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 995עלון מס'   - יםר  ש  ע  שנה 
 

  ,טובה רפואה, ברכה, פרנסהניתן להקדיש העלון ל @
  ,זרע קודש בר קיימאהצלחה, זיווג הגון,      
 יקיריכם.   לעילוי נשמתולהבדיל       
 08-9437333, 054-7743834טלפון המערכת :       
 
 

 שמות פרשת 

 "פה'תשטבת  'כא  בס"ד
 16:41  -   הדלקת נרות

 17:33  -   שבת צאת ה
 18:05  -        רבנו תם 

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

 
 

 
 

 מענייני הפרשה :   

  שיעבוד מצרים וגזרות פרעה. 
   .הולדת משה ולקיחתו לבית פרעה 
  ונישואיו לציפורה משה במדיין . 
  מתגלה למשה בסנה.  'ה 
  אל 'משה נשלח למצרים למסור את דבר ה  
 .ישראל ממצריםפרעה להוציא את בני       
 "('ו - 'ב) "ותפתח ותראהו את הילד 

אמר רבי יוסי בר חנינא  -ותרא מיבעי ליה 
מנין לגמרא .( ב"סוטה י) .שראתה שכינה עמו

אחד מכינוייו של  "הו"התיבה  ,אלא ?דרשה זו
אני והו "[ ']סוכה ג 'כמו שמצאנו בגמ ,ה הוא"הקב

 "ותרא"ממה שלא נאמר  ,וזה הפשט ."הושיעא נא
הרי כאילו שתי תיבות כאן:  ",הוותרא"אלא 

 משמע שראתה שכינה עמו. ,ותרא הו
 "('ה - 'ג) "של נעליך 

של נעליך מעל " : רבי נפתלי מרופשיץ היה אומר
כפי  ,חישהלקיצה עשיכה ננוטריקון  נעל ",רגליך

[ שנשיכתן של תלמידי 'י-'שלמדנו במסכת אבות ]ב
 ,ועקיצתן עקיצת עקרב ,חכמים נשיכת שועל
אל  ",של נעליך"אתה משה  .ולחישתן לחישת שרף

תהיה כמו תלמידי חכמים אלה ואל תקפיד על עם 
 .ישראל
  "ויעצמו במאד מאד" 

הוא  'במאד' -מסביר שהביטוי  'כלי יקר'בעל 
בכל ' -כמו שנאמר בקריאת שמע  לממון,ביטוי 
ורוצה להורות שבני ישראל נעשו עשירים  '.מאדך

ולפיכך חשב פרעה להביאם  ,והתעצמו גם בממון
 .לידי עוני

 "ותקח צפרה צר" 
 ?שואלים מאיפה ידעה צפורה לקחת צור למול

שבתוך המלה  ,אלא שהיא הבינה זאת משמה
פה וגם נשאר אותיות  צר : תיבות 2ה יש רפצ

מזה ידעה שצריכה  ,מילהכמספר  85בגימטריא 
 .למול בצור

 

 
 

 פינת הניבים והפתגמים
 

ביטוי תמיהה בתלמוד  =" פוכי מטרתא למה לי"ה
 ?שמשמעו: לשם מה צריך לבצע פעולות מיותרות

אדם שנושא שני שקים שמשקלם שווה, מה יתרון לו 
להעביר את השק שביד ימין ליד שמאל, ואת השק 

 ? שביד שמאל ליד ימין
שטר חוב סובר, שאם שניים הוציאו : רב נחמן  אדוגמ

זה על זה, וכל אחד חייב לרעהו סכום זהה, הדין הוא 
יו רב שכל אחד גובה את חובו מן האחר. תמה על

ואמר: "הפוכי מטרתא למה לי?", כלומר: לשם ששת 
מה צריך שכל אחד יגבה את חובו מחברו? והלא עדיף 

 .(לקזז את החובות זה כנגד זה. )כתובות קי

 

 

 
 

 ז"ל אברהםבן   לע"נ  

 "ויאמר משה משה" 
בלי פסיק  "משה משה"אמר  'מביא שההמדרש 
כ אצל "משא ,דהיינו בלי מקף באמצע ,באמצע
-יעקב וכן שמואל-אברהם וכן יעקב-אברהם

 :פירושים 2ואומר המדרש  ,שמואל כתוב עם פסיק
 .דיבר עם משה בלי הפסק 'שה .א
משל לאחד שנשא משא כבד מאוד : פירוש שני ב. 

