
 

 

 

 1050עלון מס'   - תח  ַאים ו  ר  ש  ע  שנה 
 . מוציאין ב' ספריםהשבת  @
 . ראשוןמיום  ברכת האילנות "מברכין החודש".השבת  @
 . הקב"ה יחדשהו לטובה ראשוןיחול בע"ה ביום ניסן ר"ח  @
 ולברכה, לששון ולשמחה, לישועה ולנחמה, לבשורות טובות    
 (תחנון בחודש ניסן אין) , אמן.וגאולה קרובה בריאות והצלחה    

 

 פקודי -ויקהל 

 פ"אה'תשאדר   כט'  בס"ד
 17:27  -   הדלקת נרות

 18:19  -   שבת צאת ה
 19:01  -        רבנו תם 

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

 
 

 
 

  מענייני הפרשה :
 ויקהל :
  .אזהרה על שמירת השבת 
  .ציווי לאסוף תרומות ומעשרות למשכן 
  ,ציווי מפורט על כל נדבות המשכן וכליו     
 עם הקרשים והאדנים, הפרוכת,  האוהל     

 הכפורת, המזבח הכיור וכנו והחצר. הארון,     
 פקודי :
   שהשתמשו למשכן.דין וחשבון לחומרים 
 המעיל , בגדי הכהונה לכהנים, האפוד והחושן 

 הכתונת והמצנפת.       
 .משה מברך ומקדש את המשכן וכליו 
 משה מקים את המשכן והקב"ה משרה את  
 שכינתו במשכן.     
 "ויקהל משה"... 

רבותינו בעלי אגדה  ."דשווביום השביעי יהיה לכם ק"
לת התורה ועד סופה אין בה פרשה יאומרים מתח

ה "אמר הקב .אלא זאת בלבד "ויקהל"שנאמר בראשה 
לות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות יעשה לך קה

כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל  ,שבת
לות בכל שבת ושבת ולכנוס בבתי מדרשות ללמד יקה

ולהורות לישראל דברי תורה איסור והיתר כדי שיהא 
 (ילקוט)                            .ול מתקלס בין בנישמי הגד

 "ויקהל משה"... 
כמנין  151בגימטריא  "ויקהל"נמצא בספרים שתיבת 

והוסיפו על כך שזה רמז כי ישיבה של ישראל  ",מקוה"
וכך ביארו במשנה  .מטהרת ומקדשת אותם בהקהל

 ...אמר רבי עקיבא אשריכם ישראל (יומא פה עב)
 :כי יש כאן שלש טהרות '',מקוה ישראל ה'ואומר 

כלומר שישיבת בני ישראל יחדיו  '.ה ,ישראל .מקוה
 .מטהרים את האדם 'מקוה'וה 'וכן עצם הדביקות בה

 "(ג 'לה) "לא תבערו אש 
ל שהטעם של כל המלאכות "ידוע מה שאמרו חז

האסורות בשבת הוא משום שיש בהם יצירה חדשה או 
 ,הלא על פי רוב ?אם כך מדוע נאסרה הבערה ,תיקון

ע"פ שא "ספורנו"כותב ה ?ההבערה היא קלקול
מכל מקום משום היותה כלי  ,שההבערה היא קלקול

 .לכן היא אסורה בשבת ,או לרובן ,לכל שאר המלאכות

 
 

 פינת הניבים והפתגמים
 

 "חדא מכלל חבירתא איתמר"
מתוך הדבר השני. אחד הדברים  מסיקיםדבר אחד 

 לא נאמר בפירוש אלא הוסק מתוך דבר אחר. 
ביטוי תלמודי המשמש תשובה לתמיהה על כפילות 
בדבריו של אחד החכמים, כאשר מסבירים כי הוא לא 

מתוך אמר את שתיהם בפירוש אלא אחד מהם הוסק 
 )מנחות מא'(                                                השני.

 

 
 

 ז"ל אברהםבן   לע"נ  

 "כאשר צוה ה' את משה" 
 ".את משה 'כאשר צוה ה"פעמים מוזכר בפרשה זו  18

שמונה עשרה ברכות ואיתא בירושלמי שכנגד זה תקנו 
וגם להורות לנו שכל פעולה  בתפילת שמונה עשרה.

