בס"ד יט' תמוז ה'תש"פ
הדלקת נרות 19:30 -
צאת השבת 20:21 -
 21:16רבנו תם

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

שנה עשרים  -עלון מס' 1017
@ פרשת פינחס נקראת תמיד לקראת (או בתוך) ימי
בין המצרים .בקריאה זו יש משום הקדמת רפואה
למכה ,שנאמר במדרש "פינחס זה אליהו" ,מבשר
הגאולה .יה"ר שנגאל במהרה( .הרבי מליובאוויטש)

לע"נ

בן אברהם ז"ל

מפטירין " :דברי ירמיהו"
השיעור בלויין יחל ב21:30 -
(ירמיה א')
בדוק ומנוסה-סגולה להשתתף
מרתק  -ראו בעמוד 2
בסעודה רביעית "אוהל-מועד"
מכל מלמדיי השכלתי
מענייני הפרשה :
" ונתתה מהודך עליו"
 מעשה פינחס ושכרו -המשך בכהונה לכל זרעו .מבאר ה"ספורנו" שכוונת הכתוב היא שמשה ייתן
ליהושע "הוד מלכות" דהיינו שייתן לו איזה שררה
ִ מפְ ָקד בני ישראל טרם הכניסה לארץ.
 בנות צלפחד ופתרון בעיית הירושה בישראל .ותפקיד בחייו כדי שעם ישראל יתחילו לנהוג בו כבוד.
ומה שכתוב "למען ישמעו" ,בא להסביר את הטעם
 מינוי יהושע למנהיג במקומו של משה.
שהיה המינוי לעיניהם של ישראל והצורך בנתינת ההוד
 עניין קרבנות הציבור למיניהם.
ליהושע בחייו של משה .והטעם הוא "למען ישמעו"
 מועדי ישראל.
בקולו כל העדה שהכוונה היא גם אל הסנהדרין וזקני העם.

פרשת

פינחס

" פנחס בן אלעזר בן אהרן
הכהן".כתוב בזוהר הק'"  ,והקרבתם אשה עולה לה"
פנחס נקרא "אליהו מלאך הברית",
אם הקרבתכם נעשית ב"אשה" באׁש של התלהבות הרי

שבגלל שאמר לה' (מלכים א') "כי עזבו בריתך בני
ישראל" ,לכן אמר לו ה' ,אתה מקטרג על ישראל? חייב
אתה לבוא לכל ברית-מילה .מסביר האר"י ,איזה עונש
זה שצריך להשתתף בברית? אדרבה זו מצוה גדולה ,אלא
שהוא מפסיד מהחידושים מישיבה-של-מעלה ,כי לפעמים
" יפקוד ה' אלוקי הרוחות איש על העדה"
באמצע החידוש ,הוא יורד להשתתף בברית.
ביקש משה שה' אלוקי הרוחות ימנה אחד כזה שגם
" השיב את חמתי"
בתיבת "חמתי" יש את האותיות חי מת - ,בגלל שהרג רוח הבריות וגם רוח המקום תהיה נוחה ממנו (לכן
את זמרי ,השיב את ישראל לחיים( .תורת הפרשה) פנחס ירד מהפרק שכן קיצוני וקנאי אינו יכול לשמש
בתור מנהיג) וה' אומר למשה לקחת את יהושע שהיה
" את בריתי שלום"
מצינו בתוספות בזבחים ק"א ד"ה ואידך שפינחס הכהן חביב על האנשים וירא שמים.
העמיד  380כוהנים גדולים .בבית ראשון שמונים ובבית " ושם איש ישראל המוכה אשר הוכה את המדינית"
שני – שלוש מאות .זהו איפוא הרמז שבאות ו' הקטועה אומר רבינו החיד"א ב"נחל קדומים" שמה שאומר הכתוב
של "שלום" הנראית כאות י' כי ממילא עולה המנין של "אשר הוכה את המדינית" פירושו שפנחס הרג את זמרי
(כתנות אור) כאשר היה יחד עם המדינית" ,את המדינית" ,כי אם זמרי
"שלים" לשלש מאות ושמונים.
היה כבר פרוש ממנה לא היה יכול פנחס להורגו ,כי מה
" בני יששכר למשפחותם"
אומר ה"אור החיים" "יששכר" שתי מילים יש שכר ,וזה שנאמר ש"קנאים פוגעים בו" זה דווקא כאשר הם ביחד,
מה דאיתא בגמרא ברכות בפרק תפלת השחר שצריך אבל אם פרש ממנה והרגו אותו דינם של הקנאים הוא
לברך ביציאתו מבית המדרש" ,מודה אני לפניך וכו' אני כרוצחים והם חייבים מיתה .לכן דקדק הכתוב לומר
עמל והם עמלים אני עמל ומקבל שכר והם עמלים ואינם "אשר הוכה את המדינית".
מקבלים שכר" וכו' ,זהו שאמר יש שכר ,שיששכר מרמז
פינת הניבים והפתגמים
על התורה ורק בתורה יש שכר.
"קא משמע לן"

