
 

 

 

 1027עלון מס'   - תח  ַאים ו  ר  ש  ע  שנה 
 

 "תחל שנה וברכותיה" @
 "צום גדליה" -ביום שני ג' תשרי  @
 18:54סיום הצום בצאת הכוכבים בשעה     
 בערב. "ברכת הלבנה" - חמישיביום  @
 

 ראש השנה תשפ"א

 פ"אה'תשתשרי   א'  בס"ד
 18:23  -   הדלקת נרות

 19:13  -   שבת צאת ה
 19:56  -        רבנו תם 

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

 
 

 
 

 :     ראש השנהמענייני 
 "תקעו בחדש שפר בכסה ליום חגנו" 

)פנים יפות( רמז נפלא לקריעת הדין ע''י השופר. תחת 
 פרׁש. תחת גזרנמצא בסדר אחר אותיות  דשח  אותיות 

. וזה דיןאותיות  כסה. ותחת בקרענמצא אותיות 
 )ב. בר דיין הי"ו(פר קורע גזר דין!           שהׁש  הרמז 
  אלקיך ישראל"  לקראת"היכון 

 אומרים: התפילהעם ישראל חשובה ההכנה. לפני  אצל
ופי יגיד תהלתך" באים ומכינים עצמנו  תפתחשפתי  'ה"

שבת  בערב"מי שטרח  :האימרהידועה  .קודם התפילה
 "ומי שלא טרח בערב שבת מה יאכל בשבת?אכל בשבת, י

ובימים הנוראים,  אלולבחודש  צריכה חשובההכנה 
 צריכיםות, על הכל ויך למציובפרט בכל צעד ושעל שש

 .מאודגדולה  הכנה
להתמלאות ביראת שמים ולכפות על  עלינואלו  בימים

לדון  שיוכל "בעי ליבא רחמנא"עצמנו תשובה אמיתית כי 
השנה. אפשר להגיע ליראת שמים  אותנו לטובה בראש

וצריך כל אדם לומר צדיקים  וסיפורי מוסר לימודע"י 
 פסים( כתונת) .אבותיי למעשי ילעצמו מתי יגיעו מעש

 "שנהיה לראש" 
" לרא"ש ר"ת שנהיה לראשאומרים בראש השנה "

 .בשמיםשבינו אצון רעשות ל
 "פירוש שביום הזה נוצר אדם  -  "היום הרת עולם

הראשון כי בכ"ה אלול נברא העולם. שואלים אם כן 
ומתרצים שכמו  ?מדוע לא אומרים היום נוצר אדם

רשע שאשה הרה לא יודעת מה יהיה הולד הנוצר צדיק או 
 .בריא או חלש, גם בר"ה אנחנו לא יודעים מה יהיה המשפט

  "מדוע? כידוע בראש השנה הקב''ה  - "תפוח בדבש
ישתבח שמו. 'אמרי נעם' אומר  פוקד הרבה עקרות בבנים

, פרו 494שדבר זה נרמז באכילה של תפוח בדבש. תפוח=
 .     )ב. בר דיין הי"ו(306=אשה= 306. דבש= 494רבו=
"יהי רצון שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה" 

טובה" בלבד אינו מספיק, משום שחייב לברך על "שנה 
ולכן ". הרעה כמו על הטובה, ולומר "גם זו לטובה

 .מבקשים שתהיה גם מתוקה

 
 

 פינת הניבים והפתגמים
לפני לפניו )בראש השנה כל באי עולם עוברים "

ֵני ָמרו ןה( הקב" ב   ".כ 
שכותב התנא של המשנה, מוזכר לא אחת הביטוי 

כבני מרום" = כבני ". בהקשר של הימים הנוראים
 .אמרנא בארמית זה כבשיםא. אמרנ

עוברים כל אנשי העולם  ,ה שהוא יום הדיןבראש השנ
 הקב"ה שהוא 'הרועה הגדול' כמו עדר כבשיםאצל 

 .לפני הקב"הם כיחידים כלומר אנו עוברי
 
 

 

 
 

 ז"ל אברהםבן   לע"נ  

 "תפילת "תשליך : 
ביום הראשון של החג לאחר תפילת מנחה, נוהגים 

ואפילו מים בגיגית ללכת לשפת הים או למקווה מים 
ולומר תפילת "תשליך". נוהגים לנער את שולי הבגדים 
שלוש פעמים על מנת לסמל את השלכת החטאים 

