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 998עלון מס'   - יםר  ש  ע  שנה 
 במנחה. לא אומרים "תחנון"@ ביום ראשון 

 ט"ו בשבט.   ""סעודתביום ראשון בערב  @
 .א"ישנשתבחה בהם יש להרבות באכילת פירות      
     03:08במוצ"ש עד  ברכת הלבנה"סוף זמן "  @
 
 
 

 פרשת  בשלח

 "פה'תששבט  יג'  בס"ד
 17:00  -   הדלקת נרות

 17:52  -   שבת צאת ה
 18:27  -        רבנו תם 

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

 
 

 
 

 מענייני הפרשה :   

   ,הוליכם משה במדבר.לאחר היציאה ממצרים 
    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 
 "י"ז(   )י"ג     "ויהי בשלח פרעה 

 . )מדרש(פרעה צווח ויוי? מי צווח 
זוהי דרכם של כל שונאי ישראל בכל העיתים. 
תחילה שוטמים אותנו, מאשימים אותנו בכל 

. ואילו אחר כך צורחים ּוומבקשים להיפטר ממּנ
 על אשר אנחנו רוצים ללכת והם עושים כל אשר

 )פרדס יוסף( נוכל לעזוב את הארץ. בידם כדי שלא
  "ולא נחם אלוקים דרך ארץ" 

ה' לא נהג את ישראל כמנהג העולם שהשתיה 
אלא במדבר  ,מגיעה מלמעלה והאוכל מלמטה

 ,ושתיה מלמטה ",ןמ  "היה הפוך אוכל מלמעלה 
 .בארה של מרים

 "ה' ילחם לכם ואתם תחרישון" 
אם ישמרו ישראל לא לדבר בבית הכנסת אלא 

 (זוהר הקדוש) ."ילחם לכם"ה "אז הקב ,להחריש
 "כי יד על כס יה"...  

קורים  "י"ד" ,שראליל כת "ר "כי"רמז לפורים 
 ,שהוא כסא ה' בירושלים "על כס" ,ד"מגילה בי

יש , 54בגימטריא  "אמחה" ,ו"קורין בט "ה-י"
 (בעל הטורים)  .פעמים המן במגילת אסתר 54
 

 
 

 פינת הניבים והפתגמים
 "אדם רוצה בקב שלו מתשעה קבין של חבירו"

טבעו של אדם הוא, שחביב בעיניו דבר שהוא יצר 
במו ידיו, ושהשיג בייגיע כפיו, יותר מאשר דבר 
שקנה משל אחרים, גם אם מבחינה כמותית 
. הדבר שהוא יצר קטן יותר מהדבר שהאחר יצר

כטעם להלכה, כלל זה מובא )בבא מציעא לח.( 
שהמפקיד פירות אצל חברו, וראה השומר 
שהפירות נרקבים, או שהעכברים אוכלים מהם, 

אע"פ שמבחינה  לא ימכור השומר את הפירות
 כלכלית עדיף למכור ולהרויח.

 

 
 

 ז"ל אברהםבן   לע"נ  

 "משה..." אז ישיר 
 10שיש  ,שיר' ית "ר ישיראומר בעל הטורים 

 ,שירת האזינו ,שירת הבאר ,שירת הים:  שירים
ושירה  ,חזקיה ,שלמה ,דוד ,חנה ,דבורה ,יהושע

 ,ישיררק  שרולכן לא כתוב אז  ,א"לעתיד לבוא בב
 .א"כי לעתיד לבוא אנחנו עוד פעם נשיר בב

 "משה..." אז ישיר 
כי בא "פסוקים עד הפסוק  18בשירת הים יש 

 (זוהר)          .חוליות שבאדם 18לחזק את  ,"סוס
  לאמר מה נשתה""וילונו העם על משה 

אומר  מה הקשר בין פרשת "בשלח" ל"פורים"?
הרב שר שלום מבעלזא זיע"א: עם ישראל התלוננו 
מתי נוכל לשתות הרבה יין? מיד נאמר "ויורהו ה' 

יתלו את המן על  (פורים)עץ" בעוד כחודש ימים 
"עד דלא ידע בין ארור המן  תוכלו לשתותהעץ ואז 

 לברוך מרדכי..."
 " להם חומהוהמים" 

