בס"ד יח' אדר ה'תש"פ

שנה עשרים  -עלון מס' 1003

הדלקת נרות 17:28 -
צאת השבת 18:20 -
 19:02רבנו תם

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

@ שבת פרה  -מוציאין ב' ספרים.
@ ניתן להקדיש העלון והסעודה הרביעית
לרפואה ,ברכה ,פרנסה טובה ,זיווג ,הצלחה,
ולהבדיל לעילוי נשמת יקיריכם.
טל' המערכת 08-9437333 ,054-7743834 :

לע"נ
בדוק ומנוסה  -סגולה גדולה
להשתתף בסעודה רביעית
בביהכ"נ "אוהל-מועד" ב20:30 -

בן אברהם ז"ל

פרשת כי-תשא
שבת פרה

מענייני הפרשה :

 הוראות על תרומת מחצית השקל.
 מעשה הכיור וכנו ,הוראות להכנת שמן המשחה
וקטורת הסמים.
 משה ממנה את בצלאל ואהליאב על מלאכת
המשכן וכליו.
 אזהרה מיוחדת על שמירת השבת.
 חטא מעשה העגל ,ועונשו.
 משה עולה להר סיני בפעם השניה ,לסליחות.
 אחר ארבעים יום מקבל משה את הלוחות
הׁשנִיים ,וקרינת עור פניו של משה.

" זה יתנו… מחצית השקל בשקל הקדש"
בעל הטורים אומר :המלה ''שקל'' עולה לגימטרייא
של ''נפש'' ( .)430דבר זה מרמז שמתן שקל (או מטבע
אחר) לצדקה מכפר על נפש האדם ומציל את הנותן
מכל פגע רע.

" זה יתנו"...

וברש"י :הראה לו כמין מטבע של אש ומשקלה מחצית
השקל ,ואמר לו כזה יתנו .ללמדנו ,שצדקה כמוה
כאש .כמה שתיקח ממנה ,אין הדבר גורע ממנה כהוא
זה  -היא לא נחסרת .הנותן צדקה אינו מחסר מממונו
כלום ,כי הקב"ה ממלא את חסרונו בכפל כפליים.

" וביום השביעי שבת וינפש"

"וביום השביעי שבת וינפש" סופי תיבות "שתים",
(בעל הטורים)
רמז לשתי נשמות שיש בשבת.

" ויתן על פניו מסוה"

" בקשות משה שהתקבלו"

מפטירין " :ויהי דבר ה'"
(יחזקאל לו')
מרתק  -ראו בעמוד 2
מכל מלמדיי השכלתי

ג' בקשות ביקש משה רבינו מאת הקב"ה לאחר מעשה
העגל .א .שה' ילך אתם ,ולא מלאך ,ונתקבלה תפילתו.
ב .שלא תשרה שכינה בין הגויים ,ונתקבלה תפילתו.
ג" ,הראני נא את כבודך" ,ונתקבלה תפילתו רק "וראית
את אחורי" ,שראה רק קשר של תפילין.

" ובלב כל חכם לב נתתי חכמה"

חז"ל אומרים שה' נותן חכמה לחכמים .שואלים איך
קיבלו את החכמה הראשונה ,יש מפרשים שפירשו
שהכוונה לאלו שיש להם יראת שמים שנקראת חכמה.
" ועשית כיור" (ל' יח')
מבאר ה"נעם אלימלך" שהכיור הוא דבר המשפיע
ומריק מים מהדדים שבתוכו וציוה הקב"ה לעשות כיור
שיגרום להשפעות על ידי הנחושת ,דהיינו על ידי
הגשמיות שינהג את עצמו בהם בקדושה ובטהרה "וכנו
נחושת" ,כנו הוא לשון מושב ויסוד ,דהיינו שיעשה יסוד
גמור להשפעות להשפיע לישראל על ידי הגשמיות.
" ויאמר חג לה׳ מחר" (לב' ה')
לכאורה ,אמרו חז"ל שמה שנאמר על אהרן "ויבן
מזבח" שכוונתו היתה לשם שמים ,אך אם כך מדוע
נאמר "חג לה' מחר"? על איזה חג מדובר? מסביר רבינו
החיד"א ב"נחל קדומים" שהלא העגל נעשה בי״ז
בתמוז ובו נשתברו הלוחות ,ואמרו חז"ל שעתיד
הקב״ה להופכו ליום טוב ,ולכן שנאמר "חג לה׳ מחר"
בעצם כוונת הכתוב "מחר" היא במובן של לאחר זמן.
פינת הניבים והפתגמים