בוא ותעשה  !וצועק לחבירו בנשימה אחת חבר חבר
אמר  'כך כביכול ה ,לי טובה ותוריד לי המשא

הגיע הזמן להוציא את בני  ,"משה משה" :למשה
 .ואני לא יכול לסבול עוד את צערם ,ישראל
 "יוכבד ומרים" 

 כבודי ומריםמגן בעדי  'ואתה ה"כתוב בתהלים 
 "מרים" ",יוכבד"אותיות  "כבודי" ."ראשי

החיו את הילדים  ןי שה"שע ".מרים"אותיות 
 (פניני משה)                             .'הרימו את כבוד ה

  "לא תאספון לתת תבן" 
לא "כי  'בלי א תוסיפוןהיה צריך לומר לא  הלכאור

אלא כך  ,משמע התאספות 'עם א "תאספון
שלא ליתן לבני  ,שפרעה הוציא פקודה ו:פירוש

כי פרעה ידע שכאשר בני  ,ישראל להתאסף ביחד
ישראל מתאספים ומתחברים ביחד הם יכולים 

הגזירות ומסוגלים לעמוד בכל הצרות ולבטל את כל 
 (ר' דוד מלעלוב זי"ע) להגיע למדרגות גדולות ונעלות.

 
 

גדולה סגולה  -בדוק ומנוסה 
 להשתתף בסעודה רביעית

 20:30 -מועד" ב-בביהכ"נ "אוהל
 
 
 
 
 
 
 

  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 

 "דברי ירמיהומפטירין :  "
 א'( ירמיה)              

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  

  2ראו בעמוד  -מרתק 
 מכל מלמדיי השכלתי

 
 

 רגוםתאחד וקרא מניים ש   לא לשכוח כל שבת

 



 
 

  

 

 אשה חכמה בתורה
 

שחייבים לעמוד בפני אדם זקן בשנים והוא  ההלכה
הדין לגבי אשה זקנה בשנים. וכן הדין שיש לקום בפני 

 .תלמיד חכם ובפני אשתו של התלמיד חכם
מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל כתב, שתלמידה 
מחוייבת בכבוד מורתה שלמדה תורה מפיה, וצריכה 
לעמוד בפניה, ואסורה לקרוא לה בשמה, משום 

מבואר במשנה  .טעם הדבר שחייב אדם בכבוד רבוש
במסכת בבא מציעא )לג.(, "מפני שמביאו לחיי העולם 
הבא", והוא הדין אם כן לגבי תלמידה שמורתה 
מחנכת אותה על פי התורה למוסר וצניעות, ומביאתה 
לחיי העולם הבא. ואף על פי שהמורה מקבלת על כך 

תלמיד שכר לפרנסתה, אין בכך כלום, כי מה שה
מחוייב בכבוד רבו, אינו מצד שרבו קיים מצוה 
כשלימד אותו, אלא משום שלימדו הרב את דרכי 
תורתינו הקדושה, ועשה עמו טובה להביאו לחיי 
העולם הבא, ולכן אין הדבר תלוי בכוונת הרב בעת 
שלימדו אם הוא בכדי לקבל שכר על כך, או לקיים 

 מצות לימוד תורה. 
ה די סילוה )בעל "פרי חדש"( כתב הגאון רבי חזקי

שפשוט שיש חיוב לקום מפני אשה חכמה בתורה, 
כדין החיוב לקום מפני איש תלמיד חכם, ואף על פי 
שהאשה אינה מצווה לעסוק בתורה )אלא בהלכות 
הנדרשות לקיום מצוות התורה השייכות לה( ואם 
היא עסקה בתורה עד שנעשית חכמה כתלמיד חכם, 

כל כך כמו האיש, שהרי היא אינה אין לה על כך שכר 
מצווה לעסוק בתורה, מכל מקום סוף סוף הרי היא 
חכמה בתורה ולכן חובה לכבדה מצד התורה שבה. 
שהרי כבודה הוא כבוד התורה. וכן כתבו כמה מגדולי 
הפוסקים, וכך היא דעת מרן רבינו עובדיה יוסף 
זצוק"ל. והוסיף עוד, שאם היא אשה בעלת מעשים, 

