
 

 

 

 1020עלון מס'   - יםר  ש  ע  שנה 
 

 " כל הלילה.ברכת הלבנה" ף זמןשני סוביום  @
 

 ".תחנון, לא אומרים "באב ט"ו רביעיביום  @ 
 

 

 ".א, "שבעה דנחמתשבע השבתות הבאות @ 
 

 ואתחנןפרשת 

 "פה'תש אב -מנחם 'יא  בס"ד
 19:19  -   הדלקת נרות

 20:09  -   שבת צאת ה
 21:02  -        רבנו תם 

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

 
 

 
 

 מענייני הפרשה :   
   בקשתו של משה להיכנס לארץ ותשובתו 

 .השלילית של הקדוש ברוך הוא       
   .אזהרה על שמירת מצוות התורה 
  .שלוש ערי המקלט בעבר הירדן 
   קריאת שמע.  פרשה ראשונה של 
 "(ג כג) "בעת ההיא, לאמר 'ואתחנן אל ה 

דהיינו התפילה צריכה  .תחנוניםמלשון  "ואתחנן"
דהיינו בשמחה  .מר לא מלשון "לאמר. "בתחינהלהיות 

והנושא מדאיג  ,אף על פי שקשה לך ,ולא במרירות
ישמע את  'בשכר תפילה כהלכתה נקווה שה. ומכאיב

תחנונינו ויקבל את תפלותינו ברצון וימלא את כל 
 .משאלות לבנו לטובה ולברכה

 "(יט,ה) "זכור ושמור 
. בשני ביטויים אלה לציין את מצוות השבתז מה הרמ

ימים חול ( 307ז )"כי שז, "התחלתן ש" :הרוקח
 ח"הרי נ ,ימים טובים 'ו ,ב שבתות"נ :והשאר לקודש

ימי החול של שנת החמה  307 -ב ".ימים תהא נח (58)
  .מזכירים את השבת לשמרה (ימים 365)

 "(.ט 'ד) "רק השמר לך ושמור נפשך מאד'  
תשמור  ,אותך את גופך "השמר לך" ,בא למעט "רק"

על נפשך תשמור  "ושמור נפשך מאד"אך  ,באורח רגיל
 (ל"הרבי מלובלין זצ)                                          .מאד
 " ,לא תסיפו על הדבר אשר אנכי מצוה אתכם

 (ד ב) "ולא תגרעו ממנו...
אינה ניתנת להחלפה  ,היא נצחית ,התורה היא אלוקית

אלה החקים והמשפטים " .ואפילו לא לשיפוצים
בהר סיני  ,בינו ובין בני ישראל 'אשר נתן ה הוהתור

אכן זוהי נתינה מאתו יתברך ורק לנותן יש ". ביד משה
לכן איפוא אי אפשר לבוא ולהגיד  .זכות בלעדית עליה

היום מצוה זו אינה נוחה ומחר מצווה אחרת אינה 
זוהי תורת אמת מושלמת ושלימה וִהנָּה  .יותרמודרנית 

 .אקטואלית ותקיפה עד סוף כל הדורות
 "(ה –ו' ) "ואהבת את ה' אלקיך' 

כותב האלשיך, כידוע ה' זו מידת הרחמים, אלקים זו 
פירוש, בין שיתנהג איתך ברחמים, ובין  מידת הדין.

תמיד "ואהבת את ה' , שיתנהג איתך במידת הדין
 ".אלקיך

 

 
 

 פינת הניבים והפתגמים
 "בשר שנתעלם מן העין"

 בשר כשר שהושאר זמן מה מבלי שראוהו. 
היו מחכמי התלמוד שאסרו אכילת בשר שנתעלם מן 
העין, אם לא היה סימן או טביעת עין שאכן זה הוא 

 הבשר שהושאר. 
סיבת האיסור היא, לפי שחוששים שמא עורבים, 

החליפוהו בבשר נבלה. גם  או אדם, חיות, שרצים
להלכה נחלקו הפוסקים יש מהם שאסרו בשר 

 שנתעלם מן העין ויש שהתירו.  )חולין צה(
 

 