 '.שהאדם עושה צריך לדעת אם זה על פי ציווי ה
 "מאת אדנים למאת הככר" 

מאת אדנים תקנו מאה שכנגד  "בעל הטורים"וכתב 
מ שכשם "ואומר החידושי הרי ,ברכות בכל יום

כן גם הברכות הם  ,שהאדנים הם יסודות המשכן
ות הוא י הברכ"וע ,יסודות הקדושה בכל אדם מישראל

 .ת הוא אדון של כל הבריאה"מעיד שהשי
 "ויעש משה ככל אשר צוה ה' אתו כן עשה"  

מעיר  .המשכן בבנייתהפסוק מסכם את כל העשיות 
 (ח 'שמות כה) "ועשו לי מקדש"רבינו בחיי שמהפסוק 

כנגד  ,ח עשיות במלאכת המשכן וכליו"ועד כאן יש רמ
לא כולל את העשיות של  ,ח מצות עשה שבתורה"רמ

 .שאותם עשיות אינן מכלל החשבון ,חטא העגל
  וכל אשה חכמת לב בידיה טוו... את התכלת ואת"

 (כה 'לה) הארגמן..."
מעיר ה"משך חכמה" שבטוויית התכלת והארגמן... 

חכמת לב", ואילו בטוויית  אשהכתוב בלשון יחיד "וכל 
... טוו את הנשיםהעיזים כתוב בלשון רבים "וכל 

העזים" )שמות לה' כו(. ומסביר שההבדל נובע מכך 
שאת העזים טוו גם נשים שהיו טמאות נידה, והדבר 
היה מותר כיון שלפי חז"ל הן טוו את הצמר עוד בעודו 
על העזים, ובעלי חיים אינם מקבלים טומאה. אבל 
בטוויית התכלת, דבר שמקבל טומאה, טוו רק נשים שהיו 

זכירן הכתוב בלשון יחיד, "וכל אשה", טהורות, לכן ה
 .שהיא טהורה

 

 סגולה גדולה -בדוק ומנוסה 
 בסעודה הרביעית להשתתף

"מועד-אוהלבבית הכנסת "  
 
 

 
 
 
 

 
 

  בשעת התפילה וקריאת התורה. במקום שיש עירוב, יש לטלטל ע"י קטן. אין לעיין בעלון 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 

 "כה אמרמפטירין:  "
 (יחזקאל מה')                

 מחר חודש""ושני פסוקים מ
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
  

 

 מר"ח ניסן עד יג' שבת החודש
 קוראים פרשת הנשיאים

 
 
 



 
 

  

 

 ברכת האילנותהלכות 
היוצא בימי ניסן ורואה אילנות שמוציאים פרחים, מברך:  א.

''ברוך אתה ... מלך העולם שלא חיסר בעולמו כלום וברא בו 
בריות טובות ואילנות טובות ליהנות בהם בני אדם''. ותיקנו 
ברכה זו לפי שהוא ענין שבא מזמן לזמן באופן מחודש, 

. ואין מברכים שאדם רואה עצים יבשים שהפריחם הקב''ה
שהחיינו על ברכת האילנות. ואין מברכים אלא פעם אחת 

 בשנה, ולא יותר. )ילקוט יוסף, ברכות עמוד תריט(.
גם הנשים תברכנה ברכת האילנות, שאין ברכה זו נחשבת  ב.

כמצוה שהזמן גרמא, שחכמים לא קבעו זמן לברכה אלא 
 מפני המציאות שהאילנות פורחים בניסן. )ילקוט יוסף

 ברכות, עמ' תריט(
טוב לברך ברכת האילנות על אילנות הנטועים בגנות  ג.

ופרדסים שמחוץ לעיר, ומכל מקום אין זה מעכב, ולכן אם 
קשה לו לצאת אל מחוץ לעיר מסיבת טירדא או חולשה, ומכל 
שכן מפני חשש ביטול תורה, יוכל לברך ברכת האילנות גם על 

 אילנות שבתוך העיר. )שם עמ' תריט(
מה טוב שיצטרפו עשרה ויעשו כולם אגודה אחת  ד.
תכנסות לשם שמים לצאת לברך ברכת האילנות, בכוונה הב

הראויה, וברוב עם. ואחר הברכה יאמרו ''מזמור בשוב ה' את 
שיבת ציון'', ו''מזמור הללויה הללו את ה' מן השמים'' וכו', 
ויסיימו באמירת קדיש יהא שלמא. וטוב שאחד יברך הברכה 

 בקול רם והשאר יאמרו אחריו בלחש. )חזון עובדיה ב'(
אין לברך ברכת האילנות אלא על אילנות של מאכל כשיש  ה.