ה על נשים אחרות להדריכן בטהרת שמשפיע
המשפחה וכשרות ושבת וכדומה, אפילו אם אינה 
חכמה כל כך בתורה כמו תלמיד חכם, מכל מקום 
חובה לכבדה, וכמו שמבואר במסכת קדושין )לג:( 
שבעל מעשים צריך לקום מפניו, ופירשו הגאונים, 
שבעל מעשים הוא אדם טוב עין בצדקה ובצרכי ציבור 

ת, שאף על פי שאינו מופלג בחכמה ובמדות טובו
חייבים לנהוג בו כבוד ולקום מפניו וכמו שפסק מרן 

 בשלחן ערוך )יו"ד סי' רמד(. 
לגבי אשה שהיא חכמה בתורה, בזמן המקרא 
מפורסמות אמותינו הקדושות ובפרט שרה אמנו 
הנביאה, ומרים אחות משה ואהרן, וחנה אשת 

ל ואסתר אלקנה ודבורה הנביאה, וחולדה ואביגי
ועוד. וגם בדורות שלאחר מכן, נודעו כמה נשים 
גדולות בזמן המשנה והגמרא, ובכללן ברוריה אשתו 
של רבי מאיר )בפסחים סב:(, ואף בדורות שלאחר 
מכן, מפורסמת בתו של רש"י שבאחרית ימיו כתבה 
וחתמה בשאלות ותשובות. ובשו"ת מהר"י מולין 

ה עם גדולי )סימן עה( נזכרת הרבנית לאה שהתכתב
 .הדור בדבר הלכה

 
 

 ל תקרי הליכות אלא הלכות""א
 

 מכל מלמדיי השכלתי

 "ותקרא שמו משה..."
 ''רבינו משהולא  'משה רבינו' דוקאמדוע 

כתב: כן  (א"ספר זכיות פ) 'ספר החיים'ב
מצינו שהנביאים נקראו בשמם תחילה לפני 

 ',ירמיה הנביא' ',ישעיה הנביא'כ ,שם התואר
 '?הנביא ירמיה'או  'הנביא ישעיה'ולא קראו 

להורות שאין אנו מחזיקים בתורת  ,והטעם
כי אם שהיה  ,משה בשביל רוב חכמת משה

 'משה'וחשב על עצמו שהוא כ ,עניו מכל אדם
רק על  ,ולא סמך על חכמתו כלל ,בעלמא

מסורת התורה שנמסרה לו בסיני מפי 
י זה נעשה "וע ,ולימדה לבני ישראל ,ה"הקב

אים לא הגיעו לדרגת וכן כל הנבי '.רבינו'
י אור ושפע "רק ע ,י חכמתם"הנביאות ע

משה "יש לציין שמשה רבינו נקרא  .אלוקים
רבי יהושע בן קרחה " (נדרים לא:) "הצדיק
גדולה מילה שלא נתלה לו למשה  ,אומר

 ".הצדיק עליה מלוא שעה
מטריה = יבג 'משה רבינו'וראה איזה פלא 

ג מצוות שלימד את עם "כמנין תרי 613
ישראל שנאמר עליו בגלל גודל ענוותנותו: 

 ."זכרו את תורת משה עבדי"
 

 "ויזעקו ותעל שוועתם..."
שאחד מן  ,מסופר "ומשה היה רועה"בספר 

הכללים שהיו שגורים על פיו של רבי משה 
או  ,כאשר נתקל בקשיים כלשהם ,פארדו

מי "היה:  ,שספרו לו אודות בעיות שונות
שאדם הבוכה  ,כשכוונתו "!זוכה השבוכ

זוכה שיענו לו שלא על פי  ,לאביו שבשמים
פעם אחת סיפר נכנסה לחדרו  .גדר הטבע

 וכלה חסרת אמצעים ובקשה את עזרת
באותה שעה היתה  .לרכוש מתנות לחתנה

ויעץ לה לגשת אליו שוב  ,הקופה ריקה
למשמע התשובה התמלאו עיניה של  .למחרת

שהזדעזע לראות  ,ורבי משה ,הכלה בדמעות
הבה  ,בתי ,שבי נא"אמר לה מיד:  ,זאת 

הוא הושיט לה  ".נאמר ביחד פרק תהלים
ויחד החלו לומר פסוק אחר  ,ספר תהלים

וכבר צלצל  ,בטרם סיימו את המזמור .פסוק
מעבר לקו נשמע  "?...הרב פארדו" .הטלפון

ברשותי סכום כסף פלוני " .קול בלתי מוכר
 "?להיכן אוכל להעבירו ,כלהעבור הכנסת 

 ,הרב המשתומם שמע מפיו את גובה הסכום
 !!!שהתאים בדיוק לבקשת הכלה
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 הבוטח בה' חסד יסובבנו
סיפר יהודי יקר שיחיה הדר באחת הערים 