 
 

 ז"ל אברהםבן   לע"נ  

 "(ז' -ו' ) "ושננתם לבניך 
שואל רבי  י(רש"י בשם הספר)"אלו התלמידים" 

יחזקאל סרנא, א"כ, מדוע לא כתוב "ושננתם 
אלא מכאן, שאם לא מתייחסים  "?לתלמידיך
 כאל בנים, גם תלמידים אינם. לתלמידים

 "(י –ז' ) "לא יאחר לשנאו אל פניו ישלם לו' 
כותב ה"אבן עזרא", אין הקב"ה מאחר ודוחה לעולם  

הבא את שכרו של הרשע על מעשה טוב שעשה, אלא 
 משלם לו בעולם הזה, "על פניו ישלם לו".

  וההר בער באש עד לב השמים חשך ענן"
  (יא 'ד וערפל"
שהרי  ,נראה שתחילת הפסוק מכחישה את סופו על פניו

 ",ההר בוער באש"ש ,מצד אחד ,כיצד אומר הכתוב
הרי במקום שיש  ",חושך"אומר הכתוב  ,ומצד שני

 ",חזקוני"מתרץ ה ,אלא .שולט שם "שךוח"אין  "אש"
ומפרש הכתוב  ,שמשו כאחד ,האש והחושך ,שניהם

קול דברים שהייתם  "וידבר אליכם מתוך האש" :כיצד
שך וח"על ידי ה "ותמונה אינכם רואים"אתם שומעים 

שהיה שם וזאת כיון שלא ניתן להם רשות  "ענן וערפל
 .להסתכל בדמות כבודו

 "(ו ,ו" )והיו הדברים האלה ... על לבבך  
אנו כותבים מימין כך ל" :הרוקח .מה לומדים מכך

 ,הלב בצד שמאל ".שיבואו הדברים כנגד לבו, לשמאל
 .מימין לשמאל ,ודברינו צריכים להיות מכוונים אליו

 .תובנה מיוחדת ליהודים
 "(ה"כ 'ג) "אעברה נא ואראה את הארץ הטובה 

משה רבנו ביקש שיראה רק את הצד הטוב של ארץ 
 (שארית מנחם) ".וראה בטוב ירושלים"בחינת  ,ישראל

 

 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 

 "נחמו נחמומפטירין :  "
 ('מישעיה )             

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

  2ראו בעמוד  -מרתק 
 מכל מלמדיי השכלתי

 
 
 

 נחמושבת 

 



 
 

  

 

 הלכות סעודה רביעית
 

האם חובה לאכול במוצאי שבת פת  שאלה:
שנקראת גם כן  רביעית )לחם( לשם סעודה

 ? )סעודת דוד המלך(."מלוה מלכה"
בגמרא במסכת שבת )דף קי"ט( אמרו,  תשובה:

אף על פי שאינו  בערב שבתלחנו ולעולם יסדר אדם ש"
במוצאי לחנו וצריך אלא לכזית, ולעולם יסדר אדם ש

. )יסדר את "א לכזיתשאינו צריך אל , אף על פישבת
לחנו דרך כבוד ולחנו, כלומר, לפרוש מפה על שוש

וכיוצא בזה( ומשמע לכאורה שסעודה רביעית על הפת 
)כלומר עם נטילת ידים וברכת המוציא ואכילת פת 
וברכת המזון( חובה, כמו הסעודה הראשונה של שבת, 
שהרי שתיהן הוזכרו באותה לשון. וכן כתב הגר"א 

כות מאמרים אלו משמע שסעודה מוילנא, שמסמי
רביעית צריכה להיות עם פת דוקא. וכן פסק הרמב"ם, 
וכן פסק מרן השלחן ערוך )סי' ש(. ומרן החיד"א בספרו 

הוסיף שיש להזהר מאד בסעודה  "מחזיק ברכה"
"ללוות את השבת"  רביעית, ובעת שאוכל יכוין