בהם פרחים, אבל על אילני סרק שאין מוציאין פירות אין 
 לברך. )ילקוט יוסף, ברכות עמ' תריט(

מצד הדין די בשני אילנות אפילו ממין אחד. והמברך על  ו.
 הרי זה משובח. )ילקוט יוסף, ח''ג( מיני אילנות הרבה

 

 המשך הלכות פסח
 

 ם לפסחמוצרי מזון טריי
אף על פי שהסברנו שיש להקפיד שעל כל מוצרי המזון 
שנרכשים לפסח, צריך שתהיה השגחה מיוחדת שלא יתערב 
בהם חמץ, מכל מקום יש דברים שאין צורך בהשגחה מיוחדת 

 .עליהם
 פירות וירקות

פירות וירקות, אינם צריכים הכשר מיוחד לפסח. ומותר 
לקנות אפילו מן הגויים )בחוץ לארץ( פירות וירקות לפסח. 
ואם יש שם איזה חשש של תערובת חמץ, לדוגמא, אם ארגזי 
הפירות מונחים בצד מוצרי המאפה שהם חמץ, ישטוף את 
הפירות והירקות לפני פסח היטב היטב, ובזה יצא מכל חשש. 

יש אומרים שישטוף במים וסבון, ובתוך ימי הפסח צריך )ו
לעשות כן. עיין ילקוט יוסף סימן תמז(, אבל בדרך כלל חשש 

 .זה של פירורי חמץ אינו קיים
 דבש ושמן

בדור הקודם, מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל פירסם הוראות 
מדוייקות, אילו מוצרים ניתן לקנות ללא כשרות לפסח. )ואת 

לו פירסם בירחון "קול סיני"(. וכן נהגו עוד ההנחיות הל
מגדולי הרבנים. אולם בזמן הזה, יש אומרים שאין לקנות 
שום מוצר אם אין עליו תעודת כשרות מיוחדת לפסח. והגאון 

יוסף שלום אלישיב זצ"ל היה מחמיר בדבר אפילו רבי 
במוצרים בסיסיים ביותר, כמו דבש ושמן, מפני שבזמנינו 

ר מזון יתכנו זיופים, וכן הוספות מועטות או כמעט בכל מוצ
רבות של חומרים משמרים או מחזקי טעם וכיוצא בזה, ולכן 

 .הקפיד בדבר שעל כל מוצר תהיה חותמת כשרות
 מיני אגוזים

כל סוגי הבוטנים, אגוזים שקדים וגרעינים וכיוצא בזה, 
שקולים אותם במלח, אין לקנותם במקום שאינו כשר לפסח, 

 עתים קרובות מערבים שם מעט קמח בתערובת.מפני של

 ל תקרי הליכות אלא הלכות""א
 

 מכל מלמדיי השכלתי
 

 שבת החודש
מוציאים שני ספרי  שבת לפני ראש חודש ניסן

שני וב קוראים בפרשת השבוע בראשון .תורה
 ".חודש הזה לכם ראש חודשים"הבפרשת בֹּא 

פותחת במצווה הראשונה  פרשת "החודש"
מצוות קידוש שבה נצטווה עם ישראל כַעם: 

 (. הפטרת שבת "החודש" )יחזקאל מההחודש
כוללת בתוכה את שני ענייני היום: מצד אחד 
היא עוסקת בחג פסח, שתיאורו מובא בין 

העתיד  חזיונות המקדש של יחזקאל כלפי
רבנות ולבוא; ומצד שני היא עוסקת בק

חודש. רבנות ראש והמועדים, וביניהם גם בק
זקאל, לבין הנאמר בין הדינים המתוארים ביח

בתורה, יש הבדלים. כך גם ביחס לראש חודש: 
בתורה נאמר, כפי שאנו קוראים ב'מפטיר', 

ַנים  -שקרבן ראש חודש הוא  "פרים בני בקר שְׁ
וַאיל אחד, כבשים בני שנה שבעה תמימים", 

"וביום החודש פר בן בקר  -ואילו בהפטרה 
 תמימים, וששת כבשים ואיל, תמימים יהיו".