 .ופתיחת דף חדש לשנה החדשה
 הכר את יהדותך 

מובא משמו של האר''י הקדוש )רבי יצחק לוריא 
'' מרומזים בדרך של תשובהאשכנזי(, שבמלה ''

תיבות( חמישה פסוקים, המורים את -נוטריקון )=ראשי
 לשלמות בחיים: אדם ויגיעהדרך אשר ילך בה 

 )דברים י''ח, י''ג(. "מים תהיה עם ה' אלהיךת"א( 
 )תהילים ט''ז, ח'(. "ויתי ה' לנגדי תמידש"ב( 
 )ויקרא י''ט, י''ח(.  "אהבת לרעך כמוךו" ג( 
 )משלי ג', ו'( .  "דרכיך דעהו לכב" ד(

 . (כון לקראת אלהיך ישראל'' )עמוס ד', י''בהה( ''
 ויש המציעים במקום זה:      

 מיכה ו', ח'( .)צנע לכת עם אלהיך''  ה''    
 "אשרי העם יודעי תרועה" 

  . רמז למאה קולות 100"יודעי" בגימטריא 
 "100" בגימטריא כף" - "כל העמים תקעו כף. 
 "עלה אלוקים בתרועה, ה' בקול שופר" 

לרמז  ." מידת הדיןאלוקים" ," מידת הרחמיםה'"
למידת  אז נתהפך ממידת הדיןשכשתוקעים בשופר 

 .הרחמים
 

 

 נהנים מהעלון? 
תרמו השנה  אוהבים לקרוא בו?

 את פדיון הכפרות לחיזוקו.
 

 
 
 

 
 
 

 

  אין לעיין בעלון בשעת התפילה וקריאת התורה. במקום שיש עירוב, יש לטלטל ע"י קטן. העלון טעון גניזה.     מדרך עמי !הסירו מכשול 
 / 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 

 "ויהי אישמפטירין :  "
 )שמואל א' א'(             

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  2ראו בעמוד  -מרתק 
 מכל מלמדיי השכלתי

 
 
 

מאחל לכל תושבי יבנה ובית ישראל איחולים לבביים וחג שמח."אברהם יגל"  ארגון  
 שנה טובה ומבורכת,  שנזכה כולנו לשנים רבות טובות ונעימות.

ך התחזקות בתורה וביראת שמיים, יהי רצון שימלא ה' כל משאלות ליבכם לטובה,  מתו  
 נחת ובריאות איתנה,  אושר ועושר ופרנסה בשפע,   אמן כן יהי רצון.

 
 

 

מיתי )ברוחניות ובגשמיות(אריון פנת שהיה ת  



 
 

  

 

 השנה לראש  נהגות הלכות וה
 

. אוכלים ושותים ושמחים בראש השנה, ואין מתענים בו. א
ואם חושש שיאריכו בשחרית ומוסף יותר מחצות היום, 

 רישתה מים או תה )בסוכר( לפני התפילה כדי שלא ישא
בתענית. ומכל שכן כשחל בשבת. ונכון שהשליח צבור לא 
יאריך יותר מדי,  וכן הגבאים במכירת המצוות, בכדי שיוכלו 

כול קודם חצות היום. ולא ירבה באכילה לאכול כל הקהל לא
 שבעו, כדי שלא יקל ראשו ותהיה יראת ה'  על פניו. 

", "ביום הזיכרון הזה. בברכת המזון אומרים יעלה ויבוא,  ב
יאמר ברוך ואם שכח, אינו חוזר. ואם נזכר לפני הטוב והמטיב 

 אשר נתן וכו' בשם ומלכות, וימשיך ברכת הטוב והמטיב. 
" במנחה.  ויש צדקתך. ראש השנה שחל בשבת אומרים "ג

 לאומרו. ונהרא נהרא ופשטיה.  נוהגים שלא
בליל שני של ראש השנה מתחילים תפלת ערבית בפיוט  .ד

" ומתפללים כמו בלילה הראשון. ואם חל במוצאי "חון תחון
שבת אומרים "ותודיענו", ואף על פי שעדיין לא בירך בורא 

 מאורי האש מותר לו להתפלל מתוך הסידור. 
ר, נידוש, קין, יסדר הקידוש של ליל שני של ראש השנה:  .ה
מן. ומנהגינו פשוט כדעת מרן הש"ע לומר ברכת זבדלה, ה

יל ב' דראש השנה, אף אם אין פרי חדש שהחיינו בקידוש  ל
על השולחן, ואם אפשר לו להשיג פרי חדש או בגד חדש יניחנו 

