
 

 

 

 1016עלון מס'   - יםר  ש  ע  שנה 
  תענית יז' בתמוז.השבת מכריזין על   @

 .20:07סיום הצום . ביום חמישישיחול       
 . 19:48יום ראשון עד  -" ברכת הלבנהסוף זמן "@ 
 ", אור החיים הקדוששלישי טו' תמוז, הילולת "ביום  @
 זיע"א.   חיים בן עטררבינו       
 

 בלק  פרשת 

 "פה'תשתמוז  יב'  בס"ד
 19:32  -   הדלקת נרות

 20:22  -   שבת צאת ה
 21:18  -        רבנו תם 

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

 
 

 
 

 מענייני הפרשה : 

   בלק מלך מואב שולח שליחים אל בלעם בן  
 עור, כדי שיקלל את בני ישראל.ב       
 לא מרשה לו. 'בלעם מסרב בתחילה, כיוון שה 
 .אתונו של בלעם מדברת, בדרכו אל בלק 
  בלעם אומר לבלק כי אינו יכול לקלל את בני 
 ישראל כרצונו, אלא כפי רצון האלוקים.      
 מקומות שונים ומנסה לקלל 3-בלעם הולך ל 
 ישראל, אך בכל פעם יוצאת מפיו ברכה. את      
 ,בלעם מייעץ לבלק להחטיא את עם ישראל 
 זמרי והעםועל ידי כך יאונה להם רע )       
 (.חוטאים, נענשים, ופנחס עוצר המגיפה       
 "וירא את ישראל שוכן לשבטיו" 

ניתן  (י"רש) 'ראה שאין פתחיהם מכוונים זה כנגד זה'
זה כנגד זה  (פתח דיבורם) פיהםשראה שאין  ,לפרש

ולכן לא  והרי הם באחדות ,בלשון הרע וברכילות
 '(יבוז'ברוך ממז 'ר)                    .תשרה עליהם קללה

 "(ח -ג "כ) "מה אקב'  
" הם ר"ת מה אקבכותב בספר "ראה חכמה" המילים "

מצוותיו, כי בזכות הברכות בדשנו קשר אעולם הלך מ
שבני ישראל מברכים על המצוות שמקיימים, אין הם 
ראויים לקללה אלא לברכה, וכן תיקן דוד המלך לומר 

 מאה ברכות בכל יום להצילם ממגיפה ע"י הברכות.
 "ראשית גוים עמלק ואחריתו עדי אבד"  

מרם ע, דהיינו ראשי התיבות, הם עמלקראשית שמו של 
", ולכן מיתהולא ידעו כי סופי התיבות " ,התקוי לשה מ

 "אחריתו עדי אבד".
 ?האם  מה היה הקשר המשפחתי של בלק ומשה

 בלק היה אחיין של משה?
  וכתוב בזוהר של פרשת השבוע שבלק היה מצאצאי יתר

אז אמרתי לו שיש לי ראיה, שהרי אשת משה היתה 
אך יוצא לכאורה . ציפור, ואביו של בלק גם היה ציפורה

שהיה קשר משפחתי קרוב מאד בין משה לבלק שהרי 
 יתרו היה בחיים בזמן שעם ישראל היה במדבר.

 "וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל לאמורי" 
אומרים בשם רבי אברהם נפתלי גלאנטי, כך זה כל 

רק מה שאנו עושים להם, אבל  הדורות, הגויים "רואים"
 ."רואים" ו כל הזמן, זה הם לאמה שהם עושים לנ

 

 
 

 פינת הניבים והפתגמים
 

ליבעי אינש רחמי אפילו עד זיבולא "
 א"בתרייתא שלמ

מילולית: יבקש אדם רחמים אפילו עד כיסוי 
 .אסור להתייאשקברו. במשמעות: 

גם בימים האפורים, בהתרסקות הכי גדולה שלך 
 .משם תוכל לקום מחדש -
 

 

 
 

 ז"ל אברהםבן   לע"נ  

 "ויך את האתון במקל"  
אחרי שהאתון  ,כותב בדרך צחות "מלא העומר"בספר 

נהיה חיגר וזקוק היה  ,לחצה את רגל בלעם לקיר
כי הכיתני זה "במה שאמרה האתון  ,רמז לכך .למקל

טוב " ,אומרת .(ב"קנ)בשבת  'שהגמ ",שלש רגלים
רגלים של ימי בחרות טובים שתי ) "שתים משלש

