בס"ד כד' שבט ה'תשפ"א
הדלקת נרות 16:59 -
צאת השבת 17:51 -
 18:26רבנו תם

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

שנה עשרים וַאחת  -עלון מס' 1045
@ השבת "מברכין" החודש.
@ ר"ח אדר יחול בע"ה בימים שישי ושבת הבעל"ט.
יחדשהו הקב"ה לטובה ולברכה לששון ולשמחה,
לרפואה ,לבשורות טובות ישועות ופרנסה טובה ,אמן.

לע"נ
בדוק ומנוסה  -סגולה גדולה
להשתתף בסעודה הרביעית
בבית הכנסת "אוהל-מועד"

בן אברהם ז"ל

פרשת יתרו

מפטירין " :בשנת מות"
(ישעהו ו')
מרתק  -ראו בעמוד 2
מכל מלמדיי השכלתי

" וישמע יתרו" (י"ח – א')
מענייני הפרשה :
"וכבוד חכמים ינחלו" זה יתרו( .שמו"רכ"ז ב') בספר
 יתרו מצטרף לעם ישראל.
 יתרו מציע למשה למנוֹת שרי אלפים ושרי מאות" .ילקוט חמישאי" הביא בשם הפרדס יוסף ,הר"ת של
המילה חכמים הוא  :יתרו כהן מדין חותן משה.
 משה מקבל את הצעת יתרו ּו ְממָ נֶה שופטים.

 הכנת העם לקראת מעמד הר סיני.
 מעמד הר סיני וקבלת עשרת הדברות.
 איסור עשיית אלוקי כסף ואלוקי זהב.
" וישמע יתרו" (יח ,א)

שבע שמות נקראו לו ...יתר על שם שיתר פרשה אחת
בתורה 'ואתה תחזה' .יתרו לכשנתגייר וקיים המצוות
הוסיפו לו אות אחת על שמו( .רש"י) אמר החידושי
הרי"ם זי"ע ,יתרו היה ענוותן גדול ולכן קרא את עצמו
יתר ,לציין שהוא הרגיש את עצמו למיותר לגמרי,
כאדם שאין בו שום תועלת .הוסיף לו הקב"ה אות על
שמו וקרא לו 'יתרו' ,שהרגש שהוא מיותר היתה רק
שלו ,אבל האמת אינה כן ,כי היה משכמו ומעלה.
(ילקוט מאיש לרעהו)

" לאכול לחם עם חותן משה"...

כיון שנימול יתרו עשו סעודת מילה ,אבל יתרו הגיע
באמצע היום בשש שעות שכבר חם השמש ונמס המן,
ולכל אחד היה מן עומר לגולגולת כדי מאכלו ,ואיך
יעשו כעת סעודה? לכן כדי להראות לכולם שמשה
רבינו שהיה משמש בסעודה הוא בעל המן ,ירד לו מן
בשש שעות כנגד ששים רבוא.

 ״אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים״

לפי הפסוק נראה ש"ארץ מצרים" ו"בית עבדים" הם
שני מקומות שונים ,וכאילו שהקב"ה הוציא את בני
ישראל גם "מארץ מצרים" וגם "מבית עבדים" .מבאר
ה"אור החיים" הקדוש שכוונת הכתוב כאן היא
להבטיח לישראל שכשם שאני הוא "אשר הוצאתיך
מארץ מצרים" ,כך אני עתיד להוציאך גם "מבית
עבדים" ,הרומז על הגלות האחרונה שבה שעבדו כל
האומות בישראל כמו שנוהגים בעבד.
" משה ידבר והאלקים יעננו בקול" (י"ט י"ט).
"משה" ר"ת שבת היא מלזעוק (שבת י"ב)" ,קול" ר"ת
ורפואה קרובה לבוא ,וזה" :משה ידבר" אם תאמר
ותדבר 'שבת היא מלזעוק' אזי "והאלקים יעננו בקול"
(תורת אמת)
תזכה 'ורפואה קרובה לבוא'.
" והייתם לי סגולה מכל העמים" (יט' ה)
לפי הרמב"ן כוונת כתוב "והייתם לי סגולה" היא שעם
ישראל יהיה ביד ה' כמו "סגולה" ,שפירושו דבר נחמד
ויקר שהמלך לא מוכן למסור אותו ביד אחר ,כמו
"וסגולת מלכים והמדינות" (קהלת ב' ח) .על מנת
להצדיק זאת הוסיף ואמר הכתוב "כי לי כל הארץ",
כלומר זו הסיבה לכך שהקב"ה הבדיל את עם ישראל
משאר העמים להיות חלקו ונחלתו.