 

 :ניסן  לושה שמות לחודשש
 

כי הוא נמנה  )'החודש הראשון'(, - "ראש חודשים"
מפני " ודש האביב. "חבה ראשון לכל חודשי השנה

, חיים שבו פורח ומתחדש הצומח והחי ובו ניתנים
 .ועושר לעולם אושר

 

הוא השם הבבלי שהעלו ישראל עמם  - "ניסן"
משורש  האביב, כי 'ניסן'הוא נקרא על שם  מבבל, ואף

  השירים ב(. 'ניצן', על שם 'הניצנים נראו בארץ' )שיר
 רמז של החכמים האחרונים מצאו - "אביב"

, אב י"ב": אביב"נוטריקון בשם אביב, ואמרו 
 .החודשים יב'כלומר הראש לכל 

 

               : עליה לרגל
לרגל  חייבים לעלות שלוש פעמים בשנה

ובחג השבועות  לירושלים: בחג הפסח, בחג
לבית המקדש מביאים  הסוכות. בזמן שבאים

עלייה לרגל ה ושלמים. עולה. םיקרבנות מיוחד
היתה מאורע משמח. אנשי ירושלים קיבלו את 

והעולים גמלו לתושבי פנים יפות,  העולים בסבר
 .ירושלים על האירוח

 

 עשר עטרות נטלה ר"ח ניסן
 ראשון למעשה בראשית.. א
 ת.ראשון לנשיאים, הנשיאים התחילו להביא קרבנו .ב
 ראשון לכהונה, הכהנים התחילו לעבוד את העבודה. .ג
 ראשון לעבודה, התחילו להקריב קרבנות ציבור.. ד
 ראשון לירידת האש על המזבח.. ה
 ראשון לאכילת קדשים, כפי דיניהם.. ו
 ראשון להשראת שכינה בישראל.. ז
  בברכת כהנים.ראשון לברך את ישראל . ח
  ראשון לאיסור הבמות, רק להקריב במשכן.. ט
 .ראשון לחודשי השנה. י
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 התקף לב
לוגית בבית החולים 'רמב"ם' בחיפה, המחלקה הקרדיו

שעת צהרים מוקדמת. למקום נקלע יהודי חשוב 
המשמש כמגיד שיעור מפורסם, ובתוך כדי ביקורו 

שם לב לתכונה מעניינת סביב אחד החדרים  -במחלקה 
במחלקה. עמדו שם כמה שוטרים, מחזיקים בידיהם 
מסמכים צפופים, ומבקשים להחתים את אחד 

כדי שהם מתנצלים בפניו על אי  תוך -המטופלים 
 הלה מודה להם בהתרגשות... -הנעימות, כשמנגד 

המחזה הזה עורר את סקרנותו של אותו מגיד שיעור, 
ביקש ממנו  -וכשהבחין בכך המטופל המאושפז 

להתקרב ולספר לו על מה ולמה כל המהומה, מדוע 
השוטרים מתנצלים ומדוע הוא כל כך מודה להם. וכך 

היה זה ביום  את הסיפור המדהים הבא: סיפר האיש
האתמול, כשנסע על ציר תנועה ראשי בחיפה, אז הבחין 
מרחוק ביד מתנופפת, ואדם שנראה כנתון במצוקה 

והלה  מבקש כי יעצור לו. הוא האט את רכבו ועצר,
הסביר כי הוא ממהר מאוד ועליו להגיע למקום אחר 

הצטרף בדחיפות, והוא מבקש אם ניתן לעלות לרכב ול
יהודי טוב לב ונחמד, הסכים בשמחה  -לנסיעה. הנהג 

לעשות את מעשה החסד הזה, והזמינו לעלות לרכב 
טרם הספיקו לנסוע כברת דרך של ממש,  ולהצטרף.

ולפתע פתאום קול יללות סירנות ונורות כחולות 
מהבהבות עוטפות את הרכב מכל עבר, כשארבע ניידות 

נחמד, סוגרות עליו משטרה נצמדות לרכבו של הנהג ה
וחוסמות את המשך דרכו. מהניידות קופצים שוטרים 
חמורי סבר ושלופי נשק, ומורים לנהג לעצור מיד, 
ולצאת מהרכב בידיים מונפות אל על. הנהג המבולבל 
עשה כמצוותם, ועל אתר הסתערו עליו כמה שוטרים, 

עם  והובילו אותו לתא המעצר. אזקו אותו באזיקים,
המעצר, הסתבר לו כי האיש שהעלה  כניסתו לחדר

לרכבו הינו שודד מסוכן, שאיים בנשק על חיי עוברי 
והסתייע בטוב לבו של נהג  -אורח, ולבסוף נמלט רגלית 

מזדמן כדי להמשיך את הבריחה. אלא שהדבר לא נעלם 
מעיני השוטרים הדולקים אחריו, והללו היו בטוחים כי 

חבר באותה הוא  -הנהג מתואם עם השודד, ולבטח 
 .לא הועילו כל תחנוניו של האיש והוכחותיו כנופיה.

