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

שנה עשרים וַאחת  -עלון מס' 1046
@ "משנכנס אדר מרבין בשמחה".
@ השבת ר"ח אדר חודש טוב ומבורך ,מלא ישועות ושמחות
@ לא אומרים "צדקתך".
@ מוציאים ב' ספרי תורה.

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

מענייני הפרשה :

פרשת משפטים
שבת שקלים

 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.
 מצוות על הזמנים והמועדים המקודשים לעם
ישראל ,בתורה.
 הבטחות ברכה והצלחה לשומרי ברית ה'.
" ואלה המשפטים"

"ואלה" ר"ת ל'יהודים ה'יתה א'ורה ו'שמחה .רמז
לחודש אדר .אדר ר"ת "אני ד' רופאך".

" ואלה המשפטים"

בן אברהם ז"ל
מפטירין" :ויכרות יהוידע"
(מלכים ב' יא')
ב' פסוקים
"השמיים כסאי"

" כי תראה חמור שונאך רובץ תחת משאו"

הפירוש הפשוט שהחמור רובץ תחת המשא ,ובעלי
המוסר מפרשים "תחת משאו" של בעל החמור ,פירוש
אפילו אם האיש הזה עושה לך צרות ומכביד עליך
תמיד ,בכל זאת תעלים עין ותעזור לו.

" אם ענה תענה אותו כי אם צעק יצעק אלי שמע
אשמע צעקתו"

שואל הגר"א למה כתוב "כי אם צעוק יצעק" ,ולא
כתוב "וצעוק יצעק" ,ומתרץ שאם אחד ציער את חבירו
כמו פנינה לחנה שהתכוונה לשם שמים וכוונתה היתה
שתתפלל ותצעק אל ה' ,גם זה לא טוב ,וזה הכוונה "כי
אם צעק יצעק אלי שמע אשמע צעקתו".

לשבת שקלים
" משנכנס אדר מרבים בשמחה"

