
 

 

 מענייני הפרשה :   

  .לאחר היציאה ממצרים, הוליכם משה במדבר 
    המצרים רודפים אחרי בני ישראל ומשיגים 
 אותם על שפת ים סוף.      
  בני ישראל עברו בשלום בתוך  קריעת ים סוף , 
 הים ביבשה, והמצרים טבעו בים.      
  "שירת הים, שיר הודיה לה'.אז ישיר משה ," 
 .קורות בני ישראל בדרכם ִמָים סּוף עד להר סיני 
 טחון בקב"ה.ירשת המן והׂשָלו, ִשיעּורים בבפ 
 .נס המים מהסלע, ומלחמת עמלק 
 "בשלח פרעה את העם" 

ביאר הצדיק בעל ה'זרע שמשון' זצ"ל, כוונת התורה 
למדנו שפרעה מלך : "בשלח פרעה את העם" ל באומרה

מצרים בכבודו ובעצמו ליווה את בני ישראל בצאתם 
ממצרים. ומדוע הטריח פרעה את עצמו ללוות את בני 
ישראל? אין זאת אלא כי רצה להראות בזה, שאף על 

זאת עדיין אינו פי ששלח אותם מארצו, למרות כל 
 !מתייאש מהם להיות לו לעבדים

 "ץ"ולא נחם אלקים דרך אר 
כתב: הקב"ה לא הנהיג את בני  בספר "עלי באר"

ישראל באופן טבעי כדרכו של עולם, שהרי מדרך 
ץ, העולם מים יורדים משמים ולחם עולה מן האר

ואילו אצל בני ישראל במדבר היה להיפך, לחם הוריד 
 .ומים העלה להם מן האדמהם, להם מן השמי

 "ויסר את אופן מרכבותיו וינהגהו בכבדות" 
בלשון יחיד,  "ןפ  אֹו"שואל ה"פענח רזא", מדוע כתוב 

הרי לכל מרכבה ישנם יותר ו ? מרכבותי "ינ  פ  אֹו"ולא 
שאם היה הקב"ה מוריד את :  מגלגל אחד. והתירוץ
הרגשה של טלטול, והמרכבות  כל הגלגלים, לא היתה

היו מחליקות על המים. אבל כשגלגל אחד בלבד הוסר, 
העגלות התחילו לקפוץ עם יושביהן וגרמו להם 

 .ייסורים גדולים
 "ויורהו ה' עץ וישלח אל המים וימתקו המים" 

בזכות העץ  (בשלח רנ"ו)כתוב בילקוט שמעוני 
שהשתמש בו משה להמתיק את מי מרה, ניצל מרדכי 

זה המקור לאחד מצירופי  יואולן. מן העץ שהכין לו המ
 י'.השמות הנודעים ביותר 'משה מרדכ

 

 ""ו(ט" -ט"ז ) ויאמרו איש אל אחיו מן הוא 
היה אומר, המאכל משפיע על  הרבי ר' מנדל מרימנוב

האדם, הן בצורה גשמית והן בצורה רוחנית. וכשהם 
השתנה פרצופם ם, אכלו את ה"מן", לחם מן השמי

ן. וקיבל צורה אחרת, וכמעט נעשה אדם אחר לחלוטי
מי , אחד אמר לשני, מן הואויאמרו איש אל רעהו "

הרי אין זה אותו ראובן. "ויאמר משה אליהם  הוא?
אשר נתן ה' לכם לאכלה", זוהי השפעת  הוא הלחם

 .הלחם השמימי
 "ו"שבו איש תחתיו אל יצא איש ממקומ  

אומר רבי ישראל מרוז'ין, כל אדם צריך להחזיק את 
 -עצמו במקום יותר נמוך ממה שמגיע לו לפי מדריגתו 
"תחתיו". ולכל הפחות "אל יצא איש ממקומו", שלא 

 .ממדרגתו וממעמדויצא ממסגרתו ולא יטפס למעלה 
 ""א(ל" -ט"ז ) כזרע גד לבן 
ן טעם גן , כי מצאו במ  עדןסופי תיבות  "ןלב דג עכזר"

 ת. עדן, והוא מאכל מלאכי השר
המהר"ם שי"ף, מבאר שאצל לידת כל השבטים כתוב 

", מלבד הלידה של זילפה את גד שכתוב ותהר ותלד"
 זילפהמשום של, ", והטעם לזה מובא בחז"ותלדרק "

מובן מדוע  ולכןהייתה קטנה לא ניכר עליה ההריון. 
המן נמשל ל'גד', משום שה"מן" לא ניכר, שהרי הוא 

 .שלא ניכר במעי אמו "נבלע במעיהם כמו ב"גד
 " "ז( –י"ז )היש ה' בקרבנו אם אין 

ק ספבגימטריה  עמלקומיד אחר כך "ויבוא עמלק". 
. זוהי התחבולה והמזימה הגרועה והמסוכנת של (140)

יצר הרע, אינו כופר בהחלטיות, אבל נהנה מכל ספק 
 ."מלחמה לה' בעמלק מדור דור"ומבליטו. ולכן 

 
 פינת הניבים והפתגמים 
 

סומא לא ישפוט על הצבע, והחרש על "ה
 "השיר

ביטוי שמשמעו: אל לו לבר דעת לחרוץ דברים 
ומכוסים מוחלטים באשר למצבים המופלאים 

ממנו, כשם ש"העיוור לא ישפוט על הצבע והחרש 
  ."על השיר

 (אמרי בינה פרק ט"ו "מאור עיניים"רבי עזריה )
 

 בשלחפרשת  
 שבת שירה

 

 

