בס"ד יד' סיון ה'תש"פ

הדלקת נרות 19:25 -
צאת השבת 20:17 -
 21:12רבנו תם
שעון קיץ  -מהלוח המדוייק של "אור החיים"
ע"פ "אופק תל אביב"

שנה עשרים  -עלון מס' 1012
@ צוות הארגון "אברהם יגל" מודה לכל התומכים
והמסייעים לזיכוי הרבים .ניתן להקדיש את העלון ואת
שיעורי הלוויין של הראשל"צ יצחק יוסף שליט"א,
לרפואה להצלחה או לע"נ הקרובים .פרטים 054-7743834

לע"נ
השיעור בלויין יחל ב21:30 -
בדוק ומנוסה-סגולה להשתתף
בסעודה רביעית "אוהל-מועד"

בן אברהם ז"ל
מפטירין " :רוני ושמחי"
(זכריה ב')
מרתק  -ראו בעמוד 2
מכל מלמדיי השכלתי
" ויסעו מהר ה'"
חז"ל אומרים כתינוק הבורח מבית הספר ,שואלים
מהיכן הראיה שהם ברחו? ומתרצים  :כי בים סוף
כתוב "ויסע משה את העם" ,ודורשים חז"ל שהסיעם
בעל כורחם ,בגלל הכסף והזהב שלקחו ,ואם כך גם כאן
היה צריך לכתוב "ויסע".
" והאיש אשר הוא טהור ובדרך לא היה" (ט' י"ג)
"והאיש אשר הוא טהור"  -אם ראית איש שהוא טהור,
"ובדרך לא היה"  -אות הוא שבדרך לא היה ,כי אילו
היה בדרך לא היה יכול להיות טהור( ...החוזה מלובלין)
" והיו לכם לזכרון לפני אלקיכם" (י' י').
"והיו לכם"  -רמז לדברי הרשות הגשמיים 'לכם' לכל
צרכיכם ,גם כשאתם עוסקים בדברים הגשמיים,
"לזכרון"  -תזכרו" ,לפני אלקיכם"  -שאתם עומדים
(אמרי חיים)
לפני ד'.

פרשת בהעלותך

מענייני הפרשה :
 מצוות הדלקת המנורה במשכן.
 טהרת הלויים והקדשתם לעבודת המשכן.
 פסח שני.
 המסע והחניה.
 פרשת המתאוננים .
 חטא מרים ועונשה.
" על פי ה' יחנו ,ועל פי ה' יסעו"
אומר החיד"א ,שתמיד צריכים להזכיר שם ה' ,בכל
מקום וכל דבר שפונים :ב"ה ,ירחם ה' ,אי"ה וכד' ,וזה
נלמד מהכתוב "על פי ה' יחנו ,ועל פי ה' יסעו".
" ויהי בנסוע הארון"" ...ובנחה יאמר"
שני הפסוקים יש בהם  85אותיות ,והם חומש בפני
עצמו .ויש בהם סימני נוני"ן הפוכים ,כדי להפסיק בין
פורענות לפורענות .הפורענות הראשונה "ויסעו מהר
ה'" ,כתינוק הבורח מבית-הספר .הפורענות השניה,
המתאוננים .ולמה הנו"ן הפוכה ,אומר הבעל-הטורים,
שחז"ל אומרים שאין כאן מקומן ,אלא  50פרשיות
קודם (כמנין נו"ן) בפרק ב' פסוק י"ז לפני הפסוק
"ונסע אוהל מועד" ,ואומרים חז"ל שלעתיד לבא יחזרו
הפסוקים לאחור  50פרשיות (שבת קט"ז).
" אלדד ומידד מתנבאים במחנה"
אמרו משה מת ,יהושע מכניס (רש"י)" .מתנבאים"
ר"ת :משה תנוח נפשו בגן אלא יהושע מכניסם .גם
מתנבאים הם אותיות"מת-נביאם".
" א-ל נא רפא נא לה"
משה התפלל על מרים "א-ל נא רפא נא" ,למה פעמיים
"נא"? אומר ה"דעת זקנים" ,שהתרגום מפרש "נא"
הראשון "בבעו" לשון בקשה ,וה"נא" השני מתרגם
"כען" ,עכשיו .והחיד"א כותב בשם קדמונים ,שבקשת
"נא" ב' פעמים היא סגולה גדולה שתתקבל התפילה,
כמו "אנא ה' הושיעה נא".
" ובהקהיל את הקהל תתקעו ולא תריעו" (י' ז').
מי שמבקש להוכיח את העם ,צריך לדבר אליהם
במתק שפתים .וזה" :ובהקהיל את הקהל תתקעו" -
מלשון תקיעת כף באהבה וחבה" ,ולא תריעו"  -שלא
תעשו אותם רעים וחטאים ,כי אז לא יטו אוזן לדברי
המוסר ,אלא להוכיחם בדרכי נועם( .מגדנות לחזקיהו)

