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 999עלון מס'   - יםר  ש  ע  שנה 
 או שיעורי הלויין \ניתן להקדיש את העלון ו @
 לרפואה, ברכה והצלחה, לפרנסה טובה, זיווג הגון,    
 בר קיימא או להבדיל לע"נ יקיריכם.   זרע    
 054-7743834,  08-9437333משרדי מערכת העלון:     
 
 
 

 יתרו פרשת 

 "פה'תששבט  כ'  בס"ד
 17:06  -   הדלקת נרות

 17:58  -   שבת צאת ה
 18:35  -        רבנו תם 

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

 
 

 
 

 מענייני הפרשה :   

  ם ישראליתרו מצטרף לע . 
   נֹות שרי אלפים ושרי מאותיתרו מציע למשה למ.  
 ְמָמֶנה שופטים. משה מקבל את הצעת יתרו ּו 
  לקראת מעמד הר סיני.  העםהכנת 
  וקבלת עשרת הדברות. מעמד הר סיני 
  .איסור עשיית אלוקי כסף ואלוקי זהב 
 "ב(-)יח ...יתרו חותן משה את ציפורה ויקח 

 "כהן מדין" אע"פכיתרו היה בעל יחוס חשוב ומוכתר 
השליך מאחורי גבו את כל היחוסים והתארים  כן

שאין " חותן משהוהעדיף עליהם את היחוס של "
 )אור החיים(.                     תואר כבוד גדול מזה...

 " לאכול לחם עם חתן משה לפני  ...ויקח יתרו
 "האלקים

ן שזאת היתה סעודת ברית, כי יתרו "אומר הרמב
 ."כי חתן דמים הוא"כלשון  .התגייר בו ביום

 "ויחן שם ישראל נגד ההר" 
ל "שחז. זה מרמז נגד יצר הרע חןלשון  "ויחן"

אומרים שהיצר הרע דומה להר, ואם כל אחד 
זה הנשק הגדול נגד ההר  יהיה לו חן בעיני חבירו

 .שהוא היצר הרע
 "לך אל העם וקדשתם היום ומחר" 

 'היצר הרע כשרואה אחד מתחיל לעבוד את ה
אומר לו שיתחיל ממחר, והעצה לזה שיענה לו 

, "וקדשתם היום ומחר"שמסכים עמו ובתנאי ש
לך הלחם ", ובעמלק כתוב מחר שגם היום וגם
היצר הרע, , וכידוע שעמלק זה "בעמלק מחר

 .תלחם אתו על זה שאמר לך תמיד להתחיל ממחר
 "ומשה נגש אל הערפל" 
מיכאל שני המלאכים , "נגש"לא נאמר אלא  "גש"

וגבריאל אחזוהו בידו והגישוהו אל השכינה שלא 
 (בעל הטורים) .                                        ברצונו
 "לא תשא שם אלוהיך לשווא" 

מן הראוי לא לישבע אפילו על אמת, לא תשא 
אמר לא  'כשה .מתאלא וקר שא לת "ר "לשוא"

 .תשא נזדעזע העולם
 

 
 

 פינת הניבים והפתגמים
י ר  צ  ּי  י מ  אוֹי ל  י ו  ר  ּיוֹצ  י מ   אוֹי ל 

רש"י מבאר: . יהיה לי רע אם ֶאֱעשה כך או אחרת
אם אלך אחרי יצרי, ואם לא  -"אוי לי מיוצרי 

   "אוי לי מיצרי המיגעני בהרהורים -אלך אחריו 
 (ס"א, ע"א)ברכות 

 אם יפעל. האדם עתיד לסבול מכל בחירה שיעשה
יסבול מכעס האל.  -לפי יצרו )רצונו, תשוקותיו( 

 .אם יפעל לפי רצון האל יסבול בגלל דיכוי היצר
 

 

 
 