 1143עלון מס'   - שלֹוש  ו   יםר  ש  ע  שנה 
 

 במנחה. לא אומרים "תחנון"ביום ראשון  @
 ט"ו בשבט.   ""סעודתביום ראשון בערב  @
 .א"ייש להרבות באכילת פירות שנשתבחה בהם      
 18:18עד   "ברכת הלבנה סוף"יום ראשון בערב   @
 

 

 
 

 
 

 

 
 

  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

 
 
 

 פ"גה'תששבט  יג'  בס"ד
 16:57  -   הדלקת נרות

 17:49  -   שבת צאת ה
 18:23  -        רבנו תם 

 

 "אור החיים"המדוייק של  מהלוח - חורףשעון 
 "אופק תל אביב"ע"פ 
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 "ותשר דבורהמפטירין :  "
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 הרה"ג יצחק יוסף שליט"א 
 יחל את שיעורו בלוויין 

בבית הכנסת "אוהל מועד" 
 20:30במוצ"ש בשעה 

 סגולה טובה להשתתף
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

את סיפור  יםאקורהאשכנזים 
 שירת דבורהגם והמלחמה 
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 ט"ו בשבט סדר
 

 : מאת ה"בן איש חי"תפילה על אתרוג נאה 
ֲאבֹוֵתינּו, ֶשְתָבֵרְך ָכל  ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ה' ֱאֹלֵקינּו ֵואֹלֵקי

ִאיָלנֹות ָהֶאְתרֹוג ְלהֹוִציא ֵפרֹוֵתיֶהם ְבִעָתם, ְויֹוִציאּו 
ֶאְתרֹוִגים טֹוִבים ָיִפים ּוְמֻהָדִרים ּוְנִקִיים ִמָכל מּום. ְולֹא 
ֲעֶלה ָבֶהם ָכל ֲחָזִזית ְוִיְהיּו ְשֵלִמים, ְולֹא ְיִהי ָבֶהם שּום  י 

ת קֹוץ. ְוִיְהיּו ְמצּוִיים ָלנּו ּוְלָכל ִיְׂשָרֵאל ִחָסרֹון,  ֲאִפילּו ֲעִקיצ  ו 
ת  ת ְנִטיָלה ִעם ִמְצו  ֵים ָבֶהם ִמְצו  ֵחינּו ְבָכל ָמקֹום ֶשֵהם, ְלק  א 
ִיים טֹוִבים  ֻסכֹות ֶשָיבֹא ָעֵלינּו ְלח  ג ה  לּוָלב ְבח  ְנִטיָלה ִעם ה 

ֲאֶשר ִצִּויתָ  ְבֶדָך: ּוְלָשלֹום, כ  ל ְיֵדי ֹמֶשה ע  נּו ְבתֹוָרֶתָך ע 
ֹפת ְתָמִרים  " יֹום ָהִראשֹון ְפִרי ֵעץ ָהָדר כ  ְחֶתם ָלֶכם ב  ּוְלק 

ל ְרֵבי ָנח  ף ֵעץ ָעֹבת ְוע  ֲענ   ."ו 
ן יל  רֹות א  פ  ן ב  ח  ל  שֻּׁ ת ה  ֲעֹרְך א  ים ל   .נֹוֲהג 

ְרָבָעה ָראֵשי ָשִנים ֵהם   :א 
ד  ח  א  ןב  יס  נ  ְמָלִכים ְוִלְרָגִלים - ב  ָשָנה ל   .רֹאש ה 

ֱאלּול ד ב  ח  א  ר ְבֵהָמה - ב  ֲעׂש  ָשָנה ְלמ    .רֹאש ה 
י ר  ש  ת  ד ב  ח  א  ָשִנים ּוְלְשִמיִטין ּוְליֹוְבלֹות,  - ב  ָשָנה ל  רֹאש ה 

 .ִלְנִטיָעה ְוִליָרקֹות
ט ב  ש  ד ב  ח  א  ָשָנה לָ  - ב  אי.רֹאש ה  מ    ִאיָלן, ְכִדְבֵרי ֵבית ש 

ֲחִמָשה ָעָׂשר בֹו!  ֵבית ִהֵלל אֹוְמִרים ב 
הא.  עֹור  ה אֹו ש  ט  ח  ן ה  שּוי מ  ע  ל ה  ֲאכ  חּו מ  ק  ְכגֹון עּוגֹות  - י 

זֹונֹותִויָבְרכּו ָעָליו " י מ  ינ  א מ   ."בֹור 
ט יֹאְמרּו ְפסּוִקים  ר ֶשיֹאְכלּו ְמע  ח   :ְבִעְני ן ִחָטה ְוֶלֶחםא 

ְרָת ֶאת ִמְצֹות ְיהָֹוה ֱאֹלֶהיָך ָלֶלֶכת ִבְדָרָכיו ּוְלִיְרָאה " ְוָשמ 
ֲחֵלי ָמִים  ֹאתֹו: ִכי ְיהָֹוה ֱאֹלֶהיָך ְמִביֲאָך ֶאל ֶאֶרץ טֹוָבה ֶאֶרץ נ 
ִבְקָעה ּוָבָהר: ֶאֶרץ ִחָטה ּוְׂשֹעָרה ְוגֶ  ֶפן ֲעָיֹנת ּוְתֹהֹמת ֹיְצִאים ב 

ּוְתֵאָנה ְוִרמֹון ֶאֶרץ ֵזית ֶשֶמן ּוְדָבש: ֶאֶרץ ֲאֶשר לֹא ְבִמְסֵכנֻת 
ְרֶזל  ר ֹכל ָבּה ֶאֶרץ ֲאֶשר ֲאָבֶניָה ב  ל ָבּה ֶלֶחם לֹא ֶתְחס  תֹאכ 