" ולא תעלה במעלות על מזבחי אשר לא תגלה
ערותך עליו"

" ויחן שם ישראל נגד ההר"

הבעל הטורים מביא בשם המכילתא שכשנתן יתרו את
ציפורה בתו למשה ,ה ְת ָנה עם משה שיהיה הבן
הראשון לעבודה זרה ,ולכך גרשום לא נימול עד שפגעו
המלאך בדרך וביקש להמיתו ,אז מ ָלּה אותו צפורה
ובעצם בזה מחלה למשה על התנאי שהתנה עם אביה.
" וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק" (כ' ט"ו)
י"ל "וירא העם" אפשר לראות" ,וינועו" וכן להתנענע ,ואף
על פי כן "ויעמדו מרחוק" ,לעמוד מרחוק( .הרמ"מ מקוצק)

פינת הניבים והפתגמים
"שכר מצות בהאי עלמא ליכא" (קידושין לב' ט)
לכאורה הפירוש הוא ,שאין משלמים לאדם ,את שכר
המצוות אשר יעשה ,בהאי עלמא (בעולם הזה) ,כי
שכרו איתו לעולם הבא.
משום שאין לך שום מצוה מן המצוות אפילו הקטנה
ביותר אשר לא יהיה שכרה יותר מכל מה שאפשר
שימצא שכר וטוב בכל העוה"ז כולו.

כאשר אדם מתגאה ומתפאר במעלותיו ,מתגלים על ויחן לשון חן זה מרמז נגד יצר הרע ,שחז"ל אומרים
ידי כך חסרונותיו .בגאוותו הריהו חושף לעיני הכל את שהיצר הרע דומה להר ,ואם כל אחד יהיה לו חן בעיני
("מעינה של תורה")
מומו ושטותו.
חבירו זה הנשק הגדול נגד ההר שהוא היצר הרע.

" שם האחד גרשם כי אמר גר הייתי בארץ נכריה"

הסירו מכשול מדרך עמי ! העלון טעון גניזה .אין לעיין בעלון בשעת התפילה וקריאת התורה .במקום שיש עירוב ,יש לטלטל ע"י קטן.
ניתן להוריד את העלון באתרים הדתיים "לדעת" ו"-חידוש" http://ladaat.info / http://www.hidush.co.il/ :

יו"ל ע"י ארגון "אברהם יגל"

054-7743834
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"אל תקרי הליכות אלא הלכות"
שו"ת בענייני כבוד אב ואם
שאלה :האם מותר לבן לבקש מהוריו שישמרו על ילדיו
בזמן שרוצה לצאת לחתונה או לנופש?
תשובה  :אם ברור לו שהוריו שמחים בזה ששומרים על
הנכדים רשאי לבקש בלשון עדינה ובדרך כבוד.

מכל מלמדיי השכלתי

שאלה :בן שיודע שאביו בחנות מסויימת ,האם מותר לו חמשה שמות למדבר סיני :

לבקש מאביו שיקנה לו שם חפץ מסויים?
תשובה  :אסור לבן לבקש מאביו שיקנה לו ,וזה בכלל
שירות שאסור ,אלא אם כן ברור לו שהאב ישמח בכך ,כגון
שצריך מטרנה ,או טיטולים לתינוק  -אז רשאי לבקש
בעדינות ובכבוד.

א .מדבר צין .ששם נצטוו ישראל תורה.
ב .מדבר קדש .שנתקדשו שם ישראל.
ג .מדבר קדמות .ששם נתנו התורה שהיא קדומה
לעולם.
ד .מדבר פארן .שישראל פרו ורבו שם.
ה .סיני .שירדה שנאה מהגויים על ישראל ,וגם
חורב .שירדה חורבה על הגויים בגלל התורה.