כתוב בזוהר "אלין אינון סדורין דגלגולא" ,פירוש בשמחה ר"ת בקריאת שקלים ,מחיה (עמלק) חוקה,
כשאחד חייב לחבירו ולא מחזיר לו ,כאשר הוא מת (שבת פרה) החודש .רמז לארבע פרשיות שקוראים
(ישמח משה)
מתגלגל בסוס או בחמור והשני קונה אותו ומחזיר לו בחודש אדר .
את החוב.
 מדוע פרשת משפטים מופיעה לפני פרשת תרומה?
"
אדוניו
" ורצע
כי תמיד כשתבקשו תרומה ,יגידו לכם לפני זה
,
)
400
(
מאות
ארבע
בגימטריא
שמרצע
לפי
,
מרצע
ולמה
משפטים ,כגון " :כבר תרמנו" ,"...אבא לא בבית"...
אמר הקב"ה אני הוצאתי אתכם משעבוד ארבע מאות "אין עליי כסף קטן ...ועוד ועוד.
שנה ואמרתי "כי לי בני ישראל עבדים" וזה הלך וקנה  מה מייחד את הרעשן לחג הפורים?
אדון לעצמו ,לפיכך ילקה במרצע.
בפורים קבעו חז"ל משחק אופייני ,לשחק ברעשן.
" ונקה המכה"
את הרעשן מסובבים מלמטה  -כיוון שההתעוררות
הסוהר
בבית
להיות
צריך
חבירו
את
שהמכה
הדין הוא
הייתה מלמטה  -מצד העם על ידי שקראו צום ועצרה
והתהלך
"
הבריא
החולה
ואם
,
יבריא
שהחולה
עד
והתענו שלשת ימים לילה ויום לביטול הגזירה.
בחוץ" ,אז צריך לשלם חמשה דברים :נזק ,צער ,ריפוי,
פינת הניבים והפתגמים
שבת ,בושת .וזה הפירוש "ונקה המכה" .ושואלים
בעלי המוסר הלא גרם לו ביטול תורה ,ולמה כתוב "נוח לו לאדם שיסתכל לתוך עצמו ויראה מה מתרחש
ונקה המכה? ומתרצים שכאן מדובר "והתהלך בחוץ"
ביטול בו ,משיסתכל בשמים ויראה מה מתרחש בהם"...
שהנחבל מסתובב בחוץ ואינו לומד ,ולא גרם לו
לא פעם תר האדם אחרי דברים גבוהים ,להבין איך
.
תורה ,שעל עוון ביטול תורה אין שום תשלומים
הם פועלים ומה מניע אותם ...אך מרוב ששקוע הוא
לא
טרפה
" ואנשי קודש תהיון לי ובשר בשדה
בדברים שברומו של עולם ,שוכח הוא לחפש את
תאכלו"
הדברים המניעים אותו ,את הדברים שיש לו
אם תנהג עצמך בקדושה ,אז ה' ישמור אותך להתחקות אחריהם ולשרשם מתוכו...
ממאכלות אסורות.
(הרב שלום שכנא מפרוהביטש)
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"
דיני פרשת שקלים וחודש אדר
א .בשבת שלפני ראש חודש אדר הסמוך לניסן ,מוציאים
שני ספרי תורה ,וקוראים בשני פרשת שקלים ,בראש
סדר כי תשא ,מפני שבזמן בית המקדש היו משמיעים
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
שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל כמו שנאמר
"ועשרת אלפים ככר כסף אשקול על ידי עושי
המלאכה" ,לפיכך הקדים שקליהם לשקליו.
ב .מפטירים ''ויכרות יהוידע'' שמדבר שם בענין השקלים,
שנאמר" :כסף נפשות ערכו" .ואם חל ר"ח באחד בשבת,
נוהגים לומר בסוף ההפטרה פסוק ראשון ואחרון של
הפטרת מחר חודש.
ג .במקומות שנהגו שקטן עולה למפטיר בפרשת שקלים,
אין למחות בידם ,שיש להם על מה שיסמוכו .ובלבד
שיהיה הקטן יודע למי מברכים והוא יותר מבן שש שנים.
ד .אם חל ראש חודש אדר בשבת וטעו וקראו פרשת
שקלים בשבת שלפניו ,אינם צריכים לחזור ולקרוא פרשת
שקלים בראש חודש אדר ,דסוף סוף השמיעו על השקלים
סמוך לאדר.
ה .אם שכחו ולא קראו פרשת שקלים בשבת שקלים לפני
ראש חודש אדר והפטירו בהפטרת השבוע ,אפילו נזכרו
אחר תפלת מוסף ,חוזרים ומוציאים ספר תורה וקוראים
בפרשת שקלים ,והעולה מברך על הקריאה לפניה ולאחריה.
ו .אם שכחו ולא קראו פרשת שקלים ,ולא נזכרו עד שעת
מנחה של השבת ,יש אומרים שבכל זאת מוציאים ספר תורה
של פרשת שקלים ויקראו בו אחר קריאת ספר תורה של
מנחה .ויש אומרים שהתקנה לקריאת פרשת שקלים אינה
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
שעבר השבת שוב לא יקראוה בשבת הבאה .ואפשר לסמוך על
סברא ראשונה לקרוא פרשת שקלים בשבת הסמוכה ,שהיא
קודם ''שבת זכור''.
ז .אם טעה המפטיר ולאחר שקרא בספר תורה פרשת שקלים
הפטיר הפטרת השבוע ,אם נזכר באמצע ההפטרה ,מפסיק,
ומפטיר "ויכרות יהוידע" ויברך ברכות ההפטרה לאחריה.
ואין צריך לחזור ולברך ברכה ראשונה של ההפטרה לפני
"ויכרות יהוידע" .ואם לא נזכר עד שסיים הפטרת השבוע
ובירך ברכות שלאחריה ,יש אומרים שצריך לחזור ולברך
ברכות ההפטרה לפניה ולאחריה כדי להפטיר ויכרות יהוידע
כתקנת חז''ל .ויש אומרים שחוזר ומפטיר ויכרות יהוידע בלי
ברכות וספק ברכות להקל .לכן יחזור להפטיר ויכרות יהוידע
בלי ברכות .והוא הדין בשאר הפטרות של ארבע פרשיות.
ח .שבת שקלים שמוציאים בה שני ספרי תורה ויצא טעות
בפרשת השבוע ,עדיף לגלול הספר תורה השני לסיים בו פרשת
השבוע ,ואחר כך יגללנו לפרשת כי תשא ,כיון שהפרשיות אינן
רחוקות אחת מהשניה .עדיף ממה שיוציאו ספר תורה אחר.
ט .משנכנס אדר מרבים בשמחה וכמו שנאמר במגילת
אסתר" :והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה" ,לומר שמזל
החודש גורם לטובה ,ולכן ישראל שיש לו קובלנא משפטית
נגד גוי ,ישתדל כמיטב יכולתו שהדיון בתביעתו יתקיים
בחודש אדר ,מפני שיד ישראל על העליונה בחודש אדר.
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מכל מלמדיי השכלתי

מדוע קוראים את ארבע הפרשיות ?