ְחֹצב ְנחֶשת  ".ּוֵמֲהָרֶריָה ת 
ִחָטה  ָמזֹון ֶשל ּגּוףֵמה  ר ה  ֶלֶחם ְשהּוא ִעק  ָהָאָדם.  עֹוִׂשים ֶאת ה 

ה ט  ְטִרָיה  - ח  ר  22, ְכֶנֶגד 22ְבִגימ  תֹוָרה ֶשִהיא ִעק  אֹוִתיֹות ה 
ת ָהָאָדם ָמזֹון ֶשל ִנְשמ   .ה 

כּו "ב.  ר  יב  ים ו  ב  יץ ֲענ  ן אֹו מ  י  חּו כֹוס י  ק  ןי  פ  ג  י ה  ר  א פ   "בֹור 
ב  ח ְלב  מ  ִין ְיׂש  ְצִהיל יֹאְמרּו ְפסּוִקים ּוִמְדָרִשים: ְוי  ֱאנֹוש ְלה 

ב ֱאנֹוש ִיְסָעד:  ָפִנים ִמָשֶמן ְוֶלֶחם ְלב 
ִין ֶשֵאין  ִבי יֹוָנָתן: ִמנ  ר ר  ְחָמִני ָאמ  ר נ  ִבי ְשמּוֵאל ב  ר ר  ָאמ 
ֶּגֶפן  תֹאֶמר ָלֶהם ה  ר: "ו  ִין? ֶשֶנֱאמ  י  ל ה  אֹוְמִרים ִשיָרה ֶאָלא ע 

ְמ  ְלִתי ֶאת ִתירֹוִשי ה  ֲאָנִשים" ִאם ֲאָנִשים ֶהֳחד  ֵמח  ֱאֹלִהים ו  ׂש 
ֵמח   ? ִמָכאן, ֶשֵאין אֹוְמִרים ִשיָרה  -ְמׂש  ֵמח  ֱאֹלִהים ְבָמה ְמׂש 

ִין! )ְבָרכֹות לה'( י  ל ה   .ֶאָלא ע 
ת,. ג י  ח ז  ק  ח ָתָמר אֹו ְתֵאָנה אֹו ִרמֹון  י  ִית ִיק  ְוִאם ֵאין לֹו ז 

ּזֹו הּוא פֹוֵטר ֶאת ָכל ִויָבֵרְך ְבקֹול ָר  ת ָהֵעץ ה  ֵּון ֶשְבִבְרכ  ם, ִויכ 
ֻשְלָחן ל ה  ץ"ברכתו  .ֵפרֹות ָהִאיָלן ֶשֵיש ע  ע  י ה  ר  א פ   ".בֹור 

ר  ח  ר:ְלא  ת ָזִית יֹאמ  ר ָקָרא ה'  ֲאִכיל  ֲעָנן ְיֵפה ְפִרי ֹתא  ִית ר  "ז 
ֶשֶמן ֵמִאיר  ביהמ"ק ֵמִאיר ְלָכל ָהעֹוָלם. ָכְך  -ְשֶמְך" ְכֵשם ֶשה 

ִית  ר: "ְוָהְלכּו ּגֹוִים ְלאֹוֵרְך", ָלֵכן ִנְקָראּו ֲאבֹוֵתינּו ז  ֶשֶנֱאמ 
ֹכל ֶבֱאמּוָנָתם" ֲעָנן ֶשֵהם ְמִאיִרים ל   ר 

ר:ד.  ר יֹאמ  מ  ת ת  יל  ר ֲאכ  ח  א   ל 
ר לּוְלָיִני: ָכתּוב:  ִבי ִחָייא ב  ש ר  ָתמָ "ָדר  ִדיק כ  ר ִיְפָרח ְכֶאֶרז צ 

ְלָבנֹון ִיְׂשֶּגה ר "ב  ר ֶאֶרז, ְוִאם ֶנֱאמ  ר ָתָמר ָלָמה ֶנֱאמ  , ִאם ֶנֱאמ 
ר ָתָמר? ר ֶאֶרז  ֶאֶרז ָלָמה ֶנֱאמ  ר ָתָמר ְולֹא ֶנֱאמ  ִאלּו ֶנֱאמ 

ְחִליף  ס  -ָהִייִתי אֹוֵמר: ָמה ָתָמר ֵאין ִּגְזעֹו מ  ִדיק ח  ף צ  א 
ְחִליף ְוָחִליָלה ֵאין ִּגזְ  ר ֶאֶרז, -עֹו מ  ר ֶאֶרז  ְלָכְך ֶנֱאמ  ִאלּו ֶנֱאמ 

ר ָתָמר, ָהִייִתי אֹוֵמר: ָמה ֶאֶרז ֵאין עֹוֶׂשה ֵפרֹות   -ְולֹא ֶנֱאמ 
ס ְוָחִליָלה ֵאין עֹוֶׂשה ֵפרֹות  ִדיק ח  ף צ  ר ָתָמר  -א  ְלָכְך ֶנֱאמ 

ֲעִנית כה'( ר ֶאֶרז )ת   .ְוֶנֱאמ 
 

 ל תקרי הליכות אלא הלכות""א
 

ר ה.  ח  א  ר:ל  ה יֹאמ  נ  א  ת ת  יל   ֲאכ 
ִבי יֹוָחָנן ָכתּוב:  ר ר  ָבא ָאמ  ר א  ִבי ִחָייא ב  ר ר  ָאמ 

ל ִפְרָיּה"? ָלָמה ִנְמְשלּו ִדְבֵרי  "נֹוֵצר ְתֵאָנה יֹאכ 
ן ֶשָאָדם  תֹוָרה ִלְתֵאָנה? ָמה ֵעץ ְתֵאָנה ֶזה ָכל ְזמ 