שאלה :בן שהתארח בבית הוריו בשבת ,ובמוצאי שבת
עומד לשוב לביתו ומכיוון שלבן אין רכב ,האב מציע
עשרת הדברות :
להסיע את הבן ומשפחתו לביתם ,האם הדבר מותר?
תשובה  :כשאב מציע מתוך אהבה ושמחה מותר לקבל יש בהם  620אותיות בגימטריא "כתר" ,סימן
ממנו ,אבל אם עושה זאת מתוך חוסר ברירה אסור לקבל .כתר תורה ,אם זוכים יהיה כתר ,ואם לא יהיה
כרת ח"ו .מתחיל עם אות א' אנכי ומסיים עם
שאלה :הבן שוכב במיטתו האם מותר לבקש מאביו אות "ך" לרעך ,מרומז בפסוק "אך טוב
שיכבה את האור?
לישראל" .יש בהם  172תיבות גימטריה עקב,
תשובה  :הבן יקום ויכבה את האור בעצמו.
בקע ,וכן מרמז ליעק"ב י' עשרת הדברות שהם
(בעל הטורים).
שאלה :האם מותר לבן שהולך לישון לבקש מאביו שיעיר עקב תיבות.
אותו בשעה מסויימת?
לא כדאי לחמוד את של חברנו
תשובה  :אם אינו רוצה לקום לדבר מצוה  -אסור לבקש ,בשבת זו אנו קוראים את עשרת הדיברות.
ואם מעוניין לקום לדבר מצוה מותר.
נשאלת השאלה  :כמה דיברות יש בסך הכל?
שאלה :האם מותר לבן לבקש מאביו שיספר את שערות אם נספור כמה דיברות אכן יש במקבץ הפסוקים
נמצא אחד עשרה ,שכן לא תחמוד מופיע פעמיים
ראשו?
תשובה  :אסור לבקש מאביו שיספר אותו ,אבל כשאביו "לא ת ְחמֹד ,בֵּ ית ֵּרעֶ ך לא -ת ְחמֹד אֵּ ֶשת ֵּרעֶ ך ,וְ עבְ ּד ֹו
ואֲ מָ ת ֹו וְ שוֹר ֹו וחֲ מֹרו ,וְ כֹל ,אֲ ֶשר לְ ֵּרעֶ ך"
מציע לספרו וברור לבן שזהו רצונו של אביו ,מותר.
אם כך מדוע נקראו עשרת הדיברות !?
שאלה :אבא מועסק כשליח בחנות מסויימת כגון פיצריה  ,התשובה היא  :עשרת הדיברות ,אינם נקראים
האם מותר לבן לקנות בחנות כשידוע לו שאביו ישמש כך על שם ההוראות  -הציוויים (שהרי יש ,)11
הם נקראו עשרת הדיברות כיון שהפסוקים הללו
כשליח שיוביל אליו המוצרים?
תשובה  :כשהאב יעשה את המשלוח בשביל הבן  -זה בזיון שבפרשתנו מחולקים בתורה לעשר פרשות וכל
לאב ויעבור הבן על "ארור מקלה אביו ואמו".
פרשה נקראת דיבר אחד.
שאלה :האם מותר לבן לבקש מאביו שיקשור לו קשר של מעניין לראות כי הציווי "לא תחמוד" שונה
מיתר האחרים בצורה בו הוא נכתב ,התורה
תפילין או שיאגוד לו את ארבעת המינים?
תשובה  :בכל דבר מצוה מותר לבן לבקש בדרך כבוד ,כי כותבת פירוט ארוך על מה מדבר האיסור או
ע"י זה אביו מלמדו איך לקיים את המצוה אבל אם הבן במילים שלנו  -את מה אסור לחמוד" :לא ת ְחמֹד,
יודע בעצמו לקשור תפילין ,או לאגוד את הלולב רק שהוא בֵּ ית ֵּרעֶ ך ,לא -ת ְחמֹד אֵּ ֶשת ֵּרעֶ ך ,ועבְ ּד ֹו ואֲ מת ֹו
ושוֹר ֹו וחֲ מֹר ֹו "...ולאחר כל הפירוט התורה
עסוק בדברים אחרים אסור לבקש.
מסכמת " :וְ כֹל אֲ ֶשר לְ ֵּרעֶ ך".
בבניית
לו
שיעזור
מאביו
שאלה :האם מותר לבן לבקש
האדמו"ר מרופשיץ זצ"ל אמר פעם :
הסוכה?
לעתיד לבוא ישב המשיח באולם גדול ויבקש מכל
הסוכה
בבניית
לו
שיעזור
מאביו
לבקש
לבן
אסור
:
תשובה
אחד להניח את צרור צרותיו ועושרו.
אפשרות
לבן
אין
כן
אם
אלא
שמשות,
של
מעשה
כי זה
לאחר מכן יכניס כל אחד לפי תורו ויאפשר לו
.
המצוה
בקיום
לו
לסייע
מתרצה
והאב
אחרת,
לקחת איזו חבילה שהוא בוחר ,ולאחר שכל אחד
שאלה :האם מותר לשלוח מנות בפורים עם אביו ,כאשר סוקר את החולי והעשירות המצויים לפניו ,בוחר
אביו מימלא הולך לאותו מקום?