שקלים :המשנה מתארת ,כי איסוף מחציות
השקלים מעם ישראל ,היה מתחיל בראש חודש
אדר .לפיכך ,פרשת שקלים נקראת כמה ימים לפני
ראש חודש אדר.
זכור :בחג הפורים אנו חוגגים את מפלתו של המן
הרשע שביקש להשמיד ,חלילה ,את כל היהודים.
המן היה מזרע עמלק ,ובשבת שלפני פורים ,אנו
קוראים את הציווי האלוקי ,על מחיית זכר עמלק.
פרה :לאדם שהיה טמא מת ,אסור היה להביא את
הקורבן המיוחד "קורבן פסח" ,והיה עליו להיטהר
מטומאתו באמצעות הפרה האדומה .לפיכך ,כהכנה
לחודש ניסן אנו קוראים בתורה על הליך הטהרה.
החודש :בשבת שלפני ראש חודש ניסן או במהלכה,
אנו קוראים בתורה על ההכנות שנערכו לקראת חג
הפסח בפעם הראשונה ,כשבני ישראל עדיין היו
במצרים.

מדוע המקלל אביו חמור מן המכה

ומכה אביו ואמו מות יומת ...ומקלל אביו ואמו
מות יומת (כ"א ,ט"ו–י"ז) .הנה מיתתו של המקלל
אביו ואמו חמורה ממיתתו של המכה אביו ואמו,
שהמכה מיתתו בחנק ,ואילו המקלל מיתתו
בסקילה שהיא חמורה מחנק - ,ונביא כמה טעמים
לבאר למה (על אף שלכאורה מקלל קל יותר ,שהרי
המקלל לא עשה מעשה ,והמכה עשה מעשה בידיים)
המקלל חמור יותר.
לפי שיותר מצוי מי שיקלל את אביו ואמו ממי
שיכה אותם ,כי הכסיל כאשר הוא כועס ומתקצף
הוא עלול לקלל את אביו ואמו בכל זמן ,ואילו
ההכאה אינה מצויה כל כך ,וככל שהעבירה מצויה
(רמב"ן)
יותר,צריכה עונש חזק כדי למנעה.

מחצית השקל
מַ חֲ ִצית הַ ֶּׁש ֶּׁקל הוא תשלום שניתן ככופר נפש
בעת מפקד .תשלום מס שהוטל על כל זכר יהודי
מבוגר לשלם להקדש פעם בשנה .המצווה מופיעה
בפרשת "כי תשא" זֶּׁ ה יִ ְּתנּו כָּל הָּ עֹבֵ ר עַ ל הַ פְּ קֻ ִדים:
מַ חֲ ִצית הַ ֶּׁש ֶּׁקל בְּ ֶּׁש ֶּׁקל הַ ק ֶֹּׁדש ,עֶּׁ ְּש ִרים ג ֵָּרה הַ ֶּׁש ֶּׁקל,
מַ חֲ ִצית הַ ֶּׁש ֶּׁקל ְּתרּומָּ ה לַה'.
מצוות מחצית השקל חלה בתקופת המשכן
והמקדש בלבד ואינה נוהגת בימינו .כספי מחצית
השקל היו נגבים מדי שנה בחודש אדר ,לקראת
השנה החדשה שמתחילה בניסן ,ושימשו לרכישת
קרבן התמיד וקורבנות ציבור נוספים שהוקרבו
על גבי המזבח באותה שנה .בשל האיסור
להקריב קורבנות מכספי השנה החולפת ,היו
חייבים לאסוף את כספי מחצית השקל אל בית
המקדש עד ראש השנה שבתחילת חודש ניסן.
כספי מחצית השקל שימשו לקניית קורבנות
התמיד ומוספין עם הנסכים ,וכן מנחת העומר
שתי הלחם ,ולחם הפנים ,וכן קטורת הסמים,
שהיו מקטירים בכל יום ביום הכיפורים.