 -מפקד בית המעצר הורה כי ייעצר למשך הלילה, ומחר 
מתנשם ומתנשף  יימשך הטיפול בו... -מי יודע מתי 

הוכנס היהודי הלז, הנהג הנחמד וגומל החסד, אל תוך 
מהסוג  -חדר מעצרים מצחין, לצד פושעים מסוכנים 

לם, פרט לאותו אדם רע מעללים שהעלה שלא פגש מעו
לרכבו בטוב לבו. הוא מביט בקירות המקולפים ובתת 
התנאים, ומבין שזה לא המקום עבורו, הוא לא יצליח 

יך בכלל הגיע לכאן?! וכי העלה אלהירדם כאן, ובכלל 
בדעתו אי פעם שייקלע לחדר מעצרים?! וכי חטא, עווה 

 ?צב הביש הזהאיך בכלל נקלע למ -או פשע מעולם?! 
מחשבות לא נעימות ריחפו בירכתי מוחו, כיצד מעשה 
חסד אצילי הוביל אותו ללילה כה עצוב. הוא היה בטוח 

כשתתברר הטעות ועד כמה אין לו  -שכבר ביום המחר 
המחשבה על כך  -ישתחרר, ובכל זאת  -קשר לכנופיה 

תסכלה אותו  -שייאלץ לבלות לילה אחד במקום כזה 
יפש תעסוקה להעביר את השעות שלפניו, מאוד. הוא ח

'עזרה  ואז גילה כי בחדר חוברת הדרכה להגשת
ראשונה', ומתוך שלא היה לו משהו טוב ומועיל יותר 

בין  לעשות, החליט לעבור על החוברת שלפניו...
הנושאים הנידונים בחוברת, מוקדשת יריעה נרחבת 

 דרכי טיפול, עזרה לנושא התקפי לב, דרכים למניעה,
 כי המעידים  רשימת תסמינים  -ראשונה, ולצד זאת 

 
  

 

כשקרא את התסמינים הללו, עלתה  התקף לב מתקרב.
במוחו מחשבה נועזת: אם ממילא עליו לבלות את 
הלילה מחוץ לביתו, אין ספק כי בית חולים עדיף על בית 
מעצר... לפיכך, קרא ושינן את רשימת התסמינים, 
וכשהיה בטוח שהוא זוכר אותם היטב, ביצע את 

תו: הוא החל משתנק ומתקשה לנשום, דופק על יתוכנ
באישון ליל  בחוזקה ומפלבל בעיניו כמסוחרר... חזהו

החלה מהומה בחדר העצורים, אחד העצורים נראה כי 
כששמע כי ראש המשמרת מזמן  אינו חש בטוב...,

הבין כי  -אמבולנס בחשש לאירוע לבבי בבית המעצר 
הצליחה... לפחות יבלה את הלילה על מיטה  תוכניתו

י רחום, ולא על נוחה בבית החולים כשלצדו צוות רפוא
ה'עצור'  כשסבבו פושעים מסוכנים... צרדרגש בבית המע

שנראה כי לבו לא עומד לו, הועלה לאמבולנס, מלווה 
חסונים שישמרו עליו כל העת. כראוי  בארבעה שוטרים

ל'עצור' במעמדו, הוא אפילו לא עבר את חדר המיון, 
הובהל מיד למחלקה הקרדיולוגית, שם החלו מיד 

ו. קות מקיפה. ואז, הרופאים גילו את שגילבסדרת בדי
אחוז,  99-אכן כן, אחד העורקים הראשיים היה סתום ב

והלה אפילו לא ידע! בעודו משתנק ועושה עצמו כבעל 
אכן כן, לבו עמד לחטוף התקף אמיתי בכל  -בעיה לבבית 

בני המשפחה הוזעקו למחלקה, מבולבלים ונבוכים  רגע!
, אבל אפילו לא ניתנה מהלילה המוזר העובר עליהם

להם השהות לדבר עם אביהם. רופא מומחה הוזעק 
וביצע צנתור לבבי מורכב באופן  בשעות לפנות בוקר,