הוא את הישן והמוכר – את החבילה שלו  -אותה
תשובה  :אסור לבן לשלוח ל חבירו משלוח מנות עם אביו .הניח לפני רגע ...מכאן שאין להתקנא באדם אחר
שאלה :האם מותר לבקש מאביו שימזוג לו יין של ד' ובוודאי שאין לנו לחמוד את של חברנו שהרי
אינו שלנו .זוהי הסיבה שאנו פותחים את היום
כוסות בליל הסדר?
תשובה :אסור לבן לבקש מאביו למזוג ד' כוסות ,וגם אם בברכה מיוחדת לזה ,ובכל בוקר מזכירים בברכות
אביו רוצה למזוג מעצמו הבן צריך למנוע ממנו כי מזיגת השחר "ברוך אתה ...שעשה לי כל צרכי"...
הבה מעתה נשתדל ונכוון בברכה זו כדבעי.
כוס זה מעשה ָשמָ ש.
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ואבותינו סיפרו לנו
הפגישה במלון
הסיפור הבא התרחש באישון ליל ,בלונדון בירת
אנגליה .יהודי נכבד שנקלע למצב כלכלי סבוך
וקשה לא נותרה בידו ברירה והוא טס ללונדון,
להתדפק על דלתות נדיבי עם .אלא שגם שם
ההצלחה לא האירה לו פנים ,ולמרות מאמציו
ותחנוניו העלה חרס בידיו .פה ושם קיבל תרומות
קטנות ,שאך בקושי הצטברו לכדי עלות כרטיס
הטיסה ...כשחש תשוש מהמאמץ שאינו מניב
פירות ,נודע לו כי פלוני ,עשיר מפורסם בצדקותיו
הנדיבות ,עומד להתארח בבית מלון יוקרתי
בלונדון .הוא הבין כי אם ישתחל לבית המלון ויצוד
את תשומת לבו של העשיר מובטחת לו תרומה
הגונה .אך איך עושים זאת?
הוא החליט לפנות למנהל המלון ,ובשיחה עמו עורר
את רחמיו לקבל אישור חריג ונדיר ללון בבית
הכנסת שבמלון ,בתקווה שבשעת בוקר  -בעת
התפילה ,כאשר יתפלל שם הגביר ,יוכל לתפוס עמו
שיחה בסיום התפילה .לא בקלות הסכים מנהל
המלון לבקשתו ,אך לבסוף נכמרו רחמיו והוא
אישר לו ללון בבית הכנסת לילה אחד בלבד .בשעת
ערב מוקדמת התייצב מיודענו בבית המלון
כששקית קטנה ובה מגבת בידיו ,מגבת שתשמש
אותו גם ככרית וגם לנטילת ידיים שחרית .הוא
חומק לבית הכנסת בלאט ,מסדר ספסל בפינת בית
הכנסת ,מכין לעצמו מים לנטילת ידיים על יד
המיטה המאולתרת ,וכבר נשכב על הספסל ועוצם
את עיניו...
"סלח לי ,אתה נורמלי?" ,קול גס מטלטל אותו
ומאבטח חסון מנער אותו בעוצמה" .הומלס? כאן
לא ישנים ,תפוס את מטלטליך ותצא מהר מכאן!",
נוזף בו המאבטח הנכרי בחומרה" ,כאן זה בית
מלון ,משלמים מראש ,מקבלים חדר ,ישנים בצורה
מסודרת .לינה בבית הכנסת? לא בבית מלוננו!",
פוסק המאבטח בנחרצות...
"רחמים ,רחמים!" ,מתחנן היהודי האומלל" ,הלא
אינני מפריע לאיש ,השעה כבר מאוחרת ועוד רגע
כבר הייתי נרדם .ובכלל ,מנהל המלון אישר לי
לישון כאן הלילה ,כי זו תקוותי היחידה".
"חה חה חה" מצטחק לעברו המאבטח ,אפילו לא
שומע" .אישורים ,סיפורים ,הזיות יפות יש לך...
כאן בבית המלון לא ישנים בבית הכנסת ,זה ברור,
זה אסור ,זה בניגוד לכל נוהל .אתה נעלם מכאן תוך
שניות ספורות או שאני קורא לצוות אבטחה
מתוגבר שיתפוס אותך בכוח ויטיל אותך מחוץ
לבית המלון?" ,שואל־קובע המאבטח בבוטות
מרושעת .בצר לו מקפל היהודי את מגבתו ומדדה
אל שערי בית הכנסת ,כשהמאבטח פוסע אחריו
ומוודא כי אינו שב על עקבותיו.
דמעות נקוו בזוויות עיניו כשעבר על יד שער המלון,
אותו מקום בו חלף אך לפני שעה קלה ,סמוך ובטוח
כי הוא בדרך לפגישה הנכספת עם העשיר' .כל
מאמציי ולחציי עלו בתוהו ברגע אחד ,הוא מהרהר.