ולהשאיר ברכה לסעודות החול. וזאת על פי מה שאמרו 
במסכת פסחים )קג.( שהדבר דומה למלך שמלוים אותו 

תוספת "בצאתו כשם שמלוים אותו בכניסתו. ובספר 
)סימן לט( הובא מעשה שפעם אחת חלה  "מעשה רב

 רבינו הגר"א מוילנא במוצאי שבת, והיה מקיא ולא היה
סעודה רביעית, ואחר שישן ונרגע, ציוה את יכול לאכול 

בני ביתו שיראו אם לא עלה עמוד השחר עדיין, יפררו לו 
כזית פת ויאכילוהו בכף כדי לקיים מצות סעודה 

, זצוק"למנהג מרן הרב עובדיה יוסף היה רביעית. )וכן 
 להקפיד על אכילת סעודה רביעית(. 

ביעית ורבינו יוסף חיים מבבל הוסיף שמעלת סעודה ר
 גדולה שמצלת מחיבוט הקבר.

העיר, שלדעת הגאונים אף  זצוק"לאמנם מרן הרב 
שודאי חובה לאכול סעודה רביעית, מכל מקום אין חיוב 

אלא יכול להסתפק באכילת פת הבאה  ,לאכלה עם פת
בכסנין, כגון עוגה )בשיעור כזית, עשרים ושבעה גרם( או 

 .חיד"א ז"ל()וכעין זה מורים דברי מרן ה אף בפירות.
  .דין הנשים בסעודת מלוה מלכה

שגם הנשים  זצוק"ללפיכך כתב מרן הרב עובדיה יוסף 
 תשתדלנה לקיים מצות סעודה רביעית. והוסיף שמובא
בשם הרב הקדוש רבי אלימלך מליז'נסק, שסגולה 

ות ושתלדנה בקלות, שתאכלנה איזה דבר לשם מצ לנשים
ת סעודת ומצוסעודה רביעית, ותאמרנה בפיהן "לשם 
וחה בעזרת ה' ומלוה מלכה" ועל ידי זה תלדנה בנקל ובהר

 יתברך. ושמענו כמה מקרים שנראה שהועילה סגולה זו.
 

  לסיכום :
כל הרוצה לזכות בברכה, יאכל סעודה רביעית 

ה בשיעורו של פ  צ  בבית כנסת "אוהל מועד" וי  
על גבי  יוסף שליט"א יצחק הראשל"צ הרה"ג

מסך ענק, יחד עם עשרות מתושבי יבנה 
והסביבה )כ"י( ויהנה גם משיעור מרתק ונפלא 
וגם מסעודה רביעית כשרה למהדרין, עשירה 

 )מקום מיוחד לנשים(   כיד המלך.
 על זה נאמר:"טוב מראה עיניים ממשמע אוזניים".

 
 
 

 ל תקרי הליכות אלא הלכות""א
 

 מכל מלמדיי השכלתי
 "הפטרות שבעה דנחמתא"

שבע השבתות הקרובות שבתות "שבע 
 :" רבי דוד אבודרהם מגלה רמז נפלאאדנחמת

היא הפטרת "נחמו נחמו  הראשונה ההפטרה
עמי" שבא כביכול אומר הקב"ה לנביאים 

 .ישראל-לנחם את עם
היא "ותאמר ציון עזבני ה'"  ההפטרה השנייה

ציון חושבת שה' עזב אותה כי הוא לא בא שכביכול 
 .מום אותה בעצחלנ

ערה לא והיא "ענייה ס הפטרה השלישית
נוחמה" שבה הנביאים אומרים כביכול לה' 

 .שציון לא נוחמה
היא "אנכי אנכי הוא   ההפטרה הרביעית

מנחמכם" שבה כביכול אומר  ה' לנביאים 
 .שהוא ינחם את ציון בעצמו

שלושת ההפטרות האחרונות הם ניחומים של 
 הקב"ה לציון ועם ישראל.

