
 

 

 

 1000עלון מס'   - יםר  ש  ע  שנה 
 " החודש. "מברכיןהשבת  @
 הבעל"ט.שלישי ורביעי יחול בע"ה בימים אדר  ר"ח  @

 יחדשהו הקב"ה לטובה ולברכה לששון ולשמחה,      
 לרפואה, לבשורות טובות ישועות ופרנסה טובה,  אמן.     

 
 
 

 פרשת  משפטים

 "פה'תששבט  כז'  בס"ד
 17:12  -   הדלקת נרות

 18:04  -   שבת צאת ה
 18:42  -        רבנו תם 

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

 
 

 
 

 מענייני הפרשה :   

 .דיני עבד עברי ואמה עבריה 
 .דיני רוצח במזיד ורוצח בשגגה 
 .דיני החובל בחברו או בעבדו הכנעני 
 .דיני גניבה ותשלומן ארבעה וחמישה 
 .דיני נזקים הנגרמים ע"י בהמות או אש 
   מצוות שונות לכיבוד ראשי העם ומתנות 
 לכהנים ולהנהגה צודקת לכל בני האדם.     
 לעם מצוות על הזמנים והמועדים המקודשים  
 ישראל, בתורה.     
 .'הבטחות ברכה והצלחה לשומרי ברית ה 
 " אם יקום והתהלך בחוץ על משענתו... רק

 "שבתו יתן ורפא ירפא
"ירפא", , הפסוק הזה מתחיל באל"ף ומסיים באל"ף

לומר לך כשהקב"ה שולח יסורין על האדם גוזר עליהם 
, א( כלומר, ב' ע"ז נה)שילכו לאותו יום ולאותה שעה 

פעמים שכתוב אל"ף, וזה רומז לאלופו ויחידו של עולם 
והוא לוקחם בבוא העת.  שהוא המביא את היסורים,

ולכך נרמז א' בתחילת הפסוק רמז על ההתחלה, וא' 
 .בסוף הפסוק רומז לרפואה לבסוף

 "(כו 'כב) "ושמעתי כי חנון אני 
 הכתוב מלמדנו, לפי הרמב"ן, שהקב"ה הוא חנון
ומקבל את תפילתו של כל אדם אף על פי שהוא אינו 

". חנם" הוא מלשון "חנוןהתואר " .ראוי ואינו הגון
והעניין הוא שלא תחשוב שרק אם הלווה צדיק אז יש 
איסור לחבול את שלמתו, אבל אין איסור לחבול 
שלמת אדם שאיננו צדיק, וגם אם יצעק הקב"ה לא 

ואני ישמע לצעקתו, לפיכך אמר הכתוב "כי חנון אני" 
 שומע את צעקת כל מי שמתחנן אלי.

 "ורצע אדוניו" 
אמר  ארבע מאות,יא ולמה מרצע, לפי שמרצע בגימטר

הקב"ה אני הוצאתי אתכם משעבוד ארבע מאות שנה 
ואמרתי כי לי בני ישראל עבדים וזה הלך וקנה אדון 

 .לפיכך ילקה במרצעלעצמו, 

 
 

 פינת הניבים והפתגמים
האלוקים עשה את האדם ישר, והמה בקשו 

 (קהלת ז', כ"ט) חשבונות רבים
אנשים רבים בתבל, הטוענים שהגורל התאכזר 
להם, שהם לא הצליחו להגשים את משאת נפשם, 

 .ולכן הם שקועים בחיי עוני וסבל
מבט זה מותיר לאדם פתח תקווה. אם מעשיו עד 
כה לא קירבוהו למטרתו, עליו לשוב לדרך הנכונה, 

 .ואז יצליח ה' דרכו, וידלה מלוא חופניים אושר ותקווה
 

 

 
 