" מבן חמש ועשרים שנה יבוא לצבא צבא
בעבודת אוהל מועד" (ח' כד)

מזכיר לנו ה"חזקוני" שלעומת הכתוב כאן ,נאמר
בפרשת במדבר שעבודת הלויים היא מגיל שלושים
ומעלה .ומתרץ שמה שנאמר "מבן חמש ועשרים שנה"
מדובר על כל הלויים שיבואו לעשות מלאכות קלות
כגון לשמור שלא יכנס זר במשכן ולשיר עד שיגיעו
להיות בני שלשים שמכאן ואילך הם בכוחם ויישאו בני
קהת בכתף ובני גרשון ומררי יתעסקו בטעינת ופריקת
העגלות והורדת והקמת המשכן.
פינת הניבים והפתגמים

המטעים דבריו לדיין קודם שיבוא בעל דין חברו,
נקרא רשע =

בעל דין שמשמיע את טענותיו לדיין שלא בפני הצד
שכנגד ,נקרא רשע ,לפי שלדברי הצד השני לא יהיה
משקל שווה לדבריו של הראשון ,מכיון שבלב הדיין
נקבע כבר כדבריו של הראשון.
גם על הדיין קיים איסור לשמוע אחד מבעלי הדין
שלא בפני הצד שכנגד ,שנאמר (שמות כג' א') "לא
תשא שמע שוא" " -אזהרה לדיין שלא ישמע דברי
בעל דין ,עד שיבוא בעל דין חברו" .והטעם" :כדי שלא
תכנס לנפשו צורת הדברים אין יושר להם ולא
אמיתות" (ספר המצוות להרמב"ם ל"ת רפא).

הסירו מכשול מדרך עמי ! העלון טעון גניזה .אין לעיין בעלון בשעת התפילה וקריאת התורה .במקום שיש עירוב ,יש לטלטל ע"י קטן.
ניתן להוריד את העלון באתרים הדתיים "לדעת" ו"-חידוש" http://ladaat . info / http://www.hidush.co.il/ :

יו"ל ע"י ארגון "אברהם יגל"