בעיצומו של לילה קר וחשוך התייצב היהודי
המסכן מחוץ לשערי המלון .עתה אין לו לאן ללכת,
הן אפילו לא טרח להסדיר לעצמו אכסניה ראויה
ללילה הזה ,הוא זרוק בבושת פנים בטבורה של
עיר ,וגם הסיכוי היחיד שלו להגיע אל העשיר הנודע
ולדבר אל לבו נגוז והתנפץ אל מול סלעי המציאות
המרה .מה יעשה עכשיו? בעודו מסתובב שבור
ונכלם ,לפתע הונחה יד רכה על כתפו" .
יהודי! מה אתה מחפש כאן באישון ליל? זה
מסוכן!" ,אומר לו מאן דהוא במבטא אידישאי
מובהק ,והוא מרים את פניו ונתקל בעיניו הטובות
של אותו עשיר נודע שלשמו וכדי לפוגשו נכנס לכל
הסערה הזו .בקול שבור ומרוסק הסביר היהודי
לעשיר את העובדות לאשורן ,כמה התאמץ כדי
להשיג פגישה עמו ,כמה שמח שהצליח להשתחל
ללינה בבית המלון ,וכמה נשבר לבו בקרבו בראותו
כי הסיכוי אבד ואיננו ,כשנזרק מבויש ונכלם אל
הרחוב" .אוי ואבוי" ,נקרע לבו של העשיר בכאב,
"הנה ,הבה ואכניסך אל בית המלון ,אתה תהיה
האורח שלי .לוחץ העשיר את ידיו ומזמינו
להתלוות אליו .הוא נכנס לבית המלון בכבוד והדר,
העשיר מזמין לו סוויטה יוקרתית ללינת לילה ,וגם
ארוחת בוקר עשירה  -אותה הוא קובע לסעוד עמו
בצוותא .בשעת בוקר הם נפגשים לארוחת בוקר
דשנה בחדרו של העשיר ,וכטוב לבו שמע את סיפורו
האישי של היהודי הנזקק ורשם לפקודתו צ'ק נדיב
במיוחד .לאחר שנפרדו ,ביוצאו משערי המלון
בפעם השנייה באותה יממה ,לפתע הוא מבין...
רגע השבר של אמש היה בעצם רגע הניצוץ .הרגע
הקשה בו נזרק מחוץ למלון בבושת פנים ,כשעמד
בוכה ברחוב של עיר זרה בשעת לילה מאוחרת
כשכל כולו מבוכה וייאוש ,הוא הרגע שפתח לו את
השערים .לולא היה פוגש את העשיר בדיוק באותו
רגע של שברון לב דרמטי ,לבטח התוצאה לא
הייתה טובה כפי שהיא! .כי דווקא הרגע החשוך
ביותר ,הרגע שהיה נראה לו רע ,הרגע שהיה נראה
כקשה כל כך  -הוא רגע האור ,הוא הרגע השמח
ביותר בסיפור הזה .זהו הרגע בו התייצב בפני
העשיר ושפל מצבו היה כה בולט  -עד שרחמיו של
הגביר התעוררו כל כך והוא פינק אותו בלינת לילה,
ארוחת בוקר וצ'ק נכבד.
ולא נועד סיפור נפלא זה ,אותו שמענו מכלי ראשון,
אלא כדי ללמדנו :הרגע שנראה חשוך ,אפל וקודר,
לעתים הופך לרגע המינוף ,לרגע ההזדמנות .לא ,זה
לא קורה מעצמו ,זה קורה כי בורא עולם לא מביא
רע אמיתי על בניו ,לכל מה שנראה רע יש תפקיד
חיובי ,תפקיד אופטימי .לפעמים יודעים ולפעמים
לא ,אך תמיד ,תמיד ,גם המצבים הקשים ביותר,
נועדו להוביל לרגעים טובים .וככל שנראה יותר רע
כך נהיה סמוכים ובטוחים שהטוב האמיתי בוא
יבוא ברינה".
"ודורשי ה' לא יחסרו כל טוב" ,תמיד! ...
(מתוך 'פניני פרשת השבוע'-הרב אשר קובלסקי)
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כיבוד הורים והקשר לפרה אדומה