 .שצריך משענת עם רגליו (,משלש של זקנה
 "מה טובו אהליך יעקב משכנותיך ישראל". 
 ,יעקב ,ל בדרך צחות מה טוב היה שבאהליך בביתך"וי

עקב ענוה ולדבר עם כל אחד  ,תתנהג בבחינת יעקב
 ,בבית הכנסת ובית המדרש ישראל ,'ומשכנותיך' .ואחד

 כלל.תתנהג דרך חשיבות שלא לדבר 
 "(ג"י -ג "כ) "אפס קצהו תראה וכולו לא תראה 
בפרט ביחיד בישראל  ,אומר הרבי מקוצק ",קצהו"
 ",כולו"ו .יכול אתה לפעמים לראות חיסרון ",תראה"

בעם לא תמצא לעולם  ",לא תראה"ישראל  אבל בכלל
 .פגם וחיסרוןישראל 
 "(ג -ג "כ) "וילך שפי'  
 'הגמ ",חתם סופר"אומר ה .ינןיתן פמנן שת "ר שפי

ויינן  ,גזרו על פתן משום יינן ,אומרת (ז:"י)בשבת 
ועצת בלעם היתה להכשיל את בני  ,משום בנותיהם

י שיאכלו משמנם ומפיתם "ע ?איך ,ישראל בבנות מואב
 ".שפי"וזה מרומז  ,ומיינם ואז ייכשלו בבנותיהם

  (ד"כ -ג "כ) יתנשא""הן עם כלביא יקום וכארי 
הוא  האריה יותר חזק מהלביא. כשיהודי קם בבוקר,

כלביא, אבל מיד מסייעין אותו מן השמים, שהבא 
ולכן אף שקם כלביא, קצת חלש,  לטהר פותחים לו,

ומתגבר על  מיד מסייעים לו משמים והוא מתנשא כארי
 (ממזריטשהמגיד )                                     .כל הקשיים

 
 

 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 

 "והיה שאריתמפטירין :  "
 )מיכה ה'(             

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

  2ראו בעמוד  -מרתק 
 מכל מלמדיי השכלתי

 
 
 



 
 

  

 

 הצומות ארבע   הלכות
צום הרביעי וצום  ,כה אמר ה' צבאות"נאמר בזכריה:   -' א

יהיה לבית יהודה  ,החמישי וצום השביעי וצום העשירי
צום הרביעי לששון ולשמחה ולמועדים טובים. ופירשו חז"ל, 

, כי חודש תמוז הוא הרביעי לחודש ניסן. זה צום י"ז בתמוז
כי החודש אב הוא  צום החמישי, זה צום תשעה באב,

שחל  דליהצום השביעי, זה צום גהחמישי לחודש ניסן. 
. וכל וצום העשירי, זה צום עשרה בטבתבשלשה בתשרי, 

ישראל מתענים בימים אלו מפני הצרות שארעו בהם, כדי 
לעורר ולפתוח הלבבות לדרכי התשובה, ויהיה זה זכרון 
למעשינו הרעים ולמעשה אבותינו שהיו כמעשינו עתה עד 
שגרמו להם ולנו אותם הצרות, שבזכרון דברים אלו נשוב 

יטיב מעשינו, כמו שנאמר: והתוודו את עוונם ואת עוון לה
 )ילקוט יוסף מועדים עמוד תקכז( אבותם.

, חמישה דברים אירעו ביום י"ז בתמוז: נשתברו הלוחות  -' ב
בטל התמיד, הובקעה העיר בתקופת חורבן הבית השני, 

 שרף אפוסטמוס את התורה, והעמיד צלם בהיכל. 
חייבים להתענות בארבעה הצומות הללו, ואסור לפרוץ  הכל  -' ג

 '(לג 'שו"ת יביע אומר חלק א)גדר. ואין הדבר תלוי ברצון הקהל. 
כל הצומות הללו מותרים ברחיצה ובסיכה ובנעילת הסנדל   -' ד

ר להתרחץ בחמין ותובתשמיש המטה, חוץ מתשעה באב. ומ
 ם עמ' תקל()ילקוט יוסף מועדי והמחמיר תע"ב. ,בימי הצומות

מי ששכח ובירך ביום התענית על דבר מאכל, או משקה,   -' ה
  () יביע אומר ח"א יורה דעה סי' ידיטעם ממנו משהו כדי שגרונו יהנה. 