אומר הכלי יקר שמשה היה עניו גדול וביישן והכל
הסתכלו בו ובגלל זה שם את המסוה על פניו מפני "אין אדם רוצה שיטול מעות ויפרח באויר"
הבושה .אבל כשבא ללמוד תורה מה' הוריד את אין אדם מוכן למכור נכס ,אם כתוצאה ממכירתו לא
תהיה לו גישה אל רכושו.
המסוה כי לא הביישן למד.
כתוצאה מכך :אדם שמכר את ביתו ,למשל ,והשאיר
" לעשות את השבת"...
שבת אותיות תשב וגם בשת ,צריך לעשות תשובה לפני לעצמו את בור המים הנמצא מאחורי הבית ,יש
שבת ולשמור שבת ,שאם לא כן תהיה לו ח"ו בשת להניח שהוא השאיר לעצמו גם את דרך הגישה אל
הבור ,ולא מכר את הדרך ,אפילו אם לא התנה על כך
למעלה 12 .פעמים הזהיר הקב"ה בתורה על השבת.
במפורש ,שכן אין אדם רוצה ליטול מעות כשהתוצאה
" מחצית השקל"
הלשון מחצית "השקל" הוא מלשון שיקול הדעת ,היא ,שהוא עצמו לא יוכל לגשת אל רכושו זולת אם
ללמד שיש לבן אדם להתייעץ עם אחרים לפני ששוקל "יפרח באוויר" .ראה גם ערך :אין אדם רוצה שיתן
בדעתו לעשות מטוב עד רע ,כי שיקול דעתו הוא רק מחצית .מעותיו וידרסוהו אחרים( .בבא בתרא סד' ע ב')
הסירו מכשול מדרך עמי ! העלון טעון גניזה .אין לעיין בעלון בשעת התפילה וקריאת הת ורה .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"
הלכות פסח

היות ואנו עומדים סמוך ונראה לחג הפסח ,ודיני הפסח
מרובים מאד ,על כן אנו שונים את כל עיקרי דיני החג.
בגמרא במסכת פסחים (דף ו ):אמרו" :שואלין בהלכות
הפסח קודם הפסח שלושים יום" .ובפשיטות נראה ,כי כוונת
הדברים היא ,ששלושים יום קודם חג הפסח ,יש להפסיק
מכל הלימודים ,ולהתחיל בלימוד הלכות הפסח .יש לציין,
שאף שאין חיוב ללמד ברבים הלכות פסח שלשים יום ,מכל
מקום כל אחד ואחד מחויב ללמוד הלכות הפסח היטב ,שלא
יבא חלילה לידי מכשול בימים אלו שהלכותיהם רבות מאד.
א .הקונים מצרכי מזון לפסח יזהרו מאד להניחם במקומות
מיוחדים ושמורים ,ובפרט כשיש בבית ילדים קטנים ,והדבר
מצוי שהולכים עם פרוסות לחם בידם ,ומפררים דרך
אכילתם ,ויש לחוש פן יפלו מפירורי החמץ אל מצרכי המזון
של פסח .וכן בשעה שעקרת הבית עסוקה בניקוי וברירת
האורז לצורך הפסח [לבל ימצא בו חטה] ,והילדים באים על
ידה ,ופתם בידם ,יוכלו לגרום בלא יודעים לנפילת פירורי
חמץ לתוך האורז הכשר לפסח ,וידוע שחמץ בפסח אוסר
במשהו ,שאפילו באלף אינו בטל[ .חזון עובדיה פסח עמ' נב,
ובמהדו"ב עמ' פא].
ב .אין לקנות מצרכי מזון לפסח מאדם שמוכר בחנותו דברים
האסורים ,כגון קופסאות שימורים של בשר או נקניק טרפה,
או גבינות של גויים וכיוצא ,כי אין לו נאמנות על כשרות
המצרכים לפסח .אבל מותר לקנות ממנו קופסאות שימורים
או שקיות סגורות עם חותמת של הכשר מוכר[ .חזון עובדיה
על הלכות פסח עמוד נב ,ובמהדורת תשס"ג עמוד פא].
ג .פירות יבשים כגון צמוקים שזיפים גרוגרות משמשים
וכיו"ב ,אחינו האשכנזים נוהגים בהם איסור ,אלא אם כן
לצורך חולה שאין בו סכנה ,שאז מתירים .אבל מנהג
הספרדים ועדות המזרח להקל בהם ולאוכלם בתוך הפסח,
אך יש להזהר מאד מתערובת קמח בתאנים מיובשים[ .חזון
עובדיה ,הלכות פסח עמוד סו .ובמהדורת תשס"ג עמוד קיז].
ד .יש להזהר שלא לקנות בפסח בוטנים וגרעינים קלויים
הנמכרים בשוק ,אם אין עליהם השגחה מרבנות מוסמכת
ומוכרת ,מפני שמערבים קמח במלח שעליהם[ .חזון עובדיה
על הלכות פסח עמוד סו .ובמהדורת תשס"ג עמוד קיז].
ה .המלח הדק כשר לפסח ,גם אם אין עליו הכשר מיוחד
לפסח .אך אם המלח בא בשק ,יש להקפיד שהשק יהיה נקי
מכל חשש קמח וכיוצא[ .חזו"ע פסח עמ' סו .ובמהדורת
תשס"ג עמוד קיז].