 ז"ל אברהםבן   לע"נ  

 "(ט"ט י"י) "משה ידבר והאלקים יעננו בקול 
 "קול", (ב"שבת י)לזעוק מיא הבת שת "ר "משה"
אם  "משה ידבר"בוא, וזה: לרובה קרפואה ות "ר

יעננו  והאלקים"אזי  'שבת היא מלזעוק'תאמר 
 (תורת אמת)  '.ורפואה קרובה לבוא'תזכה  "בקול
 "מדוע אתה יושב לבדך וכל העם נצב עליך"  

 ?לכאורה מה היה חסר לבני ישראל במדבר
מזון היה להם בריווח, בגדים לא חסרו להם, 

על מה היו מריבים זה ושהרי שמלתם לא בלתה, 
אלא כך דרכה של מחלוקת, בעלי ריב  ?עם זה

 .אפילו במדברקום למחלוקות מוצאים מ
 ()לקט אמרים                                                 

 "ושם  ...ואת שני בניה אשר שם האחד גרשם
 "האחד אליעזר כי אלקי אבי בעזרי ויצלני מחרב פרעה

לכאורה ראוי היה שהבן הראשון יקרא אליעזר  
שהרי הנס של חרב פרעה היה כבר לפני שבא 
משה למדין, ומדוע קרא את השם 'אליעזר' רק 

ועוד איזה ענין ותועלת יש לקרוא  ?לבנו השני
אלא אומר  ?לילד על כי "גר הייתי בארץ נכריה"

החפץ חיים שבעת שבא משה ליתרו עדיין לא 
נתגייר יתרו, והיה משה מתיירא שמא ילמד 
ממעשיו לכך הזדרז משה לקרוא לבנו הראשון 
גרשם "כי אמר גר הייתי" שעל ידי כך ביקש 
משה לקבוע כי פה בארץ הוא רק בבחינת גר 
 .בארץ נכריה, ואין כאן מקומו הראוי לעבודת ה'

 
 

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 

 "מותבשנת מפטירין :  "
 )ישעיהו ו'(              

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  

  2ראו בעמוד  -מרתק 
 מכל מלמדיי השכלתי

 
 



 
 

  

 

 לבטל גזירות קשות –ה כוחה של תפל
 

האם כאשר נגזרת על אדם גזירה קשה, הוא :  שאלה
 ? יכול לבטל אותה בכוח תפלותיו

 

בפרקי אבות )פרק ראשון משנה ז( שנינו: :  תשובה
הארבלי אומר: הרחק משכן רע, ואל תתחבר נתאי 

 ".לרשע, "ואל תתיאש מן הפורענות
ופירש רבינו הרמב"ם בפירוש המשניות, שהכוונה 
בזה, שגם כשאתה נמצא בעיצומה של פורענות, אל 
תתיאש מלהעתיר בעדך לפני הקדוש ברוך הוא, כי 
רבים רחמיו, שנאמר "הן לא קצרה יד ה' מהושיע, 

עין". ואין מעצור לה' מהושיע ברב ותשועת ה' כהרף 
 .או במעט

ובספר מלכים )ב' פרק כ( נאמר לגבי חזקיהו מלך 
יהודה, שהיה מלך צדיק, והרבה תורה בישראל באופן 
ָיִמים ָהֵהם ָחָלה ִחְזִקָיהּו ָלמּות,  יוצא מן הכלל: "ב 

ֹיאֶמר  ָנִביא, ו  ְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ה  ָיֹבא ֵאָליו ְיש  ֵאָליו, ֹכה ו 
ָתה ְוֹלא ִתְחֶיה ו ְלֵביֶתָך, ִכי ֵמת א  ר ה', צ   "!ָאמ 

כלומר, הנביא ישעיהו הודיע לחזקיה, שכבר נגזרה 
עליו הגזירה שימות. ובגמרא במסכת ברכות )דף י 
ע"א( אמרו רבותינו, שכשאמר ישעיהו לחזקיהו "מת 