יוסף ישר ב"שרשרת הדמעות": כותב רבי 
לאחר שעברנו את ימי "בין המצרים", שהם 
כאמור, ימי יגון, צער ואבל על חורבן בית 

 מקדשנו, נכנסים אנו לימים של " נ ח מ ה ".
הבכיה והדמעה הן ביטוי לכאב. הבכיה היא 
ביטוי לסערת רגשות פנימיים, הזורמים בתוך 
נבכי הנפש, שנוצרים מתוך כאב שהולך 

מתעצם, עד שהוא פורץ החוצה בזרם של ו
 דמעות צורבות ולוהטות.

 

 "ט"ו באב"
  לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר

 ".וכיום הכיפורים באב
אּולין,  בט"ו באב בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן שְׁ

 ומחוללות בכרמים.  שלא לבייש את מי שאין לו
  ?מה היו אומרותשבהן  פשוטות

 .ך וראה מה אתה בורר לך...יעינ בחור, שא נא
 ?שבהן מה היו אומרות יפיפיות

 .תנו עיניכם ליופי שאין האשה אלא לנוי
 ?שבהן מה היו אומרות מיוחסות

ִנים.   תנו עיניכם למשפחה, לפי שאין אשה אלא לבָּ
 ?שבהן מה היו אומרות מכוערות

קחו ִמקחכם לשם שמים ובלבד שתעטרונו 
 א(. "א ע"ל 'ובגמ 'פרק ד)משנה תענית  ."בזהובים

 

 "שמע ישראל" 
חז"ל אומרים, שבקריאת שמע יש רמ"ח תיבות 
כנגד רמ"ח איברים וכל תיבה נותנת חיות לאבר 
אחד, אבל צריך לצרף גם את המלה אמת כדי 

 –שיהיו רמ"ח תיבות, וזה מרומז בפסוק 
"הדבקים בה' אלוקיכם"  .אמתאותיות " אתם"ו

אלוקיכם אז  אם מצרפים את המלה אמת לה'
 .יםזה נותן חיות לכל האברחיים כולכם היום, 
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 שורש כל האהבות
 .משה ומרים לא זכו להיפקד במשך כמה שנים

הם החלו לעבור טיפולים למיניהם, קלים בתחילה 
 -וקשים יותר לאחר מכן, וגם התפללו היכן שרק יכלו 

בקבר רחל, במירון, בצפת ובכותל המערבי, קיבלו 
עליהן, ברכות מרבנים וקיימו את כל הסגולות ששמעו 

 .אבל עדיין לא נושעו
דבר  .אדם לא יודע אילו ניסיונות מצפים לו בחיים

טבעי ומובן מאליו כמו הבאת ילדים לעולם הוא חלום 
 .בלתי מושג למי שלא זכה לכך

כעבור שנים נוספות, לאחר שאפסה כל תקווה בדרך 
אם נגזר עליהם  .הטבע, החליטו בני הזוג לאמץ תינוק

ולם, כך הם חשבו, לפחות יוכלו לא להביא ילדים לע
להעניק מטובם לתינוק שאינו שלהם, לגדלו ולחנכו 

לשם כך ניגשו למשרד הרווחה בעיר  .על פי אמונתם
 .מגוריהם

צריך לעבור  .לא כל זוג יכול לגשת סתם כך ולאמץ ילד
השתלמות מיוחדת, ובפרט כאשר מדובר בבני זוג 

רים עברו משה ומ .שאין להם ניסיון בטיפול בילדים
את הקורס הנדרש ונבחנו בסופו בהצלחה, עד שזכו 

 .הם היו מאושרים .בתעודה המתירה להם לאמץ ילד
כעת הגיע השלב הקשה של ציפייה בתור לקבל תינוק 

כעבור כמה חודשים התקשרו אליהם  .מתאים
ממשרד הרווחה והודיעו כי בבית חולים מסוים יש 
תינוק שנולד זה עתה, והוא זקוק לאימוץ כי הוריו 
אינם מסוגלים לטפל בו מסיבות סוציאליות, ונראה 