על תשובה' שנשא גיורת 'ב הגדולות שבאמריקה,
הגוי( הונו האגדי מוערך )אמריקאית, שאביה 

 בכמה עשרות מיליארדים טבין ותקילין! 
שרו המופלג הוא מבלה כל ימיו בחיי וברוב ע

 .תענוגות והנאות הבלי עולם הזה
הבת היקרה, שנשמתה חצובה כנראה ממקור 
גבוה ונעלה, מאסה ובחלה מאוד בתענוגי ההבל 

הרדיפה אחר הנהנתנות הבהמית הזאת  הללו!
לא סיפקה לה שום תוכן ושום משמעות בחיים , 
והיא חיפשה ודרשה אחר תכלית החיים ואחר 
תוכן של אמת הממלא את חדרי הלב והמוח 
בחיי נפש פנימיים עילאיים, ולא חיי גוף שפלים 
ומבוזים. בסופו של דבר, בחסד עליון מצאה 

ירה כדת וכדין, נשמתה בדת ישראל קודש, התגי
והתנתקה לגמרי מבית אביה להסתפח בנחלת 
ה', תוך שהיא משליכה אחרי גווה את כל 
העושר המופלג ואת כל הנאות העולם וחמודות 

 בית אביה. 
אביה וּאימה מצדם נעלבו מאוד והתנכרו אליה 
לגמרי, ולא רצו להכיר בה יותר כבתם. מעתה 

רה, יכלה להתמסר כל כולה להתעלות הנפש בתו
בתפילה ובקיום המצוות בקדושה כראוי, 

 כשאיפתה הטהורה.
כאשר הגיעה עת נישואיה עם הבחור היקר, בעל 
התשובה דנן, לא קיבלה כמובן שום סיוע מבית 

אחד... היא  אביה העשיר, אף לא של 'סנט'
החלה דרכה עם חתנה החדש מאפס אפסים 

ובתרומת נדיבי לב הם הקימו ביתם , ממש
ופשוטה, באחד מפרברי ניו יורק  בדירה צנועה

רבתי, ושמחו בחלקם הרוחני שבקיום התורה 
ומצוותיה בשמחה ובהידור! לאחר כמה שנות 
נישואין, כאשר כבר התברך ביתם בכמה 
זאטוטים קטנים, נוצר להם קושי גדול בעניין 
הפרנסה, ובכל אשר שלחו ידם נחלו אכזבות 
דן מרות והפסדים קשים. אולם בעל התשובה די

לא נפל בעצבות חלילה, אלא חיזק עצמו בתורה 
 ומצוות בשמחה.

בהתייעצות עם אחד מחבריו ייעץ לו הלה 
להרגיל עצמו בלימוד ספר 'חובות הלבבות'. הוא 
התחבר מאוד בכל נימי לבו ונפשו לספר זה! 
בהיותו עתה במצוקת פרנסתו ייעץ לו החבר 
לאמץ לעצמו את 'שער הביטחון' שב'חובות 

ת', המאריך הרבה בהלכות בטחון הלבבו
ואכן לא  והשתדלות שבפרנסה והמסתעף מהן.

מש ספר זה מעל שולחנם כל אותם ימים 
הקשים, תוך שהוא מחזק מאוד את עצמו ואת 
 אשתו שלא לאבד חלילה את התקווה והביטחון 

בצור עולמים ברוך הוא, הזן ומפרנס ומכלכל 
בכל יום בארוחת  מקרני ראמים עד ביצי כינים.
אשר התחדש לו  הערב היה מסכם עם אשתו את
כך חיו להם בני  היום בלימוד ב'שער הביטחון'.
 ,באושר ובשלווה הזוג מתוך עוני תקופה ארוכה,