בעולם  -אתה ולא תחיה". התכוין לומר לו: מת אתה 
לעולם הבא. כלומר, שלא די בכך  -לא תחיה הזה, ו

שנגזר על חזקיה שימות, אלא שמעשיו גרמו לו כן, 
 .וגם לעולם הבא הוא יענש, מחמת מעשיו

שאל אותו חזקיהו, מאי כולי האי? כלומר, מדוע 
נענשתי כל כך? אמר לו ישעיהו, משום שלא עסקת 
בפריה ורביה. שחזקיהו המלך לא נשא אשה, משום 

שיולדו לו בנים, כיון שראה ברוח קדשו,  שלא רצה
שיוולדו לו בנים רשעים. אמר לו ישעיהו: בהדי כבשי 
דרחמנא למה לך? מאי דמפקדת איבעי לך למעבד!, 
כלומר, במה שהסתיר הקדוש ברוך הוא, אין לך עסק, 
 .ומה שנצטוית לעשות, הוא רצון ה', וכך עליך לעשות

, תן לי לישא אמר לו חזקיהו המלך לישעיהו, אם כן
את בתך לאשה, ואז אולי תועיל הזכות המשותפת של 
שנינו, שיצאו ממני בנים צדיקים. אמר לו ישעיהו 
הנביא: כבר נגזרה עליך גזירה. כלומר, אין תועלת 

 .בכל מה שתעשה, כיון שכבר נגזרה הגזירה
אמר לו חזקיהו המלך: בן אמוץ! כלה נבואתך וצא! 

"אפילו חרב חדה מונחת  כך מקובלני מבית אבי אבא,
 ".על צוארו של אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים

ֵלל ֶאל ה' : "ומיד נאמר ִיְתפ  ִקיר ו  י ֵסב ֶאת ָפָניו ֶאל ה  ו 
ְכִתי ְלָפֶניָך  ל  ֵלאֹמר, ָאָנה ה'! ְזָכר ָנא ֵאת ֲאֶשר ִהְתה 

ּטֹוב ְבֵעיֶניָך ָעִשיִתי ֵיְבְך ֶבֱאֶמת ּוְבֵלָבב ָשֵלם, ְוה  , ו 
ומיד חזר ה' יתברך, נגלה אל " ִחְזִקָיהּו ְבִכי ָגדֹול

ִמי, ֹכה : "ישעיהו הנביא ְרָת ֶאל ִחְזִקָיהּו ְנִגיד ע  שּוב ְוָאמ 
ְעִתי ֶאת ְתִפָלֶתָך, ָרִאיִתי  ר ה' ֱאֹלֵהי ָדִוד ָאִביָך, ָשמ  ָאמ 

יֹום  ֲעֶלה ֵבית ֶאת ִדְמָעֶתָך, ִהְנִני ֹרֶפא ָלְך! ב  ְשִליִשי ת  ה 
ל ָיֶמיָך ֲחֵמש ֶעְשֵרה ָשָנה ְפִתי ע   ".ה', ְוֹהס 

מכאן נלמד להתחזק בענין התפלה, שכוחה גדול לאין 
שיעור, וה' יתברך שומע תפלה, לא ישיבו ריקם 

 ת(מלפניו. )ענף עץ אבו

 ל תקרי הליכות אלא הלכות""א
 

 מכל מלמדיי השכלתי
 

 : חמשה שמות למדבר סיני
 .ששם נצטוו ישראל תורה - ציןמדבר א. 
 .שנתקדשו שם ישראל - מדבר קדשב. 
ששם נתנו התורה שהיא  - מדבר קדמותג. 

 .קדומה לעולם
 .שישראל פרו ורבו שם - מדבר פארןד. 
שירדה שנאה מהגויים על ישראל,  .סיניה. 

