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 993עלון מס'   - יםר  ש  ע  שנה 
 

 שלישי.ביום  שיחול רה בטבתעשתענית מכריזין   @
שיהפוך ר "יה. 17:05בצאת הכוכבים בשעה  סיום הצום      

 ., אכי"רזה לששון ולשמחה ולימים טובים ה צום"הקב

 י כל הלילה.יום חמיש "ברכת הלבנה"סוף זמן   @ 
 
 

 ויגש פרשת 

 "פה'תשטבת  ז'  בס"ד
 16:29  -   הדלקת נרות

 17:21  -   שבת צאת ה
 17:52  -        רבנו תם 

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

 
 

 
 

 מענייני הפרשה :   

   הוא מבקשנאומו  הגדול  של יהודה, בו 
 לשחרר את בנימין.     
  "יוסף מתוודע אל אחיו והזמין - "אני  יוסף 
 את כל המשפחה למצרים.      
 "יעקב  מסכים  לרדת -   "עוד יוסף חי 
 לראות את בנו. מצרימה      
 הבאים למצרים, רשימת שבעים הנפש בדרך 
 מצרימה.      
  .הפגישה  המרגשת  בין  יעקב  ליוסף 
 לפני פרעה יוסף  מציג  את  אביו  ומשפחתו 
 שן. ואותם בארץ ג ומושיב     
 צרים בשנות הרעב.מתקנותיו של יוסף ב 
 " והנה עיניכם רואות ועיני אחי בנימין כי פי

 (יב,מה) "המדבר אליכם
 :הרוקח ?מדבר אליהם שפיומוכיח יוסף בזה  מה

 .זאתרק יוסף ואחיו ידעו לשון  ".בלשון הקודש"
 "כי נבהלו מפניו" 

רשע לא הסתכלו גוי ומקודם כשעדיין חשבו שהוא 
הסתכלו  "אני יוסף"רק עכשיו כשאמר  ,בפניו

 .מפניובפניו וראו שהוא יוסף ונבהלו 
 "שמני ... מהרו ועלו אל אבי ואמרתם אליו

 "אלוקים לאדון לכל מצרים
פירוש  ,שם אניהוא תיבות  "שמני"יש מפרשים 

 .לאדון על כל מצרים 'פרסמתי את ה
 "(כא ,מו) ..."ובני בנימין 

לעשרה  ,הקטן באחים ,מדוע זכה דווקא בנימין
בנימין היה ו? אלא וזאת יותר משאר אחי ,בנים

 ,כי חי בשלווה ,פנוי לחיי משפחה תקינים ושלווים
ששמר עליו מכל  ,תחת חסותו של אביו יעקב

לא  ,כגון שלא שלחו עם אחיו לרעות בשכם ,משמר
לא שלחו  ,שלחו עם יוסף לראות את שלום אחיו

התקשה לשלחו למצרים גם  ,למצרים להביא אוכל
כדי להציל את עצמו מרעב ואת שמעון האסור 

 .שם
 

 
 

 פינת הניבים והפתגמים
 

ה " מָּ ק שָּ ד  קוֹם ַהצ  ַשע ּומ  ר  ה הָּ מָּ ט שָּ פָּ ש  קוֹם ַהמ  מ 
ַשע רָּ  (קהלת ג טז)  ".הָּ

פתגם המותח ביקורת על עיוות דין בבית 
היה צופה היאך המלך כך שלמה  -  .המשפט

 הרשעים מעוותין המשפט בבית המקדש. 
ודנין ראה שלמה מקום שהיו סנהדרין יושבין 

דיני נפשות ודיני מכות ודיני ממונות וטומאות 
 .וטהרות, שהיו משקצין

 
 

 

 
 

 ז"ל אברהםבן   לע"נ  

 "בשבר אשר הם שוברים" 
ובכל זאת למה כתוב  ,קונים="שוברים"פירוש 

מפרשים מפני שכתוב במדרש  ?שוברים ולא קונים
שעל הכסף שהיה במצרים היה חקוק צורת עבודה 