הוא עולה לה' ,ה' יתברך מתעלה על ידה כפי שאמר
הכתוב "ימלא ה' כל משאלותיך" היינו שתמלא את כל
משאלותיך ורצונותיך לה' בכוונה להגדיל ולהאדיר את
(קדושת לוי)
כבודו בעולם.

" ושם בת אשר
שרח"חיים בעדן ,תגמול אשר שיר הוא ביטוי תלמודי המשמש לרוב כתשובה על
ר"ת :וזאת שנכנסה מ
רחשה ,שיוסף רב חי .ה"תרגום יונתן" אומר ,שש-מאות -השאלה "מאי קמשמע לן" או "פשיטא" .כלומר,
לשם מה הוזכר דבר זה? והרי הוא פשוט ומובן
אלף מלאכים העלו את שרח בת אשר לגן-עדן.
מאליו .המתרץ מוכיח (באומרו שאותו דבר כן
" ויקרב משה את משפטן לפני ה'" (כ"ז ה')
משום שאמרו לו על אביהם :והוא לא היה בתוך העדה ,חשש בא להשמיע לנו דבר מסוים) שיש כאן חידוש או
משה שיש בדברים אלה קצת משום "שוחד דברים" .לכן לא שהדבר נאמר כדי להוציא מידי טעות כל שהיא.
רצה לפסוק בעצמו והעביר את משפן לפני ה'( .הרי"ם  -פניני תורה)

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

1

"אל תקרי הליכות אלא הלכות"
הקדמה

מנהגי ימי בין המיצרים

הימים שבין יז' בתמוז עד ט' באב ,נקראים ימי בין
המצרים והם ימי אבלות שנקבעו כזכר לחורבן בית
המקדש הראשון ,והשני ,ועל גלותו של עמנו ממולדתו.
ימי בין המצרים מתחלקים לשלוש תקופות :
א .מיז' בתמוז עד א' באב( ,דומה לאבלות של  30יום).
ב .מא' באב עד ח' באב( ,דומה לאבלות של שבעה).
ג .ט' באב ( -דומה כמי "שמתו מוטל לפניו").
ריקוד  ,נגינה ,שמיעת כלי זמר :

§ ריקודים ומחולות ,וניגון בכלי נגינה אסורים בימי בין
המצרים ,שאבלות בהם היא אבלות של רבים ,ויש
לאסור עניינים אלו על קטנים שהגיעו לחינוך.
§ שמיעת מוסיקה מכל כלי נגינה ,וכן מתוך רשם קול,
אסורה בתקופה זו .ואיסור זה כולל שירה במקהלה,
ושמיעת שירה בפה ואפילו היא מוקלטת.
§ ילדים שלא הגיעו לחינוך ,אפשר להקל ולשיר עימם,
ולהשמיע להם שירים שאינם משמחים ומלהיבים.
§ בשבתות אין הגבלה על שירת זמירות אפילו בשבת
חזון ,שאין אבלות בשבת.
ברכת "שהחיינו" :

§ יש להמנע מלברך "שהחיינו והגענו לזמן הזה" בימים
אלו של אבלות ,לכן אין לקנות ריהוט וכלים חדשים
לבית ,כדי להמנע מלברך "שהחיינו".
§ בגדים וכלים שאינם חשובים  :לבנים ,גופיות ,גרביים,
כוסות וכדו' מותר לקנות כי אין מברכים עליהם "שהחיינו".
שבת :