054-7743834
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"אל תקרי הליכות אלא הלכות"
רמאות וגניבת דעת
אסור לרמות בני אדם בעניני מקח וממכר או לגנוב דעתם.
גניבת דעת בממון
אדם שיש לו מום במקח שהוא רוצה למכור ,צריך להודיע
לקונה על כך .ולדוגמא ,אדם שבא למכור את דירתו ,ויודע
שתקרת הבית מלאה רטיבות מחמת פיצוץ צינור המים
הנמצא שם ,אבל מכיון שתקרת הבית נצבעה לאחרונה,
ענין הרטיבות אינו ניכר כלל .אותו אדם בשעה שבא למכור
את דירתו ,מחוייב להודיע לקונה על ליקוי חמור זה ,ואף
על פי שבמניעת המידע על הרטיבות אין כאן לכאורה
איסור גזילה ממש ,שהרי הקונה טועה מעצמו ,והמוכר לא
לקח ממנו מעות במרמה ,מכל מקום יש בזה איסור אונאה
וגניבת דעת והדבר אסור בהחלט.
וכן אדם הבא למכור את מכוניתו ,והוא יודע שהמכונית
עברה תאונה רצינית ,וישנה פגיעה בשלדת המכונית .אבל
הקונה אינו חושש לכך ,והוא סומך על כל שבעל המכונית
הוא אדם ישר ,ולכן אינו בודק את המכונית .בודאי שעל
בעל המכונית מוטלת האחריות להודיע לקונה על פגיעה
משמעותית שכזו במכונית .אולם ישנם ליקויים קלים
שאין חיוב גמור להעיר את תשומת לבו של הלוקח
אודותם ,ובכל מקרה כזה יש להתיעץ עם תלמיד חכם
מומחה בעניני ממונות.
והמכשלה בענין זה מצוייה מאד מאד ,כי אנשים אינם
שמים לב לאיסור הגדול במעשים כאלה .ומצוי מאד שלפני
מכירת רכב מסתירים ליקויים שישנם כדי למוכרו ,והדבר
אסור בהחלט כמבואר.
כשם שאסור לגנוב דעת הבריות ,כמו כן אסור לגנוב דעתם
של גוים וככל האמור לעיל.
גניבת דעת בדברים
מלבד איסור גניבת דעת לגבי ממונות ,ישנו איסור נוסף,
והוא גניבת דעת בדברים (בדיבורים) בלבד ,כלומר אפילו
בענין שאין לו כל משמעות ממונית ,אסור לגנוב דעת
הבריות בו.
ולדוגמא אדם המראה לחבירו שהוא עושה בשבילו איזה
דבר ,ובאמת אינו עושה כלום ,הדבר אסור .וכן אדם
שמפציר מאד בחבירו שיסעד עמו (שישב עמו לסעודה)
והמפציר יודע שחבירו לא יסכים לשבת עמו ,מפני שהוא
ממהר וכדומה ,ובכל זאת הוא מרבה בהפצרות" ,בוא ,שב
תאכל!" "תרגיש בבית!" וכיוצא בזה ,ואומר כן כדי
להראות כאילו הוא מאד חפץ לכבד את חבירו בסעודה.
הרי זה גונב דעת חבירו ,ואסור לעשות כן ,והרבה טועים
בדברים אלו מחסרון בקיאות בהלכה.
בדוגמה אחרת הוא יוצר רושם שהוא מוכן להוציא כסף
רב למען כבודו (על-ידי פתיחת חביות של יין) ,כשלפי
האמת אין הדבר כן .האיסור הוא אפוא גרימת רושם
מוטעה על-ידי מעשים מכל סוג שהוא.
כתב הסמ"ע( ,הוא הגאון בעל "ספר מאירת עיניים" על
שולחן ערוך חושן משפט .ובעל ספרי דרישה ופרישה על כל
חלקי השלחן ערוך) ,שמכל מקום אם אומר לחבירו שישב
לסעוד ,אבל אינו מפציר בו ,אלא נוהג כדרך שהעולם
נוהגים להציע באדיבות שישב ,אין בכך כלום ,אף על פי
שיודע שלא ישב ,משום שאם יתעלם ממנו לגמרי ולא יציע
לו לשבת כפי שהנימוס מחייב ,נראה הדבר כבזיון .ולכן
באופן כזה מותר לומר לו בעדינות" ,אולי תשב לאכול
משהו" וכיוצא בזה.
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מכל מלמדיי השכלתי
מעשה המנורה

 5פעמים כתוב בתורה מענין המנורה :בפ' תרומה
ציווי עשיית המנורה ,בפ' תצוה הדלקת המנורה,
בפ' ויקהל עשיית המנורה ,בפ' אמור הדלקת
המנורה ,ובפ' בהעלותך הדלקת המנורה.
למנורה היה כבש של  3מדרגות ,כנגד ג' לשונות
של "עליה"" :להעלות נר תמיד"" ,והעלה את
נרותיה"" ,בהעלותך את הנרות".
"קח את הלויים מתוך בני ישראל"
באמצע המילוי של אותיות ישראל מופיע המילה
לויים .יו"ד ,שי"ן ,רי"ש ,אל"ף ,למ"ד .וזהו קח
את הלויים 'מתוך' בני ישראל( .בן איש חי)
למשה רבינו היו שמות תואר רבים :
א .עניו " -והאיש משה עניו מאוד".
ב .נביא " -ולא קם נביא כמשה".
ג .גדול " -גם האיש משה גדול מאוד".
ד .עבד ה' " -בעבדי משה" "ויהי אחרי מות משה
עבד ה'".
ה .איש " -והאיש משה".
ו .נאמן " -בכל ביתי נאמן הוא".
ז .מלך " -ויהי בישורון מלך".
ח .כהן  -שהיה כהן בז' ימי המילואים ,ובשמיני
למילואים.
ט .איש האלוקים " -וזאת הברכה אשר ברך
משה איש האלוקים".
י .רועה נאמן  -בזוהר שמו "רעיא מיהמנא" ,וזה שנאמר
בו "כליל תפארת" שהיה כלול בכל מיני תפארת.
"והנפת את הלויים"
במדרש בפ' אמור מובא ,שאהרן היה גיבור,
שהניף  22אלף לויים ביום אחד דהיינו  12שעות -
 720דקות ,גם היה מוליך ומביא מעלה ומוריד
כדין תנופה.
פרשת "בהעלותך " במדבר י' ל"ה-ל"ו ,פעמיים
אות נ'ון הפוכה ,כמו פתיחת סוגריים וסגירת
סוגריים .על  2פסוקים "ויהי בנסוע הארון".
הסימן נ'ון הפוכה לא מופיע בכל החומשים ,שני
הפסוקים בין הנ'ונים נוהגים לקרוא בזמן
הוצאת ספר תורה בשבת.
המילה נון בארמית = דג .בפרסית נון = לחם.
דייג מה עושה? שם פתיון לחם על פני המים כדי
לתפוס דג .שולח נון לדוג נון.
בקוהלת יא' א' "שלח לחמך (=נון) על פני המים.
במזמור בתהילים "הודו לה' כי טוב כי לעולם
חסדו" האות נ'ון הפוכה מופיעה בין הפסוקים
שבע פעמים .שש מהאותיות נ'ון ההפוכות
מופיעות רצופות .תהלים ק"ז ,כ"ג -כ"ח.
בארמית נון= דג ,דג בגימטריה=,7ד=,4ג=.3
ואומנם שבע נ'ונים יש במזמור( .יצחק נתני הי"ו)