 .לפי הנתונים שהם יוכלו לאמצו
בני הזוג שמחו מאוד לשמע הידיעה, עזבו את כל 

אותה שעה והתכוננו להגיע עיסוקיהם השוטפים ב
פקידת הסעד, העובדת  .מיד לבית החולים

הסוציאלית הממונה על האימוץ, ביקשה שלפני כן 
ייגשו אליה לשיחה מסכמת לפני קבלת התינוק. משה 
ומרים הגיעו למשרדה והיא החלה לשוחח עמם. היא 
שאלה כל מיני שאלות על מצבם הכלכלי, על אורחות 

יפול ובחינוך ולבסוף שאלה: חייהם, על ידיעתם בט
 ?""האם תעניקו אהבה לילד

"איזו שאלה?!", אמרו בני הזוג מיד, "נעניק לו אהבה 
 כמו הורים רגילים. לא פחות מזה".

"האם יש דבר בעולם שתאהבו יותר?", היא הוסיפה 
 לשאול.

השניים הסתכלו זה בזה, וענו כאיש אחד: "הדבר 
וש ברוך הוא, שנמצא אצלנו במקום הראשון זה הקד

 אבל בוודאי שנעשה הכול למען הילד".
התשובה לא מצאה חן בעיני פקידת הסעד, והיא 
אמרה בפנים חמורות סבר: "זה לא פשוט בכלל! אם 
ייווצר קונפליקט בין האהבה שלכם לאלוקים ובין 
האהבה שלכם לתינוק, אתם עלולים להזניח את 

 התינוק".
ום סתירה בין מרים התקוממה: "מה פתאום?! אין ש

האהבות הללו. דווקא האהבה לקדוש ברוך הוא 
והאמונה בו תעניק לנו יותר כוחות לטפל בילד". 
ומשה הוסיף: "זה לא כמו להעדיף מישהו על פני 
מישהו. פשוט בשבילנו השם יתברך הוא שורש הכול. 
אצל יהודי מאמין הכול מתחיל ונגמר בקדוש ברוך 

ע כמה פעמים ביום הוא. אנחנו אומרים בקריאת שמ
 'ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל

 
 
  

מאודך', וכמו כן אנחנו מצווים על ידי הקדוש ברוך 
הוא במצוות 'ואהבת לרעך כמוך', ובוודאי שנאהב את 

 ".שאנחנו אוהבים את עצמנוהתינוק המאומץ כמו 
פקידת הסעד לא התרשמה מדבריהם, והתעקשה על 
כך שאם התינוק לא יהיה אצלם בעדיפות העליונה 

ההורים  .ביותר הוא עלול להיפגע במקרים מסוימים
המשיכו להסביר לה שלא תיתכן שום התנגשות, 
ואדרבה, עובדה היא שמי שהולכים בדרך השם 

בדרך כלל, מגדלים אותם  מביאים לעולם יותר ילדים
 .באהבה רבה ודואגים להם בגשמיות וברוחניות

פקידת הסעד החליטה  .מאומה לא עזר לבני הזוג
נחרצות שלא לאפשר להם לאמץ תינוק, וכתבה את 

 .מסקנותיה בטופס שהיה מונח לפניה
הנה  .בני הזוג היו שבורים מאוד ממה שאירע זה עתה

התכוננו והמתינו במשך חודשים רבים לתינוק, וכבר 
עמדו לקבלו לאימוץ בעוד שעה קלה, והנה אבדו 
סיכוייהם לחלוטין בגלל פקידה שלא מבינה אמונה 

בסופו של דבר התחזקו בכך שאם זהו רצון  .מהי
 .הקדוש ברוך הוא, הם מקבלים זאת באהבה

 עי,לאחר פחות מחודש ימים נפקדה מרים באופן טב
 .בלי שום טיפול, ובתום ימי הריונה נולד להם בן זכר

 (על פי סיפורו של הרב יעקב ישראל לוגסי)                
 