ף  ְשֵמש בֹו מֹוֵצא בֹו ְתֵאִנים. א  ִדְבֵרי תֹוָרה ֵכן ְממ 
ם טֹוב. ן ֶשָאָדם הֹוֶגה ָבֶהם מֹוֵצא ָבֶהם ָטע   ָכל ְזמ 

ר:ו.  ּמֹון יֹאמ  ת ר  יל  ר ֲאכ  ח  א   ל 
ר ֵריש ָלִקיש: פֹוְשֵעי ִיְׂשָרֵאל ֵאין אֹור ֵּגיִהֹנם  ָאמ 
ח  ָּזָהב, ָמה ִמְזב  ח ה  ל ָוֹחֶמר ִמִמְזב  שֹוֶלֶטת ָבֶהן ק 

ָּזָהב ֶשאֵ  ָמה ה  ד כ  ין ָעָליו ֶאָלא ְכֹעִבי ִדיָנר ָזָהב ָעמ 
פֹוְשֵעי ִיְׂשָרֵאל  ָשִנים ְולֹא ָשְלָטה בֹו ָהאֹור,

ח ָהִרמֹון  ר: ְכֶפל  ֶשְמֵליִאין ִמְצוֹות ָכִרמֹון ֶשֶנֱאמ 
ל ִתְקֵרי  ִבי ִשְמעֹון ֶבן ָלִקיש: א  ר ר  ָקֵתְך. ְוָאמ  ר 

ָקֵתְך ֶאָלא  ֵריָקֵתיְך, ֶשֲאִפילּו ֵריָקִנין ֶשָבְך ְמֵליִאין ר 
ת , ִמְצוֹות ָכִרמֹון ח  ל א  ָמה" )ֵערּוִבין יט ע"א(.ע  ָמה ְוכ   כ 

ר:ז.  רֹוג יֹאמ  ת  ת א  יל  ר ֲאכ  ח  א   ל 
יֹום ָהִראשֹון ְפִרי ֵעץ ָהָדר" ְחֶתם ָלֶכם ב  ֶזה  - "ּוְלק 

ֶמֶלְך,  ל ָדִוד ה  ְשִכיָנה, ְוע  ל ה  ֵמז ע  ָהֶאְתרֹוג. ְוהּוא ְמר 
ְטהֹוָרה ֶשל ָכל ְיהּוִדי. ְוָלֵכן ָצִריְך  ְנָשָמה ה  ל ה  ְוע 
ְנָשָמה ְטהֹוָרה  ִלְהיֹות ָנִקי ִמָכל ְפָגם ְוֶכֶתם, ִכי ה 

 עֹוָלם.ִהיא ּוְצִריָכה ְלִהָשֵאר ְנִקָיה ֵמֶחְטֵאי הָ 
ר:ח.  ת ֱאגֹוז יֹאמ  יל  ר ֲאכ  ח  א   ל 

ל ִלְראֹות  ָנח  ְדִתי ִלְראֹות ְבִאֵבי ה  ת ֱאגֹוז ָיר  ֶאל ִּגנ 
ֶּגֶפן ֵהֵנצּו ָהִרֹמִנים.  ֲהָפְרָחה ה 
ָתה  ?ָלָמה ִנְמְשלּו ִיְׂשָרֵאל ֶלֱאגֹוז ָמה ֱאגֹוז ֶזה א 

ָתה רֹוֶאה אֹותֹו ֻכלֹו ֵעץ ְוֵאין תֹוכֹו ִנָכר ְך ְכֶשא  , א 
ָתה מֹוְצאֹו ָמֵלא ְמגּורֹות ְמגּורֹות ֶשל  פֹוְצעֹו א 

ְנְווָתִנים  -אֹוְכִלים, ָכְך ִיְׂשָרֵאל  ְצנּוִעים ְוע 
ְלִמיִדים ֶשָבֶהן ִנָכִרים ְוֵאין  ֲעֵׂשיֶהם ְוֵאין ת  ְבמ 
ָתה בֹוְדקָ  ְך ִאם א  ל ִשְבָחן, א  ְכִריז ע  ם ִמְתָפֲאִרים ְלה 

ָתה מֹוֵצא אֹוָתם ְמֵלִאים ָחְכָמה.  א 
ר:. ט פּוח  יֹאמ  ת ת  יל  ר ֲאכ  ח  א   ל 

ָבִנים ְבִצלֹו  ר ֵכן דֹוִדי ֵבין ה  י ע  ֲעֵצי ה  פּוח  ב  ְכת 
ְבִתי ּוִפְריֹו ָמתֹוק ְלִחִכי: ְדִתי ְוָיש   ִחמ 

פּוח  ֶזה  ר ְלָך ָמה ת  ? לֹומ  פּוח  ָב"ה ְלת  ק  ל ה  ָלָמה ִנְמש 
 , ם ְוֵריח  ְך ֶבֱאֶמת ֵיש בֹו ָטע  ִין ְבלֹא ְכלּום א  ִנְרָאה ָלע 
ִדים ְוִנְרָאה  ֲחמ  ִקים ְוֻכלֹו מ  ְמת  ָב"ה ִחכֹו מ  ק  ָכְך ה 

תֹוָרה ֵבל ה  , ְוָהְיָתה ְלעֹוְבֵדי כֹוָכִבים ְולֹא ָרצּו ְלק 
ָמש, ּוֶבֱאֶמת ֵיש  תֹוָרה ְבֵעיֵניֶהם ְכָדָבר ֶשֵאין בֹו מ  ה 
ר )ְתִהִלים לד(  ִין? ֶשֶנֱאמ  ם ִמנ  , ָטע  ם ְוֵריח  בֹו ָטע 
ֲאָכל ִדְכִתיב )ִמְשֵלי  ֲעמּו ּוְראּו ִכי טֹוב ה', ְוֵיש בֹו מ  ט 