ולכן אמר להם יוסף שישברו את העבודה זרה  ,זרה
כי הדין הוא שרק גוי יכול  ,לפני שנותנים לו הכסף

וזה מרומז במה  ,לבטל עבודה זרה ששייך לו
שהמצרים היו שוברים את  "הם שוברים"שכתוב 

העבודה זרה כשעדיין זה היה שלהם שאז מועיל 
 .ז"לבטל את הע

 "אל תרגזו בדרך" 
מזה אנו  ,י אל תתעסקו בדבר הלכה"אומר רש

שגם אחרי שעברו  ,ה-רואים גודל מעלת השבטי י
 ,של מאסר שמעון ובנימין ,מאורעות גדולים כל כך
יוסף שמיד בכל זאת ידע  ,ושנודע להם שהוא יוסף

כי הם חיינו "כשיצאו ממנו מיד שוב יעסקו בתורה 
 (בריסק)     ."ואורך ימינו ובהם נהגה יומם ולילה

 " ימי שני מגורי שלושים ומאת שנה מעט ורעים
 "היו ימי שני חיי

יש מפרשים שכיון שיעקב בא למצרים נהיתה 
ופרעה ראה שיעקב  ,ברכה בנילוס ונפסק הרעב

נראה זקן מופלג וחשש שהולך למות ותפסיק 
 ,לכן שאל פרעה ליעקב כמה ימי שני חייך ,הברכה

ועל זה ענה לו כי מה שאני נראה זקן הוא רק 
ת אחיה עוד שנים טובות וכן "מצרות אבל בעזהשי

 .שנה 17היה שחי עוד 
 

 

רה בטבת נקבע ע"י  צום עׂש
 ליום הקדיש הכללי הרבנות

 
 

 
 

  אין לעיין בעלון בשעת התפילה וקריאת התורה. במקום שיש עירוב, יש לטלטל ע"י קטן. העלון טעון גניזה.     הסירו מכשול מדרך עמי !
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 1 054-7743834   ארגון "אברהם יגל"  יו"ל ע"י 

 "ויהי דברמפטירין :  "
 (יחזקאל לז')           

 
 
 
 
 

 

 
 

  

  2ראו בעמוד  -מרתק 
 מכל מלמדיי השכלתי

 
 



 
 

  

 

 בטבת הצום עשר
 

ביום עשרה בטבת סמך נבוכדנצר הרשע מלך בבל על 
 ירושלים, והביאה במצור ובמצוק. 

הכל חייבים להתענות ואסור לפרוץ גדר. ואין הדבר  א
 תלוי ברצון הקהל. ]שו''ת יביע אומר חלק א סימן לג[. 

חיוב התענית הוא מזמן עלות השחר דהיינו שעה ושנים  ב
הזריחה, עד צאת עשר רגעים בשעות זמניות, לפני 

הכוכבים, שהוא כעשרים דקות אחר שקיעת החמה. 
 תקכט[. -מועדים-]ילקוט יוסף

הישן על מיטתו שינת קבע בליל התענית, וקם משנתו  ג
שתות, אפילו קודם באמצע הלילה, אסור לו לאכול ול

ן שבדעתו ועמוד השחר. אך אם התנה קודם שהלך ליש
לקום קודם עמוד השחר ולאכול, מותר לו לאכול עד עמוד 
השחר. וכל זה על פי הפשט, אך על פי הזוה''ק אין לאכול 

 גם על ידי תנאי. ]יביע אומר ה' סי' כב[. 
אף תלמידי חכמים ומלמדי תינוקות, חייבים להתענות  ד

כל תענית צבור. אולם אין להם להתענות תענית שובבי''ם 
ה, בזמן עבודתם, כיון שעל או תענית לכפרת עוונות וכדומ

ידי חלישות כוחם ימעטו במלאכת שמים. וכן הדין 
 לפועלים או לפקידים, וכל שכן לבני ישיבה ההוגים בתורה
 שאסור להם להתענות תעניות הנזכרים. ובימי השובבי''ם
 עדיף שיתענו תענית דבור, אך אסור להם לבטל מסדר

ף יותר מלימוד לימודם ולקרוא תהלים, כי אין לך דבר העדי
 ]יביע אומר חלק ב' סימן כח סק''ז[. הגמרא וההלכה. 