שירדה חורבה על הגויים בגלל  .וגם חורב
 (.שבת פט)התורה 

 

 : עשרת הדברות
, סימן "כתר"אותיות בגימטריא  620יש בהם 

אם זוכים יהיה כתר, ואם לא  .כתר תורה
  .ו"יהיה כרת ח

ומסיים עם אות  "אנכי" "א"מתחיל עם אות 
טוב  אך", מרומז בפסוק "לרעך" "ך"

תיבות גימטריה  172יש בהם  ".לישראל
עשרת  'ב י", וכן מרמז ליעקבקע=עקב

 (.ל הטוריםבע).     הדברות שהם עקב תיבות
 

  "ועשית כיור נחשת"
עה מה נפלאים 'רשמו 'וש 'יוכב 'כ" = כיור"

ך צירופי "ערך ק) "קהלת יעקב"הם דברי ה
ל, "שהביא את דברי רבי שמשון הנ (אלהים

( יח-שמות ל)והוסיף על זה רמז נפלא בפסוק 
הוא לשון  "ועשית" - "ועשית כיור נחשת"

שמו 'ש ו'וכב י'נוטריקון כ "כיור". תיקון
 "נחשת" ?עה, ומפרש איך יתקנו זה'ר

( ז-ר יז"ב)נוטריקון מה שמבואר במדרש 
, כי על ידי "ורהתלמעלה שכמה חובלות נ"

ה פרשיות מתקנים כוכב "התורה שיש בה רע
 .ה"ששמו רע

 

זכור!!! הדשא של השני לא בהכרח 
 ...ירוק יותר

שונה " לא תחמוד" ניין לראות כי הציווימע
בצורה בו הוא נכתב, התורה מיתר האחרים 

כותבת פירוט ארוך על מה מדבר האיסור או 
 את מה אסור לחמוד: -במילים שלנו 

ְחֹמד, ֵבית ֵרֶעך, לא  ְחֹמד ֵאֶשת ֵרֶעך, -"לא ת  ת 
ְבדֹו וֲאמתֹו ושֹורֹו וֲחֹמרוֹ  ולאחר כל ..." וע 

 ".ְוֹכל ֲאֶשר ְלֵרֶעך: "הפירוט התורה מסכמת
וכל אשר " ה את האדםאה התורה ומזהירב

האם אתה חומד גם את הצרות של ", לרעך
 ...?!חברך?! המחלות? העצבים? הדאגות

כל בוקר מזכירים בברכות השחר "ברוך ולכן 
 ..."שעשה לי כל צרכי... אתה ה' 
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 על התורה ועל כבוד תורה
פעם שהה "השרף מבריסק", הגאון הקדוש 
מהרי"ל דיסקין זצ"ל, בבית המדרש. לפתע נכנס 

אמר לו דבר מה, והשניים  שוטר ופנה אל השמש
רון הקודש. השמש הסיט את הפרוכת פנו לא

 .נשק לו, ומסרו לשוטר, הוציא ספר תורהו
שעלה על כס  –היתה זו הפעם הראשונה שהרב 

נתקל במחזה זה.  –רבנותה של בריסק לא מכבר 
: השיבהשמש "? העניין פנה לשמש ושאל: "מה

והנוהג היה  ,"יהודי התחייב שבועה בבית המשפט
. מיהר הרב, נטל את ספר התורה "ספר תורה לתת

מיד השוטר ההמום, נשק לו בדמעות והחזירו 
לארון הקודש. ביקש מהשמש את המפתחות, נעל 
את הארון, וטמן את המפתחות בחיקו. בפנותו אל 

שהרב אסר על אמור לשופט : "השוטר אמר לו
לא עברה שעה, והשוטר שב ". טלטול ספר התורה

. "והופיע: "השופט מבקש מהרב שיבוא לפניו
הרב התלווה אל השוטר והתייצב  .היתה זו פקודה

הוד קדושתו הוא רבה של . "לפני דוכן השופט
. "אני הוא", ענה השרף  .", שאל השופט?העיר