 ז"ל אברהםבן   לע"נ  

 ""(כ"ג ז') מדבר שקר תרחק 
כשאתה אומר דיבור אחד של שקר, מיד אתה 

 (רבי זושא מאניפולי)          .מרחק עצמך מהשי"ת
 "תלוה את עמי את העני עמך" אם כסף  

'בשעת פטירתו של האדם  (אבות פ"ו)אמרו חז"ל  
אין מלוין לו לאדם לא כסף ולא זהב אלא תורה 

בלבד'. וזה הפי': "אם כסף תלוה"  ומעשים טובים
אם רצונך שכספך ילוה אותך לעולמך, דע לך כי 
 "את העני" רק מה שתתן לעני "עמך" זה ילך עמך

 (הרמ"מ מקוצק)      .                לעולם שכולו טוב
 "וןלכובשר בשדה טרפה לא תאכלו לכלב תש 

 )כ"ב ל'(  אותו"       
לכאורה הצפרדעים עשו קידוש  ."ותנו לו שכר"רש"י : 

לתנור לוהט, ושכרם היה  במסירות נפשד' גדול ונכנסו 
ואילו אצל הכלבים נאמר "לא יחרץ  .שנשארו בחיים

לכלב תשליכון אותו" ... כלב לשונו", קיבלו שכר "טרפה
כי קל מסתבר, ע? מדו ת.הם ובניהם, עד סוף כל הדורו

יותר לקפוץ לתוך תנור לוהט  מאשר לנצור את 
 (עפ"י בעלי המוסר)                                          הלשון...

 "עים על השקליםבאחד באדר משמי" 
ל, ובא -אלהלה תוהוא בראשי תיבות  תלבגי'  שקל

יש להודות להשי"ת על לרמז כי כבר בתחילת אדר 
הן ביציאת מצרים והן בימי  כל הנסים שעשה עמנו

 )זרע דוד(    דש סיון ע"י נתינת התורה.והמן והן בח
 

 בסיעתא דשמיא
 נו היקריםיובזכות קורא 

  1000חוגגים גליון מס' 
 

  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 

 "ויכרות יהוידעמפטירין :  "
 )מלכים ב' יא'(             

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  2ראו בעמוד  -מרתק 
 מכל מלמדיי השכלתי

 
 

 שבת שקלים

 הקב"ה ישלח מזור ומרפא לרמ"ח  .הי"ו מזל וחיים-אריאלה בן נ"יחי דורון -עילאי העלון מוקדש לרפואת הילד
 

 .נא לקרוא תהילים ולהתפלל לרפואתוטובות ונעימות.  אבריו ושס"ה גידיו שיחזור לאיתנו הראשון ויזכה לשנים רבות
 
 

 
 



 
 

  

 

 דיני פרשת שקלים וחודש אדר
 

מוציאים  ,בשבת שלפני ראש חודש אדר הסמוך לניסן א.
שני ספרי תורה, וקוראים בשני פרשת שקלים, בראש 

, מפני שבזמן בית המקדש היו משמיעים סדר כי תשא
על השקלים באחד באדר, שכל אחד מישראל חייב 
לשקול מחצית השקל בשקל הקודש, ולהביאם לבית 
המקדש, כדי שיקריבו ממעות מחצית השקל אלו החל 
מיום ראש חודש ניסן, להקריב הקרבנות מתרומה 
חדשה. אמרו חז''ל: גלוי וידוע לפני הקדוש ברוך הוא 

יד המן לשקול שקלים על ישראל כמו שנאמר שעת
ועשרת אלפים ככר כסף אשקול על ידי עושי "

 , לפיכך הקדים שקליהם לשקליו. "המלאכה
מפטירים ''ויכרות יהוידע'' שמדבר שם בענין השקלים,  ב.

באחד בשבת,  "ח. ואם חל ר"כסף נפשות ערכו" :שנאמר
ל נוהגים לומר בסוף ההפטרה פסוק ראשון ואחרון ש

 הפטרת מחר חודש. 
במקומות שנהגו שקטן עולה למפטיר בפרשת שקלים,  ג.

אין למחות בידם, שיש להם על מה שיסמוכו. ובלבד 
 שיהיה הקטן יודע למי מברכים והוא יותר מבן שש שנים. 