הללו מותרים ברחיצה ובסיכה ובנעילת הסנדל כל הצומות  ה
ובתשמיש המטה, חוץ מתשעה באב. ומותר להתרחץ בחמין 

 ]ילקוט יוסף מועדים עמ' תקל[.  בימי הצומות. והמחמיר תע''ב.
חולה שאין בו סכנה פטור מלהתענות בכל הצומות הללו.  ו

ורשאי לאכול בבוקר, כשיש צורך בכך, ואין צריך להתענות 
תענית שעות. וכל שכן שאין צריך לאכול ולשתות פחות 
מכשיעור. ואפילו חולה שנתרפא אך עודנו חלש, כל זמן שיש 

ל ]ילקוט יוסף ע חשש שאם יצום יחזור לחליו, פטור מלהתענות.
 המועדים עמוד תקלא[. 

זקנים תשושי כח שמצטערים בתעניתם פטורים מכל  ז
 תקלב[.  -מועדים-]ילקוט יוסף הצומות הללו לרבות תשעה באב.

קטן שלא מלאו לו שלש עשרה שנה ויום אחד, וקטנה שלא  ח
ואפי' תענית שעות אין  .תעניתהמלאו לה י''ב שנה, פטורים מ

ת להתאבל על החורבן. ויש להם להתענות, אף שיש להם דע
מחמירים לומר שאין להאכילם אלא לחם ומים, אך המנהג 
להקל לתת להם כל צרכם, וכן ראוי להורות בזמן הזה שירדה 

]ילקוט יוסף דיני חינוך קטן עמוד רלט. ילקוט  חולשה לעולם.
 יוסף על המועדים עמוד תקל[. 

אינם  חולה וזקן שפטורים מלהתענות בימי הצומות הללו, ט
צריכים התרה לפני שיאכלו. וכן חתן ובעלי ברית שאינם 
משלימים התענית כשהצום דחוי, רשאים לאכול בלי התרה, 
והמחמיר לעשות התרה כשהדבר אפשרי בנקל, תבוא עליו 

 ח[. -]יביע אומר ח''ב סי' ל' אות ה ברכה.
אין לשטוף את הפה בבוקר בהתעוררו משינתו בימי תעניות  י

ל מקום במקום צורך יש להתיר כשאינו שם בפיו יותר צבור. ומכ
משיעור רביעית בבת אחת, ובאופן שיודע בעצמו שיוכל להזהר 
שלא יבלע מן המים. וכן מותר להשתמש במשחת שינים בתעניות 

]ילקוט צבור על הדרך הנ''ל למי שקשה לו בלי לצחצח את שיניו. 
 יוסף על המועדים עמוד תקלד[. 

אדם בריא שמתענה, אך עליו לבלוע גלולות וכדורים נגד  אי
מיחושי ראש וכדומה, מותר לו לבלוע התרופה בלי מים, כל 
שאין בה טעם ערב לחיך. וכן מותר לשתות תרופות שאין החיך 
נהנה מהם. אבל אם החיך נהנה מהם אין להתיר. אולם במקום 

 מוד תקלה[.]ילקוט יוסף על המועדים עחולי פנימי אין להחמיר. 
 
 
 

 ל תקרי הליכות אלא הלכות""א
 

 מכל מלמדיי השכלתי
 סגולה לפרנסה -  " ולאביו שלח כזאת..."

שמות  'ל, שישנם ג"ז ידוע מדברי רבנו הארי
ון בשמות אלו והפרנסה, )וראוי ונכון להתכ

 כאשר מבקשים על הפרנסה(, ואלו הם:
 ."דךית אותח פ"ראשי תיבות:  -י "פא א.
שמקורו מסופי התיבות של אותו  - ך"חת ב.

