל ַעל ַהמִּ א  ר ש ֶאת ה  פְׁ יב, "ַויִּ תִּ כְׁ דִּ
י י   תֵׂ ַעל ׁשְׁ ם מֵׂ כֵׂ לִּ ַאׁשְׁ ת, ו  י ַהֻלח  נֵׂ ׁשְׁ ש בִּ פ  ֶאתְׁ ם""ו  רֵׂ ַאַׁשבְׁ י, ו   .ד 

יר  ש  א. -ע  הֵׂ ָך יְׁ ן ֶׁשלְׁ ת  לְׁ ס  ָך", פְׁ ל לְׁ ס  יב, "פְׁ תִּ כְׁ דִּ  
ם  כ  ינ ה -ח  י בִּ ים ַׁשֲערֵׂ שִּ יהּו, ֲחמִּ ַויְׁ י ַתרְׁ רִּ ַאמְׁ ל דְׁ מּואֵׂ  ַרב ּוׁשְׁ

יב, תִּ כְׁ ד, דִּ ֶאח  ֶׁשה, חּוץ מֵׂ מ  נּו לְׁ תְׁ ֻכל ם נִּ ל ם, וְׁ עו  אּו ב  רְׁ בְׁ  נִּ
הּו"." רֵׂ ַעטְׁ ר תְׁ ד  ה  בו ד וְׁ כ  ים וְׁ ֱאֹלהִּ ַעט מֵׂ הּו מְׁ רֵׂ ַחסְׁ ַותְׁ  

יו  נ  ם -ע  ָאד  כ ל ה  ד מִּ א  נ ו מְׁ ֶׁשה ע  יׁש מ  אִּ ה  יב,"וְׁ תִּ כְׁ  ..."דִּ

 ברכות ואיחולים 

 לגלעד ורחלי כשר
   נ"י הבן להולדת

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

 ונחת ושלווה  
 לציפורה כשר

 לרב חיים וסמדר וורצמן
 
 כל הישועות והברכות 

  מנב"תת . א . צ .  -ל
 לסעודה הרביעית בלויין מהשתר

 זצ"ל עובדיה יוסףזכות מרן 
 השיתמלאו כל משאלות ליב

לטובה. זכות המצוה תעמוד 
ברפואה שלימה,  שתתברךלה 

ותרווה אושר ובפרנסה טובה, 
 נחת מכל יוצאי חלציה

 ולשנים רבות טובות ונעימות 
 בת חנה ז"ל שרהלהבדיל לע"נ 

 
 
 

 

 
 

 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 

 למרדכי ורחל נאמן
 ליבם שיתמלאו משאלות

 לטובה. זכות המצוה
תעמוד להם שיתברכו 
ברוחניות ובגשמיות 

 טובה,וברפואה ובפרנסה 
 אושר וירוו נחת ושלווה

בן שושנה  אברהםלע"נ 
 בן שושנה ז"ל  ויוסף

 ז"ל  בת גולשן ומרים חסיה
 
 

 ברכה והצלחה 

 למשה וריקי ישראלי
על תרומתם לזיכוי 

זכו לרפואה הרבים. שי
שלימה ויתברכו בכל 

ויתגשמו כל מילי דמיטב 
משאלות ליבם. אושר 

 ופרנסה טובה.
 וזרע קודש לרן ודבורה 

 יעקבולהבדיל לע"נ 
 ז"ל ישראלי בן אברהם

 

 

 הציבור הקדוש מוזמן
 לסליחות ופיוטים

 בבית הכנסת
 "אוהב שלום" 

 )ליד הרבנות יבנה(
 בלילה 12:30מנין בחצות 
 בבוקר 07:15מנין שני 

 08:00שחרית בשעה 
 פרטים : ר' שלמה
054-6598068 

 
 

 
 

 
 

 לע"נ הצנועה והענוה
 מרים חסיה

 ז"ל גולשןבת 
 פקידת שנתה אלול' א שישי

 שתמליץ טוב בעד משפחתה
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 הצנועה והענוהלע"נ 
 שימול-עליזה בן

 ז"ל  פריחהבת 
 השבוע פקידת שנתה

 משפחתהשתמליץ טוב בעד  
 ולרפואת והצלחת רחל סבג 

 
 

 
 
 
 
 

 ברכות ואיחולים 

 אהרונישמואל וחיה 
 . נ"י  הבת  להולדת

יה"ר שתגדל כאמותנו 
שרה רבקה הקדושות 

 רחל ולאה תזכו לחופתה
דרכיה שתצליח בכל 

 וברכה ונחת ומעשיה 
 ליוסף ואסתר אהרוני
 ולמנחם ומרים משה

 
 
 
 

 
 

 הצנוע והישרלע"נ 
  יעקב  ישראלי

 ז"ל  אברהם ומריםבן 
 ' אב פקידת שנתורביעי כט

 שימליץ טוב בעד משפחתו
 
 

 והענולע"נ הצנוע 
שרלי  שאול  

 מוגרבי
 ז"ל נזירה ויוסףבן 

 חמישי ל' אב פקידת שנתו
 שימליץ טוב בעד משפחתו

 
 
 
 
 

 משפחת עמרני היקרה
מערכת העלון  

 "אברהם יגל"
בצערכם  פתמשתת

 האב בפטירת 
 הצנוע והענו

 מרדכי עמרני 
 בן רבקה וששון ז"ל
מן השמיים תנוחמו 

 .שלא תדעו עוד צערו
 שימליץ טוב בעד המשפחה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 לע"נ הצנועה והענוה
 לאה נאמן

 ז"ל רבקה ואליהובת 
 ' אב פקידת שנתהכח שלישי
 בבית העלמין 18:00 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 הצנועה  והענוהלע"נ 
אפרת   -שרה

 מורנו
 ז"ל  ויוסףחנה בת 
 ל' אב פקידת שנתהחמישי 

 שתמליץ טוב בעד ילדיה
 משפחתהוכל 

 

 
 
 
 
 
 