, בין בשחרית בין "עננו"המתענה תענית צבור צריך לומר   -' ו
במנחה, באמצע שומע תפלה ובמקומות שנוהגים לומר "עננו", 

התפילות, גם בערבית של ערב התענית אף על בשומע תפלה בכל 
ביע אומר )י פי שאין מתענים מהערב, מנהגם נכון על פי ההלכה.

  (א/כא חיו"ד. יחו"ד ח"ג סי' מא
אם שכח ולא אמר "עננו" עד שאמר "ברוך אתה ה'" כדי   -' ז

לחתום "שומע תפלה", אינו רשאי לסיים "למדני חוקיך" כדי 
ו", אלא יסיים תפלתו ויאמר "עננו" שיוכל לחזור ולומר "עננ

 "שומע תפלה"מבלי חתימה בסוף "אלקי נצור". אבל בין ברכת 
 (יביע אומר א' סימן כב), אין לומר "עננו", דהוי הפסק. "רצה"ל
יחיד שמתפלל תפילת שמונה עשרה עם חזרת השליח   -' ח

ציבור, אף על פי שאומר עמו כל סדר הקדושה, אינו אומר עמו 
ילקו"י ) "שומע תפלה". -א באל"עננו"  בין גואל לרופא, 

 (מועדים עמ' תקלז
תורה בשחרית ובמנחה וקוראים בפרשת -מוציאים ספר  -' ט

לו לעלות לקריאת 'ויחל' שלשה עולים. אדם שלא מתענה אין 
 (ילקוט יוסף על המועדים עמוד תקמה) תורה.-ספר

הכהנים נושאים כפיהם גם במנחה. וכהן שאינו מתענה לא   - י'
ילקוט יוסף מועדים ) ישא כפיו, ויצא לחוץ בעת נשיאת כפים.

 (עמוד תקנ
פשט המנהג בארץ ישראל שמניחים תפילין בתעניות   -' יא

. ויש שנהגו להניח תפילין גם במנחה של בשחרית בלבדצבור 
תעניות צבור, כדי להשלים מאה ברכות, אך לא ראינו כיום 

 )יחו"ד ח"ב סי' סז( והנח להם לישראל.שנהגו כן בארץ ישראל, 
מעיקר הדין מותר לעשות חופה בתעניות צבור אף   -' יב

בשחרית, כגון בצום גדליה, עשרה בטבת וצום י"ז בתמוז. 
יותר לעשות החופה במוצאי הצום לאחר צאת  אלא שעדיף
)שו"ת יביע אומר חלק ו' חלק אבן העזר סימן ז'.  הכוכבים.

 (וחלק ב' חלק יורה דעה סימן כד סק"ד
לפני עלות הישן שנת קבע )חצי שעה( בליל התענית וקם   -' יג

)יביע  אלא אם התנה לפני כן. -השחר, אסור לו לאכול ולשתות
 כב סק"ה(אומר חלק ה' סי' 

פטור מלהתענות. וכן חולה שנרפא  ,חולה שאין בו סכנה  -' יד
ליו, פטור ואך עודנו חלש, כל זמן שיש חשש שאם יצום יחזור לח

 ,מלהתענות. וכן זקנים ותשושי כח שמצטערים בתעניתם
 )ילקוט יוסף על המועדים עמוד תקלא( פטורים.

 
 
 

 ל תקרי הליכות אלא הלכות""א
 

 מכל מלמדיי השכלתי
 (ד"כ -ב "כ) מלאך ה'""ויעמוד 

 ."מלאך ה'"עשר פעמים נאמר בפרשה 
שהם כנגד עשרה ניסיונות  ,א מוילנא"אומר הגר

 .שהתנסה בלעם הרשע ולא השגיח בכולם
כב ובדרך לשטן לו והוא ר מלאך ה'ויתיצב " .א

  (.ב"פסוק כ) "נו ושני נעריו עמוועל את
בדרך וחרבו  נצב מלאך ה'ותרא האתון את " .ב

  (.ג"פסוק כ")שלופה בידו
במשעול הכרמים גדר מזה  מלאך ה'ויעמד  .ג

  (.ד"פסוק כ")וגדר מזה
ותלחץ אל הקיר  מלאך ה'ותרא האתון את " .ד

 "ותלחץ את רגל בלעם אל הקיר ויסף להכתה
  (.ה"פסוק כ)
עבור ויעמד במקום צר אשר  מלאך ה'ויוסף  " .ה