ז, ְוֵיש ר  ח( טֹוב ִפְרִיי ֵמָחרּוץ ּוִמפ  בֹו ֵריח  ֶשֶנֱאמ 
ִיְך ְכֵריח  ְלָבנֹון ְלֹמת  ִשיִרים ד( ְוֵריח  ׂש    .)ִשיר ה 

 

כּו ר  יב  ה ו  מ  ֲאד  רֹות ה  פ  י מ  ר  חּו פ  ק  י י  ר  א פ   "בֹור 
ה מ  ֲאד   "ה 

 

ִיְקחּו מאכל כלשהו שברכתו "שהכל" )כמו 
רִויָבְרכּו " סוכריה או שוקולד( ב  ד  י ה ב  ה  ֹכל נ  ה   "ֹוש 
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 זכה לעשירות בזכות פירות ט"ו בשבט
מעשה שהיה ביהודי שנקלע לרגל עסקיו, בערב ט"ו 

שעמד לחזור באותו  בשבט, אל העיר פריז, ומכיון
יום לארץ ישראל, התעכב בשוק הפירות המקומי, 
וקנה פירות נדירים ומיוחדים, על מנת להביאם 

 ט.עימו לסעודת ט"ו בשב
והתפלא על מה י, מוכר הפירות בפריז היה יהוד

ולמה רוכש הלקוח היהודי כל כך הרבה פירות 
לקראת הטיסה. משנענה שמטרת הקניה היא לכבוד 

, התרגש מאוד, ואמר לעמיתו 'בוא אספר ט"ו בשבט
לך מעשה שהיה עם סבי שזכה לעשירות גדולה בגלל 

 ט.פירות ט"ו בשב
ומעשה שהיה כך היה: סבי הזדמן לעיר מוסקבה 
לרגל ענייניו, והיה זה בט"ו בשבט. כמנהג ישראל 

פנה לשוק לקנות פירות, התעכב בדוכן ם, קדושי
תה זו תחילת פלוני וקנה פירות רבים. כיוון שהי

הגיעה עלותם להון רב, אבל הוא ת, העונה של הפירו
לא שת ליבו למאומה, והעמיס בסלו עוד ועוד פירות 

 ם.ממינים וסוגים שוני
בעל החנות התפלא על היהודי הלוקח פירות 'ללא 
חשבון', והירשה לעצמו להביע את פליאתו לפניו, 

שאפילו הוא, כבעל החנות, איננו מרשה  ,ואמר לו
כיוון שהם עדיין אינם ו, לעצמו לטעום מפירות אל

השיב לו סבי, שהוא קונה את הפירות ם. בשלים דיי
המצוה שנהגו בני ישראל, לכבוד -רק לכבוד מנהג

 ט.ט"ו בשב
מששמע בעל החנות כך, התפעל מאוד מיופיו של 
י. המנהג, וביקש ממנו שייכנס עימו לרגע לחדר צדד

לו בעל החנות  בהיותם מאחורי הפרגוד, הראה
חותך ומפצח את הפירות.  פטיש שבאמצעותו הוא

 –האם הינך יודע מה אני מחזיק בתוך הפטיש הזה? 
שאל המוכר את סבי, ובתוך כדי כך פתח את קת 

 ב.הפטיש, והנה היא מליאה במטבעות זה
מוכר הפירות אמר לסבי, שמטבעות אלו הם 
החסכונות שחסך לעצמו במשך כל השנים ממכירת 

ואינני י, עינ-אני שומר על כספי כעל בבתת, 'ירוהפ
מבזבז אותו, ואתה בשביל מנהג מוציא כל כך הרבה 

 סבי שמר את הדברים בליבו. ף?' כס
ומגיע ה, שנים חלפו והוא נקלע שוב למוסקבה, והנ

השוק. מרחוק הוא רואה התקהלות של  לאיזור
אנשים, ומשהתקרב למקום נוכח לראות 
שההתגודדות היא סביב אותה חנות של הפירות 

 ט. שבה קנה לפני שנים את הפירות לט"ו בשב
נפטר כששאל לפשר ההתקהלות, נענה שבעל החנות 

ובניו מוכרים את ת, אתמול בפתאומיו לבית עולמו
 ת.מביכל תכולת החנות במכירה פו

נכנס היהודי לחנות, ושאל האם יש להם פטיש 
למכירה... הבנים שמצאו את הפטיש ההוא, מושלך 
בפינה צדדית, גיחכו מהיהודי ואמרו לו שפטיש זה 

 –נושן הוא, ואין מה לעשות בו, ואם הוא רוצה -ישן
סבא שלי לקח את הפטיש,   ...יכול לקחתו בחינם

ו, תה בוהתעשר הון רב מתכולת המטבעות שהי
ושנתוודע להן רק בזכות הקפדתו על המנהג של 

                 ט.אכילת פירות ט"ו בשב

 ואבותינו סיפרו לנו
 חכמת היהודי 

היה זה בזמנים שאסור ליהודי לדרוך על אדמת ספרד 
 .(אחרי גירוש ספרד)

יהודי תלמיד חכם נתפס שם על ידי כומר, וזה 
האחרון אמר לו כך: "בעצם אתה חייב מיתה כיוון 
שעברת על החוק, אלא שאני רואה שאתה דומה לי 
'שתי טיפות מים' ועל כן אני אקל עליך בעונש ואתן 