דחוף ביותר, מציל בכך את לבו של היהודי שהבהיל את 
עצמו לבית החולים כתוכנית חמקנות מלילה בבית 

עד  כי זה מה שהציל את חייו! -המעצר, ועתה מסתבר 
קר המאוחרות, כשהתעורר מההרדמה, כבר שעות הבו

התבררה למשטרה האמת הברורה מראש, כי האיש חף 
סך הכל הינו נהג טוב לב שביקש לעשות חסד במפשע, 

עם יהודי שביקש 'טרמפ', ומצא עצמו מתגלגל לחדר 
 המעצר על לא עוול בכפו. כעת באו השוטרים להתנצל

מודה ולהחתימו על מסמכי השחרור, בעוד הוא עומד ו
להם על הטעות שעשו, שהרי רק בזכותה התברר עד כמה 

וככל הסיפור הזה,  סתום עורק ראשי בלבו, וחייו ניצלו!
סיפר אותו נהג בעצמו, בעודו בבית החולים, למגיד 
שיעור מפורסם שסיפר את הסיפור להרה"ג רבי גואל 
אלקריף שליט"א, והוסיף: 'הבנת מה הולך בעולם הזה? 

תי לפלוני טובה, ומחמתה התגלגלה אני חשבתי שעשי
להיעצר על לא עוול בכפי. ומה מסתבר?  -עליי רעה שכזו 

היא  -הטובה שעשיתי  שההיפך הגמור הוא הנכון:
היא  -שהצילה את חיי! ההיקלעות לבית המעצר 

שהובילה לצנתור לבי בזמן הנכון! המעצר שנגרם 
חסך ממני התקף לב נוראי  -ממעשה החסד שעשיתי 

מדהים! מתברר, שמעשה חסד  אותיו מי ישורון'!שתוצ
ונתינה למען הזולת, פותח שערים מפתיעים של שפע 
ורחמים מן שמיא, מעניק ניסים ונפלאות שלא ניתן 
לתאר או לשער. לפתע פתאום, במבט לאחור, ניתן לגלות 
עד כמה המאמץ למען הזולת, ההתמסרות למענו, הרצון 

שערי ישועה, אלו אלו פותחים לנו  -להיטיב אתו 
 הנה כי כן, אנו מביאים בכנפיהם את השפע הנכסף.

שכולו נתינה. הבה ננצל את  חגגדול,  חגניצבים בפני 
היום הזה כדי לתת, להעניק, להתאמץ, להקריב 

למען יהודי אחר, להקל  לעשות הכל -להתמסר ולסייע 
עליו, לשמח את לבו. וככל שנרבה בעשיית חסד ובנתינה 

כך נזכה שבורא עולם ייטיב עמנו במידה  -למען זולתנו 
  כנגד מידה, ויפתח לנו את אוצרו הטוב!

 )גליון פניני פרשת השבוע(                                               
 
 

 ואבותינו סיפרו לנו
 

3 



  ה
 חינוך  - "בניך כשתילי זתים"

שעברה עלינו עלינו )שנת קורונה(  'שנת מבול'בתום 
מסגרות וחומות  ,מוסדי עולם זעו .לשקם את הנוער

חוקים וחזקים  ,כלים וכללים התעופפו ,התרופפו
כעת הזמן  ...לימוד מרחוק ,תפילה מרחוק .התכופפו

 .לקרב ולהתקרב
מחסדי הבורא  "החודש הזה לכם..."בשבת זו נקרא 

זוכים להתנער ולפתוח  .שיש בנו תכונת התחדשות
הכין  ,הטוב והמטיב ,ה"הקב .ם חדשים בחיינודפי

 ,גם לחסרים ב למידה ,ארוכה ומרפא ,ונטע בנו כוחות
 .וגם לשיקום המערכות והמסגרות ,לחסכים בחברה

על  !ביחד -שיח אחיד  ,שיתוף ,אך נדרשת הדרכה
המנהלים החינוכיים לחולל שיח בין צוות החינוך לבין 

שיבינו אלה את  ,לכוון למטרות משותפות ,ההורים
תשרה 'משה מברך את אחדות השורות  .קשיי אלה

וכימי  !ולא נפקד ממנו איש '.שכינה במעשה ידיכם
לבנות משכן בלב  ,צאתנו מארץ מצרים נראה נפלאות

שנאמר: "ושכנתי בתוכם". לחדש ולהבריא את מערכת 
 יחסנו עם הילדים שיחזרו לתלם החינוכי הטוב והנכון.