 ."ךיד תא חפות"פסוק: 
ך בחילוף "שמקורו משם חת -ל "סא ג.

 וכן הלאה(. "ת, ב"ש, ג"ר אותיות )א
צבי  'ק המקובל האלקי ר"כך אומר הרה-ועל

במשנה )ראש  שנינו ע:"הירש מזידיטשוב זי
 "התבואה בפסח נידונים על"(: 'השנה טז

ולכן נרמזו )התבואה מסמלת את הפרנסה( 
י, "אפשמות הפרנסה:  'בשם החג, פסח, ג

 ך."תחל, "אס
 .(182, )ל"י סא"מטריה הוא פאיבג "יעקב"

 –ואם כך, חסר לו עוד שם אחד של הפרנסה 
ולאביו " -והיות והיתה שנת רעב, לכן  .ך"חת

, "כזאת"יוסף שלח לאביו  "שלח כזאת...
, כדי להשלים ליעקב (428) ך"חתמטריה יבג

 שת שמות הפרנסה.וכל שלאביו את 
 

 "ונפשו קשורה בנפשו"
הקשר בין יוסף לאביו היה קשר מיוחד, קשר 

ומה הדבר שהכי מקשר בין אנשים? אם  חזק.
ניקח כסף, אז יש תמיד וויכוחים על כסף, אם 
אהבה, אז יש לפעמים אכזבות, אבל קשר של 

. וזה תורה, זה קשר חזק ללא שום אכזבה
הקשר בין יעקב אבינו ליוסף הצדיק, קשר 
יותר עמוק מאשר אב לבן, יעקב לימד את יוסף 
את כל התורה שלמד בזמן קצר ביותר מרוב 
קדושתו של יוסף. ועל כן הקשר של יוסף ואביו 
יעקב נרמז במילה "קשורה" שכן היא עולה 

בדיוק כמו המילה "תורה" גם  611בגימטריה 
ולכן אין לך קשר יותר חזק מהתורה .  611 כן

הקדושה, שנאמר עליה הוא חברותא או 
 מיתותא.

 

"ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות לפניו 
 גשנה ויבואו ארצה גושן"

 .גושןביעקב דאג שיהודה יפתח ישיבה 
שזה גימטריה  "גשן"רואים ברמז במילה 

גשן וכן  .353וגם שמחה גימטריה  353
זה ( 11+11)קטנה יחדיו  ושמחה בגימטריה

ועל זה נאמר  .ב אותיות"כמניין כ 22ביחד 
אשרי מי " 'עמוד ב 'בגמרא בפסחים דף נ

 "בידו"והמילה  ".שבא לכאן ולתלמודו בידו
 ."ב אותיותכמניין הכ 22ה בגימטרי
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 לוותר למחול ולסלוח
שהוקמה שכונת מאה שערים אותם ימים ב

ניתנה לאנשים זכות לקורת גג חינם אין בירושלים 
כסף. כל מה שנדרש מהם, הוא להשתתף 

כמו שיעורי התורה, להגיע  -בפעילויות הקהילה 
. מוקדם לשעות התפילה הקבועות, וכיוצא באלה

באחת מהשכונות הללו התגורר הרב דוד בטלמן 
משכמו ומעלה,  דוד היה יהודי עובד השם' זצ"ל. ר

דייקן ומסודר. אין פלא כי עמד  ן,מחנך בחסד עליו
בהצלחה בדרישה להקדים לבוא לבית הכנסת 
לפני התפילה. אם כולם נדרשו להגיע כעשר דקות 
לפני התפילה, הרי שמעולם לא קרה שהוא לא 
התייצב כרבע שעה ויותר, לפני שעת התפילה... 