§ בשבתות שלפני ר"ח אב  -אם מזדמן פרי חדש רשאים
לאכול אותו ולברך עליו "שהחיינו" ,וכן לגבי בגד חדש ,ואם
לא יזדמן פרי זה שוב לאחר ט' באב ,ויתקלקל עד שבת -
רשאים לאכלו ולברך עליו .גם בימי חול עד א' באב.
תפירה וקניית בגדים וכביסה :

§ מראש חודש אב  -לאשכנזים ,ובשבוע שחל בו ט' באב
לספרדים.
§ אסור לקנות או לתפור בגדים חדשים ,אפילו אם רוצים
ללובשם רק לאחר ט' באב.
§ אם יש הזדמנות מיוחדת לקנות בגד מסוים ,כגון שהוא
במחיר נמוך או שאין להשיגו לאחר ט' באב ,יש להקל בזה.
אכילת בשר ושתיית יין :
§

§
§
§

מר"ח אב ,בימות החול נהגו בקהילות אשכנזים והספרדים
שאין אוכלים בשר ,או כל תבשיל שנתבשל עם בשר .ואין
שותים יין ,כיוון שבימים אלו רבה האבלות .וחלק מן
הספרדים נהגו כך רק בשבוע שחל בו ט' באב.
חולים ,תינוקות וזקנים  -שאכילת בשר חיונית לבריאותם
מותרים בזה.
כמו כן לא אסרו אכילת בשר בסעודת מצווה.
בשבת שחל בו ט' באב ,מותר באכילת בשר ושתיית יין.

דברים המותרים בכל ימי בין המצרים :

§ מותר לשחות בים (בחוף נפרד כמובן) ,בתנאי שאין סכנה.
§ מותר לשטוף את הרצפה.
§ מותר לגזוז ציפורניים.
§ מותר לצחצח נעליים.
§ מותר להסתרק.
§ מותר לגהץ בגדים.
§ מותר לערוך תנאים (וור'ט) לחתן וכלה .אמנם ,לאחר ראש
חודש אב יחלקו כיבוד ללא סעודה.
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מכל מלמדיי השכלתי
"פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן"...
פנחס הוא אליהו הנביא זכור לטוב.
א .בשורת הגאולה מופקדת בידו של אליהו
הנביא ,ואכן הכל מצפים לבואו של המבשר -
אליהו הנביא זכור לטוב שיבוא לבשר את
הבשורה שמשיח צדקנו בא.
ב .בסיום הסעודה אומרים "הרחמן הוא ישלח
לנו את אליהו הנביא זכור לטוב ויבשר לנו
בשורות טובות"  -זו בשורת הגאולה.
ג " .זכור לטוב" הוא כינוי מיוחד לו זכה אליהו,
וכיוון שהוא מבשר רק טוב  -נזכר שמו לטובה.

זהירות סכנה ! קטב מרירי !