"בניך כשתילי זתים"  -חינוך

"כבד את אביך ואת אמך"
הנצי"ב מקשה  :מדוע בפרשת ואתחנן נאמר" :כבד
את אביך ואת אמך כאשר ציוך ה' אלוקיך למען
יאריכון ימיך ולמען ייטב לך על האדמה אשר ה'
אלוקיך נותן לך" והיכן ציווך? במרה .מדוע משה לא
אומר במעמד הר סיני? מדוע הוא חוזר למרה!? אלא
אסור לנו להצמיד את הכרת הטוב למצוות כיבוד
הורים .כיוון שאם נעשה כך ,יקרה מצב שחלילה אם
לאבא לא יהיה כסף לתת לנו מתוך עוני ומחסור יצא
שלא נהיה חייבים לכבד אותו!? לכן שולח אותנו משה
"שם שם לו חוק ומשפט
רבנו דווקא למרה ששם נאמר ָ
ושם ניסהו" להבין שמצוות כיבוד הורים היא בגדר
חוק ויש לקיימה ללא הבנה וטעם.
משך חכמה מוסיף על זה  :שדווקא במרה כיוון ששם
אף הורה לא נתן לבן שלו שום דבר  -כולם קיבלו מן
משמים .הוא מסביר גם כהוכחה  :דמא בן נתינה
מקבל פרה אדומה בתמורה לכיבוד אב ואם.
מדוע? להורות ששניהם הם חוק  -אין להם הגיון.
שיעור התורה הגדול בתבל

ברכה והצלחה

תקשורת כתהליך איטי
חינוך ילדים ,למשל ,הוא תהליך שלא שקורה בין רגע.
מדובר בהשקעה של שנים ,טיפוח יומיומי ,סבלנות
ואורך רוח .למרות שאולי רבים מאתנו היו מאוד
רוצים ,האדם המודרני לא יכול להכניס את הילד שלו
למיקרוגל ,להקיש את הקוד המתאים ,ולראות איך
הוא יוצא תוך  30שניות בוגר ומחונך .אין מה לעשות,
זה פשוט עובד אחרת .גם מערכות יחסים וקשרים בין
אנשים ,הם תהליכים איטיים הדורשים טיפוח
והשקעה .זוגיות בריאה ועמוקה בין איש ואישה היא
לא דבר שנבנה ברגע אחד .צריך להשקיע בה זמן
וכוחות נפש .להקשיב ,לתמוך ,לפרגן ,לחזק .ומי שאין
לו כוח לזה ,מי שרוצה לראות תוצאות כאן ועכשיו,
יקשה עליו מאד ליצור קשרים עמוקים ואמיצים עם בן
זוגו או עם אנשים אחרים .בניין האישיות וכל נושא
עבודת המידות הוא גם תהליך שדורש זמן והשקעה.
ולכן דוגמא אישית שנותנים ההורים לילדיהם ,תשפיע
עליהם בעתיד כשיבנו את בתיהם.
ברכה והצלחה