ושמו יוסף כגבאי בית הכנסת שימש יהודי 
שמאורעות החיים הפכו אותו לנרגן וקצר רוח. 
הוא נחשב אדם קשוח, שניהל את בית הכנסת ביד 

תוך הקפדה על דיוק בזמנים ועמידה  רמה
בדרישות. המתפללים ידעו על אופיו זה של הגבאי 
והשתדלו להימנע מהיתקלויות עמו, בפרט בנושאי 

לה האיחורים לתפילות... לימים חלה ר' דוד במח
קשה, והקושי להתארגן בשעת בוקר מוקדמת, 
גרם לכך כי הגיע לתפילה בתחילתה או באיחור 
מה, בניגוד לנדרש להגיע עשר דקות לפני התפילה. 
לא היה זה מחוסר רצון, אלא מתוך החולי 

 ם. שהכביד מאוד על ההתארגנות בבוקרו של יו
י והנה, אך מסתיימת התפילה, ניגש אליו הגבא

עליו מקלחת צוננת: "האינך מתבייש?  ושופך יוסף
וכי זו צורת התנהגות לאחר לתפילה כאילו לא 
קרה כלום? והלא אתה מקבל מאתנו דירה חינם 
 אין כסף, כל מה שמבקשים ממך הוא להתייצב

מוקדם לתפילות בבית הכנסת! נראה לך סביר 
שתגור בדירת לחם חסד?". ר' דוד השפיל עיניו 

י ידרוש בשלומו בבושה. לא ששיער שהגבא
ולסיבת איחורו המוצדקת, אך בוודאי לא ציפה 
לשיחת מוסר רושפת אש כלפיו, לעיני כל הקהל. 
הגבאי לא נרגע, והמשיך להצליף: "זו חוצפה 
איומה, שאי אפשר לעבור עליה לסדר היום! הנה 

אמר " לנו עוד אברך צעיר, עוד לא בן שלושים
יפות, והצביע על רבי דוד המסמיק ומחוויר חל

"שלא יודע מה זו מחויבות, ואין לו ערכים לזמן 
לירות בו חיצים  הגבאי הוסיף .המדוייק!"

מילוליים פוגעניים, וכל אותה עת מושפל רבי דוד 
לעיני כל ואינו עונה דבר. ידוע ידע, כי גם אם 
יצטדק ויאמר שהיה חולה הדבר לא ישכך את 

ובוודאי לא יתרום  זעמו של הגבאי הקשוח
געת המהומה. בלית ברירה נאלץ לעמוד להר

כאחרון הנאשמים ולשמוע את נאצות הגבאי, 
המשפיל אותו לעין כל בהאשמות חמורות אך 
נטולות שחר... הגבאי סיים את שיחת המוסר 
החוצבת, הלך להכין לעצמו כוס תה להרגיע את 

 מעל ומעבר... בצעקות מיתרי הקול שהתאמצו 
 
  

אדמה תבלע אותו מקווה שה, נותר מושפלר' דוד 
והנה, שוב שב  בזיון... חלפו מספר דקות מרוב

בותי!", הכריז בקול "ר .הכנסת הגבאי להיכל בית
רם, "הסתיים מלאי התרופות שלי, ואני צריך 
ללכת לבית המרקחת בעיר העתיקה לרכוש 
תרופות חדשות, אך אין לי כח. מי שיכול לעשות 

נא  -עבורי טובה וללכת במקומי לעיר העתיקה 
יודיעני!". בית הכנסת כבר החל להתרוקן, רבי 

ולא  דוד היה מהאחרונים שעוד גללו את התפילין
רחוק ממנו ישב הגבאי ושתה מכוס התה בשלוות 
בוקר. אך סיים רבי דוד לגלול את התפילין, והנה 
הוא ולא אחר ניגש אל הגבאי. "בוקר טוב", אמר 

ות. בלבביות, "אני יכול ללכת להביא את התרופ
הבה לי בבקשה את המרשם ואסור לבית 

כדי שיגיעו התרופות הנחוצות בזמן".  המרקחת
שנותרו בבית הכנסת, הביטו בר' דוד  מתי המעט