ואבותינו סיפרו לנו
"כל עכבה לטובה"
סיפר מזכה הרבים ,הרב יצחק פנגר שליט"א את
המעשה המדהים הבא שאירע עימו" :נסעתי לסוף
שבוע ,חמישי עד ראשון ,לאילת כדי למסור שיעורים
במשך השבת בכמה מבתי המלון באזור .השבת הייתה
נפלאה ב"ה ,זכינו להעביר כמה הרצאות ושיעורים.
יום ראשון הגיע .הרגשתי ,שהעבודה הקשה מאחורי.
את מרתון ההרצאות ממקום למקום וללא מנוחה
כבר עברתי בחמישי ,שישי ושבת .וכעת ,ביום ראשון
הייתי צריך להעביר כמה צילומים של 'קצרצרים'
כלומר ,אני נוסע עם צלם ,ואנו עורכים סרטונים
קצרים של חיזוקים בכל מיני מקומות באילת :בתי
מלון ,חופים שקטים וכו' .כל הסרטה כזאת אורכת
כשתי דקות בלבד .הרגשתי ,שבעז"ה תוך שעה עד
שעתיים אנחנו נסיים .הגענו אל המלון הראשון
והתחלנו בהסרטה .שתי דקות של צילומים עברו
בהצלחה כבר בפעם הראשונה ב"ה .המשכנו אל היעד
השני .גם שם העברתי שתי דקות של מסר בהצלחה
בס"ד וללא טעויות .כך המשכנו מתחנה לתחנה ,עד
שהגענו ליעד האחרון  -חוף ים נידח .היה זה בתקופת
החורף .המקום היה ריק ושומם ,נעמדתי על החוף
והתכוננתי להסרטה האחרונה .הצלם סימן לי ,כי
אפשר להתחיל .אלא שהפעם העניין השתבש ולא הלך
כראוי .אני מנסה להתחיל לדבר ,אך המילים ,נתקעות
לי .הצלם ,שלא היה רגיל עד כה למחוק ולצלם שוב,
התכונן להתחלה חדשה .ברגע שהייתי מוכן ,סימנתי
לו והתחלנו מחדש .אני מתחיל לדבר ,ואז פתאום עפה
לי הכיפה מהרוחות העזות של החורף .אנחנו עוצרים
את ההסרטה ומתכוננים להתחיל מחדש" .ריבונו של
עולם ,מה קורה פה?" ,חשבתי לעצמי והתכוננתי שוב.
ההסרטה השלישית מתחילה ,ואז לפתע החלה להיות
במקום סופת חול שהרסה את כל הסאונד .כך שעצרנו
לכמה דקות וחיכינו ,עד שהיא תחלוף .שתי דקות
שהתארכו והפכו לרבע שעה  -עשרים דקות" .בורא
עולם ,למה הכול מתעכב?" ,הרהרתי לעצמי שאיני
מבין מדוע לא הולך לי פה .לאחר כעשרים דקות,
הצלחנו סוף כל סוף בס"ד לערוך הסרטה וחזרנו
למלון ,כשהעיכוב בתחנת החוף האחרונה גרם לי
לחשוב על כך ארוכות .לאחר כשעתיים אני קיבלתי
טלפון מידיד קרוב" .שלום הרב פנגר ,מה נשמע?",
הוא שאל" .ב"ה"" .תגיד ,זה נכון שאתה באילת?".
"כן" ,השבתי" .וזה נכון שלפני כמה שעות יצאת
לצלם קטעי הרצאות?"" .כן"" .וזה נכון שהלכת
לצלם גם בחוף הים במקום כך וכך?"" .כן ,מאיפה
אתה יודע את כל זה" ,השבתי בתמיהה" ,אתה עוקב
אחריי לכל מקום?"" .הרב ,אתה חייב לשמוע סיפור
מבהיל מרגעים הללו" ,סיפר לי בהתלהבות בלתי
פוסקת" .אחת מתושבות אילת ,שאוהבת לראות את
ההרצאות שלך ,עברה תקופה מאוד קשה עם קשיים
רבים ומשברים בבית ובעבודה .היא הרגישה ,שהגיעו
מים עד נפש והיא לא יכולה יותר ,היא סובלת
חודשים בצורה הקשה ביותר והחליטה לשים קץ
לחייה ל"ע .היא נסעה לעבר חוף הים"" .שם אף אחד
לא יבחין בי" ,כך חשבה .היא נסעה עד שהגיעה לחוף
הנידח .היא יצאה מהרכב ושם היא ראתה את הרב
פנגר ,בכבודו ובעצמו .הרב ,שהיא הכי אוהבת לראות