מלא עם ו' ופעם שניה כתוב  חומהפעם אחת כתוב 
ל "ואומרים חז ,ו מלשון חמה וכעס"בלי וי חמה

 .ששבט דן העבירו פסל מיכה ובגלל זה כתוב חמה
 
 
 

גדולה סגולה  -בדוק ומנוסה 
 להשתתף בסעודה רביעית

 20:30 -מועד" ב-בביהכ"נ "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 

 "ותשר דבורהמפטירין :  "
 )שופטים ה'(              

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  

  2ראו בעמוד  -מרתק 
 מכל מלמדיי השכלתי

 
 

 שבת שירה

 לעילוי נשמת החסיד הכשר והענו
 ז"ל אברהם וזליכהבן   מוסאי  בבאי

 שנפטר בערב שבת פרשת יתרו, כ' שבט תשנ"ו, תנצב"ה.
 08:30 עליה לבית העלמין בשעה -למניינם(  14-02-20ביום שישי יט' שבט )

 
 

 לע"נ הצנועה והענוה 
  ז"ל חלווה ויהודהבת   אסתר זנו

 נפטרה יט' שבט תשע"ה, יום שישי פקידת שנתה,
 שתמליץ טוב בעד כל משפחתה

 
 



 
 

  

 

 הלכות ומנהגי ט"ו בשבט 
 

ואסור  ראש השנה לאילנות,א. יום ט"ו בשבט הוא 
להתענות ביום ט"ו בשבט, כמו כן אין אומרים 

 .תחנונים ונפילת אפים
שלומדים  לעשות למוד בליל ט"ו בשבטב. יש נוהגים 

משניות או זוהר שמדברים מעניין הפירות ואחר כך 
מברכים על הפירות. ומ"מ יש ללמוד "בהבנה" ככל  

לכות השייכות לדיני יש ללמוד בההאפשר, ובפרט 
 רלה ותרומות ומעשרות. ובענייני ע ט"ו בשבט
 להרבות באכילת מיני פירות של אילנותג. נוהגים 

בליל ט"ו בשבט, להראות בזה שהוא ראש השנה 
 לאילנות, ולברך עליהם ברכות הראויות להם.

ד. לכתחילה אין להביא הפירות לאחר ברכת המזון, 
שיש מקפידים על זה כדי להרוויח ברכה אחרונה, 

משום גורם ברכה שאינה צריכה, וראוי  לחוש 
לדבריהם, ורק אם טעו והניחום לאחר ברכת המזון 

מותר להביאם ויברך לפניהם  ,יוצאכעל ידי שכחה ו
 .ובשבת מותר ולאחריהם כהלכה

ה. פירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל הם שבעה מינים 
קודמים לברכה לכל שאר מיני  ,ופירות שבעת המינים

יש  ,רות העץ, ואפילו חביב עליו מין פרי אחריפ
להקדים את פירות שבעת המינים, וכל הקודם בפסוק 

קודם לברכה, ותמרים קודמים , בשבעת המינים עצמם
ן גפאחרון שבפסוק, וה לארץכי התמרים "שני" 
 "שלישי" לארץ הראשון.

יון שהיין הוא ו. יש אומרים שהיין קודם לתמרים, כ
שקובע ברכה לעצמו בברכת "בורא פרי הגפן" ויש 
חולקים ואומרים שאין קדימה ליין על תמרים אלא 
התמרים קודמים ליין, וכן המנהג, ולכל הדעות מעשה  

 קדרה דהיינו תבשיל מחמשת מיני דגן קודמים ליין.
ז. ברכת המוציא קודמת לכל דבר, ולאחר מכן ברכת 

ת", ופת חטים קודם לפת שעורים, "בורא מיני מזונו
ואחריהם זית, ואחריו תמרים, ואחר כך ענבים, 
תאנים, רימונים ואחריהם שאר מיני פירות העץ,  

פוטרת כל מיני אחת שמברך  "בורא פרי העץ"  הוברכ
בדעתו עליהם  ש, ואפילו אינם לפניו אם יהעץ שלפניו

 יצא ואין צריך לחזור ולברך. ,טרםווכיוון לפ
 ,נוהגים לאכול בט"ו בשבט אתרוג מרוקח בסוכרח. ה

אין להם לברך עליו ברכת שהחיינו, מפני שכבר בירכו 
שהחיינו ביו"ט הראשון של סוכות בנטילת הלולב, ובזה 

 נפטר האתרוג גם מברכת שהחיינו של האכילה.
יש להיזהר מאכילת פירות שמצוי בהם תולעים ט. 