מכל מלמדיי השכלתי

הראשל"צ הרה"ג יצחק יוסף שליט"א פרסם
תפילה לעצירת הקורונה.
את התפילה יש להגיד בעת פתיחת ארון הקודש
בשבת ובימי שני וחמישי בהוצאת ספר התורה.
"יהי רצון מלפניך ה' אלוהינו ואלוהי אבותינו,
שתתמלא ברחמים על כל יושבי תבל ,ועל יושבי
הארץ זו ,והגן עליהם מכל גזירות קשות ורעות
המתרגשות ובאות לעולם ,ותצילנו מכל נגע מגפה
חולי ומחלה .וכל החולים שנדבקו במחלה
תרפאם רפואה שלימה .לך ה' הגדולה והגבורה
והתפארת והנצח וההוד ,כי כל בשמים ובארץ לך
ה' הממלכה והמתנשא לכל לראש ,ואתה בידך
נפש כל חי ורוח כל בשר איש ,ובידך כח וגבורה
לגדל ולחזק ולרפא אנוש עד דכה ,עד דכדוכה של
נפש ,ולא יפלא ממך כל דבר.
לכן ,יהי רצון מלפניך האל הנאמן אב הרחמים,
הרופא לכל תחלואי עמו ישראל ,אתה רופא
נאמן ,תשלח מרפא וארוכה ותעלה ברוב חסד
וחנינה וחמלה לכל החולים שנדבקו במחלה
הזאת ,אנא ה' יהמו נא רחמיך על כל יושבי תבל,
ועל כל עמך ישראל ,עמוד נא מכסא הדין ושב על
כסא הרחמים ,ותכנס לפנים משורת הדין,
ותבטל מעלינו כל גזרות קשות ורעות' ,וַ ַי ֲעמֹד
פִ נחס וַ יפַ לֵל וַ ֵתעצַ ר הַ מַ גֵפה' ,וגזור עלינו גזירות
טובות ישועות ונחמות למען רחמיך ,ותקרע רוע
גזר דיננו ,וייקראו לפניך זכיותינו ,קומה עזרתה
לנו ופדינו למען חסדך.
שמע נא לקול תחינתנו ,כי אתה שומע תפלת כל
פה ,ברוך שומע תפלה.
יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי
וגואלי ,ויתקיים בנו מקרא שכתוב 'כל הַ מַ חֲ לה
שים עליָך כִ י אֲ נִי ה'
אֲ שר ַֹשמ ִתי ב ִמצ ַריִ ם ֹלא ָא ִ ֹ
ו .הסוכר מותר באכילה בימי הפסח ,ומי שנהג שנים רבות שלא רֹפאָך' ,אמן.
לאכול סוכר בפסח ,אם עשה כן מפני שהיה סבור שהוא אסור מן
הדין ,רשאי לבטל מנהגו בלי שום התרה ,ואם נהג כן משום
חומרא לגדר וסייג ,ורוצה עתה לחזור בו ממנהגו ,יעשה התרה
על מנהגו ,ויתחרט על שלא אמר בלי נדר בשעת קבלת מנהגו.
(חזון עובדיה ,פסח ע' סד).
ז .התה והקפה מותר לשתותם בפסח ,אך כיון שכיום תעשית
המזון התפתחה ,ויש לחוש ששורין את עלי התה בעמלין של
חי טה ,לפיכך יש לקנות עם הכשר לפסח .ואם בעל החנות טוחן
את גרגירי הקפה אצלו בחנות ,יש להזהר שיהיה ירא שמים
שנזהר להכשיר הריחים ולנקותם היטב מתערובת חמץ[ .חזון
עובדיה על הלכות פסח עמוד סו].
ח .יש נוהגים שלא לשרות המצה במים ,בכל ימי הפסח ,שמא
נשאר עליה מעט קמח אחר האפייה ויבא לידי חימוץ .אך מעיקר
הדין מותר לשרות המצה במים בפסח ,ובפרט יש להקל בזה
בזקן או בחושש בשיניו .ואפילו בליל הסדר .ואם נהג כן לחומרא
וידע שמצד ההלכה מותר ,ורוצה להקל ,יעשה התרה בפני
שלשה ,על שלא אמר בלי נדר ,ואם סבר שכך היא ההלכה ,אין
צריך התרה[ .שו"ת יחוה דעת חלק א סימן כא].
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פורים הכנה לקראת חג הפסח
עבר פורים ,מה עושים עכשיו ,איך ממשיכים?
'עכשיו' מתחיל ההכנה לפסח ,כי 'פורים הוא
הילוך לפסח' ,מתחילים לנקות את חדרי הלב
מהכפירות והקרירות של מצרים .עכשיו צריך
להתחיל להכניס בראש ובלב מחשבות של
אמונה ,להתכונן ליציאת מצרים ,להאמין
בניסים ונפלאות שעשה עמנו ה' בהוציאנו
ממצרים ,ולצייר בלב גדולת ה' .בעיקר בעת
התפילה ובמיוחד במקומות שמזכירים בפירוש
יציאת מצרים ,כמו שירת הים ,קריאת שמע
ועוד .כי עד עכשיו היה קליפת עמלק שקירר את
האמבטיה של רותחין ,וצינן את ההתלהבות
שהיה בעולם אחר יציאת מצרים ,שלא נוכל
להתלהב בשעת התפילה ,אך כעת לאחר פורים
אפשר להתחזק באמונה ולעורר הלב.