  (.ו"פסוק כ) "אין דרך לנטות ימין ושמאול
ותרבץ תחת  מלאך יהוהותרא האתון את " .ו

 ".בלעם ויחר אף בלעם ויך את האתון במקל
  (.ז"פסוק כ)
נצב  מלאך ה'את עיני בלעם וירא את  'ויגל ה" .ז

 "בדרך וחרבו שלפה בידו ויקד וישתחו לאפיו
  (.א"פסוק ל)
 על מה הכית את אתנך מלאך ה'ויאמר אליו " .ח

זה שלוש רגלים הנה אנכי יצאתי לשטן כי ירט 
  (ב"פסוק ל) .הדרך לנגדי

חטאתי כי לא  מלאך ה'ויאמר בלעם אל " .ט
ידעתי כי אתה נצב לקראתי בדרך ועתה אם רע 

  (ד"פסוק ל) .בעיניך אשובה לי
אל בלעם לך עם האנשים  מלאך ה'ויאמר " .י

 .ואפס את הדבר אשר אדבר אליך אתו תדבר
 (ה"פסוק ל)
 

 פרשת בלק בקריאת שמע
אמר רבי אבהו בן זוטרתי אמר רבי יהודה בר "

זבידא: בקשו לקבוע פרשת בלק בקריאת שמע, 
 משום טורח צבור... -ומפני מה לא קבעוה 

בפשטות פרשת בלעם ארוכה ומפני אריכותה לא 
. אולם תקנו לאמרה כדי שלא יגרם טרחה דצבורא

אפשר להבין זאת באופן עמוק יותר. שפרשת בלעם 
מדברת על שבחם של ישראל שקוראים שמע, 
וריבוי השבח בשבילנו הוא טרחא דצבורא שעלול 
להפיל אותנו כשם שקרה לישראל בעצת בלעם 

 בשיטים. 
 

 י"א( -)כ"ד  "ועתה ברח לך את מקומך"
שואל ה"שבט סופר", מהו הלשון "ברח לך"? 

דרך צחות, בשעה שבא בלעם אל בלק, ומתרץ ב
ציפה להרוויח ממנו הרבה כסף, ועל סמך זה אכל 
ושתה על חשבון הגביר מן הטוב והמיטב. אבל 
אח"כ, כשלא יצא מכל העסקה כלום, פנה אליו 
בלק ואמר: "ועתה ברח לך אל מקומך", עכשיו אין 
לך מה לצפות ממני, נשאר לך רק לשאת רגליים 

 ל בידיהם של בעלי החוב.ולברוח, שלא תיפו
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 המשפץ האלמוני
 עובדי החברה קדישא, שנכנסו אל בית העלמין במושב

זכאי שבשפלה, שמעו רעש חריג מכיוון החלקה -בן
ל על שיפוץ  הישנה. הם ניגשו למקום וראו פועל עמ 
אחד הקברים. הוא הסביר כי הוזמן לחדש את 

האנשים . המצבה של קבר אחד ולפתח את סביבתו
אחד . שעל המצבה: הרב יהודה שלג זצ"לבשם הביטו 

י מכיר מהם, יהודי מבוגר, קימט את מצחו ונזכר: "אנ
את בנו, אברהם, מאשדוד. הכרתי את האב, רבי 

שנפטר בצעירותו, והניח אלמנה ובן יחיד,  יהודה זצ"ל
ְתִהָיה עלתה בלב האיש: מי הזמין את . בן שמונה

 חמישים שנה אחרי פטירתו? , השיפוץ דווקא עכשיו
הוא השיג את מספר הטלפון של הבן, וסיפר לו על 

וזר", השיב האיש . "מהשיפוץ של מקום מנוחת אביו
מהעבר השני של קו הטלפון, "אני בא מיד לבדוק את 

בתוך זמן קצר בא אברהם לבית העלמין, ." העניין
וניסה לברר עם קבלן השיפוצים מי הזמין את 
העבודה. "שמו משה לביא מנתניה", השיב הקבלן 

. קול מבוגר ענה לטלפוןהתקשר אברהם ולתומו. 
 ג".י בנו של רבי יהודה שלשלום", אמר אברהם, "אנ"
מה"?! נשמעה הפתעה בקולו של האיש, "לא ידעתי "

אמור נא לי", ביקש אברהם, ן". "שלרבי יהודה יש ב
 ידך"?-"מה פשר שיפוץ קברו של אבי על

 ". "בוא לביתי", השיב הקשיש, "ואספר לך
בצהריים נפגשו השניים בביתו של לביא בנתניה. 