חם ויבדקם שלא לברך עליהם אלא עד שיפת )תאנים(
ולא לאחר הברכה, שלא  לפני הברכההיטב ויפתחם דוקא 

שהפרי הה בין הברכה לאכילה, ועוד סיבה שיתכן יש
ולכן יבדוק לפני הברכה, וכן  התליע וברכתו תהיה לבטלה

 ,יש להיזהר כשפותח הפרי לראות אם יש בו תולעים
אותו אם אפשר  כדי שהפרי יראה שלם  גוריחזור ויס

 בשעת הברכה.
י. עיקר השגת האדם אל רוח הקודש תלויה ע"י כוונתו 
וזהירותו בכל ברכות הנהנין, וע"י הברכות שעליהם 
הנאמרות בכוונה הוא מסיר מהם את הקליפות ומזכך את 

 החומר שלו ונעשה זך ומוכן לקבל קדושה. 
 
 
 

 ל תקרי הליכות אלא הלכות""א
 

 מכל מלמדיי השכלתי
 פרשת בשלח וט"ו בשבט

ויצעק משה אל ה' ויורהו ה' עץ וישלך אל "
 ם".המים וימתקו המי

 '.משה כתב על העץ את שם ה: תרגום יהונתן
יצא לעז על עם ישראל :  הריקנטי מסביר

אם בהם . ואמרו מצרים ילדיהם שלנו הם
 ...!?שלטנו בנשיהם על אחת כמה וכמה

מחה את שמי על המים  :אמר הקב"ה למשה
שלא יהיה לעז על בני ולאחר שבאו המים 
המרים וראו שעם ישראל ונשותיהם כשרים 

מיד: "שם שם לו חוק ומשפט )שכשרים , הם
הם ומתאימים לקבל המצוות( ושם ניסהו 

 .()במים המרים
בחומש במדבר מקבלים עם ישראל חותמת 

 לכשרותם ע"י הוספת שם ה' לשמותם:
 משפחת לחנוךאי הפלו תמשפח "לפלוא
כפי שאמרו חז"ל: "זכו שכינה  ..."החנוכי

לכך הוספה לכל משפחה ..." שרויה בניהם
 .בסופהת "י" בתחילתה והאות "ה" האו

ששם עלו שבטים : " וזהו שאומר דוד המלך
ה עדות לישראל.." הוספת שם ה' -שבטי י

היא העדות שכולם כשרים הם ואין בהם 
 .חשש של זנות ח"ו

 

המקשרים את הפסוק לט"ו בשבט באופן יש 
 ..."עדות לישראלה -י ישבט: " הבא
 ט"ו (15-ב" )ה-י( "חודש שבט" )שבטי"
לברך על '" )לישראל להודות לשם ה עדות"

 (פירות האילן
 "תביאמו ותטעמו= " גאולה ונטיעה

הכנת הקרקע,  -תהליך של נטיעה הוא איטי 
ל מושלם הנטיעה חפירה, נטיעה ועד שהכ
נדרשת , כן הגאולה .מכה שורשים וצומחת
 .בה הכנה והיא אמונה

וכמו שהנטיעה הולכת קמעא קמעא ועולה, 
 .כן הגאולה באה קמעא קמעא

תביאמו ותטעמו" הביאה לארץ = הגאולה "
 .נקשרת בשירה לנטיעה

 "אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל וכי תבואו"
המצווה הראשונה לנטוע שלא יאמר אדם יש 
בארץ הכל אז אפשר לשבת ולאכול אלא 

 .תדאג לבניך
מעשה עם אדריאנוס קיסר שראה אדם 
מבוגר שותל עץ ושאלו: "לשם מה הנך 
טורח?! והלא בטח שלא תוכל להנות 

אמר לו הקשיש: "כשם שאבותי " מפירותיו
 ..."י אשאיר לבניהשאירו לי כך אנ
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 גלגל מסתובב בעולם
אני עובדת כאחות במחלקת ילדים באחד מבתי 
החולים בארץ. לצד בתי החולים, פועלים ארגוני 

אחת  .מתנדבים המסייעים לצוות המקצועי
 40שם בדוי(, אישה כבת )המתנדבות שרה שמה 

החליטה להקדיש  רעייתו של איש עתיר נכסים,
מזמנה ולהתנדב. למרות מעמדה הרם, תמיד 
 הייתה נוחה לבריות והתנדבה בשקט ובצניעות.