ואבותינו סיפרו לנו
הקובע מקום לתפילתו אלוקי אברהם בעזרו
סיפר הרב צבי נקר ,מחבר סדרת הספרים 'אמונה
שלמה' ,סיפור נפלא ומיוחד ,ששמע מבעל המעשה:
המכשיר הסלולרי של ראש כולל גדול ומפורסם
באלעד רטט ,ועל הקו שיחה מחו"ל' .אני מהמשרד
של ר' יצחק ד ,''.אמר הקול במבטא אמריקאי כבד,
''בקשר לבקשה ששלחת לפני כמה חודשים,
ובהקשר לכך דיברו אתנו כמה עסקנים מקומיים.
הבקשה שלך עוסקת בתמיכה בסך  35,000דולר
לכולל שלך ,נכון?"
ראש הכולל אישר את הפרטים ,נשימתו נעתקה.
אוקי'' ,הוסיף הקול בעל המבטא האמריקאי
בעברית רצוצה'' ,אנחנו קובעים לך פגישה ליום
רביעי בערב ,בשעה שש ,במשרדו של ר' יצחק
בשיקאגו במגדלי הזהב ,קומה  67חדר  413נשמח
לראותך ולמלא את בקשתך'' ,אמר הקול בפשטות
וניתק את השיחה ,מותיר את ראש הכולל נדהם
ומאושר.
הן כמה ביקש וייחל לקיום הפגישה הזו  ,כמה
תקוות תלה בה ,והנה זה הגיע סוף סוף .סוכן
הנסיעות לא מצא מקום בטיסה ישירה ,והעביר את
ראש הכולל דרך תחנת ביניים בפריז ,בירת צרפת.
ביום רביעי בבוקר נחת ראש הכולל בשדה התעופה
בפריז ,והזדרז לחפש בית כנסת קרוב ,בו יוכל
להתפלל שחרית בציבור ,לפני שימשיך לשיקאגו .די
מהר נמצא בית הכנסת ,אלא ששעת התפילה
מאוחרת יותר .הוא הסכים להמתנה זו בחפץ לב,
שהרי מה יכול לשמח את לבו יותר מתפילה בציבור
בארץ זרה ומנוכרת? בינתיים הדקות נוקפות ,מועד
המראת טיסת ההמשך מתקרב והולך ,והמניין עוד
לא יצא לדרך .גם בשעה הקבועה טרם התקבץ
מנין ,והוא נאלץ להמתין עוד ,מביט בחרדה בשעון
המתקדם לעבר שעת ההמראה .כשהתפילה יצאה
לדרך ,התברר כי בדיוק היום עובר לפני התיבה
שליח ציבור המתפלל בקצב איטי מאוד ...מלחמה
התחוללה בלבו .מחד גיסא  -הוא מאוד ממהר
לטיסה לשיקאגו ,פגישה חשובה ,סכום אדיר על כף
המאזניים .אבל מאידך גיסא  -תפילה במניין,
תפילה בציבור ,נכספה נפשו שלא לאבד את הזכות
הזו גם היום .התפילה התקדמה בקצב איטי והוא
המשיך להמתין .לפני 'שמונה עשרה' כבר הורה
השעון על שלושים דקות לפני המראת טיסת
ההמשך .בכל זאת התגבר על עצמו' :תפילה
בציבור ,עזוב הכל ,זה הכי חשוב!' והמשיך עם
תפילת הציבור עד לאחר 'עלינו לשבח' .רק אז תפס
את מזוודתו ואץ רץ לביקורת הדרכונים'' .סליחה,
אני ממהר לטיסה לשיקאגו שיוצאת ממש עכשיו",
התחנן שיתנו לו לעקוף את התור .הפקיד שישב
מולו משך בכתפיו ושאל'' :טיסה  847של 'אייר
פראנס? אם כן ,הבט נא בחלון .המטוס שלך
ממריא "...לנגד עיניו הנדהמות של ראש הכולל.
עשר דקות עמד ראש הכולל המום .הוא האמין
שבזכות התפילה בציבור יספיק את הטיסה