 לפניו בעת הקידוש, ויכוין לפטרו בברכת שהחיינו. 
הנשים לא תברכנה שהחיינו בהדלקת הנרות של ראש  .ו

השנה לא בראשון ולא בשני. והמנהג שנהגו להביא את 
יהם יהי רצון כנזכר לעיל, נוהג הפירות והירקות שאומרים על

 גם בלילה השני. 
האל ". בעשרת ימי תשובה, בחתימת הברכה, במקום: ז

", לפי שהקב"ה מראה המלך הקדושהקדוש", צריך לומר: "
מלכותו ביושבו על כסא דין לשפוט את העולם, ומלך במשפט 
יעמיד ארץ. ואם טעה וחתם "האל הקדוש", אם נזכר בתוך 

וא זמן של אמירת שלום עליך רבי, ומיד חתם כדי דיבור, שה
המלך הקדוש, יצא. ואם נזכר לאחר מכן, חוזר לראש 

הברכות הראשונות ברכות השבח הם  תשוהתפילה, כי של
ונידונים כברכה אחת, והטועה באחת מהם דינו לחזור לראש 
התפילה. וכל ששהה  יותר מכדי שיעור שלום עליך רבי, אפילו 

 שאחריה, חוזר לראש. שלא התחיל בברכה 
האל הקדוש", או ". והוא  הדין אם נסתפק אם אמר ח

"המלך הקדוש" ונזכר בברכות שלאחר מכן, צריך לחזור 
לראש התפילה, שמסתמא אמר על פי הרגל לשונו בכל השנה 
"האל הקדוש". ויש אומרים שאם אמר תשעים פעם "ברוך 

נסתפק אתה השם )בלי הזכרת ה'( "המלך הקדוש" ואחר כך 
אם אמר המלך הקדוש או האל הקדוש, ונזכר לאחר כדי 
דיבור, שאין צריך לחזור. ויש חולקים וסוברים דהכא לא 

 מהני שחוזר תשעים פעם "המלך הקדוש", וכן עיקר להלכה.
 

 "תקיעות בשופר בראש השנה"
ת, ")תשר 30קולות, וזה סדרן:  101. אנו נוהגים לתקוע א

)אמנם האשכנזים נוהגים לעמוד בהם,  .ת( מיושב"ת, תר"תש
בתפילת  30אך מן הדין היה מותר לשבת(, והשאר במעומד: 

" תתקבל"בקדיש  10מוסף,  בחזרה של 30לחש של מוסף, 
 ותרועה גדולה בסוף התפילה.  לאחר מוסף

. כל התקיעות נצרכות, ואסור להפסיק בדיבור מן הברכות ב
התפילה. אלא  הראשונות עד סוף התקיעות שלאחר חזרת

 אינו חוזר ומברך.  -שבדיעבד, אם דיבר 
יבוא אחר ויתקע  -. תוקע שבירך ולא הצליח לתקוע ג

   במקומו, בלא לברך שוב, ובלבד שהתוקע השני היה נוכח
 בעת שהראשון בירך. 

. תוקע שרואה שלא עולה בידו לתקוע ויש אחרים בקהל ד
 .אחריםהיודעים לתקוע היטב, ימחל על כבודו ויתן ל

 ל תקרי הליכות אלא הלכות""א
 

 מכל מלמדיי השכלתי
שהוא  החודש השביעינקרא  חודש תשרי

 . השביעי למנין החודשים
 : כל השביעיים חביביםאמרו חכמים: 

 חביב: וילון, רקיע, שחקים, הרקיע השביעי -
  ."סולו לרוכב בערבות" ,ערבותזבול, מעון, מכון, ו  
, השביעית חביבה: ארץ, אדמה, ארקא בארצות -

 ."והוא ישפוט תבל בצדק" -תבלגיא, ציה, נשיה, 
 השביעי חביב: אדם, שת, אנוש, קינן, בדורות -
  ."ויתהלך חנוך את האלוקים"-חנוךמהללאל, ירד,    
 השביעי חביב: אברהם, יצחק, יעקב, באבות -
 ."ומשה עלה אל האלקים"-משהלוי, קהת, עמרם,   
)בני ישי( השביעי חביב: אליאב, אבינדב,  בבנים -

 ."דוד השביעי" – דודשמעא, נתנאל, רדי, אוצם, 
 )ספר התודעה(.                                                 

 
 בעשרת ימי תשובה תפילה

 

סדרן של התפילות בעשרת ימי תשובה הוא כמו 
מוסיפים  בכל השנה, אלא שבתפילת העמידה

" בשתי ברכות מי כמוך" ו"לחייםזכרנו "
בשתי ברכות " בספר" ו"וכתובראשונות, ו"