מפעם לפעם תרמה בעילום שם מכשיר למחלקה 
ואז באו ימים  או ריהוט בעשרות אלפי שקלים.

אחרים... לא שמענו משרה דבר, אבל הגיעו 
ידיעות מהתקשורת, כי בעלה התרסק כלכלית 

 ו לעוני ומחסור של ממש... והם הגיע
לא הבחנו באף  שרה המשיכה לבוא ולהתנדב,

טיפת מרירות עליה, היא חייכה ועודדה ונתנה 
מעצמה כמו תמיד. ערב אחד יצאה מביה"ח לאחר 
משמרת ארוכה, נפרדנו לשלום והיא הלכה, כעבור 
רבע שעה חזרה המומה, שאלתי אותה: "מה 

  .בבכי פרצהקרה?" והיא 
 .מרגישה צורך תוכלי לשתף אותי" אמרתי"אם את 

לא נעים לי, אבל... אני יכולה ללוות ממך כמה "
שקלים לאוטובוס"? שאלה ופרצה שוב בבכי 

חזירה לי את נתתי לה והיא התמרורים. כמובן 
 .מאז עברו שנים אחדות הכסף למרות התנגדותי.

שבעלה התאושש והיא  ממקורות שונים נודע לנו,
ומות השם של מכשירים וריהוט חזרה לתרומות על

למשפחות נזקקות מבין  -ואפילו לתרומות אישיות 
יום אחד הגיע למחלקה ילד במצב קשה  ם.החולי

מאוד. התברר לצוות, כי הוא זקוק למכשיר יקר 
מאוד שאינו נמצא בביה"ח ולכן הוחלט להעבירו 
לבי"ח אחר. המשמעות הייתה טורח גדול למשפחתו 

"איך נסתדר? יש לנו מספר  רב. והדבר גרם להם צער
ילדים בבית וגם כך אנו נקרעים, זה ימוטט את 

הן מבחינה תקציבית והן מבחינה אישית"  -כולנו 
לא ידענו מה לענות לה, אך ידענו  מיררה אמו בבכי.

שחיי הילד קודמים לכל. יצאתי מהחדר וליד חדר 
סיפרתי לה את הסיפור  הרופאים פגשתי את שרה,

לך לעודד אותם, היא החלה לפסוע והצעתי שת
לכיוונם ולפתע קפצה כנשוכת נחש ופשוט נמלטה 

 מהמקום. 
היא ניגשה אלי ואמרה: "תקשיבי, איני יכולה שהיא 
תראה אותי, בסדר"? התבוננתי בה באופן מוזר אבל 

 בסדר, אין בעיה". : "השבתי
השבתי לה כי  ."כמה עולה המכשיר הזה"? שאלה

 ת אלפי שקלים" !!! עלותו כרוכה בעשרו
לאחר מספר ו תני לי לברר משהו"... אמרה ויצאה

דקות היא חזרה ואמרה "אנחנו נתרום את 
שהם נשארים בביה"ח,  . תמסרי למשפחההמכשיר

אני . אף לא מילה על התורמת -אבל בתנאי אחד 
מבקשת להעביר אותי בזמן שהותו של הילד 

 הלכתיי". למחלקה אחרת, אסור שהם יראו אות
הילד והודעתי לאמו כי נמצאו  בשמחה לחדרו של

  היא .תורמים למכשיר והם יוכלו להישאר במחלקה
 
  

 .כאילו אני זו שתרמתי  ונישקה אותי, חיבקה
הימים חלפו, שרה התנדבה במחלקה אחרת ומידי 
פעם הייתי מספרת לה איך מתקדם הטיפול בילד, 

 תי.יכשאני כולי סקרנית לגלות את הסוד האמ
באחד הימים נפתרה התעלומה... הלכתי במסדרון 

היא ו ולפתע ראיתי את שרה הולכת לפני, קראתי לה
ועצרה ואני אמרתי לה: "הילד עומד  הסתובבה

 להשתחרר, הכל בזכותך"... 
לפתע קלטתי... אמו של הילד נמצאת חצי מטר 
מאתנו, היא הסתובבה לשמע שמו של בנה והביטה 