אם חל ראש חודש אדר בשבת וטעו וקראו פרשת  ד.
שקלים בשבת שלפניו, אינם צריכים לחזור ולקרוא פרשת 
שקלים בראש חודש אדר, דסוף סוף השמיעו על השקלים 

 סמוך לאדר.
אם שכחו ולא קראו פרשת שקלים בשבת שקלים לפני  ה.

ראש חודש אדר והפטירו בהפטרת השבוע, אפילו נזכרו 
חוזרים ומוציאים ספר תורה וקוראים אחר תפלת מוסף, 

 על הקריאה לפניה ולאחריה. בפרשת שקלים, והעולה מברך 
אם שכחו ולא קראו פרשת שקלים, ולא נזכרו עד שעת  ו.

מנחה של השבת, יש אומרים שבכל זאת מוציאים ספר תורה 
של פרשת שקלים ויקראו בו אחר קריאת ספר תורה של 

יאת פרשת שקלים אינה מנחה. ויש אומרים שהתקנה לקר
אלא בשחרית, ולכן כשלא נזכרו עד שעת המנחה הוה ליה 
כעבר זמנו בטל קרבנו ולמעשה שב ואל תעשה עדיף ומכל 
מקום יש אומרים שעדיין יש תשלומין לפרשת שקלים בשבת 
הבאה אחר קריאת ספר תורה בשחרית. ויש אומרים שמכיון 

שר לסמוך על שעבר השבת שוב לא יקראוה בשבת הבאה. ואפ
סברא ראשונה לקרוא פרשת שקלים בשבת הסמוכה, שהיא 

 קודם ''שבת זכור''. 
אם טעה המפטיר ולאחר שקרא בספר תורה פרשת שקלים  ז.

הפטיר הפטרת השבוע, אם נזכר באמצע ההפטרה, מפסיק, 
ויברך ברכות ההפטרה לאחריה.  "ויכרות יהוידע"ומפטיר 

ואין צריך לחזור ולברך ברכה ראשונה של ההפטרה לפני 
. ואם לא נזכר עד שסיים הפטרת השבוע "ויכרות יהוידע"

ובירך ברכות שלאחריה, יש אומרים שצריך לחזור ולברך 
ברכות ההפטרה לפניה ולאחריה כדי להפטיר ויכרות יהוידע 

ר ומפטיר ויכרות יהוידע בלי כתקנת חז''ל. ויש אומרים שחוז
ברכות וספק ברכות להקל. לכן יחזור להפטיר ויכרות יהוידע 

 בלי ברכות. והוא הדין בשאר הפטרות של ארבע פרשיות. 
שבת שקלים שמוציאים בה שני ספרי תורה ויצא טעות  ח.

בפרשת השבוע, עדיף לגלול הספר תורה השני לסיים בו פרשת 
פרשת כי תשא, כיון שהפרשיות אינן השבוע, ואחר כך יגללנו ל

 רחוקות אחת מהשניה. עדיף ממה שיוציאו ספר תורה אחר.
משנכנס אדר מרבים בשמחה  וכמו שנאמר במגילת  ט.

, לומר שמזל "והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה"אסתר: 
החודש גורם לטובה, ולכן ישראל שיש לו קובלנא משפטית 

שהדיון בתביעתו יתקיים נגד גוי, ישתדל כמיטב יכולתו 
 .בחודש אדר, מפני שיד ישראל על העליונה בחודש אדר

 
 
 

 ל תקרי הליכות אלא הלכות""א
 

 מכל מלמדיי השכלתי
 

 

 משנכנס אדר מרבין בשמחה
, )והשביעי תשריהשישי מחודש  חודשאדר הוא ה

. ניסןבשנה מעוברת( והאחרון מתחילת חודש 
ימים. מקור השם בא מבבל שבה  29בחודש אדר 

ר הוא שם של אל. בארמית בבלית משמעות 'אד"
המילה היא "גורן" )"אידר"(. בתנ"ך מופיע השם 

מזל של חודש אדר הוא  מזלוגם כשם פרטי. 
כי "באדר מזל דגים מתחיל  רש"י. כותב דגים

, ק"ו:(. גם בבא מציעאלעלות" )בפירושו למסכת 
מזלם של ישראל עלה בחודש הזה שנמשלו 
ישראל לדגים שהדגים חיים במים ותורה משולה 

הדגים פוריים במיוחד, ומאותה סיבה הם למים. 
 נחשבים כסמל לפריון, ולברכה בכלל. 