אחרונות. ואם שכח ולא אמרם, וכבר הזכיר שם 
אם שכח  אינו חוזר. וכן הדין ,ה' בסיום הברכה

לומר "זכרנו" וכו', אפילו בתפילות של ראש 
 .ויום כיפורים, שאינו צריך לחזור השנה

קדוש".  ואומר "המלך הקדוש" בברכת "אתה
התפילה.  חוזר לראש -ואם שכח ולא אמר

ובברכת "השיבה שופטינו" מסיים "המלך 
צדקה ומשפט".  המשפט" במקום "מלך אוהב
אינו חוזר, כיוון  -שכח וסיים "מלך אוהב" וכו' 

בברכה. ויש נוהגים לחזור אף  שהזכיר מלכות
 בזה. בשחרית ובמנחה אחר חזרת הש"ץ אומרים

יום, חוץ משבת ומנחה בערב  ינו מלכנו" בכל"אב
מלכנו" אפילו  אבינו" הספרדים אומרים שבת.
 .בשבת

 
 צום    גדליה

 

" על שם צום השביעינקרא גם " : צום גדליה
  .חודש תשרי

בידי  גדליהו בן אחיקםתשרי, נהרג  'ביום ג
ישמעאל בן נתניה יחד עם היהודים והכשדים 
שהיו אתו במצפה בעצת מלך עמון )מלכים 

 ,כ"ה(. 'ב
משנהרג גדליה כבתה גחלת ישראל ששרדה אחר 
החורבן הראשון, שארית יהודה גלתה מארץ 

 ישראל ונהרגו אלפים רבים מישראל. 
"ללמדך ששקולה חכמים תקנו צום זה ואמרו : 

)ראש  מיתת הצדיקים כשרפת בית אלוקינו"
כשם שקבעו צום על חורבן בית . והשנה י"ח(

 ת גדליה.המקדש כך קבעו צום על מו
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 !? מה זו עושה -לשמחה 
זהו ראש השנה. כיצד היינו  -אכן יום דין, יום משפט 

אמורים להראות ביום שכזה? ממעטים באכילה, 
 .בוכים, כמי שדינו עומד להיחרץ לחיים או למוות

לובשים להיפך. יום ראש השנה הוא יום חג.  -והנה 
בגדי חג, מכסים את השולחן במפה לבנה, אוכלים 

מה זו  -מאכלים משובחים. והתמיהה רבה: לשמחה 
 !?עושה, ביום כה גורלי

 : המגיד מדובנא זצ"ל מסביר זאת במשל
מלך אחד קרא לשניים מן השרים שלו ואמר להם: 
"זה חודשים רבים שאני עוקב אחר כל השרים ומחפש 

ימו לתפקיד מיוחד, הדורש מתוכם שניים אשר יתא
אחריות ונאמנות: ברשותי מצויה חותמת הזהב 
המלכותית, אשר בה אני חותם על כל מסמך מלכותי, 
ואשר בלעדיה אין כל תוקף לשום מסמך. לאחרונה 
התרבו טרדותי, ואני מחפש שני שרים נאמנים אשר 
בידיהם אוכל להפקיד את החותמת היקרה, ולהטיל 

אחראי. מבין כל השרים, עליהם את התפקיד ה
נוכחתי לראות כי אתם המתאימים לכך ביותר. 
אייחד לכם לשכה מכובדת בארמון, ותקבלו משכורת 

 "!זכרו את גודל האחריות המוטלת עליכםו גבוהה
בשמחה רבה קבלו השרים את התפקיד החדש. הם 
ישבו בלשכתם וקבלו לידיהם את המסמכים 

המלך, והקפידו המלכותיים, החתימו אותם בחותמת 
תמיד בתום ההחתמה להחזיר את החותמת אל 

 .הכספת המיוחדת שהותקנה עבורה
עבר יום, עברו יומיים, שלושה וארבעה, והשרים החלו 
להשתעמם. באחד הימים ישבו שניהם בלשכתם 
משועממים, ודברו על דא ועל הא. "אתה יודע", 

האחד אל חברו, "היום לפני בואי לכאן קניתי  פנה 
טעם גן עדן  -ה בקבוקי יין משובח במיוחד, טעמו כמ

ממש. הנה הבקבוקים כאן אצלי". ביקש החבר 
לטעום מעט מן היין, אולם חוק היה במדינתם, כי אין 
לשתות יין בארמון המלוכה. "אלגום כוסית אחת מן 