מובא בשו"ע (ס' תקנ"א) ובמדרש איכה,
שבשלושת שבועות אלו שולט בשעות הצהריים
"קטב מרירי" " -מקטב ישוד צהרים" (תהילים
צ"א) ,צהרים  -אותיות מיצרים.
בין השעה הרביעית והתשיעית של היום (מ"ב סי'
תקנ"א ס"ק ק"ב) .ולכן יש להיזהר:
א .אין לכעוס על הבנים והתלמידים ,ובו ודאי
שלא להכותם בשעות אלו.
ב .לא ללכת יחידי במקומות שוממים מחוץ לעיר,
אלא לצורך מצוה.
ג .להימנע מפעולות כירורגיות ,ניתוחים ,בדיקות
חודרניות וחיסונים לתינוקות בשעות אלו.
ד .אף שטיולים מותרים עד ראש חודש אב ,יש
להימנע ממסלולים או פעולות שיש בהם סיכון.
ה .אין איסור לרחוץ בים או בבריכה עד ראש
חודש אב או עד "שבוע שחל בו" (לבני ספרד),
ולבריאות מותר (רבי חיים קנייבסקי שליט"א
תורת המועדים ס"ג-ב) ,וכן נהג החזו"א לרחוץ
בים עד ר"ח אב .ואמר הגרש"ז זצ"ל שכך נהגו
בירושלים ,בזמנים שנסיעה לים הייתה אירוע
מסעיר ומרגש וחששו לדברי "יסוד ושורש
העבודה" שראוי להימנע מלהתענג בימים אלו.
וודאי שמותר לשחות בים או בבריכה לצורך
בריאות .מכל מקום ,אין להיכנס לים סוער ,ויש
להיזהר אף בבריכה מקפיצות.
"יפקוד ה' אלוקי הרוחות איש על העדה"
ביקש משה שה' אלוקי הרוחות ימנה אחד כזה
שגם רוח הבריות וגם רוח המקום תהיה נוחה
ממנו (לכן פנחס ירד מהפרק שכן קיצוני וקנאי
אינו יכול לשמש בתור מנהיג).
וה' אומר למשה לקחת את יהושע שהיה חביב על
האנשים וירא שמים.
זה בא ללמדנו שלא מספיק להתפלל לה'
ולהסתכסך עם החברים .מאידך ,להיות אהוב על
הבריות ללא עבודת ה' גם זה איננו רצון ה'.

ואבותינו סיפרו לנו
הנהג החדש
"על פי ה' יחנו ועל פי ה' יסעו ,את משמרת ה'
שמרו" ...סופר ע"י בעל המעשה :נהג חדש הייתי,
חסר מיומנות ,כשניסיתי לצאת מחנייה צפופה אי שם
באחת משכונות ירושלים הוותיקות .הסתמכתי על
חיישני הרוורס ,אך איש לא גילה לי שברכב שרכשתי
לפני שבוע  -אמנם יש חיישני רוורס ,אך הם אינם
פעילים עקב התקנה לקויה .הייתה זו שעת ערב
מאוחרת ,פנסי הרחוב היו מרוחקים והחשיכה שלטה,
קול חבטה זיעזע את האזור ,עצרתי בבהלה .התברר
שעשיתי רוורס היישר לתוך רכב מיצובישי ,שבגילו
המזדקן לא עמד בפני פגיעת רכבי .הבגאז' נשבר
לרסיסים ומהפנסים האחוריים לא נשאר זכר