 השוטר סיפר שהוד קדושתו נטל ממנו את הספר"
הקדוש שנצטווה להביא לבית המשפט". "נכון 

הוד קדושתו יודע לבטח מה . "הדבר", ענה השרף
יורשה לנו לשאול  ?חמור הוא בזיון בית המשפט

 "? מדוע עשה זאת
בתור רב היהודים", ענה השרף, "ממונה אני על "

שמירת כבוד הספרים הקדושים לנו. מבקש אני 
הוד בגנזי . לשאול את הוד רוממותו שאלה

מלכותו הצאר הרוסי מצוי כתרו של פטר הגדול, 
מיקשה זהב. אילו היה כבודו ממונה על אוצר 

והנאשם היה מביע רצונו  המלוכה, על גנזי הצאר
להישבע בנקיטת כתר זה דווקא, והיה מופיע 

 ההיה כבודו מוסרו בידו?".  –שוטר לקחתו 
"ודאי שלא!" ענה השופט. "כתר זה מוציאים אך 

". ם ההכתרה, וגם אז תחת משמר מיוחדורק ביו
היו מפקידים ו ואם היה נשלח משמר מיוחד"

השופט התרעם על "? תמורתו ערבון, משקלו בזהב
השאלה: "שוויו של הנזר אינו במשקל זהבו, הוא 
, האוצר היקר ביותר של האומה הרוסית הגדולה
בבת עינה של הממלכה! מי יעז לשלוח בו יד 

 "?!של איזה נאשם ולטלטלו בשביל גחמתו
השרף התרגש: "אם כן, וודאי יבין הוד רוממותו 
שעבורנו ספר התורה הוא בבת עינינו! יבין כי הוא 
אוצרנו היקר ביותר! יודע כי אלפי רבבות חיים 
לאורו, ויהודים מסרו עליו את נפשם! למענו עונו, 

ואיך נטלטלו מהיכלו, לצרכו של  –נשרפו ונרצחו 
מתוחה השתררה, ובדממה  איזה נאשם!". דממה

נשמע קולו של השופט: "מהיום והלאה אין 
היהודים חייבים להשבע עוד בנקיטת הספר 

יש להיזהר בכבודו של  :חייבים לזכור". הקדוש
 .בכבודם של חוקי התורהוהספר הקדוש 

 והייתם לי סגולה מכל העמים,"
 ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש" 

שליט"א, מפקח ברשת חינוך הרב יהושע שקלאר 
בכל ביקור . תורנית, התפעל מנער כשרוני, מבריק

בבית הספר, נהנה מתשובותיו המחוכמות. ציין 
לעצמו לעקוב אחר הנער בהתקדמותו. מובן, שלא 

ולא בית הספר היחיד. עבודת  היה זה הנער היחיד
קודש מוטלת על המפקחים והמפקחות: לעקוב 

רות, לעקוב אחר אחר מיומנות המורים והמו
 הספק החומר, לדרוש מצויינות ברמת הלימודים.

יום אחד ביקר באותו . גם לשים עין על תלמידיםו
בית ספר, בחן את התלמידים ונהנה 
מתשובותיהם. ציינם לשבח, ושאל: "ואיפה 

 .נענה בשתיקת מבוכה. רחמים?" שם בדוי, כמובן
בחדר המנהל, בשעת הסיכום, שב ושאל. סיפרו 

 ר נורא: רחמים זה התחבר לנער קל דעתסיפו
והמשטרה תפסה אותם 'על חם' בפריצה לדירה 

 זה נורא", אישר. "בעיצומו של יום הכיפורים
סיפר המנהל "?! המפקח, "אבל איפה הוא

שרחמים התבייש לחזור לכיתה, ואף להסתובב 
ומצאו עבורו מקום בפנימייה תורנית  בשכונה. דאגו
להשתקם שם, ולפתוח דף חדש. שינסה . בעיר אחרת