הלא טרם חלפו . בהתפעלות מהולה בהערצה
ביזה , דקות ספורות מאז נזף בו הגבאי לעין כל

הוא  -אותו והשפיל את כבודו לעפר, והנה רבי דוד 
את  גבאיולהביא להמתנדב לסייע  -ולא אחר 

התרופה ממרחקים במאמץ לא פשוט?! אך הגבאי 
 אמר בפשטות, "זה" לא שת לבו לכל זאת. "הנה

המרשם, וזה הכסף עבור התרופות. תקנה ותביא 
 ... לי הביתה, ועוד פעם לא לאחר!", שב והזהיר

ר' דוד יצא לדרכו בריצה, על אף מחלתו. כחצי 
בית המרקחת, ועוד חצי שעה של ריצה רגלית ל

שעה הדרך חזרה. יותר משעה של מאמץ, למען 
מכל  .שפגע בו אנושות אך לפני שעה קלה יהודי

מתפללי בית הכנסת, דווקא ר' דוד הוא שיצא 
לדרך, הוא שהעניק את מיטב עתותיו למען הגבאי 

הוא שרץ בזריזות למען מי שהשפיל אותו  שנזף בו,
כל סיבה! כשחזר, רגע וללא  ופגע בו בצורה כה קשה

אחרי שהעביר את התרופות ליעדן, פגשו אותו כמה 
ממתפללי בית הכנסת. "ר' דוד!", קראו בהתפעלות, 
"עד היכן הדברים מגיעים? אפשר להיות קשה 
לכעוס ונוח לרצות, אפשר להתפייס בקלות, אבל 
להתאמץ כך מעל ומעבר? לרוץ כעלם צעיר למען מי 

לא רק לסלוח ולמחול, שפגע בך באופן כה קשה? 
אלא גם לפעול למענו ולטובתו באותו היום?". ר' דוד 

ראו נא. : " חייך את חיוכו האצילי, והשיב בפשטות
אני נוהג שכל אימת שמישהו פוגע בי, אני ממהר 
 למחול לו. אבל הגבאי שפגע בי בצורה כה קשה,

חשתי  -שהשפיל וביזה אותי לעין כל ללא עוול בכפי 
סוגל למחול לו, אני פשוט לא מצליח... כי אינני מ

לרוץ בשביל להיטיב לו, , הייתי חייב להתאמץ למענו
ובכך  -למצוא דרך להעניק לו עם הרבה מאמץ 

אתחבר אליו ואוכל למחול בלב שלם, למחוק את 
הפגיעה מההיסטוריה שלי!". ר' דוד מלמד אותנו: 
המחילה לא אמורה להיות קלה, לפעמים הפגיעה 

כדאי  -קשה משאול. ועדיין  וא, והמחילהקשה מנש
מאוד להתאמץ, להתחבר, להגיע למצב שנוכל 

 .למחול ולסלוח, כי המחילה חשובה וכדאית
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 ברכה והצלחה
 פרה כהןשמואל ועו

 שיבורכו מפי עליון 
ובכל מילי דמיטב 

 ברוחניות ובגשמיות 
 יאיר הקב"ה דרכם 

אושר, ומזלם מתוך 
בריאות איתנה 
 ופרנסה טובה  

ברכה לשנים רבות ו
  ליהי והצלחה לבת

 

 חינוך  - "בניך כשתילי זתים"
 

הילד שלי " :כאבםמתלוננים על לא אחת הורים 
הילד שלי בוגר  ...מה הוא מצא בה ...יותר שווה

 ...גמרה תואר ראשון תואר שני היא עדיין לא
שלי  הילד ...והיא מרוויחה רק ...הילד שלי מרוויח

מה הוא/היא  ...תחושה מתסכלת ...חברותי והיא
 ...?!מצא/ה בה/בו

 :ובכן הורים יקרים
ולפעמים  'מרוויחים'באמת לפעמים  :א
המוצלח שלכם  יכול להיות שהילד 'מפסידים'

בדיוק כמו שיכול להיות  ,לקח פחות מוצלחת
 ...הפחות מוצלח שלכם לקח יותר מוצלחת שהילד