 
 

 "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, 
 הואשמיה?? אולם בהגיע חודש אלול רואה  מאן דכר

את עצמו קרוב ליום הדין, ומיד נותן אל לבו לקיים כל 
בחלק החיים,  ליפולמצוה וחסידות שבאה לידו כדי 

.השלום, השלוה הפרנסה, הבריאות,  
 
 

  ברכה והצלחה

 אלירן וספיר חליבה
על הסיוע לזיכוי 
הרבים שתתברכו 
ברפואה שלימה, 

אושר ופרנסה 
טובה. ויתגשמו 
כל משאלותיכם 

 ותרוו נחת ושלווה 
רוז -וברכה למיאל

 שמעון-ואליה

 
 

 
 ומבורך  שבת  שלום

 ז"ל גולשן ןברחמים לארי 
 ז"ל פרחהבן יחזקאל )הרצל( אברהם 

 ז"ל פריחה  תבדוד -יולנד בן
 ז"ל  אסתר תבבידה מלכה 
 ז"ל זרי בת אסתר ברק 
 ז"ל לידיה בת ניצה גואטה 
 ז"ל  מארי מריםבת שושנה רוזי  
 ז"ל  ביביבת  שמחה לארי

 
 
 
 

 ריטה שתחי'ה  בן ז"ללירן מלכה 
 ריטה שתחי'ה  בן ז"ל אורן אהרון
 ז"ל חנה בן שלמה גור

 ז"ל רבקה ןבמרדכי עמרני 
 ז"ל גולי ןבמרדכי אמונה 

 ז"ל  מסעודה וסלםבן אליהו סעד הכהן 
 ז"ל פריחה  תביקוט תורג'מן 

 ז"ל מרגלית  תבאילנה שמואלי 
 
 

 הי"ומרים  בןשלמה לארי 
 הי"ומרים  בןמשה נאמן 

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

 הי"ונהיית  ןב שבתאי מוסאי
 הי"ומסעודה  ןב מאיר חסן

 הי"וזהרי  ןב שלמה בועזיז
 מנב"תשרה  תב רבקה מורנו

 מנב"תגוהר  תב אסתר אהרוני
 מנב"תוסילי וילנה  תב דריה

 

 : -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

 אריה ולימור ישראלי
 שמואל וריטה גינזבורג

 אביה עםמשה לנישואי 
יה"ר שיקימו בית נאמן וכשר 

בישראל ויעלה הקשר יפה 
 ויזכו להמשיך את 

 הבית המפואר. מסורת
 "ענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 כל הישועות והברכות
 הי"ו  למשה ומזל כהן

 .שתרמו לסעודה הרביעית בלויין
 זצ"ל  עובדיה יוסףזכות מרן 

תגן בעדם, לרפואתם 
והצלחתם שיתברכו בכל מילי 
דמיטב ויתגשמו משאלותם 

 לטובה באושר ובפרנסה טובה.
 שירוו נחת מכל יוצאי חלציהם
 זיווגים הגונים עוד השנה

 לדור, לעדן ולאוראל בני מזל
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   והענולע"נ הצנוע 
 אלעזר מועלמי

 ז"ל  מרדכיבן  
 

 א' ניסן  פקידת שנתו
 שימליץ טוב בעד משפחתו

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ברכה והצלחה

 לנועה פנש
 בת מרגלית

 חי -ולאילון
בן מרגלית 

להצלחה  שיזכה
בחיים ולחזרה 

ימצאו  בתשובה.
חן בעיני כל 

 רואיהם, בבריאות, 
 אושר ושלווה.

 
 
 
 

 
 

   לע"נ הצנוע והענו
 לגוליאןגומשאלה 

 ז"ל  יוסף וחתוןבן  
 

 ו' ניסן  פקידת שנתו
 שימליץ טוב בעד משפחתו

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   לע"נ הצנוע והענו
 משה מוסאי

 ז"ל אברהם וזליכה בן  
 

 ' ניסן פקידת שנתוג
 שימליץ טוב בעד משפחתו

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 כלה" שמחה, קול חתן וקול "קול ששון וקול

 מזל טוב ואיחולים לבביים

 גרשון ואורנה טוביאס
 פייגא גרינבלט-יצחק ושרה

 רחל עם יאיר-שמעוןלנישואי 
יה"ר שיקימו בית נאמן וכשר 

בישראל ויעלה הקשר יפה 
 ויזכו להמשיך את 

 הבית המפואר. מסורת
 "ענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   לע"נ הצנוע והענו
 רחמים שלומזדה