קש החבר, "רק כדי לטעום את טעמו יהיין", ב
. ריח המיוחד". הסכים השר ומזג לחברו כוסית אחת

 -היין אשר הכה באפו שכנע גם אותו לטעום כוסית 
אחת בלבד. שתו השרים כוסית אחת, ולאחריה עוד 
כוסית, ועוד כוסית... סיימו בקבוק, ופתחו בקבוק 
נוסף, ועוד בקבוק, ועוד בקבוק... עד אשר השתכרו 
כליל. "אולי יש לך משהו לאכול?!" צעק האחד אל 

, אישר החבר. "קניתי חברו מתוך שכרותו. "אכן כן"
אגוזים משובחים, הבה ונאכל יחד". הוציא השר את 
שקית האגוזים שקנה ופתח אותה. אולם כאן ניצבו 
השיכורים בפני בעיה: במה יפצחו את האגוזים? 
הביטו כה וכה, ולא מצאו חפץ מתאים לפיצוח 
האגוזים. והנה עלה רעיון 'מבריק' בראשם: 'חותמת 

החפץ המתאים ביותר!'. היא  -הזהב של המלך 
הוציאו מיד את החותמת מן הכספת, התיישבו 

 .הרצפה, והתחילו לפצח את האגוזים על 
לרוע מזלם, בדיוק באותו רגע עבר המלך ליד  -והנה 

לשכתם. הקולות המשונים שעלו מן הלשכה הביאוהו 
להכנס פנימה. המראה שנגלה לעיניו הכה אותו 

 על הרצפה,בתדהמה מוחלטת. השרים יושבים 
בקבוקי יין ריקים מתגלגלים סביבם, והם מפצחים 

 אאגוזים בחותם המלך! איזה בזיון, איזה חילול נור
 

של חותם המלך! בכעס הוא פנה אל השרים ואמר: 
"היום בערב תתייצבו לפני למשפט! חילול חותם 

 "!זוהי עבירה חמורה ביותר, שעונשה מוות -המלך 
הבהלה הפתאומית הפיגה את שכרותם של השרים. 

הנורא. עוד בבת אחת קלטו את אשר עשו, ואת מצבם 
לפני שהספיקו לומר מילה, נכנסו שוטרי המלך אל 
הלשכה, ואסרו את ידיהם באזיקים. הם הובילו את 
כל אחד מהם לביתו תחת משמר כבד, על מנת 

 .להתכונן למשפט שיערך בערב
הגיע השר האחד לביתו שבור ורצוץ. הוא סיפר לבני 
ביתו בדמעות כי היום בערב ייערך לו משפט והוא 

י לעונש מוות. הוא החל להיפרד מבני משפחתו, צפו
 כתב צוואה, וכך העביר את השעות שנותרו לו עד
המשפט בצער וביגון. בהגיע המועד, הובילוהו 

 .השוטרים לעבר בית המשפט
בדרך פוגש הוא את חברו השר, שגם הוא כמוהו מובל על 
ידי שוטרים אל בית המשפט. הוא מביט על פני החבר, 

תו הוא רואה שחברו שמח ורגוע! והנה להפתע
בהשתוממות עצומה הוא פונה אליו ושואל: מדוע אתה 

 -למשפט  כה רגוע? האם אינך יודע שאנו עומדים עכשיו
שתוצאותיו גזר דין מוות?!" חייך הלה אל חברו והשיב 
לו: "אספר לך, ידידי. לאחר שקרה מה שקרה, והוזמנו 

לעצמי: כיצד אל המשפט, לא נפלתי ברוחי! חשבתי 
אוכל לשכך את כעסו של המלך, ולהמתיק את גזר הדין? 

המשנה למלך.  -ביקשתי שיקראו לביתי את ידידנו 
בהגיעו אל ביתי, שפכתי לפניו את ליבי, וביקשתיו 

 ".בדמעות שילך למלך וינסה ללמד עלינו זכות
הלך המשנה אל המלך", המשיך השר לספר, "והמלך "

שר קרה. אמר לו המשנה: הנסער סיפר לו את כל א
'אדוני המלך, אין ספק שהשרים הללו עשו מעשה אשר 
לא ייעשה, אולם הלוא שיכורים היו, בעת שחיללו את 
חותם המלך, ולא עשו את המעשה מתוך הכרה וכוונה 
רעה חלילה, הרי יודע אתה כי הם נאמנים לך ביותר, 
ומדוע תכעס עליהם כל כך?!' השיב לו המלך: 'אולם 