התמוגג המארח. , ""אוי, כמה אתה דומה לאביך
נראה היה כי המפגש מעורר בו . דמעות זלגו מעיניו

 רגשות עזים. והוא פתח בסיפורו: 
. לפני שישים שנה הייתי ילד קטן בטריפולי שבלוב"

למדתי אצל אביך הדגול, שהיה צדיק נסתר ומרביץ 
. סיפורי ניסים ומופתים רבים נקשרו בשמו. תורה

שביקש לברר  בוקר אחד באתי אל הרב עם גיסי
שאלה הלכתית דחופה. הרב ישב בחדרו בבית הכנסת. 
מאחורי הדלת הסגורה בקעו קולות לימוד. התגנבנו 
. אל מאחורי החלון והבטנו פנימה אל תוך החדר

המראה המם אותנו: שתי דמויות גבוהות, לבושות 
גלימות לבנות ועטופות בטליתות צחורות, עמדו משני 

ה. פניו של רבי יהודה קרנו. צידי הרב ודנו עימו בתור
נותרנו קפואים על מקומנו, צופים . רטט עבר בנו

ביראת קודש במחזה שלא מן העולם הזה. בקושי 
כשהרב פתח לנו את הדלת, . ניתקנו את עצמנו משם

האורחים המסתוריים לא היו בחדר. הרב הזמיננו 
פנימה בחביבות. אינני יודע מנין אזרתי אומץ, אך 

ה בתוכי, ושאלתי: "היכן האורחים הסקרנות בער
הנכבדים שלמדו עימכם תורה"? הבעת השתוממות 
. וחרדה עלתה על פני הרב. "ראיתם אותם"? שאל

השפלנו את עינינו בהכנעה. הרב פנה אלינו בטון רציני 
ואמר: "עליכם לשמור בסוד את שראו עיניכם. אלה 

 ר". נשמות צדיקים שבאות ללמוד איתי בכל בוק
אביך בחיוך אבהי, "אתה עדיין ילד.  פנה אלימשה", "

אני מברך אותך שתראה ברכה במעשי ידיך, ותהיה 
ואילו אתה", פנה אל גיסי המבוגר, . לך פרנסה ברווח

"מאחר שראית את המראה, עליך להישמר ולהיזהר 
". לבל תאבד את מאור עיניך, במצוות וביראת שמיים

  .עשיתי אדם אמידואכן, דברי רבי יהודה התממשו. נ
 יהודי טריפולי ", הוסיף משה וסיפר. "השנים חלפו"
 

את בתיהם ועלו לארץ. משפחתי שוכנה במעברה עזבו 
אחרינו באו עוד אלפי יהודים מלוב. . ליד פרדסיה

 –התרוצצתי בין האוהלים וחיפשתי את מורי ורבי 
במרוצת השנים עשיתי מאמצים רבים בניסיון . ַלָשְוא
בריכוזים של עולים מלוב, וחקרתי עליו  עברתי. לאתרו

. בכל מקום אפשרי. מאמציי לא נשאו פרי והתייאשתי
, לילה אחד בא רבי יהודה בחלומי. "משה, משה"! קרא

מדוע אינך מבקרני"? התעוררתי מזיע ונסער. הבנתי "
שרבי יהודה הסתלק לבית עולמו, והוא מצפה שאחונן 

חידשתי את . לוםכעבור כמה שבועות נשנה הח. את קברו
מאמצי החיפוש, עד שיום אחד הגעתי למושב עלמה 
שבצפון, שבו חיים עולי לוב רבים. עברתי מבית לבית 
ושאלתי על רבי יהודה שלג. קשישה כבת מאה זיהתה 
אותי משנות ילדותי, ואף נקבה בשמות הוריי. היא 
סיפרה לי כי רבי יהודה נפטר שנה או שנתיים אחרי 

הגעתי . זכאי-הפנתה אותי למושב בןו, עלייתו ארצה
למושב ורבה היתה הפתעתי לגלות כי יש בו בית כנסת 
'. שעליו מתנוססת הכתובת 'בית כנסת בית יהודה

בהתרגשות גדולה עליתי אל קברו של מורי ורבי. עימי 
היה חבר, ומתוך תפילה נסערת ביקשנו שהצדיק יעתיר 