ברכות ואיחולים

בלעדי ביבנה

מקום מיוחד לנשים

אלי וסוניה גואטה אוריאל ומאירה סויסה
ארגון "אברהם יגל"
שיבורכו מפי עליון להולדת הבן נ"י
משדר בלוויין בכל מוצאי שבת
ויזכו לשנים רבות יה"ר שיעלה במעלות
את שיעורו של הראשון לציון
התורה והיראה ויצליח
טובות ונעימות
הרה"ג יצחק יוסף שליט"א
יאיר הקב"ה דרכם בכל דרכיו ומעשיו,
שיתברך בכל
בבית הכנסת "אוהל מועד"
ומזלם מתוך אושר
מילי דמיטב
בשעה  20:30השיעור יוקרן
ופרנסה טובה
על גבי מסך ענק .בע"ה תתקיים וירוו נחת ושלווה וברכה ונחת ושלווה
לרחמים ורבקה אלבז
סעודה רביעית ,בחסות " בית הלחם" מיוצאי חלציהם
לציון ואסתר סויסה

ברכה והצלחה

רפואה שלימה

ברכה והצלחה

ללוי ואסתר דוידי
שיתברכו בבריאות,
אושר ,פרנסה טובה,
ובכל מילי דמיטב
ברוחניות
ובגשמיות ,לשנים
רבות וטובות
וירוו נחת ושלווה
מכל יוצאי חלציהם

רפואה שלימה

לדריה

כל הישועות והברכות
לרבין ואסתר חמדני הי"ו
על תרומתם לזיכוי הרבים
זכות מרן עובדיה יוסף זצ"ל
תגן בעדם ,לרפואתם
והצלחתם שיתברכו בכל מילי
דמיטב ויתגשמו משאלותם
לטובה באושר ובפרנסה טובה.
שירוו נחת מכל יוצאי חלציהם
לרפואת הודיה-חיה בת אסתר
להבדיל לע"נ דרויש בן סלמון ז"ל

לציבור קוראינו היקר !
"באחד באדר משמיעין על השקלים"
השנה כולנו מתארגנים לתת
מחצית השקל
לחיזוק העלון "אברהם יגל"
המזכה את הרבים בפעילויותיו
הרבות למען הציבור.
התקשרו ונגיע עד אליכם:
08-9437333 , 054-7743834