 
 הנהגת ענוה וצניעות בבית

ל היה גאון בצורה שלא נתן לתארה, "חכם בן ציון זצ
 .ועם זאת התנהג בפשטות כאחד האדם

עוזנו על רבנו הגדול גאון   פר הרב קירשנבאוםיס
שהיה ן רבי עובדיה יוסף זצוק"ל, והדר תפארתנו מר

ין היו ינוכח בבית הרב כמה וכמה פעמים, בעת שעד
ילדים קטנים בבית, היו פעמים שהרבנית היתה 
צריכה לעזוב את הבית, והיא היתה מניחה לידו את 
עריסת אחד התינוקות, כדי שינענע את עריסתו אם 

 .יבכה
תעורר ומתחיל לצרוח, היו מקרים שהתינוק היה מ

ומרן היה שקוע בלימודו, עד שלא שמע את צרחות 
 .התינוק ששכב ממש לידו

בקומה מעליו התגורר רבי בן ציון, וכאשר היה שומע 
את בכיו של התינוק, היה יורד מביתו, נכנס לבית 
מרן, ומנענע את התינוק להרגיעו, וכל זאת כדי שמרן 

 .לא יפרע מתלמודו
יתו וללמוד במחיצתו, ופעמים רבות זכיתי להיות בב

לובש סינר ומכין את  .ראיתי כיצד הוא עוזר לאשתו
הדגים, ונכנסים התלמידים ורואים את רבם הגאון 

האם דבר זה הוריד … עומד במטבח עם סינר ומבשל
מערכו בעיניהם? אדרבה, בכך גדל ערכו בעיניהם, 
לראות גדול בתורה, ענק ביראה ובמידות, נוהג 

ת כה גדולה, ומתנהל עם בני ביתו בענוה בפשטו
 .ובצניעות

ישנם לומדי תורה, שכאשר האישה מבקשת את 
  .עזרתם, הם טוענים כנגדה שזה יפריע להם ללמד

 .אני בטוח שרבי בן ציון מעולם לא השיב כך לאשתו
 .היא היתה לפני כולם, ככתר על ראשו

כך הוא חי את חייו, וכך חנך את כלם, בראותם כיצד 
 .הוא מתנהג בביתו

 
 
 
 

 ואבותינו סיפרו לנו
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 חינוך  - "בניך כשתילי זתים"

 איך לדבר עם הילדים על הקורונה
מוסדות הלימוד נעולים וגני שעשועים הומי אדם הם 

אז איך תעברו בשלווה את השבועות  ,מחוץ לתחום
 .עם ילדיכם בבית הקרובים

אירוע היסטורי מתחולל בעולם והנפש הרגישה של 
הדבר הראשון ". ילדיכם היא ספוג שרוצה לדעת

להסתכל  ,הוא לשבת עם הילדים שלכם ,שצריך לעשות
רובם המוחלט  ,אכן ".עליהם ולומר להם שהם בטוחים

 ,של הילדים בטוחים; אם ילדכם נמצא בקבוצת סיכון
אך הרעיון זהה בכל  ,השיחה שלכם תהיה מעט שונה

 .הפחיתו את גורם ההפחדה ככל האפשר :מצב
 -העברת המסר בצורה חיובית תלויה אך ורק בכם 

 ,עושים את חובתנו ונאלצים להתמודד עם זה אנחנו'
ילדים עוסקים בהרפתקאות "הורים יזכרו ש '.לא נורא

ילדיכם  :בשורה התחתונה ".וזו הרפתקה חדשה
אך הם גם קולטים  ,חכמים יותר ממה שאתם חושבים

כשאתם מתיישבים לדבר  ,לכן .את האנרגיה שלכם
 .פשוט שמרו על קור רוח וכנות ,איתם

 "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

ולשלישי עליית הרמת ספר תורה,  ולשניפתיחת ההיכל, 
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, 
 הואמאן דכר שמיה?? אולם בהגיע חודש אלול רואה 