ושארית ...קשה לתאר את ההרגשה הקשה; מעבר
לנזק הכספי ,חשתי תחושת החמצה ,כביכול איני יודע
עדיין לנהוג ...להפתעתי ,איש לא הופיע למשמע
הרעש .כנראה החניה הייתה מרוחקת למדי מבנייני
המגורים באזור .לרגע לא עלה בדעתי להימלט
מהמקום בלא לשלם על הנזק .הוצאתי מכיסי נייר
מרופט ,וכתבתי את המשפט הבא" :לבעל הרכב
היקר ,לצערי פגעתי ברכבך .אנא צור עמי קשר
לתשלום" .רשמתי את פרטי האישיים :שם .כתובת,
וטלפון .לאחר מספר ימים ,בשעת בוקר מוקדמת
צלצל הטלפון הנייד שלי .על הקו יהודי מירושלים,
מרוגש מאד" .מעולם לא קרה לי כדבר הזה" ,הוא
אומר ,וממשיך" :אני מחנה את רכבי בחנייה זו כבר
מספר שנים ,ובמהלך השנים הרכב ספג לא מעט מכות
פח ,בנדיבותם של נהגים חסרי אחריות ,אך גם חסרי
מצפון ,שמעולם לא טרחו לפצות אותי על כך"...
"האמת" המשיך הלה" ,אני מכה על חטא שגם אני
לא פעם ,פגעתי ברכב חונה ,אך מעולם לא טרחתי
ליידע את בעליו אלא עבדתי בשיטת 'פגע וברח' .אך
אתה אדם ישר! כל הכבוד!"" .אתה במקרה דתי?"
שאל" .כן" עניתי קצרות" .ידעתי" צהל האיש על
תגליתו " -רק הדתיים מתנהגים ככה יפה"" .תכלס,
איך אני מפצה אותך ,וכמה?" שאלתי  ,האיש שמעבר
לקו סיפר שבדיוק התכונן למכור את הרכב ,אך עקב
הפגיעה אינו יכול למכור עד שתתוקן החבלה .סוכם
בינינו ,שילך לקבל הצעת מחיר במקום זול יחסית,
ואני יעביר לו תשלום .למחרת התקשר ידידינו
מירושלים ,עודד שמו ,ועדכן שהיה במוסך הכי זול
וקיבל הצעה לתיקון מלא בסך  .₪ 3500ליבי נפל!
 3500שקלים זה כל הכנסתי בחודש ,בלי סכום זה
איני מתחיל ,ואין צורך לומר שלא גומר את החודש.
אך התחייבות זו התחייבות .הבטחתי שבעשירי
לחודש הקרוב ,עת בו נכנסת משכורתי הזעומה,
אעביר לחשבונו את הסכום המדובר .והוא מצדו
הסכים להמתין עם תיקון הרכב עד העשירי לחודש.
הגיע העשירי לחודש ,במקרה היה זה גם יום ההולדת
שלי  -יום של עת רצון ,כידוע .לא החמצתי את
ההזדמנות והתפללתי מעומק ליבי .בעצם לא
התפללתי ,אלא יותר נכון דיברתי אתו יתברך ,וכך
אמרתי" :אבינו שבשמים 3500 ,שקלים  -זה כל מה
שמוקצב לי לפרנסת משפחתי ,לא ביקשתי ממך יותר,
אבל לא פחות .אנא עזור לי שלא יחסר לי מהסכום
שכל כך חשוב לפרנסת משפחתי" .כששבתי מתפילת