לרבקה מורנו
לדוד ומרים מוסאי
אפרים ושמחה דוידי
בת וסילי וילנה
בת שרה
שיבורכו מפי עליון
שיתברכו בבריאות,
הקב"ה ישלח מזור אושר ,פרנסה טובה ,הקב"ה ישלח מזור
ויזכו לשנים רבות
ובכל מילי דמיטב ומרפא לרנ"ב אבריה
ומרפא לרנ"ב אבריה
טובות ונעימות
ושס"ה גידיה.
ושס"ה גידיה.
יאיר הקב"ה דרכם
ובגשמיות,
ברוחניות
רפואת הנפש ורפואת
ומזלם מתוך בריאות רפואת הנפש ורפואת
הגוף .ותזכה לשנים לשנים רבות וטובות הגוף .ותזכה לשנים
אושר ופרנסה טובה
רבות טובות ונעימות וירוו נחת ושלווה
רבות וטובות
וזיווג הגון במהרה
מכל יוצאי חלציהם הציבור מתבקש
מתוך בריאות
למנשה בן שמחה
וברכה לילדיהם
להתפלל לרפואתה
עם בעלה יצחק
ברכה והצלחה לע"נ הצנועה והענוה לע"נ הצנוע והענו לע"נ הצנועה והענוה לע"נ הצנועה והענוה
לנאג'י ורבקה ישר שמחה אוחיון משה מבטחי מרים מוסאי אסתר נהרי ז"ל
בת אברהם וזליכה ז"ל
בת סוליקה ז"ל
בן אסתר ז"ל
בת שמעה ז"ל
שיתברכו ברפואה
כט' שבט פקידת שנתה ל' שבט פקידת שנתו כה' שבט פקידת שנתה כו' שבט פקידת שנתה
שלימה ,אושר
ובפרנסה טובה שתמליץ טוב בעד משפחתה שימליץ טוב בעד משפחתו שתמליץ טוב בעד משפחתה שתמליץ טוב בעד משפחתה
ובכל מילי דמיטב לע"נ הצנועה והענוה לע"נ הצנועה והענוה לע"נ הצנוע והענו לע"נ הצנועה והענוה
בבאי מוסאי זימבול פונס
אסתר
ברוחניות ובגשמיות חגית עקבייב
שנים רבות וטובות
בת קלרה ז"ל
בת מורוורד ז"ל
בת זילפה ז"ל
בן דניאל ורבקה ז"ל
וירוו נחת ושלווה א' אדר פקידת שנתה כד' שבט פקידת שנתה כח' שבט פקידת שנתו כה' שבט פקידת שנתה
מיוצאי חלציהם שתמליץ טוב בעד משפחתה שתמליץ טוב בעד משפחתה שימליץ טוב בעד משפחתו שתמליץ טוב בעד משפחתה

שבת

שלום

רפואה שלימה והחלמה מהירה לכל החולים ובכללם ל: -

שלמה לארי בן מרים הי"ו
משה נאמן בן מרים הי"ו
אברהם נאמן בן מרים הי"ו
ישראל פרג'י רפאל בן מרים הי"ו
שבתאי מוסאי בן נהיית הי"ו
מאיר חסן בן מסעודה הי"ו
שלמה בועזיז בן זהרי הי"ו
רבקה מורנו בת שרה מנב"ת
אסתר אהרוני בת גוהר מנב"ת
דריה בת וסילי וילנה מנב"ת
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אברהם-יגל בן רעות הי"ו
עילאי-חי דורון בן אריאלה-מזל הי"ו
יוסף אהרוני בן ביבי הי"ו
ניסים דוידי בן שרה הי"ו
שרה ביבי לארי בת רבקה מנב"ת
חנה דוידי בת שרה מנב"ת
דינה מוסאי בת חנה מנב"ת
לידה הרוני בת מרי מנב"ת
דליה נסימי בת גורג'יה מנב"ת
הודיה חיה בת אסתר מנב"ת

לע"נ הצנוע והענו
דרויש דניאל

בן סלמון ושושנה ז"ל
שבט פקידת שנתו
שימליץ טוב בעד משפחתו

לע"נ הצנוע והענו
חיים נאמן

בן אהרון ומאלק ז"ל
כו' שבט פקידת שנתו

שימליץ טוב בעד משפחתו

ומבורך
לעילוי

נשמת

:

לירן מלכה ז"ל בן ריטה שתחי'ה
אורן אהרון ז"ל בן ריטה שתחי'ה
שלמה גור בן חנה ז"ל
מרדכי עמרני בן רבקה ז"ל
מרדכי אמונה בן גולי ז"ל
אליהו סעד הכהן בן מסעודה וסלם ז"ל
יקוט תורג'מן בת פריחה ז"ל
אילנה שמואלי בת מרגלית ז"ל

רחמים לארי בן גולשן ז"ל
יחזקאל (הרצל) אברהם בן פרחה ז"ל
יולנד בן-דוד בת פריחה ז"ל
בידה מלכה בת אסתר ז"ל
אסתר ברק בת זרי ז"ל
ניצה גואטה בת לידיה ז"ל
שושנה רוזי בת מארי מרים ז"ל
שמחה לארי בת ביבי ז"ל

בבאי מוסאי בן אברהם וזליכה ז"ל

מרדכי לארי ז"ל בן שלמה ושרה שיחיו

יו"ל ע"י ארגון "אברהם יגל"

054-7743834