 ,קלה כבחמורהמקפידים על  ,בצניעות ובפשטות
ומתחזקים כל העת בביטחונם הגדול בחסדו 

כך הם צעדו בדרכם של רבי עקיבא ואשתו  .יתברך
אורח חייהם וחיזוקם הגדול עשו רושם גדול  .רחל

ואחר שעמדו בניסיון הקשה בעוז  !למעלה בשמים
 ,שמעולם לא כעסו ולא התקוטטו ,ובתעצומות

נגזר  ,ולא היה בלבם תלונות על מצבם הקשה
ערב  !עליהם מלמעלה להוציאם מצרה לרווחה

הרי יש לי מעט ניסיון 'האיש: אחד נפל בדעתו של 
אולי אנסה את מזלי במקצוע  ,ן"בעסקי תיווך נדל

 ,הוא פנה לכמה מחבריו –וממחשבה למעשה  '?זה
וניסה לברר אם יש להם איזושהי  ,בעלי עסקים

אחד מחבריו שמח  ,ואכן .הצעה עסקית טובה
שעומדת תקועה זה כמה 'עסקה 'להציע בפניו 

יה במבנה ענק המדובר ה .שנים באין קונה
ויוקרתי באחד האזורים היקרים שבמרכז 

מיליון  40שערכו היה כ־ ,העסקים הגדול במנהטן
הבה נראה את " ,אמר האיש !"אדרבה" !דולר 

מומחיותך על ידי שתמצא קונה טוב וישר בשביל 
בלית  ."!ובוודאי תבוא על שכרך  ,עסקה נכבדה זו

עסקה אחרת  לאחר שלא מצא שום ,ברירה
החליט לנסות את  ,יותר הראויה לתיווכו פשוטה

הוא התחיל עם מודעה  .גורלו בעסקת ענק זו
שם  ,קטנה וצנועה באחד העיתונים המקומיים

מיקומו  ,פרסם מעט נתונים על המבנה המוצע
ועל כניסה מידית תיכף להעברת  ,ומחירו
שם לב  הסוחרים האמריקאיםאחד  !התשלום

ומתוך  ,ארץלפיסת עיתון יומי שהתגוללה על ה
 .סקרנות הרימה והחל לעלעל בה מתוך שעמום

צדה עינו מודעה קטנה צדדית על מבנה גדול  ,והנה
 !ההצעה קסמה בעיניו .ויוקרתי המוצע למכירה

ועל  ,זה היה נראה כעסק מכניס ורווחי ביותר
המתווך  .אתר התקשר למספר הטלפון שבמודעה

הטרי דנן נדהם מההיענות המהירה של המודעה 
התברר  ,לאחר שהחליפו מספר פרטים .הקטנה

שמדובר בקונה רציני המוכן להשליש את כל 
 לא חלפו כמה ימים והעסקה !הסכום תיכף ומיד

מיודענו הרוויח בבת אחת  .הגדולה יצאה לדרך
אחוז 'הוא קיבל מכל צד כדמי תיווך  !הון עתק

שהגיעו ביחד לכדי מיליון  ,מסך העסקה 'וחצי
אות 'סכום נכבד זה היה רק  !רומאתיים אלף דול

מאז עלו קרנו ומזלו  .שלו בענף 'הפתיחה
וכיום הוא אחד המתווכים הגדולים  ,שבעתיים

בתוך  .ן שבניו יורק"והחזקים לעסקי ענק בנדל
תקופה קצרה ביותר הם התעשרו עושר רב כברכת 

 .הבוטח בה' חסד יסובבנו נאמר עליהםו 'ה
. 

 
 

 ואבותינו סיפרו לנו
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 ברכה והצלחה 

גילה  בתלמורן דוידי 
 גילה בתליטל דוידי 
 לזיווג הגוןשתזכנה 

משורש נשמתן 
רפואה   הטהורה.

שלימה ופרנסה טובה 
ובכל מילי דמיטב 

 ליעקב וגילהוברכה 
שירוו נחת  דוידי

 מיוצאי חלציהם.
 