כשבונים משפחה לא  :דבר נוסף חייבים לזכור :ב
המטרה  ,ספר חשבון ומשוואות בונים אותה עם

המוכשר  אם הבן !היא הקמת משפחה מאושרת
 !!!זה הכי חשוב ,והמוצלח שלכם מאושר

 טוב לכם! -טוב לו  –זכרו זאת 
 

 

 "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
 לגדעון ושושנה ועלני

 .שתרמו לסעודה הרביעית בלויין
 זצ"ל  עובדיה יוסףזכות מרן 

תגן בעדם, לרפואתם 
והצלחתם שיתברכו בכל מילי 

משאלותם דמיטב ויתגשמו 
 לטובה באושר ובפרנסה טובה.

ן עוד וזיווג הגווברכה והצלחה 
  לנועה, תפארת וחגי השנה

 שושנה בת חנהל ה שלימהרפואו
 
  
 
 
 

 
 שבת  שלום  ומבורך

 ז"ל  מזל ןבנפתלי צריקר 
 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 באבאי באבאי
 ז"ל נובר בן אשר לוי

 ז"ל שרה בן יצחק גולגי
  ז"ל דדא וחיים בן אברהם אסולין 
 ז"ל ניסים ןבמנחם ישראל 

 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"תמרים  תב ציפורה חברוני

 
 

 : -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
 

 ז"ל     בן אברהם וזליכה בבאי מוסאי
 

 4 054-7743834   ארגון "אברהם יגל"  יו"ל ע"י 

 כלה" "קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול

 מזל טוב ואיחולים לבביים
 הי"וזמירה אוטמזגין  

 הי"ועמרם ושמחה מלכה 

 שרה עם  ישילנישואי 
יה"ר שיקימו בית נאמן וכשר בישראל 

להמשיך ויעלה הקשר יפה ויזכו 
 את מסורת הבית המפואר.

 "ענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 

 ונטורהלצור ולינוי 
. נ"י  תהב  להולדת

  יה"ר שתגדל
  כאמותנו הקדושות

 שרה רבקה רחל ולאה, 
 תזכו לחופתה 

  שתצליח בכל דרכיה
  ונחת וברכה הצלחה

 ליצחק ואיריס לארי
 לעמי ורות ונטורהו

 

 
 

 
 

 ברכה והצלחה
שרון ופנינית 

 גרוייסמן
זרע בשיבורכו 

 קודש בר קיימא 
 ויזכו לשנים רבות
באושר ופרנסה 

 .בריאותו טובה
יאיר הקב"ה 
 דרכם ומזלם 

 לכל הנשים הצדקניות

 כנס נשים ענק 
 עם הרבנית 

 ורד סיאני 
 יתקיים במוצאי שבת

 (04-01-2020ז' טבת ) 
  20:30בשעה 

 בכולל אור ודרך
 שבזי "אוהל שמרית" 

 יבנהפינת אבוחצירא 

 יום הקדיש הכללי -י' טבת 
בימינו קיבל התאריך עשרה בטבת משמעות נוספת, 

הנאצים  הקשורה לשואה: בתקופת השואה נרצחו בידי
ושותפיהם שישה מיליונים מיהודי אירופה, ובהם 

של רבים מהם אינו  כמיליון וחצי ילדים. תאריך מותם
בטבת, שהוא יום צום ותענית,   י'ידוע, ועל כן נקבע 

הקדיש הכללי: יום שבו אומרים תפילת קדיש  כיום
בשואה  לזכרם של האנשים, הנשים והילדים שנרצחו

 . ואשר יום מותם אינו ידוע
"ואחיכם כל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף 

ת הטרגדיות ה'" בזיכרון השואה אין די לזכור א
האישיות הנוראות, את החורבן האיום של הקהילות 
והציבור ואת המוות הנורא. יש לזכור גם את קדוש ה' 
שהצליחו אנשים ליצור בהתנהגותם במצבים כה 
קשים. אנשים שנשארו זקופי קומה במציאות כל כך 
 משפילה. אנשים שעברו תופת והמשיכו לקיים מצוות