 ז"ל  מנשה ורחלבן  
 ב' ניסן  פקידת שנתו
 שימליץ טוב בעד משפחתו

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ברכה והצלחה

 יקותיאל ויפה נסימי
שתתברכו 

ברפואה שלימה, 
אושר ופרנסה 

 ויתגשמוטובה. 
כל משאלותיכם 

 לטובה ותרוו 
 נחת ושלווה 

 יוצאי חלציכם מכל
 ולשנים רבות

 
 

 
 
 

 
 

 
 

  ברכה והצלחה

 עמרם וריטה מלכה
 על הסיוע לזיכוי
הרבים שתתברכו 
ברפואה שלימה, 

אושר ופרנסה 
 טובה. ויתגשמו 
 כל משאלותיכם 
 לטובה ולברכה

רבות לשנים 
 ת ונעימותטובו

 ברכה והצלחה 

 בת שאוקאט אזטיפנינה 
שתתברך ברפואה 
שלימה ובפרנסה 
טובה ובכל מילי 

ושלווה דמיטב נחת 
 מכל יוצאי חלציה

רפואה שלימה לרחל, 
וזיווג הגון עוד השנה 
 לשרונה, איילה, 
 יצחק ואביב 

 

 
 
 
 
 

 ברכה והצלחה

 יחיאל ושושנה כהן
שיתברכו ברפואה 

ובכל מילי  שלימה
ברוחניות דמיטב 

ובגשמיות באושר 
  ופרנסה טובה

וברכה והצלחה 
לעינת ושרון ונונו 
לליאור ושירן עוגן 
 ולידה קלה לאוריה 

 
 

  ברכה והצלחה

 לספיר
 חליבת 

שתזכה במהרה 
  לזיווג הגון

משורש נשמתה 
 הטהורה

 ותמצא חן  
 בעיני כל רואיה, 

 בבריאות, 
 אושר ושלווה.

 
 
 
 

 
 
 

ה רפואה שלימ
 לילדה

 נירהבת  עטרה
 הקב"ה ישלח
 מזור ומרפא

לרנ"ב אבריה 
 ושס"ה גידיה.

הנפש רפואת 
ורפואת הגוף 

ת ולשנים רבו
 טובות ונעימות

 
 
 
 
 
 

 ברכות ואיחולים 

 יצחק ולירון רביבו
  לביא -ן הב להולדת

יה"ר שיעלה 
התורה  במעלות

 והיראה ויצליח 
 דרכיו ומעשיו,בכל 

 שיתברך בכל 
 מילי דמיטב  

 ונחת ושלווה 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 כלה" "קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול

 מזל טוב ואיחולים לבביים

 גדעון ושושנה ועלני
 צמח ודבורה סבן

 רננה עםחגי לנישואי 
יה"ר שיקימו בית נאמן וכשר 

בישראל ויעלה הקשר יפה 
 ויזכו להמשיך את 

 הבית המפואר. מסורת
 הגפן דבר נאה ומתקבל""ענבי הגפן בענבי 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ברכה והצלחה

 ליעקב מוסאי
 רחל -בן ריחן

על הסיוע לזיכוי 
 הרבים. שיזכה

בפרנסה טובה, 
 רפואה שלימה,
אושר ושלווה. 

יתגשמו כל 
משאלות ליבו 
 לטובה ולברכה.

 
 
 
 
 

  ברכה והצלחה

  עמי ונויה לקטווי
על הסיוע לזיכוי 
הרבים שתתברכו 
ברפואה שלימה, 

אושר ופרנסה 
 טובה. ויתגשמו 
 כל משאלותיכם 

 ותרוו נחת ושלווה 
 לעלמהוברכה 

 יעקב-ועתי 
 
 
 

משפחות רבות 
 ברוכות ממתינות
 לקמחא דפסחא
כדי לקיים את 

החג. כל המעוניין 
לתרום תבוא עליו 

והצלחה  ברכה
 לישועות ויזכה

 משה שאואט
050-9435597 

 
 
 

  ברכה והצלחה

לדניאל ומרגלית 
 הי"ו פנש

על הסיוע לזיכוי 
הרבים. שיזכו 
 בפרנסה טובה,
רפואה שלימה, 
אושר ושלווה. 

יתגשמו כל 
משאלות ליבם 

 .ולברכה לטובה

 
 
 
 
 