שחרית ,חיכה לי בבית המכשיר הנייד ,והכיתוב שעל
המסך בישר כי עודד חיפש אותי  5פעמים בשעה בה
התפללתי .הבנתי שהוא רצה לתת לי את פרטי חשבון
הבנק שלו לצורך ההעברה .חזרתי אליו ,עודד היה
מרוגש ...כמעט לא יכול היה לדבר מהתרגשות ...חשבתי
שמא הוא כועס עלי ...אך לא .עודד צועק לי" :איש טוב,
הקב"ה אוהב אותך .אתה לא צריך לשלם לי אגורה!".
"מה? ,למה?" התפלאתי .ועודד סיפר" :בשעה האחרונה,
נכנס בטעות לחניה הקטנה והצפופה הזו ,אוטובוס של
אגד ,נהוג ע"י בן דודנו הישמעאלי .כשניסה לצאת ,לא
כל כך הצליח .פשוט לא היה מקום להסתובב .אך
הישמעאלי לא חשב הרבה ,וניסה בכל זאת להסתובב עם
האוטובוס הארוך בחניה הצפופה ,תוך שהוא מוחץ את
המיציבושי שלי .או יותר נכון  -משטיח את הרכב ,משל
היה פיתה שיצאה זה עתה מהטאבון ברובע הערבי בעיר
העתיקה ...מיד הגיע למקום שמאי של חברת אגד ,יחד
עם נציג חברת הביטוח ,שכבר החלו בהליכים בכדי
לפצות אותי ,ולהעניק לי רכב במחירון מלא".
"אתה לא צריך לשלם לי על התיקון ,כי פשוט אין מה
לתקן!" "אגב" שאלתי  -אתה יודע מה קרה עוד בשעה
האחרונה  -ממש באותה שעה שהאוטובוס מחץ את
הרכב? "לא .מה קרה? ספר לי!"  -אמר עודד.
"התפללתי"! גיליתי את הסוד ,שבלעדיו מאום לא היה
(פקודיך דרשתי)
קורה...
מרוויח רק מי שעושה לשם שמים
שמעון היה עני מרוד שהשתכר בעמל כפיו מהיד לפה.
יום אחד חשקה נפשו באגרטל יפה שיפאר את ביתו .הוא
אסף פרוטה לפרוטה ומשהצטבר הסכום המבוקש הוא
שם פעמיו אל השוק .אך לצערו כשהגיע לא נשאר בחנות
מאומה – הכול נמכר! "לא נורא שמעון ,תבוא בעוד
שבועיים אני מקבל סחורה – "...זעק לעברו המוכר.
"מה שבועיים ...אין לך משהו למכור לי?!" –התחנן
שמעון .המוכר ריחם עליו ואמר לו" :ראה יש לי אגרטל
ישן מאוד קח אותו ברבע מחיר מחדש"...
האגרטל היה עתיק מאוד .ושמעון התנחם בו.
שכנו העשיר ראה אותו עם כד הענתיקה והחליט לחמוד
לצון ,הוא קרא לעברו" :שמעון אגרטל כזה מתאים
לאוצרות המלך – תן את זה למלך והוא ישמח"...
שמעון לא חשב פעמיים – "לשמח את המלך! – איזו
זכות!!!" – והוא שם פעמיו היישר אל הארמון כשהוא
צועק לשומרים" :הבאתי מתנה למלך!"
המלך היה המום – "יהודי מביא למלך מתנה – אין זה
כי אם אגרטל עתיק ויקר עד למאוד!" – חשב לעצמו...
מיד הוא הורה למשרתיו להביא למיטיבו שק מלא
מטבעות זהב! שמעון חזר לביתו עשיר והפך לגביר!
הוא ניגש לחברו העשיר והודה לו על העצה ...העשיר
היה המום .אבל ראש עסקי יש לו ...הוא מיד מכר את
כל רכושו וקנה כד מצופה ביהלומים ושם פעמיו אל
המלך .המלך התרגש כל כך ,וחשב לעצמו" :במה אוכל
לגמול טובה לאחד שהביא לי מתנה שכזו ובוודאי שלא
חסר לו כלום?! "...הוא הורה למשרתיו להביא לו מחדר
האוצרות משהו נדיר ויקר ערך...
לא עברו כמה דקות והעשיר יצא מהארמון עם...
האגרטל הישן של שמעון...
הנמשל :פינחס זכה בשכר כל כך גדול כיוון שמעשהו
היה לשם שמים .הוא לא חשב על התועלת שתצא לו
מזה אלא מה הקב"ה ירוויח מזה ...ושכרו היה בהתאם...
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ה
האם בניו של משה ראויים להחליפו
משה רבינו מבקש מנהיג לעם ,מתוך חשיבה שבניו
יתאימו לתפקיד .הקב"ה מסרב ומבקש להנחיל את
ההנהגה ליהושע .במדרש רבה פרשה כא ,אות יד
מובאת הסיבה להעדפת יהושע:
ָאמַ ר ל ֹו הַ ָקדוֹׁש בָ רּוְך הּוא (משלי כז ,יח) :נֹצר ְתאנָה
יֹאכַל פִ ְריָּה ,בָ נֶיָך י ְָׁשבּו לָהֶ ם וְ ֹלא עָ ְסקּו בַ תו ָֹרה ,יְ הוֹׁשֻׁ עַ
הַ ְרבה ׁש ֶר ְתָך וְ הַ ְרבה חָ לַק לְ ָך כָ בוֹד ,וְ הּוא הָ יָה מַ ְׁשכִ ים
ּומַ ע ֲִריב בְ בית הַ ּוַ עַ ד ֶׁשלְ ָך ,הּוא הָ יָה ְמסַ דר אֶ ת
הַ סַ פְ סָ לִ ים ,וְ הּוא פוֹרס אֶ ת הַ מַ ְח ְצלָאוֹת ,הו ִֹאיל וְ הּוא
ׁש ֶר ְתָך בְ כָל כֹחוֹ ,כְ ַדאי הּוא ֶׁשיְ ַׁשמׁש אֶ ת יִ ְש ָראל ֶׁשאינ ֹו
ְמאַ בד ְשכָרוֹ( ,במדבר כז ,יח)ַ :קח לְ ָך אֶ ת יְ הוֹׁשֻׁ עַ בִ ן נּון,
לְ ַקים מַ ה ֶש ֶנאֱ מַ ר :נֹצר ְתאנָה יֹאכַל פִ ְריָּה.
משה רבינו ידע ,שיהושע ודאי מתאים יותר מבניו
להנהגה...
הסיבה שהוא רצה להעביר את ההנהגה לבניו הייתה
בשל העובדה שגם הוא לא היה מתאים להנהגה
בתחילת הדרך.
מה הכשיר אותו להיות מנהיג? – רוח ה'.
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