זיווג הגון. וימציא לה של חברי תפילות על בתו הרווקה 
. כך היה. בתוך כמה חודשים הקימה בית בישראל
 החלטתי לגמול מעט לנשמתו הטהורה של רבי יהודה
ולהקים צּיון ראוי על קברו. זה סיפור השיפוץ שראית, 

 "מעט מן הכבוד הראוי לצדיק מופלא זה.
 (של מעלה 'פי 'טראבלס-על) 

 
 כשתרצה באמת ללמוד, "

 "ךבידאשתך היא הראשונה שתסייע 
אברך חשוב לאחר נישואיו נכנס לדיכאון, וחברו ניסה 
ר לדובבו לשכנע אותו לספר מה מעיק לו. פרץ בבכי ואמ

הרי כל מטרת נישואי היתה רק להמשיך ולגדול "
והנה לאחר נישואי כל יום יש לי טרדה אחרת , בתורה
תלך לקנות זאת... תבוא עמי לבית אבי... ' .מאשתי

 . "יכול להתרכז בלימוד יאינותתלה כביסה... 
החזון איש" זצ"ל. "הציע לו חברו ללכת להתייעץ עם 

כשהגיעו לבית "החזון איש", עמד האברך ובכה בדמעות 
שליש על כל הקורה אותו, ופלא שה"חזון איש" ישב 
מכונס סנטרו נשען על ידיו, ומחייך... והדבר לא היה 

 סוריומובן, האברך מדבר ופורץ קירות ליבו ונאנח על י
 ו"החזון איש" יושב ומחייך. 

כשסיים האברך את דבריו אמר לו ה"חזון איש", דע לך 
ששניים יודעים אם כוונתך אמת או לא, הראשון הוא 

 בורא כל העולמים, והשניה היא בת זוגך תחיה. 
אם יודעת היא שאתה רוצה ללמוד באמת בלא שום 
הפרעה, היא תהיה הראשונה שתסייע בידך, ותפקיר 
עצמה עבורך, אך בטוח אני שהיא רואה שאין כוונתך 
טהורה, אתה בעצמך כנראה מסתובב בבטלה לפעמים 

ואז עושה האשה חשבון לעצמה, אם , ללא שום מטרה
 ."למה לא יעזור לי, הוא מתבטל גם כן

אם תחליט לקבל על עצמך באמת, אז תראה איך שהיא "
 ."תהיה הראשונה שתסייע בידך

וכך היה. האברך קיבל על עצמו לעסוק בתורה ולהיות 
שקוע בה בכל הרצינות, ומאז ראתה האשה את הנהגתו, 
ולא הפריעתו אלא להפך מנעה ממנו כל טרדה כדי שלא 

 .תורהלימוד היופרע מ
 .לבסוף אותו אברך נעשה תלמיד חכם

 

 ואבותינו סיפרו לנו
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  ה
 חינוך  - "בניך כשתילי זתים"

 מדריך בטיחות לבית -שמרו על ילדיכם 
אין הרבה דברים שמדירים את שנתנו יותר מאשר הדאגה 
לשלומם ולביטחונם של ילדינו. כל צעד נוסף שהם עושים 

אותם גם לסכנות פוטנציאליות, לכיוון העצמאות, חושף 
אשר עלינו ללמוד כיצד להתמודד איתן. מדריך להתמודדות 

 ובחוץ. ומניעת הסכנות האורבות בבית
 .ילדים זה שמחה אבל עלינו מוטלת המשימה לשמור עליהם

מקרים רבים יכולים היו להימנע ונגרמים בשל חוסר 
 .מודעות ואי נקיטת אמצעי הזהירות המתבקשים

לדעת כיצד לצמצם את הסכנות הללו לפני שהן פוגעות חשוב 
 .בנו דווקא במקומות שבהם אנחנו חשים הכי מוגנים

יש להקפיד ששקעי החשמל תקינים, שכבלי החשמל אינם 
חשופים ומומלץ גם להחליף שקעים ישנים בשקעי בטיחות. 
כמו כן, חשוב לבדוק את תקינות מפסק הפחת וההארקה 

 .בבית מדי מספר שנים
דאגו מבעוד מועד לסורגים או רשתות בטיחות שיספקו 

 .הגנה אפקטיבית מפני נפילות
סורגים אופקיים הם אולי אטרקטיביים יותר, אבל בעיני 

ו, לכן הילד הם פשוט עוד סוג של סולם שאפשר לטפס עלי
 עדיף להתקין סורגים אנכיים.