 
 
 

 חינוך  - "בניך כשתילי זתים"

אשר תעשה בו את  ואת המטה הזה תיקח בידך"
 "האותות האלה

כדי להמחיש את היחס בין הילדים  ,התורה
הילדים הם  : להורים אומרת "למטה אבותיו"

 ב.המטה שאצל הא
" ואת המטה הזה תיקח בידך: " ה' אומר למשה

 אם אתה לוקח את הילד יד ביד אז יקויים בך -
תראה ", שר תעשה בו את האותות האלהא"

 ... ניסים ונפלאות
אך אם תשליך את המטה )לא תתייחס לילד( 

 ...הוא יהפוך לנחש
 !?ומה הפתרון להחזיר אותו למוטב

בוא אליו בדברים החשובים לו  -" אחוז בזנבו"
)ולא לך( משחקים, טיולים דברים שהוא אוהב 

ב... תתחבר אליו משם, למרות שהם זנ -לעשות 
 ומשם תאחז וכך תצליח להחזירו למוטב...

 
 

 

 "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 
נות את יחסו, לאחד קנה עמדותו. מיד החל לשומ

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, 
 הואשמיה?? אולם בהגיע חודש אלול רואה מאן דכר 

את עצמו קרוב ליום הדין, ומיד נותן אל לבו לקיים כל 
בחלק החיים,  ליפולמצוה וחסידות שבאה לידו כדי 

.השלום, השלוה הפרנסה, הבריאות,  
 
 

 כל הישועות והברכות
 הי"ו  למאור ושירן ביטון

 .שתרמו לסעודה הרביעית בלויין
 זצ"ל  עובדיה יוסףזכות מרן 

תגן בעדם, לרפואתם 
והצלחתם שיתברכו בכל מילי 
דמיטב ויתגשמו משאלותם 
 לטובה באושר ובפרנסה טובה.
 שירוו נחת מכל יוצאי חלציהם
 וברכה והצלחה לכל ילדיהם

 ז"ל דינהבן  ליאורולהבדיל לע"נ 
 
  
 
 
 
 

 
 שבת  שלום  ומבורך

 ז"ל  מזל ןבנפתלי צריקר 
 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 נובר בן אשר לוי
 ז"ל שרה בן גולגייצחק 

  ז"ל דדא וחיים בן אברהם אסולין 
 ז"ל ניסים ןבמנחם ישראל 

 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"תמרים  תב ציפורה חברוני

 
 

 : -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 

 רפואה שלימה
 ברוך-רועי בן

 הי"ו אסתרבן 
הקב"ה ישלח 
מזור ומרפא 
לרמ"ח אבריו 
ושס"ה גידיו 
 שיחזור לאיתנו
הראשון ויזכה 
לשנים רבות 
 טובות ונעימות

 
 
 

 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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  רפואה שלימה
 אבי אהרון

 הי"ו שמחהבן 
הקב"ה ישלח מזור 

לרמ"ח אבריו ומרפא 
ושס"ה גידיו. שיחזור 

ויזכה הראשון לאיתנו 
  טובותולשנים רבות 

 עם רעייתו עופרה
וברכה והצלחה לאורן, 

 רעות וערבה
 
 

 ברכות ואיחולים

 ליניב מוסאי ואורלי
 נ"י עילאיבהגיע 

 יה"ר .למצוות
שיעלה במעלות התורה 

ויצליח בכל  והיראה
ותרוו נחת ולימודיו,  דרכיו

וברכה  מיוצאי חלציכם
ליצחק ושושנה מוסאי 

 ולאילנה ודוד טהר
 
 
 
 

 

 

 ברכות ואיחולים

יוסי ומרים גור 
 בהגיע הבן

 נ"י  שלמה-אורי 
 יה"ר למצוות.

שיעלה במעלות 
 התורה והיראה
 ויצליח בכל דרכיו

ותרוו נחת ולימודיו, 
 םמיוצאי חלציכ

 

 "נעליך מעל רגליך של" ? "מהי "אהבת ישראל
 

מהו הציווי של השלת הנעליים :  נשאלת השאלה
הרי אנו היהודים לא חולצים נעליים כשנכנסים 
לבית הכנסת?! )בשונה מבני דודנו הישמעאלים( 

 !?אם כן מדוע ה' מצווה את משה לחלוץ נעליו
משה היה צריך להתמנות כמנהיג על : והתשובה 

יים המגנות בני ישראל. הוא נמצא במדבר בנעל
 .עליו מחום החול ומקוצים וברקנים

ה' מבקש ממנו לחלוץ את נעליו כיוון שמנהיג של 
עם ישראל צריך להרגיש את הצער שמרגישים 
אחיו ורק כך יוכל להתגייס וללכת ולהוציאם 