 . ך-ר-בורש המלה ברכה הוא ש
. כל אחת 20=כ, 200=ר, 2=בבגימטריה 

מסמלת את הריבוי הראשון בסדרה  מהאותיות
רבים(. מה שמלמד -2יחיד, -1המספרית שלהן )

 אותנו שהברכה מקושרת לריבוי ולפוריות. 
 

 מחצית השקל 
 

בזמן שבית המקדש היה קיים, מצוות עשה על 
בכל שנה  מחצית השקל כל אדם מישראל ליתן

כל קרבנות הציבור בבית  ושנה,להקריב מהם
 והמוספים והנסכים המקדש, עולות התמיד

והמנחות והקטורת וכו'. וצריך להביא הקרבנות 
התרומה  של אותה שנה ולא של  בכל השנה מן

 שנה אחרת.
 

 כללים לחזרה בתשובה
"כי ייתן איש אל רעהו כסף או כלים לשמור 

איש אם יימצא הגנב ישלם שניים וגונב מבית ה
ואם לא יימצא הגנב ונקרב בעל הבית אל 

 האלוקים אם לא שלח ידו במלאכת רעהו"
מפרש החתם סופר )בשם רבו, רבי נתן אדלר כ"ץ( 

 זצ"ל את הפסוק באופן הבא:
 הקב"ה, - כי ייתן איש

 ישראל, - לרעהו
 כמשמעו, - ףכס

 איבריו וכל צרכיו, - או כלים
 בקדושה, - לשמור

 שהוא מוציאו מהקדושה, - וגונב מבית האיש
 שהוא גנב שלא שב בתשובה, - אם יימצא הגנב

כדכתיב "לקתה מיד ה' כפליים בכל  - ישלם שניים
 חטאותיה",

 כי כבר שב בתשובה, - ואם לא יימצא הגנב
ונקרב אל  - ונקרב בעל הבית אל האלוקים

 האלוקים יותר מצדיק מעיקרא כי במקום שבעלי
תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד, 

 אך בתנאי,
בינו כשלא חטא  -ו אם לא שלח ידו במלאכת רעה

 .ובין חברו, דאז לא יכופר עד שירצה את חברו
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 גזל ! ! ! –ת זהירו
שבוע שעבר קראנו על עשרת הדיברות, העולם 
דמם... שור לא געה, ציפור לא צייצה, אפילו 

החמה פסקה המלאכים פסקו מלומר שירה... 
ומה . מהילוכה, והנשמה שלנו פרחה מכל דיבור

נאמר שם בדיברות...? "לא תגנוב", "לא תחמוד"... 
צריכים הוראות ם עם ישראל שהגיעו לדרגת נביאי

של פרחחים? של "לא תגנוב" ו"לא תחמוד?!". נראה 
לכם הגיוני לבקש מהרמב"ם לא לגנוב?! כנראה 

שזה המבחן  שכן. כנראה שמי שברא אותנו יודע
לברך 'אשר יצר' בכוונה זה נהדר! לקחת על  .המעשי

אבל המבחן  ק,עצמך חומרות של חסידות זה מתו
האמיתי הוא להיות זהיר בממונו של חבירו!... אתה 
זקוק לשיחת טלפון, אתה מבקש מהחבר שלך 

 3-שיחה. אבל אתה לא שם לב, ואתה מתגלגל ל
ה אתה שיחות... ביקשת שיחה נתנו לך, אבל למ

שיחות?!". הוא בטח לא מקפיד... כמה זה  3עושה 
כבר עלה לו...", זו לא טענה! הלכת למכולת וקנית 

אני ... "שקלים 2שקלים. היו חסרים לך  150-ב
 אחזיר לך מחר בבוקר...". 