 

 "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  ולשניפתיחת ההיכל, 
והיה מתערב עם  ה בכל שבת ושבת,ששי, וכך עש

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 
ים כל את עצמו קרוב ליום הדין, ומיד נותן אל לבו לקי

בחלק החיים,  ליפולמצוה וחסידות שבאה לידו כדי 
.השלום, השלוה הפרנסה, הבריאות,  

 
 

 כל הישועות והברכות
 לסיגלית מוגרבי

 לסעודה הרביעית בלויין המשתר
 זצ"ל עובדיה יוסףזכות מרן 
 הוהצלחת ילדי הלרפואת

 זכה לברכה והצלחהתש
ולזיווג הגון. רפואה שלימה, 

 אושר ופרנסה טובה
 .מיוצאי חלציהנחת  ותרווה
 האמא הצדקת לע"נלהבדיל 
 ז"ל מרים תב רוזי-שושנה

 
 
 
 
 

 
 שבת  שלום  ומבורך

 ז"ל מרים  תבציפורה חברוני 
 ז"ל זרי בת אסתר ברק 
 ז"ל לידיה בת ניצה גואטה 
 ז"ל  גולי תבחנה דמתי 
 ז"ל  מארי מריםבת   שושנה רוזי
 ז"ל  מטילדה-איטובת  מרים טהור
  ז"ל תמו בת סימי בן דוד
 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 מהוזר ןבציון -אברהם בן

 ז"ל  אסתר תבבידה מלכה 
 ז"ל  סיניה תבהוידה יהודית ג'רפי 

 
 

 הי"ומרים  בןשלמה לארי 
 הי"ומרים  בןמשה נאמן 

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

 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

 
 

 : -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 

 כלה" "קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול

 מזל טוב ואיחולים לבביים
 לשמשון וסמדר כהן
 למרדכי והדס מנחם

 עדי-הילה עםחי -אריאללנישואי 
יה"ר שיקימו בית נאמן וכשר בישראל 

להמשיך ויעלה הקשר יפה ויזכו 
 את מסורת הבית המפואר.

 "ענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ברכה והצלחה 

 להרצל גואטה
אושר בבריאות,  ךשיתבר

ופרנסה טובה ובכל 
 מילי דמיטב ברוחניות

ובגשמיות, לשנים רבות 
, וברכה והצלחה וטובות

לכל ילדיו ומשפחתו 
 נשמתווזיווג הגון משורש 

 ה הי"ולעמי בן ניצ
 
 

 
 
 
 

 הצנוע והענולע"נ 
 אליעזר קולקטר

 ז"ל יעקב ורבקהבן 
 פקידת שנתו יח' תמוז

 שימליץ טוב בעד משפחתו
 
 
 
 

 הצנוע והענולע"נ 
 יוסף שרגא

 ז"ל שלמה ורבקהבן 
 פקידת שנתו טו' תמוז

 שימליץ טוב בעד משפחתו
 

 
 
 
 

 ברכות ואיחולים 

לקובי ורותם 
 ביטון

   נ"י הבן להולדת
יה"ר שיעלה 

התורה  במעלות
בכל והיראה ויצליח 

 דרכיו ומעשיו,
 יתברך בכל מילי דמיטב

 למשפחת ביטוןוברכה  
 ולמשפחת אמסלם

 

 שנים !? 3500כיצד יתכן שחמור יכול לחיות 
לר' אליהו  מביא הרב רוזנבלום, מספר 'מדרש תלפיות' 

 הכהן מאיזמיר:
והיכן נמצא החמור, שהיה ביד אברהם אבינו והגיע 
למשה? אברהם מסרו ליצחק, ויצחק ליעקב, ויעקב ללוי, 
ולוי לקהת, וקהת לעמרם ועמרם למשה, וכשברח משה 

למדיין, וכשחזר בחזרה למצרים,  יומפני פרעה, רכב על
לקח את החמור הזה, וכשבא לקחת את אשתו למצרים, 
הרכיב אותה על החמור הזה, וכשעלה משה להר נבו 

הר נבו, ונישאר שם החמור למות, לקח עמו את החמור ל
 בהר נבו, וממתין עד שיבוא מלך המשיח.