לא מספיק לטפוח על שכם חברי ולתת . ממצרים
לו חיזוקים אלא גם כשכואב לו לדעת מה כואב לו 

לעזור לו כמה שרק אפשר על מנת להפחית ולנסות 
סימן  -מי שלא יודע מה כואב לחברו ... את הכאב

ה' מבקש ממשה לפני ". שאין לו "אהבת ישראל
 .לדעת לכאוב את כאבם ,שהוא ממנה אותו מנהיג

 
 ברכות ואיחולים  

  יעקובי לאיתן ורחלי
  הבת לרגל הולדת 

יהי רצון שתגדל 
כאמותנו שרה רבקה 
רחל ולאה, תזכו 
 לחופתה שתצליח 

 וברכה  .בכל דרכיה
 לציפורה כשר

 ציון ומרים יעקובי-לבן
 שירוו נחת מיוצאי

 חלציהם
 

 
 
 

   לע"נ הצנוע והענו
 שמעון טוטיאן

 מרדכי ובומון ז"ל ןב
 טבת פקידת שנתו 

 שימליץ טוב בעד משפחתו
 
 
 
 

 לע"נ הצנוע והענו
 שלום עובדיה

 כמיסה ז"ל ןב
 כג' טבת פקידת שנתו
 שימליץ טוב בעד משפחתו

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ברכות ואיחולים 

 נתנאל וספיר מולאי
 נ"י  הבן  להולדת

יה"ר שיעלה במעלות 
התורה והיראה 
ויצליח בכל דרכיו 
 ומעשיו, שיתברך 
  בכל מילי דמיטב

  ונחת וברכה
 לשאול וזיוה מאיר

 לאליעזר ומרים מולאי
 
 
 
 

 רפואה שלימה
 למשה דוידי
 בן ביבי הי"ו
הקב"ה ישלח 
מזור ומרפא 
לרמ"ח אבריו 
ושס"ה גידיו 
 שיחזור לאיתנו
הראשון ויזכה 
לשנים רבות 

 חנה רעייתועם 
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   לע"נ הצנועה והענוה
 סולטנה לאה

 ז"ל לימו תשמחי ב
 ' טבת פקידת שנתה כג 

 בעד משפחתהשתמליץ טוב 
 
 
 
 
 
 

 לע"נ הצנוע והענו
 ליאור ביטון

 דינה ואליהו ז"ל ןב
 ' טבת פקידת שנתובכ

 שימליץ טוב בעד משפחתו
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ברכות ואיחולים

 אברהם וג'ולייט
  אוחיון

  נ"י  נועםע בהגי
 יה"ר .למצוות

שיעלה במעלות 
 התורה והיראה
 ויצליח בכל דרכיו

ותרוו נחת ולימודיו, 
 םמיוצאי חלציכ

 ברכה והצלחה 

לאברהם ומיטרה 
 הקקיאן

שיזכו בפרנסה 
טובה, רפואה 
שלימה, אושר 
נחת ושלווה. 
יתגשמו כל 

משאלות ליבם 
  ולברכה לטובה

 
 בשורה משמחת 

נפתח מנין חדש 
 לתפילת שחרית
 כל בוקר 

  05:30בשעה 
 בבית הכנסת 

 לעולי אתיופיה
 ברח' הדרור יבנה 

 יש לחזק 
 מניין זה

 

 

 
 
 

 ברכה והצלחה 

 ידהל   בתלאורטל 
 ידהל   בתולאושרית 

 לזיווג הגוןשתזכנה 
משורש נשמתן 

והצלחה   הטהורה.
בן  דניאל-לשמואל

רפואה ופרנסה ידה ל  
 טובה ובכל מילי דמיטב 

 וברכה והצלחה
 ידה אהרוניליצחק ול  

 
 

 

 

 בשורה משמחת
 שיעור מעניין ומרתק

 מפי הרב 
 חיים ירמיה-יוסף

 מתקיים 
כל יום ראשון 

  20:00בשעה 
 בכולל "אור ודרך" 

 כל הציבור 
 מוזמן
 

 

 
 

 רפואה שלימה
 אהרוני אסתר
 חיהבת 

 הקב"ה ישלח
מזור ומרפא 
לרנ"ב אבריה 
 ושס"ה גידיה.
תחזור לאיתנה 
 הראשון ותזכה

וברכה  לשנים רבות
  לשמואל וחיה

 
 