ואבותינו סיפרו לנו
איחוד מחלות
סיפור מופלא ואמיתי על השגחה פרטית שהתרחש ממש
בשנים האחרונות .בארצות הברית ישנו יהודי חרדי
בשם חיים רימר (שם בדוי) ,איש עסקים חובקי עולם.
ברוך ה' ,פרנסתו הייתה מצויה בריווח  .דא עקא ,שהוא
לא מוכן היה לתרום אפי' שקל אחד למוסדות להרבצת
תורה – כוללים וישיבות .לארגוני רפואה ,גמחי"ם וכד'
תרם בשמחה ,אך לבני תורה השוקדים על תלמודם
סירב בנחרצות ,והשיב ריקם את פני כל ה'משולחים'
למיניהם" .שילכו לעבוד" ,טען" ,כמו שאני עבדתי
והשגתי את כספי בעמל ויושר ,יכולים גם הם לנהוג
כמוני .היו שניסו להסביר לו את טעותו ,לסבר את אוזנו
בגודל חשיבותם של לומדי התורה – אך נחלו כישלון.
הם נתקלו בחומה אטומה כברזל ,שלא הייתה מוכנה
להישבר בפני שום טענה .הוא לא היה קמצן ,אך לתרום
ללומדי התורה – סירב בכל בתוקף .עד מהרה ,ידעו כל
ראשי הישיבות והכוללים ,שאצלו אין להם מה לחפש.
בת הייתה לו ,לאותו חיים רימר ,כשרה וצנועה .לרוע
מזלה ,היא הייתה חולה במחלה נדירה שאחת ההשלכות
שלה היא שאין לה אפשרות להתחתן עם כל אחד אלא
רק עם אדם החולה ג"כ באותה מחלה .את טובי
הרופאים הזעיק אביה לנסות למצוא לה מזור ,ללא
הצלחה יתירה .כשהגיעה בתו לפרקה ,פנו הוריה למיטב
השדכנים בבקשה למצוא לה שידוך העונה על הדרישה
הנדירה .טענו השדכנים שוב ושוב ,ואף צדקו – מתוך
עשרות אלפי הבחורים החרדיים בני גילה של בתך,
הסיכוי הוא אפסי למצוא בחור החולה ג"כ במחלה
נדירה זו! וכך נוקפות להן השנים ,חברותיה של הבת
כבר נשואות באושר וחובקות ילדים ,ושידוך עבורה –
אין  .בצר להם ,החליט אביה לטוס לארץ הקודש ולהפיל
תחינה בכותל המערבי .בצאתו משדה התעופה נסע
במונית למלון "רמדה רנסנס" ,מיד שם את חפציו בחדר
שהוקצה לו ויצא מהמלון לכותל המערבי שריד בית
מקדשנו  .היה זה בשעות אחר הצהריים של ימות הקיץ ,
הוא נטל ספר תהלים והתיישב על אחד הכיסאות
מתכוון לפתוח בתפילה ותחנונים עבור בתו .הבעיה
הייתה שהוא חש לפתע כאילו ליבו בל עמו .כל הרגשות
נחסמו והדמעות יבשו .לא היה לו חשק אפילו לפתוח
את ספר התהלים  .הוא סוקר את האזור סביבו בייאוש,
ובמרחק כמה מטרים ממנו הוא מבחין באברך שעומד
וקורא תהלים בהתרגשות רבה ,כשדמעותיו מרטיבות
את חליפתו .מדי פעם הוא מוציא ממחטה ומקנח את
דמעותיו הזולגות .נראה שצרה קשה מתרחשת עליו.
חיים רימר מביט בו במשך דקות אחדות ,אך האברך לא
שם לב וממשיך להתפלל ביבבות חרישיות  .לאחר דקות
ארוכות כנצח ,כשמיודענו חושב לעצמו' :מה אתי? למה
אני לא מתפלל ככה? הרי הגעתי לכאן ממרחקים
להתפלל על בתי בפרט .לא עת חלומות עכשיו'!
הוא חש לפתע גל של התעוררות עובר עליו והחל עד
מהרה לקרוא תהלים ברגש ,כשמעיניו החלו לנשור
דמעות של צער נוקב שהרטיבו את ספר התהלים .הוא
קרא וקרא ללא הפסקה ,ולאחר כשעה של קריאת
תהלים ,עצר והסתכל שוב על האברך שמתפלל בבכיות.
הוא החליט – 'עד כאן .אני ניגש אליו ושואל מה קרה'...
הוא פנה לאברך ושאל אותו" :סליחה ,אני נמצא כאן
כבר למעלה משעה ורואה אותך קורא תהלים בדמעות
ובבכיות ...אולי אני יכול לעזור במשהו "?
האברך הביט בו בעיניים אדומות ואמר" :תזכו למצוות,
אבל אני לא חושב שיש באפשרותכם לעזור ,אין לכם