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
 הי"ו  לחיים ומרים אוזן

 .שתרמו לסעודה הרביעית בלויין
 זצ"ל עובדיה יוסףזכות מרן 

תגן בעדם שיתברכו ברפואה 
שלימה, בפרנסה טובה, 

שיתמלאו כל משאלות ליבם 
 לטובה וירוו נחת ושלווה

 מכל יוצאי חלציהם.
 הי"ו ישראל פרג'י רפאללרפואת 

 נא להמשיך ולהתפלל לרפואתו
 
 
 
 
 
 

 
 שבת  שלום  ומבורך

 ז"ל מרים  תבציפורה חברוני 
 ז"ל זרי בת אסתר ברק 
 ז"ל לידיה בת ניצה גואטה 
 ז"ל  מארי מריםבת שושנה רוזי  
 ז"ל  מטילדה-איטובת  מרים טהור
  ז"ל תמו בת סימי בן דוד
 ז"לפרי  בת מרים עמרני

 ז"ל  סיניה תבג'רפי הוידה יהודית 
 
 
 

 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 גולי ןבמרדכי אמונה 
 ז"ל  אסתר תבבידה מלכה 

 
 

 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 

 ברכות ואיחולים 

 אלעד ומיכל אברהמי
 . נ"י  הבת  להולדת

יה"ר שתגדל כאמותנו 
הקדושות שרה רבקה 

רחל ולאה, תזכו 
לחופתה שתצליח בכל 

  ונחת ומעשיה וברכה דרכיה
 לציון וצביה דוידי

 למאיר וזהבה אברהמי
 

 
 
 
 
 

 ברכה והצלחה

 למשה ומזל כהן
שיבורכו מפי עליון 
 ובכל מילי דמיטב

ברוחניות ובגשמיות 
דרכם  יאיר הקב"ה

ומזלם מתוך בריאות 
איתנה ופרנסה טובה 
 וזיווג הגון במהרה 

 ואוראל, עדן לדור
 שיצליחו בכל מעשיהם

 
 
 

 הצנוע והענולע"נ 
 ציון מוסאי

 ז"לשבתאי ורחל בן 
 פקידת שנתו שנייום 
 עליה לבית העלמין 18:30

 
 
 

 לע"נ הצנוע והענו
 ז"לאורן אהרון  

 שיחיובן ריטה ועמרם 
 ופקידת שנת אב' יג'

 שימליץ טוב בעד משפחתו
 
 
 
 

 ברכה והצלחה 
 שמואל וחיה אהרוני
על הסיוע לזיכוי 
הרבים. שיזכו 
 לפרנסה טובה, 
 ברכה והצלחה 

 בכל משלח ידיהם.
רפואה שלימה וירוו 

ושלווה מכל נחת 
 יוצאי חלציהם 

 
 

 
 
 

 "נחמו  "שבת
 )מתוך ההפטרה( ם"חמו נחמו עמי יאמר אלוקיכ"נ

 

נחמו נחמו "בשעה שאמר ישעיה הנביא לישראל 
אני  לא מדעתירגו. אמר להם, ו, ביקשו לה"עמי

 )מדרש ילקוט(    ."אמר אלוקיכם"יאומר לכם אלא, 
פרשת ''ואתחנן'' נקראת כל שנה בשבת שלאחר 
תשעה באב )''שבת נחמו''(. עובדה זו הסביר המגיד 

 רבי ישראל מקוזניץ בספרו ''עבודת ישראל'': 
לפי ההלכה, אסור ללמוד תורה בתשעה באב )חוץ 
ממדרשי ''איכה'', אגדות החורבן וכיוצא באלה(; כי 
 'הלימוד גורם שמחה לאדם, ככתוב: ''פקודי ה

לב'' )תהילים י''ט, ט(. ואין לשמוח -ישרים משמחי
ביום החורבן והאבל הלאומי. משום כך אנו קוראים 
פרשת ''ואתחנן'', המספרת על מתן תורה לישראל, 

 -שבו פסקנו מלימוד תורה  -מיד אחרי תשעה באב 
כדי להדגיש קבל עולם ומלואו, שאנו מתחילים שוב 

חדש עול מלכות ומקבלים עלינו מאת לימוד התורה 
 ם ועול מצוות. ישמי

 
 