ב'הידברות' ,והוא היחיד ,שגורם לה לעידוד ותקווה
במצב שלה בתקופה האחרונה .היא נדהמה" :הרב
פנגר! מה הוא עושה פה?! אני תמיד צופה בו .הוא
היחיד ,שנתן לי תקווה בתקופה הזו .כיצד יתכן
שביום שבו החלטתי לעשות זאת ,הוא נגלה בחוף
הנידח הזה ,שלא מצויים בו אנשים ודווקא ברגעים
אלו?! .היא נעמדה שם למשך מספר דקות וחשבה:
"אם דווקא עכשיו הבורא החליט להביא את הרב
פנגר לאילת ,ועוד לחוף הנידח הזה ,אין ספק ,כי
בשמיים אני חשובה ולא רוצים ,שזה יקרה לי .אם
אוהבים אותי בשמיים ומראים לי את הרב ,שאני הכי
מתחזקת ממנו  -הרי שזהו רמז מאלוקים ,שהוא
איתי ויעזור לי בכל הקשיים" ,אמרה וחזרה על
עקבותיה" .נכון" ,אמר הרב פנגר" ,אשתי שהייתה
איתי בצילומים באותו חוף ,אמרה לי לאחר מכן ,כי
ראתה אשה שעמדה מהצד וצפתה בנו באותו זמן".
שמעתי את הסיפור ,ואז התחלתי להבין .בהתחלה,
כשהגעתי לצילומים בחוף הים ,לא הבנתי דבר .למה
דווקא בתחנת הצילומים האחרונה ,הסרטה של שתי
דקות הופכת להיות עשרים דקות? ...לפתע הכיפה
עפה ...פעם אני מגמגם ...הרוח משנה את הסאונד...
כעסתי ,התאכזבתי ולא הבנתי ,מה קורה פה? בסוף
הראו לי מהשמיים ,כי העיכוב הזה הציל את חיי
האשה .אם הכל היה הולך חלק :הייתי מצליח בפעם
הראשונה את ההסרטה והולך .הרי האשה הייתה
מגיעה וכבר לא היינו שם ,והייתה עושה חלילה את
הגרוע מכל.
כשלא הולך לך ,גם כשיש עיכובים ובעיות בחיים ,דע
לך ,כי כך צריך להיות .לעיתים מגלים לנו משמיים
מיד הסיבה ,אך לעיתים דבר זה יהיה נסתר מבינתנו
('טוב לחסות בה'  -הרב פנגר)
עד סוף חיינו.
להגן על יתומה
"כל אלמנה ויתום לא תענון"
בביתו של הגאון רבי צבי ברוידא התגוררה נערה
יתומה ענייה שסייעה בעבודות הבית הקלות וקיבלה
בשכרה מעט מעות ומקום לדור בו .אירע שתכשיטים
וחפצי ערך נגנבו מהבית ,וחשדה של הרבנית נפל על
העוזרת .מן הסתם חשבה לעצמה הרבנית נטלה היא
את הדברים יקרי הערך ,כי מי עוד מלבדה יודע היכן
הם מוטמנים?...
ניגשה הרבנית אל בעלה ושאלה אותו האם יכולה היא
להזמין את הנערה לדין תורה.
השיב לה בעלה בחיוב.
בהגיע היום המיועד התכוננה הרבנית לצאת אל בית
הדין והנה היא מבחינה בבעלה ,כשאף הוא לובש את
כובעו ומעילו "לאן פניך מועדות?" שאלה הרבנית.
"לבית הדין" ,השיב הרב" .אין כל צורך שתטרח",
אמרה הרבנית" ,אדע לבדי מה לטעון בבית הדין".
"אינני מתכונן לעזור לך בטענותייך" ,השיב הרב" .אני
הולך לבית הדין כדי לסייע בטענותיי ליתומה הענייה
העובדת בביתנו ,שהרי אין לה כל קרוב או גואל ומי
יטען עבורה?!" ...כאשר ראתה הרבנית כי כך הם פני
הדברים ביטלה את דין התורה.
לאחר כמה ימים נתפס אדם שגנב חפצי ערך בכמה
מבתי העיר ובביתו נמצאו גם התכשיטים וחפצי הערך
שנגנבו מבית הרב...
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ה
"בניך כשתילי זתים"  -חינוך