מה לדאוג" ...רק לאחר הפצרות מרובות ניאות האברך
לספר לו" .תשמע ,יש לי בת שבאה בקשרי שידוכין עם
בחור מופלג בתורה ,ירא שמים ובעל מידות ,שלומד
בהתמדה רבה .הבעיה היא שאין לי כסף להוצאות
החתונה ,לנדוניה ,לאולם ובעצם לכלום .וזאת מלבד
החובות היום-יומיים המעיקים עלי זה שנים .אי לכך,
חששי העמוק הוא שהשידוך עומד להתבטל לצערנו הרב.
אמרתי לעצמי ,אבוא לכאן ואתפלל לפני הממציא יש
מאין ,שישלח לי את עזרתו" .חיים רימר שמע זאת,
וליבו נכמר בקרבו .הוא נקלע לסערת רגשות .מצד אחד,
האברך כל כך ריגש אותו בתפילתו ,בזכותו הוא התעורר
להתפלל על בתו שלו ,ונראה עליו שמלבד לימוד התורה
אין לו בעולמו כלום (תרתי משמע .)...אך מצד שני ,הוא
'לא נוהג' לתמוך בבני תורה ...לאחר רגעים ארוכים של
מחשבה ,החליט לתת לאברך את כל הסכום לו הוא
זקוק .ההחלטה לא הייתה קלה ,אך הוא מצא את עצמו
שואל במהירות את האברך המופתע" :בכמה מסתכמות
כל הוצאות החתונה"? עכשיו היה תורו של האברך
לחשוב" .מאתיים אלף שקל" ,השיב לאחר מחשבה
ארוכה .לתדהמתו של האברך ,הוציא חיים פנקס שיקים
מכיס חליפתו ורשם עליו סכום של  55,000דולר .הוא
מגיש אותו לאברך שעמד בהלם .לאחר דקה התעשת
האברך מהפתעתו העצומה והחל מברך את חיים בכל
הברכות שכתובות בתורה ,כשהוא מרוגש ושמח כולו.
כשסיים ,שאל את חיים למעשיו הוא כאן ,ועל מה ראה
לתרום לו כך את כל הסכום במלואו .זרם הדמעות נפרץ
שוב ,וחיים התחיל לספר לו על העושר שה' בירכו ,ואת
סיפורה של בתו ,שחולה במחלה הנדירה ,ולא מוצאת
את זיווגה כבר שנים ארוכות .האברך הרגיע אותו,
ובירך אותו" .מי יודע  ,אולי בזכות החסד הכביר שגמלת
עמנו תמצא בתך את הבחור המתאים בקרוב" .חיים ענה
'אמן' נרגשת מעמקי ליבו ,והם נפרדו בהחלפת מספרי
טלפונים הדדית ,כשהאברך מוסיף כל הזמן לברך אותו
ולהודות לו על עזרתו הרבה" .אם אמצא בחור מתאים,
אתקשר אליך" ,הבטיח .מהכותל המערבי ,פנה האברך
לבנק בו התנהלו חשבונותיו .גם לבנק הזה הוא חייב
כסף ...הוא ניגש לפקיד הבנק ,שהיה חרדי ,והגיש לו את
השיק .הפקיד ראה את הסכום ,וקריאת הפתעה נשמעה
מפיו"  .אתה??? את הסכום הזה? מנין לך כל זאת"? הוא
המשיך – "הרי כל הזמן אתה מגלגל חובות ,ולכל היותר
מפקיד שיקים של כמה מאות שקלים".
"תירגע ,שמוליק" ,אמר לו האברך" ,בא תשמע את
הסיפור שמסתתר מאחורי שיק זה" .הפקיד עשה אוזנו
כאפרכסת ,והאברך החל לספר לו את כל הסיפור
בהתרגשות ,על המצוקה הכספית שלו ,על חיים רימר
ועל בתו המחפשת שידוך.
כשסיים ,קפץ הפקיד ממקומו כנשוך נחש" .אתה לא
תאמין ,יש לי אח ,שבנו חולה בדיוק במחלה הזו!!! .הוא
בחור ישיבה שלומד כאן בירושלים .אחי סיפר לי לפני
כמה חודשים שבנו מחפש שידוך ,אך הוא לא יכול
להתחתן אלא אם כן ימצא בת ישראל שחולה גם היא
במחלה זו".
הפקיד מיהר להתקשר לאחיו ,ולברר את שם המחלה.
התברר שהיא זהה ,ושבתו של חיים רימר ואחיינו,
חולים באותה מחלה חשוכת מרפא.
הטלפון הבא היה לחיים רימר ,ששהה באותו זמן בחדרו
שבמלון .הוא הגיע לבנק בתוך רבע שעה.
בתוך שלושה שבועות נסגר השידוך לשמחת כל הצדדים
בשירת "קול ששון וקול שמחה( ...גיליון 'קבלת שבת')
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"בניך כשתילי זתים"  -חינוך