ברכה והצלחה

ליפעת קרבון

בלעדי ביבנה

שתזכה בפרנסה טובה,
רפואה שלימה,
אושר ושלווה .יתגשמו
כל משאלות ליבה
לטובה ולברכה,
בבית הכנסת "אוהל מועד"
לאורך שנים רבות
בשעה  21:30השיעור יוקרן
טובות ונעימות
על גבי מסך ענק .בע"ה תתקיים
עם כל ילדיה
סעודה רביעית ,בחסות " בית הלחם"
ומשפחתה
ברכה והצלחה

ברכה והצלחה

ברכה והצלחה

לאלמוג בנימין
שתזכה לזיווג הגון
משורש נשמתה
הטהורה
עוד השנה .בפרנסה
טובה ,רפואה
שלימה ,אושר
ושלווה .יתגשמו
כל משאלות ליבה
לטובה ולברכה.

תשמרו על הילדים
החופש התחיל ואיתו הפרפרים בבטן שכל שנה מחדש
אנו כהורים חשים אותם .אין בית ספר ,אין פיקוח
ההורים עסוקים בעבודה הילדים בבית האם יקומו
לתפילה בכל בוקר? יגידו ברכות השחר? האם ילבשו
ציצית? עד לאיזו שעה בלילה הם ישארו ערים? ,איך
ישמרו על עצמם בבריכה ובים? כיצד הם ידברו? איך
הם יתלבשו? איך הם יתנהגו? אין ספק שהילדים
זקוקים לחופש .הם צריכים לנוח ולהירגע ,אולם חובה
לזכור כי גם בחופש ישנם גבולות וכי למנוחה יש שעות
מומלצות וגם על החברים כדאי לפקוח עין .זוכרים
שהבטחתם לעצמכם להתחיל ללמוד עם הילד כמה
דקות בכל יום? כמה פעמים אמרתם לעצמכם ולילדכם
כי צריך זמן איכות .עשו טובה להם ולכם וצמצמו קצת
את שעות העבודה .נצלו את שעות האור הארוכות ,תנו
לילדים את מה שכל כך רציתם לתת במשך כל השנה .אם
אתם לא תעשו זאת כעת ,בחופש הגדול ,אין מי שיעשה
זאת במקומכם .חופשה נעימה בקדושה ובטהרה.
ברכה והצלחה

ברכה והצלחה

כל הישועות והברכות

לשמואל ושולמית מחדון

למנשה ודבורה יצחק-פור לעמרם וריטה מלכה
שיבורכו מפי עליון שתרמו לסעודה הרביעית בלויין
שיזכו רפואה שלימה,
ובכל מילי דמיטב
זכות מרן עובדיה יוסף זצ"ל
בפרנסה טובה,
אושר ושלווה .יתגשמו ברוחניות ובגשמיות לרפואתם והצלחת ילדיהם
שיאיר הקב"ה
שיזכו לברכה והצלחה
כל משאלות ליבם לטובה
דרכם ואת מזלם
רפואה שלימה ופרנסה טובה
ולברכה ,לאורך שנים
מתוך בריאות
אושר ושלווה וירוו נחת
רבות טובות ונעימות
איתנה ופרנסה
מיוצאי חלציהם
וירוו נחת ושלווה
טובה לשנים רבות
וזיווגים הגונים לילדיהם.
וזיווג לאורית ושיראל
טובות ונעימות
לרפואת משה נאמן בן מרים הי"ו
ולרפואת אברהם בן אורה

ברכה והצלחה

ברכה והצלחה

למוריה שלו

ליעקב אמונה

אלמוג וספיר ארביב אילן ובת-שבע
שיזכו בפרנסה טובה,
שתזכה לזיווג הגון
שושן

רפואה שלימה,
אושר ושלווה.
יתגשמו כל משאלות
ליבם לטובה ולברכה,
לאורך שנים רבות
וטובות וירוו נחת
מכל יוצאי חלציהם
וברכה לעמוס ואביגיל