משנכנס אדר מרבין בשמחה

בלעדי ביבנה

מקום מיוחד לנשים

קשב וריכוז  -הגדרת לוח זמנים
אדר הוא החודש השישי מחודש תשרי( ,והשביעי
.
בשנה מעוברת) והאחרון מתחילת חודש ניסן "התמודדות עם בעיות של קשב וריכוז"
בחודש אדר  29ימים .מקור השם בא מבבל שבה "הגדרת לוח זמנים ברור"" ,פירוק מטלות לחלקים
'אד"ר הוא שם של אל .בארמית בבלית משמעות קטנים" .הצורך של ילדים הסובלים מהפרעות קשב
המילה היא "גורן" ("אידר") .בתנ"ך מופיע השם גם וריכוז לסדר ומשמעת והדרך לעזור להם בזה...
כשם פרטי .מזלו של חודש אדר הוא מזל דגים .הגדרת לוח זמנים ופירוק המטלה.
כותב רש"י כי "באדר מזל דגים מתחיל לעלות" עבור ילדים הסובלים מהפרעות קשב וריכוז נדרשת
(בפירושו למסכת בבא מציעא ,ק"ו .):גם מזלם של קביעת לוח זמנים ברור ומוגדר לכל שלבי היום.
ישראל עלה בחודש הזה שנמשלו ישראל לדגים הגדרה ברורה שכזו מאפשרת לילד עוגן להיאחז בו
בשגרת יומו המסחרר .היא תורמת ליצירת שגרה מדודה
שהדגים חיים במים ותורה משולה למים.
הדגים פוריים במיוחד ,ומאותה סיבה הם נחשבים ומדויקת שתמנע מהם שעמום וחוסר וודאות מצד אחד,
ומצד שני מונעת מהם גם בלבול שבסופו של דבר בא לידי
כסמל לפריון ,ולברכה בכלל.
שורש המלה ברכה הוא ב-ר-ך .בגימטריה ב= ,2ביטוי בהתפרעויות שונות .חשוב להדגיש שפעמים יש
קושי לילדים עם הפרעות קשב להתנהל על פי הכללים
ר= ,200כ= .20כל אחת מהאותיות מסמלת את כאשר הם מוקפים בגירויים רבים .ריבוי גירויים מקשה
הריבוי הראשון בסדרה המספרית שלהן (-1יחיד -2 ,על הילדים בהבנת המטלה ובהתמדה שלה לאורך זמן,
רבים) .מה שמלמד אותנו שהברכה מקושרת לריבוי לכן ההורה או המורה חייבים להקפיד להבהיר לילד מהי
ולפוריות.
הציפייה שלו במטלה שנתן לילד.
כל הישועות והברכות
ברכות ואיחולים
שיעור התורה הגדול בתבל
לציבור קוראינו היקר !
ליואב ואורטל שמלה "באחד באדר משמיעין על השקלים" לניסים וטובה בכורי הי"ו
ארגון "אברהם יגל"
שתרמו לסעודה הרביעית בלויין.
להולדת התאומים
משדר בלוויין בכל מוצאי שבת
השנה כולנו מתארגנים לתת
זכות מרן עובדיה יוסף זצ"ל
יה"ר שיעלו במעלות
את שיעורו של הראשון לציון
מחצית השקל
תגן בעדם ,לרפואתם
התורה והיראה ויצליחו
הרה"ג יצחק יוסף שליט"א
והצלחתם שיתברכו בכל מילי
בכל דרכיהם ומעשיהם,
לחיזוק העלון "אברהם יגל"
דמיטב ויתגשמו משאלותם
יתברכו ברפואה שלימה
בבית הכנסת "אוהל מועד"
המזכה את הרבים
לטובה באושר ובפרנסה טובה
ובכל מילי דמיטב
בשעה  20:30השיעור יוקרן
הציבור.
למען
הרבות
בפעילויותיו
וירוו נחת מיוצאי חלציהם
וברכה ונחת ושלווה
על גבי מסך ענק .בע"ה תתקיים
אליכם:
עד
ונגיע
התקשרו
לרפואת טובה בת מרים הי"ו
לאפרים ויוכבד נסימי
סעודה רביעית ,בחסות " בית הלחם"
 08-9437333 , 054-7743834להבדיל לע"נ אברהם בן נסימי ז"ל
ליואל ואפרת שמלה
"קול ששון וקול שמחה ,קול חתן וקול כלה"