הימים שחייבים לאכול בשר

לאחר שהעם מתלוננים שאין להם בשר ומשה עומד
למולם ללא יכולת לספק את צרכיהם – מצווהו ה' לומר
אל העם:
"וְ נָתַ ן ה' ָלכֶם בָ ָשר וַאֲ כַלְ ֶתםֹ .לא יוֹם אֶ חָ ד תֹאכְ לּון וְ ֹלא
יוֹמָ יִ ם ,וְ ֹלא חֲ ִמשָ ה י ִָמים וְ ֹלא עֲשָ ָרה י ִָמים וְ ֹלא עֶ ְש ִרים יוֹם.
עַ ד ח ֶֹדׁש י ִָמים"...
מבאר הרוקח :שאם נחבר את כל מספרי הימים שאמר
משה :יוֹם אֶ חָ ד  +יוֹמָ יִ ם  +חֲ ִמשָ ה י ִָמים  +ע ֲָש ָרה י ִָמים +
עֶ ְש ִרים יוֹם  +ח ֶֹדׁש י ִָמים ,נקבל את מספר הימים במהלך
השנה ,בהם חובה עלינו לאכול בשר = סה"כ  68ימים.
כעת נבדוק כמה ימים בשנה אנו מצווים לאכול בשר:
מספר השבתות בשנה 52 -
 2ראש השנה
סוכות וחול המועד ( 6 -יש שבת בחול המועד)
 1פורים
 ( 6יש שבת בחול המועד)פסח וחול המועד
 1שבועות
--------סה"כ  68ימים
בלעדי ביבנה

מקום מיוחד לנשים

שיעור התורה הגדול בתבל
ארגון "אברהם יגל"
משדר בלוויין בכל מוצאי שבת
את שיעורו של הראשון לציון
הרה"ג יצחק יוסף שליט"א