"בניך כשתילי זתים"  -חינוך

ברכה והצלחה

ליעקב-יאיר נסימי

"קול ששון וקול שמחה ,קול חתן וקול כלה"

מזל טוב ואיחולים לבביים

למשה וריקי ישראלי
ליוסף ואהובה באבאי
לנישואי רן עם דבורה

זכות קריאת
בן ורדה וירמיהו
שיתברכו
משורש נשמתה התהילים לרפואת שיתברך בבריאות,
הטהורה
אושר
בבריאות,
והצלחת משפחתו.
אושר ופרנסה
עוד השנה.
ופרנסה טובה
דמיטב בפרנסה טובה ,שיתמלאו משאלות
טובה ובכל מילי
ובכל מילי
יה"ר שיקימו בית נאמן וכשר בישראל
ליבם לטובה .פרנסה דמיטב ברוחניות
ברוחניות
רפואה שלימה ,טובה וירווה נחת ובגשמיות ,לשנים ויעלה הקשר יפה ויזכו להמשיך
אושר ושלווה.
ובגשמיות,
משאלותיה מיוצאי חלציו רבות וטובות ,ויצליח את מסורת הבית המפואר.
לשנים רבות יתגשמו
ונעימות לטובה ולברכה .וזיווגים הגונים לבניו בלימודיו ובמעשיו "ענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל"
טובות
רפואה שלימה לע"נ הצדיק והישר לע"נ הצנועה והענוה למשפחת אמונה היקרה לע"נ הצנוע והענו
צוות העלון
לביז'ן ארשאבן הרב יוסף אביחצירא רות ברדה ז"ל
יוסף יצחק-פור
בן בהיה הי"ו
"אברהם יגל" בן אברהם ומרים ז"ל
בת רחל
בר מסעודה זצ"ל
הקב"ה ישלח
כה' תמוז פקידת שנתו כא' תמוז פקידת שנתה
משתתף בצערכם ראשון כ' תמוז פקידת שנתו
מזור ומרפא
שימליץ טוב בעד משפחתו תמליץ טוב בעד משפחתה בפטירת הצנוע והענו ב 18:00 -בבית העלמין
לרמ"ח אבריו
מרדכי אמונה
ושס"ה גידיו.
בן גולי ז"ל
לע"נ הצנוע והצנוע
לע"נ הצנוע והענו
לע"נ הצנוע והענו
שיחזור לאיתנו
הראשון ויזכה
לשנים רבות
עם רעייתו בהטרי
וזיווג לכל ילדיו

אליהו מזוז

ליאור דוידי

בן יהודה ונעמי שיחיו
בן חביבה ז"ל
כ' תמוז פקידת שנתו כו' תמוז פקידת שנתו
שימליץ טוב בעד משפחתו שימליץ טוב בעד משפחתו

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
מרדכי עמרני בן רבקה הי"ו
שבתאי מוסאי בן נהיית הי"ו
משה משה בן סרוור הי"ו
מאיר חסן בן מסעודה הי"ו
רבקה מורנו בת שרה מנב"ת
אסתר אהרוני בת גוהר 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

ויעקב שיחי'ה
מן השמיים תנוחמו
ולא תדעו עוד צער
ימליץ טוב בעד משפחתו

שמעון שלומי

בן יצחק ז"ל ומרים שתחיה
יט' תמוז 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
באבאי באבאי בן מורווארי ז"ל
יצחק גולגי בן שרה ז"ל
אבנר קאיקוב בן יוכבד ז"ל
אברהם בן-ציון בן מהוזר ז"ל
מרדכי אמונה בן גולי ז"ל
בידה מלכה בת אסתר ז"ל

ציפורה חברוני בת מרים ז"ל
אסתר ברק בת זרי ז"ל
ניצה גואטה בת לידיה ז"ל
שושנה רוזי בת מארי מרים ז"ל
מרים טהור בת איטו-מטילדה ז"ל
סימי בן דוד בת תמו ז"ל
מרים עמרני בת פרי ז"ל
הוידה יהודית ג'רפי בת סיניה 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