 ?! מי בכלל זוכר את זה
שנים בחוה"מ פסח  6יהודי מבני ברק נסע לפני 

ותו זמן בדיוק לטיול בצפון עם שבעת ילדיו. בא
היתה שפעת העופות... מי שזוכר זו היתה שפעת 
שאין לה אנטיביוטיקה, ומי שהיה חולה רח"ל... 
אחת דתו למות. האברך טייל כל היום עם הילדים, 
ולעת ערב כשהם רצו לחזור לכיוון בני ברק, הם 
עצרו בתחנת האוטובוס. ב"ה הגיע האוטובוס, אבל 

לומר לך כל המקומות אני מצטער : " אומר לו הנהג
באוטובוס תפוסים ". מתי יגיע האוטובוס הבא?", 

. דקות", עונה הנהג 50-שואל האברך. "בעוד כ
שעות נסיעה  3היהודי עושה חשבון, להעביר 

בעמידה במסדרון האוטובוס עם שבעה ילדים, ומצד 
אבל מי יודע מה יהיה ... דקות 50שני לחכות עוד 
ל בטחון, אומר לעצמו בעך האבר... באוטובוס הבא

"נסתדר, השי"ת יעזור", ועולה לאוטובוס עם 
הילדים. נו, ומה עושה 'בעל הבטחון' הזה? הוא 
מביים טלפון לרבנית שלו, ומספר לה בקולי קולות, 
כדי שכל האוטובוס ישמע, שהוא עכשיו חזר 
מהרופא שם בצפון שעשה בדיקות לילדים, ולפי 

יימי, רבקי, הבדיקות ה' ירחם... יתכן ואבר
... ושמוליק ספק ונדבקו במחלה של שפעת העופות

בתחנה הבאה חצי אוטובוס היה ריק ! אם מקודם 
ספסלים! הוא  8מושבים, עכשיו יש לו  8לא היו לו 

יכול לברך ק"ש שעל המיטה עם ברכת 'המפיל'... 
אבל כשהוא באמת הגיע לשכב על מטתו, בביתו 

הנפש... ה' ירחם, בבני ברק, הוא החל לערוך חשבון 
נכון שזו גרמא, לא העפתי אותם ק'. מזית 'אני חתיכ

 .בידיים מהאוטובוס, אבל בדיני שמיים אני חייב
 מה עושים עם כזו גניבה איך מחזירים את זה? 

דם שהשאיר חובות של גזילות לא יכול להיכנס א
... הזהלעולם לעולם הבא. השומר יבעט אותו בגלגול 

 אבל יש גם צד חיובי.  .עד כאן הצד החמור
 
 
 

 , של חיל האויר, היתה חיילת שהיתהבבסיס חצרים
במצוקה נפשית. חברה שלה אמרה לה: "תראי כל 
פעם שקשה לי, אני הולכת לרבנית קנייבסקי, בואי 
נלך אליה, את תרגישי טוב"... החיילת, שהיתה 
קיבוצניקית, אמרה לחברתה: "רבנית?! ועוד בבני 
ברק?! מה יש לי לחפש אצל השחורים הללו?!". 

תבואי ותראי , ענתה חברתה: "את סתם מורעלת
היה טוב". טוב, השתיים נסעו לבני ברק, כשהם שי

ק. בתוך בני בר 54הגיעו לתוך בני ברק הם לקחו קו 
אומרת החיילת לחברתה: "מה הבאת אותי לתוך 

כולם פה שחורים, עוד מעט יזרקו עלינו ק? בני בר
אבנים". אין לך מה להפסיד, תגיעי לרבנית ותהיה 

 לך סייעתא דשמיא". 
בוס הם רצו לדעת באיזו תחנה אחרי שהן עלו לאוטו

ישב בחור ישיבה שלמד גמרא,  ןלפניה. עליהן לרדת
תחנה יש לרדת? הבחור אמר  והן שאלו אותו באיזו