ברכות ואיחולים

לאור תקופת ה'קורונה' ,בו זכינו לשעות איכות
משפחתיות בבית ,יש להתבונן האם יום לימוד כה ארוך
באמת מועיל ומחייב לפיתוחו העתידי של הילד? האם
משימות ובחינות כה רבות באמת חיוניות? הגיע הזמן
לאמץ דברי הרמב"ן באגרתו "כאשר תקום מן הספר,
תחפש באשר למדת אם יש בו דבר אשר תוכל לקיימו"
לימוד המביא לידי מעשה ,למידה מעצבת ומענגת ,למידה
לשם שמיים ולא לשם תחרות!
בימי הקורונה נוכחנו שלא-הכל-בדיוק-עובד .נשתחרר
מהסגר .הבה נהיה 'מהלכים' יצירתיים ,חדשניים
ומעזים .נעלה נרותינו הקדושות ותהא שלהבתם עולה
מאליה! מאירים את העולם!
מן השמים ניתנה לנו ,הורים ומחנכים ,הזדמנות לראות
את ילדינו 'עצמאים' .בלי מערכת שעות מחייבת ,ללא
'צלצול' בית ספר ,מבחנים ורישומי נוכחות .מערכות
הלמידה בימינו נעשות יותר ויותר תחרותיות בעשייה
חיצונית .מרוב לימוד כמעט ואין זמן לחנך .הבה נתעורר
לקריאתו של רבינו הקדוש מקוצק ,לחסיד שבישרו
'למדתי את כל הש"ס' ' -ומה הש"ס לימד אותך'?...

ברכות ואיחולים

ברכה והצלחה

כל הישועות והברכות

לנתנאל ושרית מדמון איציק וענבל לארי שבתאי ושרה מוסאי
שיזכו בפרנסה
בהגיע הבן שגיב נ"י
שתרמו לסעודה הרביעית בלויין.
להולדת הבת נ"י.
טובה ,רפואה
זכות מרן עובדיה יוסף זצ"ל
יה"ר שתגדל כאמותנו
למצוות .יה"ר
הקדושות שרה רבקה שיעלה במעלות התורה שלימה וברכה לכל
ילדיהם ומשפחתם ,לרפואתם והצלחת כל ילדיהם
והיראה ויצליח בכל
רחל ולאה ,תזכו
שיתברכו בכל מילי דמיטב
יתגשמו כל
דרכיו ומעשיו ולימודיו,
לחופתה שתצליח
בכל דרכיה ומעשיה שיתברך בכל מילי דמיטב משאלותם לטובה ברוחניות ובגשמיות ,אושר
וברכה והצלחה ונחת וירוו נחת ושלווה .ופרנסה טובה ,וחיים טובים
וברכה הצלחה ונחת
ליהודה ואיריס נסימי

בבית הכנסת "אוהל מועד"
בשעה  21:30השיעור יוקרן
על גבי מסך ענק .בע"ה תתקיים לרב אופיר ואיילת מדמון לציון ושרה לארי הי"ו זיווג הגון עוד השנה וירוו נחת מכל יוצאי חלציהם.
סעודה רביעית ,בחסות " בית הלחם"
להבדיל לע"נ שהי בת שמואל ז"ל
לאייל בן שרה
לדוד וסימונה קליין
לרב גיל ורבקה צבי
ברכה והצלחה
כל הישועות והברכות
ברכה והצלחה
רפואה שלימה
רפואה שלימה
ברכה והצלחה
למשה ומזל כהן
לשרון ונונו לדקר ורויטל לוי לאילן וטלי דוידי לרוזה-שושנה ליצחק לוי
בת מרים מנב"ת
שיזכו בבריאות,
בן אסתר
בן רות
שתרמו לסעודה הרביעית בלויין.
שיזכו לרפואה
הקב"ה ישלח מזור שיזכה לזיווג הגון
זכות מרן עובדיה יוסף זצ"ל
הקב"ה ישלח אושר ופרנסה טובה שלימה ,פרנסה
ומרפא לרנ"ב
מזור ומרפא
משורש נשמתו
ובכל מילי דמיטב טובה ,חפץ ה' בידם
לרפואתם והצלחת כל ילדיהם
ברוחניות
לרמ"ח אבריו
יצלח ,יראת ה' היא אבריה ושס"ה גידיה .הטהורה ויתברך
שיתברכו בכל מילי דמיטב
במהרה
שתחזור
ובגשמיות,
גידיו.
ושס"ה
ברפואה שלימה
אוצרם ועליהם
בפרנסה
ברוחניות ובגשמיות,
הראשון
לאיתנה
לשנים רבות
שיחזור לאיתנו
אושר ופרנסה
יציץ נזרם.
טובות ונעימות
טובה ,וחיים טובים ומאושרים הראשון ויזכה
ותזכה לשנים רבות טובה .ויתגשמו
ה' יאריך ימיהם
טובות ונעימות
כל משאלות ליבו
וזיווג הגון במהרה לדור ,עדן לשנים רבות וטובות וברכה והצלחה
בטוב ושנותיהם
נא להתפלל לרפואתה לטובה ולברכה
לכל ילדיהם
ואוראל שיצליחו בכל מעשיהם עם רעייתו עינת
בנעימים
ברכה והצלחה