ד הגיעו לידי שכרות?! הלוא החוק אוסר להשתכר כיצ
בארמון המלוכה!' 'אכן כן', אמר השר, 'ודאי שעשו 
מעשה מגונה בכך שהשתכרו. אולם על ההשתכרות אין 
גזר דין מוות. תן להם לכל היותר כמה חודשי מאסר'. 
כך דיבר המשנה אל המלך שוב ושוב, וניסה לרצותו 

ו ואמר: יתכן שיש ולפייסו. לבסוף נרגע המלך מכעס
צדק בדבריך. היום בעת המשפט אבחן את השרים 
ואראה, אם אכן הם יביעו חרטה כנה על חטאם, ויוכיחו 
לי שהם נאמנים לי ומקבלים עליהם את מלכותי בלב 

 '!שלם, הריני סולח להם על חטאם ומחזירם לתפקידם
מיד הגיע אלי המשנה", סיפר השר. "ואמר לי את דברי "

ותו רגע נעשיתי רגוע ושלו. הן גזר הדין המלך. ומא
תלוי בי בלבד! על ידי חרטה אמיתית,  -שיפסק היום 

אני הוא  -יכול אני לשנות את גזר הדין לטובה. למעשה 
 "!השופט של עצמי

המשפט שנערך לנו ביום ראש :  זהו המשל, והנמשל מובן
השנה, איננו משפט שרירותי, שבו השופט גוזר את גזר 

כראות עיניו. אנו עומדים למשפט בפני  הנאשםדינו של 
מלך המלכים הקדוש ברוך הוא, האוהב אותנו אהבה 
עזה, ואם הוא יראה שאנו מתחרטים על מעשינו הרעים, 
ומקבלים עלינו עול מלכות שמים, הרי הוא גוזר עלינו 
גזירות טובות. ואם כן אנו השופטים של עצמנו! 

ין, ומתוך כך יכולים במעשינו אנו קובעים לעצמנו את הד
 .אנו להגיע לראש השנה שמחים ורגועים
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 חינוך  - "בניך כשתילי זתים"

 ראש השנהבחינוך 
ב'ראש השנה' עוסקים במעמד האלמותי 'עקידת יצחק'. 

 בת ה'מתוך אה יתברך שמומסירות נפש לעשות רצונו 
ושמחה. שופר, תשליך, ראש איל, ועוד מנהגים רבים 
סביב למעמד קדוש זה המהווה אבן פינה בקשר עליון 

 .בינינו לבין אבינו שבשמים
 יאנשוחח עם ילדינו בימים אלה כי מצוות קידוש ה' ה

 מצוה תמידית', הנוהגת בכל זמן ובכל מקום. '
קידש את  -ילד הרואה שוקולד חלבי ומתאפק עוד שעה 

השם! הרואה כי פוגעים בזולת ועוצר אותם ומנסה 
קידש השם! ילד עייף שקם בזמן ללימודים, יצא  -להרגיע 

בלי 'לתפילה בחום או בגשם, עזר בבית גם במצב של 
ובנה זו ל תים על קידוש ה'! עחשק' הוא ממקדשי ה' ! חי

 .ברמה המתאימה -להכות שורש מגיל צעיר 
היה דבורו בנחת עם הבריות, ודעתו י"נחנך את ילדינו : 

 -מעורבת עמהם ומקבלם בסבר פנים יפות, ונעלב מהם 
ועושה בכל מעשיו  באמונה... ואינו עולבם, ונושא ונותן

אותו  לפנים משורת הדין... עד שימצאו הכל מקלסין
 .ואוהבים אותו ומתאוים למעשיו

 "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 הכנסתעד בית הגיע זמן הבחירות לו
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? הבחירות!!!הבריות
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 ,הפרנסה, הבריאות  
 
 

 ברכה והצלחה

לשמואל ושולמית 
שיבורכו מפי   מחדון

עליון ובכל מילי 
דמיטב ברוחניות 
ובגשמיות יאיר 

ומזלם הקב"ה דרכם 
מתוך בריאות איתנה 
ופרנסה טובה  לשנים 
 רבות טובות ונעימות

 וזיווגים לילדיהם
 
 
 
 
 
 
 

 
 שבת  שלום  ומבורך

 ז"ל גולשן ןברחמים לארי 
 ז"ל מרים  תבציפורה חברוני 

 ז"ל  אסתר תבבידה מלכה 
 ז"ל זרי בת אסתר ברק 
 ז"ל לידיה בת ניצה גואטה 
 ז"ל  מארי מריםבת שושנה רוזי  
 ז"ל  ביביבת  שמחה לארי
 ז"לפרי  בת מרים עמרני