והתאכזב לגלות שלא כך קרה .עד מהרה הבין שאין
היום טיסות נוספות לכיוון זה ,ואם כן ,לא נותר לו
אלא לשוב ארצה ,מאוכזב .הוא הזמין מקום
בטיסה ארצה ,והתבקש להמתין שמונה שעות
להמראה .הוא החליט שבינתיים ישוב לבית
הכנסת ,וכך לפחות ינצל את זמנו עד לטיסה.
כשהגיע לבית הכנסת והחל עולה במדרגות ,בעודו
מחפש את חדר השתייה החמה ,נתקלו עיניו בשם
מוכר ומפורסם של אחד מענקי תומכי התורה
בדורנו המתגורר בצרפת ,רקום על תיק תפילין
מהודר ,הנישא בידיו של אותו גביר מפורסם
בכבודו ובעצמו' !.
זו ההזדמנות שלי!'  -הרהר ראש הכולל בהתרגשות,
'הרי את הגביר הזה אי אפשר לתפוס ,לא ניתן
להשיגו ,ואילו עכשיו הוא ניצב כאן לצידו ,שמו
מתנוסס על תיק הטלית והתפילין שלו ,אתפוס עמו
שיחה'...
דקות ארוכות עמד ראש הכולל ושוחח עם הגביר,
מנצל את ההזדמנות שנקרתה בפניו ב'טעות
ובמקרה' ...אין טעות ואין מקרה ,הכל בהשגחה
מלמעלה! .כעת ללא מזכירות ,ללא פגישות ,אותו
גביר היה פנוי לשמוע ,והתעניין בכל פרט ופרט
מהנעשה בכולל .ואז בעצם התברר ,שאותו גביר
עומד לשמש כסנדק בברית לנכדו שנועדה לאותו
יום ,והוא חיפש דווקא סגולה טובה ,מתנה לרך
הנולד'' ...
"הבה אתן לך תרומה משמעותית'' ,שלף הגביר
מכיסו פנקס צ'קים ועט מוזהב .הוא רשם צ'ק על
סכום גבוה  -יותר מפי שניים ממה שהובטח לו
בשיקאגו והעניק לו בלי להניף עפעף.
''שתהיה לי זכות בהחזקת התורה שלך ,למעני
ולמען נכדי הצעיר שייכנס היום בבריתו של אברהם
אבינו!'' ,הוסיף ולחץ את ידו בחמימות...
הגביר הצרפתי נפרד ממנו בידידות,
וראש הכולל ההמום הוצרך לדקות ארוכות של
התאוששות מההלם ...מעודו לא התרים בצורה כה
ספונטנית ,ישירה ,מפתיעה  -וגם זכה בתרומה
כבירה כל כך .הוא הבין כי התרומה הזו אינה
כתוצאה ממעשה ידיו ,שהרי הוא כלל לא נערך
אליה .זה שיק מזומן של 'תפילה בציבור' ,שפע
שמימי בו זכה הודות למסירותו לתפילה במניין.
רגע ...הסיפור עדיין לא נגמר ...כשחזר לארץ ,נדהם
ראש הכולל לגלות הודעה מפתיעה בתא הקולי,
מאותו קול בעל מבטא אמריקאי'' :שלום וסליחה,
אנו מתנצלים ,אבל ר 'יצחק לא יוכל לפגוש אותך
השבוע .וכדי שלא תטרח לבא ,אנו שולחים את
השיק המובטח בדואר"...
ואכן ,לאחר כמה ימים ,נחה לה בתיבת הדואר
מעטפה לבנה נאה ,ובתוכה  -השיק המובטח.
עתה היה בידו הסכום המקורי שהובטח לו
להחזקת התורה ,ועוד תרומה כבירה ,גדולה מפי
שתיים  ,רק בזכות תפילה בציבור.
('האמנתי ואזמרה)
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ה
פרשת פרה