 לך 'רק' מאסר עולם עם לחם צר ומים לחץ"... 
כל ערב  הוכנס היהודי לתוך צינוק והכומרה. וכך הוו

 ה. בא לתת לו ארוחה דלה ומים במשור
יום אחד, האפיפיור אסף את כל הכמרים ואמר להם, 
אני משקיע בכם מיליונים ואני רוצה לראות אם זה 
מצדיק את ההשקעה! אני אשאל אתכם שלוש שאלות 

עונש  -ונראה מי ידע את התשובה, והיה אם לא תדעו 
 ם!חמור מחכה לכ

קרה שתרנגול עשה קוקוריקו שאלה ראשונה: "מתי 
 ה?וכל העולם שמע את ז

שאלה שניה: "היכן נמצא מקום שהירח האיר עליו 
 ה?רק פעם אחת בהסטורי

 ו"?שאלה שלישית: "מה אני חושב עכשי
 ך.יש לכם שלושה ימים לחשוב על תשובות"! אמר והל

לקראת ערב, הכומר בא לתת ליהודי את הלחם 
אתה לא נראה טוב והיהודי פונה לכומר ואומר: "

ענה לו הכומר: "האפיפיור ?!" היום, למה נפלו פניך
 ו".שלנו השתגע לגמרי הוא רוצה להרוג את כולנ

 מה קרה? על מה ולמה"?! שאל היהודי. "
והכומר סיפר לו על שלוש השאלות המוזרות תוך כדי 
שהוא חותם את השיחה בזעם: "האפיפיור הזה נהיה 

 ו..."חולה ירח קוקוריק
אמר היהודי לכומר: "הרי אני ואתה מאוד דומים, 
נכון? בעוד שלושה ימים תתן לי את הבגדים שלך ואני 

 ו".אלך לאפיפיור במקומך ואענה על שאלותי
אחר שלושה ימים ניגש היהודי כשהוא לבוש לוהנה, 

 ר.לאפיפיו –בבגדי הכומר, ביחד עם כל הכמרים 
 האפיפיור שאל את קבוצת הכמרים: "האם יש

 ם.למישהו תשובות לשאלות"? דממה שררה במקו
 !האפיפיור החל לשאול אחד אחד, יש לך תשובה? לא

ואתה? לא! עד שהגיע ליהודי המחופש, היהודי אמר 
 ך.לו אתה תשאל את השאלות ואני אענה ל
 והאפיפיור החל עם השאלה הראשונה: 

"מתי קרה שתרנגול עשה קוקוריקו וכל באי עולם 
 ?ה...שמעו את ז

ענה היהודי: "התשובה פשוטה והיא נמצאת בספר 
בתיבת נח כאשר התרנגול עשה קוקוריקו ת. בראשי

כל באי העולם שמעו את זה. שהרי רק הם היו 
 !"אמר האפיפיור: "כל הכבוד, הפתעת אותיתיבה". ב

שאלה שניה: "היכן יש מקום בעולם שרק פעם אחת 
ענה היהודי:   ...?בהסטוריה הירח האיר שם

בקריעת ים ת". התשובה לשאלתך כתובה בספר שמו"
סוף המים נקרעו לשניים ונוצרה יבשה ובאותו זמן 
היה לילה, והירח האיר על קרקעית הים, ולמחרת 
חזרו המים למקומם, נמצא שבאותו מקום רק פעם 

אמר האפיפיור בתדהמה: ח". אחת האיר היר
: שלישית "תשובה מצוינת, נפלא! והאפיפיור שאל

אני חושב עכשיו"? ענה היהודי: "בטח אתה "מה 
. וכך ה שעונה לך את התשובות הוא כומרחושב שז

 קידש היהודי שם שמיים ברבים.
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 כל הישועות והברכות
 הי"ו  למרדכי ודינה אלעזר
 .בלוייןשתרמו לסעודה הרביעית 

 זצ"ל  עובדיה יוסףזכות מרן 
 תגן בעדם, לרפואתם

 והצלחתם שיתברכו בכל 
מילי דמיטב ויתגשמו 

משאלותם לטובה באושר 
 שירוו נחת  ובפרנסה טובה

 מכל יוצאי חלציהם
ילדיהם וכל משפחתם לרפואת 

 בת יוסף ז"ל סולטנהלהבדיל לע"נ 

 ז"ל אסתרבן  מרדכי )מורד( מוסאי
 ז"ל טאוסבן  טוב-שלמה יום

 ז"למרים  בןמשה נאמן 
 ז"ל לאהבן אליעזר כהן 
 ז"לשרה  תב רבקה מורנו
 ז"ל מרים ושמואל בת אסטריה כוכבה נמר 
 ז"ל  שרהבת ציונה לוי 
 ז"ל רבקה בת  פריחה גוזלן

 
 
 
 

 שיעור התורה הגדול בתבל
 "אברהם יגל"  ארגון

 בכל מוצאי שבת ןבלוויימשדר  
  הראשון לציוןאת שיעורו של 

 שליט"א  יצחק יוסףהרה"ג   
 

 "אוהל מועד"בבית הכנסת 
 יבנה 3רח' הנשיאים     

 השיעור יוקרן  20:30בשעה 
 בע"ה תתקיים  מסך ענק. על גבי

 " בית הלחם"בחסות  סעודה רביעית,
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : -לכל החולים ובכללם ל רפואה שלימה והחלמה מהירה

   ענוהוה צנועהלע"נ ה
 סולטנה באבאי

 ז"ל יוסף ושמחהבת  
 טו' שבט פקידת שנתה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  הי"ורעות בן  יגל-אברהם
 הי"ו ביביבן  יוסף אהרוני
 הי"ו חאנוםבן  יעקב נאמן