 
 
 
 

 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 יוכבד בן אבנר קאיקוב 
 ז"ל רבקה ןבמרדכי עמרני 
 ז"ל גולי ןבמרדכי אמונה 

 ז"ל  מסעודה וסלםבן אליהו סעד הכהן 
 
 

 הי"ומרים  בןשלמה לארי 
 הי"ומרים  בןמשה נאמן 

 הי"ומרים  בןאברהם נאמן 
 הי"ומרים  בןישראל פרג'י רפאל 

 הי"ונהיית  ןב שבתאי מוסאי
 הי"וסרוור  ןב משה משה
 הי"ומסעודה  ןב מאיר חסן

 הי"וזהרי  ןב שלמה בועזיז
 מנב"תשרה  תב רבקה מורנו

 מנב"תגוהר  תב אסתר אהרוני
 
 

 : -לכל החולים ובכללם ל רפואה שלימה והחלמה מהירה
  הי"ורעות בן  יגל-אברהם
  הי"ומזל -אריאלהבן  דורון חי-עילאי

 הי"ו ביביבן  יוסף אהרוני
  הי"ושרה בן  ניסים דוידי

  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 לארי מרדכי
 

 בן אברהם וזליכה ז"ל     בבאי מוסאי
 

 4 054-7743834   ארגון "אברהם יגל"  יו"ל ע"י 

  "אברהם יגל" ארגון
יוצא בקריאה נרגשת 

 ובחיבת קודש
 נא להקדיש את  

 "פדיון הכפרות" 
בעלון לחיזוק ולתמיכה 

  המזכה את הרבים.
יתן ה' וימלאו כל 
 משאלותכם לטובה

 ותזכו גם לברכה בעלון
 
 

 
 

 ברכה והצלחה

 למורן דויד
 ולליטל דויד

 מנב"ת גילהבנות 
 לזיווג הגוןשתזכנה 

משורש נשמתן 
רפואה   הטהורה.

 ופרנסה טובה
 מילי דמיטבובכל 

 וברכה והצלחה
 ליעקב וגילה דויד

 
 
 
 

 הצנועה והענוהלע"נ 
 חנה שרגא

 ז"ל רבי ובת ציוןבת 
 פקידת שנתה תשרי' ד

 שתמליץ טוב בעד משפחתה
 
 
 
 
 
 

 והענו צנועלע"נ ה
 חביב יעקוביאן

 ז"ל פארג' וג'הרןבן 
פקידת שנתו.  ג' תשרי

 שימליץ טוב בעד משפחתו
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ייחודו של ראש השנה
 את כל מעשי בראשית. השלים הקב''ה בראש השנה
 נפקדו שרה רחל וחנה, שהיו עקרות. בראש השנה
 יצא יוסף מבית האסורים. בראש השנה
בטלה עבודת אבותינו במצרים ובאה  בראש השנה

  להם ראשית גאולתם.
 : נברא האדם הראשון בראש השנה

 .עלה במחשבה ראשונהבשעה 
 .נמלך במלאכי השרת שניהבשעה 
 .כינס עפרו השלישיתבשעה 
 .רקמו חמישיתבשעה .  גיבלו רביעיתבשעה 
 .עשאו גולם והעמידו על רגליו ששיתבשעה 
הכניסו  שמיניתזרק בו נשמה, בשעה  שביעיתבשעה 

 .ציווהו על עץ הדעתתשיעית לגן עדן, בשעה 
נידון  אחת עשרהבשעה  .עבר על ציוויו עשיריתבשעה 

 ה. יצא במחילה לפני הקב'' שתים עשרהובשעה 
אמר לו הקב''ה: אתה סימן לבניך, כשם שנכנסת לפני 
בדין ונמחל לך, כך עתידין בניך להיות נכנסין לפני בדין 

 ויוצאים לפני במחילה.ביום הזה 
 
 

 

 ברכה והצלחה לידידנו המסייעים
 "אברהם יגל"לארגון 

 לוייןבשידורי הבסעודה הרביעית ו
 הי"ו יעקב ורחל קולצ'ה
 הי"ו יוסף ומלכה זנדני

 הי"ו גוזלן ותימוטי ור
 הי"ו עמרם וריטה מלכה
 הי"ו משה ורבקה ישראלי
 הי"ו אפרים שמואליאן

 שיתגשמו משאלות ליבם לטובה
 
 