ננעצו זו בזו, שתיהן נראו בי ובשרה, עיני שתיהן 
"זו את התורמת?! אני  .המומות ומזועזעות

מתעלפת"! שרה נותרה על מקומה ואילו אמו של 
הילד פרצה בבכי, וכשנרגעה קמעה אמרה: "אני 

 ך..."מתביישת, זה לא מגיע לי, לא ממ
ואמרתי:  הובלתי את שתיהן לחדר האחיות הקרוב

  "אולי תגידו לי מה קורה כאן"???...
אמו של הילד החלה לספר: "לפני מספר שנים 
נסעתי באוטובוס עם בעלי והילדים ואז שרה עלתה 
והחלה לחטט בתיקה ובארנקה ואח"כ אמרה לנהג 

תסלח לי, אבל גיליתי שאין  שהחל לנסוע: "אדוני,
לי כסף לשלם, האם אוכל לשלם פעם אחרת?"... 
הנהג החל לצעוק: "אם אין לך כסף למה עלית?... 

ו שתשלמי או שתרדי אין לי ביטוח עליך". איני א
יודעת מה קרה לי, אבל השתכנעתי מהדברים של 
הנהג, מבט אחד עליה נתן לי תמונה של אישה 
עשירה וקמצנית, שמנסה לחסוך שקלים אחדים 
ורציתי שתלמד פעם אחת לקח, והיא במזל שכזה 
 פנתה אלי ושאלה: "אולי את מוכנה להלוות לי"?

לא אלווה לך, את תלמדי לא ליפול על "לא! אני 
 אנשים, יש לך מספיק כסף" השבתי. 

בעלי הסתכל עלי ולא הבין מה קרה לי, אבל נתתי בו 
 .מבט מצמית, שהוא פשוט לא העז לדבר
לאחר שנסגרו  הנהג פתח את הדלת והיא ירדה.

הדלתות הבנתי מה עשיתי אבל כבר היה מאוחר, 
זה. וכשהבן שלי חלה, היו לי ייסורי מצפון על מעשה 
 ."מיד חשבתי על כך אבל הדחקתי

כעת הקב"ה מראה לי איזו אישה שפלה הייתי, "
למי התאכזרתי, למי שתרמה מכספה והצילה את 
בני היקר. אני מבקשת ממך סליחה ואבין אם לא 

  כלפייך".חטאי  תסלחי לי... אעשה הכל לכפר על
בר עלייך, באצילות נפש השיבה שרה: "אין בליבי ד

אני חושבת שבזכות מה שקרה אתך, הגלגל שוב 
התהפך לטובה ומהמצב הנמוך בו הייתי, חזרתי 
למצב עוד יותר טוב. את היית לי כתף ולא אשכח 

"באותו לילה כשנאלצתי לרדת  .זאת לעולם"
מהאוטובוס משום שלא נותרה לי אפילו פרוטה, 

 אז-היה זה המקום הנמוך ביותר שהגעתי אליו, או
הרגשתי על בשרי מה כוונת הפסוק "מאשפות ירים 
אביון"... פניתי לבורא העולם בבכי ומעומק ליבי 
שישלח לנו פרנסה והצלחה בעסקים. ומיני אז 
השתפר מזלנו וראינו ברכה בפרנסה, ואפילו יותר 

 .גלגל מסתובב בעולם   ממה שהיה לנו בעבר"...
 
 
 

 ואבותינו סיפרו לנו
 

3 



  ה

 ברכה והצלחה

 משה ושושנה דורון
על זיכוי הרבים 

שיתברכו בבריאות, 
אושר, פרנסה טובה, 
ובכל מילי דמיטב 
ברוחניות ובגשמיות, 

טובות רבות לשנים 
 וירוו  ונעימות
 ושלווה נחת 

 יוצאי חלציהםמכל 
 
 
 
 

 

 חינוך  - "בניך כשתילי זתים"
 מענישים את הילד? זו הבעיה עם השיטה הזו

כולנו למדנו שהשיטה הפשוטה ביותר להגיב 
להתנהגות של ילד צריכה להיות תגובה של 'עונש' 

לדרך הזו יש או של 'תגמול', אך במבחן התוצאה 
 .כמה בעיות שכדאי להיות מודעים אליהן

הסכמה הידועה היא כי להתנהגות של ילד צריכה 
להיות תגובה של 'עונש' )כשהוא עשה משהו 
שאסור(, או של 'תגמול' )כשהוא עשה משהו 
כהלכה(. על פי התפיסה הזו, כשהילד 'משלם 
מחיר' על מעשיו = כלומר מקבל עונש, כך הוא 

דאי לו לעשות את זה שוב. חשוב יבין שלא כ
 .להעמיק בהבנה של עיקרון זה

כמעט בכל הדרכת הורים, מגיע הרגע בו ההורים 
יש פעמים מופתעים מדרכי התגובה האפשריות. 