להם: "עכשיו, תרדו עכשיו!"... הן יורדות, והן 
... תחנות מהרבנית 8מגלות שהן רחוקות עוד 

אמרתי לך, כל השחורים הללו, רק ראו שאנחנו "
ו אותנו כדי שנרד מהאוטובוס, הם חילוניות, והטע

 ..."לא רוצים שנגיע לרבנית
אמרה לה חברתה: "תעזבי אותך, אז יש גנב אחד, 

 ..."מה זה קשור לרבנית... חכי שנגיע אליה
הן חיכו לאוטובוס הבא, וכשהן סוף סוף מגיעות 

מחכה  לפתח ביתה של הרבנית, במדרגות ברשב"ם
 ך.אותו בחור ישיבה עם גמרא, וחוסם את הדר

אמרתי לך, השחורים הללו לא רוצים שניכנס אל "
הרבנית"... הן מתקרבות, והבחור פונה אליהן 
ואומר: "סליחה, הייתי שקוע בלימוד ולא שמתי לב 
שהטעיתי אתכן, רצתי לכאן כדי לתפוס אתכן לבקש 

  ₪. 8.40ם שקית ע מוסר להןמחילה...", והוא 
נכנסו לרבנית, החיילת סיפרה לה את מצוקת  ןה

. עם בחור הישיבה נפשה, וכן סיפרו לה על המעשה
אמרה להן הרבנית: "תראו מה הכח של תורה, כמה 

 14התורה מאזנת את הבן אדם, שאפילו נער בן 
נזהר מגזל". החיילת, שמעה כך, והחליטה שהיא 

, רוצה להשתייך לתורה... היום היא אשת אברך
ואמא לשמונה ילדים. הבחור הזה לא עובד 
ב'ערכים' וגם לא ב'לב לאחים', הוא בסה"כ היה 
זהיר בממונו של חבירו, ואע"פ שזו אפילו לא היתה 

הוא זכה למשפחה של בעלי  ₪. 8.40גרמא... בשביל 
  ('אפריון שלמה')                                        . תשובה

 
 אקטואליה בפרשה

הרגע הזה לא יוצא לי מהראש. הרגע בו המתנתי עם 
הוא עבר,   CT -הקרוב משפחה לתוצאות בדיקת 

ולאחר המתנה מורטת עצבים, קורא לי הרופא 
הצידה ואומר לי בקול עמוק, לקרובך נותרו שלושה 

מהפסוק 'ורפא ירפא' למדו חכמים ... חודשים
שלמרות שהכל בידי הבורא, ניתנה רשות מהבורא 

המנדט היחיד , א לרפא. אבל צריך לזכורלרופ
שקיבל הרופא הוא לרפא, לא לחרוץ גורלות. אתה 

 .לא יודע, תחזיר את המנדט לבורא הוא כבר יסתדר
 
 

 ואבותינו סיפרו לנו
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 ברכה והצלחה
 דוד וענת אהרוני

שיתברכו בבריאות, 
אושר, פרנסה טובה, 

ובכל מילי דמיטב 
ברוחניות ובגשמיות, 

טובות רבות לשנים 
 וירוו  ונעימות
יוצאי נחת מכל 

חלציהם וזיווג הגון 
 לכל ילדיהם

 
 

 חינוך  - "בניך כשתילי זתים"
 לפתור לילדים את הבעיות

המשמעותיים שכדאי להורה להעניק אחד הכלים 
כאשר  .לילדו הוא הדרך לפתור בעיות בעצמו

גיע עם בעיה מסוימת )לדוגמה: חבר מילדיכם 
מהגן לא מעוניין לבוא אליי, המורה העליבה 
אותי, אני משתעמם בשיעור ולא יודע מה לעשות 

 : עם זה וכדומה( הגיבו בשלושה שלבים
ר הקושי של הקשיבו לתיאו - הקשבה שלב א' : 