 הי"ושודיא  בןאבשלום רפאל -שלום
  מנב"תרבקה  בתביבי לארי -שרה

  מנב"תשרה  בתחנה דוידי 
  מנב"תחנה בת  דינה מוסאי
  מנב"תגורג'יה בת  דליה נסימי

 מנב"ת נוברבת בהטרי ארשאבן 
 מנב"ת סולטנהבת דינה ללזרי 

 

  : נשמת     לעילוי 

 

 ז"ל בן שלמה ושרה שיחיו מרדכי לארי
 4 054-7743834   ארגון "אברהם יגל"  יו"ל ע"י  

 ריטה שתחי'ה  בן ז"ללירן מלכה 
 ריטה שתחי'ה  בן ז"ל אורן אהרון
 ז"ל דינה בן יוסף זערור
 ז"ל ברכוסה בן מאיר רובין

 ז"ל רינה ןבדניאל אזולאי 
 ז"ל פיביבן מוריס וענונו 
 ז"ל  זוליכהבת  רחל עמרני

 ז"ל  סולטנהבת  פרחה אטדגי
 

 לע"נ הצנוע והענו
 בבאי מוסאי

 ז"ל אברהם וזליכהבן 
יום שבת כ' שבט 
 פקידת שנתו 

 העליה לבית העלמין
 ביום חמישי יח' שבט 

 16:00בשעה  
יה"ר שימליץ טוב 

 ילדיו רעייתו, בעד 
 וכל משפחתו 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ברכה והצלחה 
 יעקב ונאוה משיח
שיבורכו מפי 
עליון ובכל מילי 
דמיטב ברוחניות 
וגשמיות יאיר 
הקב"ה דרכם 
 ומזלם בריאות
ופרנסה טובה 
ורפואה שלימה 
 לעזאם בת שרה

  ברכות ואיחולים

 אופיר ושירן אבוטבול
 נ"י הבן להולדת 

יהי רצון שיעלה 
במעלות התורה 
 והיראה יצליח 

 דרכיו ומעשיובכל 
 יזכה לאריכות ימים  

 וברכה והצלחה
 לתמר ואשר אחרק
 והשירוו נחת ושלו

 

 ברכה והצלחה
 למשה ושושנה דורון
על תרומתם לזיכוי 
הרבים שיתברכו 

ברפואה שלימה ובכל 
מילי דמיטב ברוחניות 
 ובגשמיות, אושר 
  פרנסה טובה

  ולשנים רבות וטובות 
 שושנה בת נהייתלרפואת 
 בת שמואל ז"ל  שיריןלע"נ 

 ברכה והצלחה
 לזהבה דוידי
שתבורך מפי 
עליון מתוך 
 בריאות 

 ופרנסה טובה 
  ונחת ושלווה
מיוצאי חלציה 
ותזכה לשנים 
רבות טובות 
 ונעימות 

 לה מנחם בע עם
 
 
 

  ברכות ואיחולים

 לאלעד וטל אטיה
 נ"י הבן להולדת 

יהי רצון שיעלה 
 במעלות התורה 
 והיראה יצליח 
 בכל דרכיו ומעשיו

 יזכה לאריכות ימים  
 והצלחהוברכה 

 לאהרון ורותי רואימי
 יהוחיים ושושנה אט

 ברכה והצלחה
 שמואל ואורין מוסאי

 שיזכו במהרה 
 קיימא-קודש בר-לזרע

  ברפואה שלימה
 בפרנסה טובה, 
  אושר ושלווה.
  יבורכו מפי עליון

  משאלותכל יתגשמו 
 ולברכהלטובה  ליבם

 וטובותולשנים רבות 
 טובות ונעימות

 
 
 

 
 

 ברכה והצלחה 
 לג'ורג' ומרי בללו
שיבורכו מפי עליון 
ובכל מילי דמיטב 
ברוחניות וגשמיות 
יאיר הקב"ה דרכם 
 ומזלם בריאות
איתנה ופרנסה 
טובה ויזכו לשנים 
רבות טובות 

 ילדיהםל והצלחה
 
 

 חינוך  - "בניך כשתילי זתים"
 חינוך נכון לט"ו בשבט

ה בין עבודת הנטיעה והטיפול בצומח לבין לָ בָ ְק קיימת ה  
העבודה החינוכית. כשם שמערכת הטיפול באילן דורשת 
מבט לטווח רחוק, באותה מידה ובכפל כפליים, אמורים 
דברים אלו בנוגע למערכות החינוך. אל לו למחנך לצפות 
לתוצאות מידיות. עליו להשקיע כוחות ומאמצים תוך 

וכל מאמץ בתחום זה  אמונה עמוקה שיש שכר לפעולתו
 עתיד להניב פרי בעתיד. 

דברים שהם נכונים בתחום הצומח, נכונים גם במישור 
האנושי. גם בתחום הגופני אדם זקוק לתזונה מתאימה, 
לשמירה ולמעקב צמוד כדי שיתפתח, וחלילה לא יחלה או 
יוזק. על אחת כמה וכמה שהדברים נכונים במישור הרוחני. 

שמה היהדות דגש כה רב. האדם, כעץ זהו סוד החינוך בו 
השדה, לא יוכל להפיק פירות טובים באם לא יושגח ולא 

 יטופל כראוי. 
שתילים רכים זקוקים, לפחות בשלבי התפתחותם 
הראשונים, לתמיכה, למוט תומך שיכוון את גדילתם. אם 
תחסר לנטיעה הרכה תמיכה מתאימה, היא עלולה להתפתח 

האדם! הוריו ומוריו חייבים לשמש  בכיוון בלתי רצוי. כך גם
 לו כמשענת. 