את  . במותם ציוו לנובדבקות ומתוך אמונה צרופה
חייהם לצוואה. סיפורי חייהם הפכו נחלת כולם ומקור 

 עוצמת קידוש ה' שניתן לקיים בחיים. להבנת
 
 

 
 
 

 בשורה משמחת
 בית מדרש

 "נחל ליאור" 
מזמין את הציבור 

 לשיעור קבוע של
 "הדף היומי"

שיתקיים כל יום 
 20:10עד  18:50שעה מ

 ראשון ח' טבתמיום 
  ר השיעורערבית לאח

  והענו  הצנועלע"נ 
יוחאי )אבי( 

 ז"לשמואליאן 
 ז"לבן מרגלית 

 י' טבת פקידת שנתו
 
 
 
 
 
 
 

 לע"נ הצנוע והענו
 לארי  מרדכי 

 שיחיושלמה ושרה  ןב
 ופקידת שנת טבת' יד

 שימליץ טוב בעד משפחתו
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ברכה והצלחה 
 משה ומזל כהן
על זיכוי הרבים 

שיתברכו ברפואה 
שלימה ובכל מילי 
דמיטב ברוחניות 

באושר ובגשמיות 
 ופרנסה טובה

 הם ובני ביתם  
 וברכה וזיווג הגון 
 לדור, עדן ואוראל

 

 
 
 

 ברכות ואיחולים

 ניסים וכוכבה כהן-הראל
 נ"י רפאל-יעקבבהגיע  

בזכות הבבא  למצוות.
שהיה זצ"ל אלעזר 

 לאושר סנדקו שיזכה
יעלה במעלות התורה ו

 ויצליח בכל והיראה
 וברכהולימודיו,  דרכיו

 למשפחות כהן ואלקיים
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 לע"נ הצנוע והענו
 שרלי  סבג

 ז"ל יקוט ןב
 ' טבת פקידת שנתוה

 שימליץ טוב בעד משפחתו
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 לע"נ הצנועה והענוה
 חנה דוידי

 ז"לבנימין בת 
 פקידת שנתה טבת' ח

 שתמליץ טוב בעד משפחתה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 רפואה שלימה
 ציפורה חברוני

 בת מרים
 הקב"ה ישלח
מזור ומרפא 

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

לשנים רבות 
 טובות ונעימות

 

 ברכה והצלחה
 מוסאיאלי ועליזה 

 שיבורכו מפי עליון 
ובכל מילי דמיטב 

 ברוחניות ובגשמיות 
 יאיר הקב"ה דרכם 

אושר, ומזלם מתוך 
בריאות איתנה 
 ופרנסה טובה  

ברכה לשנים רבות ו
 לילדיהם והצלחה

 
 

 

 היקרה מזעקי למשפחת
 "אברהם יגל" צוות העלון

 משתתף בצערכם במות
 הצנוע והענו בהא

אברהם 
 מזעקי

 בן שלום ז"ל
 הרופא לשבורי לב 

 ינחם אתכם בתוך שאר
 אבלי ציון וירושלים
 ולא תדעו עוד צער

 
 
 
 
 

 הענו והצנוע לע"נ 
 זדה-שלמה כהן

 בן זליכה ז"ל
  אזכרהתתקיים 

 יא' טבת רביעיביום 
 עליה לבית העלמין - 15:30

 תפילת מנחה,  - 16:15
דברי תורה, ברכות 

 ותפילת ערבית
 "אור ודרךבכולל " 

 שימליץ טוב בעד משפחתו
 
 

 
 
 

 

נשמת   ילוי לע
 הענו והצנוע

 יוסף כרמי
 בן רחל ז"ל
 יג' טבת 

 פקידת שנתו
ביום שישי 

 08:30בשעה 
 העליה 

 לבית העלמין

 
 
 
 