למזכי הרבים

אורן ואפרת פינטו

ברכה והצלחה

ברכה והצלחה

אלי וסוניה גואטה אהרון וצביה ג'רפי

למשפחת גאלי היקרה לע"נ הצנועה והענוה
משתתפים בצערכם
בפטירת הצנוע והענו

שיזכו בבריאות
על תרומתם
רפאל גאלי ז"ל
ובפרנסה טובה,
שיתברכו ברפואה
מן השמיים תנוחמו
אושר ושלווה,
שלימה ובפרנסה
ולא תדעו עוד צער
אריכות ימים
טובה ובכל מילי
לע"נ הצנועה והענוה
ושנים .הקב"ה
דמיטב ברוחניות
שהי דוידזדה
ישלם שכרם וימלא
בת שמואל ופרי ז"ל
ובגשמיות
משאלות ליבם
ושלווה
נחת
וירוו
נפטרה כ' סיון .ביום חמישי
לטובה ,וברכה
מיוצאי חלציהם ב 18:15-בבית העלמין

הקב"ה ישלח להם
רפואה שלימה.
חפץ ה' בידם יצלח,
יראת ה' היא אוצרם
ועליהם יציץ נזרם.
ה' יאריך ימיהם
בטוב ושנותיהם
בנעימים
והצלחה לכל ילדיהם

שבת

שלום

רפואה שלימה והחלמה מהירה לכל החולים ובכללם ל: -

שלמה לארי בן מרים הי"ו
משה נאמן בן מרים הי"ו
אברהם נאמן בן מרים הי"ו
ישראל פרג'י רפאל בן מרים הי"ו
מרדכי עמרני בן רבקה הי"ו
שבתאי מוסאי בן נהיית הי"ו
משה משה בן סרוור הי"ו
רבקה מורנו בת שרה מנב"ת
אסתר אהרוני בת גוהר מנב"ת
שושנה נזירי בת יפה מנב"ת
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אברהם-יגל בן רעות הי"ו
עילאי-חי דורון בן אריאלה-מזל הי"ו
יוסף אהרוני בן ביבי הי"ו
שרה ביבי לארי בת רבקה מנב"ת
חנה דוידי בת שרה מנב"ת
דינה מוסאי בת חנה מנב"ת
לידה הרוני בת מרי מנב"ת
דליה נסימי בת גורג'יה מנב"ת
הודיה חיה בת אסתר מנב"ת
רוזה-שושנה בת מרים מנב"ת

רבקה אליאס

בת משה ז"ל

לע"נ הצנוע והענו

אברהם ג'רפי

בן יחיא ז"ל

יח' סיון פקידת שנתה טז' סיון פקידת שנתו
שתמליץ טוב בעד משפחתה שימליץ טוב בעד משפחתו
לע"נ הצנוע והענו
יצחק ישראלי ז"ל
בן דוד וזהבה שיחיו
יז' סיון פקידת שנתו
שימליץ טוב בעד משפחתו

לע"נ הצנוע והענו
שליו לוי ז"ל
בן דקר ורויטל שיחיו
טז' סיון פקידת שנתו
שימליץ טוב בעד משפחתו

ומבורך
לעילוי

נשמת

:

לירן מלכה ז"ל בן ריטה שתחי'ה
אורן אהרון ז"ל בן ריטה שתחי'ה
באבאי באבאי בן מורווארי ז"ל
יצחק גולגי בן שרה ז"ל
אבנר קאיקוב בן יוכבד ז"ל
אברהם בן-ציון בן מהוזר ז"ל
בידה מלכה בת אסתר ז"ל
הוידה יהודית ג'רפי בת סיניה ז"ל

ציפורה חברוני בת מרים ז"ל
אסתר ברק בת זרי ז"ל
מרים נסימי בת זליכה ושבתאי ז"ל
חנה דמתי בת גולי ז"ל
לידיה רוקח בת מנטינה ז"ל
מרים טהור בת איטו-מטילדה ז"ל
סימי בן דוד בת תמו ז"ל
מרים עמרני בת פרי ז"ל

בבאי מוסאי בן אברהם וזליכה ז"ל

מרדכי לארי ז"ל בן שלמה ושרה שיחיו

יו"ל ע"י ארגון "אברהם יגל"

054-7743834