"בניך כשתילי זתים"  -חינוך

א .בשבת זו ,שבת פרשת פרה מוציאים שני ספרי
בשנִי "פרשת פרה" עד פסוק ל"ב
תורה ,וקוראים ֵ
"והנפש הנוגעת תטמא עד הערב" .ולדעת הרבה
פוסקים אף קריאת פרשת פרה היא מצות עשה מן
התורה ואף על פי שיש חולקים על זה יש להחמיר
כדעת האומרים שהיא מן התורה ,ועל כן יקראו בספר
התורה הכשר ביותר שבבית הכנסת ,והשליח צבור
והקהל יכוונו לצאת ידי חובה מן התורה.
ב .אחרי קריאת פרשת פרה מפטירים ביחזקאל לו' "בן
אדם בית ישראל יושבים על אדמתם" ,שכתוב בה:
"וזרקתי עליכם מים טהורים וכו'"
ג .ציבור ששכחו ולא קראו פרשת פרה ,יש אומרים
שיש להם תשלומין בשבת הבאה ,ויש חולקים .והעיקר
להלכה ולמעשה שיקראוה בשבת החודש ,באופן
שלאחר קריאת הפרשיות ,יקראו בספר שני פרשת פרה
בברכותיה ,ובספר השלישי יקראו פרשת החודש,
ויפטירו הפטרת פרשת החודש.
מקום מיוחד לנשים

שיעור התורה הגדול בתבל
ארגון "אברהם יגל"
משדר בלוויין בכל מוצאי שבת
את שיעורו של הראשון לציון
הרה"ג יצחק יוסף שליט"א