 רפואה שלימה
 שושנה בת אסתר
 יצחק בן דינה

 הקב"ה ישלח 
רפואה שלימה 

שיחזרו לאיתנם 
הראשון ויזכו 
לשנים רבות 

 נעימות וטובות
ויתגשמו כל 

 לטובה משאלותם
 

 
 
 
 
 

 
 
 

תפילות בראש השנה 
 "אוהל מועדב"
 א' תשרי : שבתיום 

 שחרית לחג )נץ( - 05:30 
 מנחה ותשליך - 13:00 
 קריאת תהילים - 16:00 
 ערבית לחג. - 18:50 
 ב' תשרי : ראשוןיום  
 שחרית לחג )נץ( - 05:30 
 קריאת תהילים - 16:00 
 וערבית מנחה לחג - 18:00 

 ברכות ואיחולים 

ליקיר משה ושני 
 שבירו

 יחזקאל  -אליהבהגיע 
 חלק'הלגיל 

 היהי רצון שיעל
במעלות התורה 
והיראה ויצליח בכל 
דרכיו ומעשיו ויזכה 

 לאריכות ימים ושנים 
 

 ברכות ואיחולים 

 לרענן וקורל שלום

  הבן לרגל הולדת 
 היהי רצון שיעל

במעלות התורה 
והיראה ויצליח בכל 
דרכיו ומעשיו ויזכה 

וברכה לאריכות ימים 
 לאשר וגילה שלום

 מלכה ולשמואל ואולגה

 
 
 
 

 ברכה והצלחה 

 בן אילנהיהונתן 
 בת אביגילהדר 

שיבורכו מפי עליון 
 ובכל מילי דמיטב

ברוחניות ובגשמיות 
יאיר הקב"ה דרכם 
 ומזלם מתוך בריאות
איתנה ופרנסה טובה 

 ולידה קלה להדר
 יה בלימודיםוהצלחה לטל

 ברכה והצלחה 

 רוזי-ורדה
 וירמיהו נסימי 

שיבורכו מפי עליון 
ובכל מילי דמיטב 

ברוחניות ובגשמיות 
יאיר הקב"ה דרכם 

ומזלם מתוך 
בריאות איתנה 
 ופרנסה טובה 

 והצלחה לילדיהם

 והענו צדיקלע"נ ה
 באבאי באבאי

 ז"ל מורוואריבן 
 

פקידת שנתו.  תהשב
 שימליץ טוב בעד משפחתו

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 והענו צנועלע"נ ה
 קנשלמה בל

 ז"ל רוזה וליאוןבן 
פקידת שנתו.  השבוע

 שימליץ טוב בעד משפחתו
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 ברכה והצלחה 

 ליפה כלפון
באושר תתברך ש

בבריאות, ופרנסה 
 טובה ובכל מילי

דמיטב ברוחניות 
 ובגשמיות, לשנים

רבות טובות ונעימות 
 נחת ושלווה ותרווה

 מכל יוצאי חלציה

 רפואה שלימה
 לדינה מוסאי

 בת חנה
הקב"ה ישלח 
מזור ומרפא 
לרנ"ב אבריה 
ושס"ה גידיה. 
רפואת הנפש 
ורפואת הגוף. 
ותזכה לשנים 

  ת וטובותרבו

 ברכה והצלחה 

 בן אילנה חיים-יוסף
 חנהבת אורי 

 ובנותיהם
שיתברכו באושר 

בבריאות, ופרנסה 
 טובה ובכל מילי

ברוחניות דמיטב 
 לשנים ובגשמיות,

רבות טובות ונעימות 
 ושלווהוירוו נחת 
 

 ברכה והצלחה

 לדוד ומרים מוסאי
שיבורכו מפי עליון 
ובכל מילי דמיטב 

ברוחניות ובגשמיות 
יאיר הקב"ה דרכם 

ומזלם מתוך 
בריאות איתנה 
ופרנסה טובה  

 לשנים רבות 
 טובות ונעימות.

 
 
 
 
 
 

 ברכה והצלחה 

מרים -שי ומירן
  אוחיון

שיתברכו בפרי 
בטן במהרה, 

אושר ובריאות, 
ופרנסה טובה 

דמיטב ובכל מילי 
לשנים רבות 

 טובות ונעימות 
 

 היקרה חמו-בןלמשפחת 
משתתפים בצערכם 
 במות הצנועה והענוה

 חמו -סולטנה בן
 בת מרים ז"ל 

 מן השמיים תנוחמו 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 והענו צדיקלע"נ ה
 יוסף גאלי

 ז"ל ג'מובן 
 

השבוע פקידת שנתו. 
 שימליץ טוב בעד משפחתו

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