הילד מנקודת מבטו ללא התערבות או הערות 
ביניים: לפעמים זה קשה לשמוע את דרך 
ההסתכלות של הילדים על סיטואציות מסוימות 

... הכל בגללו... הם אשמים לי... )'הוא עשה לי
וכדומה(, אך הבינו שזו המציאות בתוך עולמו של 
 הילד עכשיו. אין טעם ולא כדאי לנסות 'לתקן' את

דבריו, זה רק יגרום לו להרגיש שאתם לא מבינים 
אותו ולהיסגר. וזה עלול למנוע ממנו לשתף אתכם 

 ...בפעם הבאה
 

 "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  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 ישראל  למשפחות

 .שתרמו לסעודה הרביעית בלויין
 זצ"ל  עובדיה יוסףזכות מרן 

לרפואתם באושר,  תגן בעדם
והצלחתם שיתברכו בכל מילי 

לילדיהם, ברכה  .דמיטב
חתניהם כלותיהם נכדיהם 
 ונכדותיהם וכל משפחתם.

בן ניסים ז"ל  מנחם ישראללע"נ 
 שנתו השבוע פקידת

 
 
 

 
 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
 " בית הלחם"בחסות  סעודה רביעית,
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 ברכות ואיחולים 

 אלחנן וצליל עזרי
 נ"י  הבן  להולדת

יה"ר שיעלה במעלות 
התורה והיראה 

ויצליח בכל דרכיו 
 ומעשיו, שיתברך 
  בכל מילי דמיטב

  ונחת וברכה
 למשה ורבקה ישראלי
 יצחק ומרים עזרי

 
 
 
 
 

 
 

 לציבור קוראינו היקר !
 "באחד באדר משמיעין על השקלים"
 השנה כולנו מתארגנים לתת
 מחצית השקל

 "אברהם יגל"לחיזוק העלון 
המזכה את הרבים בפעילויותיו 

 הרבות למען הציבור.
 אליכם: התקשרו ונגיע עד 

054-7743834  ,08-9437333 
 
 
 
 
 
 

 

 ברכה והצלחה 
 מיכאל וחנה יוספי
על זיכוי הרבים 

שיתברכו ברפואה 
שלימה ובכל מילי 
דמיטב ברוחניות 
ובגשמיות באושר 

 ופרנסה טובה
 הם ובני ביתם  

וירוו נחת מכל 
 יוצאי חלציהם

 

 
 
 
 

 לע"נ הצנוע והענו
 משה מבטחי

 ז"ל אסתר ןב
 ו' שבט פקידת שנתל
 ומליץ טוב בעד משפחתיש

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 לע"נ הצנוע והענו
 בבאי מוסאי

 ז"לדניאל ורבקה  ןב
 ופקידת שנת כח' שבט

 ומשפחתמליץ טוב בעד יש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ברכה והצלחה
פור-נפתלי ותמר יצחק  

שיתברכו ברפואה 
שלימה ובפרנסה 
טובה ובכל מילי 
דמיטב ברוחניות 

 ובגשמיות וירוו
נחת ושלווה    

מכל יוצאי 
ויתגשמו  חלציהם

 משאלותם לטובה
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 ברכה והצלחה

 ישעיה ודליה נסימי
שיתברכו ברפואה 

שלימה, אושר 
 ופרנסה טובה

וכל מילי דמיטב 
כל יתגשמו 

 ליבם משאלות
  ולברכה לטובה

 לרפואת דליה 
 בת גורג'יה

 

ה
בנ
בי
די 

לע
 ב

 

 בשעה טובה ומוצלחת

יצא לאור הספר 
 ק והמענייןהמרת

 "עזיזאן מגילה" 
פירוש קדמון בשפת 

על מגילת  יהודי פרס
אסתר עם תרגום 

לעברית. כולל תפילות 
ליום פורים, פיוטים 

 ומגילת אסתר 
 054-7743834פרטים : 

 