 
 

 ברכה והצלחה
 אסתר-להדסה

 בת שולמית
שיצליח זיווגה 
ותבנה בית נאמן 
וכשר בישראל 
 תבורך מפי עליון 
מתוך בריאות 
אושר ופרנסה 
 טובה ובכל 
 מילי דמיטב 

 פרשת המן =סגולה לפרנסה 
אשר  לחםן )שמות ט"ז(: "הוא המסביר משה על המ  

 כלה". ובעקבות בקשת משה מהעםנתן ה' לכם לאֹ 
כלו" מעידה תורה )שם פס' י"ז(: ללקט "איש כפי אֹ 

". ממעיטוהמרבה "ויעשו כן בני ישראל, וילקטו ה
רש"י: "יש שלקטו הרבה, ויש שלקטו מעט, וכשבאו 
לביתם ומדדו בעומר איש איש מה שלקטו, ומצאו 
שהמרבה ללקוט לא העדיף על עומר לגולגולת אשר 

הו נס גדול וז .הלו, והממעיט ללקוט לא מצא חסרובא
 שנעשה בו".

 . 78"=לחם. "78. ההפרש=169"=ממעיט" .247"="מרבה
 נס גדול נעשה בלחם שירד להם משמים.

כאשר רואים בני ישראל את הלחם שיורד להם 
הוא", ן מ  )שמות ט"ז ט"ו(: " מהשמים הם אומרים

ר, מֶ ומסבירה התורה "כי לא ידעו מה הוא". "והעֹ 
 הוא".  האיפהעשרית 

= 5x1x10x80x5" האיפהאותיות המילה "מכפלת 
. 2,000. עשירית מזה, עשירית האיפה, שווה =  20,000

 .2,000שווה = גם  40x50"  ןמ  מכפלת אותיות המילה "
 
 

 ברכות ואיחולים 

ֹמרֹוורדֹצברילתֹ 

  למצוות ינון בהגיע
 שיעלה במעלות התורה
 ויצליח בלימודיו 
 ובכל דרכיו ומעשיו, 
 יה"ר שיתברך 
 בכל מילי דמיטב
ויתגשמו כל 

 משאלות ליבו לטובה
 בנחת ושלווה 

 
 

   ענוהוה צנועהלע"נ ה
 שירין

 ז"ל שמואלבת  
 בבית העלמין 16:00ראשון 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ענווה צנועלע"נ ה
 נג'אתי  זרובבל

 ז"ל בנימין ןב 
 יג' שבט פקידת שנתו

 
 

   ענווה צנועלע"נ ה
 יפרח )ג'קי(יעקב 
 עיישה ז"לבן  

 שנתויח' שבט פקידת 

   ענוהוה צנועהלע"נ ה
 פור-שולמית יצחק

 ז"ל עזרא ונוברבת  
 פקידת שנתה השבת

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ענוהוה צנועהלע"נ ה
 אסתר זנו

 ז"ל חלווה ויהודהבת  
 ' שבט פקידת שנתהטי

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ענווה צנועלע"נ ה
 מכלוף בללו

  רבקה ז"לבן  
 טז' שבט פקידת שנתו

   

 למשפחת בייבצ'יב היקרה
 משתתפים בצערכם בפטירת
 טובה בייבצ'יב

 "לז ר' משה ועדינהבת  

   ענווה צנועלע"נ ה
 מאיר רובין

 ז"ל בן ברכוסה 
 יום לפטירתו 30השבוע 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 היקרה בורוכובלמשפחת 
 משתתפים בצערכם בפטירת
 ישראל בורוכוב

 ז"ל בן בכור ואסנת 

 ברכה והצלחה
 לאבי ושירה כהן
 שיזכו במהרה 

 קיימא-קודש בר-לזרע
 ברפואה שלימה
 בפרנסה טובה,
אושר ושלווה. 

מפי עליון  יבורכו
כל  יתגשמו

 משאלות 
 ליבם לטובה

 הי"ומרים  בןשלמה לארי 
 הי"ומרים  בןאברהם נאמן 

 הי"ומרים  בןישראל פרג'י רפאל 
 הי"ונהיית  ןב שבתי מוסאי

 הי"ומרים  בןפור -אפרים יצחק-חיים
 הי"ודליה וסביח  ןב יאיר חיים

 מנב"תגוהר  תב אסתר אהרוני
 מנב"תשרה  תב נהיית ישראלי

 מנב"תגיראן  תב רחל-ריחן
 מנב"תשמחה  תב מרגלית מוסאי

 

 

 בן אברהם וזליכה ז"ל     בבאי מוסאי
 

 
 שבת  שלום  ומבורך

ה
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די 
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   ענווה צנועלע"נ ה
 שלום גוזלן

 ז"ל רחל ןב 
 טז' שבט פקידת שנתו

   ענווה צנועלע"נ ה
 ז"ללירן מלכה 

 בן ריטה ועמרם הי"ו 
 פקידת שנתו טו' שבט

 רפואה שלימה

 נהיית ישראלי
 בת שרה

הקב"ה ישלח לה 
רפואה שלימה 
לרנ"ב אבריה 
ושס"ה גידיה 
רפואת הנפש 
 ורפואת הגוף 
ותרווה נחת 
ושלווה מכל 
 יוצאי חלציה

 ברכה והצלחה 
 דוד ורחלי אגוס
שיבורכו מפי 
עליון ברוחניות 
וגשמיות יאיר 
הקב"ה דרכם 
ומזלם בריאות 
איתנה ופרנסה 
טובה ויזכו 
לשנים רבות 
טובות והצלחה 

 םילדיהכל ל