שאל המפקח לשם המוסד, ונחה דעתו. אכן, מקום 
כשחזר לביתו נטל טופס רשמי של רשת . טוב

החינוך, וכתב מכתב נרגש: "רחמים היקר! ביקרתי 
תשובותיך הנפלאות . היום בבית ספרך ולא ראיתיך

והקולעות היו חסרות כל כך! שאלתי אודותיך, 
. אני מקווה שאתה מתעלה וסיפרו שעברת לפנימייה

שם בתורה כגודל כישרונך, ועוד תהיה לגדול 
בישראל! כתוב לי, ספר מה לומדים ותשלח איזו 

אני מצרף כאן מאה . קושיה או תירוץ שעלו בדעתך
". שקלים, לדמי כיס. אם תצטרך עוד כסף, כתוב לי

רחמים קיבל את המכתב, ופרץ בבכי נרגש: בטוח 
ון, שכולם יודעים מה קרה, היה שהוצמד לו אות קל

והנה, המפקח ביקר, ולא שמע.  .איך נתפס בגנבתו
יש מי שמאמין בו, שנותן בו אמון ומצפה ממנו 
לגדולות. הוא לא יאכזבו! רחמים, שעד אז שקוע 
היה בדכדוך ודיכאון, התעודד והתנער, שלח מכתב 

וקיבל מכתב עם תירוץ ומאה שקלים , עם קושיה
ועידוד. וכך, חודש אחר חודש.  נוספים, דמי המרצה

הקים בית . ועלה מהפנימייה לישיבה גדולה
לתפארת, והיום הוא מחנך בישראל! מה שתשומת 

ומדוע נזכרנו? ! לב מחוללת, מה כוחו של עידוד
משום שזה מזכיר כל כך את פרשת השבוע. היו 
האבות הקדושים, היו שבטי יה. והנה הידרדרו 

מאה, עבדו עבודה זרה. שקעו במ"ט שערי טו, בניהם
הבורא יתברך חילצם, והביאם להר סיני. ומה אמר 
להם? "והייתם לי סגולה מכל העמים, ואתם תהיו 
לי ממלכת כהנים וגוי קדוש", אף מילה על העבר, 
 אף לא רמז תוכחה ואזהרה. רק מבט אל העתיד

זו דרך התורה, וזו דרכנו: לתת . והבטחות מרוממות
ת עצמו. להביע תקווה, והיא אמון, והוא יצדיק א

 ()מעיין השבוע                                      תתממש! 
 

 ואבותינו סיפרו לנו
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 ברכה והצלחה
  אלי וסוניה גואטה
שיתברכו בבריאות, 
אושר, פרנסה טובה, 
ובכל מילי דמיטב 
ברוחניות ובגשמיות, 

טובות רבות לשנים 
 וירוו  ונעימות
 ושלווה נחת 

 יוצאי חלציהםמכל 
 
 

 חינוך  - "בניך כשתילי זתים"
 ם ?איך מחנכים ילדים לא להיות עריצי

כדי לחנך ילדים נעימים ולא דיקטטורים קטנים, 
 הקפידו על הדברים הבאים:

הגדרות תפקידים ברורות באופן כזה שילד מבין  -
 מה הוא אמור לעשות ומה התוצאה שלא יעשה זאת.

 מתן משימות ברות יישום לילדים. -
כללים בבית )כגון הזמן החלטות ברורות בנוגע ל -

המותר למשחקים, הזמן לשיעורי בית והזמן 
 ללכת לישון וכו'(.

 כללי התנהגות ברורים בשהייה מחוץ לבית. -
לאפשר שיח משפחתי, בו מותר ורצוי לדון על  -

 נושאים מסויימים, תוך חיפוש פתרונות במשותף.
על ההורים להחליט מראש על תגובות למצבים  -

משליטה או שלא התרחשו לפי היוצאים 
 תנו גיבוי זה לזה בכל מקרה. -  החלטתם.