לחלוטין לכל מה  תמנוגדה דרך להורים יםמציעש
על איך נכון ולא נכון להגיב עוד מאז  אותםשלימדו 

 )המשך בשבוע הבא( ים.ילד והי םעצמ םשה
 

 "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
 מנב"ת  לבתיה בת חוה

 .שתרמה לסעודה הרביעית בלויין
 זצ"ל  עובדיה יוסףזכות מרן 

תגן בעדה, לרפואתה והצלחתה 
שתתברך בכל מילי דמיטב ויתגשמו 
 משאלותיה באושר ובפרנסה טובה.

לזיווג הגון  .רבקה בת שרהלרפואת 
 בתיה לאור בן בתיה ולאלירן בן

 כל המחלה אשר שמתי במצרים" 
 לא אשים עליך כי אני ה' רופאך"

 
  
 
 
 
 

 
 שבת  שלום  ומבורך

 ז"ל מרים  תבציפורה חברוני 
 ז"ל שושנה בת מרגלית שמואליאן 

 ז"ל ושבתאיזליכה  בת מרים נסימי 
 ז"ל  גולי תבחנה דמתי 

 ז"ל  מנטינהבת לידיה רוקח  
 ז"ל  מטילדה-איטובת  מרים טהור
  ז"ל תמו בת סימי בן דוד
 ז"לפרי  בת מרים עמרני

 
 

  "לז ג'יראןבן  יהודה מועלמי
 ריטה שתחי'ה  בן ז"ללירן מלכה 
 ריטה שתחי'ה  בן ז"ל אורן אהרון

 ז"ל מורווארי בן באבאיבאבאי 
 ז"ל שרה בן יצחק גולגי

  ז"ל דדא וחיים בן אברהם אסולין 
 ז"ל ניסים ןבמנחם ישראל 
 ז"ל  מזל ןבנפתלי צריקר 

 

 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
 מנב"תשרה  תב רבקה מורנו

 מנב"תגוהר  תב אסתר אהרוני
 מנב"תיפה  תב שושנה נזירי

 
 

 : -לכל החולים ובכללם ל רפואה שלימה והחלמה מהירה
  הי"ורעות בן  יגל-אברהם

  הי"ושרה בן  ניסים דוידי
  הי"ומזל -אריאלהבן  דורון חי-עילאי

  הי"ו ביביבן  יוסף אהרוני
  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 

 ברכות ואיחולים 

 שחר והדר יפרח
 נ"י  הבן  להולדת

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

בכל מילי שיתברך 
  וברכה דמיטב
  ושלווה ונחת

למקסים ורינה יפרח 
 לפנחס ושרה יעקובי

 
 
 
 
 

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

 " בית הלחם"בחסות  סעודה רביעית,
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 ברכות ואיחולים 

 אהרוניעידן ויסמין 
 נ"י  הבן  להולדת

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

  ונחת וברכה
לאיציק ויפה אהרוני 
 מרדכי ומזל קטורזה

 
 
 
 
 

 

 רפואה שלימה
 שמואל ביטון

 הי"ו זוהרהבן 
הקב"ה ישלח 
מזור ומרפא 
לרמ"ח אבריו 
ושס"ה גידיו 
 שיחזור לאיתנו
 הראשון ויזכה
לשנים רבות 
 טובות ונעימות

  

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

כלה". ובעקבות בקשת משה מהעם נתן ה' לכם לא  
)שם פס' י"ז(: כלו" מעידה תורה ללקט "איש כפי א  

". 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 

וזהו נס גדול  .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, מ  ומסבירה התורה "כי לא ידעו מה הוא". "והע  
 הוא".  האיפהעשרית 