מזל טוב ואיחולים לבביים

ברכות ואיחולים

מוראל ושילת מוסאי

ברכות ואיחולים

אופיר ואפרת-בתיה שטיינר
להולדת הבן נ"י

רפואה שלימה

"קול ששון וקול שמחה ,קול חתן וקול כלה"

לעילאי-חי

מזל טוב ואיחולים לבביים
אליהו ונורית מוסאי הי"ו
בנימין וסוניה צור-שדי הי"ו
לנישואי אוריאל עם הדסה
יה"ר שיקימו בית נאמן וכשר בישראל
ויעלה הקשר יפה ויזכו להמשיך
את מסורת הבית המפואר.
"ענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל"

בן אריאלה-מזל
להולדת הבת נ"י
שמעון ושרית אמזלג הי"ו
יה"ר שתגדל כאמותנו יה"ר שיעלה במעלות הקב"ה ישלח מזור
גדעון וריטה חסון הי"ו
ומרפא לרמ"ח
שרה רבקה רחל ולאה ,התורה והיראה ויצליח
בכל דרכיו ומעשיו ,אבריו ושס"ה גידיו.
תזכו לחופתה ותצליח
לנישואי נריה עם אודליה
שיחזור לאיתנו
בכל דרכיה ומעשיה
שיתברך בכל
יה"ר שיקימו בית נאמן וכשר בישראל
הראשון ויזכה
שתרוו נחת ושלווה
מילי דמיטב
ויעלה הקשר יפה ויזכו להמשיך
וברכה ונחת ושלווה לשנים רבות וטובות
וברכה והצלחה
את מסורת הבית המפואר.
לדניאל ושמחה דוידי הציבור מתבקש להתפלל
ליצחק וסמדר גד
"ענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל" לאברהם וגילה מוסאי לאביגדור ומיכל שטיינר ולקרוא תהילים לרפואתו
ליצחק וסמדר גד
למשפחת בשארי היקרה לע"נ הצנוע והענו
רפואה שלימה
ברכה והצלחה
ברכה והצלחה

לפנחס ורחל דבש

גדעון ושושנה ועלני

שיתברכו ברפואה
שיתברכו ברפואה
שלימה ,אושר ופרנסה
שלימה ,אושר
טובה .ויתגשמו כל
ובפרנסה טובה
משאלותם לטובה
ובכל מילי דמיטב
לרפואת שושנה
ברוחניות ובגשמיות
בת חנה
שנים רבות וטובות ולזיווג הגון משורש
וירוו נחת ושלווה
נשמתם לנועה,
מיוצאי חלציהם
תפארת ,חגי ויעקב

לשרה מיארה

בת חנה
הקב"ה ישלח
מזור ומרפא
לרנ"ב אבריה
ושס"ה גידיה.
רפואת הנפש
ורפואת הגוף
ולשנים רבות
עם בעלה חנניה

שבת

משתתפים בצערכם
במות הצנוע והענו
זאב בשארי
ז"ל ח' אדר פקידת שנתו ז' אדר פקידת שנתו
מן השמיים תנוחמו
ושלא תדעו עוד צער שימליץ טוב בעד משפחתו שימליץ טוב בעד משפחתו
ירמיהו נסימי

בן יהודה ז"ל

לע"נ הצנועה והענוה לע"נ הצנוע והענו
רוחמה דהן אברהם בכורי
בת פריחה ז"ל
בן נסימי וחוה ז"ל

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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בר מרדכי ורחל ז"ל

לע"נ הצנועה והענוה
לבנה פונס

בת כוכבה ז"ל

ז' אדר פקידת שנתה ו' אדר פקידת שנתו ה' אדר פקידת שנתה
שתמליץ טוב בעד משפחתה שימליץ טוב בעד משפחתו שתמליץ טוב בעד משפחתה

שלום

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

יעיש אבוטבול

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