כל הישועות והברכות

גישה חינוכית
לכל הורה יש את הצורך והזכות לאמץ גישה חינוכית
שמתאימה לליבו ולעולם הערכים האישי שלו ולנסות
לחיות לאורה.
יש דברים שברור שהם מזיקים בחינוך ילדים ועליהם
אין עוררין .לדוגמה  :אלימות מילולית או פיזית .פעם
השתמשו באלימות כדרך לחנך ילדים והיום כבר
יודעים להגיד ללא ספק שההשלכות של חינוך אלים הן
פוגעניות ,לפעמים הרסניות ותמיד מוטעות( .ולא צריך
לקבל את הנימוק של "אני גדלתי עם אלימות ,נו,
ותראי איך יצאתי בסדר") .אלימות משפילה ומעליבה.
היא פוגעת בביטחון ובערך העצמי של הילד ,היא
פוצעת את נשמתו ומערערת לו את היכולת לסמוך
באמת על אדם אחר .ואת זה הוא נושא אתו הלאה.
ולכן כל ההורים רוצים שיהיה להם קשר חזק וקרוב
עם ילדיהם .כל הורה מעוניין שהילד שלו יבוא וישתף
אותו בדברים המתרחשים בחייו וייתן לו את הזכות
לסייע לו כשהוא מתמודד עם קשיים וללא אלימות.
ברכה והצלחה

ברכה והצלחה

לדניאל ושמחה דוידי הי"ו לשלום ומרים בראל שמואל ועופרה כהן

כל הישועות והברכות
למזל ודב ווסקובוייניק הי"ו
שתרמו לסעודה הרביעית בלויין.
זכות מרן עובדיה יוסף זצ"ל
תגן בעדם ,לרפואתם והצלחת
כל ילדיהם ומשפחתם
שיתברכו בכל מילי דמיטב
ויתגשמו משאלותם לטובה
באושר ובפרנסה טובה.
לרפואת זליכה בת חנה

בלעדי ביבנה

שתרמו לסעודה הרביעית בלויין על הסיוע לזיכוי על הסיוע לזיכוי
זכות מרן עובדיה יוסף זצ"ל הרבים שתתברכו הרבים שתתברכו
תגן בעדם ,לרפואתם והצלחתם ברפואה שלימה ,ברפואה שלימה,
שיתברכו בכל מילי דמיטב ויתגשמו
אושר ופרנסה
אושר ופרנסה
כל משאלות ליבם .שיזכו באושר טובה .ויתגשמו טובה .ויתגשמו
בבית הכנסת "אוהל מועד"
ובפרנסה טובה וירוו נחת ושלווה כל משאלותיכם כל משאלותיכם
בשעה  20:30השיעור יוקרן
מכל יוצאי חלציהם
ותרוו נחת ושלווה ותרוו נחת ושלווה
על גבי מסך ענק .בע"ה תתקיים
וזיווג הגון לאורטל בת שמחה
וברכה והצלחה וברכה והצלחה
סעודה רביעית ,בחסות " בית הלחם" להבדיל לע"נ מרים בת יצחק ז"ל לשירה בת מרים לליהי בת עופרה ולהבדיל לע"נ משה בן אהרון ז"ל
ברכה והצלחה
ברכה והצלחה
ברכות ואיחולים ברכה והצלחה ברכה והצלחה ברכה והצלחה ברכה והצלחה

שלומית וערן
בנישו הי"ו

על הסיוע לזיכוי
הרבים .שיזכו
בפרנסה טובה,

אלי ועליזה מוסאי
שיתברכו ברפואה
שלימה ובפרנסה
טובה ובכל מילי
דמיטב ברוחניות
ובגשמיות

מעוז ומיכל בן-יהודה לדניאל ותמר משה וחנה דוידי לטובה וניסים
ללזרי הי"ו
לרגל "פדיון הבן" יצחק-פור הי"ו על תרומתם
על הסיוע לזיכוי
שיתברכו
לאמיר יה"ר שיעלה על הסיוע לזיכוי
במעלות התורה ויצליח הרבים .שיזכו ברפואה שלימה הרבים .שיזכו
בפרנסה טובה ,ובפרנסה טובה בפרנסה טובה,
בדרכיו ומעשיו,
רפואה שלימה,
ובכל מילי
יתברך בכל מילי דמיטב רפואה שלימה,
אושר ושלווה .דמיטב ברוחניות אושר
וברכה והצלחה
ושלווה .רפואה שלימה וירוו
יתגשמו כל
יתגשמו כל
ובגשמיות
ושלווה משאלות ליבם נחת מיוצאי חלציהם
לאשר ורותי בן יהודה משאלות ליבם
וירוו נחת
לאלכס ורינת נמירובסקי לטובה ולברכה .מיוצאי חלציהם לטובה ולברכה .וזיווג הגון לילדיהם