ולכן אל תמעיטו  –חיזוק חיובי אינו מובן מאליו  -
 בהם.

 "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, וחסידויות, חומרות 

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  ולשניפתיחת ההיכל, 
והיה מתערב עם  ששי, וכך עשה בכל שבת ושבת,

הוא האדם,  כך !!!. מה גרם לו זאת? הבחירותהבריות
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 בריאות,הפרנסה, ה  
 
 

 כל הישועות והברכות
   היקרות אברג'ל  למשפחות

 .שתרמו לסעודה הרביעית בלויין
 זצ"ל  עובדיה יוסףזכות מרן 
לרפואתם באושר,  תגן בעדם

והצלחתם שיתברכו בכל מילי 
לילדיהם, ברכה  .דמיטב

 חתניהם כלותיהם 
 וכל משפחתם. םיהונכדות נכדיהם

 בת חנה ז"ל שמחהלע"נ הסבתא 
 ז"ל בת מרדכי רחלולע"נ הסבתא 

 
 
 
 
 

 
 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 באבאי באבאי
 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 

 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

 הלחם"" בית בחסות  סעודה רביעית,
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 ברכה והצלחה

 לנאג'י ורבקה ישר
שיתברכו ברפואה 
שלימה ובפרנסה 

ובכל מילי  טובה
ברוחניות דמיטב 

 וירוו  ובגשמיות
 נחת ושלווה 

וזרע קודש במהרה 
 לי-לדרור ושי
 
 
 
 

 

 

 כלה" "קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול

 מזל טוב ואיחולים לבביים
 הי"ו  רחמים וידידה נאמן

 הי"ו עודד ועליזה סייחי

 עדן עם  ינוןלנישואי 
יה"ר שיקימו בית נאמן וכשר בישראל 

להמשיך ויעלה הקשר יפה ויזכו 
 את מסורת הבית המפואר.

 "ענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 איך לבחור שרים לממשלה ?
לא רק בימינו שלנו נזקקים המנהיגים ליועצים זרים, 
שיבואו לעזור להם לארגן את שלטונם. כבר משה, 
המנהיג הראשון של עם ישראל נזקק לעצותיו של יתרו 
המדייני )שהיה חותנו(. לאחר שיתרו רואה שמשה 
מנסה לעשות את כל מלאכת השלטון לבדו )גם זה עניין 

"ואתה תחזה מכל העם מוכר בימינו(, הוא אומר לו: 
ושמת  אנשי חיל יראי אלוהים אנשי אמת שונאי בצע

עליהם שרי אלפים שרי מאות שרי חמישים ושרי 
עשרות: ושפטו את העם בכל עת והיה כל הדבר הגדול 
יביאו אליך וכל הדבר הקטן ישפטו הם והקל מעליך 
ונשאו אתך: אם את הדבר הזה תעשה וציווך אלוהים 

כל העם הזה על מקומו יבוא בשלום:  ויכולת עמוד וגם
וישמע משה לקול חותנו ויעש כל אשר אמר".  כך 

 מפרש תכונות אלו רש"י:
 עשירים, שאין צריכין להחניף ולהכיר פנים. - אנשי חיל א.
אלו בעלי הבטחה, שהם כדאי לסמוך  - אנשי אמתב. 

 על דבריהם, שעל ידי כן יהיו דבריהם נשמעין:
 ששונאין את ממונם בדין.  - שונאי בצעג. 
 