 ברכות ואיחולים  

 שיר חזן-חיים ויובל-מטר
 הבת עלמא לרגל הולדת 

יהי רצון שתגדל כאמותנו 
 שרה רבקה רחל ולאה

 תזכו לחופתה 
 שתצליח בכל דרכיה 
וברכה והצלחה ונחת 

 לדותן וסמדי חזן
 וליורם וחגית קצב

 
 
 

 
 

 לע"נ הצנוע והענו
 מנחם ישראל

 ז"ל ניסים ןב
יום ראשון כח' שבט 

 פקידת שנתו 
עליה לבית  -16:00

 העלמין
מנחה, דברי  - 17:00

תורה ערבית וסעודה 
" ביהכ"נ "מטה משה

 רח' הנופר יבנה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 רפואה שלימה
 אברהם חדדי

 הי"ו אורה ודודבן 
הקב"ה ישלח מזור 

לרמ"ח ומרפא 
אבריו ושס"ה 

שיחזור גידיו 
הראשון  לאיתנו

 ויזכה לשנים רבות
 טובות ונעימות

 אלונהעם רעייתו  
 
 

 

 ברכה והצלחה

 פנחס ודורית ישראלי
שיתברכו ברפואה 

שלימה, אושר 
 ופרנסה טובה 

 דמיטבוכל מילי 
 ברוחניות

וזיווג וגשמיות. 
הגון לילדיהם 

 יתגשמו משאלותם 
 לטובה ולברכה 

 במלאת שלושים 
 הוהענו הלע"נ הצנוע

 ציפורה חברוני
 ז"ל בת מרים

 ' שבט טכ שנייום 
עליה לבית  -15:15
 במושב "נחם" העלמין
מנחה, דברי  - 17:00

תורה ערבית וסעודה 
עזרא הסופר" ביהכ"נ "

 רח' גיבורי החיל  יבנה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ברכה והצלחה

 ישראל איוב
בן קסה ומרים 
ן שיזכה לזיווג הגו

 בריאות אושר ושלווה
 

 
 
 

 
 

 ברכה והצלחה

 צנענינהוראי 
רפואה יתברך ב

שלימה, אושר 
 ופרנסה טובה 

 דמיטבוכל מילי 
 ברוחניות

וגשמיות. 
יתגשמו כל 

משאלות ליבו 
 לטובה ולברכה 

 

  לזיכוי הרבים

 מגילת אסתר
 מהודרת

 במחיר מבצע 
052-4230569 

 

 
 
 

 
 

 

 כתבי תודה למערכת העלוןמקצת מ
 

ראשית יישר כח גדול 
על העלון שתורם רבות 

עבודת ועל  לכולנו
ים. עוש םהקודש שאת

 יכםברצוני להביע בפנ
 את מלוא הערכתי

דברי  כםולשאת כלפי
 . תודה וברכה

תרוו נחת יה"ר ש
דברי מ כם.מעבודת

מסרים קיבלנו התורה 
 . וערכים חשובים

מהות למדנו את 
 הרחבנוהמצוות ו

 והלוואי  אופקים
ואור התורה יאיר 

 יכם תמשיכו דרכ
 לזכות את הרבים.
 צ.ש. קרית מלאכי

לכבוד מערכת העלון הנפלא 
", שלום אברהם יגלוהחשוב "

. בזכות העלון הנהדר, וברכה
התחזקנו בתשובה ואנו מעלים 
בשולחן השבת את דברי התורה 

יהי רצון המחכימים והנפלאים. 
ידיכם, שתשרה שכינה במעשה 

להמשיך במפעלכם הנפלא 
ובהפצת העלון  ביתר שאת ויתר 

 .    בברכה ב.ל. ראשון לציוןעוז

 

 לעלון המזכה את הרבים.
תזכו למצוות ותודה על 

תרומתכם למשפחתנו. אין לנו 
מילים להביע את הערכתנו 

בחגים הכנה על עזרתכם הרבה 
ובשבתות, אתם משמחים אותנו 
ותהי משכורתכם שלימה מעם 

 ה'. משפחת  ג. אשקלון
 
 