 
 
 
 

 

 

 ברכות ואיחולים 

 אביב וליטל יעקוביאן
 . נ"י  הבת  להולדת

יה"ר שתגדל כאמותנו 
הקדושות שרה רבקה 

רחל ולאה, תזכו 
לחופתה שתצליח בכל 

  ומעשיה וברכה דרכיה
 דוד ושרה יעקוביאן
 אלי ולימור עטיה

 

 
 
 
 
 

 

 ברכות ואיחולים 

 לוריא ומירן פאריינטי
 . נ"י  הבת  להולדת

יה"ר שתגדל כאמותנו 
הקדושות שרה רבקה 

רחל ולאה, תזכו 
לחופתה שתצליח בכל 

 ומעשיה וברכה ונחת  דרכיה
 לציון וצביה דוידי

 דב ולימור פאריינטי-אליהו
 

 
 
 
 
 
 

 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 
 אוחיון אברהם וג'ולייט

על הסיוע לזיכוי 
הרבים. שיזכו 
 לפרנסה טובה, 
 ברכה והצלחה 

 בכל משלח ידיהם.
רפואה שלימה וירוו 

נחת מיוצאי חלציהם 
 הםוברכה והצלחה לילדי

 
 ברכה והצלחה 

 בת שושנה לנועה
 בת שושנה ותפארת

שתזכנה עוד השנה 
לזיווג הגון משורש 
 נשמתן הטהורה
וברכה והצלחה 

לשושנה וגדעון ועלני 
שירוו נחת ושלווה 
  מכל יוצאי חלציהם

 

 ברכות ואיחולים 

 פנחס ועמית כהן-גיא
   נ"י הבן להולדת

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

 ונחת ושלווה  
 לשמשון וסמדר כהן
  ולשמעון ונאוה תורג'מן

 רפואה שלימה
 מזל כהן-סעידה

 מנב"ת שרהבת 
הקב"ה ישלח מזור 

ומרפא לרנ"ב 
אבריה ושס"ה 
גידיה. שתחזור 
במהרה לאיתנה 
הראשון ותזכה 

 לשנים רבות 
 עם בעלה אהרון

 
 
 

 
 
 

 
 

 ברכה והצלחה 

 יקיר ואושרית לרב
 הי"ונסימי 

שיזכו לזרע קודש 
  קיימא-בר

אושר יתברכו ב
רפואה שלימה 
ובפרנסה טובה 

 לשנים רבות 
 ת ונעימותטובו

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 למשפחת חמדני היקרה
משתתפים בצערכם  

 בפטירת הצנוע והענו
 ז"ל משה חמדני 

 מן השמיים תנוחמו
 ולא תדעו עוד צער

 
 
 
 
 
 
 
 

 הצנוע והענולע"נ 
פנחס כהן 

 שירזי
 ז"לעזרא ומונדני בן 

 יד' אב פקידת שנתו
 

 ברכה והצלחה
 ימוסא רון ונועה

שיזכו לזרע קודש 
הקב"ה קיימא -בר

ישלח להם רפואה 
חפץ ה'  שלימה.

בידם יצלח, יראת 
אוצרם ה' היא 

ועליהם יציץ נזרם. 
 ה' יאריך ימיהם

 ושנותיהם בנעימים.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ברכה והצלחה 
 דיאןארז ופרחנאז סע

על הסיוע לזיכוי 
הרבים. שיזכו 
 לפרנסה טובה, 
 ברכה והצלחה 

 בכל משלח ידיהם.
רפואה שלימה וירוו 
 נחת מיוצאי חלציהם
 וזיווג הגון לילדיהם

 

 
 
 

 
 

 ברכה והצלחה
 לשמשון ונורית טויטו

על הסיוע לזיכוי 
הרבים. שיזכו 
 לפרנסה טובה, 

 אושר ושלווה וברכה
 בכל משלח ידיהם.

 רפואה שלימה 
 כלנחת מוירוו 

 יוצאי חלציהם 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