= 5x1x10x80x5" האיפהמכפלת אותיות המילה "
. 2,000. עשירית מזה, עשירית האיפה, שווה =  20,000

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

 ברכה והצלחה

  לדוד ומרים מוסאי
על זיכוי הרבים 

שיתברכו בבריאות, 
אושר, פרנסה טובה, 
ובכל מילי דמיטב 
ברוחניות ובגשמיות, 

טובות רבות לשנים 
 וירוו  ונעימות
 ושלווה נחת 

 יוצאי חלציהםמכל 
 
 
 
 

   לע"נ הצנועה והענוה
סולטנה 

 באבאי
 ז"ליוסף ושמחה בת 

 טו' שבט פקידת שנתה
 משפחתה טוב בעדשתמליץ 

 
 
 
 

 לע"נ הצנוע והענו
 שלום גוזלן

 ז"ל רחל ןב
 ו' שבט פקידת שנתטז
 ומליץ טוב בעד משפחתיש

 
 
 
 
 
 
 
 

 ברכות ואיחולים 

 מנדל ואדר באבאי-מנחם
נ"י  מאירבהגיע הבן 

יה"ר   ציצית לגיל
שיעלה במעלות התורה 
והיראה ויצליח בכל 
 דרכיו ומעשיו, שיתברך 

  בכל מילי דמיטב
 ושלווה וברכה נחת

 ליוסף ואהובה באבאי
 ולדליה כרמי

 
 
 
 

 

 ברכה והצלחה

 יהודה ואיריס נסימי
על זיכוי הרבים 

שיתברכו בבריאות, 
אושר, פרנסה טובה, 
ובכל מילי דמיטב 
ברוחניות ובגשמיות, 

טובות ורבות לשנים 
 ושלווה נחתוירוו 

 ולהבדיל לע"נ
 ז"ל שמואל תב שירין
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 ברכה והצלחה 

 אליהו ודינה זוהר
שיזכו בפרנסה 
טובה, רפואה 
שלימה, אושר 
נחת ושלווה. 
יתגשמו כל 

משאלות ליבם 
  ולברכה לטובה

 לילדיהםוזיווג הגון 
 

 ברכה והצלחה 

 מרדכי ודינה אלעזר
על תרומתם לזיכוי 
 הרבים שיזכו באושר
בפרנסה טובה, 

רפואה שלימה, נחת 
ושלווה. יתגשמו כל 

 לטובה םמשאלות
ולהבדיל לע"נ 

 סולטנה בת יוסף ז"ל
 

 רפואה שלימה
 לרינה יפרח

 שרהבת 
 הקב"ה ישלח
מזור ומרפא 
לרנ"ב אבריה 
 ושס"ה גידיה.
תחזור לאיתנה 
 הראשון ותזכה
לשנים רבות עם 

 מקסיםבעלה 
 
 

 
 
 

   לע"נ הצנועה והענוה
 שירין

 ז"ל  שמואלבת 
 ' שבט פקידת שנתהדי

 בבית העלמין 15:30ראשון 
 
 
 
 
 
 

 הוהענו הלע"נ הצנוע
 פור-יצחק שולמית

 ז"ל עזרא ונוברבת 
 שיעור וברכות  14:00בשבת 
 מנחה של שבת - 15:15

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 והענולע"נ הצנוע 
 ז"ללירן  מלכה 

 ריטה ועמרם הי"ו ןב
 ושבט פקידת שנתב' טו

 שימליץ טוב בעד הוריו
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ולע"נ הצנוע והענ
 זרובבל   נג'אתי

 ז"ל בנימין בן 
 יג' שבט פקידת שנתו
 שימליץ טוב בעד משפחתו

 
 
 
 
 

 בשורה משמחת
 לכל הנשים הצדקניות

 שיעור עם הרבנית
  אביבה ויסמן 

 יתקיים ביום שלישי 
 (11-02-2020)טז' שבט 

  20:00בשעה 
" "מטה משהה"כ בבי

:  פרטים הנופר יבנה.
 053-4109549 ורד

 ברכה והצלחה

 ורותי גוזלןמרדכי 
על תרומתם לזיכוי 
 הרבים שיזכו באושר
בפרנסה טובה, 

רפואה שלימה, נחת 
ושלווה. יתגשמו כל 

 לטובה םמשאלות
 ולהבדיל לע"נ

 ז"ל שלום בן רחל
 

 