 

 
 

 ברכה והצלחה 
 משה ומזל כהן
על זיכוי הרבים 
שיתברכו ברפואה 
שלימה ובכל מילי 
דמיטב ברוחניות 
ובגשמיות באושר 
 ופרנסה טובה

 הם ובני ביתם  
 וברכה וזיווג הגון 

 עדן ואוראללדור, 
 

 
 
 
 

 לע"נ הצנוע והענו
 נאמן  חיים

 ז"לאהרון ומאלק  ןב
 ו' שבט פקידת שנתכו
 ומליץ טוב בעד משפחתיש

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 לע"נ הצנוע והענו
 מוסאי  בבאי

 ז"לאברהם וזליכה  ןב
 ופקידת שנת השבת

 ומליץ טוב בעד משפחתיש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ברכה והצלחה

 עומרי וחן מוסאי
שיתברכו 

ברפואה שלימה 
 ובפרנסה טובה
ובכל מילי 

ברוחניות דמיטב 
ויזכו  ובגשמיות

במהרה לזרע 
 קיימא-קודש בר
 
 

 

 
 

 ברכה והצלחה
 יצחק ואיריס לארי
שיתברכו ברפואה 
שלימה, אושר 
 ופרנסה טובה 

 דמיטבוכל מילי 
וגשמיות.  ברוחניות

וזיווג הגון לילדיהם 
יתגשמו כל 
 משאלותכם 
 לטובה ולברכה 
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 רפואה שלימה
 למשה פפו

 שושנהבן 
 הקב"ה ישלח 
 מזור ומרפא

 לרמ"ח אבריו 
 . וושס"ה גידי

 רפואת הנפש 

ף ורפואת הגו
 ולשנים רבות 
 עם רעייתו חנה

 

 
 
 

 ברכה והצלחה
 למיכאל וחנה יוספי
שיתברכו ברפואה 
שלימה ובפרנסה 

ובכל מילי  טובה
ברוחניות דמיטב 

 וירוו ובגשמיות
 נחת ושלווה  

יוצאי כל מ
 חלציהם
 
 
 
 

 
 
 
 

 ברכה והצלחה

 לנתנאל ועינת נהרי
שיתברכו ברפואה 
שלימה ובפרנסה 

ובכל מילי  טובה
ברוחניות דמיטב 

וירוו  ובגשמיות
 נחת ושלווה 
 מיוצאי חלציהם
 וזיווג הגון לילדיהם

 

 לע"נ הצנוע והענו
 אברהם אסולין

 ז"לדדא וחיים  ןב
 ו' שבט פקידת שנתאכ
 ומליץ טוב בעד משפחתיש

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 לע"נ הצנוע והענו
 יתח  שלמה

 ז"ל אסתר ןב
 ושנת' שבט פקידת כד
 ומליץ טוב בעד משפחתיש

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   לע"נ הצנועה והענוה
 זימבול פונס

 ז"ל  קלרהבת 
 ' שבט פקידת שנתהכה

 משפחתה שתמליץ טוב בעד
 
 
 
 
 
 

   לע"נ הצנועה והענוה
 ז"ל אסתר נהרי

  ז"ל שמעהבת 
 ' שבט פקידת שנתהכו

 משפחתה שתמליץ טוב בעד
 
 
 
 
 
 
 

   לע"נ הצנועה והענוה
 שמחה ועקנין

 ז"ל חנה בת 
   לע"נ הצנועה והענוה
 רחל אביכזר

 ז"ל  מרדכיבת 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   לע"נ הצנועה והענוה
 מרים מוסאי

 ז"ל אברהם וזליכה בת 
 ' שבט פקידת שנתהכה

 משפחתה שתמליץ טוב בעד
 
 
 
 
 
 
 

 ברכה והצלחה

 אשר בן פרידה
שיתברך בזיווג הגון 
וברפואה שלימה 
ובכל מילי דמיטב 
 ותמיד בשמחה.

 רכה והצלחהוב

 לרבקה בת פרידה
שתזכה לזיווג הגון 
 ולרפואה שלימה

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ברכה והצלחה

 אידה בתלעליזה 
אושר ב תתברךש

ברפואה שלימה, 
ופרנסה טובה. 
ויתגשמו כל 

 .לטובה יהמשאלות
 וברכה לילדיה 
 שליו, נווה ואורי

 שיצליחו בלימודיהם 
 ובכל דרכיהם

 
 
 
 
 