הבהמות שאכלו מעץ הדעת, הם אלו שנבראו לפני חטא 
אדם הראשון... האדם הראשון, היה אחרון למעשה 
בראשית... אחרי שהוא נברא, הלכה חוה ונתנה לכל 
החיות לאכול מעץ הדעת, בשעה העשירית של היום 

 הראשון לבריאה..
של אברהם נבראו שעתיים לאחר  ילו  ון של בלעם, וא  האת
 בערב שבת בין השמשות. –מכן 

להם חוה, לא נתנה לאכול מעץ הדעת, לכן הם יכולים 
 !...שנים רבות  לחיות

 ברכה והצלחה  

 לדורון וקרן ללזרי
לרפואה שלימה, 

 טובה, חפץ פרנסה
ה' בידם יצלח, יראת 
ה' היא אוצרם 

 נזרם.ועליהם יציץ 
ה' יאריך ימיהם 
 ושנותיהם בנעימים
 והצלחה לבנותיהם

 
 
 

 
 

 

 כל הישועות והברכות
 למשפחת אברג'ל 

 לסעודה הרביעית בלויין מושתר
 זצ"ל עובדיה יוסףזכות מרן 

לרפואת והצלחת כל ילדיהם 
 חתניהם וכלותיהם, נכדיהם

משפחתם. שיזכו בפרנסה וכל 
 , שלווהוטובה, אושר 

  לטובהיתגשמו משאלותם 
 ז"ל רחל ןב ימיןלהבדיל לע"נ 
 ז"ל שמחה תב רחללהבדיל 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 

 דוידיוחנה למשה 
שיזכו בפרנסה טובה, 
 רפואה שלימה, 

אושר ושלווה. יתגשמו 
 כל משאלות ליבם
 לטובה ולברכה, 

 שנים רבות לאורך 
 טובות ונעימות 
 וירוו נחת ושלווה 
 מיוצאי חלציהם

 
 

 

 

 ברכה והצלחה

 שמואל וחיה אהרוני
זכות קריאת 

 התהילים לרפואת
 משפחתם. והצלחת

שיתמלאו משאלות 
ליבם לטובה אושר, 

פרנסה טובה 
ובריאות  וירוו נחת 
 מיוצאי חלציהם.

  
 
 
 

 ברכות ואיחולים 

 אופיר ואסתר מוסאי
 . נ"י  הבת  להולדת

יה"ר שתגדל כאמותנו 
הקדושות שרה רבקה 

רחל ולאה, תזכו 
בכל  לחופתה שתצליח

וברכה  ומעשיה דרכיה
 לשבתאי ושרה מוסאי
 לאבי ודפנה אבנעים

 

 
 
 
 

 ברכות ואיחולים

   ה ישראלינשרון ושרו
 נ"י כפיר בהגיע הבן

 יה"ר למצוות.
שיעלה במעלות התורה 

בכל  והיראה ויצליח
, ולימודיו דרכיו ומעשיו

 שיתברך בכל מילי דמיטב
 וברכה והצלחה ונחת 

 הי"ו לרחל ישראלי
 שבע בירוודקר-ליהודה ובת

 
 

 
 
 

 היקרה מוגרבילמשפחת 
צוות העלון 

 "אברהם יגל"
משתתף בצערכם 
בפטירת הצדקת 
 הצנועה והענווה

 שושנה רוזי
 ז"למרים -מאריבת 

 מן השמיים תנוחמו 
  ולא תדעו עוד צער

 

 טוב בעד משפחתהתמליץ 
 
 
 
 
 
 
 

 ברכה והצלחה 

 טובה וניסים ללזרי
שיזכו לרפואה 
 שלימה, פרנסה
טובה, חפץ ה' 

בידם יצלח, יראת 
ה' היא אוצרם 

נזרם. ועליהם יציץ 
ה' יאריך ימיהם 
בטוב ושנותיהם 

 בנעימים

 לע"נ הצנועה והענוה
  ניצה גואטה

 בת לידיה ז"ל
 יה"ר שתמליץ טוב 
 בעד בעלה וכל ילדיה 

 
 
 
 
 
 
 
 

 לע"נ הצנועה והענוה
 רחל מוסאי

 ז"ל מרדכי וביביבת 
 יום רביעי טז' תמוז

 עליה לבית העלמין 18:30
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 למשפחת לארי היקרה
צוות העלון 

 "אברהם יגל"
משתתף בצערכם 
בפטירת הצדקת 
 הצנועה והענווה

 שמחה לארי 
 ביבי ז"לבת 

 מן השמיים תנוחמו 
  ולא תדעו עוד צער

 

 טוב בעד משפחתהתמליץ 
 
 
 
 
 
 