רפואה שלימה,
וירוו נחת ושלווה
אושר ושלווה.
מיוצאי חלציהם
יתגשמו משאלות
וזרע קודש
ליבם לטובה
והצלחה לילדיהם לנופר ושילה נתן
ברכה והצלחה למשפחת ג'מיל היקרה
לע"נ הצנוע והענו
לע"נ הצנועה והענווה
לע"נ הצנוע והענו
משה גמזו
משתתפים בצערכם באבאי בנימין מרים דוידי
בן אהרון ושרה ז"ל
בת יצחק ופרי ז"ל
חנה ומשה פפו במות הצנועה והענוה
בן יצחק ופרי ז"ל
נפטר כב' אדר
יום ראשון יט' אדר
על הסיוע לזיכוי בת -שבע ג'מיל
הרבים .שיזכו בת מורי מנחם-יעקבי ז"ל כא' אדר פקידת שנתו
יום שלישי פקידת שנתו
פקידת שנתה
בפרנסה טובה,
שלא תדעו עוד צער שימליץ טוב בעד משפחתו שתמליץ טוב בעד משפחתה עליה לבית העלמין ב16:30-

רפואה שלימה,
אושר ושלווה.
יתגשמו כל
משאלות ליבם
לטובה ולרפואת
משה בן רוזה

הצנוע והענו
מןלע"נ
תנוחמו
השמיים
רחמים דוידי
ז"לצער
דודעוד
תדעו
ולא בן

לע"נ הצנוע והענו
שמשון מוסאי

בן שבתאי ורחל ז"ל
נפטר כד' אדר א' תשס"ג
יום שישי פקידת שנתו
עליה לבית העלמין ב10:00-

לע"נ הצנוע והענו

לע"נ הצנועה והענווה

עזרא נסימי

שרה מוסאי נהיית מוסאי שמואל נג'אתי

בן יצחק ופרי ז"ל

יום ראשון יט' אדר

בת סרוור ז"ל
יום שני כ' אדר

לע"נ הצנועה והענוה

ארז ופרחנאז סעדיאן
על הסיוע לזיכוי
הרבים .שיזכו
לפרנסה טובה,
ברכה והצלחה
בכל משלח ידיהם.

בת יצחק ופרי ז"ל
יום שלישי כא' אדר

לע"נ הצנוע והענו
בן זרובבל ושרה ז"ל

כה' אדר פקידת שנתו עליה לבית העלמין ב 16:50-עליה לבית העלמין ב 16:30-עליה לבית העלמין ב 16:30-כד' אדר פקידת שנתו
שימליץ טוב בעד משפחתו  17:15מנחה במרדכי הצדיק  17:15מנחה במרדכי הצדיק  17:00מנחה ב"תפילה למשה" שימליץ טוב בעד משפחתו
 08:00בבית העלמין
שבת שלום ומבורך
 17:00מנחה במרדכי הצדיק

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
מרדכי עמרני בן רבקה הי"ו
שבתאי מוסאי בן נהיית הי"ו
משה משה בן סרוור הי"ו
רבקה מורנו בת שרה מנב"ת
אסתר אהרוני בת גוהר מנב"ת
שושנה נזירי בת יפה מנב"ת
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אברהם-יגל בן רעות הי"ו
ניסים דוידי בן שרה הי"ו
עילאי-חי דורון בן אריאלה-מזל הי"ו
יוסף אהרוני בן ביבי 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

לעילוי

נשמת

:

יהודה מועלמי בן ג'יראן ז"ל
לירן מלכה ז"ל בן ריטה שתחי'ה
אורן אהרון ז"ל בן ריטה שתחי'ה
באבאי באבאי בן מורווארי ז"ל
יצחק גולגי בן שרה ז"ל
אבנר קאיקוב בן יוכבד ז"ל
מנחם ישראל בן ניסים ז"ל
נפתלי צריקר בן מזל ז"ל

ציפורה חברוני בת מרים ז"ל
מרגלית שמואליאן בת שושנה ז"ל
מרים נסימי בת זליכה ושבתאי ז"ל
חנה דמתי בת גולי ז"ל
לידיה רוקח בת מנטינה ז"ל
מרים טהור בת איטו-מטילדה ז"ל
סימי בן דוד בת תמו ז"ל
מרים עמרני בת פרי 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

